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نانز یصصخت  تالاقم 

: هدنسیون

يروهمج تسایر  نانز -  تکراشم  روما  زکرم 

: یپاچ رشان 

هداوناخ نانز و  روما  زکرم  يروهمج ، تسایر 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

نانز یصصخت  10تالاقم 

باتک 10تاصخشم 

(1) یناریا مسینیمف  ات  یناهج  مسینیمف  10زا 

(2  ) یناریا مزینیمف  ات  یناهج  مزینیمف  18زا 

نانز لیاسم  26هاگیاج و 

( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس تضهن  رد  29نانز 

(1) نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  34لوصا 

(2) نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  40لوصا 

هفطاع هاگتساخ  46نز 

تیلهاج رد  نز  48تیعضو 

ناهجرد نآ  راثآو  59مسینیمف 

برغ هاگدید  زا  72نز 

نآرق نایبزا  هداوناخ  يوناب  کی  ياه  86هتسیاب 

مالسا هاگدید  زا  نز  فیلاکت  قوقح و  88هسیاقم 

(1  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  95ماما 

(2  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  102ماما 

(3  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  109ماما 

(1  ) برغ مالسا و  رد  نز  115تمارک 

(2  ) برغ مالسا و  رد  نز  120تمارک 

(3  ) برغ مالسا و  رد  نز  123تمارک 

دنتسه مالسا  ناهج  لآ  هدیا  يوگلا  یناریا ؛ 127نانز 

مالسا برغ و  هاگدید  زا  129نز 
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(1  ) یعیشریسافت هب  درکیور  اب  ِءاَسِّنلا » َیلَع  َنوُماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي 136یسررب 

(2  ) یعیشریسافت هب  درکیور  اب  ِءاَسِّنلا » َیلَع  َنوُماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي 143یسررب 

یقوقح هاگن  رد  148نز 

مالسا رد  هداوناخ  نز و  قوقح  153ماظن 

یگنرف ناسیون  همانرفس  تیاور  هب  یناریا  158نز 

مالسا رظنم  زا  هنومن  لآ و  هدیا  162نانز 

تینالقع نز و  165قوقح 

مالسا رد  نز  169هاگیاج 

نوگانوگ ياه  هاگن  رد  نز  یندب  171هیبنت 

ناملسم نز  نردم و  رصع  نز  ياه  179یگژیو 

؟ تسیچ نانز  لیصحت  لاغتشا و  دروم  رد  مالسا  183رظن 

نادرم نانز و  قوقح  يواست  ای  184هباشت 

ناقرشتسم هاگن  زا  رصاعم  یناریا  188نز 

نانز ياهدرواتسد  یمالسا و  199ماظن 

فیرشلا هجرفیلاعتهّللالّجع  نامز ، ماما  تموکح  رد  205نانز 

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  نز  هداوناخ و  قوقح  هب  هاتوک  210یهاگن 

یعامتجا یگنهرف و  ياهبیسآ  اب  هلباقم  رد  ناوناب  یتیبرت  216شقن 

للم ریاس  مالسا و  رد  نز  قوقح  تیصخش و  هب  223یهاگن 

(1  ) سدقم عافد  هنییآ  رد  231نز 

(2  ) سدقم عافد  هنییآ  رد  234نز 

يدمآراک یمالسا و  بالقنا  236نز ؛

( هر  ) ینیمخ ماما  رظن  زا  عامتجا  رد  نز  242شقن 

مالسا رد  نز  هاگیاج  245مسینیمف و 

یهلا نایدا  تیسنج و  252يدازآ ،
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مالسا هاگدید  زا  نز  فیلاکت  260قوقح و 

نز یسایس  یعامتجا و  267هاگیاپ 

نز قوقح  ناعفادم  هب  يرهطم  دیهش  274رادشه 

يردام ماقم  نز و  277هداوناخ ،

1 یمالسا نافرع  رد  279نز 

2 یمالسا نافرع  رد  279نز 

سدقمعافد 281نانز و 

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  ناملسم  نز  يوگلا  286هاگیاج و 

تیلهاج رصع  رد  نز  292هاگیاج 

مالسا زا  شیپ  ناریا  رد  نز  292هاگیاج 

نردم تیلهاج  رد  298نز 

یطسو نورق  رد  نز  300هاگیاج 

ناریا خیرات  رد  نز  301هاگیاج 

ناتساب للم  رد  نز  304هاگیاج 

یشنماخه رصع  رد  يداصتقا  روما  رد  نز  304تکراشم 

ییابیکش تماهش و  دامن  اهیلع ؛ ) هللا  مالس  ) 305بنیز

دیهش نارسمه  ناردام و  هوسا  310نینبلاما ،

البرک رد  316موثلکما 

رئازجلا نیطسلف و  رد  زرابم  ناملسم  321نانز 

(1) مّلعت میلعت و  هصرع  ردردص  يدهلاتنب  328هدیهش 

مسینیمف مالسا و  رد  هداوناخ  هاگیاج  334یسررب 

ناریا رد  مسینیمف  342هنیشیپ 

یمالسا ناریا  رد  343نز 

یکاردا روما  رد  نادرمو  نانز  نیب  345ياهتوافت 
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!! تسا هدرک  ملظ  نز  هب  346مالسا 

؟  تسیچ نز  ثرا  ندوب  فصن  346هفسلف 

نردم يایند  ناینابرق   ، 348نانز

مالسا رد  نز  یقالخا  یقوقح و  ماظن  348هسیاقم ي 

خیرات نتخاس  رد  نز  357شقن 

نانز یعامتجا  تکراشم  363نآرق و 

ییامندوخ هب  لیم  ایح و  378نز ، 

یناهج ياهتفایهر  رشب و  380قوقح 

نانز قوقح  ندوب  رتمک  386تلع 

ناملسم نز  تیصخش  يوگلا  هب  دنمماظن  هاگن  388ترورض 

نآرق هاگدید  زا  نانز  يداصتقا  406تیلاعف 

! عونمم ندوب  414نز 

.... نانز يدازآ  يارب  415ینامز 

! فیاظو ندرک  شومارف  415نانز و 

شخب شمارآ  416بطق 

؟ يواست ای  هباشت  درم ، 418نز و 

! نانز ام  420تردق 

؟! میدش ربارب  اهدرم  اب  422هرخالاب 

؟ قشع ای  تردق  يوجتسج  رد  423نانز 

تیودهم لآ  هدیا  425نانز 

برغ مالسا و  رد  نز  قوقح  425ياهتوافت 

فلتخم عماوج  رد  428نز 

نز هاگیاج  رب  مالسا  430ریثات 

يودهم لآ  هدیا  نانز  431ياهیگژیو 
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( هدق ) یناهفصانیما يوناب  ام  راگزور  ناملسم  نانز  تجح  432همانتیصو 

یعامتجا هعسوت  رد  نز  يونعم  لماکت  435ریثات 

یمالسا عماوج  رد  نز  تیصخش  لزنت  437للع 

ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  س )  ) همطاف 445ترضح 

دالوپ تخت  رد  نوفدم  روآ  مان  448نانز 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  449یهاگن 

مسینیمف 453ام و 

یخیرات شقن  458نانز و 

نانز 459لقع 

؟ ینامزارف هنادرمناوج و  هاگن  ای  هنانز  461هاگن 

بدا رعش و  رد  هغبان  465نانز 

تالوحت ریس  اه و  شیارگ  تیهام ، 467مسینیمف :

نانز ندب  ینمیا  متسیس  رب  یئوشانز  یگدنز  471ریثأت 

نا ـ ملسم نز  تا  ـ یح ـد  ید ـ جت ـی و  مالسا 473بالقنا 

هتینردم تنس و  شکاشک  رد  474نز 

نآرق ياههصق  رد  نانز  479یسانشتیصخش 

برغ ینونک  يایند  رد  نز  486هاگیاج 

یلام لالقتسا  487نز و 

نآرق رظنم  زا  هتسیاش  ناوناب  یعامتجا  ياه  492یگژیو 
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نانز یصصخت  تالاقم 

باتک تاصخشم 

رذآ 1384/ شهوژپ 23  نز و  شیامه  تـالاقم  هصـالخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نارهت )  : 1384  ) شهوژپ نز و  شیاـمه  هسانـشرس : 
 : رـشن تاصخـشم  يروهمج . تسایر  هداوناخ  نانز و  روما  زکرم  نارهت ، هاگـشناد  نانز  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  ناگدـننکرازگرب ] ]

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو  68 ص . ذ ، يرهاظ :  تاصخشم  نانز 1384 . تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت ، هاگشناد  نارهت :
 : عوضوم نارهت . هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  رذآ 1384  شهوژپ 23  نز و  شیامه  تالاقم  هدیکچ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

تاعلاطم زکرم  نارهت . هاگشناد  هدوزفا :  هسانـش  ناریا  یهوژپ --  نز  عوضوم :  اههرگنک  ناریا --  نانز --  عوضوم :  اههرگنک  نانز -- 
هدر  1384 83�/HQ1106 هرگنک :  يدـنب  هدر  هداوناخ  نانز و  روما  زکرم  يروهمج . تسایر  ناریا . هدوزفا :  هسانـش  نانز  تاـقیقحت  و 

2297003 یلم :  یسانشباتک  هرامش   305/42 ییوید :  يدنب 

(1) یناریا مسینیمف  ات  یناهج  مسینیمف  زا 

يداقتنا یشبنج  مسینیمف  هک  اجنآ  زا  دنکیم . یگدنیامن  ار  يرثکتم  عونتم و  ياهشیارگ  یناهج  مسینیمف  شبنج  عبت  هب  یناریا  مسینیمف 
تدمزارد رد  تسایس  بهذم و  داهن  دنویپ  ام  روشک  رد  دراد . یسایس  ياهماظن  بهذم و  داهن  اب  ار  اهشلاچ  نیرتشیب  تسا ، یضارتعا  و 

مسینیمف و ياههزومآ  نیب  کیکفت  - 1 مسینیمف : زا  ثحب  ترورـض  تسرهف : دیماجنا . دهاوخ  یتسینیمف  ياهتکرح  ندش  رتلاکیدار  هب 
رب مسینیمف  قیمع  تاریثأت  نانز 3 - قوقح  زا  عافد  ياهنایرج  مسینیمف و  شبنج  نیب  کیکفت  هداوناخ 2 - نانز و  لیاسم  هرابرد  هتینردم 

هیلوا يرالاسردام  یخیرات 3 - متس  ضیعبت و  یتیسنج 2 - ياهزیامت  یفن  یناهج 1 - مسینیمف  ياهیگژیو  یلعف  عماوج  تینهذ  تینیع و 
یتابثا 8- ياههاگدـید  عماج و  حرط  نادـقف  مسینیمف 7 - شبنج  ندوب  یـضارتعا  تـبثم 6 - ضیعبت  يربارب 5 - یخیراـت 4 - مسینیمف  و 

شبنج ياهدرواتسد  اهدرواتـسد 1 - اهدـمایپ و  مسینیمف ؛ شبنج  يزادرپهـیرظن  یملع و  ياـنغ  نادـقف  هداوناـخ 9 - هب  يداـقتنا  درکیور 
. دـیامنیم راوـشد  لهـس و  یتـسینیمف ، ياـهشبنج  مسینیمف و  زا  نتفگ  نخـس  ناریا  رد  مسینیمف  مسینیمف  شبنج  ياهدـمایپ  مسینیمف 2 -

رظن هیحان  رد  يدـج  ياهضراعت  هب  هاگ  هک  تسناد  یتسینیمف  ياهشیارگ  عونت  رد  ناوتیم  ار  مسینیمف  هب  نتخادرپ  يراوشد  زا  یـشخب 
هب تبـسن  ضقانتم  توافتم و  ياهتشادرب  عونت  هب  ناوتیم  یتسینیمف ، ياهشیارگ  عونت  رانکرد  رگید  يوس  زا  دوشیم . هدیـشک  لمع  و 

مـسینیمف زا  نتفگ  نخـس  رد  یـشیدناوس  همه  طایتحا و  ترورـض  هک  درک  هراشا  یتسینیمف  ياهدمایپ  اهدرواتـسد و  نینچمه  مسینیمف و 
زا یـشخب  هـب  ینمـض  روـط  هـب  نآ  رد  هـک  درک  هراـشا  مـسینیمف  زا  ثـحب  ياهترورــض  زا  دـیاب  ادـتبا  ساـسا  نـیا  رب  دـنکیم . باـجیا 

لیاسم هرابرد  هتینردم  مسینیمف و  ياههزومآ  نیب  کیکفت  - 1 اهترورض : دوشیم . هراشا  زین  مسینیمف  هرابرد  وگ  تفگ و  ياهيراوشد 
هب مهدفه  نرق  زا  یلامش  ياکیرمآ  یبرغ و  ياپورا  ياهنیمزرـس  مدرم  رکفت  هویـش  یگدنز و  کبـس  ناونع  هب  هتینردم  هداوناخ : نانز و 

دنراد لیامت  یبرغ  ناخروم  هک  تسا  قیمع  هدرتسگ و  ردقنآ  هتینردم  زا  دعب  نیمز  برغم  مدرم  یگدنز  تالوحت  دوشیم . هتخانـش  دعب 
فرگـش تارییغت  شریذـپ  نض  رتدـیدج  ناـخروم  هچرگا  دـننک  یفرعم  یبرغ  ندـمت  خـیرات  رد  زاسخـیرات  فطع  هطقن  ناونع  هب  ار  نآ 
هتینردم نامتفگ  رـصنع  هس  رد  ناوتیم  ار  هتینردم  ندمت  ساسا  ( 1 .) دننادیم برغ  ندمت  خیرات  یلبق  ياهنارود  دادتما  ار  نآ  هتینردـم 

. تسناد يرالاسناوید  تلود و  لیبق  زا  نردـم  هعماـج  ياـهداهن  تیاـهن  رد  یـسایس و  داـصتقا و  دـیدج  لدـم  اـهراتخاس و  يرگنـشور ) )
هیجوت رتشیپ  ياهنارود  اـب  هسیاـقم  رد  ار  نیمز  برغم  مدرم  یگدـنز  کبـس  تارییغت  هدـش ، رکذ  رـصنع  هس  ره  رد  تارییغت  تواـفت و 

. دوب راذگریثأت  هداوناخ  ياهوگلا  رب  هجیتن  رد  نانز و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رب  هتینردم  رد  هدمآشیپ  تالوحت  تسا  یعیبط  دنکیم .
يانبم رب  ًاتدمع  هک  دیدج  داصتقا  رد  مکاح  ياهشزرا  رانک  رد  مسیرالوکـس  ییادز ، تیعجرم  ییارگدرف ، رب  هتینردم  ياههزومآ  دیکأت 
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یگدنز یتنس  ياهکبس  اههویش و  رد  يرگنزاب  هب  ار  یبرغ  نانز  هعماج و  جیردت  هب  تفرگیم ، لکـش  دیلوت  شیازفا  هیامرـس و  تشابنا 
یـشنکاو ار  نآ  ناوتیم  اـنعم  کـی  هب  تسناد و  یبرغ  دـیدج  ندـمت  زا  هدـمآرب  اـنعم  کـی  هب  ناوـتیم  ار  مسینیمف  درک . مزلم  یبرغ  نز 

هیحان ود  رد  دراد ، هجونم  صوصخ  مومع و  تبـسن  هتینردـم  اـب  یتسینیمف  يراعـش  اـههزومآ و  هکنیا  هب  هجوت  تسناد . هتینردـم  هراـبرد 
نانز و یگدـنز  یبسن  هافر  یقوقح ، يدازآ  رب  دـیکأت  یتسینیمف ، ياـهشبنج  ياهدرواتـسد  اهدـمایپ و  یـسررب  رد  فلا : تسا : دـنمدوس 

شبنج ياهدرواتـسد  ناوـنع  هب  اـهتسینیمف  يوـس  زا  ًاـمئاد  هک  تـسا  يدراوـم  هـلمج  زا  ناـنآ  یعاـمتجا  یـسایس  ياـهتصرف  شیازفا 
لولعم دنایفنم - ای  تبثم  ًامامت  ایآ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  ار - اهدرواتـسد  نیا  زا  يرایـسب  ناوتیم  هک  یلاح  رد  دوشیم . حرطم  یتسینیمف 

نرق تسا ، یلوا  جوـم  یتـسینیمف  ياـهشبنج  جوا  هک  مهدزوـن  نرق  عـقاو  رد  تـسناد . نردـم  ناـمتفگ  تیمکاـح  يرادهیامرـس و  ماـظن 
بوـسحم اـهشبنج  نـیا  زا  يرایــسب  زا  رخأـتم  رثأـتم و  دوـخ  مـسینیمف  شبنج  هـک  تـسا ، اـکیرمآ  رد  یتـیلقا  ياـهبالقنا  اـهشبنج و 

. تسا هتینردـم  ماظن  اب  اهتیلقا  ضراعت  یفن  يزیتسيژولوئدـیا و  دـنمزاین  يرادهیامرـس -  - نآ يداصتقا  يوگلا  هتینردـم و  ( 2 .) دوشیم
ياـهتیلقا ناتـسوپنیگنر ، يداژن و  ياـهتیلقا  ناـیدوهی ، نوـچمه  یعاـمتجا  ياـهتیلقا  لکـشم  لـح  هـب  دـیاب  برغ  رد  يرادهیاـمرس 

يزیتسيژولوئدیا و هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هن  رما  نیا  هتبلا  درکیم . مادقا  ار  یتیـسنج  ياهتیلقا  نارگراک و  ناگدرب و  لیبق  زا  يداصتقا 
شقن ناوتیمن  هک  نانچ  مه  تسا ، هدشن  هجاوم  تیرثکا  هقبط  يرادهیامرـس و  ماظن  نورد  زا  یتمواقم  هنوگ  چیه  اب  هتینردم  ییادزتیلقا 

اهتسینیمف ار  هچنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  تفرگ . هدیدان  هنیمز  نیا  رد  ار  هدش  دای  ياهتیلقا  ياهيریگیپ  تازرابم و 
نیا اب  ناوتیم  هچرگا  تسا ، نردم  نامتفگو  يرادهیامرس  ماظن  درواتسد  تقیقح  رد  دننادیم ، یتسینیمف  شبنج  ياهدرواتـسد  ناونع  هب 

شزرا ییوشسابل  نیـشام  عارتخا  هزادنا  هب  هداد  ماجنا  نانز  يارب  هتـشذگ  نرق  رد  مسینیمف  هچنآ  همه   " هک دوبن  قفاوم  نوسدـیوید  هتفگ 
نرق یشبنج  ار  مسینیمف  ًاساسا  هک  درک  هراشا  یبرغ  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  هاگدید  هب  ناوتیم  يرما  نینچ  دهاوش  هلمج  زا  ( 3 ") درادن

هچ رگا  ب : ( 4 .) دننکیم یفرعم  هتینردم  ینامتفگ  نورد  ياهشبنج  دادـتما  ار  یبرغ  نانز  یمهدزون  نرق  تازرابم  دـننادیم و  یمتـسیب 
مهف یبایزرا و  هتینردـم  ياـضف  بلاـق و  رد  هناـیارگراتخاساسپ  ینردـم و  تسپ  ياـهشیارگ  بلاـق  رد  یتح  ار  مسینیمف  شبنج  ناوتیم 

هب هجوت  تشاگنا . یکی  مسینیمف  فادها  اهراعش و  اههزومآ و  اب  ار  هتینردم  فادها  اهراعـش و  اههزومآ ، هک  تسا  اطخ  لاح  نیا  اب  درک ،
هیصوت مسینیمف ، هتینردم و  نتسناد  یکی  اب  دنراد ، رس  رد  ار  یبرغ  هتینردم  يادوس  هک  یناسک  رایسب  هک  تسا  دیفم  تهج  نآ  زا  رما  نیا 

یـسارکومد لاربیل  نارادـفرط  دـیدج  لسن  هکیتروص  رد  دـنهدیم . رارق  رظن  دـم  ار  یتسینیمف  شبنج  زا  لدـتعم  ياـهتئارق  شریذـپ  هب 
نیب کیکفت  - 2 ( 5 .) دـننادیم راگزاسان  یـسارکومد  لاربیل  تامازلا  اب  ار  نآ  دـنزاتیم و  نآ  ياـههزومآ  مسینیمف و  هب  تدـش  هب  یبرغ 

زا رظنفرـص  - دـناهدرب جـنر  ییاهضیعبت  اهتیمورحم و  زا  خـیرات  لوط  رد  نانز  هکنیا  رد  نانز : قوقح  زا  عاـفد  ياـهنایرج  مسینیمف و 
ضیعبت و رقف ، زا  ناـنز  ناـنچمه  یتعنـص  هعـسوت  یتـسینیمف و  ياـهشبنج  دوجو  اـب  هک  ناـنچمه  تسین ، ینخـس  هنماد - نآ  قیداـصم و 
هچ رگا  تسین ، یتوافت  هعـسوت  لاح  رد  هتفای و  هعـسوت  ياهروشک  نایم  یتیـسنج  ياهيراجنهان  دوجو  لصا  رد  دنربیم و  جنر  تنوشخ 
ملظ يرباربان ، دوجو  ياپمه  تسا  یعیبط  تسا . توافتم  فلتخم  ياهندمت  اهنیمزرس و  رد  نآ  هنماد  نینچمه  ضیعبت و  ملظ و  لاکـشا 

ضیعبت اب  هزرابم  عقاو  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  سنج ، ود  نایم  دوجوم  ياهيرباربان  اب  هزرابم  نانز و  قوقح  زا  عافد  نانز ، هیلع  ضیعبت  و 
عافد مسینیمف و  نآ  رد  هک  ییاهریسفت  اهتشادرب و  دوجو  دراد . فلتخم  عماوج  رد  ضیعبت  متس و  زا  ریسفت  تشادرب و  رد  هشیر  متـس  و 

. دـنکیم فعاـضم  ار  نآ  ياـههزومآ  مسینیمف و  هراـبرد  وـگ  تفگ و  ثحب و  ترورـض  دوـشیم  هتفرگ  اـنعم  کـی  هـب  ناـنز  قوـقح  زا 
رب هک  یناسک  اب  دـننکیم  عافد  نانز  هدـش  لامیاپ  قوقح  زا  یناسنا  ینید و  ياـههزومآ  ساـسا  رب  هک  یناـسک  ناـیم  دوجوم  ياـهتوافت 
ود نایم  توافت  ياهتیعقاو  اهدامن و  مامت  ندرب  نیب  زا  رد  شالت  هناـیوجهعزانم  ياـهراتفر  مسینردـم و  ياـهراجنه  اـهشزرا و  ساـسا 

تینیع و رب  مسینیمف  قیمع  تاریثأـت  - 3 درک . کیکفت  مه  زا  یتحارب  ار  ود  نیا  قیداـصم  ناوتیم  هک  تسا  قیمع  ردـقنآ  دـنراد ، سنج 
تـسا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  یعامتجا  يدرف و  تایح  ياههزوح  زا  يرایـسب  نآ  ياههزومآ  یتسینیمف و  شبنج  یلعف : عماوج  تینهذ 
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بوسحم مسینیمف  نافلاخم  زا  دوخ  هک  یناسک  تسا  هدش  هدهاشم  رایـسب  دش ) دهاوخ  هراشا  همادا  رد  تاریثأت  نیا  قیداصم  زا  یخرب  هب  )
رظن هب  دننکیمن . یهارمه  نیدقتنم  اب  دنتـسه ، یتسینیمف  هاگن  ریثأت  تحت  هک  ییاههزوح  دقن  ای  یتسینیمف  ياهدرواتـسد  دقن  رد  دنوشیم 

دـصر مهم  نیا  راـنک  رد  تسا . نآ  یعاـمتجا  تاریثأـت  یتـسینیمف و  ياـههزومآ  فافـش  نییبـت  مزلتـسم  هورگ  نیا  ندرک  هارمه  دـسریم 
يریگیپ اههورگ  نیا  طسوت  هک  تسا  یتسینیمف  ياهنامرآ  فادـها و  زا  هعماج  یمومع  مهف  دـنمزاین  یتسینیمف  يولبات  نودـب  ياـههورگ 

تسا یعونتم  ياهشیارگ  دوجو  مسینیمف  زا  وگ  تفگ و  ثحب و  تالکـشم  زا  یکی  دش  هتفگ  یبرغ  مسینیمف  ماع  ياهیگژیو  دوشیم .
اـهشیارگ و ماـمت  هک  ياهنوگ  هب  مسینیمف  زا  نتفگ  نخـس  نیارباـنب  دـننکیم . یگدـنیامن  ار  یـضقانتم  ضراـعتم و  عـضاوم  هاـگهگ  هک 

ناوتیم لاح  نیا  اب  دجنگیمن . مه  هتـشون  نیا  فادـها  رد  تسا  راوشد  يرما  دوخ  يدوخ  هب  هچ  رگا  دـهد  شـشوپ  ار  نانآ  ياههزومآ 
یفن -1 درک . ناـیب  یتسینیمف  شبنج  ياهدـمایپ  اههاگتـساخ و  اـههزومآ ، اـهشور ، اـهنامرآ ، فادـها ، هراـبرد  ار  یکرتـشم  ياـههرازگ 

اـهشقن و شریذـپ  رد  درم  نز و  ناـیم  زیاـمت  یفن  یتسینیمف ، ياـهنایرج  زا  يرایـسب  يروحم  ياـههزومآ  زا  یکی  یتیـسنج : ياـهزیامت 
اب ار  سنج  ود  نایم  یعامتجا  راک  میـسقت  یتسینیمف ، تاـشیارگ  اـهشبنج و  ماـمت  تفگ  ناوتیم  ًاـبیرقت  تسا . یعاـمتجا  ياـههژیوراک 
ات تفارکنتـسلو  يرام  زا  ار  یعامتجا  ياهشقن  شریذـپ  رد  سنج  ود  نایم  زیامت  یفن  هژورپ  دـننکیم . یفن  یتیـسنج  ياـههشیلک  ناونع 

شبنج خـیرات  لاس  تسیود  لوط  رد  یتیـسنج  ياههشیلک  اب  هزراـبم  تاـیبدا  هچ  رگا  درک . یباـیدر  ناوتیم  یمتـسیب  نرق  ياـهتسینیمف 
ییاهدرکراک زا  رظن  فرـص  هک  تسا  نآ  اههاگدـید  نیا  یمامت  تیب  هاش  اما  تسا ، هتفای  ار  دوخ  صاخ  ياهیگدـیچیپ  عونت و  مسینیمف 

شریذپ لباق  دراد ، سنج  ود  تعیبط  رد  هشیر  هک  ياهنانز  ای  هنادرم  ًاموزل  راتفر  چـیه  دـنکیم ، تشگزاب  سنج  ود  یکیزیف  مادـنا  هب  هک 
یتسینیمف رظنم  زا  تسا ، هتفرگ  لکـش  هنادرم  هنانز و  ياهراتفر  زیامت  ساـسا  رب  هک  تسا  يداـهن  نیرتمهم  هداوناـخ  هک  اـجنآ  زا  تسین .

هک تسا  نآ  تسا ، مهم  نایم  نیا  رد  هچنآ  تسا . ینکـشراتخاس  بالقنا و  دنمزاین  ًاساسا  ای  تسا و  دنمزاین  وگلا  حیحـصت  هب  ای  داهن  نیا 
ود نایم  يراتفر  زیامت  یفن  رب  عامجا  داجیا  هب  ًاتدمع  ار  دوخ  شالت  اعدم ، نیا  قدص  رب  دهاوش  هماقا  ياج  هب  مسینیمف  شبنج  نارادـفرط 

یقوقح و نوـتم  رد  هدـیا  نیا  ندرک  هنیداـهن  هب  لاـح  نیع  رد  دـندومن و  فوـطعم  يراـتفر  تواـفت  ياـهوگلا  نتـسناد  یگنهرف  سنج و 
ضیعبت لاکـشا  هیلک  وحم  نویـسناونک   " نانز قوقح  هرابرد  یللملانیب  دانـسا  نیرتمهم  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  دندرک . مادـقا  یـشزومآ 

هدـمآ تسا ، هدـش  رارکت  یللملانیب  رگید  ياهنویـسناونک  زا  يرایـسب  رد  نآ  دافم  هک  نویـسناونک  نیا  کی  هدام  رد  تسا . نانز "  هیلع 
تسا تیسنج  ساسا  رب  تیدودحم  ای  ءانثتسا  زیامت ، هنوگ  ره  ندش  لئاق  ینعم  هب  نویـسناونک  نیا  رد  نانز "  هیلع  ضیعبت   " ترابع تسا :
یمهم ياهشلاچ  اب  یتیـسنج  ياهزیامت  یفن  هدـیا  هزورما ، هچ  رگا  دـیآیم ، تسد  هب  نآ  هباشم  نوتم  نویـسناونک و  نیا  رد  لـمأت  زا  " . 

ياـهشیارگ ناـیم  هک  یناوارف  ياـهعازن  دوجو  اـب  دـننکیم . يریگیپ  ار  هدـیا  نیا  زوـنه  یللملانیب  نوـتم  زا  يرایـسب  اـما  تسا ؛ ورهبور 
اهراتفر و یفن  راعـش  زا  یتسینیمف  ياهشیارگ  زا  مادـک  چـیه  دراد ، دوجو  سنج  ود  ناـیم  يواـست  اـی  تواـفت  هلـضعم  رـس  رب  یتسینیمف 

هاگدـید تسخن  تسا ، لمأت  لباق  راتفر  هنوگ  ود  هدـیا  نیا  اب  ههجاوم  رد  ام ، روشک  رد  دـندماین . هاتوک  هنادرم ، هنانز و  صاخ  ياـهشقن 
یفن یتسینینمف  ریبعت  هب  ای  سنج و  ود  نایم  اهراتفر  اهشقن و  زیامت  یفن  اهشقن و  تهباشم  هدیا  نتـسناد  ملـسم  ردـق  اب  هک  تسا  یناسک 
نیا رد  ار  دیدرت  وگ و  تفگ و  ياضف  هدرک و  داجیا  یتسینیمف  هدیا  نیا  عفن  هب  یلخاد  عامجا  یعون  دننکیم  شالت  یتیسنج ، ياههشیلک 

نایلاسرد ار  شزومآ -  رد  یتیـسنج  ياههشیلک  یفن  ینعی  یتسینیمف - شبنج  ياـهدربهار  نیرت  مهم  زا  یکی  هورگ  نیا  دـننک . دـس  هراـب 
هلحرم رد  هچ  رگا  یتسینیمف  ياهراعـش  زا  تسرد  كرد  مدـع  لیلد  هب  اـما  مود  هورگ  دـندرک . ارجا  یـسرد  بتک  ینیبزاـب  رد  هتـشذگ و 

ار ییاههمانرب  اههدـیا و  لمع  هلحرم  رد  اـما  دـنزادرپیمن ؛ هنادرم  ياـهشقن  اـهراتفر و  زا  هناـنز  ياـهراتفر  زیاـمت  یفن  هب  هدـیا ، راـعش و 
ضیعبت و - 2 تسا . مسینیمف  شبنج  دربهار  نیرتمهم  عقاو  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياهراتفر  رد  زیامت  یفن  نآ  هجیتن  هک  دننکیم  يریگیپ 

ملظ ضیعبت و  هدـیا  دـعب ، هب  مود و  جوم  یتسینیمف  ياهشبنج  نایم  رد  ًاصوصخم  یتسینمف  ياهشبنج  تایعدـم  زا  یکی  یخیراـت : متس 
ياهتسینیمف نایم  تسیچ ؟ یتسینیمف  هاگدـید  زا  متـس  ضیعبت و  قیداـصم  هکنیا  رد  تسا . یـسنج  متـس  هیرظن  ناـنز و  هیلع  رب  یخیراـت 
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نامز رد  زج  تیرـشب  خـیرات  لوط  رد  ناـنز  هیلع  رب  یـسنج  ضیعبت  متـس و  شریذـپ  لـصا  رد  اـما  تسین ؛ یقفاوت  تواـفتم  ياـهشیارگ 
اب راتفر  توافتم  ياهوگلا  صخاش ، قطنم و  مادـک  ساسا  رب  هک  تسا  یقاب  لاوئـس  نیا  ياج  هتبلا  دراد . دوجو  قفاوت  هیلوا ، يرـالاسردام 

عوضوم تبثم : ضیعبت  - 5 دوشیم ؟ یبایزرا  ملظ  ای  ضیعبت  قادـصم  توافتم ، یـشزرا  ياهماظن  اهندـمت و  اب  فلتخم ، عماوج  رد  نانز 
هچ یتـسینیمف  تواــفتم  ياــهشیارگ  هاــگن  زا  یتـسینیمف ، رهــشنامرآ  درک . لــیلحت  ناوـتیم  زین  يرگید  رظنم  زا  ار  متــس  يربارباــن و 

يواست نمدـیرفنیجریبعت  هب  تسناد ؟ هدـش  مامت  ار  یتسینیمف  بالقنا  ای  شبنج  ناوتیم  ینامز  هچ  رگید  تراـبع  هب  دراد ؟ ییاـهیگژیو 
جوم لوط  رد  ًاتدمع  هک  سنج  ود  نایم  اهتـصرف  قوقح و  يربارب  هدـیا  ( 6 (؟ جـیاتن هیحان  رد  ای  تسا  اهتصرف  هیحان  رد  سنج  ود  ناـیم 
نایم يداصتقا  یـسایس و  یـشزومآ ، ياهتصرف  قوقح و  يواست  يرارقرب  هب  دـشیم ، غیلبت  لاربیل  ياـهتسینیمف  طـسوت  مسینیمف و  لوا 

- رتعونتم رتتردق و  رپ  راب  نیا  یتسینیمف - شبنج  هرابود  متـسیب  نرق  تصـش  ههد  زا  لاح  نیا  اب  دش . رجنم  لاس 1920  ات  نادرم  نانز و 
يهطلـس ماظن  گنهرف و  نابز ، لیبق  زا  يرت  هدیچیپ  رـصانع  رد  دیاب  ار  نانز  هیلع  رب  متـس  ای  یتسدورف  أشنم  هکنیا  نایب  اب  دمآ و  نادـیم  هب 

دوجو رب  اهتسینیمف  هدمع  دیکأت  تسنادن . یفاک  سنج  ود  نایم  يربارب  يارب  ار  اهتصرف  قوقح و  يربارب  درک ، وجتـسج  هنارالاسردـپ 
ياهتصرف ياطعا  ندـش  هنیداهن  هنایارگيواست و  یقوقح  ياهراتخاس  دوجو  مغر  هب  متـسیب  نرق  مود  همین  رد  ناـنز  هیلع  ضیعبت  متس و 

دمآردرپ یتیریدم و  یلاع  لغاشم  رد  نانز  يربارب  مدع  هب  یلامـش ) ياکیرمآ  یبرغ و  ياپورا  ) یبرغ ياهروشک  رد  سنج  ود  هب  يواسم 
هب يراک  راشف  ندـش  فعاضم  هباشم و  لغاشم  رد  نادرم  نانز و  هب  قوقح  تخادرپ  رد  تلادـع  تیاعر  مدـع  یـسایس ، یلاـع  بصاـنمو 

يردام و شقن  بلاـق  رد  هداوناـخ و  ) یـصوصخ و  هناـخ ) زا  نوریب  ) یمومع هزوح  ود  رد  اهتیلوئـسم  فیاـظو و  نتفرگ  هدـهع  هب  لـیلد 
رابجا تسخن  درک . زاغآ  مود  جوم  رد  نانز  تیعـضو  دوبهب  رد  ار  ياهیـال  دـنچ  تامادـقا  یتسینیمف  شبنج  دـنکیم . تشگرب  يرـسمه )

یلغـش و ءاقترا  نانز ، بذج  رد  هنایارگ  يواست  ياهوگلا  تیاعر  هب  دنوشیم ) لماش  ار  یـصوصخ  نایامرفراک  ًاتدـمع  هک   ) نایامرفراک
رد سنج  ود  نایم  يواست  مدـع  هدـهاشم  اب  يدـعب و  هیال  رد  تسا . سنج  ود  نایم  يواـسم  طیارـش  رد  ربارب ، ياـیازم  قوقح و  تخادرپ 

دوشیم هتفگ  ییاهتسایس  تامادقا و  هعومجم  هب  تبثم  ضیعبت  درک . حرطم  ار  ( 7 ") تبثم ضیعبت   " هدیا یتسینیمف  شبنج  جیاتن ، هیحان 
زا يرادروـخرب  تباـقر و  ناـکما  اـت  دریگیم  رظن  رد  بیـسآ  ضرعم  رد  اـی  تیلقا و  ياـههورگ  رب  ار  ییاـهيرادروخرب  تازاـیتما و  هـک 

. تسا ریوصت  لـباق  هبنج  ود  زا  ناـنز  يارب  تبثم  ضیعبت  دوش . نیمأـت  بیـسآ ، ضرعم  رد  اـی  تیلقا و  ياـههورگ  يارب  ربارب  ياـهتصرف 
رارق تیامح  دروم  دـیاب  دـنریگیم ، هدـهعرب  تهج  نیا  زا  هک  یـصاخ  فیاظو  یندـب و  صاخ  ياهیگژیو  لیلد  هب  ناـنز  هکنآ  تسخن ،

دنکیم باجیا  صاخ  ینامز  ياههرود  رد  ناکدوک  یتسرپرس  یهدریش و  لیبق  زا  نامیاز  زا  دعب  ياهتبقارم  نامیاز و  يرادراب ، دنریگ .
ناهج ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  تبثم  ضیعبت  زا  تروص  نیا  دـندرگ . رادروخرب  تقو  هراپ  ای  تقو و  مامت  ياهیـصخرم  زا  ناردام  هک 

ضیعبت زا  يرگید  عون  تسا . هدرک  ادـیپ  خوسر  اـهنآ  رد  رتـمک  یتـسینیمف  تارکفت  هک  ییاـهروشک  یتـح  دراد ، دوجو  رـضاح  لاـح  رد 
ياهتوافت رد  هشیر  هکنآ  ياج  هب  تبثم ، ياهضیعبت  هنوگنیا  زا  نانز  يرادروخرب  هک  دننکیم  داهنشیپ  یتسینیمف  ياهشبنج  ار  تبثم 

اب هسیاقم  رد  نانز  تیعقوم  يرباربان  رد  دـشاب  هتـشاد  یهدریـش  نامیاز و  يرادراب ، لیبق  زا  نانز  سنج  اب  طوبرم  ياـههژیوراک  یـسنج و 
کی لقادـح  دنتـسه  مزلم  نایامرفراک  اکیرمآ  رد  دراد . هشیر  تردـق ) تورث و   ) یتیریدـم یـسایس و  بصاـنم  زا  يرادروخرب  رد  نادرم 
یلام ياهتیامح  هسنارف  رد  ای  دـنوش . رادروخرب  یتایلام  ياهتیفاعم  یخرب  زا  ات  دـننک  باختنا  نانز  نایم  زا  ار  دوخ  نادـنمراک  زا  موس 

نیا زا  مادکچیه  هکنیا  زا  رظن  فرـص  ( 8 .) دـیدرگ طونم  سنج  ود  نایم  زا  اهدزمان  يواـسم  یفرعم  هب  تلود  يوس  زا  یـسایس  بازحا  زا 
نیا ياج  تسا ، هدیماجناین  یتسنیمف  ياهنامرآ  لماک  ققحت  هب  یتسیینمف ، فادـها  هب  یبایتسد  رد  یبسن  ياهتیقفوم  دوجو  اب  تامادـقا 

طیارـش دوجو  مدع  ضرف  رد  ناوتیم  ایآ  تسا ؟ هیجوت  لباق  تبثم "  ضیعبت   " تسایـس قطنم ، مادک  ساسا  رب  ًالوا  هک  تسا  یقاب  لاوئس 
ياهطقن هچ  رد  نآ  نتـسناد  یقطنم  تبثم و  ضیعبت  تسایـس  شرذپ  دوجو  اب  ًایناث  تسناد ؟ هنالداع  زونه  ار  تبثم  ضیعبت  تسایـس  ربارب ،

ياـج هب  نوـنکا  یتـسینیمف  شبنج  هک  درک  تفاـیرد  ناوـتیم  یتـسینیمف  ياهخـساپ  لـیلحت  زا  دریذـپیم ؟ ناـیاپ  تبثم  ضیعبت  تساـیس 
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تدم هاتوک  رد  يربارب  تهج  رد  یتسایـس  ناوتیمن  ار  تبثم  ضیعبت  تسا : ربارب  جـیاتن  هب  یبایتسد  ناهاوخ  ربارب  ياهتصرف  هب  یبایتسد 
هک تسا  نآ  یپ  رد  تسایـس  نیا  راذـگ ، نارود  رد  لقاال  تسا ، صخـشم  دـیآیم و  رب  نآ  مان  زا  هک  هنوگناـمه  ًاـقیقد  اریز  درک ، یقلت 
اما دنکیم . داجیا  رباربان  ییاهتیعقوم  سکعرب ، تسرد  نیاربانب  دهد . شهاک  رگید  تهج  رد  شیازفا و  تهج  کی  رد  ار  اهیـسرتسد 

ناوتیم هصالخ  روط  هب  نیاربانب  دـسرب . نزاوتم  ربارب و  ياهتیعقوم  هب  دـیاب  هنایارگتیاغ "   " يریبعت اب  دـیاش  تدـم و  زارد  رد  رما  نیا 
ناربج ناکما  مدـع  لیلد  هب  دراد ، دوجو  اههورگ  نایم  یعامتجا  تازایتما  عیزوت  رد  هک  یعافد  لـباق  ریغ  عورـشمان و  يربارباـن  هک  تفگ 

(9 .) دـیآ تسد  هب  هنالداع  عیزوت  تیاهن  رد  اـت  دـنکیم  داـجیا  ار  تبثم  ضیعبت  ياهتسایـس  هب  زاـین  عیزوت ، اـب  یعیبط  ياهدـنور  رد  نآ 
تسایس تیاهن ، رد  هک  دنتسه  یعدم  دنزیم ، هبرض  يرالاسهتسیاش  هب  تبثم ، ضیعبت  هکنیا  شریذپ  اب  تبثم  ضیعبت  تسایس  هب  نادقتعم 

يارب زین  ار  هجوـم  ضیعبت  اـی  تبثم  ضیعبت  تسایـس  اـهتسینیمف  یخرب  لاـح  نیا  اـب  دـیماجنا . دـهاوخ  يرالاسهتـسیاش  هب  تبثم  ضیعبت 
نتخاس يارب  تبثم  ضیعبت  زا  اهتلود  ماـهیگم  ياـعدا  هب  دـننادیمن . یفاـک  تسا ، لـماک  يواـست  بسک  ناـمه  هک  یتسینیمف  فادـها 

نانز هک  تسا  یتسایس  تبثم  ضیعبت  تسا  دقتعم  یلید  يرم  و  ( 10) دننکیم هدافتسا  نانز  ياههتساوخ  اب  هلباقم  يارب  هدش  هنیداهن  يدس 
یتـسنیمف ياـه  شبنج  فدـه  نیرتمهم  راعـش و  نیرتمهم  ار  يربارب  يربارب : - 3 ( 11 . ) دـنکیم درـسلد  یتسینینمف  تازرابم  همادا  رد  ار 

رما نیا  اـما  تسا ، رادروـخرب  يرتـمک  تیروـحم  زا  لاـکیدار  نردـم و  تسپ  مسینیمف  ياـهشیارگ  رد  يربارب  راعـش  هچ  رگا  دـننادیم .
هیلوا مسیرالوکـسرد  هشیر  ًاتدـمع  يربارب  رب  اـهتسینیمف  لالدتـسا  دراد . هشیر  يربارب  قـقحت  زا  یتـسینیمف  ياـهشبنج  سأـی  ردرتـشیب 

، دوز ای  رید  ربارب ، ياـهشزرا  قوقح و  زا  يرادروخرب  رد  ناـسنا  درف  تیروحم  رب  هتینردـم  ناـمتفگ  دـیکأت  دراد . ییارگدرف  هتینردـم و 
نانز هعماج  زا  قح  نیا  ارچ  تسا  اهتصرف  قوقح و  زا  يرادروخرب  عوضوم  ناسنا  درف  رگا  تخاـس . دوخ  بطاـخم  زین  ار  ناـنز  هعماـج 

ياهشزرا نآ  ساسا  رب  هک  يرادهیامرـس ، ماظن  ياهشزرا  تیمکاح  دوش . هتـشاد  غیرد  دـنوشیم ، لماش  ار  یناسنا  هعماـج  زا  یمین  هک 
رد يربارب  ار ، يربارب  هب  یبایتسد  هصرع  نیرتمهم  دـباییم ، رولبت  ییازدـمآرد  دـیلوت و  تردـق  هیامرـس ، تشابنا  رد  یعامتجا  یناـسنا و 

يایوگ دعب  هب   1920 ياهلاس زا  صوصخ  هب  مسینیمف  بیـشن  زارفرپ و  خیرات  رد  يریـس  دـیامنیم . یفرعم  يدام  تردـق  تورث و  بسک 
لیاسم اب  ههجاوم  رد  اهتلود  یعامتجا  يداصتقا  ياهتسایـس  اب  يراداـنعم  ًـالماک  تبـسن  یتسینیمف ، شبنج  بیـشن  زارف و  هک  تسا  نآ 

شهاک و نانز  یعامتجا  تاضارتعا  نانآ ، راک  يورین  نانز و  زا  اهتلود  یتیامح  ياهتسایس  ای  يداصتقا  تیعـضو  دوبهب  اب  دراد . نانز 
يارب یتشیعم  ياهراشف  دوجو  اهتلود و  يداـصتقا  ياـهتیامح  شهاـک  اـب  تسا  یعیبط  دوشیم . رتمک  یتسینیمف  ياـهشبنج  هب  لاـبقا 

یتسینیمف یهاوخ  يربارب  دـقن  رد  يدنمـشزرا  ياههتکن  ( 12 .) دریگیم تردـق  یتسینیمف  ياهشبنج  نانز و  یعامتجا  تاضارتعا  ناـنز ،
يربارب هب  هک  تسا  یقوقح  يداصتقا و  یعامتجا  ياهراتخاس  ریثأـت  دوشیم ، هجوت  نادـب  رتمک  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  اـما  تسا ، هدـش  ناـیب 

ار یتسینیمف  یهاوخيربارب  نامرآ  مود ، جوم  رد  هچ  لوا و  جوم  رد  هچ  مسینیمف  یخیراـت  ياههاگتـساخ  هب  هجوت  دـنزیم . نماد  یهاوخ 
ساـسا رب  دوشیم . بوـسحم  ناـنز  یتـسدورف  نارود  اـهتسینیمف  ریبـعت  هب  برغ  رد  مسینیمف  لوا  جوـم  زا  لـبق  نارود  دـنکیم . هیجوـت 

نارود يادـتبا  ات  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  ییاطـسو  نورق  عماوج  رد  سنج  ود  نایم  یقوقح  ياهتوافت  زا  یماظن  یخیراـت ، ياـهشرازگ 
هب دنتـسم  هتینردم ، زا  لبق  اهیبرغ  ياهنیمزرـس  رد  یقوقح  ماظن  رد  توافت  لاح  نیا  اب  تسا . هدرک  ادـیپ  ماود  زین  يرادهیامرـس  داصتقا 

یقوقح طباور  زا  يریغتم  ياهفرع  ییاطسو  نورق  یحیسم و  ياهنیمزرس  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدوب  یقوقح  یگنهرف و  ياهفرع 
ياهنیمزرـس رد  اهفرع  نیا  ظفاح  هچرگا  یحیـسم  ياسیلک  تسا . هتـشاد  دوجو  صاـخ  روط  هب  درم  نز و  ناـیم  طـباور  ماـع و  روط  هب 

رادروخرب صاخ  يانعم  هب  ینید  تیعورـشم  زا  هاگ  چـیه  اهفرع  نیا  یپاپ ، تیحیـسم  ندوب  زیرگ  تعیرـش  لیلد  هب  یلو  تسا  تواـفتم 
زا یکاح  اهشرازگ  زا  یخرب  یبرغ  عماوج  رد  ناـنز  یتسدورف  زا  هنوگطارفا  ياـهشرازگ  مغر  هب  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن  تسا . هدوبن 

دندقتعم هورگ  نیا  تسا . هدوبن  اسرفتقاط  تخـس و  دنیوگیم ، اهتسینیمف  هک  نانچنآ  نردماشیپ  هرود  رد  نانز  تیعـضو  هک  تسا  نآ 
هورگ ( 13 .) تسا هدوب  ندـش  یتعنـص  نارود  زا  رتهنابلط  تاواسم  بتارم  هب  نردـماشیپ  نارود  رد  یبرغ  ياهنیمزرـس  یخرب  رد  جاودزا 
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هناخ رد  نادرم  هطلس  زا  نانز  يریذپهطلس  لیدبت  عقاو  رد  ندش  یتعنص  دندقتعم ، لیلحت ، نیا  نتـسناد  هنانیبشوخ  اب  ناخروم  زا  يرگید 
رد ییارگدرف ، نوچمه  نآ  نیداینب  لوصا  نردـم و  نامتفگ  نتفای  تیمکاح  اـب  ریدـقت  ره  هب  ( 14 . ) تسا راک  طیحم  رد  نادرم  هطلـس  هب 

لماک يربارب  ات 1920  لوا  جوم  مسینیمف  هتینردـم و  یبلط  يواست  دز . نماد  ار  یهاوخ  يواـست  هدـیا  هک  دوب  هتینردـم  ناـمتفگ  نیا  عقاو 
همه رد  سنج  ود  ناـیم  قوـقح  قـلطم  يربارب  سنج ، ود  ناـیم  بلط  يربارب  ماـظن  یگژیو  دروآ . ناـغمرا  هـب  ار  سنج  ود  ناـیم  یقوـقح 

لوا و یناهج  ياهگنج  عوقو  و  یبرغ ، يارگهداوناخ  ياـهفرع  اـهگنهرف و  دوجو  تسا . نآ  يراـج  روما  هداوناـخ و  یتح  اـههصرع 
يداصتقا دوکر  مود و  یناهج  گنج  همتاخ  اب  تخادـنا . ریخأت  هب  ار  درم  نز و  ناـیم  قلطم  یبلطيواـست  ياهدـمایپ  ندـش  راکـشآ  مود ،

، یسنج تیذا  رازآ و  لغاشم ، رد  ضیعبت  دش . عورش  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  گنج  نامز  رد  هک  یلغاشم  زا  نانز  جارخا  گنج ، زا  سپ 
رد نانز  تالکـشم  زا  یـشخب  رتالاب  لغاشم  يدصت  مدـع  نانز و  نتفاین  ءاقترا  هباشم ، راک  ماجنا  يارب  نادرم  اب  هسیاقم  رد  رتمک  دـمآرد 

، یعامتجا ياـهفرع  یعیبط و  ياـهشیارگ  هطـساو  هب  ناـنز  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  ( 15 .) تسا هدـش  هتـسناد  داصتقا  یمومع و  هصرع 
ار ییارگدرف  نردـم ، نامتفگ  دـندرکیم . لمحت  دوب ، هتفه  رد  تعاس  لهچ  رب  غلاب  هاگ  هک  ار  یگناخ  ياهراک  زا  یمهم  شخب  نانچمه 

يواسم رانک  رد  هنایارگدرف ، یهاوختیلوئـسم  هنابلط و  يواست  یقوقح  ماظن  تیمکاح  دـنادیم . تیلوئـسم  رایعم  مه  قوقح و  طاـنم  مه 
جوا نآ  هجیتن  هک  درک . داجیا  نانز  هعماج  يارب  ياهدننکـش  ياضف  سنج  ود  نایم  طـباور  هداوناـخ و  رد  فیلاـکت  اهتیلوئـسم و  ندوبن 

درکیم لابند  ار  هنایارگتیاغ ) يربارب  ، ) يربارب هدیا  وس  کی  زا  مسینیمف  شبنج  تسا . ات 1980  ههد 1960  رد  یتسینیمف  شبنج  نتفرگ 
ار جیاتن  رد  يربارب  هب  یبایتسد  تصرف  ریبعت  نیرت  هداس  رد  هداوناخ  اریز  داد ، رارق  دوخ  لمع  هحولرس  ار  يزیتسهداوناخ  رگید  يوس  زا  و 

يزاسخــیرات ناوـتیم  ار  یتـسینیمف  ناـمتفگ  ياـهیگژیو  زا  یکی  یخیراــت : مـسینیمف  هـیلوا و  يرــالاسردام  - 3 دزادـنایم . ریخأـت  هـب 
ار ییاهترارم  اهجـنر و  خـیرات  لوط  رد  ریذپبیـسآ  ياهیگژیو  یخرب  ندوب  اراد  هطـساو  هب  نانز  تسا  یعیبط  تسناد . کیژولوئدـیا 

مزج لاح  نیع  رد  ضقانتم و  يزاس  خیرات  یعون  درک ، دای  کیژولوئدیا  يزاسخـیرات  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  هچنآ  اما  دـناهدش  لمحتم 
هیلوا يرالاسردام  هیرظن  اهيزاسخیرات ، نیا  نیرتمهم  زا  یکی  درادن . یگنهامه  یخیرات ، ياهشهوژپ  تامازلا  اب  هک  تسا  ياهناشیدـنا 
دیکأت رما  نیا  رب  دش ، يراذگهیاپ  ناتساب  هعماج  باتک  رد  ناگروم  صوصخ  هب  یمهدزون  نرق  ناسانشمدرم  طسوت  هک  هیرظن  نیا  تسا .

یـصوصخ تیکلام  هداوناخ ، هیاپ  رب  هک  يزورما  هعماج  ياهرباربان  زا  کی  چـیه  هدوب و  مکاح  هیلوا  عماوج  رب  یهاوخ  يربارب  هک  تشاد 
یگدـنز دـیلوت و  رد  نانز  هک  هدوب  يرالاسردام  یعماوج  هیلوا ، عماوج  نینچمه  تسا . هتـشادن  دوجو  تسا ، هدـش  يراذـگهیاپ  تلود  و 
داـصتقا ینیزگیاـج  اـب  جـیردت و  هب  ( 16 .) دـندوب رادروـخرب  يرایـسب  شزرا  جرا و  زا  هتـشاد و  تـسد  هـب  ار  يربـهر  هاـگیاج  یعاـمتجا 

نرق ناسانشمدرم  تایعدم  هعومجم  دش . لیدبت  يرالاسردپ  متسیس  هب  جیردت  هب  يرالاسردام  متـسیس  راکـش  داصتقا  ياج  هب  يزرواشک 
هک سلگنا  هتشون  تلود "  هداوناخ و  أشنم   " باتک عقاو  رد  تشاذگ . یتسینیمف  یتسیـسکرام و  ياههاگدید  رب  یمهم  تاریثأت  یمهدزون 

. تسین یمهدزون  نرق  ناسانـشمدرم  ریاس  ناگروم و  ياههاگدـید  هیوگاو  زج  يزیچ  دوریم ، رامـش  هب  یتسیـسکرام  مسینیمف  تسفیناـم 
رارق دـیکأت  دروم  بوانت  هب  سلگنا  باتک  رد  هک  تسا  ناـگروم  ياههاگدـید  جـیاتن  نیرتمهم  زا  یکی  هداوناـخ  ندوبن  یعیبط  رب  دـیکأت 

ياـههاگن نـیا  مـه  ياتــسار  رد  يزرواـشک ، اـشیپ  رــصع  ياههروطــسا  زا  یتـسینیمف  ياـهشناوخ  يارب  اـهتسینیمف  شــالت  دریگیم .
زا يرایـسب  هکنآ ، تسخن  دـیامنیم . لـمأت  لـباق  یتاـکن  اـهتسینیمف  هیلوا  يرـالاسردام  ياـعدا  هراـبرد  دوـشیم . هیجوـت  هناسانـشمدرم 

یناـسک هک  تسا  یعیبط  هتبلا  ( 17 .) دناهتـسناد یملع  تهاجو  دقاف  ار  شنارکفمه  رگید  ناگروم و  ياهراک  یمتـسیب  نرق  ناسانـشمدرم 
ياـعدا نیا  رگید  يوس  زا  دـننک . عاـفد  ناـگروم  ياههاگدـید  ندوـب  یملع  زا  ناـنچمه  دـنریذپن و  ار  تاـشقانم  نیا  دـیر  نیلوـیا  نوـچ 

اشیپ عماوج  ندوب  یکارتشا  هیلوا و  مسینومک  رب  ینبم  ناسانـشمدرم  ياعدا  اب  هتـشاد ، دوجو  يرالاسردام  هیلوا  عماوج  رد  هک  اهتسینیمف 
یعون دیآیم ، تسد  هب  يزرواشکاشیپ  یگدـنز  تیعـضو  لیلحت  زا  هچنآ  یخیرات ، دـهاوش  یگدنـسب  ضرف  هب  تسا . راگزاسان  یندـمت 

يرالاسردام متـسیس  دوجو  شریذپ  عقاو  رد  دنکیم . یعادت  ار  نادرم  یتیلوئـسمیب  يدازآ و  لباقم  رد  نانز  فعاضم  يریذپتیلوئـسم 
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يرما نادرم ، یندب  يورین  يرترب  رانک  رد  نانز  یمسج  ياهيریذپبیسآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  راکش  رصع  یـشحو  همین  نشخ و  عماوج  رد 
مـسینیمف شبنج  يارب  نانآ  يزاسخـیرات  دـنیارف  رد  ناوتیم  ار  اـهتسینیمف  يزاسخـیرات  زا  يرگید  عون  دـیآیم . رامـش  هب  زیمآ  فلکت 

نیا يارب  دـنراد  شالت  نانز ، قوقح  ندـش  لامیاپ  هیلع  رب  یـضارتعا  ياهتکرح  ماـمت  نتـسناد  یتسینیمف  اـب  اـهتسینیمف  درک . وجتـسج 
نانز و نایم  طباور  هب  يداقتنا  ياههاگن  یخرب  ات  دوشیم  شالت  باتک  رد  هنومن  ناونع  هب  دننک . تسرد  هلاس  دـص  دـنچ  یخیرات  شبنج 
رد یتسینیمف  يرثا  نیتسخن  ناونع  اب  نازیپود  نیتسیرک  رثا  نانز  رهش  باتک  ًاریخا  ای  و  ( 18) دوش هرداصم  مسینیمف  خیرات  عفن  هب  ار  نادرم 

رضاح رـصع  رد  ناهج و  رـسارس  رد  نانز  یـضارتعا  یعامتجا و  تاکرحت  مامت  ندرک  بولطم  هب  هرداصم  ( 19 .) دش رشتنم  روشک  لخاد 
ياتـسار رد  هتفرگ  تروص  تامادـقا  نایب  اب  زلتـساک  لئونام  دوشیم . بوسحم  اهتسینیمف  کیژولوئدـیا  يزاس  خـیرات  هژورپ  زا  یـشخب 

یضارتعا - 6 ( 20 .) دـنکیم دادـملق  یتسینیمف  ياهتکرح  ار  تامادـقا  لیبق  نیا  نانز ، تیعـضو  هب  ضارتعا  رد  ناـنز و  قوقح  زا  عاـفد 
شبنج نیا  کیژولوئدـیا  یتیاضران  ای  ضارتعا و  ناوتیم  ار  مسینیمف  شبنج  ياـهیگژیو  زا  یکی  کیژولوئدـیا  مسینیمف : شبنج  ندوب 
حوضو هب  اـهتسینیمف  تاـنایب  رد  دـیازت  هب  ور  یتیاـضران  یعوـن  شبنج ، نیا  نارادـفرط  نشخ  یـساسحا و  ناـیب  زارظن  فرـص  تسناد .

نیا دنتـسه . یـضاران  خـیرات  لوط  رد  نانز  تیعـضو  زا  اهتسینیمف  هیلوا ، يرـالاسردام  ییاـعدا  هرود  زا  رظن  فرـص  دوشیم . هدـهاشم 
شخب تسا . شیازفا  لاح  رد  ًامئاد  شهاک  ياج  هب  اههتـساوخ ، فادـها و  زا  یخرب  هب  اهتسینیمف  ياهرود  یبایتسد  اب  یتح  یتیاضران 

نانز یتسدورف  زا  تفرنورب  ياههار  رد  یتسینیمف و  توافتم  ياهشیارگ  رد  نانز  هیلع  ضیعبت  أـشنم  لـیلحت  رد  ار  یتیاـضران  نیا  مظعا 
رد نانز  ياهتیدودحم  زا  یـسنج  متـس  يرباربان و  لماوع  نایب  رد  اهتسینیمف  درک . یبایدر  ناوتیم  هدـش ، هیارا  اهتسینیمف  طسوت  هک 

ياههروطـسا یتسیز ، لماوع  هب ، یـصوصخ  تیکلاـم  هاوناـخ و  یگنهرف  ياـههشیلک  اهتنـس و  موسر  دوجو  نوناـق و  گـنهرف و  هصرع 
رما نیا  هاوگ  هدـش  رکذ  لـماوع  هب  هجوت  ( 21 .) دندیـسر یـسنج  متـس  ای  ضیعبت  يرباربان و  لماوع  نیرت  مهم  ناونع  هب  یناـبز  یگنهرف و 

متـس و لماوع  زا  یتسینیمف  لیلحت  هدـش ، ینیبشیپ  فادـها  زا  یخرب  هب  یبرغ  نانز  هعماـج  اـهتسینیمف و  یباـیتسد  تازاوم  هب  هک  تسا 
ياـهدربهار هدـمع  هکیلاـح  رد  درک . هدـهاشم  ناوتیم  زین  یتسینیمف  ياـهدربهار  رد  ار  تیعـضو  رییغت  نیا  دوشیم . رتلاـکیدار  ضیعبت 

ندرک یعاـمتجا  لـیبق  زا  ییاـهدربهار  جـیردت  هب  ربارب ، ياـهتصرف  قوقح و  بسک  يارب  شـالت  زا  دوب  تراـبع  لوا  جوم  رد  یتسینیمف 
بالقنا هداوناـخ ، يرداـم و  ندرک  خوسنم  يرادراـب ، زا  يریگـشیپ  يارب  لـثم  دـیلوت  يژولونکت  هب  لـسوت  یگناـخراک ، يرداـم و  شقن 

ندرک یـسایس  نانز و  زا  نادرم  يزاسادـج  فدـه  هب  نانز  ناـیم  يرهاوخ  سح  جـیورت  ندوب ، ثنؤم  ياـههبنج  ماـمت  فذـح  یـسنج و 
نیا هلصوح  رد  دوشیم  رتلاکیدار  جیردت  هب  یتسینیمف  عضاوم  ارچ  هکنیا  لیلحت  دندش . نیشیپ  ياهدربهار  نیزگیاج  یـصوصخ ، هصرع 
للع نیرتمهم  زا  یکی  ناوـنع  هب  سنج  ود  ناـیم  هجیتـن  رد  يربارب  قـقحت  ناـکما  مدـع  هب  ناوـتیم  هصـالخ  روـط  هب  اـما  تـسین ؛ هتـشون 

زا یکی  مسینیمف  شبنج  ندوب  يداقتنا  یتابثا : ياههاگدید  عماج و  حرط  نادـقف  درک - . هراشا  مسینیمف  شبنج  عضاوم  ندـش  رتلاکیدار 
لاح نیا  اب  تسا ، نردـم  گنهرف  ياـهیگژیو  زا  یکی  يداـقتنا  ياـهنامتفگ  دوجو  تسا . یتسینیمف  هیرظن  شبنج و  زراـب  ياـهیگژیو 

شبنج دروم  رد  دـننکیم . تردابم  داقتنا  دروم  ياهتیعـضو  زا  تفر  نورب  يارب  يزادرپهیرظن  یحارط و  هب  يداـقتنا  ياـهشبنج  یخرب 
رد مه  يزادرپهیرظن و  هیحاـن  رد  مه  لکـشم  نیا  تسا . یبلـس  ياـهدرکیور  يداـقتنا و  گـنهرف  هبلغ  مهم  تالاکـشا  زا  یکی  مسینیمف ،

، دوشیم دراو  یتسینیمف  شبنج  هب  رذگهر  نیا  زا  هک  یلاکشا  نیرتمهم  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  يداهنـشیپ  ياهتسایـس  اههمانرب و  هیحان 
هطبار میسرت  میظنت و  درادن . نانز  یگدنز  یتایح  لیاسم  زا  يرایسب  يارب  ینشور  عماج و  حرط  هنوگ  چیه  یتسینیمف  شبنج  هک  تسا  نآ 

یتسینیمف تایرظن  اهشبنج و  زا  یقطنم  لوقعم و  تاراظتنا  زا  یکی  یعاـمتجا  یگداوناـخ و  يدرف ، داـعبا  ماـمت  رد  نادرم  ناـنز و  ناـیم 
ییاهتسایسو اههمانرب  زیمآ ، ضیعبت  ياهراتخاس  یتسدورف و  تیعضو  يداقن  نیع  رد  دراد ، دوجو  راظتنا  نیا  یتسینیمف  شبنج  زا  تسا .

ار یگنادرم  زا  یگنانز  ياـهتوافت  اـهزرم و  دـننک ، تیاـضر  ساـسحا  دوخ  یگناـنز  زا  تیدرف ، تحاـس  رد  ناـنز  هک  دـنک  داهنـشیپ  ار 
نیع رد  دنیوگب و  خساپ  ار  دوخ  یفطاع  ياهزاین  زیارغ و  فطاوع ، دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  ياهنامرآ  فادـها و  دنـسانشزاب ،
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هک دراد  دوجو  راظتنا  نیا  زین  یگداوناخ  دعب  رد  دنـسرب . فلاخم  سنج  هلزنم  هب  نادرم  اب  یمـصاخت  ریغ  طباور  زا  نشور  یمیـسرت  لاح 
، لسن ياقب  هنیمز  رد  دوخ  یناسنا  دـهعت  هب  سنج  ود  زا  مادـک  ره  نآ  ساسا  رب  هک  دوش  یحارط  هداوناخ  رد  درم  نز و  طباور  زا  ییوگلا 
دـننک و نیمأت  تایقالخا  بوچراچ  رد  هداوناخ و  میرح  رد  ار  دوخ  يزیرغ  یفطاع و  ياهزاین  دـننک ، لـمع  نادـنزرف  زا  تبقارم  تیبرت و 

دعب رد  درک . هیارا  يرثکادح  يریگارف  تیلباق  اب  دمآراک  ییوگلا  نآ  زا  ناوتب  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  فیاظو  اهشقن و  میـسقت  تیاهن  رد 
دـشاب ياهنوگ  هب  نانز  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، تکراشم  زا  یتسینیمف  يداهنـشیپ  يوگلا  هک  دراد  دوجو  راظتنا  نیا  زین ، یعامتجا 
يدنلب تسرهف  هدش ، دای  تاراظتنا  رانک  رد  دشاب . هتـشادن  ضراعت  یگداوناخ  يدرف و  داعبا  رد  هدـش  یحارط  ياهوگلا  اهراجنه و  اب  هک 

. تسا نانز  هتـشذگ  لاح و  تیعـضو  دقن  نآ  هدمع  درکراک  هک  تسا  هظحالم  لباق  یتسینیمف  نامتفگ  هدـش  دـیلوت  میهافم  تایرظن و  زا 
زا یمهم  تمسق  هک  بوکرس ...  هطلس ، يروحم ، درم  یسنج ، تنوشخ  یسنج ، متـس  یتیـسنج ، ياههشیلک  يرالاسدرم ، لیبق  زا  يریباعت 

. دنتسه هیرظن  شبنج و  نیا  نشخ  یبلـس و  يداقتنا ، یـضارتعا ، درکیور  هبلغ  رگنایب  دننکیم ، یگدنیامن  ار  یتسینیمف  نامتفگ  تایبدا و 
ياهشیارگ نأش  هچ  رگا  تسا ، هدومن  زین  یتابثا  ياهيزادرپهیرظن  يزاس و  موهفم  هب  مادـقا  يدراوم  رد  یتسینیمف  نامتفگ  لاح  نیا  اـب 

کیروئت ياـنغ  زا  يدـنمهرهب  یلاربـیل و  درکیور  ذاـختا  لـیلد  هب  لاربـیل  مسینیمف  لاـثم  ناونع  هب  تسین . ناـسکی  ناـیم  نیا  رد  یتـسینیمف 
لاح نیا  اب  دـنک . هیارا  یتسینیمف  ياهشیارگ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  يرتشیب  یتایلمع  یباجیا و  ياهحرط  تسا  هتـسناوت  نردـم ، ناـمتفگ 

. تسا دوهـشم  یبوخ  هب  هدش  دای  ياهیگژیو  اب  فارطالاعماج  همانرب  هاگن و  نادقف  زین  یتسینیمف  شبنج  یتایلمع  یباجیا و  ياهحرط  رد 
ای ثنؤم  یمـسج  رظن  زا  طقف  نآ  ءاضعا  هک  دـنادیم  ياهعماـج  ار  دوخ  یناـمرآ  هعماـج  یتیـسنج ، ود  هعماـج  يریگیپ  اـب  لاربیل  مسینیمف 

، یناـمرآ نـینچ  قـقحت  يارب  دـنهدیمن . زورب  دوـخ  زا  يزیاـمتم  راـتفر  تیــسنج و  یعاـمتجا  ياـهراتفر  شریذـپ  ظاـحل  هـب  دـنرکذم و 
يداهنـشیپ ياـههمانرب  نـیرتمهم  ناـسکی  یهاـفر  یــشزومآ ، ياـهتصرف  هـب  یباـیتسد  ربارب ، قوـقح  يواـسم ، دزمتــسد  تساوـخرد 

هتفرگ رارق  رگید  ياـهشیارگ  داـقتنا  دروم  لاربیل  مسینیمف  ياـهنامرآ  اـههمانرب و  رد  ییارگلـیلقت  طارفا و  تسا . لاربیل  ياـهتسینیمف 
يرـست هنادرم و  ياهشزرا  ققحت  لابند  هب  تیاهن  رد  لاربیل  مسینیمف  هک  دـنکیم  تشگزاب  رما  نیا  هب  تاداقتنا  نیا  رتشیب  هراـصع  تسا .

تفگ ناوتیم  انعم  نیا  هب  ( 22 .) تسا هنادرم  تیعقوم  کشر  لاربیل ، مسینیمف  تمیزع  هطقن  ییوگ  تسا . تساک  مک و  نودب  نانز  هب  نآ 
هناـنز و ياـهشزرا  هب  یباـیتسد  ظـفح و  نیع  رد  ناـنز  نآ  ساـسا  رب  هک  درادـن  دوخ  ياـهنامرآ  زا  ینـشور  میـسرت  لاربـیل ، مسینیمف 

ياهشیارگ رد  فارطالاعماج  هاگن  نادـقف  دـنوش . جراخ  یتسدورف  ياهتیعقوم  زا  دـنناوتب  تورث  تردـق و  زا  ریغ  یلئاسم  هب  نتخادرپ 
تردـق و تورث ، هزوـح  هب  یطارفا  هجوـت  تسا . رتسوـملم  بتارم  هب  یتسیـسکرام ) لایـسوس و  لاـکیدار ، مـسینیمف   ) مود جوـم  یطارفا 

ياهزاین يردام ، هب  زاین  تسا . هتفرگ  هدـیدان  ار  يدرف  یـساسحا و  لئاسم  اهزاین و  زا  يرایـسب  يداصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا ، تکراـشم 
نآ يارب  ینشور  حرط  یمود  جوم  یتسینیمف  ياهوگلا  هک  تسا  یلیاسم  زا  یشخب  هعماج  ربارب  رد  نانز  یناسنا  دهعت  یساسحا ، يزیرغ و 

تـسخن حطـس  درک : لـیلحت  ناوـت  یم  حطـس  ود  رد  ار  هداوناـخ  مسینیمف و  شبنج  تابـسانم  هداوناـخ : هـب  يداـقتنا  درکیور  - 9 دنرادن .
. تسا هداوناخ  راتخاس  رب  یتسینیمف  ياههمانرب  تایرظن و  ياهدـمایپ  مود  حطـس  تسا و  هداوناخ  هرابرد  یتسینیمف  ياـههیرظن  هاگدـید و 
: تفگ ناوت  یم  هداوناخ  هراـبرد  یتسینیمف  تاـیرظن  هاگدـید و  هراـبرد  اـما  تفرگ  میهاوخ  یپ  همادا  رد  ار  شخب  نیا  هب  طوبرم  بلاـطم 

داهن زا  یتسینیمف  تاداقتنا  هک  تسا  یعیبط  دنکیم . زاغآ  ار  دوخ  تکرح  نآ  هب  هتـسباو  ياهشقن  هداوناخ و  زا  داقتنا  اب  مسینیمف  شبنج 
هک اهتسینیمف  هیلوا  داقتنا  تسا . هدـش  هدیـشک  رتیطارفا  عضاوم  هب  زاغآ و  رتمیالم  عضاوم  زا  رگید  تاعوضوم  يرایـسب  دـننام  هداوناخ 

يرسمه يردام و  ياهشقن  بلاق  رد  شقن  يافیا  هب  نانز  یعامتجا  ینیرفآشقن  رصح  دوشیم ، نایب  لاربیل  ياهتسینیمف  طسوت  ًاتدمع 
يارب یبسانم  هاگیاج  هناخ  هک  رواب  نیا  اب  دـنهاکب و  هداوناخ  هب  دوخ  قلعت  زا  دـیاب  ناـنز  هورگ  نیا  صخاـش  ياـههرهچ  هدـیقع  هب  تسا .

، زین یتسینیمف  تایبدا  رد  هداوناخ  زا  داقتنا  مسینیمف ، شبنج  يداـقتنا  عضاوم  ندـش  یطارفا  تازاوم  هب  اـما  ( 23 .) دننک هلباقم  تسا ، نانز 
ياهراتخاس یهاوخهداوناخ و  يژولوئدیا  ینعی  تسا ، هداوناخ  ماظن  نانز  رب  متس  أشنم  یتسیسکرام ، ياهتسینیمف  رظن  زا  دباییم . تدش 
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يدام و عبانم  هدننک  نیمأت  درم  نآ  رد  هک  دوشیم  ببس  ار  راک  میسقت  یعیبط  ماظن  یهاوخ ، هداوناخ  يژولوئدیا  نآ . اب  بسانم  یعامتجا 
هدـهاشم زین  لایـسوس  لاـکیدار و  مـسینیمف  تاـیبدا  رد  هداوناـخ  دـقن  یفن و  ( 24 .) تسا ناگیار  تامدـخ  هدـننک  نیمأـت  رادراـمیت و  نز 

ار زیچ  همه  جاودزا  اب  درم  تسا  هدـش  لیمحت  سنج  ود  رب  رباربان  یلکـش  هب  هک  تسا  هدوب  هبناج  کی  ياهلئـسم  هشیمه  جاودزا  دوشیم :
هناراـبدرب و داـیقنا  تسا و  درم  نآ  زا  تاوهـش  تیمکاـح  يدادبتـسا و  نوناـق  دـهدیم ، تـسد  زا  ار  زیچ  هـمه  نز  دروآیم و  تـسد  هـب 

داهن هب  هتـسباو  ياهشقن  هب  یتسینیمف  تایبدا  رد  هداوناـخ  یفن  دـقن و  ( 25 . ) دوشیم یقلت  نز  بسانم  ًافرـص  ضحم  تعاطا  هناـنتورف و 
دنکیم لمع  یناکلپ  ياهلحرم و  تروص  هب  زین  هداوناخ  داهن  هب  هتـسباو  ياهشقن  دقنرد  یتسینیمف  شبنج  دـنکیم . تیارـس  زین  هداوناخ 

دعب ماگرد  دوشیم و  هتـسناد  یگدرب  يراگیب و  ياپمه  نز  يرادهناخ  شقن  یتسیـسکرام  لاربیل و  مسینیمف  تایبدا  رد  تسخن و  ماگ  رد 
ناـنز و هب  يرادـلد  يارب  دوـشیم : هدیـشک  شلاـچ  هب  ناـنز  يرداـم  يرـسمه و  ياـهشقن  لایـسوس  لاـکیدار و  مسینیمف  تاـیبدا  رد  و 

دربتسد هکس  کی  يور  ود  ندرمشراوخ  تیسدق  هتخادرپ ...  ناردام  شیاتس  هب  اهنآ  يدنورهش  مود  هجرد  یعامتجا  تیعضو  ندناشوپ 
ینوناق جاودزا  هب  يزاین  چـیه  لمع  رد  دـشاب ، هدـش  انب  همه  ربارب  يواسم  قوقح  هیاپ  رب  هک  ياهعماـج  رد  ( 26 . ) تسا نانز  هب  یعاـمتجا 

یتایرظن میهافم و  دننکیمن و  هدنـسب  زین  رادـقم  نیا  هب  يردام  يرـسمه و  هداوناخ ، درط  یفن و  رب  یتسینیمف  نایارگ  یطارفا  ( 27 .) تسین
یفن یهاوـخ و  سنجمه  هراـبرد  يزادرپ  هـیرظن  دـننک . هلباـقم  ییارگهداوناـخ  هدــیا  اـب  دــنناوتب  نآ  ساـسا  رب  هـک  دــننکیم  دــیلوت  ار 

هداوناخ و اـب  يرظن  هلباـقم  يارب  هورگ  نیا  ياـهشالت  زا  یـشخب  نینج ، طقـس  زا  يرظن  زا  عاـفد  یناـهج و  يرهاوخ  یهاوخسنجرگد ،
زا صوـصخ  هب  یتـسینیمف  ياههتـشون  مجح  هک  تسا  تسرد  يزادرپهیرظن : یملع و  ياـنغ  نادـقف  - 10 تسا . نآ  هب  هتـسباو  ياـهشقن 
هب هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  یتسینیمف  ياـهشیارگ  تاـعونت  دوشیم و  لـماش  ار  فیلأـت  ياـههزوح  نیرتهدرتـسگ  زا  یکی  دـعب  هب   1980

. دناهتسناد رتدمآراک  بتکم  ای  شبنج و  نیا  يارب  ناگدنسیون  زا  یهورگ  ار  اهمسینیمف  ریبعت  تفگ و  نخـس  مسینیمف  زا  ناوتیم  یتخس 
. مینادب هنازادرپهیرظن  کیروئت و  يانغ  ياراد  ار  شبنج  نیا  ياههزومآ  رگا  تساطخ  لاح  نیا  اب 

(2  ) یناریا مزینیمف  ات  یناهج  مزینیمف  زا 

یسانشناور و یسایس ، هشیدنا  یسانشناسنا ، یـسانشهعماج ، یعامتجا ، مولع  لیبق  زا  یناسنا  مولع  زا  يرایـسب  رد  اهتسینیمف  ياهشالت 
، تایبدا رنه ، یـسانشییابیز و  لیبق  زا  ییاههزوح  نینچمه  قوقح و  ملع و  هفـسلف  قالخا ، هفـسلف  یـسانشتفرعم ، هفـسلف و  يواکناور ،

هدـش رجنم  یتسینیمف  يدرکیور  اب  يراثآ  قلخ  هب  تایبدا  رنه و  هب  طوبرم  ياههزوح  رد  يراذـگریثأت  نیا  تسا . هدوب  راذـگریثأت  امنیس ،
تالوقم زا  تیـسنج  . 1 درک : هصالخ  دـنب  دـنچرد  ناوتیم  ار  شناد  هب  طوبرم  ياـههزوح  رد  یتسینیمف  هشیدـنا  دـیلوت  دـقن و  اـما  تسا .

يدرف و ياهیگژیو  مامت  زا  رثأتم  شناد  بسک  رکفت و  بسک  ریسم  رد  هژوس )  ) اسانـش لعاف  تسا . تفرعم  بسک  دنیآرف  رد  راذگریثأت 
، لیلد ره  هب  نونکات  ار  تفرعم  ملع و  خـیرات  هک  اجنآ  زا  ( 28 .) تسوا تیسنج  اسانـش  لعاف  ياهیگژیو  زا  یکی  تسا و  دوخ  یعامتجا 

تیـسنج ریثأت  تسا . هجوت  لباق  اهشزرا ، یتح  تفرعم و  شناد و  دـیلوت  ماقم  رد  رکذـم  هژوس  ریثأت  دـناهداد ، صاـصتخا  دوخ  هب  نادرم 
ًالمع نانز  تالکـشم  لیاسم و  تسا  رکذـم  تفرعم ، هژوس  هکنآ  لیلد  هب  فلا - درک : ریوصت  ناوتیم  روحم  دـنچ  رد  ار  اسانـش  لعافرد 

رد ًالمع  راک  طیحمرد  یتیـسنج  کیکفت  یگناخ و  ياـهيروآنف  هقباـس  ناـنز ، هیلع  تنوشخ  لـیبق  زا  یلیاـسم  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان 
هب هنادرم  تافص  قیالع و  راتفر ، هبرجت ، تفرعم ، بسک  دنیآرف  رد  هک  اجنآ  زا  ب : ( 29 . ) دوشیم هتفرگ  هدیدان  رکذم  ملع  ياهشهوژپ 

هزوح زا  ای  دوشیم و  هتـشادنپ  یملع  ریغ  ای  نانز  هب  طوبرم  روما  دشیم و  هتفرگ  هدیدان  نانز  قیالع  هیرجت و  دوشیم ، یقلت  رایعم  ناونع 
بسانتم ینابز  ياهراتخاس  تسا ، نابز  تفرعم ، بسک  رکفت و  ياهرازبا  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ج - ( 30 .) دوشیم درط  يرشب  شناد 

هژوس تیمکاح  - 2 ( 31 .) تسا دوهـش  لباق  یبوخ  هب  ینابز  ياهراتخاس  رد  نانز  یگدشدرط  ًالمع  تسا و  هتفرگ  لکـش  رکذـم  هژوس  اب 
لوط رد  نانز  یخیرات  ياه  شالت  ارگدرم ، تفرعم  ملع و  خیرات  - 3 تسا . هدیماجنا  راذـگریثأت  یملع  عماجم  زا  نانز  درط  هب  روحم  درم 
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ياهوهایه اهراعـش و  زا  رظن  فرـص  تسا . هدرک  مادـقا  دوخ  یخیرات  ياهشرازگ  رد  ناـنآ  فذـح  هب  ًـالمع  هتفرگ و  هدـیدان  ار  خـیرات 
قلعتم ماقم  رد  و  اسانـش ) لعاف   ) هژوس ماقم  رد  تیـسنج ، هب  هجوت  هک  درک  صیخلت  نایب  نیا  رد  ناوتیم  ار  اـهنآ  ياههاگدـید  یتسینیمف ،

زا هتبلا  تسا . دوهشم  يرظن  یملع و  يانغ  مدع  یتسینیمف ، تایرظن  عومجم  رد  هتکن ، نیا  زا  رظن  فرص  تسا . راذگریثأت  هژبا )  ) ییاسانش
مسیلایـسوس و مسیلاربیل ، لیبق  زا  یملع  بتاکم  تایرظن و  هب  یگتـسباو  لیلد  هب  اهتسینیمف  هکنیا  نآ  درک و  تلفغ  دـیابن  زین  هتکن  کـی 
هک تسا  نآ  تسا  هجوت  لـباق  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  اـما  دـناهداد ، تروص  ار  یقیمع  ياـهيزادرپهیرظن  ییارگراـتخاس و ...  مسیـسکرام ،

نیا ندوب  یتسینیمف  نیا  رگید  نایب  هب  تسا  تیـسنج  هلوقم  رب  هدـش  دای  بتاکم  تایرظن  قیبطت  عقاو  رد  هتفرگ  تروص  ياهيزادرپهیرظن 
يرظن درکیور  کی  ار  مسینیمف  هکنآ  ياج  هب  هک  دندقتعم  یخرب  لیلد  نیمه  هب  رتشیب ، هن  تسا  تیسنج  هلوقم  هب  نداد  هجوت  رد  تایرظن 

: مسینیمف شبنج  ياهدرواتسد  اهدمایپ و  ( 32 . ) مینادب یگنهرف  یعامتجا - یسایس و  یـشبنج  ار  نآ  تسا  رتهب  مینادب  یفـسلف  ای  یملع و 
لـصا هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  تالکـشم  هرابرد  هچنآ  یمامت  تشاد  هجوت  دیاب  مسینیمف  شبنج  ياهدرواتـسد  اهدمایپ و  یـسررب  يارب 

جوم نایم  کـیکفت  هب  هجوت  مسینیمف  ياهدـمایپ  اهدرواتـسد و  یـسررب  رد  دراد . دوجو  زین  تمـسق  نیا  رد  دراد ، دوجو  مسینیمف  شبنج 
ندـش و یتعنـص  هتینردـم و  ياهدرواتـسد  ناـیم  کـیکفت  هب  هجوـت  هک  ناـنچمه  دـیامنیم ، يرورـض  مسینیمف  موـس  مود و  جوـم  لوا و 

نآ یلوا  جوم  شیارگرد  صوـصخ  هب  ار  مسینیمف  شبنج  مسینیمف : شبنج  ياهدرواتـسد  تسا . يرورـض  مسینیمف  شبنج  ياهدرواتـسد 
مالک کی  رد  ثرا و  تیکلاـم ، قوقح  زا  يرادروخرب  يداـصتقا و  لالقتـسا  بسک  دناهتـسناد . یناوارف  اهدرواتـسد  اـهتیقفوم و  ياراد 
هصرع هب  نانز  دورو  اهدرواتسد  نیا  زا  رگید  یکی  دوشیم . بوسحم  مسینیمف  شبنج  درواتـسد  نیرتمهم  دیاش  نیلوا و  یقوقح ، يواست 

ياهیـسرک تیرثـکا  ناـنز  هعـسوت  لاـح  رد  ياـهروشک  یخرب  یبرغ و  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا  یلاـع  شزوـمآ 
هلمج زا  زین  ار  صــصختم  ناـنز  يـالاب  دـمآرد  لـغاش و  ناـنز  دادـعت  نوزفازور  شیازفا  دـنا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  یهاگــشناد 

شیازفا لقتسم و  تیوه  بسک  یعامتجا و  رثؤم  شقن  يافیا  ندب و  لرتنک  ظفح و  رب  ییاناوت  ( 33 .) دناهتسناد نانز  شبنج  ياهدرواتسد 
هراـبرد دوشیم . بوسحم  شبنج  ياهدرواتـسد  زا  يرگید  شخب  هنازیتـس  نز  ياـههشیلک  درط  یفن و  یعاـمتجا و  یـسایس و  تکراـشم 

ياهدرواتـسد زا  یخرب  دش ، رکذ  هتـشون  نیا  يادـتبا  رد  هک  هنوگنامه  . 1 تسا : هجوت  لباق  ریز  تاـکن  یتسینیمف  شبنج  ياهدرواتـسد 
رد  ) ياهنوگ هب  اـی  دوشیم و  بوسحم  مسینیمف  لوا  جوـم  هرود  ياهدرواتـسد  نآ  زا  هدـش  رکذ  دراوـم  رد  صوـصخ  هب  مسینیمف  شبنج 

مـسینیمف مود  جوـمرد  یتـسینیمف  شبنج  لاـح  نیا  اـب  دوـشیم . بوـسحم  نارود  نآ  درواتـسد  هجیتـن و  هـک  تـسا  نـینج ) طقـس  دروـم 
-2 تسا . هدرکن  بسک  ار  یتـسینیمف  شبنج  تیاـضر  هدـش  داـی  ياهدرواتـسد  رگید  ریبـعت  هـب  دوـشیم . يریگیپ  رتلاـکیدار  ورتیطارفا 
رد دوشیم  بوسحم  مسینیمف  شبنج  ياهدرواتـسد  ناونع  هب  هک  یلیاسم  زا  يرایـسب  هک  میدـش  روآداـی  لاـقم  نیا  يادـتبا  رد  رتشیپ و 

عیرـست رد  مسینیمف  شبنج  ياهشالت  ناوتیم  هچ  رگا  تسا . يرادهیامرـس  ماـظن  تیمکاـح  هتینردـم و  ناـمتفگ  هجیتن  درواتـسد و  عقاو 
عقاو رد  دوشیم ، دای  مسینیمف  تبثم  جیاتن  اهدرواتسد و  ناونع  اب  نآ  زا  هک  هچنآ  زا  يرایسب  ت 3 - درک . دییأت  ار  جیاتن  نیا  هب  یبایتسد 

نردم هعماج  ياهشزرا  زا  یخرب  رد  رگا  اما  تسناد . یموب  یگنهرف و  يرما  ار  نآ  ناوتیم  دراد  نردـم  نامتفگ  ياهراجنه  اهشزرا و 
. درک دهاوخ  تیاس  زین  اهشزرا  نیا  ياهدمایپ  اهدرواتسد و  هب  راچان  هشقانم  نیا  درک ، هشقانم  ناوتب  ییارگدرف  يدازآ و  هعسوت ، لیبق  زا 
رد دـنهدیم  رارق  دـیکأت  دروم  شبنج  نیا  تبثم  ياهدرواتـسد  ناونع  هب  اـهتسینیمف  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  تفگ  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب 

اهدـمایپ و یـسررب  رد  مـسینیمف : شبنج  ياهبیـسآ  اهدـمایپ و  دنتـسه . شبنج  نـیا  یفنم  جـیاتن  اهدـمایپ و  عـقاو  رد  قـیقد ، هاـگن  کـی 
ای هداوناخ  داهن  فیعضت  ناونع  هب  هک  هچنآ  زا  يرایسب  تفرگ . شیپ  ار  طارفا  بناج  دیابن  نآ  ياهدرواتسد  نوچمه  مسینیمف  ياهبیسآ 

يرادهیامرس گنهرف  تیمکاح  هتینردم و  لولعم  دشاب ، یتسینیمف  شبنج  هب  دنتسم  هکنآ  زا  شیپ  دوشیم ، حرطم  نانز  زا  يرازبا  هدافتسا 
تاداـقتنا فعاـضم و  هجوـت  مسینیمف ، شبنج  هب  هناداـقن  هجوـت  نیع  رد  هک  تسا  تیمها  ياراد  تهج  نـیا  زا  رما  نـیا  هـب  هجوـت  تـسا .

هعسوت و ياههمانرب  يرادهیامرـس و  هب  هجوت  زا  ار  ام  دیابن  مسینیمف  زا  داقتنا  دوش و  يرادهیامرـس  گنهرف  هتینردم و  هجوتم  دیاب  رتقیمع 
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.1 تسا : لـمأت  لـباق  یتسینیمف  شبنج  ياهدـمایپ  نیرت  مهم  ناونع  هب  ریز  دراوم  دـنک . لـفاغ  یعاـمتجا  ياهبیـسآ  دـیلوت  رد  نآ  شقن 
هچ رگا  تسا ، هداوناـخ  داـهن  یفن  دـقن و  یتسینیمف  شبنج  ياـههزومآ  اهراعـش و  نیرت  مهم  زا  یکی  دـش  هتفگ  هداوناـخ : داـهن  فیعـضت 

بوسحم هداوناـخ  داـهن  لـصا  دـقتنم  ًامیقتـسم  لاربیل  ياـهتسینیمف  هنومن  ناونع  هب  تسین و  ناـسکی  هداوناـخ  دـقن  رد  یتسینیمف  عضاوم 
. دنراد دیکأت  يرسمه  يردام و  شقن  ءایحا  رب  سنج  ود  نایم  ياهتوافت  رب  دیکأت  اب  زین  یموس  جوم  ياهشیارگ  زا  یخرب  دنوشیمن و 

شقن هاـگیاج و  فیعـضت  هب  ًـالمع  یتـسینیمف  ياـهنامرآ  اهراعـش و  ینیع  مزاوـل  هک  تسا  نآ  تسا  هجوـت  دروـم  تمـسق  نیا  رد  هچنآ 
زا نوریب  تادـهعت  ضراعت  تقو ، مامت  لغاشم  رد  نانز  هدرتسگ  روضح  نادرم ، نانز و  ناـیم  ربارب  نیناوق  تسا . هدـیدرگ  رجنم  هداوناـخ 

يدایز دودـح  ات  ار  یبرغ  ياهروشک  رد  جاودزا  هب  مادـقا  هداوناخ ، نورد  تادـهعت  اب  اـمرفراک ) ربارب  رد  دـهعت  دـننام   ) هداوناـخ هناـخ و 
ریبعت هب  ای  ياهتـسه  هداوناخ  یـشاپورف  رد  يراذگریثأت  شقن  مسینیمف  تسا  دـقتعم  هک  زلتـساک  لئونام  شرازگ  رب  انب  تسا . هداد  شهاک 

لاس رد  دصرد  هب 51  لاس 1970  رد  دـصرد  زا 36  لاس  ات 24  نینـس 20  رد  هدرکن  جاودزا  نانز  دـصرد  دراد ، رالاسردـپ  هداوناخ  يو 
رد قـالط  نازیم  ( 34 .) تسا هدیـسر  شیرتا  رد  دـصرد  هب 57  دـصرد  زا 45  هـسنارف  رد  دـصرد  هب 52  دـصرد  زا 46  اــکیرمآ  رد   1980

قالط هب  رجنم  اکیرمآ  رد  اهجاودزا  دـصرد   55 رد 1990 ، تسا . هدـش  ربارب  ود  ات 1990  زا 1971  کیزکم  اداـناک و  سیلگنا ، هسنارف ،
رامآ رگید  يوس  زا  دراد . صاصتخا  اهروشک  نیا  رد  هدـش  تبث  یمـسر  ياهجاودزا  هب  اهرامآ  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدـش 

رد قالط  نادـنزرف  شیازفا  رما  نیا  هک  تسا  شیازفا  لاـح  رد  دوشیم  هدیـشک  قـالط  هب  جاودزا  هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  یناـسک  جاودزا 
درم نز و  نایم  هطبار  هک  هتکن  نیا  زا  رظن  فرص  نیجوز : نایم  عازن  همـصاخم و  يوگلا  داجیا  . 2 تسا . هدیدرگ  ثعاب  ار  یکدوک  نینس 

همـصاخم و یتسینیمف  شبنج  طسوت  هدـش  هتفرگ  راک  هب  تایبدا  اـهدرکیور و  درادـن ، نشور  يریوصت  یتسینیمف  فلتخم  ياـهنامرآ  رد 
هطبار عون  ره  زا  نز  ییاهر  هار  اـهنت  هکنیا  دنرابترارـش و  ًاـتاذ  هنادرم  ياـهیگژیو  هکنیا  رب  دـیکأت  دـنزیم  نماد  ار  نیجوز  ناـیم  عازن 

هنوگتباقر و يراتفر  هب  هداوناخ  زا  نوریب  هچ  هداوناخ و  رد  هچ  ار  سنج  ود  هطبار  ًـالمع  ( 35 ،) تسا یبلط  ییادج  نادرم ، اب  زیمآهطلس 
معا نهک  ياهندمت  ياهیگژیو  زا  یکی  هچ  رگا  یسنج : طباور  رد  یقالخاریغ  ياهوگلا  جیورت  . 3 تسا . هدرک  لیدبت  زیمآ  تمصاخم 

دوجو لاح  نیا  اـب  تسا ، هداوناـخ  بوچراـچ  یـسنج و  طـباور  رد  یقـالخا  صاـخ  ياـهوگلا  شریذـپ  ینید ، ریغ  ینید و  ياهندـمت  زا 
باکترا لاح  نیع  رد  اما  دـنکیم . دـییأت  ار  نآ  اهندـمت  نیا  خـیرات  هک  تسا  يرما  اهندـمت  نیا  یمامت  رد  یقالخا  راجنهان  ياـهراتفر 

دقن اب  مسینیمف  شبنج  تسا . هدوب  حرطم  فلتخم  عماوجرد  شزرا  دـض  کی  ناونع  هب  هشیمه  یـسنج  طباور  رد  یقالخا  ياـهيراجنهان 
هطبار تسا و  ریغتم  ياهدیدپ  ناسنا  رد  یسنج  روما  هک  دنکیم  مالعا  ًانلع  ًالمع و  یـسنج  طباور  يراجنه  يوگلا  ناونع  هب  هداوناخ  داهن 
یخرب لاکیدار و  ياـهتسینیمف  ( 36 .) تسین رتهب  یـسنج  طباور  ياهوگلا  ریاـس  زا  جاودزا  بلاـق  رد  فلاـخم  سنج  اـب  یعیبط  یـسنج 

هک دوـب  نآ  نارگن  نادــیرف  یتـب  هـک  دــندرک ، طارفا  ییارگسنجمـه  زا  عاـفد  ندرک و  هزیروـئت  رد  ناـنچنآ  لایــسوس  ياــهتسینیمف 
نانز شبنج  زا  یـشخب  ییارگسنجمه  هکنیا  رب  دـیکأت  اب  زلتـساک  لـئونام  ( 37 . ) دوش لیدـبت  مسینیمف  یلـصا  يولبات  هب  ییارگسنجمه 

هک دهدیم  حرـش  هنارادـبناج  دزادرپیم و  نانز  نایم  ییارگسنجمه  رب  نآ  ریثأت  و  هپیات )  ) ناویات رد  یتسینیمف  شبنج  یـسررب  هب  تسا ،
ياههاگـشناد رد  ار  زابسنجمه  تیعمج  رپ  رثکتم و  ياههورگ  ندـب ، رب  لرتنک  یـسنج و  يدازآ  راعـش  اب  یتسینیمف  ياـهشبنج  هنوگچ 

اهتسینیمف هکلب  دوشیمن ، دودـحم  نانز  ناـیم  ییارگسنجمه  جـیورت  هب  طـقف  اـهتسینیمف  ینکـشراجنه  ( 38 .) دندرک سیـسأت  ناویات 
ياضتقا هب  اـهتسینیمف  ( 39 .) دـننکیم بلط  ندـب  رب  طلـست  قح  یـسنج و  يدازآ  ياعدا  اب  ار  ریوصت  لباق  یـسنج  طـباور  روص  یماـمت 

دمایپ ( 40 .) دوش ینوناق  ریغ  سرادـم  رد  هناهاوخسنجمهان  تالیامت  میکحت  ای  شزومآ  هک  دـننآ  یپ  رد  دوخ  کیژولوئدـیا  یتیاـضران 
هدحتم تالایا  رد  عورشمان  ناکدوک  رامآ  تسا . عورشمان  ناکدوک  دلوت  شیازفا  یـسنج ، طباور  رد  یقالخا  ریغ  ياهوگلا  جیورت  یعیبط 

ههد 1990 رد  نادازون  دصرد  يوانیدناکسا 50  ياهروشک  رد  تسا . هدش  غلاب  رد 1990  دصرد  هب 28  رد 1970  دصرد  زا 4/5  اکیرمآ 
زا یکی  مسینیمف  ات 1980  ياـهلاس 1960  هلـصاف  رد  هچرگا  یبرغ : مسینیمف  ینونک  تیعـضو  ناریا  رد  مسینیمف  ( 41 .) دناهدوب عورشمان 
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نانز ياههدـت  جیـسب  بذـج و  رد  شبنج  نیا  یعامتجا  ناوت  زا  جـیردت  هب  اما  دوشیم  بوسحم  برغ  یـضارتعا  ياهشبنج  نیرتحرطم 
ياـهلاس رد  ناـنز  شبنج  لوفا  ییارچ  نییبت  رد  تسا . هدـش  لیدـبت  ارگهبخن  کـیمداکآ و  شیارگ  کـی  هب  شبنج  نیا  هدـش و  هتـساک 

هلمج زا  ماع و  روط  هب  یمتـسیب  نرق  ياهشبنج  ياهییاناوت  زا  یـشخب  هکنآ  تسخن  تسا . هجوت  لباق  دنچ  یتاکن  متـسیب ، نرق  ییاهتنا 
تینیع رد  زونه  هک  ارگنامرآ ، ياهشبنج  لیبق  نیا  دراد . اـهشبنج  نیا  تاـغیلبت  اهراعـش و  يرهاـظ  ياـههبذاج  رد  هشیر  ناـنز  شبنج 

نآ يرهاظ  ياههبذاج  زا  مه  یتدم  زا  دعب  هک  دننکیم  حرطم  ار  یباذج  دیدج و  ياههدـیا  دـناهدشن ، راتفرگ  هبرجت  کحم  هب  یعامتجا 
ار اهشبنج  نیا  هب  نتـسویپ  رد  دیدج  لسن  یگدنرادزاب  هدـش  ینیبشیپ  فادـها  اهنامرآ و  ققحت  زا  اهنآ  یناوتان  مه  دوشیم و  هتـساک 

لکـش شبنج  نیا  هیلع  رب  دـعب  هب  داتفه  ههد  رخاوا  زا  هک  تسناد  يداقتنا  ياهتکرح  اـههاگن و  رد  ناـتیم  ار  مود  هتکن  دوشیم . ببس 
یتسینیمف ياههاگدید  هب  تبـسن  يداقتنا  ياههاگن  لوا  هتـسد  داد . ياج  یلک  هتـسد  ود  رد  ناوتیم  ار  تاضارتعا  تاداقتنا و  نیا  تفرگ .

جیار هاگدید  نیا  هب  يداقتنا  ياههاگن  رد  تسا . یتیـسنج  ياههشیلک  هب  نداد  لکـش  رد  يریذـپهعماج  شقن  درم و  نز و  يواست  هرابرد 
زا سنج  ود  نایم  یتاذ  توافت  دوجو  زا  یکاح  یملع  ياـهشهوژپ   " هک دوشیم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  یتسینیمف  فلتخم  ياـهنامتفگرد 
رد سپ  دـنراد . هدـننکنییعت  یـشقن  نادرم  نانز و  توافتم  ياهراتفر  نییعت  رد  یـسنج  ياـهنومروه  تسا و  اـهراتفر "  تـالیامت و  رظن 

تسا و هدوهیب  تعیبط  نیا  اب  بسانتم  یتنـس  ياهشقن  یفن  ای  يربارب  رب  دـیکأت  تسا ، هدوب  يربارباـن "   " دـجوم تعیبط "   " هک یطیارش 
ار تاضارتعا  مود  هتـسد  ( 42 ") تسا تسکـش  هب  موکحم  دـنرتيوق ، اهنآ  زا  ًاـتعیبط  هک  ینادرم  اـب  يربارب  يارب  ناـنز  شـالت  نیارباـنب 
هب یتـسینیمف  شبنج  فادـها  اهدـمایپ و  اـب  هک  تسناد  هداوناـخ  يرداـم و  رادـفرط  نینج و  طقـس  دـض  ياـهشبنج  تاـضارتعا  ناوتیم 

مـسینیمف هک  تسا  هتکن  نیا  رب  دیکأت  یتسینیمف  نامتفگ  دـقن  رد  هورگ  نیا  هدـیا  نیر  ـ مهم دنتـسه . فلاخم  يزیتس  هداوناخ  رد  صوصخ 
نیا دشاب . هتشاد  ار  نانز  مامت  یگدنیامن  ياعدا  دناوت  یمن  تسا و  هتفرگ  لکـش  یـصاخ  ياههورگ  قئالع  عفانم و  ساسا  رب  یمود  جوم 

داتشه ههد  زا  سپ  مسینیمف  شبنج  یجیردت  لوفا  اب  ( 43 . ) دش یتسینیمف  ياهشبنج  زا  نانز  هدوت  نتفرگ  هلصاف  ثعاب  تاداقتنا  زا  هتسد 
لیدبت ارگهبخن  کیمداکآ و  هیرظن  بتکم و  کی  هب  جیردت  هب  مسینیمف  مسینردم ، تسپ  هیرظن  ریثأت  تحت  یتسینیمف  ياهشبنج  ریثکت  و 

تالجم هزورما  کیمداکآ  مسینیمف  تسا . هتفرگ  هلـصاف  نانز  ياههدوت  تیامح  زا  يرادروخرب  یعامتجا و  ياـهتینیع  زا  تسا و  هدـش 
یتسینیمف ياههاگدـید  هب  یعامتجا  مولع  تالجم  تالاقم  زا  یعیـسو  مجحو  دـنکیم  رـشتنم  یتسینیمف  شیارگ  اـب  ار  یناوارف  یـصصخت 

لاح نیا  اب  دوشیم . رـشتنم  ناهج  فورعم  یتاراـشتنا  ياـههاگنب  يوس  زا  یناوارف  یتسینیمف  ياـهباتک  هلاـس  همه  دـباییم و  صاـصتخا 
شبنج لصا  دـننام  ناریا  رد  مسینیمف  ناتـساد  مینادـب . یعاـمتجا  یگدـنلاب  ياراد  راذـگریثأت و  یـشبنج  ار  مسینیمف  شبنج  هک  تساـطخ 
روشک دـنکیم  تشگزاـب  شبنج  فرظ  هب  اهیگدـیچیپ  نیا  زا  یـشخب  تسا . رادروخرب  صوصخم  ياهیگدـیچیپ  زا  برغ  رد  مسینیمف 

. تسا راذگریثأت  مسینیمف  ياههشیدـنا  شبنج و  اب  نآ  لماعت  رب  هک  تسا  ییاهیگژیو  ياراد  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  صوصخ  هب  ناریا 
، يراکتسرد توتف ، ریظن  یقالخا  لوصا  هب  هجوت  رانک  رد  هک  تسا  یناریا  نهک  هنیرید و  گنهرف  ام ، روشک  یگنهرف  ياههفلؤم  زا  یکی 

یـسنج راتفر  رد  اهراجنه  اهمیرح و  تیاعر  رب  يرـسمه ، يردام و  شقن  سیدقت  میرکت و  هداوناخ و  هاگیاج  رب  دـیکأت  دـهع و  هب  يافو 
یهلا ینامـسآ و  هبنج  هتـشذگ  نهک  ياهشزرا  تفای و  دنویپ  مالـسا  ینید  ياههزومآ  اب  زابرید  زا  یناریا  گنهرف  دراد . فعاضم  دیکأت 

زا یمهم  شخب  هک  اـجنآ  زا  تفرگ . رارق  يرتـشیب  دـیکأت  دروم  مالـسا  یقوقح  ینید و  ياـهشزرا  یمالـسا ، ماـظن  تیمکاـح  اـب  تفاـی .
قوقح درم و  نز و  طباور  هداوناخ ، هب  هطوبرم  ياههزومآ  دـنادیم ، نآ  يارجا  لفکتم  ار  دوخ  تیمکاح  هک  یمالـسا  ینید - ياههزومآ 
یناریا گنهرف  دـعب  ماگ  رد  ینید و  ياـههزومآ  اـب  شلاـچ  ناوتیم  ار  یناریا  مسینیمف  شلاـچ  هزوح  نیرتمهم  تسا ، سنج  ود  لـماکتم 

مـسینیمف ندوب  یموب  رگا  یناریا : مسینیمف  ندوبن  یموب  . 1 مینکیم : هراشا  یناریا  مسینیمف  ياـهیگژیو  یخرب  هب  تمـسق  نیا  رد  تسناد .
شبنج میناوـتیم  ساـسا  نیا  رب  دـشاب ، اـب  بساـنتم  هعماـج و  ره  گـنهرف  زا  ثعبنم  نآ  تاـیرظن  اـهراکهار و  هک  مینادـب  اـنعم  نیا  هب  ار 

برغ رد  مسینیمف  ياـهیگژیو  زا  یکی  هک  دـش  هـتفگ  یناریا : مـسینیمف  ندوـب  یطاـقتلا  . 2 مینادـب . یموـب  ریغ  شبنج  ار  یناریا  مـسینیمف 
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ياـهشیارگ ناـیم  رد  ار  یناوارف  ضراـعتم  اـی  ضقاـنتم و  ياههاگدـید  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، هیرظن  اـب  شبنج  نیا  تارثـکت  تاـعونت و 
تسا هدش  هدید  رایسب  دریگیم  تروص  زیگنارب  لمأت  ياهنوگ  هب  ام  روشک  رد  یتسینیمف  ياههاگدید  هب  رگا  تفای و  ناوتیم  نآ  فلتخم 

ياهنامتفگ عونت  رثکت و  رب  یناریا  مسینیمف  دیکأت  تسا . هدوب  یتسینیمف  فلتخم  ياهشیارگ  هدنیامن  دحاو  نآ  رد  هیرـشن  ای  درف و  کی 
هبرح نیرتمهم  دـسریم  رظن  هب  تسا . یتسینیمف  ياهشیارگ  رثکت  رب  دـیکأت  ناریا  رد  مسینیمف  نیَجورم  ياـهدرکیور  زا  یکی  یتسینیمف :

هب درگـش  نیا  تسا . یتسینیمف  ياهشیارگ  اهنامتفگ و  رثکت  رب  یطارفا  دـیکأت  ناـهج  رـساترس  رد  هکلب  ناریا و  رد  مسینیمف  نارادـفرط 
مـسینیمف صیاقن  تالاکـشا و  زا  یتسینیمف  نامتفگ  رد  تدـحو  مدـع  هب  دانتـسا  اـب  ًاـمئاد  هک  دـهدیم  ار  ناـکما  نیا  مسینیمف  نارادـفرط 

موهفم کی  رب  ندمآ  قئاف  هب  زاین  انامه  دراد ، رارق  یناهج  متسینیمف  شبنج  لباقم  رد  هک  ینومزآ  نیرتمهم  دننک . يرادبناج  میقتـسمریغ 
مـسینیمف زا  هک  دراد  دوـجو  یـشیارگ  رگید  قطاـنم  اـی  ناریا  دـننامه  زین  برغ  رد  تـسا ، مـسینیمف  دوـخ  زا  هنارواـبتاذ "   " تـشادرب و 

هدیا نارادفرط  - 1 تسا : هجوت  لباق  رظن  دنچ  زا  یتسینیمف  ياه  نامتفگ  رثکت  رب  دیکأت  ( 44 .) دوش هیارا  تسدکی  یخیراتریغ و  یتشادرب 
دیکأـت مسینیمف  ندوـب  یناـهج  رب  رگید  يوـس  زا  شبنج و  نیا  ياـهشیارگ  رثـکت  هلئـسم  رب  وـس  کـی  زا  یتـسینیمف  ياـهنامتفگ  رثـکت 

رد كرتشم  دراوم  ناونع  هب  یتسینیمف ، ياههزومآ  زا  ییاهلقادح  هک  تسا  ریوصت  لباق  یتروص  رد  اهنت  مسینیمف  ندوب  یناهج  دننکیم .
ناونع هب  یتسینیمف  ياهشیارگ  زا  یکی  هکنیا  ای  دوش و  لیمحت  ای  هیصوت و  اهگنهرف  اهروشک و  یمامت  هب  یتسینیمف ، ياهشیارگ  نیب 

نانچمه فده  ياهروشک  يارب  یناهج  مسینیمف  هخـسن  ياوتحم  دـقن  قح  تروص  ود  ره  رد  دوش . هتفرگ  رظن  رد  مسینیمف  یناهج  هخـسن 
طیارـش ةدمآرب  دولوم و  مسینیمف  هکنآ  تسخن  دراد ، هراشا  یـساسا  هتکن  دنچ  هب  نامز  مه  مسینیمف ، ندوب  یخیرات  رب  دیکأت  تسا . یقاب 
هیامرس هتینردم ـ  گنهرف  تیمکاح  ار  خیرات  نیا  زا  یشخب  تسا . هدیدرگ  ببس  ار  برغ  رد  مسینیمف  شبنج  هک  تسا  ییاههاگتـساخ  و 

، تسا هدوب  ریذپانبانتجا  يرما  برغ  رد  نانز  یعامتجا  ياهشبنج  مسینیمف و  دوجو  هک  هنوگنآ  مه  انعم  کی  هب  دوشیم . لماش  يراد 
زیمآفلکت يرما  دنتـسین ، اراد  ار  یبرغ  هتینردم  اب  هباشم  یعامتجا  یخیرات و  هاگتـساخ  هک  یعماوج  رد  یبرغ  مسینیمف  جـیورت  هعـسوت و 

رد تسا . راگزاسان  یناـهج  مسینیمف  هژورپ  اـب  رما  نیا  تسا و  یتسینیمف  ياـهنامتفگ  رثکت  مزلتـسم  ندوب  یخیراـت  رگید  يوس  زا  تسا .
. دـنکیمن تلالد  یـصخشم  يانعم  چـیه  رب  مسینیمف  هژاو  ییوگ  هک  دوشیم  يور  هدایز  اج  نآ  ات  یتسینیمف  ياهشیارگ  رثکت  رب  دـیکأت 

ینارکفتم نادنمـشیدنا و  زابرید  زا  ام  روشک  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا . راگزاسان  یمومع  ياهدوهـش  تفایرد و  اـب  رما  نیا  هک  یلاـح  رد 
ینادنمشیدنا يرهطم و  دیهـش  روشک  لخاد  رد  یمومع  تشادرب  لاح  نیا  اب  دناهتخادرپ ، نانز  قوقح  زا  عافد  هب  يرهطم  دیهـش  نوچمه 

يو هک  دراد  دوجو  اوتـسیرک  ایلوژ  دروم  رد  ییاههاگدید  هک  نانچمه  دروآیمن ، باسح  هب  یناریا  ياهتسینیمف  هرمز  رد  ار  وا  نوچمه 
صاصتخا هنانز  تیوه  هرابرد  واکودنک  هب  يو  یملع  ياهشالت  زا  یـشخب  هک  نآ  دوجو  اب  دننکیمن  یبایزرا  اهتسینیمف  فیدر  رد  ار 

هاـگ عونتم و  ياـهشیارگ  تاـعونت و  دوجو  مغر  هب  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  ماـع  ياهدوهـش  اـهتشادرب و  نیا  هعومجم  ( 45 .) دراد
یمّود جوم  ياـهشیارگ  رد  لـقاال  یتـسینیمف ، ياـهشیارگ  نورد  رد  ار  یکرتـشم  ییاـنعم  ۀتـسه  یتـسینیمف ، ناـمتفگ  نورد  ضراـعتم 
جیورت رادهیعاد  ًاتدـمع  یتـسینیمف  ياـهشیارگ  عوـنت  رب  دـیکأت  نـیع  رد  ناریا ، رد  یتـسینیمف  هشیدـنا  ناـجورم  درک . تفاـیرد  ناوـتیم 

مّود جوم  نایرج  اب  وسمه  راـثآ  فیلأـت  همجرت و  هب  مادـقا  يرظن  دـعب  رد  هورگ  نیا  دنتـسه . ناریا  رد  یمّود  جوم  مسینیمف  ياـهشیارگ 
. دناهدرک باتک  رـشن  رازاب  هناور  ریخا  ياهلاس  رد  ار  لایـسوس  مسینیمف  لاکیدار و  مسینیمف  نوتم  زا  یعیـسو  فیط  دـنیامنیم و  مسینیمف 

هدش فیلأت  ای  همجرت و  یتسینیمفریغ  تانایرج  طسوت  ًاتدـمع  یتسینیمف ، يارگهداوناخ  ياهشیارگ  زا  یـضعب  هدـش  رـشتنم  راثآ  كدـنا 
يهشیدـنا باـب  رد  یماـع  نوتم  هب  شیارگ  نیا  ةراـبرد  هدـش  همجرت  نوتم  هدـمع  تفگ ، ناوـتیم  نردـمتسپ  مسینیمف  دروـم  رد  تسا .

رد اهباتک  نیا  راشتنا  یلصا  فده  تسا و  نردمتسپ  مسینیمف  تایرظن  حرط  رادهدهع  نوتم  نیا  زا  یشخب  هک  دراد  صاصتخا  يداقتنا 
ياهنامزاس تانایرج و  زا  تیعبت  هب  یتسینیمف  يهشیدـنا  ناجورم  زین ، یلمع  دـعب  رد  تسین . نردـم  تسپ  مسینیمف  جـیورت  روشک  لخاد 

یللملانیب دانـسا  زا  يرایـسب  رد  نانآ  ياـههزومآ  هک  دنتـسه  یمّود  جوم  مسینیمف  ياـههزومآ  ندرک  هداـیپ  ددـص  رد  ًاتدـمع  یللملانیب ،
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، ناریا رد  نانز  هیلع  تنوشخ  ماقرا  راـمآ و  ییاـمنگرزب  ناـنز و  هیلع  تنوشخ  نوچمه  یلیاـسم  ندرک  هتـسجرب  تسا ، هدـش  هدـیناجنگ 
نز و نایم  هنابلطيربارب  نیناوق  عضو  تهج  رد  شالت  یـشزومآ و  ياهطیحم  نوتم و  رد  یتیـسنج  ياـهتوافت  ندودز  تهج  رد  شـالت 

یناریا مسینیمف  نایرج  هک  تسا  یتسینیمف  یمّوس  جوم  دراوم  یخرب  رد  یمّود و  جوم  ياـههمانرب  هلمج  زا  هداوناـخ ، رد  صوصخ  هب  درم 
شیب یتسینیمف  نامتفگ  عونت  رب  دیکأت  عقاو  رد  تسا . هدمآرب  نآ  ندرک  هدایپ  ددص  رد  تسا  هتشاد  تردق  هک  نامز  ره  ریخا  ياهلاس  رد 

بوسحم یتسینیمف  ناـمتفگ  نادـقتنم  لـباقم  رد  کـیتکات  کـی  هلزنم  هب  دـشاب ، یناریا  مسینیمف  يارب  لوبق  دروم  ياـنبم  کـی  هک  نآ  زا 
اجنآ زا  تسناد . یبرغ  مسینیمف  ریهطت  رد  شالت  ناوتیم  ار  یناریا  مسینیمف  ياـهیگژیو  زا  یکی  یبرغ : مسینیمف  شبنج  ریهطت  دوشیم .

درط و اب  یسنج  طباور  رد  یقالخا  لوصا  ندیـشک  شلاچ  هب  هداوناخ و  داهن  فیعـضت  دقن و  دننام  یتسینیمف  ياههاگدید  زا  يرایـسب  هک 
رب اوران  تاماهتا  لیبق  زا  ار  هدش  دای  دراوم  هک  تسا  نآ  یناریا  ياهتسینیمف  شالت  دوشیم . هجاوم  یناریا  هعماج  رد  یمومع  لابقا  مدع 

ناجورم ياهشالت  زا  یشخب  تمـسق  نیا  رد  دنناسرب . تابثا  هب  ار  هدشدای  تاماهتا  زا  یتسینیمف  شبنج  تئارب  هتـسناد و  مسینیمف  شبنج 
هراشا یتسینیمف  هشیدنا  ياهدمایپ  نایب  رد  مینکیم . رورم  ار  هدـش  دراو  تاماهتا  زا  یتسینیمف  هشیدـنا  ریهطت  تهج  رد  یتسینیمف  هشیدـنا 

ود نایم  عازن  همـصاخم و  يوگلا  داجیا  نآ ، لاکیدار  عون  زا  صوصخ  هب  یتسینیمف  تایعدم  هب  ندز  نماد  يرهق  جـیاتن  زا  یکی  هک  دـش 
هطلس و متـس ، نوچمه  یمیهافم  هب  نانز  یتسدورف  أشنم  لیلعت  رد  هک  یماگنه  دسریم . رظن  هب  یعیبط  ًالماک  رما  نیا  هتبلا  و  تسا . سنج 

نیا اب  دوشیم . داجیا  نانز )  ) تسدورف هقبط  يارب  نادرم )  ) تسدارف هقبط  زا  راجزنا  ترفن و  هاـگآدوخان  دوشیم ، کـسمت  يرالاسردـپ 
دراو مسینیمف  هک  يداقتنا  نیرتیحطـس  نیرخآ و  تسین : دراو  يور  چیه  هب  یتسینیمف  شبنج  رب  داقتنا  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  لاح 

رب ناـنز  یتـح  اـی  دریگیم و  یتـسینیمف  ياـهتیلاعف  هک  اـجک  ره  تسین و  روشک  کـی  هب  صتخم  ناونع  چـیه  هب  هک  يداـقتنا  دـیآیم ـ 
ندرمـش دودرم  یتـح  ندرکمهتم و  دـسریم . شوگ  هب  دـنراشفیم  ياـپ  یعاـمتجا  یموـمع و  ياههنحـص  رد  دوـخ  روـضح  تیعورـشم 
تارابع نیا  تایبدا  هک  دـش  لقن  فلتخم  ياـهتسینیمف  زا  یتاراـبع  رتشیپ  ( 46 .) تسا زیتسدرم  ًاـساسا  ًاـتاذ و  یـشبنج  ناونع  هب  مسینیمف 

اهشزرا و اـهداهن ، اـب  تفلاـخم  نیا  هاـگ  تسا : يرـالاسدرم  اـب  هلباـقم  رد  اـهتسینیمف  زا  یخرب  زیمآتموصخ  یطارفا و  هیجوت  رگناـیب 
عماوج همه  رد  هشیمه  هک  یتادوجوم  ناونع  هب  نانز  لباقم ، رد  دـباییم . طسب  رکذـم  سنج  لک  ینعی  نادرم  دوخ  هب  هنادرم ، ياههژورپ 

یپ رد  ناریا  رد  یتسینیمف  هشیدـنا  ناـجورم  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  يزیتـس  هداوناـخ  ( 47 .) دنباییم سدقت  یعون  دـناهدوب ، تسدورف 
تیدض رالاسدرم "   " هداوناخ عون  اب  هکلب  دنرادن ، تیدـض  هداوناخ  داهن  اب  ًاتدـمع  اهتسینیمف  دـننآ : زا  یتسینیمف  شبنج  نتـسناد  يربم 

زا هک  تسا  یتسینیمف  نامتفگ  یعرف  ياههخاش  زا  يدودـعم  رد  اهنت  دـننکیم ، دـیکأت  کیتارکومد "  هداوناخ   " رب نآ  ياـج  هب  دـنراد و 
رد ار  دوخ  تسا  هتـسناوتن  مه  یبرغ  ياـهروشک  رد  یتـسینیمف  یطارفا  شیارگ  هک  نیا  فـیرظ  دوریم ، نخـس  هداوناـخ "  اـب  تیدـض  "

يریگیپ لـباق  رظنم  ود  زا  اـهتسینیمف  يزیتسهداوناـخ  هک  دـش  هراـشا  رتشیب  ( 48 .) دـهد ءاقترا  يرـسارس  یعامتجا و  شبنج  کی  ةزادـنا 
یمّوس جوم  نردم و  تسپ  ياهشیارگ  یخرب  یتسیـسکرام و  لایـسوس ، لاکیدار ، یتسینیمف  ياهشیارگ  میقتـسم  تانایب  تسخن  تسا ؛

ار هداوناخ  زا  عافد  راعش  دراوم  ياهراپ  رد  هچرگا  مه  لاربیل  مسینیمف  دننادیم . نانآ  زا  یشکرهب  نانز و  رب  متس  ملظ  داهن ، ار  هداوناخ  هک 
یلصا ياههرهچ  زا  ندیرف  یتب  دنکیمن . بانتجا  زین  يا  هتـسه  هداوناخ  راتخاس  هب  يداقتنا  ياههاگن  زا  لاح  نیا  اب  درادیمن ، رود  رظن  زا 
ثنوم زار  دضرب  شنکاو  رد  ًارهاظ  ام  دیوگیم : دوخ  هدش  لیدعت  هیرظن  رد  هداوناخ  داهن  هب  زیت  دنت و  ياهيداقن  زا  دـعب  لاربیل  مسینیمف 
طوقـس یتسینیمف  زار  رد  یهاـگ  دـنکیم ، فیرعت  رادهناـخ  رداـم و  رـسمه ، ناونع  هب  نادرم  اـب  ناـشطابترا  بسح  رب  ًافرـص  ار  ناـنز  هک 
هنوگچ ( 49 ") دـنکیم راکنا  دـسریم ، تیلاعف  هب  هناخ  تیبرت و  قشع ، قیرط  زا  هک  ار  ناـنز  یگدوبصخـش  یلـصا  ۀتـسه  هک  میاهدرک 

زا يرایـسب  هک  یلاحرد  داد ، تبـسن  یتسینیمف  یعرف  ياهشیارگ  زا  یخرب  هب  ار  نآ  دودز و  مسینیمف  زا  ار  يزیتسهداوناخ  ماـهتا  ناوتیم 
ياهدـمایپ يزیتسهداوناخ  ثحب  رگید  يور  ( 50 .) دننادیم هداوناخ  اب  هزیتس  ار  متـسیب  نرق  مسینیمف  یگژیو  نیرتمهم  یبرغ  ناگدنـسیون 

هداوناخ داهن  فیعضت  ثعاب  یجراخ  تینیع  رد  ًالمع و  یتیسنج  ياههشیلک  یفن  لالقتسا ، ییارگدرف ، رب  دیکأت  تسا . یتسینیمف  تایرظن 
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رد نانز  شبنج  تالوحت  هب  یلاـمجا  یهاـگن  مسینیمف : یطارفا  ياهـشیارگ  تمـس  هب  تکرح  دـیدرگ . هراـشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  دـیدرگ ،
هب دـهدیم و  شیازفا  ار  دوخ  تابلاطم  يدادتـشا  یجیردـت و  تکرح  کی  رد  شبنج  نیا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  ناـنآ  تاـبلاطم  ناریا و 

نایرج هدمع  شالت  داتفه ، ههد  لوا  همین  تصـش و  ههد  ینایاپ  ياهلاس  رد  دوشیم . لیامتم  رتیطارفا  رتلاکیدار و  ياهشیارگ  تمس 
نیناوق رییغت  رد  شبنج  نیا  هدـمع  شالت  تسا . سنج  ود  ناـیم  يربارب  يوگلا  تهج  رد  یندـم  نیناوق  رییغت  روشک ، لـخاد  رد  یتسینیمف 
زکرمتم رگیدکی  اب  نیناوق  ضراعت  نیناوق و  یخرب  يدمآراکان  مالسا ، سدقم  تعیرـش  هب  یقوقح  داوم  زا  یخرب  ندوبن  دنتـسم  رب  ًاتدمع 
تامادقا لیبق  نیا  دشیم  شالت  دوب و  یمالسا  نیناوق  اب  هنایوجهلباقم  میقتـسم و  ییورایور  زا  زیهرپ  مادقا ، نیا  یگژیو  نیرتمهم  دشیم .

نیا شالت  هدمع  داتشه ، ههد  لیاوا  داتفه و  ههد  ییاهتنا  ياهلاس  رد  دوش . ریـسفت  داهتجا  باب  ندوب  زاب  هعیـش و  هقف  ییایوپ  ياتـسار  رد 
فادـها اـههمانرب و  هـب  ندیـشخب  قـقحت  ياتـسار  رد  یللملا  نـیب  تاـنایرج  اـب  نآ  دـنویپ  تموـکح و  ياـهییاناوت  زا  هدافتـسا  رب  شبنج 

تکراـشم هصرع  نیرتمهم  ناونع  هب  ناـنز  تقو  ماـمت  لاغتـشا  رب  دـیکأت  دـیدرگ . زکرمتم  هعـسوت  ياـههمانرب  ماـجنا  بلاـق  رد  یتسینیمف 
نیب نوتم  زا  هدافتـسا  اب  یقوقح  ياهشزومآ  یـشزومآ ، نوتم  اهطیحم و  زا  یتیـسنج  ياههشیلک  درط  یفن و  نانز ، یعاـمتجا  یـسایس و 
كال زا  ریخا  ياهلاس  رد  یناریا  مسینیمف  تسا . هدـش  داـی  نارود  رد  هتفرگ  تروص  تامادـقا  زا  یـشخب  یتسینیمف  تاـشیارگ  اـب  یللملا 
نایب یتسینیمف ، رتیطارفا  ياهشیارگ  هب  یکیدزن  اب  يرثکادـح و  تروص  هب  ار  دوخ  تاـبلاطم  هدـش و  جراـخ  طاـیتحا  يراـکهظفاحم و 

ریغ ًاـتیهام  ار  نآ  یناریا ، ياـهتسینیمف  طـسوت  یلبق  هتفرگ  تروـص  تامادـقا  ندـناوخ  ياهعـسوت  اـب  یتـسینیمف ، ریخا  تکرح  دـنکیم .
يارب نانز  تیفرظ  شیازفا  نآ ، یلـصا  فده  هک  تسا  نانز  يزاسدـنمناوت  هژورپ  رب  یناریا  مسینیمف  ریخا  دـیکأت  ( 51 .) دنادیم یتسینیمف 

يداصتقا یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طباور  همه  رد  تردق  دـهدیم . رییغت  ار  بولطمان  تردـق  طباور  هک  تسا  یتامیمـصت  رد  دوخ 
دنیارف زا  هکلب  تسین  اهتراهم  رگید  یتمالـس و  لیـصحت ، هب  اهنآ  یـسرتسد  مدع  زا  یـشان  نانز  تردق  یبسن  نادقف  تسا . هتفهن  نانز 
نکمم یتمالس  دوبهب  لیصحت و  ياهصخاش  شیازفا  دوشیم . یشان  اهنآ  رب  طاحم  تردق  ياهراتخاس  طسوت  هدش  لیمحت  يزاسناوتان 

(52 .) دزاس دـنمناوت  دربیم  رـس  هب  نآ  رد  هک  یتردـق  ياهراتخاس  رد  ار  نانز  ًامیقتـسم  دـناوتیمن  یلو  دـهد  اقترا  ار  ناـنز  تلزنم  تسا 
. تسا ندـش  رتیطارفا  تمـس  هب  مسینیمف  شبنج  لوحت  تکرح و  تسد  نیا  زا  یتارابع  هک  تسا  نآ  هاوگ  یتسینیمف  تایبدا  اـب  ییانـشآ 

اما هدمآ  نایم  هب  نخـس  یناریا  ياهتسینیمف  ییاوتحم  یـشور و  طاقتلا  زا  رتشیپ  یناریا ، مسینیمف  توافتم  ياهشیارگ  یکیتکات  تدحو 
هب عقاو  رد  یـشیارگ  ره  دـباییم و  شهاک  یناریا  یتسینیمف  ياهشیارگ  ینادرگرـس  طاقتلا و  درذـگیم ، یناریا  مسینیمف  رمع  زا  هچ  ره 
رد یتسینیمف  ياهشیارگ  هیور  تدـحو  لاح  نیا  اب  دـباییم . تسد  دوخ  شیارگ  اـب  طـبترم  ياـهشور  تیهاـم و  زا  رتنشور  يریوصت 

رگا تسا . هجوت  لباق  یندـم  نوناق  ریغت  يارب  ءاضما  نویلیم  کی  نیپمک  ریظن  نانز  لیاسم  هزوح  اب  طبترم  یعامتجا  تانایرج  زا  يرایـسب 
دناهدروآ يور  یکیتکاـت  تدـحو  هب  یتـسینیمف  ياـهشیارگ  هک  يدراوـم  رد  لاـح  نـیا  اـب  ( 53) تسا هدننکـش  رایـسب  تدـحو  نیا  هچ 

اهمیب و یناریا  مسینیمف  نایرج  اب  ههجاوم  رد  یناریا : مسینیمف  نایرج  اب  هلباقم  ياههتـسیاب  تسا . رت  تردـقرپ  هتبلا  رتلدـتعم و  تاـبلاطم ،
دوجو زا  تلفغ  وس  کی  زا  یناریا  مسینیمف  اب  ههجاوم  رد  میب  نیرتمهم  دش . هراشا  هتشذگ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  ییاهدیما 

ناـنز و لـیاسم  هزوـح  رد  رگید  يازبیـسآ  تاـنایرج  زا  تلفغ  رگید  يوـس  زا  تسا و  ناـیرج  نیا  كدـنا - دـنچ  ره  يراذـگریثأت -  و 
هک دهدیم  يور  امنیس  یناتساد و  تایبدا  هزوح  رد  نانز  یعامتجا  يدرف و  لیاسم  رد  تافارحنا  اهبیسآ و  زا  يرایسب  دوشیم . هداوناخ 

رادـشه اما  دوشیم . هضرع  یتسینیمف  ریغ  يولبات  اب  ًارثکا  اما  درک ؛ یبایزرا  یتسینیمف  تارکفت  ياتـسار  رد  ناوتیم  ار  نآ  هدـمع  هچ  رگا 
رد نانز  لیاسم  یعامتجا  بیـسآ  نیرتمهم  هکیلاح  رد  تسناد . هعـسوت  ياههمانرب  هتینردم و  رکفت  زا  تلفغ  هب  دیاب  نایم  نیا  رد  یلـصا 

شبنج هب  یفاکان - دـنچ  ره  اهدـقن -  اههجوت و  نیرتيدـج  دراد ، هعـسوت  ياههمانرب  هتینردـم و  ياههزومآ  نتفای  تینیع  رد  هشیر  ناریا 
شبنج اب  هلباقم  ياههتـسیاب  زا  یخرب  هب  تسا ، یناریا  مسینیمف  یناـهج و  مسینیمف  هتـشون  نیا  یلـصا  عوضوم  هک  اـجنآ  زا  تسا . مسینیمف 

زا دـعب  مسینیمف  شبنج  دـش  هراشا  رتشیپ  مسینیمف : شبنج  زا  یبرغ  هعماج  تاداـقتنا  اهيدنـسرخان و  نییبت  - 1 دوشیم ، هراـشا  یتسینیمف 
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مسینیمف و هیلع  يداقتنا  تانایرج  نآ  رانک  رد  دنکیم و  یط  ار  ترتق  ینیشن و  هیـشاح  نارود  نونکا  يراذگریثأت ، جوا و  هرود  کی  یط 
باتزاب و دنزادرپیم . شبنج  نیا  تایح  ياهلاس  رد  شبنج  نیا  یفنم  ياهدمایپ  یطارفا و  ياههاگدـید  دـقن  هب  ارگهداوناخ ، ياههورگ 

يرگنـشور رب  هوالع  رما  نیا  دنکیم . يریگـشیپ  یناریا  مسینیمف  نامتفگ  نتفای  رادـتقا  زا  یناریا  هعماج  ياضف  رد  اههاگدـید  نیا  همجرت 
یثنخ ار  ناهج  رد  مسینیمف  نامتفگ  ندوب  یعامجا  رب  ینبم  یناریا  مسینیمف  کیتکات  یبرغ ، مسینیمف  تاـیاغ  فادـها و  هب  تبـسن  یلخاد 

تروص یبرغ  يارگهداوناخ  یتسینیمف و  دض  ياههاگدید  ساکعنا  ياتسار  رد  یشخبدیون  تامادقا  هتـشذگ  ياهلاس  رد  ًاریخا  دنکیم .
تامادـقا تکرح  نیا  یفیک  یمک و  هعـسوت  هـب  تبـسن  دـیاب  تـسین و  یفاـک  يراذـگریثأت ، نـیع  رد  دـسریم  رظن  هـب  هـک  تـسا  هـتفرگ 

یناـهج مسینیمف  شبنج  عبت  هب  یناریا  مسینیمف  یناریا : مسینیمف  یکیتکاـت  تدـحو  ضقن  تهج  رد  شـالت  - 2 دریگ . تروص  يرتيدـج 
اب ار  اهشلاچ  نیرتشیب  تسا ، یـضارتعا  يداقتنا و  یـشبنج  مسینیمف  هک  اجنآ  زا  دـنکیم . یگدـنیامن  ار  يرثکتم  عونتم و  ياـهشیارگ 

ياهتکرح ندـش  رتلاـکیدار  هب  تدـمزارد  رد  تسایـس  بهذـم و  داـهن  دـنویپ  اـم  روشک  رد  دراد . یـسایس  ياـهماظن  بهذـم و  داـهن 
یـسایس ماـظن  بهذـم و  داـهن  اـب  میقتـسم  ههجاوم  زا  یناریا ، مسینیمف  شبنج  نـالماح  زا  یخرب  لاـحنیع  رد  دـیماجنا . دـهاوخ  یتسینیمف 
فادها اههاگدید و  نییبت  تسا . هدیدرگ  یناریا  مسینیمف  تکرح  تیلک  فیعضت  ثعاب  ریخا  ياهلاس  رد  رما  نیمه  دنزرویم و  بانتجا 
دوشیم ثعاب  یـسایس ، ماـظن  هب  رتکـیدزن  یتسینیمف  ياـههورگ  ندیـشکشلاچ  هب  یناریا و  مسینیمف  شبنج  ماـظن  دـض  بهذـم و  دـض 

یناهج هطلس  ماظن  یتسینیمف  ياههدیا  اههمانرب و  نییبت  - 3 دوش . شودخم  لمع  رد  یتسینیمف  ياهشبنج  یعقاو  ریغ  یکیتکات و  تدحو 
یتسینیمف شبنج  ياهنامرآ  فادها و  زا  يرایسب  هک  دش  هراشا  رتشیپ  نآ : اب  هلباقم  یتیسنج و  لیاسم  هزوح  رد  یللملانیب  ياهنامزاس  و 

زا یخرب  دـحتم و  للم  نامزاس  هب  هتـسباو  یللملانیب  ياهنامزاس  ریخا  ياهلاس  رد  تسا . هدـش  هنیداـهن  یللملانیب  دانـسا  زا  يرایـسب  رد 
هعسوت لاح  رد  ياهروشک  رد  رشب  قوقح  زا  عافد  یناسنا و  هعـسوت  فده  اب  ار  ییاههمانرب  یـصوصخ  رهاظ  رد  ياهنامزاس  اهسناژآ و 

نیا ندوب  یتـسینیمف  نییبـت  تسا . یتـسینیمف  ياههاگدـید  اـههمانرب و  يواـح  دراوـم  ياهراـپ  رد  هک  دـننکیم  ارجا  اـم  روـشک  هلمج  زا  و 
رد یتسینیمف  فادـها  جـیورت  زا  يریگـشیپ  رد  دـناوتیم  نیزگیاج  ياـههمانرب  یحارط  و  روشک ، رد  نآ  يارجا  زا  يریگـشیپ  اـههمانرب و 

ناـفول نیلکنارف  كر : - 1 تشون : یپ  مسینیمف  شبنج  يراعـش  ياـههزومآ  نییبـت  یگدزراعـش و  زا  زیهرپ  - 4 دـشاب . رثؤم  روشک  لخاد 
اریمح - 2 . 1382 مود ، پاچ  ناریا ، مالـسا و  یـسانشزاب  زکرم  هیرـشب ، نیـسح  همجرت  یبرغ ، هشیدنا  خیرات  رد  گرزب  ياهنایرج  رموب ،

صیاقن نسدیوید ، سالکین  - 3 هحفص 55 . ( 1382 هژاریت ، رشن  نارهت ،  ) مسینیمف نرق  ود  خیرات  یعامتجا ، هیرظن  ات  شبنج  زا  هدازریـشم ،
پاچ یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  تاراشتنا  مق ، هط ، یگنهرف  هسسؤم  همجرت  مسینیمف ، هب  یهاگن  رد  مسینیمف ، هیرظن 

-5 هحفص 27 . هرامـش 15 ، برغ ، تحایـس  رد  لاح ، هتـشذگ و  رد  مسینیمف  ماکان  يزوریپ  گربنزور ، لپ  - 4 هحفص 57 . ، 1377 لوا ،
شلاچ هب  ار  یتسینیمف  ياهدرواتـسد  یـسارکومد ، لاربیل  زا  هناتخـسرس  عافد  نیع  رد  هک  تسا  رندراگ  مایلیو  مسینیمف ، نادـقتنم  زا  یکی 
نیلویا - 6 . 1386 نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  مق ، يدـمحم ، هموصعم  همجرت  هداوناخ ، هیلع  گنج  رندراگ ، ماـیلیو  كر : دـشکیم .

مسینیمف و دیر ، نیلویا  - 7 دعب . هب  هحفص 191  ، 1384 نیذآلگ ، رشن  نارهت ، يدوصقم ، گنشفا  همجرت  یـسانشمدرم ، مسینیمف و  دیر ،
،1384 هزاریـش ، رـشن  ینیئان ، یلالج  اـبیز  همجرت  لوا ، مدـق  مسینیمف ؛ نارگید ، زنیکتاو و  سیلآ  نازوس  - 8 هحفص 193 . یـسانش ، مدرم 
، وپاکت رد  نانز  متاـبور ، الیـش  - 10 ارـسهدیصق . تاراشتنا  هدـنهاش ، نیـشون  همجرت  نانز ، رهـش  نازیپود ، نیتسیرک  كر : - 9 هحفص 8 .
زا هدازریـشم ، اریمح  كر : - 11 دعب . هب  هحفص 25  ، 1385 هزارش ، رشن  نارهت ، یغابـص ، هللاتمـشح  همجرت  یعامتجا ، شنک  مسینیمف و 

هقبط و یعامتجا : ياـهراتخاس  ینوگرگد  یلدرب ، تیره  - 12 دعب . هب  هحفـص 183  مسینیمف ، نرق  ود  خـیرات  یعامتجا ، هیرظن  ات  شبنج 
زا هدازریـشم ، اریمح  - 14 هحفـص 46 . نامه ، - 13 هحفص 44 . ، 1386 لوا ، پاـچ  هگآ ، رـشن  نارهت ، دـحتم ، دومحم  همجرت  تیـسنج ،

رـشن رجاـهم ، هزوریف  همجرت  مسینیمف ، نم ، دـیرف  نـیج  - 15 اـت 200 . هحفـص 189  مسینیمف ، نرق  ود  خـیرات  یعاـمتجا ، هیرظن  اـت  شبنج 
رصان - 18 هحفص 60 . نیـشیپ ، مسینیمف ، نم ، دیرف  نیج  - Affirmative action 17 - 16 هحفص 17 . ، 1383 مود ، پاچ  ناـیتشآ ،
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هرامـش 13، نانز ، شهوژپ  رد  ناریا ، رد  نانز  تیعقوم  هب  یهاگن  اب  ییادز  تیمورحم  رازبا  هباثم  هب  تبثم "  ضیعبت   " راـکوزاس یهوکف ،
رـشن نارهت ، یناسارخ ، يدـمحا  نیـشون  نالدرا و  نیورپ  رجاهم ، هزوریف  همجرت  یتسینیمف ، هیرظن  گنهرف  ماـه ، یگم  - 19 هحفص 117 .

مق ، ) مسینیمف مالـسا و  هاگدـید  زا  یـسنج  متـس  يرباربان و  ناتـسب ، نیـسح  - 21 هحفـص 28 . نامه ، - 20 هحفـص 342 . ، 1382 هعسوت ،
تاراـشتنا يدرمز ، اضردـمحم  هـمجرت  مـسینیمف ، یتـسیچ  یلـسیب ، سیرک  - 22 هحفـص 70 ) مود ، دـلج  هزوـح ، هاگـشهوژپ  تاراـشتنا 

هحفص 247. مسینیمف ، نرق  ود  خیرات  یعامتجا ، هیرظن  ات  شبنج  زا  هدازریشم ، اریمح  - 23 ص 87 .  ، 1385 نانز ، تاعلاطم  نارگنشور و 
-26 دـیر ، نیلویا  - 25 هحفص 291 . ، 1383 ین ، رـشن  یقارع ، مجن  هژینم  همجرت  ناـنز ، یـسانشهعماج  سـالاو ، رلک  توبآ و  ـالماپ  - 24

رتفد یتسینیمف ، ياهشناد  مسینیمف و  یقدـنج ، زورهب  همجرت  ملع  تیـسنج و  گـنیدراه ، اردـناس  ینوتنآ 28 - نازوـس  دیر 27 - نیلویت 
ناتسیرک - 32 ناـمه ، - 31 هحفـص 225 . ناـمه ، - 30 هحفــص 227 . ناـمه ، - 29 ص 221 . ، 1382 ناـنز ، تاـقیقحت  تاــعلاطم و 
ياهعماـج يوس  هب  لدیـس ، ثور  - 33 هحفص 540 . . 1380 هگآ ، رـشن  ماهرپ ، رقاب  همجرت  متـسیب ، نرق  رد  هفـسلف  خـیرات  یناـپماکالود ،

پاچ یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  تاراشتنا  مق ، هط ، یگنهرف  هسـسؤم  همجرت  مسینیمف ، هب  یهاگن  رد  رت ، تسودعون 
نرق ود  خـیرات  هـیرظن ، اـت  شبنج  زا  هدازریـشم ، اریمح  - 35 هحفـص 187 . مود ، ج  تاعالطا ، رـصع  زلتـساک ، لـئونام  - 34 . 1377 لوا ،
هحفص ، 1381 نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  يدمحم ، هموصعم  همجرت  هداوناخ ، هیلع  گنج  رندراگ ، مایلیو  - 36 ص 384 . مسینیمف ،

هحفص 253. ، 1380 ین ، رشن  مود ، دلج  نایشواچ ، نسح  همجرت  تاعالطا ، رـصع  زلتـساک ، لئونام  - 38 هحفص 174 . نامه ، - 37 . 190
هحفص مود ، دلج  تاطابترا ، رصع  زلتـساک ، لئونام  - 41 هحفص 189 . نامه  - 40 هحفـص 231 . نانز ، هیلع  گنج  رندراگ ، ماـیلیو  - 39
امرون - 44 هحفص 347 . نامه ، - 43 هحفـص 343 . مسینیمف ، نرق  ود  خـیرات  یعامتجا ، هیرظن  ات  شبنج  زا  هدازریـشم ، اریمح  - 42 . 188

نرق رد  هفـسلف  زویتام ، کیرا  - 45 نابآ 1378 . هرامـش 26 ، وگتفگ ، یمالـسا ، بالقنا  زا  دـعب  ناریا  رد  مسینیمف  هلئـسم  يزتورومرلک ،
، موس پاچ  زکرم ، رشن  وجنادزی ، مایپ  همجرت  يداقتنا ، هشیدنا  گنهرف  نیپ ، لکیام  سونقق 1378 و  رشن  یمیکح ، نسحم  همجرت  متسیب ،

ارچ ناشنیب ، نالماح  روپ ، یلالج  اضردـیمح  - 48 ص 279 . نیشیپ ، هدازریـشم ، اریمح  - 47 نیشیپ . يزتورومرلک ، امرون ، - 45 . 1386
يرباربان ناتسب ، نیسح  زا  لقن  هب  - 49 ص 6 . يد 1382 ، خیرات  هرامـش 105 ، نانز ، دنراد ؟ میب  دوخ  ندیمان  تسینیمف  زا  نانز  ناعفادم 
یبیـشارس رد  كروب ، چا ، تربار . - 50 ص 43 .  1382 هاگشناد ، هزوح و  یـشهوژپ  هسـسؤم  مسینیمف ، مالـسا و  هاگدید  زا  یـسنج  متس 

هحفص مود ، دلج  تاعالطا ، رصع  زلتساک ، لئونام  و  تمکح 1387 ص 410 ، تاراشتنا  يرئاح ، یمـشاه  ههلا  همجرت  اروموگ  هب  طوقس 
هحفص 295. ، 1380 لوا ، پاچ  ین ، رـشن  نارهت ، یقارع ، مجن  هژینم  همجرت  ناـنز ، یـسانشهعماج  سـالاورلک ، توبا و  ـالماپ  - 51 . 176
،1386 موس ، پاچ  زکرم ، رـشن  نارهت ، وجدزیا ، مایپ  همجرت  هتینردـم ، اسپ  ات  يرگنـشور  زا  يداقتنا ، هشیدـنا  گـنهرف  نیپ ، لـکیام  - 52

تکرح هداز ، یلقسابع  هبوبحم  - 57 هحفص 480 . نامه  نیپ ، لکیام  55 و 56 - نامه . روپییالج ، اضردیمح  53 و 54 - هحفص 479 .
http://medan.org/showarticle.aspxarid=498 دنفسا 1376 ،  17 راد ، همانسانش  ياه  هکبش  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  زا 
School.conyspip دنفسا 1386 ،  26 يدنمـشوه ، يراکادـف و  جاتحم  نیپمک ، شیارآ  رد  لوحت  یناـمقل ، اراـس  - 59 نامه . - 58

هرامش 27 ءاروح -  همانلصف  عبنم :  article303.www.feminist

نانز لیاسم  هاگیاج و 

ياهمناخ عمج  راک  عوضوم  هک  نز ،  هلءاسم ي  مهم  رایـسب  هلءاسم ي  کـی  نز ،  هلءاـسم ي  بیغتـسد * هعیرـشلارهوگ  مناـخ  هدنـسیون :
روشک رد  بالقنا  زا  دعب  هتبلا  تسا .  یمهم  رایـسب  هلءاسم ي  دیدومرف ، نایب  ار  نز  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یکدنا  امـش )*(  تسا و  رـضاح 

يرـسمه و يردام و  هفیظو ي  تسا -  هنانز  فیاـظو  بحاـص  هک  یـسک  ناونع  هب  نینچمه  هعماـج و  زا  يوضع  ناونع  هب  نز  عضو  اـم ،
زا هن  یـصخش -  هبنج ي  زا  اهنآ -  تیرثکا  هن  روشک -  نانز  زا  یخرب  هتـشذگ ،  رد  دـنچ  ره  تسا .  هتـشذگ  زا  رتهب  یلیخ  اهنیا -  لاـثما 
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؛ دـندوب رادروخرب  هعماج  یمومع  تامعنت  زا  يرادـقم  زا  یـصاخ ،  نانز  دوبن و  دـب  ناشعـضو  دـیاش  مدرک -  هراـشا  هک  یی  هبنج  ود  نآ 
تاهج و نیرتمهم  اعقاو  مینک ،  هاگن  نز  یگدـنز  داعبا  هب  ام  رگا  تسین .  کی  هجرد ي  هلءاسم ي  نز ،  يارب  یـصخش  هلءاـسم ي  نکیل 
هب نز  یعامتجا  تیصخش  دنلیاق  نءاش  دوخ  يارب  مه  هداتفارود  طاقن  نانز  زورما  تسین .  ضحم  یـصخش  لیاسم  نآ  وا ، دوجو  تایثیح 

یتیمها دنتـشادن و  یهجوت  شخب  نیا  هب  الـصا  هتـشذگ ،  رد  ناـنز  تسا .  تیمها  زیاـح  یلیخ  میظع ،  هعومجم ي  نیا  زا  يوضع  ناونع 
رد صوصخب  دندرک ؛ یمن  ضرف  ار  یشقن  مه  ناشدوخ  دش ؛ یمن  ضرف  نانز  يارب  یـشقن  هعماج ،  یمومع  ياهتیلوؤسم  رد  دنداد . یمن 
زا يدارفا  ناونع  هب  هداتفارود ،  ياهرهـش  اهاتـسور و  نانز  همه ي  دـینک ، هظحالم  امـش  نالا  تسا .  حرطم  زورما  هک  یعیـسو  حطـس  نیا 
درم نز و  نیب  یقرف  چیه  تهج ،  نیا  زا  دنلیاق . نءاش  ناشدوخ  يارب  نآ ،  نابحاص  باحـصا و  بالقنا و  نیا  هدنرادهگن ي  هعومجم ي 

ناشدوخ هب  قلعتم  ار  نآ  لیاسم  روشک و  دـنراد و  هعماج  لیاسم  هب  تبـسن  يرتنـشور  دـید  رتروشُرپ و  نامیا  نانز ،  یهاگ  هکلب  تسین ؛ 
بالقنا تکرب  هب  نیا ،  تشاد ؟  دوجو  هعماج  زا  یعیـسو  حطـس  نینچ  رد  مه  نآ  ام ، نانز  نیب  رد  یـساسحا  نینچ  ینامز  هچ  دـنناد . یم 

اب نانز  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ،  هدـمآ  دوجو  هب  نادرم  رد  هک  یعاـمتجا  تیـصخش  ساـسحا  یهاـگآدوخ و  تلاـح  ناـمه  تسا . 
نو ؤش  لغاشم و  هبنج ي  نآ  نینچمه  تسه .  ییالاب  یلیخ  نازیم  هب  الاح  یلو  هدوبن ؛  چـیه  ـالبق  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  يرتشیب  تسج 

یعیفر یساسا و  رایسب  ياج  نز  تسا .  هدش  هجوت  نآ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  نتسناد ،  ار  ندوب  رسمه  ردام و  ردق  هنانز و  صاخ 
ینعی دوب ؛ هدـش  لزلزتم  هداوناخ  ناـینب  ییاـپورا ،  ياـهگنهرف  دورو  رطاـخ  هب  بـالقنا ،  زا  لـبق  ههد ي  هس  ود ، نیا  رد  دراد  هداوناـخ  رد 
رسمه تسه ،  هداوناخ  یتقو  تشادن .  رگید  دراد ، ام  یتنـس  گنهرف  مالـسا و  رد  هک  ار  یتمظع  شزرا و  تلاصا و  نآ  هداوناخ ،  اتقیقح 

 - نز ینعی  هداوناخ -  لصا  یتقو  رطاخ ، نیمه  هب  دراد . یعیفر  یـساسا و  رایـسب  ياج  هعومجم ،  نیا  رد  نز  تسا .  یلـصا  وضع  ردام  و 
لمءات یلیخ  اهنآ  يور  دیاب  اعقاو  هک  تسا  ییاهثحب  اهنیا  درادن . رارق  شدوخ  ياج  رد  يزیچ  چیه  اج  نآ  رد  تسا ،  لزلزتم  لاؤس و  ریز 

هب بالقنا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد . لیاسم  نیا  دروم  رد  يدنمـشزرا  ياهییامنهار  هچ  حیحـص و  تالمءات  هچ  مالـسا ،  دوشب . قیقدـت  و 
بالقنا یگدنزاس  نامه  هک  روشک -  یساسا  یگدنزاس  رد  ریثءات  تسایـس و  داهج ، هنحـص ي  رد  ار  اهنآ  درک و  اطعا  ام  هعماج ي  نانز 

یی هرابود  تایح  مالسا  تسین .  هسیاقم  لباق  رگید  تقو  چیه  اب  مالـسا ،  ردص  اب  زج  تسا و  یمهم  یلیخ  زیچ  نیا ،  دومن . دراو  تسا - 
اهنآ نم  هک  درادن  یموزل  تسا ،  هتفر  نانز  رب  یناریا ،  ریغ  یناریا و  یبرغ و  یقرش و  ياهگنهرف  رد  هتشذگ ،  رد  هک  هچنآ  دیشخب  نز  هب 

هب اریخا  مه  امش  هک  یی  هتکن  بتارم ،  ياهتنم  دیشخب ؛ نز  هب  یی  هرابود  تایح  اعقاو  مالسا  تسا .  مولعم  امـش  همه ي  رب  منک ؛  رارکت  ار 
هعماج رد  نز  اهنیا ، همه ي  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  مراد .  هیکت  نآ  يور  هشیمه  نم  تسا و  یمهم  هتکن ي  دـیدرک ، هراـشا  نآ 

یم ادیپ  طابترا  اهنیا  هب  هک  ینیناوق  ظاحل  زا  هن  يدرف ،  فرـصت  تردـق  نکمت و  ظاحل  زا  هن  یعامتجا ،  قوقح  ظاحل  زا  هن  ام ، یناریا  ي 
تسا مکاح  نز  هب  تبسن  يدب  قالخا  ام ، هعماج ي  زا  یشخب  رب  درادن . رارق  تسا ،  هتساوخ  مالسا  هک  یحطـس  دح و  نآ  رد  زونه  دنک ،

نز رب  یخیرات  متـس  کی  هراومه  خـیرات ،  لوط  رد  هنافـسءاتم  هک  دـنیب  یم  دـنک ، هاـگن  مدآ  رگا  تسین .  مه  ناریا  صوصخم  هتبلا  هک  ، 
هدوب و یلکش  ره  هب  هدوب ،  نینچ  رگید  ياجره  هتبلا  دنا . هتـسنادن  ار  وا  ياج  نز و  ردق  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  مه  رتشیب  هک  تسا ؛  هتفر 
ار شدوخ  یقیقح  نءاش  دیاب  نز  تسا .  هتساوخ  مالـسا  هک  دشاب  یلکـش  نآ  هب  یتسیاب  ام  هعماج ي  رد  یلو  درادن ؛ یطبر  ام  هب  تسه ، 
اور نز  قح  رد  هک  ییاهمتـس  هچ  تسا .  يدب  رایـسب  زیچ  نیا ،  دوشب . وا  هب  یملظ  متـس و  چیه  ندوب ،  نز  رطاخ  هب  یتسیابن  دـنک و  ادـیپ 
هب نداد  قوس  نیمه  لثم  تسا ؛  متـس  تقیقح  رد  اما  تسین ،  متـس  مه  شمـسا  هک  ییاهمتـس  هچ  و  تسا ،  متـس  شمـسا  هدـش و  هتـشاد 

تسا نز  رب  یگرزب  متس  نیا ،  فرصم .  هلیسو ي  کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنس و  جراخم  هدوهیب و  ياهشیارآ  ییارگ و  فرصم  لمجت و 
یم فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادها  اهنامرآ و  زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛  نیا  زا  رتالاب  یملظ  چیه  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  . 
دیاب الاح  و  هدـش ،  ماجنا  یهاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  يراک  نیا ،  دـیامن . یم  مرگرـس  ریقح  کـچوک و  یلیخ  ياـهزیچ  هب  دـنک و 

 ، نآ هب  تبـسن  دیاب  هک  تسا ،  هدش  ییاهتلفغ  زاب  اهدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مه  یلیخ  بالقنا ،  لیاوا  رد  هتبلا  دـش . یم  هتفرگ  نآ  يولج 
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دید کی  قیالخ ،  همه ي  درم و  نز و  هب  تبـسن  مالـسا  تسا  هدرک  هجوت  رـشب  ياهنامرآ  اهزاین و  هب  مالـسا  درک . يزیر  هماـنرب  یباـسح 
هداد وا  هب  هک  يزیچ  نآ  زا  شیب  شنکمت و  زا  شیب  سک  چـیه  زا  ینعی  دراد ؛ یقیقح  ياهزاین  تعیبط و  ترطف و  رب  یکتم  هناـنیب و  عقاو 

تسا یی  هرقف  هعمج ،  ياهرحس  ياعد  رد  تسا .  یقطنم  یعقاو و  يانب  کی  تسا ؛  نیا  رب  مالـسا  يانب  الـصا  درادن . یعقوت  تسا ،  هدش 
هب هتـشاذگ و  تنم  لاعتم  يادـخ  هک  يزیچ  نآ  ینعی  هّقح ؛)**())  ۀـیدءاتل  ءافک  یف  هدابع  یلع  هب  ّنتما  ام  لعج  و  : )) دـنک یم  ناـیب  هک 

یعقوت نامه  اب  بسانتم  سک ،  ره  تایعقاو  تخانـش  الـصا  دـنک . ادا  ار  یهلا  قوقح  هک  نیا  يارب  تسا ،  تیاـفک  دـح  رد  هداد ،  یـسک 
هدرک و رظن  اهنآ  هب  الـصا  هدـیزرو ،  مامتها  يرـشبریغ  يرـشب و  عیابط  اهـشهاوخ و  اهزاین و  هب  مالـسا  سپ ،  دراد . دوجو  وا  زا  هک  تسا 

بوچراچ رد  میتعیبط و  نادـنز  ریـسا  موکحم و  ام  درادـن . اـهناسنا  يارب  یناـمرآ  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  اـما  تسا ؛  هداد  ار  یهلا  مکح 
دیاب دنیوگب  هک  دـنا  هتـشاذگن  ام  لباقم  رد  یفدـه  مینک ،  یم  تکرح  ام  هک  بوچراچ  نیا  رد  ایآ  اما  مینک ؛  یم  تکرح  تعیبط  نیناوق 

نز تسا .  یمتح  یعطق و  زیچ  کی  اهنامرآ ، اهجوا و  اه و  هلق  تمس  هب  شیارگ  مالـسا و  رد  ییارگنامرآ  دینکب ؟ تکرح  تمـس  نیا  هب 
یـصخش و دصرددص  ياهزیچ  كال  رد  ظیلغ و  ياهـشیارگ  اب  نیا ،  دنک . تکرح  تمـس  نیا  رد  دـیاب  قیالخ ،  همه ي  لثم  درم و  لثم 
 ، نآ لاثما  ییارگ و  لمجت  فرـصم و  هب  شیارگ  نیا  دوشب . نک  هشیر  اهنآ  یتسیاب  یمالـسا ،  ماظن  رد  هتبلا  دزاـس . یمن  نتفر  شزرا  یب 

تفرگ و یم  رارق  یطـسوتم  دـح  رد  لقاال  ای  دـش ، یم  نک  هشیر  یمالـسا  هعماج ي  رد  دـیاب  دوش ، یم  هداد  دـشر  یلهاج  عماوج  رد  هک 
هک دنا ، هتـشذگ  ياهیمرگرـس  نامه  مرگرـس  زاب  مدرم ،  زا  ییاهرـشق  هک  دوش  یم  هظحالم  نالا  هنافـسءاتم  اما  دـش ؛ یمن  نآ  رد  یطارفا 

دنراد جایتحا  ینوناق  رازبا  هچ  هب  نانز  هک  مینیبب  دـیاب  ام  تسا  طلغ  نیا ،  تسا .  تقیقح  تیونعم و  زا  رود  مالـسا و  زا  رود  عماوج  باـب 
؛ دراد یجالع  دشاب ، هتشاد  دوجو  ام  هعماج ي  رد  نز  عضو  رد  هک  یصقن  ره  هک  تسا  نیا  منکب ،  ضرع  متساوخ  یم  نم  هک  يزیچ  نآ 
 ، یگنهرف ياروش  هک  يزور  نآ  درک . ادـیپ  ار  جـالع  ياـههار  دـیاب  دراد . یعماـج  لـماک و  لـماش و  دـید  نز ،  هب  تبـسن  مالـسا  نوـچ 

. دنتشاد تکرش  مه  ناردارب  رگید  يدمحا و  ياقآ  بانج  عمج ،  نآ  رد  دوب . رظن  تاکن  نیمه  هب  اقیقد  دش ، یم  لیکـشت  نانز  یعامتجا 
تارکفت و هچ  دـنراد ، جاـیتحا  ینوناـق  رازبا  هچ  هب  نز ،  يارب  مالـسا  بولطم  ریـسم  نآ  رد  تکرح  يارب  ناـنز  هک  مینیبب  زورما  دـیاب  اـم 

مینک مهارف  ناشیارب  یتسیاب  ار  نآ  دیایب ؛ دوجو  هب  دیاب  یتیاده  زکارم  هچ  دـنوشب ، دـیاب  ییاهییامنهار  هچ  دریگب ، ماجنا  یتسیاب  یتالمءات 
ياهنابیتشپ مروظنم  دنک -  لابند  هرادا و  ریبدـت و  ار  يونعم  ياهنابیتشپ  اهکرادـت و  نیا  هک  دـشاب  يزکرم  یتسیاب  هتبلا  مینیبب .  كرادـت  و 

وضع اهمناخ  امش  هک  تسا  نانز  یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  نیمه  زکرم ، نآ  دنکیرـش -  مه  اب  همه  يّدام ،  اهنابیتشپ  رد  تسین ؛  يّدام 
یلاع ياروش  دوخ  هوالعب ،  دیراد . هطبار  هک  مه  تلود  سلجم و  اب  دینک . لمءات  رکف و  هلءاسم ،  نیا  هب  تبـسن  یتسیاب  امـش  دـیتسه . نآ 
یلاعت هّللا  ناوضر   ) ماما ترضح  دش ، لیکـشت  اروش  نیا  هک  یلیاوا  زا  دنارذگ . یم  تسارجالا ،  مزال  هک  ار  یتابوصم  یگنهرف ،  بالقنا 

نآ هب  لصو  دیا ، هداد  لیکشت  اهمناخ  امـش  هک  یی  هعومجم  نیا  الـصا  دوشب . ارجا  دیاب  هسلج  نیا  تابوصم  هک  دندومرف  حیرـصت  هیلع ) 
ياهـشخب رد  دیاب  هک  یمومع  کچوک  تالکـشم  نیا  روظنم ، هتبلا  تسیچ .  نانز  تالکـشم  دینیبب  دینک و  رکف  يدج  دیاب  تسا ؛  زکرم 
یگدیـسر اهنآ  هب  یـصاخ  هعومجم ي  هک  تسین  ییاهزیچ  اهنیا  تسین .  نآ -  لاثما  همیب و  لکـشم  لثم  دوشب -  فرطرب  يرادا  فلتخم 

هیصوت هچ  دراد ؛ ییاهتیاده  هچ  هب  جایتحا  فیلاکت ،  نیا  لمحت  يارب  دراد و  یفیلاکت  هچ  ندوب ،  نز  تهج  هب  نز  دینیبب ، دیاب  امش  دنک .
هچ دـنوشب ؛ رادروـخرب  دوـخ  یناـسنا  یعاـمتجا و  قوـقح  زا  اـهنآ  هک  نیا  يارب  تسا ،  مزـال  ینیناوـق  هچ  دوـشب و  ناـنز  هـب  دـیاب  ییاـه 

ياههاگتـسد هب  تقو  نآ  دـینک ؛ یـسررب  ار  اهنیا  امـش  دریگب . هدـهع  هب  ار  اهراک  زا  یـشخب  هک  دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  انایحا  ییاـهنامزاس 
نیا ام  یتقو  دریگب . ماجنا  اهراک  نیا  دـننارذگب و  هبوصم  ات  دـینک ، هیـصوت  یگنهرف -  بالقنا  یلاع  ياروش  اـی  سلجم ،  لـثم  فلتخم - 

هب دییادزب  ار  یناریا  نز  نهذ  طلغ  ياهرواب  دنکب . تکرح  راک و  یلیخ  یتسیاب  میراد ،  هک  الاح  یلو  میا ؛  هتشادن  میتشادن ،  ار  هعومجم 
اهنآ بلغا  زا  هکلب  تسین ؛  رتمک  روشک  حطـس  رد  اهنآ  یلومعم  لغاشم  تیمها  زا  دـنراد ، اهمناخ  زورما  هک  يراک  نیا  تیمها  نم ،  رظن 

 . تسا یلوبق  لباق  لا  ؤس  نیا  دنرادن ؟ يدیلک  ياهتیریدم  اهتیلوؤسم و  نانز  ارچ  هک  دینکب  حرطم  ار  لاؤس  نیمه  امـش  هلب ،  تسا .  رتشیب 
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نآ دوش -  لو  ؤـسم  ییاـج  رد  نز  اـمتح  دـیاب  مییوـگب  میزروـب و  بصعت  اـم  هک  نیا  هن  تسه -  ناـنز  رد  یبوـخ  ياهتیحالـص  هچناـنچ 
رد یتقو  دوش . یم  لماش  ار  الاب  حوطـس  ات  دشاب -  هتـشاد  یمالـسا  عنم  تسا  نکمم  ییاهاج  رد  نوچ  درادن -  یمالـسا  عنم  هک  ییاهاج 

هعومجم نیا  نیب  نادرم و  رانک  رد  مه  ار  نانز  دـنیامن ، باختنا  حلـصا  ناونع  هب  ار  یناسک  دـننک و  یـسررب  دـنهاوخ  یم  دراوم  عون  نیا 
مه يروتـسد  اهزیچ ، روط  نیا  تسا .  گنهرف  کی  فرع و  کی  نیا ،  هتبلا  دننک . باختنا  ار  حلـصا  بصعت ،  هنوگ  چیه  نودب  دـننیبب و 

لالدتـسا رارکت و  ردق  نیا  دوشب ، هتفگ  ردق  نیا  دـیاب  تسا .  هعماج  ياهرواب  گنهرف و  وزج  اهنیا  هن ،  مینک .  رداص  همانـشخب  هک  تسین 
ياهفدـه اب  اهلکـش و  رد  هک  نانز -  زا  یی  هعومجم  ره  امـش و  هعومجم ي  زورما  هک  يزیچ  نآ  نم ،  رظن  هب  دـتفیب . اج  هک  نیا  ات  دوشب ،

نز نهذ  رد  ریخا  لاس  اههد  نیا  رد  ییاپورا  یبرغ و  گنهرف  هک  ار  یطلغ  رواب  هک  تسا  نیا  دـنراد ، هدـهعرب  دـننک -  یم  راـک  فلتخم 
لمجت فرصم و  طلغ  ياهلکش  زا  یخرب  هب  شیارگ  ینعی  تسا ؛  هدوب  هتـشذگ  رد  مه  یطلغ  رواب  هتبلا  دیادزب . تسا ،  هدرک  دراو  یناریا 

نیا دش . دیدشت  یبیجع  لکش  هب  فرصم ،  رد  ییارگون  ییارگدم و  نیا  ییاپورا ،  گنهرف  دورو  اب  تسا .  هتشاد  دوجو  مه  هتشذگ  زا  ، 
یتین اب  يدصق و  هب  دندوب -  نارگرامعتسا  اهتسینویهص و  ابلاغ  هک  یبرغ -  ياهتسایس  نارادمدرس  دوب . هدش  ینیب  شیپ  هدش و  هبـساحم  ، 

، دوشب راک  نیا  رگا  یمالـسا .  ياهراک  اهثحب و  هیارا ي  اب  رگم  دوش ، یمن  نیا  و  دییادزب ؛ دـیاب  ار  طلغ  ياهرواب  نیا  دـندرک . ار  راک  نیا 
دهاوخ هدنک  دوخ  يدوخ  هب  اهزیچ -  نیا  اشحف و  داسف و  جاور  یباجحدب و  دوش -  یم  حرطم  تاقوا  یهاگ  هک  یتالکشم  نیا  هشیر ي 
تکرب هب  هّللاءاش  نا  دنوادخ  هک  میراودیما  دوشب . راک  اهنآ  يور  دیاب  هک  دنتسه  اهگنهرف  اهرواب و  نامه  للع ،  دنلولعم ؛ ابلاغ  اهنیا  دش .
یمالسا گنهرف  رد  نیملسم و  نیب  رد  دهدب . ام  نانز  هب  ار  قیفوت  نیا  اهیلع ) هّللا  مالس  ) ارهز همطاف ي  دوجو  تکرب  هب  یمالسا و  تیاده 

رارق فلـس  ياهتما  رگید و  ياـهتلم  ناـیم  رد  ار  نز  نیرتعیفر  نیرتگرزب و  تسناوت  یم  لاـعتم  يادـخ  دراد . دوجو  تمظع  نیا  اـب  ینز  ، 
ناوت یم  هک  تسا  یهیبنت  تجح و  ام  يارب  مه  نیا  تسا .  هداد  رارق  مالسا  تما  رد  اما  دش -  یم  راک  نیا  تشادن ؛  مه  یلاکشا  دهدب - 

مهم هار  نیا  هک  دیـشاب  قفوم  مه  زیزع  نارهاوخ  امـش  هّللاءاش  نا  درک . لابند  ار  نآ  داد و  رارق  مشچ  لباقم  رد  ار  الاو  یلاع و  يوگلا  نیا 
هعیرشلارهوگ مناخ   *- هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّـسلاو  دنک . تیانع  قیفوت  مه  امـش  هب  دنوادخ  دییامیپب و  تبالـصاب  تردقاب و  ار 

ص 277 ج 87 ،  راونالاراحب ،  **- نانز یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  تقو  سیئر  بیغتسد ، 

( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس تضهن  رد  نانز 

هدز مقر  (ع ) ادهشلادیس ترـضح  هنادواج  مایق  رد  هک  ییاهـشقن  نیرتیندنام  نیرتیـسامح و  زا  کش ، نودب  یهللاتیآ  ارهز  هدنـسیون :
کنیا و  میاهتـشون . هراب  نیا  رد  راب  کی  زین  رتشیپ  دندیرفآ . هصرع  نیا  رد  دهاجم ، عاجـش و  دنمجرا و  ناوناب  هک  دوب  ییاههنحـص  دـش ،
یهاگن دـیراد  يور  شیپ  رد  زاستشونرـس ، تکرح  نیا  اـب  دـنویپ  میکحت  ـالبرک و  نینوخ  تضهن  تشادـگرزب  ماـیا  تبـسانم  هب  هچنآ 

نخـس عیاقو  ینامز ، مدقت  بیترت  هب  اروشاع  مایق  یـسررب  رد  هفوک  رد  (ع ) ملـسم هانپ  اهنت  دراد . گرزب  ناوناب  نآ  ینیرفآشقن  هب  هرابود 
هفوک هب  ملسم  دورو  اب  مینکیم . زاغآ  دوب  وا  نارای  زا  رپ  لبق  یتعاس  هک  يرهش  رد  (ع ) لیقعنب ملـسم  یناهگان  ییاهنت  خلت  ناتـساد  زا  ار 

اب دایزنبا  ندمآ  اما  ( 1 .) دناهدرک رکذ  رازه  لهچ  ات  ار  مقر  یخرب  هک  دندرک  تعیب  وا  اب  رهش  مدرم  زا  يرایسب  (ع ،) ماما هدنیامن  ناونع  اب 
ياههسیـسد اهعیمطت و  اهدیدهت و  هک  اجنآ  ات  درک  ضوع  یلک  هب  ار  تانایرج  ریـسم  یلاو ، ناونع  هب  هفوک  هب  تیانج  ملظ و  ترهـش  نآ 

زا سپ  دنامن و  یقاب  رفن  یـس  زج  برغم  زامن  ات  دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  رـصق  ملـسم  هارمه  هب  هک  يرفن  رازه  راهچ  زا  هک  دش  ثعاب  وا 
شنوخ دیاین  دجسم  هب  اشع  زامن  يارب  هک  ره  هک  دندز  راج  رهـش  رد  دایزنبا  نایدانم  اشع  زامن  ماگنه  دوبن . وا  اب  مه  رفن  کی  یتح  زامن 
رازگرب دایزنبا  تماما  هب  اشع  زامن  هدش و  رپ  مدرم  زا  دادیم  اج  دوخ  رد  ار  تیعمج  رازه  لهچ  هک  يدجـسم  هک  دـش  نیا  تسا و  ردـه 

وا رس  تشپ  تعامج  زامن  هب  دایزنبا  رصق  هرصاحم  زا  زور  مین  رد  دنزرف  لام و  ساره  ناج و  میب  زا  هک  يرهش  رد  تیعقوم ، نیا  رد  دش .
هک تسا  نز  کی  اهنت  دنربیم  دای  زا  دنراذگیم و  اهنت  ار  (ع ) ملـسم روط  نیا  ناهگان  هک  ییافویب  نادرم  نایم  رد  دهدیم ، تهج  رییغت 
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نز نیا  دهدیم و  هانپ  هناخ  رد  ار  شیوخ  ماما  هدنیامن  راّدغ  زیرنوخ و  نمـشد  زا  ساره  نودـب  هنادرم و  هتـشاد و  ساپ  ار  تیالو  تمرح 
رد تسا و  هدوب  (ع ،) یلع ترـضح  دـهع  نیقفانم  نیرتفورعم  زا  سیقنب  ثعـشا  زینک  يدامتم  نایلاس  هعوط » . » تسا هعوط »  » نمؤم دیـشر 

نیرتفورعم زا  سیقنب  ثعـشا  زینک  يدامتم  نایلاس  هعوط »  » هکنیا هجوت  لباق  هتکن  تسا . هتـسیز  تیالو  نادناخ  اب  تفلاخم  قافن و  طیحم 
لالب شدنزرف  رگید ، يوس  زا  تسا . هتـسیز  تیالو  نادـناخ  اب  تفلاخم  قافن و  طیحم  رد  تسا و  هدوب  (ع ،) یلع ترـضح  دـهع  نیقفانم 
ریـسم هک  وا  كاپ  بلق  رد  مادـک  چـیه  تایعقاو  نیا  اما  تسا  دایزنبا  نارای  زا  دـنکیم  یگدـنز  هناـخ  نآ  رد  وا  اـب  ناـمز  ناـمه  رد  هک 

. دـنکیم یفخم  دریذـپیم و  هناخ  هب  ار  (ع ) ملـسم ساسح  ینارحب و  طیارـش  نآ  رد  وا  دـنکیمن و  يریثأت  تسا  هتفای  ار  تیالو  تیادـه 
(ع) ملـسم زا  تیامح  هب  هعوط  دـهدیم  ناشن  نیرومأم  هب  ار  (ع ) ملـسم يافتخا  لـحم  دـنکیم و  تناـیخ  لـالب  شرـسپ  هک  مه  یماـگنه 

بآ وا  هب  دـنیبیم  هنـشت  ار  وا  هک  یماـگنه  دـنکیم و  ربخ  ار  وا  دـنراد  هلمح  دـصق  تشپ ، زا  هک  دـنیبیم  ار  نیرومأـم  یتقو  دزیخیمرب .
هلحرم هب  مییایب ، ولج  اروشاع  اب  ینامز  عیاقو  بیترت  نامه  اب  زاب  رگا  میرادن !؟ تمدخ  یگتسیاش  ام  ایآ  ( 2 .) دنکیم شباریس  دناسریم و 
دنزیربل تقیقح  تیالو و  هب  قشع  روش  زا  هک  ینانز  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  میـسریم . البرک  زوسناـج  هعقاو  رد  تکرـش  يارب  یگداـمآ 

هکرعم نیا  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  ناشیگداوناخ ، فطاوع  یگناـنز و  فیطل  تعیبط  رطاـخ  هب  دـیاب  هک  یناـنز  دـننیرفآیم . هساـمح 
ناشنادنزرف نارهوش و  اهنت  هن  تیالو  هب  ناشقـشع  داقتعا و  قمع  رطاخ  هب  دنزیرگب  دننک و  ادـج  تسا  شیپ  رد  هک  ییاهتبیـصم  نینوخ و 

ماما هک  یماگنه  دنشاب . (ع ) ماما هدیدتبیصم  نادناخ  شخبیلـست  دیاش  ات  دننامیم  زین  دوخ  هک  دنناوخیم  (ع ) ماما رانک  رد  ندنام  هب  ار 
ادرف هک  دناسرب  ینما  نمأم  هب  ار  وا  بشما  نیمه  تسا  وا  هارمه  شلایع  هک  ره  دندومرف : دنداد  تشگرب  نذا  دوخ  باحصا  هب  (ع ) نیـسح

باحـصا زا  یکی  (ع ) رهظمنب یلع  هک  دوـب  (ع ) ماـما ياهتبحـص  نیا  زا  سپ  دـنوریم . يریـسا  هب  نم  تـالایع  دـش و  مهاوـخ  هتـشک  نم 
نم هراب  رد  یلع ! يا  تفگو : تسیرگ  ماما  نانخس  ندینـش  زا  شرـسمه  اما  دنک . وگزاب  ار  (ع ) ماما نخـس  ات  تفر  دوخ  همیخ  هب  (ع ) ماما

تسین رـضاح  مرـسمه  هک  تفگ  تشگرب و  (ع ) ماما تمدخ  هب  یلع  مورب . نم  يوش و  تشهب  لخاد  یهاوخیم  دوخ  وت  يرادن . فاصنا 
ۀمدخل ًالباق  انـسل  أ  ءارهزلانب ! ای  هک : دش  دنلب  نز  نآ  يادـص  هک  دـندوب  هتفگن  یباوج  (ع ) ماما زونه  مناسرب . ینما  نمأم  هب  ار  وا  نم  هک 

هلمج نیا  میرادـن ؟ ار  مینک  تمدـخ  نارهاوـخ  تنارتـخد و  هب  هک  ار  نـیا  تیلباـق  اـم  اـیآ  (س ،) ارهز دـنزرف  يا  ( 3 (؟ کتاوخا کـتانب و 
ناشنادـناخ مغ  رد  دـننامب و  دـنهاوخیم ، ناشدوخ  هک  ینانز  دـنهد  هزاجا  ترـضح  ات  دـش  ببـس  هک  دوب  نز  نیا  هناـقداص  هناـصلخم و 

یبلک و ریمعنب  هّللادبع  رسمه  درب ، مان  نانآ  زا  ناوتیم  اتسار  نیا  رد  هک  يرگید  نانز  زا  دیشخرد  هک  يدیشروخ  رمق ،» . » دنشاب کیرش 
شرسمه تشاذگ  نایم  رد  رمق  شرسمه  اب  (ع ) ماما هب  نتسویپ  رب  ار  دوخ  میمصت  یبلک  ریمعنب  هّللادبع  هک  یماگنه  دنتسه . ریبز  رـسمه 

راپـسهر ـالبرک  يوس  هب  هفوک  زا  ود  ره  هاـگنآ  و  ( 4 .) ربـب شیوخ  هارمه  مه  ارم  دـنک ، تیادـه  ارت  ادـخ  يدرک . یبوـخ  رکف  هچ  تفگ :
رب ار  شیوخ  تمالس  رگا  هک  نادب  هد و  حیجرت  شیوخ  تمالس  رب  ار  وا  يرای  نک و  يرای  ار  ربمایپ  رتخد  دنزرف  زیخرب و  مدنزرف  دندش .
درک هلمح  (ع ) ماما رگشل  پچ  تمس  هب  نشوجلايذنب  رمش  یتقو  اروشاع ، زور  رد  دش . مهاوخن  یـضار  وت  زا  زگره  ینیزگ ، وا  ترـصن 

درک و هلمح  وا  هب  نمـشد  رگـشل  زا  يدرف  ماگنه  نیمه  رد  یلو  تشک . ار  هداـیپ  هدزاود  راوس و  تخادرپ و 19  هاپـس  زا  عافد  هب  هّللادبع 
هک روط  نیمه  هدنک و  ار  همیخ  دومع  درکیم  اشامت  ار  هنحص  رود  زا  هک  وا  رسمه  رمق  ار . شیاپ  يرگید  درک و  عطق  ار  وا  تسار  تسد 
هب مردام  ردـپ و  دـمحم : ۀـیرذ  نیبّیطلا  نود  لـتاق  یّما  یبا و  كادـف  درک : هلمح  نمـشد  رگـشل  هب  تفگیم  هّللادـبع  هب  ار  تـالمج  نیا 
زین نم  ات  منکیمن  تیاهر  تفگ : رمق  ددرگزاب . هک  درک  رما  وا  هب  هّللادـبع  هدـب . همادا  دربن  هب  (ص ) ربمایپ كاـپ  نادـناخ  هار  رد  تیادـف ،

هب دنوادخ  نهعم » ینسلجاف  ءاسنلا  یلا  هّللا  کمحر  یعجرا  اریخ ؛ تیبلها  نم  متیزج  : » دندومرف وا  هب  دوخ  (ع ) ماما هاگ  نآ  موش . هتـشک 
هب ار  هّللادـبع  هنادرمناوجان  نمـشد ، سپـس  شاب . نانآ  اـب  درگزاـب و  ناـنز  يوس  هب  دـنک  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  دـهدب . ریخ  يازج  اـمش 

يذلا هّللا  لئـسا  ۀنجلا . کل  ائینه  : » تفگدرکیمكاپ شاهرهچزاار  اهنوخ  هکیلاح  رد  دمآ و  رـسمه  هزانج  رـس  رب  رمق  دـناسر . تداهش 
دهاش هک  رمش  دنادرگ . نیـشنمه  تشهب  رد  وت  اب  ارم  ات  مهاوخیم  دنوادخ  زا  داب . اراوگ  وت  رب  تشهب  کعم » ینبحـصی  نا  ۀنجلا  کقزر 
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دیسر و تداهش  هب  رسمه  نیلاب  رد  دهاجم  نز  نآ  هک  دوب  هنوگ  نیدب  بوکب و  دومع  اب  ار  شرـس  هک  داد  روتـسد  شمالغ  هب  دوب  ارجام 
نیب لتقت  وا  تیـضرام  : » داد خساپ  دهدب  ار  ادـخ  یلو  هب  قشع  رب  هبلغ  هزاجا  شايردام  هفطاع  هب  هکنآیب  ردام  تسویپ . وا  هب  تشهب  رد 

هداتسرف ارم  مردام  یـسرب . تداهـش  هب  (ع ) ماما كرابم  مودق  شیپ  رد  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  یـضار  وت  زا  زگره  هّللالوسر ،  تنبنبا  يدی 
هفوک لها  جییهت  رد  یلاّعف  شقن  دوب و  هفوک  نایعیش  نیرتهب  زا  ملسم ، دشابیم . هجسوعنب  ملسم  رـسمه  هورگ ، نیا  زا  رگید  هنومن  تسا 

هک یناوارف  نیرومأم  دوجو  اب  هفوک ، هب  (ع ) ماما ناوراک  ندش  کیدزن  ربخ  ندینش  اب  دومن . افیا  (ع ) لیقعنب ملـسم  و  (ع ) ماما يرای  يارب 
نآ يوس  هب  هدش و  جراخ  هفوک  زا  اروف  (ع ) ملـسم دوش  (ع ) ماما هب  دارفا  نتـسویپ  عنام  ات  دوب  هدرامگ  هفوک  ياههار  لرتنک  يارب  دایزنبا 
نیا ددنویپیم . ناشنادناخ  و  (ع ) ماما هب  وا  هارمه  فلخ ، شدنزرف  هارمه  هب  هتـسنادن و  زیاج  ار  گنرد  زین  شرـسمه  دباتـشیم . ترـضح 
نوچ دنادیم و  زیچان  مه  زاب  الوم  هار  رد  ار  زیزع  کی  تداهش  دوشیم  شرـسمه  كاندرد  تداهـش  رظان  هکنآ  زا  سپ  راوگرزب ، يوناب 

رتروآدرد دنزرف  تداهش  هراظن  ردام  يارب  هک  دنادیم  وا  دتسرفیم . قشع  خلـسم  هب  ار  شدنزرف  دنک  ادخ  یلو  راثن  ناج  دناوتیمن  دوخ 
. تسا هدروآ  اج  هب  رتهب  ار  تیالو  مسر  درذگب  شیوخ  ياههقلع  زا  رتشیب  هچ  ره  هار  نیا  رد  هک  دـنادیم  وا  تسا . شیوخ  ناج  نداد  زا 

نل کتمالس  ترتخا  نا  کسفن و  ۀمالـس  یلع  (ص ) یبنلا تنبنبا  ةرـصن  رتخا  ّینب ! ای  : » دیوگیم دنکیم و  فلخ  دوخ  دنزرف  هب  ور  اذل ،
تمالـس رگا  هک  نادـب  هد و  حـیجرت  شیوخ  تمالـس  رب  ار  وا  يرای  نک و  يرای  ار  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  زیخرب و  مدـنزرف  کـنع .» یـضرا 
ترـضح نآ  دریگیم  دربـن  هزاـجا  (ع ) ماـما زا  هتـساخرب و  فـلخ  دـش . مهاوـخن  یـضار  وـت  زا  زگره  ینیزگ ، وا  ترــصن  رب  ار  شیوـخ 

دوخ مردام  هک : دهدیم  خساپ  فلخ  دنامیم . بیرغ  اهنت و  اهنابایب  رد  تردام  يوش  هتـشک  يور و  نمـشد  اب  گنج  هب  رگا  دـنیامرفیم :
هکنآ يارب  هکلب  دوشیمن  مامت  اج  نیمه  رد  ردام  نیا  هسامح  دنیامرفیم . هزاجا  ترضح  هاگ  نآ  تسا . هداتسرف  تنانمـشد  اب  مزر  هب  ارم 

ار وت  داب  تراشب  مدنزرف ! دنزیم : دایرف  دنکیم  تکرح  نادیم  هب  ور  هک  وا  رس  تشپ  دنک  فیعـضت  ار  دنزرف  هیحور  گنج  یتخـس  ادابم 
هدرک و ادج  ار  وا  رس  نمشد ، دسریم . تداهش  هب  نت  نیدنچ  نتشک  زا  سپ  فلخ ، دیـشون . یهاوخ  يدوز  هب  هک  رثوک  ياراوگ  بآ  هب 
دنکیم و هدشادج  رـس  هب  ور  تسا  هدیـشون  هعرج  تیالو  همـشچ  زا  تسادیپ  هک  گرزب  یحور  اب  ردام  دـنکیم و  باترپ  ردام  يوس  هب 
رد هک  يرگید  نانز  زا  یکی  (ع ) تیبلها جنر  کیرـش  نم ! ناگدید  ینـشور  يا  لد و  یمرخ  هیام  يا  يدرک  لمع  وکین  هچ  دـیوگیم :

، نامیلـس ردام  هشبک ، تسا . هشبک  دشاب ، ترـضح  تیبلها  جنر  کیرـش  ات  دباتـشیم  وا  نادناخ  الوم و  ینابیتشپ  هب  (ع ) نیـسح ماما  مایق 
دایزنبا یلو  دناسرب . هرصب  رد  هعیش  ناگرزب  زا  نت  هب 7  ار  ترضح  نآ  مایپ  ات  تشاد  تیرومأم  هک  دوب  هرصب  رد  (ع ) نیسح ماما  هدنیامن 

دناسریم البرک  هب  ار  دوخ  دراد  شلد  رب  هک  ياهزات  غاد  مغریلع  نامیلس ، ردام  دزیوآیم . راد  هب  هتشک و  دنکیم و  ادیپ  ار  وا  يوحن  هب 
اهقشع اهنامیا و  همه  هاگیلجت  البرک ، يدش ؟ یضار  ایآ  مردام ، ( 5 .) ددرگیم تماما  نادناخ  رفسمه  ءارسا ، هرمز  رد  اروشاع  زا  سپ  و 

دناوتیم هک  نآ  دنامسجم . صولخ  ربص و  نامیا و  ناشدرم  نز و  دـناهدنام  ماما  اب  دـناهدمآ و  ماما  اب  هک  اهنآ  تسا . هتفهن  ياهـصولخ  و 
اههمیخ لها  هارمه  اهنت  هک  دیآیم  چیه  هک  نآ  ار و  شدنزرف  دراد  دنزرف  هک  نآ  دراذگب . هلماعم  هب  ار  شناج  هک  دـنامیم  دـشخبب  ناج 

ّینب ای  مق  : » تفگ درک و  وا  هب  ور  بابحنب  بهو  ردام  دندش  دیهش  باحصا  زا  یهورگ  یتقو  دشاب . ناشدردمه  دنک و  هیرگ  اهتبیصم  رب 
، مردام دوب : هچ  هک  تسا  حضاو  يردام  نینچ  دنزرف  باوج  نک . يرای  ار  ربمایپ  رتخد  رسپ  زیخرب و  مدنزرف ، هّللالوسر ،  تنبنبا  رـصنا  و 
تشگزاب و ردام  دزن  هب  گنج  یتدـم  زا  سپ  داتفا . هار  هب  نادـیم  يوس  هب  هاگ  نآ  میاـمنیمن . یهاـتوک  هار  نیا  رد  درک و  مهاوخ  نینچ 
: داد خـساپ  دـهدب  ار  ادـخ  یلو  هب  قـشع  رب  هبلغ  هزاـجا  شايرداـم  هفطاـع  هب  هکنآیب  رداـم  و  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  اـیآ  مرداـم  تفگ :

تداهـش هب  (ع ) ماما كرابم  مودـق  شیپ  رد  هکنآ  ات  دـش  مهاوخن  یـضار  وت  زا  زگره  هّللالوسر ،  تنبنبا  يدـی  نیب  لـتقت  وا  تیـضرام  »
نس لاس  اهنت 11  هک  ار  ورمع  شرـسپ  دوخ ، هداـنج  تداهـش  زا  سپ  زین  وا  هک  تسا  هداـنجنب  ورمع  رداـم  هیرحب » ، » رگید هنومن  یـسرب .
ارم ادخ  هب  ارت  تفگ : هدرواین و  بات  دوب  دنمهقالع  وا  هب  تخـس  هک  بهو  رـسمه  دنکیم . ماما  زا  تیامح  نادیم و  هب  نتفر  هب  رما  تشاد 

يدی نیب  لتاقف  عجرا  اهلوق و  عمـست  ال  : » تفگ دیامن  تسـس  ار  شدنزرف  هدارا  نز  مالک  ادابم  هکنآ  فوخ  زا  بهو  ردام  زاسن . رادـغاد 
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ار دوخ  ناج  ماما ، زا  تیامح  رد  درگزاب و  راپسم . شوگ  ترسمه  هوکـش  هب  مدنزرف  کبر » دنع  کعیفـش  ادغ  نوکیل  هّللالوسر  تنبنبا 
زاب وا  دـنکیم و  عطق  دـنزرف  لد  زا  ار  يویند  ياههقلع  نیرخآ  ردام ، دایرف  ددرگ . وت  عیفـش  تراگدرورپ  دزن  تماـیق  يادرف  اـت  نک  ادـف 

اروشاع نازاسهسامح  وزج  ار  دوخ  مان  زین  شرـسمه  هک  تساجنیا  دنکیم . عطق  ار  شتـسد  ود  نمـشد  ات  دگنجیم  ردـق  نآ  ددرگیم و 
نیبیطلا نود  لتاق  یما  یبا و  كادف  : » دنزیم دایرف  دیامنیم و  ینابرق  تیالو  هب  قشع  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  يرسمه  هفطاع  دنکیم و  تبث 

اههمیخ هب  هک  دیوگیم  وا  هب  بهو  گنجب . ادـخ  لوسر  مرح  ناکاپ  زا  تیامح  يارب  داب . تیادـف  مردام  ردـپ و  بهو ، هّللالوسر ،  مرح 
: دـنیامرفیم دـننیبیم  نینچ  ار  هنحـص  هک  ماما  موش . هتـشک  مه  نم  وت ، رانک  رد  اـت  مدرگیمن  زاـب  هک  دـهدیم  خـساپ  وا  یلو  ددرگ  زاـب 

نانز يوس  هب  داب  وت  رب  ادـخ  تمحر  دـهدب . وکین  شاداپ  امـش  هب  دـنوادخ ، هّللا .  کمحر  ءاـسنلا  یلا  یعجرا  اریخ  تیبلـها  نم  متیزج  »
رگهراظن رود  زا  ار  دـنزرف  تداهـش  هک  بهو  ردام  دوشیم . هتـشک  بهو  ددرگیمزاب و  ترـضح  شیامرف  زا  سپ  بهو  رـسمه  درگزاب .

هب دـنزرف ، رـس  دـننادرگیمزاب . نانز  یقاب  شیپ  هب  زین  ار  وا  رگید  راب  ماـما  دـنکیم . هلمح  نمـشد  يوس  هب  هدـنک و  ار  همیخ  دومع  تسا 
لاس اهنت 11  هک  ار  ورمع  شرـسپ  دوخ ، هدانج  تداهـش  زا  سپ  زین  وا  هک  تسا  هدانجنب  ورمع  رداـم  هیرحب » ، » رگید هنومن  نمـشد  يوس 

دنکیم باترپ  ردام  يوس  هب  ار  شرـس  نمـشد  وا ، تداهـش  زا  سپ  یتقو  دـنکیم . ماـما  زا  تیاـمح  نادـیم و  هب  نتفر  هب  رما  تشاد  نس 
نیرفآ دیوگیم : اهنت  تسا  هظحل  نآ  راوازس  هک  ینویش  هلان و  هوکش و  چیهیب  دنابسچیم و  هنیـس  هب  ار  دولآنوخ  هدیرب  رـس  نیا  هیرحب 

هک دنکیم  باترپ  نمشد  هاپس  زا  يدرم  هنیس  يوس  هب  راشف  هب  ار  رس  نیا  نانچ  نآ  دعب ، مناگدید ! رون  يا  مبلق و  يداش  يا  مرـسپ ! وت  رب 
: دربیم هلمح  نمشد  يوس  هب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  دنکیم و  ار  همیخ  دومع  هتسشنن  ياپ  زا  زاب  هاگ  نآ  دریمیم . مد  رد  وا 
رد هک  مناوتان  رغال و  فیعض و  ینز ، نم  ۀفیرّشلا  ِۀَمِطاْفلا  ِیَنب  َنُود  ۀفینَع  ٍَۀبْرَِضب  ْمُُکبِرْضَا  ۀْفیَحن  ٌۀیلاب  ٌۀیَواخ  ۀفیعض » يدّیـس  زوُجَع  ّینا  »
ات دیناسر . لتق  هب  ار  نمشد  هاپس  زا  درم  ود  همیخ  دومع  نامه  اب  یناوخزجر  اب  روط  نیمه  دعب  مگنجیم . امش  اب  همطاف  دنزرف  زا  تیامح 

دوخ دـناوخیم  هزرابم  ماگنه  نز  نیا  هک  ییاهتیب  هب  هجوت  دـنداد . ار  اههمیخ  هب  تشگزاـب  روتـسد  وا  هب  هدـش  عناـم  دوخ  (ع ) ماـما هکنیا 
ینابرق ات  دنکیم  هقردب  حبذم  ات  ار  شلیعامسا  دوخ  هدومن ، ادف  الوم  هار  رد  ار  شیوخ  زیزع  رـسمه  هک  وا  تسا . وا  تمظع  هاوگ  نیرتهب 

هک یـصولخ  اب  هکلب  دروآیمن . نابز  هب  ناینابرق  زا  یمان  یتح  دناوخیم ، شدنزرف  ود  تداهـش  زا  سپ  هک  یتایبا  نیا  رد  دعب  دنک و  ماما 
رد شنازیزع  نوخ  ماقتنا  زا  یفرح  تسا . يراج  وا  نابز  رب  (س ) همطاف نادنزرف  مان  اهنت  دـشاب  تیالو  هب  لماک  هقلع  هجیتن  دـناوتیم  اهنت 

(ع) نیسح ماما  نازینک  زا  هینسُح  صلخم ، ناردام  نیا  زا  يرگید  هنومن  تسا . (س ) همطاف دنزرف  زا  تیامح  تسه  هچنآ  تسین . رعـش  نیا 
باحصا ناردام  نانز و  زا  هک  یهاتوک  دای  مان و  نیا  زا  دعب  تمصع  هنایشآ  تسا . البرک  رد  حجسنم  شدنزرف ، تداهـش  دهاش  هک  تسا 

هک ینادناخ  میسریم . دنـشاب  مشاهینب  نادناخ  تیبلها و  دوخ  هک  هورگ  نیرترادغاد  هب  ازع ، یلـصا  نابحاص  هب  میدروآ  البرک  رد  ماما 
نیسحلل کباف  ئـشل  ایکاب  تنک  نا  : » دندومرف (ع ) اضر ماما  دندوبر . نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  زین  ماما  هار  رد  نازیزع  ندرک  ینابرق  رد 

میظع تیلوؤـسم  نازیزع ، تداهـش  جـنر  زا  يراـبهلوک  اـب  (س ) بنیز نوـنکا  لـتق  شبکلا و  حـبذی  اـمک  حـبذ  هناـف  بلاـطیبانب  یلعنب 
رد هک  دزومایب  تما  هب  دـیاب  هک  تسا  وا  و  البرک » ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک   » هک ارچ  دراد . هدـهع  رب  ار  اروشاع  گـنهرف  یناـسرمایپ 

ضرالا یف  مهل  ام  الجر  رـشع  ۀـینامث  هتیبلها  نم  هعم  دـنراد . هدـهع  رب  یتیلوؤسم  هچ  کی  ره  نادرم  نانز و  ناـمز ، ررکم  ياـهاروشاع 
دنتشک و دنربیم  رـس  هک  يدنفـسوگ  دننامه  ار  وا  هک  ارچ  نک . هیرگ  (ع ) یلعنب نیـسح  يارب  ینکیم  هیرگ  یـسک  يارب  رگا  نوهیبش .»
هچ ره  دارفا  هک  تسا  نشور  دـندناسر . لـتق  هب  دوـبن  ناـنآ  هیبـش  تفارـش  رد  يدـحا  نیمز  رد  هـک  ار  شنادـناخ  زا  درم  هدـجه  وا  هارمه 

ناوج تداهش  رب  ربص ، رتمیظع . نانآ ، تداهـش  جنر  تسا و  رتیوق  نانآ  هب  هداوناخ  ياههقالع  اههقلع و  انئمطم  دنرتراوگرزب  رتهتـسراو و 
رـس رب  كاخ  وت  زا  دعب  دـیوگ : هک  درادیم  او  هلان  هب  ار  وا  یتح  دزیریم و  ورف  ار  (ع ) نیـسح تقاط  هوک  هک  (ع ) ربکایلع نوچ  یبوبحم 

. رتراوشد رتنیگنـس و  تبـسن  نامه  هب  تسا و  نازیزع  نیرتزیزع  تداهـش  رب  ربص  تسین . زیزع  کی  ندـش  هتـشک  رب  یلومعم  ربص  اـیند ،
ربص نآ  ینعی  (ع ) نیـسح هک  تسا  یتبیـصم  تسین . یلومعم  تبیـصم  کـی  دـننک  لـمحت  دـیاب  اـههمیخ  رد  وا  نارهاوخ  اـههمع و  هچنآ 
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ماما هک  تسا  یـسک  وا  هک  ارچ  تسا  نوچ  هک  منادیمن  ناـشیوخ  لد  تسا  نوخ  وت  رهب  زا  لد  ار  ناـبیرغ  تسا : هدرب  لاـح  زا  ار  مسجم 
رسمه تداهـش  دهاش  (ع ) نیـسح ماما  رتخد  هنیکـس ، میتسیرگنیم ». وا  هرهچ  هب  میتشگیم  (ص ) ربمایپ دوجو  گنتلد  هاگ  ره  : » دیوگیم

ماما هک  تسا  یـسک  نآ  هنیکـس ، دـشابیم . هدازومع  هس  ومع و  شـش  ردارب و  ود  ردـپ و  تداهـش  زین  نسحنب و  هّللادـبع  شاهدرکدـقع 
ود وـمع ، تـفه  ردارب ، هـس  تداهـش  رگهراـظن  زین  نـسحلاتنب  همطاـف  هـّللا  یف  ۀقرغتـسم  ۀنیکـس  : » دـنیامرفیم وا  فـصو  رد  (ع ) نیـسح

(ع) رقاب ماما  شکچوک  دنزرف  رازآ  یگنـسرگ و  دیدش و  شطع  جنر  و  (ع ) داجـس ماما  شیوخ ، رـسمه  دـیدش  يرامیب  رظان  و  هدازومع ،
لآ یف  كردت  مل  ۀقیدص  تناک  : » دنیامرفیم وا  فصو  رد  (ع ) قداص ماما  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تلیـضف  رد  نسحلاتنب  همطاف  دشابیم .

یلع و ترـضح  رتـخد  موـثلکما ، دـشیمن . تفاـی  وا  نوـچ  ینز  نسح  ماـما  نادـناخ  رد  هک  دوـب  ياهقیدـص  نز  وا  اـهلثم :» ةأرما  نسحلا 
رایسب دنچ  ره  اروشاع ، رد  نانآ  ربص  دشابیم . هدازردارب  جنپ  ردارب و  تفه  تداهـش  رظان  هک  تسا  يرگید  نز  امهیلع ) هّللامالـس  ) همطاف

یـشومخ لهج و  نمـشد و  هنارباج  راتفر  هب  نادناخ  نیا  ضارتعا  هوکـش  تراسا و  رد  نمـشد  هنایـشحو  رازآ  لمحت  یلو  تسا  هوکـشاب 
هدرب نایم  نیا  رد  نینبلاما  ءامـسا و  زا  یمان  رگا  دوب  دـهاوخ  افج  تخادرپ . میهاوخ  نادـب  هک  تسا  رگید  ياهساـمح  دوخ  تما ، راـبگرم 

رد لیقع ، رتخد  ءامـسا  دراد . یتمظع  دوخ  (ع ) ماما مایق  زا  نانآ  هوکـشاب  تیامح  یلو  دنتـشادن ، روضح  ـالبرک  رد  دـنچ  ره  ناـنآ  دوشن .
ملـسم نادـنزرف  هّللادـبع  دـمحم و   ) شاهدازردارب هس  هّللادـبع و  نمحرلادـبع ، رفعج ، ملـسم ،  ) ردارب راهچ  (ع ) نیـسح ماما  ماـیق  يارجاـم 

تما رگرادیب  دوخ  یسامح  مالک  اب  هدورس  يراعشا  هوتسن  مواقم و  وا  دنسریم و  تداهش  هب  لیقعنب ) دعسایبا  دنزرف  دمحم  لیقعنب و 
اب جاودزا  دصق  هک  ینامز  (ع ) یلع ترـضح  تهج  نیمه  هب  هدرب و  ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  ار  تعاجـش  هک  تسا  ینز  نینبلاما  ددرگیم .

اطع دـنزرف  راهچ  وا  هب  دـنوادخ  دـنیامنیم . جاودزا  وا  اب  درورپب ، عاجـش  ینادرم  دوخ ، يردام  شقن  يافیا  رد  دـناوتب  اـت  دـنراد  ینزریش 
ناـشیا هارمه  هب  ترـضح  نآ  زا  تیاـمح  يارب  ار  دوـخ  رـسپ  راـهچ  ره  هفوـک ، يوـس  هب  (ع ) نیـسح ماـما  تکرح  ماـگنه  هـک  دـیامنیم 

، رهظزادـعب کی  رد  دنـسریم و  تداهـش  هب  (ع ) ماما زا  تیامح  رد  هداهن و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناـج  ردارب ، راـهچ  نیا  دتـسرفیم .
هب ار  شنادنزرف  تداهـش  ربخ  یتقو  هک  سب  نیمه  وا  يرادـمتیالو  تمظع  رد  ددرگیم . دیهـش  راهچ  ردام  راختفارپ  ماقم  قیال  نینبلاما 

ربخاب (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  هک  یتقو  تسا و  هنوگچ  نیـسح  میالوم  ماـما و  هک  دـییوگب  میارب  دـسرپیم : ریخأـت  ندـب  دـنهدیم  وا 
نابرق ناـیمدآ ، همه  نم و  نادـنزرف  (ع ) نیـسحلا هّللادـبع  یبـال  ءادـف  مهّلک  ءارـضخلا  تحت  نم  يدـالوا و  هک : دـنزیم  هّجـض  ددرگیم 

، اروشاـع رهظزادـعب  رد  شتبیـصم  نیرتـکچوک  هک  وا  تسا . زیچاـن  دوش  هتفگ  هچ  ره  اربـک  بنیز  فصو  رد  تیاـهن  رد  ( 6 .) داب (ع ) ماما
تداهش زین  دشابیم و  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  نآ ، نیرتزوسناج  هک  ردارب  تفه  تداهـش  دشابیم . دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  تداهش 

هک (س ) بنیز دشابیم . نزریش  نیا  رب  دراو  میظع  بیاصم  زا  یشخب  طقف  هدوب  (ع ) ربکایلع تداهش  نآ ، نیرتتخس  هک  هدازردارب  جنپ 
نساحم درذگیمن  يدنچ  هدیدرگ ، انشآ  گنهرف  نیا  اب  ردام  تداهش  هدهاشم  اب  تیلوفط  زا  تسا  تداهش  تیؤر  رارکت  شیگدنز  مامت 

تیمولظم ردارب ، ناهد  زا  هتخیر  نوریب  رگج  ياههراپ  لاس  دـنچ  رذـگ  اب  دزاسیم . رادـیب  وا  نهذ  رد  ار  تداهـش  دای  ردـپ  نوخ  هب  هقرغ 
گنهرف یناسرمایپ  میظع  تیلوؤسم  نازیزع ، تداهـش  جـنر  زا  يرابهلوک  اب  (س ) بنیز نونکا  دزاـسیم و  ناـیع  هراـبود  ار  نادـناخ  نیا 

ررکم ياهاروشاع  رد  هک  دزومایب  تما  هب  دـیاب  هک  تسا  وا  و  البرک » ضرا  لک  اروشاـع و  موی  لـک   » هک ارچ  دراد . هدـهع  رب  ار  اروشاـع 
نوچ ینادرمدیـشر  دیدرگ  هدنز  مدرم  لد  رد  اروشاع  دای  هک  ینازیم  هب  اذل ، دنراد . هدـهع  رب  یتیلوؤسم  هچ  کی  ره  نادرم  نانز و  نامز ،

بالقنا نایرج  رد  ار  يرما  نینچ  هاگیلجت  نیرتهب  دندومن . هولج  رتشیب  ترضح  نآ  نادناخ  نوچ  ینانزریش  و  (ع ) نیـسح ماما  باحـصا 
ماما دنتفای . ار  هلاس  توغاط 2500  ینوگنرس  ناوت  اذل  دنداهن  صالخا  قبط  رد  لام  ناج و  هب  دقتعم  تلم  هک  اجنآ  میتفای . ناریا  یمالـسا 

مالسا ردص  ناوناب  لثم  دندوب و  مدقشیپ  تضهن  نیا  رد  ناریا  ناوناب  دیامرفیم : هتـشاد  ساپ  ار  شالت  نیا  شیوخ  رونم  مالک  رد  ینیمخ 
یناردارب نارهاوخ و  یمامت  هب  دـندومرف : هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  رد  رفک  ناهج  رب  يزوریپ  رد  نانز  شقن  هب  هجوت  اب  زین  و  ( 7 .) دندوب

اب دیرادن و  یـسرت  ادخ  هار  رد  ادـخ  نانمـشد  تسد  هب  ندـش  هتـشک  زا  دـیهدیم و  همادا  دوخ  هناروالد  یگدـنز  هب  گنج  طیحم  رد  هک 
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رد ار  دوخ  زیچ  همه  دیوشیم و  مالـسا  ناگدنمزر  یمرگلد  بجوم  دینکیم و  عافد  ادخ  ياضر  يارب  ناتزیزع  نهیم  زا  نادـند  گنچ و 
هدومن و تبث  ناتنامایب  تازرابم  رسارس  خیرات  رد  ار  تماهش  تعاجش و  ياههنحـص  ررکم ، ياهیراکادف  اب  دیاهداد و  رارق  صالخا  قبط 
هب تسا ، قح  ناهج  ناگنهرباپ  تموکح  رب  ادخ  هدـعو  هک  دـیزومآیم  ناهج  نیفعـضتسم  هب  تداشر  يراکادـف و  سرد  اب  دـییامنیم و 
 : تشون یپ  معشاخ . عضاخ و  ناتتماقتسا  ربص و  لباقم  رد  متسرفیم و  دورد  دیدرک  هایـس  ار  اهتردقربا  يور  شیوخ  تازرابم  اب  هک  امش 

4ـ ص153 . (ع ،) نیسح سدقم  بالقنا  3 ـ ص493 . ءاسنلا ، مالعا  2 ـ دـناهدرک . رکذ  رفن  رازه  ای 30  ای 28  ار 18  مقر  نـیا  زین  یخرب  1 ـ
ص496 و تانمؤملا ، ءاسنلا ، مالعا  6 ـ ص602 . ءاسنلا ، مالعا  5 ـ ص145 . ءاسنلا ، مـالعا  ص599 و  ص898 ، ص132 ، مومهملا ، سفن 

نانخس 8 ـ خیرات 28/3/58 . رد  رادـساپ  ناردارب  زا  یهورگ  و  (س ) ارهزلا بتکم  وضع  ناوناب  اب  رادـید  رد  ینیمخ  ماما  نانخـس  7 ـ . 497
خیرات 2/11/59. رد  ناریا  تلم  هب  باطخ  ینیمخ  ماما 

(1) نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  لوصا 

ابوعـش و مکاـنلعج  یثـنا و  رکذ و  نم  مکاـنقلخ  اـنا  ساـنلا  اـهیا  اـی   » عون تدـحو  درم ، نز و  : مکی لـصا  يوضترم  اـضر  دیـس  هدنـسیون :
هتسد ار  اهامـش  میدیرفآ و  ياهدام  يرن و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  ناه  ( . » 1 « ) ریبخ میلع  هللا  نا  مکیقتا  هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتللئابق 

دنوادخ تسامـش ; نیرتراکزیهرپ  دنوادخ ، هاگـشیپرد  امـش  نیرترب  ( هک دـینادب  یلو   ) دیـسانشب ار  رگیدـکی  ات  میتخاس  هلیبق  هلیبق  وهتـسد 
يراذگشزرا رد  لصا  نیرتریگارف  نیرتییانبمناونع و  هب  درم ، نز و  نایم  عون  تدحو   » لصا یـسانشناسنا ، دعب  رد  هاگآ .». ياناد  تسا 

دوجو درم  سنج  نز و  سنج  نایم  یتوافت  ، هلحرم نآ  رد  تسا و  تیسنج   » كالم زا  رتارف  هک  یتقیقح  دوریمرامش . هب  درم  نز و  سنج 
زین خساپ  اذل  تسا . هدـش  لاؤساهنآ  تقیقح   » زا عقاو  رد  دوشیم  ءایـشا  یتسیچ   » زا شـسرپ  یتقو  قطنمملع ،   » رد هکنیا  حیـضوت  درادـن .

ناونع هب  دشابحیحـص . خساپ  دناوتیمن  ضراوع ، یبنج و  لئاسم  رکذ  دـنک و  نایب  ار  لاؤسدروم  ئـش  تقیقح   » هک دـشاب  ياهنوگب  دـیاب 
نیا هب  خـساپ  رد  رگا  اـما  تسین ، طـلغ  خـساپ  تسا  نیـسح  دـنزرف   » دوشهتفگ تسیک »؟ دیعـس   » هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  رگا  لاـثم ،

لاثما و  تسا ، هدناوخسرد  يدرف  ای  تسا ، نابزیسرافای  تسا ، تسوپدیفس  ای  تسا ، ینالف  دنزرف  دوش  هتفگ  تسیچ »؟ دیعـس   » هکلاؤس
زا ترابع  دیعس  تقیقح   » رگا دشابن . دناوتیمو  دشاب  دناوتیم  روما  تسد  نیا  اریز  دوب ; دهاوخن  یحیحص  خساپ  کیچیه  فاصوا ، نیا 

اهنیا زا  کی  ره  « دوبن  » تروص رد  دشاب ، ندوب  هدناوخ  سرد  ای  نتفگ  نخـس  یـسراف  هب  ای  ندوبدیفـس ، گنر  هب  ای  ندوب ، نیـسح  دـنزرف 
یخـساپ تسا ، ناـسنا   » وا دوـش : هتفگ  رگا  اـما  تـسین . نـینچ  هـک  یلاـحرد  دـشاب ; هتـشادن  دوـجو  دیعـس »  » ماـن هـب  یتـقیقح  ـالقع  دـیاب 

هک توافت  نیا  اب  دـشاب ; دـناوتیمن  نیا  زا  ریغ  هکارچ  تسا  حیحـص  زین  تسا ، رادـناج » : » دوش هتفگ  رگا  هک  ناـنچ  دوب . دـهاوخحیحص 
اما همطاف . میرم و  بنیز ، یلع ، ، دیعـس نسح ، دنـشابتقیقح ، کـی  ياراد  هک  دـنکیم  قدـص  يدارفا  قیداـصمرب و  طـقف  ناـسنا   » ناونع

، دنتسه یلک   » يرما ، ناونع ود  ره  یلو  دوشیم ، زین  دنراد  رگید  یتقیقح  هک  یتادوجوم  لماشو  دراد  رتهدرتسگ  ياهریاد  رادناج »  » ناونع
هتفگ عون   » زین لبلب   » ای بسا   » هب هک  نانچ  دوشیم . هتفگ  عون   ، » ناسنا  » نوچ یناونعهب  قطنم ، لها  حالطـصا  رد  قیداـصم . دارفا و  ياراد 

ردهشیمه هک  تسا  يورنیمه  زا  تسا و  عاوـنا   » ناـیم كارتـشا  هطقن  هراوـمه  سنج   » سپ دـنیوگیم . سنج  «، » رادـناج  » هب و  دوـشیم ،
هدرب ماـن  زین  دـشاب  عوـن  نآ  تقیقح  ماـمت  ياـیوگ  هک  يرگیدهصخـشم  زا  كارتـشا ، هطقن  رکذ  رب  هوـالع  عوـن   » کـی زا  لـماک  فـیرعت 

تاناویح رگید  ناسنا و  نایم  كارتشا  هجو  نامه  رادـناج »  .» لـقاع رادـناج  : » مییوگیم یناـسنا  عون  فیرعت  رد  لاـثم  ناونع  هب  دوشیم .
ناونع اب  نآ  زا  قطنم  رد  هک  يزیچ  نامهینعی  تسا . تاـناویح  رگید  وا و  ناـیم  لـصاف  دـح  ناـمه  ینـالقع  هوق  لقعتتردـق و  و  تسا ،
لـصف سنج و  ناـمه  ینعی  تسا ، واندوـب  ناـسنا   » ناـمه دـهدیم  لیکـشت  ار  دیعـس  تقیقح   » هچنآ نیارباـنب  دوـشیم . هدرب  ماـن  لـصف  »

هک تسا  یلکیتقیقح  تیناسنا ، و  تسا . ناسنا   » تفگ دـیاب  تسیچ »؟ دیعـس   » هک هدشدایشـسرپ  هب  خـساپ  رد  اذـل  لقع ;) يرادـناج و  )
ینعی یلک   » نیا هتبلا  دناهدرمـش . تایلک   » زا یکی  ار  عون   » هک تسا  يور  نیمهزا  تسا و  نینچ  زین  هدیعـس  ، » درادـن دیعـس »  » هب صاصتخا 
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، تسوپهایس تسوپدیفس و  لثم  فانصا ،   » اههتـسد و هب  میـسقت  ; دراد يرایـسب  تامیـسقت  فلتخم ، ياهکالم  هب  هجوت  اب  دوخ  عون ،   » نیا
، نیـسح لثم  تسا ; دارفا »  » ياراد زین  و  لاسگرزبو . لاـسدرخ  هک  ناـنچ  ثنؤم ، رکذـم و  زین  و  یناریاریغ ، یناریا و  دـحومریغ ، دـحوم و 

یتاهج اهکالم و  ساسا  ربتامیـسقت  نیا  هک  تسا  نشور  و  برکیم . فشاـک  قرب و  عرتخم  ینـالف ، دـنزرفای  و  بنیز . هدیعـس و  دـیعس ،
، ءایشا تقیقحو  تیعقاو  یلوط  بتارم  میسرت  رد  قطنم ، شناد  رد  هک  تسا  اج  نیمه  زاو  درادن  تلاخد  یناسنا  عون  تقیقح  رد  هک  تسا 
زا هک  تسا  یتقیقح  نامه  دـشخبیم  تیوه  ار  یناسنا  عون  هچنآ  تسا . هدـشهدرب  ماـن  یناـیاپ  عون   » ناونع هب  تاـناویح  رگید  ناـسنا و  زا 

تسا تادرجم  ءزج  ثودح ، زا  سپ  لقادح  یهلا ، يامکحهتفگ  هب  هک  یناسنا  سفن   » نامه ینعی  میربیم . مان  نم   » ای دوخ »  » ریبعتاب نآ ،
تسا و نوگانوگ  رهاظم  اههبنج و  ياراد  ندوبطیـسب ، درجت و  نیع  رد  سفن   » هتبلا دـشابیم . کیکفت  هیزجت و  لـباق  ریغو  طیـسب  يرما  و 
اب هک  تسا  یتقیقح  نامه  میهدیم  تبـسننآ  هب  ار  شیوخ  راتفر  لاعفا و  الومعم  هک  یناسنا  نم  . » دشابیم ترثک  » اشنم تدحو   » نیع رد 

ءازجا دقاف  هک  يدرف  ینعی  دوشیمنداجیا . نآ  تقیقح  تیعقاو و  لصا  رد  يرییغت  ندب  فلتخم  ياهتمـسقو  مسج  ءازجا  ندش  دایز  مک و 
رد دـیوگیملماک . درف  کی  هک  نم   » دـیوگیم هنوگناـمه  دـشاب  زین  یلـصا  بلق  یتح  اـپو و  تسد  مشچ ، شوگ ، زا  معا  ندـب ، يداـم 

یتساـک ساـسحا  دوخ ، تیدوخ   » رد یلوا  تسین و  یتواـفت  چـیه  ود  نیاناـیم  شیوـخ ، نتـشیوخ   » هبتبـسن يروـضح  ملع   » یهاـگآ و
اهنیا لاثما  تاذ و   ، » حور  ، » سفن  ، » نتـشیوخ «، » دوخ  ،» نم  » نوچ ینیوانع  اب  نآ  زا  هک  هیزجت  لـباقریغ  تیعقاو  نیا  دـنکیمن . نادـقفو 

دـنناسکیتقیقح و نیا  رظن  زا  درم  نز و  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  دـهدیم . لیکـشت  ار  وا  تیناسنا   » ناسنا و عون   » تقیقح و ،» میربیم ماـن 
تواـفت تیـسنج و   » هدـیدپ دنـشابیم . تسیننآ ، زج  يزیچ  زین  یمدآ  تقیقح  هک  عون   » نیا قادـصم  ود ، ره  تسین و  ود  نآناـیم  یقرف 

رد هـک  یتاـفالتخا  یـسنجياهتوافت و  دـشابیم  ود  نآ  یناـسنا  تـقیقح  تاذ و  زا  جراـخ  یـضراع و  يرما  ، رظن نـیا  زا  درم  نز و  ناـیم 
یناسناعون تاذ و  زا  جراخ  يروما  همه  دوشیم ، هدـهاشم  ناـنآ  زئارغ  یخرب  رد  هکییاـهتوافت  یتح  دراد و  دوجو  ندـب  يداـم  راـتخاس 

، نایمدآ رد  نآ  فالتخا  تسوپ و  گنر  الثم ، هک  هنوگنامه  تسادرم . نز و  یناسنا  تیهام  هراب  رد  يرواد  هزوح  زا  نوریب  ارهق  تسا و 
تیوه و زا  نوریب  ياهتیعقاو  هب  هک  ییاهتوافت  ریاس  ، دشاب هتـشاد  نانآ  یناسنا  تیوه  هراب  رد  ام  یبایزرا  عون  رد  یـشقن  دیابن  ودـناوتیمن 

نیا يراذگشزرا  یناسنا و  تیوه   » تقیقحفیرعت و نییعت و  يارب  یکالم  دناوتیمن  زین  ددرگیمرب  تیـسنج ، هلمجزا  یمدآ  یناسنا  عون 
زا جراخ  رد  ملسم  تقیقح  نیمهدنچ  ره  تسا ; مالسا  یسانشناسنا  شنیب  رد  ریذپاندیدرت  ملسم و  یلصا  نیا  . دشاب سنج   » نآ ای  سنج  »

طلخ هک  نانچ  تساهدـش . هتـشاگنا  هدـیدان  نز   » یناسنا تقیقح  تسا و  هتفرگ  رارق  یفن  ای  دـیدرتدروم  ارارک  یمالـسا  هشیدـنا  ياهزرم 
اـشنم دـنرادرارق ، ناسنا  تیوه   » عون و  » هزوح زا  نوریب  هک  ییاـهتیعقاو  ضراوع و  » اـب یناـسنا ، تقیقح  تاذ و  یباـیزرا  تخانـش و  ناـیم 

ردو یسانشناسنا  هزوح  رد  شحاف  یئاطخ  نیا  و  تسا . هدش  حیحصان  ياهدیابنو  اهدیاب  هجیتن ، رد  و  اهیراذگشزرا ، اهتواضق و  يرایـسب 
و یعامتجا ، يدرفزا و  معا  یعرش ، یقوقح و  ماکحا  مامت  هب  کیدزن  هکلب  يرایسب ، هاگتـساخ  دشابیم . راکـشآ  ثحبم  طلخ   » کی عقاو 

تقیقحزا جراخ  هک  تسا  ینوؤش  ضراوع و   » زا هتـسد  نآ  زا  ترابع  تادابع ،   » یتحو تایئازج   » نآ و ماع  يانعم  هب  تـالماعم   » زا معا 
هزیگنا هب  و  یعامتجا ، هژیوب  يدرف و  ياهزاین  بسانت  هب  يدادرارق  ويرابتعا  يروما  افرـص  اـهنآ  زا  يرایـسب  و  تسا ، ناـسنا  عون   » تاذ و »

هب رگا  یتـح  یمکح ، یقوقح و  ياـهتوافت  هاـگچیه  ، نیارباـنب یناـسنا . تاذ  تیوـه و  زا  هتـساخرب  هن  تسا و  هعماـج  درف و  حـلاصمظفح 
زا هتـسد  نآ  تسین . درم » سنج   » نزسنج و  » یناـسنا تیوه  رد  تواـفت  دوـجو  رب  هاوـگ  لـیلد و  دـماجنایب  یعاـمتجاتوافتم  ياـهتلزنم 

، دـیحوت هب  نامیا  لصا  لثم  دـشابیم ، یناـسنا  عون  تاذ و  ینعی  هدـشدایتیوه ، نآ ، بطاـخم  هک  ینید  ياـهدومنهر  نآرق و  ياـهباطخ 
نادـب نیا  و  تسانعمیب . يرما  توافت ،   » تسا و ناسکیدرم  سنج  نز و  سنج  هبتبـسن  اهنیا  همه  تاداقتعا ، هلوقم  الوصا  داعم و  ، توبن

یتوافت هلحرم  نآ  رد  نوچ  دروخیمهرگ و  نآ  هب  تسا و  طـبترم  یمدآ  سفن   » نتـشیوخ و  » اـب امیقتـسم  يداـقتعاروما ، هک  تسا  تهج 
نیرتهدمع و میتفریذپ  رگاو  دشاب . درم  اب  توافتم  یلاعت ، دـنوادخ  هبتبـسن  نز  رد  بولطم  نامیا  عونالثم  هک  تسانعمیب  درادـن ، دوجو 

شرگن » رد هک  درک  میهاوـخ  ناـعذا  تسه ، زین  هنوـگنیمه  هک  ناـنچ  دریگیم ، لکـشتاداقتعا  شخب  رد  ینید ، ياهـشزرا  نیرتیلـصا 
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. تشاد دهاوخن  هار  یـسنج  ضیعبت   » لامتحا تاداقتعا ، ینعی  اهـشزرانیرتییانبم  رد  و  یـسانشناسنا ، دعب  رد  نانز ،  لیاسم  هب  یعومجم 
تعیرـش یهلا و  تایآ  یلـصا  ههجو  هک  داد  دـهاوخ  ناـشن  تساهدـمآ ، ناـسنا   » ناونع هک  يدروم  هلمج 65  زا  نآرق  تاـباطخ  هب  هاـگن 

یمهـستسوپ گنر  ، » ینید رظنم  زا  هک  هنوگنامهيدراوم  نینچ  رد  و  وا ، تیـسنج  هن  تسا و  وا  تیناسنا  یمدآ و  تقیقحنامه  سدقم 
یبایزرا نانز و  لیاسم  یسررب  رد  هک  نانآدنوریم  اطخ  هب  ردقچ  و  تسا . نینچ  زین  وا  سنج   » درادن یمدآ  لیاسمتخانـش  شرگن و  رد 
هبناجهمه یـشرگن  زارود  هب  ینید و  لیاسم  مهف  تایبدا  هب  هجوت  نودـب  صاـصق ، هید و  ثرا ، ماـکحانوچ  یلیاـسم  يراـبتعا و  طـباوض 

رارقدرم ناج  نز و  ناج  يراذگـشزرا  يارب  ینازیم  ار  هدـشدای  ماکحا  رد  دوجوميراـبتعا  نیزاوم  ـالثم  دـنوشیم و  ثحبم  طـلخ  راـچد 
یـسررب رد  هک  ناـنآ  زین  و  دنجنـسیم . وا ، یناـسنا  تیوه  زاجراـخ  يدادرارق و  يراـبتعا و  یکحم  اـب  ار  وا  یناـسنا  تقیقح  دـنهدیم و 
یناـسنا عون  خنـس  زا  هن  رگید و  یتقیقحاـب  يوناـث  يدوجوم  ار  نز  اـیوگ  هک  دـننکیم  لـمع  ياهنوـگب  نز  هرهچ  میـسرتو  ناـنز  لـیاسم 

هداد رارق  دارفا  طباور  یعامتجاتابسانم و  حیحص  میظنت  يارب  مالسا  هک  ار  يدادرارق  طباوض  يرابتعاياهتوافت و  زا  هتسد  نآ  دننادیم و 
درم نز و  یناسنا  تقیقحهبترم  هب  ار  ءاسنلا »...  یلع  نوماوق  لاجرلا   » هفیرـش هیآ  الثم  دننکیمیقلت و  دوخ  باوصان  شرگن  دهاش  تسا ،
دعب زا  ود ، نآ  ناـیمهک  دـنکیم  ءاـضتقا  عوـن  تدـحو  ، » درم نز و  یناـسنا  ماـقم  يراذگـشزرا  رد  دنهابتـشا . رد  دـنهدیم ، تیارــس  زین 

یلمع و ، يداقتعا ياهشزرا  اهتمارک و  نازیم  زا  یشان  هلمج  زا  هک  تسا  يدادرارقو  یضراع  يروما  اهتوافت  دشابن . یتوافت  چیه  تیسنج ،
زا دنتـسه و  تقیقح  کی  درادـن . يوناث  یعبت و  دوجو  درم ، ونز  زا  کی  چـیه  دـننکیم . بسک  هک  دـشابیم  ود  نآ  زا  کی  ره  یقالخا 

تسین و هدوبن و  يرگید  یلیفط  کـی ، چـیه  نانآنادـنزرف ، هچ  اوـح و  و  (ع ) مدآ هچ  زین  هیلوا ، شنیرفآ  رد  دنـشابیم . سفن  خنـس  کـی 
زین ییابطابط  همالع  هکنانچ  میرک  نآرق  دـش ، هدـیرفآ  مدآ  هدـند  زا  اوح »  » هک هتفگ  نیا  فـالخ  رب  اوح  ومدآ  شنیرفآ  ناـیرج  رد  یتح 

تیناسنا لصارد  هک  تسا  یهباشت  لثامت و  عون و   » تدحو نامه  مدآ  زا  اوحتقلخ  روظنم ز« درادـن و  یتلالد  نینچ  تسا ، هدومن  دـیکات 
مدآ هدند  زا  اوح  هک  مدرم  هتفگ  نیا  زا  نآ ، یط  هک  تسا  (ع ) قداص مامازا  ینخس  ناشیا ، هتفگ  نیا  دهاش  ( 2 . ) دنراد یناسنا  تقیقح  و 

تسین انعم  نیا  هبتسا  هدمآ  زین  تایاور  یخربرد  رگا  لاح  ره  هب  و  ( 3 . ) دنکیم در  ار  نآ  تدش  هب  هدومن و  یتحاران  راهظا  دشهدیرفآ ،
: تفگ اوح  هب  (ع ) مدآ یتـقوهک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  نیمه  زا  یخرب  رد  یتـح  هکلب  تسا . درم  دوـجو  یلیفط  ، شنیرفآ لـصا  رد  نز  هک 

نز زا  درم  يراگتساوخمسر  دورب و  اوح  غارس  هب  وا  هک  داد  روتسد  (ع ) مدآ هب  زین  دنوادخو  ایب ! نم  شیپ  وت  هن ، تفگ : اوح  ایب ، نم  شیپ 
یف مهتشیعم  مهنیب  انمسق  نحن  کبر  ۀمحر  نومـسقی  مها   » لباقتم ریخـست  لباقتم ، زاین  مود : لصا  ( . 4 . ) تسا هدش  یشان  اجنامه  زا  زین ،

تمحر نانیا  اـیآ  ( . » 5  ) نوعمجی امم  ریخ  کبر  ۀـمحرو  ایرخـس  اضعب  مهـضعب  ذـختیل  تاجرد  ضعب  قوفمهـضعب  انعفر  ایندـلاةایحلا و 
میداد ییاهیرترب  رگیدـکی  رب  ار  ناـنآ  میدرک و  میـسقت  ار  اـیند  یگدـنز  ردناـشتاناکما  ناـشنایم  اـم  دـننکیم ! تمـسق  ار  تراـگدرورپ 

ياهیحور یندم و  یتعیبط  ناسنا  تسا .». رتهب  دنروآیممه  درگ  نانآ  هچنآ  زا  تراگدرورپ  تمحر  و  دـنریگ ، تمدـخ  هب  ار  رگیدـکیات 
و وس ، کـی  زادراد  دوجو  هعماـج  دارفا  ناـیم  هک  ياهدرتـسگ  ياـهتوافت  دـنوشیم . زاـغآ  هطقننیمه  زا  یناـسنا  عـماوج  دراد . یعاـمتجا 
; دروآیم دـیدپ  ار  ناسنا  یعامتجا  تابـسانم  طـباور و  اهدـنویپ ، لـماعنیرتهدرتسگ  نیرتیـساسا و  وس ، رگید  زا  لـباقتم  زاـین  ساـسحا 

همه عفر  رد  وا  یناوتان  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  وا  یگدنز  وناسنا  هک  ياهبناجهمه  زاین  لباقتم . ریخست  مادختـسا و  نآ ، لابند  هب  لباقتمزاین و 
ياهتـساوخ هب  یبایتسد  يارب  نارگید  ابندروخ  دـنویپ  موزل  ساسحا  و  وا ، ياهزاین  زا  یـشخب  عفر  رد  نارگید  ییاـناوت  ، شیوخ ياـهزاین 

تاناکما ییاناوت ، . دـناشکیم ندـمآرد ، تمدـخ  هب  نتفرگ و  تمدـخ  هب  لباقتم و  دولآزاین  طباورداجیا  يوس  هب  ار  هعماج  دارفا  شیوخ ،
. دریگیم رارق  نارگید  ياـهزاین  اهتـساوخ و  ریخـست  رد  ـالباقتم  زین  دوـخو  دروآیمرد  شیوـخ  ریخــست  هـب  ار  نارگید  يوـنعم  يداـم و 

زین ردام  هک  ارچ  درامگ ، شیوختمدخ  هب  دنک و  ریخستار  ردام  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  تسا  ردام  هب  زاین  شدوجو  همه  هک  یلفطیتح 
شیوخ یعامتجا  طباور  رد  اهناسنا  هکتسا  نینچ  نیا  و  دنک . هدروآرب  دناوتیم  هک  تسا  وا  دنزرف  اهنت ، ار  زاین  نیا  وتسا  دـنمزاین  وا  هب 

« ریخـست  » مه دننکیم و  « ریخـست  » مه دنیآیمرد . تمدخ  هب  مه  دنریگیم و  تمدـخ  هب  مه  دنتـسهلباقتم . ناتـسب  هدـب و   » لاح رد  امئاد 
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اب هچ  دنربیمهرهب ، رگیدـکی  تمدـخ  زا   » همه دـنرگیدکی و  تمدـخ  رد   » همه یعامتجايراکمه . نواعت و  نامه  ینعی  نیا  و  دـنوشیم .
دافم . تسا هدروآ  دوجو  هب  یهلا  ریبدت  تمکحتسد و  هک  یتیعقاو  دراد ; تیعقاونیمه  هب  هراشا  زین  هفیرش  هیآ  هطـساویب . هچ  هطـساو و 

هک يدارفا  دنشکیم و  ریخـست »  » تمدخ و هب  ار  نارگید  طقف  هکيدارفا  ینعی  هجردیب ، دارفا  هجرد و  اب  دارفا  هب  هعماج  يدنبمیـسقت  هیآ 
. دراد یپ  رد  ار  لباقتم  ریخـست  هک  دـنکیم  یلباقتم  زیمآزاینهطبار  هب  هراشا  هکلب  تسین ، دـنیآیمرد  نارگید  ریخـست »  » تمدـخهب و طـقف 

نییبت دناهدوب . هعماج  ياضعا  لباقتم  قوقح   » یفرعم یعامتجاهنالداع و  تابسانم  طباور و  میظنت  هب  رـشبتیاده  ددص  رد  زین  یهلا  عیارش 
یهلا ءایبنا  تیلوؤسم  هزوح  رد  هک  تسا  يراک  هنالداعطباور ، داجیا  تهج  رد  فیاظو  میسقت  یعامتجا و  لباقتم  ياهتیلوؤسمو  فیلاکت 

عوضوم یعامتجا ، ینیوکت و  تیعقاوکی  ناونعهب  زین  ندوب  رگیدکی  ریخست  تمدخ و  رد  هجیتن ، رد  و  درم ، نز و  لباقتمزاین  تسا . هدوب 
قوقح و اب  هارمه  هدـشلرتنک  هتفاینامزاسیلکـش و  رد  نآ  هدرتسگ  قیمع و  نشور ، دومن  دـشابیم . ینید  ياهتیادـهو  ماکحا  زا  یـشخب 

ندش هدروآرب  نآ  هرمث  دنیآیمردرگیدکی و  لباقتم  تمدخ  هب  درم  نز و  دریگیم و  لکش  هداوناخ  داهنبلاق  رد  هدش ، میـسرت  فیلاکت 
هعماج روضح  رارمتساو  یمدآ  تایح  ياقبتنامض  زین  يرشب و  هعماج  نانآ و  یعامتجا  يدرفياهزاین و  نیرتیـساسا  زا  ياهدمع  شخب 
هکلب زیمآتملاسمیتسیزمه ، ياههنیمز  داجیا  حطـس  رد  طقف  هن  دولآ ، زاـین  زیمآریخـستهطبار و  نیا  يوس  تمـس و  دوب . دـهاوخ  يرـشب 

شمارآ و هیاــم   » دــسریم و شوـگ  هـب  یمدآ  دوـجو  زیارغ و  فطاوعناــهن ، زا  ترطف و  قـمع  زا  هـک  تـسا  ییادــن  هـب  ییوگخــساپ 
ياههناشن زا  نیا  ۀـمحر .  ةدوم و  مکنیب  لـعجو  اـهیلا  اونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم  و  : » دـبلطیم سفنتنوکس ،

یتسود و ناتنایمو  دنشاب  امشتنوکس  شمارآ و  هیام  ات  دیرفآ  امـش  يارب  ار  ینارـسمهناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا  یهلا  ریبدت  تمکح و 
هراشا درم  نز و  نایم  کیدزن  رایـسبتبسانم  یهلا و  لباقتم  دـنویپ  نیا  هب  ایوگ  رایـسب  ياهنوگ  هب  هک  اجنآ  اـی  و  ( . 6 . ) داد رارق  تفوطع 

هنیمز رد  قوقح  فیلاکت و  زا  يرایسب  هاگتساخ  ( . 7 . ) دینانآ سابل  امش  دنیامش و  سابل  اهنآ  نهل .  سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  : » دنکیم
طباور نیا  ماکحتـسا  هب  هک  تسا  ییاههنیمزو  لماوع  زا  تیاـمح  یعیبط و  ینیوکت و  دـنویپ  نیا  تیوقت  یگداوناـخو ، یعاـمتجا  طـباور 

هب یهدتهج  یهدـنامزاسهکلبتسین و  نمـشد  ود  هناگیب و  ود  ناـیم  تملاـسم  یتشآ و  داـجیا  یلـصاهزیگنا ، رترب و  فدـه  دـماجنایم .
عازن و زا  نخس  . تسا یمدآ  ناج  قمع  زا  هتـساخرب  دراد و  دوجو  تقیقح  کی  زا  بطق  ودنایم  هک  تسا  ییاههبذاج  اهدنویپ و  طباور و 
، یحور یگتخیمآ  زا  نخـس  تسین ، يراـجت  کیرـش  ود  نوـچمه  يراـبتعاو  يدادرارق  افرـص  یطباور  داـجیا  يارب  شـالت  شکمـشک و 
هللا  » هنامیکح یتیعقاو  یعیبط ، ياهتوافت  موس : لصا  دراد . دوجودرم  نز و  نایم  هک  تسا  یکرتشم  هبناجهمه و  عفانم  زین  یبلق و  یفطاع و 

امیقعءاشی نم  لعجی  اثانا و  انارکذ و  مهجوزی  وا  روکذلا ، ءاشی  نمل  بهیو  اثانا  ءاشی  نمل  بهی  ءاشی ، ام  قلخی  ضرالا  تاومسلا و  کلم 
دهدیم رتخد  نادنزرف  دهاوخب  سک  رههب  دنیرفآیم ، دهاوخب  هچ  ره  نیمز ، اهنامسآ و  کلم  تسا  دنوادخ  نآ  زا  ( . » 8 « ) ریدق میلع  هنا 

ياناد وا  هک  دهدیمرارق ، ازان  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دهدیم ، مه  اب  ار  نارتخد  نارـسپ و  ای  دهدیمرـسپ ، نادنزرف  دهاوخب  سک  ره  هب  و 
نیا زا  تساهنآ و  یناسنا  عون   » زا ترابع  درم  نزیتسه و  تقیقح  هک  دش  دیکات  تقیقح  نیا  رب  لیـصفت  هب  لصا  نیتسخن  رد  تساناوت .».

توافت هک  تسا  نشور  نانآ ، يدوجوضراوع  ياضف  رد  و  تقیقح ، نیا  زا  نوریب  اما  تسا . موهوم  يرما  توافتروصت ، دـنناسکی و  رظن 
ياـهتوافت درم .»  » ار درمو  دــهدیم  رارق  نز   » ار نز  دــشخبیم . ماوـق  ار  درم » سنج   » نز و سنج  هـک  ییاـهتوافت  دراد . دوـجو  يداــیز 

تاوامسلا و قلخ  : » تسا هداد  رارق  دوجو  نسحا  ماظن   » زا یشخب  ناونع  هب  ار  اهنآ  یهلاریبدت ، تسد  هک  دناهنامیکح  ییاهتیعقاو  یتیسنج ،
لباقتم و زاـین  ساـسحا  بجوم  لاـمک و  اـشنم  هک  تساـهتوافت  نیمه  ( . 9 «. ) ریـصملا هیلاو  مکروص  نسحاف  مکروص  قحلاـب و  ضرـالا 

یهلا تمکح  تمحر و  زج  يزیچ  هک  اـهتوافتنیا  نتـشاگنا  هدـیدان  دوـشیم . اهدـنویپ  میکحت  یعاـمتجا و  یناـسنا و  تاـیح  ءاـقبهنیمز 
طـباور و میظنت  رد  درادنیگتـسب . نآ  نیا و  يرواد  عوـن  تساوـخ و  هب  اـهنآ  دوـبن  دوـب و  هک  تسا  یتاـیعقاواب  هزراـبم  ياـنعم  هب  تسین ،
اهتیلوؤسمهزوح و رد  هچ  درم ، نز و  زا  کی  ره  یعامتجا  يامیس  یفرعم  رد  و  یعمجو ، يدرف  ياهتیلوؤسم  میسقت  یعامتجا و  تابـسانم 

وهتفریذپ راکنا  لباق  ریغ  یتایعقاو  ناونع  هب  هدشدای  ياهتوافت  هک  تسا  یقطنمو  یعیبط  یعامتجا ، ياههنیمز  رد  هچ  و  یگداوناخ ، لئاسم 
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قوقح و دـبلطب و  ار  یتازایتما  قوقح و  دـشاب ، درم  نز و  سنجود  زا  کی  ره  رد  صاـخ ، ییاـهتیلوؤسم  اـهتیعقوم و  اـشنم  دوش و  ظاـحل 
رارق هداوناخ  دوخ و  یگدنز  هنیزه  نیمات  نیگنستیلوؤسمتیعقوم  رد  ار  درم  لاثم ، ناونع  هب  دوش . لئاق  يرگید  يارب  الباقتمار  یتازایتما 

. دهن وا  شود  رب  ار  نارگ  راب  نیا  دهدرارق و  دـنزرف  يرادهدـهع  تیعقوم  رد  ار  نز  لباقم ، رد  و  دـناشنب ، یگدـنز  ناوخرب  ار  نز  دـهد و 
ماجنا ردام  طسوتاصاصتخا  هک  يراددـنزرف   » راوشد نارگ و  راب  زا  اـهنت  رداـم ، ردـپ و  هب  یکینرب  دـیکات  لاـبند  هب  میرک  نآرق  هک  ناـنچ 
ناسنا هب  و  ارهـش .» نوثـالث  هلاـصف  هلمح و  اهرکهتعـضو و  اـهرک و  هما  هتلمح  اـناسحا  هیدـلاوب  ناـسنالا  انیـصو  و  : » دـنکیم داـی  دوشیم 

يرادراب و ،و  دومن عضو  ار  وا  يراوشد  هب  درک و  يرادراب  يراوشد  هب  ار  وا  شردام  . میدومن شردام  ردـپ و  هب  یکین  ناـسحا و  شراـفس 
هتلمح هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  : » تسا هدـش  روآدای  زین  رگید  ياهیآ  رد  ار  دافم  نیمه  هب  کیدزن  ( . 10 . ) تسا هام  یـس  وا  يراوخریش 
نادرم تمومیق  یتسرپرس و  مکح  یتقو  هکنیا  امک  ( . 11 «. ) ریصملا یلا  کیدلاول  یل و  رکـشا  نا  نیماع  یفهلاصف  نهو و  یلع  انهو  هما 

: دوـشیم روآداـی  زین  ار  درم  ونز  ناـیم  یعیبـط  تواـفت  نیمه  مکح ، نیا  هاگتـساخ  هب  هراـشا  رد  دـنکیم ، رداـصار  ناـنز  رب  اـهرهوش ) )
یخرب هک  تسا  یقطنم  ـالماک  نیارباـنب  ( . 12  . ) مهلاوما نم  اوقفنا  امبو  ضعب  یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا  »

ياهتیعقوم دـشاب و  یعیرـشت  ماکحا  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهتیلوؤسم  یقوقح و  تاـفالتخا  یخرب  اـشنم   ، ینیوکت  » هناـمیکح ياـهتوافت 
فصاوتلا و یف  ءایـشالا  عسوا  قحلاف   » ریگارف ياهنزاوم  قوقح ، لداعت  مراهچ : لصا  دوشبجوم . ار  اهـشقن  ددـعت  دـنک و  داجیا  یتواـفتم 

نیرتهدرتسگ قح  (. » (ع یلع نینمؤملاریما  ( 13 .« ) هل يرج  الا  دحا  یلع  يرجی  و ال  هیلع ، يرج  الا  دـحاليرجی  ال  فصانتلا ، یف  اهقیـضا 
هکنیا رگم  تسین  یقح  يرگید  رب  ار  یـسک  مه . اب  نداد  فاصنا  رادرک و  ردتساـهزیچ  نیرتگنت  و  وگتفگ ، فیـصوت و  رد  تساـهزیچ 

درم نز و  نایم  یعیبط  ياهتوافت  دراد ». قح  يرگید  ربزین  وا  هکنیا  رگم  تسین  یقح  وا  رب  ار  یسک  و  تسا ، یقح  وا  رب  مه  ار  يرگیدنآ 
ود ندوب ، دنزرف »  » ندوب و « ردپ  » الثم دنریذپانراکنا . ییاهتیعقاو  دیآیم ، دوجو  هب  اهتوافت  نیا  بسانتهب  هک  ییاهشقن  اهتیلوؤسم و  ددعت  و 

ابتسا توافتمشقن  ود  زین  يدرگاش   » يداتـسا و  » هک نانچ  دـبلطیم . ار  یفیلاکت  یقوقحکـی و  ره  هک  تسا  تواـفتم  تیعقوم  شقن و 
باجیاار مدرم  هدوت  تیعر و  شقن  تیعقوم و  اب  توافتم  یقوقح  طیارـش و  هعماجتیریدم ، تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  یفیلاکت . یقوقح و 

رطاـخ هب  یعاـمتجا ، تابـسانم  رد  هچ  و  يرداـم ،  ردـپ و   » يرـسمه و یگداوناـخ و« طـباور  بوچراـچ  رد  هـچ  زین ، درم  نز و  دـنکیم .
دـنراد و زین  یتوافتم  ياهتیلوؤسم  قوقح و  كرتشمياهتیلوؤسم ، قوقح و  رانک  رد  دـنراد ، هک  ییاهتیعقوم  یخرب  تواـفت  شقنددـعت و 

هـسیاقم رد  دـنچ  ره  تواـفتم ، ياـهتیلوؤسم  قوقح و  زا  شخب  نیا  تسا . لوقعم  ریغ  نکمماـن و  يرما  ناـنآ  هبناـجهمههباشت  يواـست و 
زین رگید  شخب  نآ  هک  دوشیم  ثعاـب  نآ  نتفرگ  هدـیدانو  تساـشگهار  مهم و  رایـسب  یلو  تسا  كدـنا  كرتـشم ، قوقح  فیاـظواب و 

، دشاب توافتم  ياهتیعقوم  اهشقن و  زاهتـسد  نیا  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  رگا  نادرم  نانز و  هبناجهمه  يواست  راعـشنیاربانب  دنیبب . بیـسآ 
دوریم رامـش  هبلصا  کی  ناونع  هب  ناـنز  لـیاسم  تخانـش  رد  اـم ، یعومجم  شرگن  رد  هک  هچنآ  . تسا یندـشان  یقطنم و  ریغ  ییاـعدا 

، دراد دوخ  نورد  رد  ار  ییاهتوافت  دـنچ  ره  درم  نز و  یقوقح  هفک  ود  دراددوجو . درم  نز و  فیلاـکت  قوقح و  ناـیم  هک  تسا  یلداـعت 
هب دیاب  لداعت  نیا  نانز ، لیاسم  مهف  یسانشزاب و  رد  لداعت .  » زا هتـساخرب  يواست   » ینعی نیا  دنک و  يربارب  رگیدکی  اب  دیاب  عومجم  رداما 

دیاب زین  یعامتجا  طباور  تابسانم و  میظنت  واهیراذگتسایس  هعماج و  تیریدم  رد  هک  نانچ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  لصاو  انبم  کی  ناونع 
، هعماج دارفا  نایم  لباقتم  قوقحمیـسرت  رد  هک  تسا  نیا  روکذم  لصا  دافم  دـنک . شقن  يافیا  یعطق ، يانبمو  مکاح  لصا  کی  ناونع  هب 

قح اب  هیلع   » قح هراومهینعی  دنراد . قح   » نانآ رب  نازیم  نامه  هب  زین  نارگید  دنراد ، قح   » نارگیدهدـهع رب  هک  نازیم  نامه  هب  دارفا  همه 
لوؤسم و طقفزین  ياهتـسد  و  فیلکت ، تیلوؤسم و  راب  هن  دنـشاب و  قح   » ياراد طقف  اهناسنازا  ياهتـسد  هک  تسین  نینچ  تسا . ناسکی  هل  »
هب قح  هل ،  يرجـالا  هیلع  يرجی  ـال  هیلع و  يرج  ـالا  دـحال  يرجی  ـال  ( » (ع نینمؤملاریماهدومرف هب  قح .   » زا رادروخرب  هن  دنـشاب و  فلکم 

تسا و نـینچ  زین  هعماـج  تموـکح و  طـباور  رد  سکعلاـب . دـیآیمزین و  وا  هدـهع  رب  دـباییم ، ناـیرج  یـسک  عـفن  هـب  هـک  نازیم  ناـمه 
نایب یلک  هدـعاق  کـی  ناونع  هب  ار  ثحب  دروملـصا  هاـگنآ  دـنکیم و  هراـشا  رما  نیا  هب  زاـغآ  رد  (ع ) ترـضح هک  ناـنچ  رارقربلداـعت ،
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رد دوب  انب  رگا  دیراد . قح  نم  رب  زین  امش  مراد  قح  امـش  رب  نم  هک  نازیم  نامه  هب  مکیلع .  یل  يذلا  لثم  قحلا  نم  یلع  مکل  : » دیامرفیم
اما تسالداع ، ياناوت  وا  هک  ارچ  سب ، دوب و  دـنوادخ  يارب  طقف  نیا  (ع ،) نینموملاریماهتفگ هب  دـشاب ، هیوسکی  هطبار  نیا  شنیرفآ ، ماظن 
رب هک  یتعاطا  لباقم  رد  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  شناگدـنب  دوخ و  ناـیمار  ياهیوسکی  هطبار  نینچ  شیوخ  لـضف  فطل و  هب  زین  دـنوادخ 

یعامتجا یگداوناخ و  يدرف ، فیلاکت  قوقحیـسررب و  رد  دیاب  ورنیا  زا  ( 14 . ) تسا هداد  رارق  ار  نادـنچ  ود  شاداپ  هدرک  فیلکتنانآ 
اـهتیلوؤسم و ناـیم  لداـعت  ، عومجم رد  هک  درک  لـمع  ياهنوگب  کـی ، ره  ياهـشقن  اـهتیعقوم و  ياـهزرم  ودودـح  نییعت  زین  و  درم ، نز و 
هک نازیم  نامههب  زین  نز  دشاب و  زین  راکهدب  لوؤسم و  تسا ، رادروخرب  قحيذ و  يرصنعهک  نازیم  نامه  هب  درم  دوش و  ظفح  تازایتما 

مکـسفنا نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم  و   » رگیدـکی لـمکم  درم ، نز و  مجنپ : لـصا  دـشاب . رادروخرب  قـحيذ و  تسا  راکهدـب  لوؤـسم و 
هک تسا  نیا  دـنوادخ  ياههناشن  زا  یکی  ( . » 15  ) نورکفتی موقل  تایآل  کلذ  یف  نا  ۀـمحر ، ةدوم و  مکنیبلعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا 
راک نیا  رد  داد . رارق  ینابرهمو  یتسود  ناتنایم  دنـشاب و  امـش  شمارآ  تنوکـس و  هیام  اـت  دـیرفآ  ینارـسمهناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب 
.«. دینانآ سابل  امـش  دنیامـش و  سابل  اهنآ  ( . » 16  ) نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  .«. » تسا ییاـههناشن  دـننکیم  هشیدـنا  هک  ناـنآ  يارب 

، نز ای  دشاب  درم  ار ، امـش  زا  ياهدـننکلمع  چـیه  لمع  نم  ( . » 17  ) ضعب نم  مکـضعب  یثنا  وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ـال  ینا  »
طیحم رد  هچ  هعماجحطـس و  رد  هچ  دـنراد ، هدـهع  رب  هـک  ییاـهتیلوؤسم  اهـشقن و  رد  درم  نز و  دـیرگیدکی .». زاامـش  مـنکیمن ; عیاـض 

يرایسب دنک و  افیادناوتیم  نز  طقف  هک  تساهتیلوؤسم  اهشقن و  يرایسب  دنشابیم . رگیدمهلمکم  هکلب  دنتسین ، رگیدکی  لباقم  هداوناخ 
رتـهب یعاـمتجا ، روـما  یگدـنز و  ياـهتیلوؤسم  اـهراک و  زا  يرایـسب  هکناـنچ  دـیآیمرب . درم  هدـهع  زا  هـک  تـسا  فیلاـکت  اـهتیعقوم و 

هیاس رد  اهنت  دناهرکیپ و  کی  همین  کی ، ره  درمو ، نز  دـشاب . درم  هدـهع  ربتسا  هتـسیاش  اهنیمه  زا  يرایـسب  دـشاب و  نانز  هدـهعربتسا 
. دریگیم ناج  هرکیپ  نیا  هکتسا  رگیدـکی  هبتبـسن  یلیمکت  شقن  يافیا  اهتیلوؤسم و  هناـمیکح  هنالداعمیـسقت و  كرتشم و  يراـکمه 

ياـهزاینو اهتـساوخ  زا  یـشخب  نیماـت  رد  کـی  ره  هک  ییاهتیدودـحم  اـهیناوتان و  یعیبطياـهتوافت و  هب  هجوت  اـب  درم  سنج  نز و  سنج 
تعیبط اب  گـنهامه  یعیبط و  تروص  هب  یگداوناـخ ، یعاـمتجاهزوح و  ود  ره  رد  دـننکیم  هک  یلباـقتم  زاـین  ساـسحا  دـنراد و  شیوخ 

دودـح و اـهزرم و  شقن ، نیا  اـب  گـنهامه  زینینید  ياـهدومنهر  یعرـش و  قوقح  ماـکحا و  دـنرگیدکی . لـمکم  راـی و  دوـخيدوجو ،
هب یلیمکت  شقن  نیا  ندناشک  ایندش  هدیشک  نآ و  دیدشت  ایتیسنج  عازن  دنکیم . صخشم  ار  یلیمکت  لباقتمطباور  طبضنم ، بوچراچ 

هداوناخ تسايرـشب . تایح  یعیبط  نایرج  فـالخ  رب  یتفآ  رگیدـکی  ياهـشقن  اـهتیعقومندروآ و  گـنچ  هب  يارب  اـی  ءاـقب و  يارب  عزاـنت 
هب درم ، نز و  یعامتجا  یناسنا  تکراشم  یتسیزمه و  هدرتسگ  ياـضفهعماج  و  تسا ، رهوش  نز و  ناونع  هب  ناـسنا  ود  تکراـشم  نوناـک 

يایوگ ابیز و  ریبعت  هب  يرـسمه ،   » طباور رد  دـشابیمینید . رهاوخ  ردارب و  ناونع  هب  یمالـسا  طیحم  رد  و  ادـبم ، کی  زا  ناسنا  ودناونع 
ناسنا هب  يرگید  نودـب  کی  ره  دنرگیدکیشـشوپ . سابل و  رهوش  نز و  نهل ،  ساـبل  متنا  مکل و  ساـبل  نه  ، » تشذـگهک ناـنچ  نآرق ،
طباور رد  یهلا  مالک  هک  نانچ  . دوب دهاوخ  عافدیب  هانپیب و  یناسنا ، تایح  ياهزاین  یگدـنز و  تامیالمانربارب  رد  هک  دـنامیم  ياهنهرب 

یتوافت چیهیبهک  تسا  يریسم  قح ، یگدنب  دیرگیدکی و  زا  امـش  هک  دزرویم  دیکات  هتکننیا  رب  ضعب  نم  مکـضعب   » ریبعت اب  یعامتجا 
انع رفک  انبونذ و  انلرفغاف  انبرانمآف  مکبرب  اونمآ  نا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمـس  اننا  انبر  : » دیرگیدمه راککمک  دـیاهتفرگ و  رارق  نآ  رد 

ینا ال مهبر  مهل  باجتـساف  داعیملافلخت ، کنا ال  ۀـمیقلا  موی  انزخت  کلـسر و ال  یلع  انتدـعو  ام  انتآو  انبر  راربـالا ، عم  اـنفوت  اـنتائیس و 
هبهک دـناوخیم  ارف  نامیا  هب  میدینـش  ار  ياهدـنهد  ادـن  ام  اراگدرورپ ! ضعب .»....  نم  مکـضعب  یثنا  وارکذ  نم  مکنم  لـماع  لـمع  عیـضا 

نابوخ اـب  ار  اـم  ناـشوپب و  ار  نامیاهیدـب  شخبب و  ار  ناـمناهانگسپ  اراـگدرورپ ! میدروآ . ناـمیا  زین  اـم  دـیروآ ; ناـمیا  ناـتراگدرورپ 
فلخت هدـعو  رد  وت  هک  نادرگن  راوخ  ار  ام  تمایق  زور  وهدـب  ام  هب  يدرک  هدـعو  اـم  هبتناربماـیپ  تسد  هب  هچنآ  و  اراـگدرورپ ! . ناریمب

دیرگیدکی زا  امـش  منکیمن ; عیاض  نز ، ای  دشاب  درم  ارياهدننکلمع  چیه  لمع  نم  هک  درک  تباجا  ار  اهنآ  زین  ناشراگدرورپ  . ینکیمن
تابـسانم هناخ و  ياضف  رد  مه  دـهدیم و  لکـشار  نآ  راـتخاس  هک  یطباور  تابـسانم و  هعماـج و  رد  مه  درم ، نز و  نیارباـنب  ( . 18 ... )
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یکی ریزگان  هب  دـنکیم و  گنتيرگید  رب  ار  هصرع  کی ، ره  دوجو  هک  یفلاخم  بطق  ود  هن  دـنرگیدکیلمکم و  دوجو  ود  یگداوناخ ،
ههجو یفرعمو  درم  نز و  نایم  یگداوناخ  یعامتجا و  تابسانم  میظنت  تخانـش و  رد  ورنیازا  دشاب . يرگید  میلـست  ای  دوش و  فذح  دیاب 

يرالاسدرم  » نیزگیاج ار  يرالاسناسنا   » درمـش و صقان  دـیاب  ار  يرگیدنودـب  کی  ره  ینیرفآشقن  روضح و  نانآ ، یعاـمتجا  یناـسنا 
بـسک رد  دـنراد و  تواـفتم  ياـهتیلوؤسم  فیاـظو و  ، فـلتخم طیارـش  اـهتیعقوم و  رد  اـهناسنا  هک  هتبلا  دـص  و  تـسناد ، يرـالاسنز  » اـی

 : تشون یپ  درم . هچ  نز و  هچ  دننکبسک ; يرتشیب  یگتـسیاش  هک  دـنرترب  یناسک  داهج ، اوقت و  ملع ، نامیا ، نوچيدارا ، ياهیگتـسیاش 
نع (ع ) هللادبع وبا  لئس  : » هرارز زا  لقن  هب  ص379 : ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 3 ص136 . ج4 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 هیآ 13 . تارجح ، ( 1

کلذ نع  یلاعت  هللا و  ناحبس  لاقف : یصقالارسیالا ، مدآ  علض  نم  ءاوح  قلخ  لج  زع و  هللا  نا  نولوقی : اندنع  اسانا  نا  هل : لیق  ءاوحقلخ و 
نم ملکتملللعجی  و  هعلـض !؟ ریغنم  ۀجوز  مدآل  قلخی  ام  ةردـقلا  نم  هل  نکی  مل  یلاعت  كرابتهللا و  نا  اذـه : لوقی  نم  لوقیا  اریبک ، اولع 

، نامه ( 4 مهنیب ..  اننیب و  هللا  مکح  ءالؤهل  ام  هعلض ! نم  تناکاذا  اضعب  هضعب  حکنی  ناک  مدآ  نا  لوقی : نا  مالکلا  یلا  الیبس  عینـشتلا  لها 
(11 هیآ 15 . فاقحا ، ( 10 هیآ 3 . نباغت ، ( 9 هیآ 50 . يروش ، ( 8 هیآ 187 . هرقب ، ( 7 هیآ 21 . مور ، ( 6 هـیآ 32 . فرخز ، ( 5 ص380 .
(14 ص681 . هبطخ 207 ، مالـسالاضیف ، ص 332 و  هبطخ 216 ، حلاص ، یحبـص  هغالبلاجهن ، ( 13 هیآ 34 . ءاسن ، ( 12 هیآ 14 . نامقل ،

هتردقل هقلخ ، نود  هناحبـس  اصلاخ هللا  کلذ  ناکل  ، هیلع يرجی  هل و ال  يرجی  نا  دحال  ناک  ول  و  (: » (ع یلع نخـس  زا  زارف  نیا  زا  هتفرگرب 
ۀفعاضم هیلعمهءازج  لعج  هوعیطی و  نا  دابعلا  یلع  هقح  لعج  هناحبس  هنکل  و  هئاضق ، فورـص  هیلعترج  ام  لک  یف  هلدعل  و  هدابع ، یلع 

هیآ 195. نارمع ، لآ  ( 17 هیآ 187 . هرقب ، ( 16 هیآ 21 . مور ، ( 15 هبطخ . نامه  هلها ». دـیزملا  نم  وه  امب  اعـسوت  و  هنم ، الـضفت  باوثلا 
هلاسم هنیمز  رد  دـنوادخ  هک  (ص) ربمایپهب هملـسما  هتفگ  نیا  لاـبند  هب  تاـیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هـیآ 195-193 . نارمع ، لآ  ( 18

هکتسا یناوناب  و  (ع ) یلع ترجه  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  هعیش  عبانم  رد  و  تساهدش . لزان  تسا ، هدربن  نانز  زا  یمان  ترجه 
ص90. ج4 ، نازیملا ، نک : هاگن  دندرک . ترجههنیدم  فرط  هب  (ص ،) مرکا ربمایپ  زا  سپ  زور  دنچ  (ع ،) ترضح نآ  هارمه  هب 

(2) نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  لوصا 

زا دعب  ناملسم ، درم  (» 2) نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  لوصا  يروحم  يداهن  هداوناخ ، مشـش : لصا  يوضترم  اضر  دیـس  هدنـسیون :
رادربنامرف ، تسا شخبترسم  رهوش  يارب  وا  هب  هاگن  هک  يرسمه  تسا ; هدربن  ناملسميرسمه  نتشاد  زا  رترب  ياهرهب  چیه  مالسا ، تمعن 

رامـشهب روحم  لصا و  کی  هعماج ، رد  یـساسا  داهن  کی  ناونع  هب  هداوناخ  تسا .». رـسمه  لام  دوخ و  ظفاح  رهوش ، باـیغ  رد  و  تسا ،
تهج رد  هک  هچنآ  ره  دور و  رامش  هب  لیدبیب  يانبم  کی  ناونعهب  ناملسم ، نز  هرهچ  میـسرت  نانز و  لیاسم  یـسررب  رد  دیاب  دوریم و 

ره و  دوش ، هیـصوت  تسا  زاسراک  داهن ، نیا  یلـصانکر  ود  ناونع  هب  رهوش  نز و  هژیوب  نآ ، ءاضعا  نایم  طباور  قیمعت  ناینبنیا و  تیوقت 
یعامتجا و تیعقوم  رهرد  درم  نز و  دور . رانک  هب  دـماجنایب  داهن  نیا  یتسـس  فیعـضت و  هب  هک  ياهماـنربو  هطباـض  داهنـشیپ و  هیـصوت و 
، شقن نآ  تیعقومنآ و  يریگلکـش  رد  ار  شیوخ  شقن  تیولوا ، کی  ناونع  هب  هداوناخ  » دیاب دنریگیم  رارق  هک  یـشقن  ره  رد  يدرف و 

ياربیناهج نامرآ  کی  ناونع  هب  کنیا  هک  هبناجهمه  هعـسوت  یندـم و  هعماـجو  دـنکیم  میـسرت  مالـسا  هک  ياهلـضاف  هنیدـم  دـنک . اـفیا 
نتخاس روظنم  نودب  هداوناخ و  سدقم  داهن   » لاعف هدنزاس و  روضحنودب  تسا ، هدمآرد  یمالسا  گرزبتما  هلمج  زا  فلتخم و  ياهتلم 

ناونع هب  هداوناخ  درادـن . ناکما  دـنکیم ، باجیا  یمالـساهعماج  يارب  بولطم  هداوناخ   » ققحت يریگلکـش و  هک  یمزاول  طورـشهمه و 
نآ رب  نوزفا  تسینینید . ياهدومنهر  طقف  نآ  هژیو  زاتمم و  تیعقوم  هاگتساخ  دوریمرامش و  هب  هعماج  هیلوا  هتسه  یعامتجا ، داهن  کی 

يریگلکــشتهج رد  هـک  ییاهلمعلاروتــسد  هـمه  نآ  رب  نوزفا  تساهدــش و  دراو  نآ  يارب  هــک  ییاهــشزرا  ینید و  تادــیکات  هــمه 
هب دراد  هک  ياهدرتسگ  ياهـشزرا  عفانم و  تساهدـش ، رداص  یگداوناخ ، طباور  میکحت  تالکـشم و  لـحهار  اـهتیلوؤسم ، نییعت  ، حـیحص

ياهیآ جاودزا  هراب  رد  یتحرگا  هک  میناوخیم  (ع ) اضر ماما  زا  ینخـس  رد  هک  تسا  نیا  تسا . نشور  همهيارب  سوملم ، یتایعقاو  ناونع 
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ياهزادنا هب  دراددوجو  نآ  رد  نارگید  اب  هک  یتفلا  سنا و  ناشیوخ و  هب  یکین  نامه  تشادندوجو ، زین  یتیاور  تنس و  دوب و  هدشن  لزان 
ۀلزنم و ال ۀیآ  ۀحکانملا  یف  نکتمل  ول  : » دـنک باتـش  نآ  هب  نادراک  قفومناسنا و  دـنک و  نآ  هبتبغر  دـنمدرخ  لقاع و  ناسنا  هک  تسه 

تیمها رد  ( . 21  . ) بیصملا قفوملا  هیلا  عراس  بیبللالقاعلا و  هیف  بغر  ام  دیعبلا ، فلات  بیرقلا و  رب  نم  هیف  هللا  لعجام  ناکل  ۀعبتم ، ۀنس 
هب میدروآ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  زاغآ  رد  هک  يدومنهر  ود  نامه  تساهدـش  نآ  هب  ینید  نوتم  رد  هک  یماـمتها  هداوناـخ و  داـهن  شزرا  و 

رتدنمـشزرا و یمالـسا  ياهداهن  ناـیم  رد  هکدرامـشیم  يداـهن  تسا  هداوناـخ  يریگلکـش  اـشنم  هک  ار  جاودزا  یکی  تساـیوگیبوخ .
هب ناـمیا  گرزبتمعن  زاسپ  ار  بولطم  ياهداوناـخ  لیکـشت  هتـسیاش و  يرـسمه  نتـشاد  تمعن  يرگیدو  درادـن ، دوجو  نآ  زا  رتبوبحم 

دوشیمزین و ناملـسم  نز  لماش  درادن و  ناملـسم  درم  هب  صاصتخا  نیا  هک  تسا  نشورو  دـنادیم  ناملـسم  ناسنا  هرهب  نیرتالاب  مالـسا ،
هنوگنیدب و  دوخ . هنیزه  هن  ار و  يرگید  هنیزه  هن  درادن ; زین  ار  یگدنزهنیزه  تیلوؤسم  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  نز  هرهب  رظن ، کی  زا  هکلب 

قالط لحم  هک  ار  ياهناخ  درادیم و  تسود  تسانآ  رد  هداوناخ  هک  ار  ياهناخ  لج  زع و  ادـخ  (ع ) قداـص ترـضح  هدومرف  هب  هکتسا 
لیاسم حیحص  تخانش  ( . 22  . ) قالطلا هیف  يذلا  تیبلاضغبی  و  سرعلا ، هیف  يذـلا  تیبلا  بحی  لج  زع و  هللا  نا  : » درادیم ضوغبم  تسا 

قوقح زانتفگ  نخـس  دراد و  هداوناخ  داهن  هک  يدرف  هب  رـصحنم  هاگیاج  هب  هجوت  نودـب  ، قوقح ماکحا و  هراب  رد  تسرد  يرواد  نانز و 
ینید عبانم  نوتم و  رد  داهن  نیا  تیعقوم  شقن و  هب  لماک  تیانع  نودبرهوش  نز و  لباقتم  قوقح  یـسررب  نز و  ای  درم  یعامتجا  يدرف و 

رد رگا  یتح  تشاد و  دـهاوخن  سدـقم  داهن  نیا  لالحمـضاای  ندشتسـس  زج  ياهجیتن  تسا و  یندـشان  يرما  سدـقم ، عراش  رظنمزا  و 
قالط  » نوچ یعوضوم  یتح  هک  دوش  هجوترگا  دوب . دهاوخ  نانآ  نایز  هب  عومجم  رد  تیاهن و  رد  دشاب  درم  ای  نز  عفنهب  زین  تدم  هاتوک 

يریگلکـش ياتـسار  رد  وهداوناخ  ظفحتهج  رد  دوخ  ( 23  ) تسا هتفر  رامـش  هب  لـالح  رما  نیرتضوغبم   ، جاودزا  » لـباقم هطقن  رد  هک 
دیدـپنانآ يارب  ار  يددـجم  تـصرف  هداد و  تاـجن  ینوـنک  لـمحت  لـباق  ریغ  تیعـضوزا  ار  درم  نز و  تـسا و  نآ  بوـلطم  یلو  ددـجم 

سیل  » شنیزگ هنیمز  حـلاصم ، محازت  متفه : لـصا  درب . میهاوخیپ  رتشیب  دراد  سدـقم  عراـش  هاـگن  رد  داـهن  نیا  هک  یتیمها  هب  دروآیم ،
زا ار  یبوخ  طقف  هک  تسین  نآ  دـنمدرخ  (. » (ع نینمؤملاریما ( 24  ) نیرشلاریخ فرعی  نم  لقاعلا  نکل  و  رـشلا ، نم  ریخلا  فرعی  نم  لقاعلا 

هجوت نانز ، لیاسم  هب  یعومجم  شرگن  رد  دسانشیم .». ار  شرتهب  يدب ، ود  نایم  زا  هک  تسا  یسک  دنمدرخنکل  و  دسانـشیم ، زاب  يدب 
ناکما هک  یعفانم  حـلاصم و  يرایـسبنداد  تسد  زا  هجیتن ، رد  حلـصا و   » باختنا موزل  ریگارف و  تیعقاو  کیناونع  هب  حـلاصم  محازت   » هب

نیا لماش  اما  درادننانز  لیاسم  هب  صاصتخا  رما  نیا  تسا  حضاو  رپ  و  دوریم . رامـش  هب  لصاکی  درادـن ، دوجو  اهنآ  نامزمه  يافیتسا 
هرگنارگید حلاصم  عفانم و  اب  دارفا  زا  کی  ره  عفانم  حـلاصم و  هک  تسا  ياهنوگبوا  یگدـنز  یناسنا و  تایح  دوشیم . زین  لیاسم  تسد 

دهاوخن یسرتسد  شیوخ  ياهتـساوخ  زا  ياهدرتسگ  مجح  هب  درادهک ، يرایـسب  ياهتیدودحم  رطاخ  هب  یمدآ  هک  تسا  یعیبط  دروخیم .
اهنادقف اهتیدودحم و  يرایسب  هک  تسا  ورنیا  زا  تساهنیرتهبشنیزگ . لاح  رد  شیوخ  حلاصم  عفانم و  محازت  رد  ناسنا  هراومهو  تشاد 
شیوـخ هناـمیکح  هدارا  هب  ناـسنا  هک  تساـهمازتلازا  يرایـسب  تسا . هدـیزگرب  دوـخ  هک  يرتـمهم  حـلاصم  رطاـخ  هـب  درخیمدوـخ  رب  ار 

هب یبایتسد  هزیگنا  هب  یمدآ  یتقو  لاثم  ناونع  هب  درادن . ناکما  نیا  نودب  یعامتجا  یگدنز  دروآ و  گنچ  هب  اريرتشیب  عفانم  ات  دریذپیم 
ای يردـپ   » تیعقوم رد  ار  دوخ  ودـنکیم  دودـحم  یگداوناـخ  طـباور  بوچراـچ  رد  ار  دوخ  يدرف  يدازآ  رتمهمحـلاصم ، رتشیب و  عفاـنم 

صخـش هب  طوبرم  هکهچنآ  هب  طقف  دناوتیمن  دروخیم و  هرگ  نادنزرف  حلاصم  اب  وا  حلاصم  رگیدهک ، تسا  یعیبط  دهدیم  رارق  يردام  »
دیاب دروآیم  دوجوهبتیعقوم  تبسانم و  نیا  هک  یتادهعت  هب  اتعیبط  دریگیم  رارق  يرسمه  تیعقوم  رد  یتقو  ای  و  دشیدنایبتسا . شدوخ 

طباور و عون  یبایزرا  لیلحت و  یعامتجا و  تابـسانمو  اهدنویپ  میظنت  رد  دوشیم . مها  يادف  مهم  هراومه  حلاصم  محازت  رد  دشاب . دـنبیاپ 
مدـقم يراذـگتیولوا و  موزل  ، یعمج يدرف و  حـلاصم  نایم  ضراـعت  رد  و  درم ، نز و  زا  کـی  ره  یگداوناـخو  یعاـمتجا  ياـههاگیاج 

اـهتیعقومزا و کـی  ره  هک  یتیولوا  هب  ندرب  یپ  ناـنز و  لـیاسم  حیحـص  تخانـش  رد  . تفرگ هدـیدان  ناوتیمن  ار  رتـمهم  حـلاصم  نتـشاد 
هدــننکنییعت هـک  تـسین  هداوناـخ  یتـح  اـی  صخــشتحلص  طـقفهک  درک  هجوـت  تـیعقاو  نـیا  هـب  دــیاب  دراد  نادرم  ناــنز و  ياهــشقن 
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، لیـصحت يرادرهوش ، هداوناختیریدـم ، دـنزرفتیبرت ، لاغتـشا ، نانز ، یعامتجا  روضح  دوش . ظاحل  دـیاب  زین  هعماـج  حـلاصمهکلبتسا 
تخانش مهم  دنراد ; یحلاصم  وعفانم  کی  ره  تسد ، نیا  زا  یلیاسم  و  یگنهرف ، يداصتقا و  یـسایس ، فلتخمياهتیعقوم  رد  شقن  يافیا 
تیولوا کیمادک  يراددنزرف   » اب لاغتشا ، ای  لیـصحت  نایم  ضراعت  رد  لاثم ، ناونع  هب  دشابیمتسرد . شنیزگ  يدنبتیولوا و  حیحص ،

شنیزگ يدنبتیولوا و  تسا  نشور  یعامتجا . ياهیراذگتـسایس  رد  مهو  ینید  نوتم  رد  نانز  لیاسم  یـسانشزاب  رظن  هطقن  زا  مه  دراد ؟
. دشاب صخـشم  دیاب  زین  باختنا  يدنبتیولوا و  ياهکالمیـسانشزاب  هک  تسا  نیا  تسا . نکممان  ای  لکـشم  يرما  كالم ، نتـشادنودب 

هـسیاقم هک  تسا  نیا  مهم  دهدیم ، تروص  هک  ییاهباختنا  دریگیمرارق و  هک  ییاهـشقن  اهتیعقوم و  ربارب  رد  هراومه  درم  ای  نز  لاحرهب ،
اهتیعقوم اهشقن ، اهتیلوؤسم ، يراذگشزرا  یبایزراو و  تخانـش  دروآیم . تسد  هب  ار  حلاصم  مادک  دهدیم و  تسد  زا  ار  یعفانمهچ  دنک 

رد نتفرگ  رارق  دشاب . نآ  ياهتیمورحمزین  اهدرواتـسد و  همه  شجنـس  اب  دیاب  دوشیم ، هیـصوت  ای  داهنـشیپ  نانزيارب  هک  یلمع  هاگیاج  و 
زین ار  اهتیلوؤسم  اهتیدودحمیخرب و  ارهق  دروآیم ، ناغمرا  هب  صخش  يارب  هک  يرایسب  ياهدرواتـسدو  عفانم  ربارب  رد  يرـسمه   » تیعقوم

هلماعم نینچ  هکدشابیم  وا  رگباسح  لقع  نیا  اما  دنامیم  زاب  بولطم  ياهتیعقوم  اهتساوخیخرب و  هب  یبایتسد  زا  صخش  دراد و  لابند  هب 
گنچ هــب  ار  يرتـــهب  هدـــش  ینیبشیپ  ياـــهتیعقوم  دـــهدیمتسد و  زا  ار  ییاـــهتیعقوم  دراذـــگیم . وا  ياـــپ  شیپ  ار  يدـــنمدوس 

وا رگباسح  لقع  هیـصوت  داشرا و  اب  زین  یخرب  و  دوشیمهدناوخ ، ارف  وس  نادب  يرطف  يزیرغ و  تروص  هب  یخرب  هک  ییاهتیعقوم  . دروآیم
حـلاصم و همه  هب  عماـج  شرگن  اـهنت  نیا  دـشابیمیگدنز . لوـمعم  ياـهزاین  یعاـمتجا و  حیحـص  تابـسانم  هب  ییوگخـساپتهج  رد  و 
نانز و هرهب  دناوتیم  هک  تسا  رتهتسیاشتیعقوم  شنیزگ  رگید و  يوس  زا  اهتیلوؤسم  اهتیدودحم و  اهتیمورحم و  ، وس کی  زا  اهدرواتـسد 

نانز لیاسم  تخانش  ردهجوت  روخرد  یلصا  دوخ  نیا  دنک و  لماک  ار  شیوخ  ياهییاناوت  تاناکما و  ، اهتـصرف زا  هنیهب  هدافتـسا  رد  نادرم 
لدـعلاب و رماـی  هللا  نا   » تعیرـش یتـسه و  رد  ریگارف  یلـصا  لدـع ، متـشه : لـصا  تسا . ناملـسم  نز  یعاـمتجا  یناـسنا ، هرهچ  میـسرت  و 

لام نداد  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  ( » 25  ) نورکذـت مکلعل  مکظعی  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلانع و  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و 
هب ساسا  لدعلا  .«. » دییآ دوخ  هب  دیاش  هک  دـهدیم  دـنپ  ار  امـش  درادیم ; زاب  زواجت  رکنم و  یتشززا و  و  دـهدیم ، نامرف  دـنواشیوخ  هب 
زج يزیچ  هک  بان  مالسا  (ع .) یلع نینمؤملاریما  دراد .». یگتسب  نادب  ملاع  ماوق  ییاتـسیا و  هک  تسا  ياهیاپ  تلادع  ( . » 26  . ) ملاعلا ماوق 

یگژیو اب  هعماجتیریدـم ، يربهر و  یعامتجا و  طباور  ماـکحا و  رد  مه  يداـقتعا و  دـعبرد  مه  تسین  هیاریپیب ، نیتسار و  عیـشت  ناـمه 
هبتلادع دزاسیم . ادج  میناوخیم  ییاکیرمآ  مالـسا  مان  هب  کنیا  هچنآ  يومامالـسا و  زا  ار  شیوخ  یعامتجا  يرکف  خیرات  لدع ، لصا 

نازیملا عضو  اهعفر و  ءامسلاو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا . يراجتعیرش  ماظن  هاگتسد و  رد  مه  عیرـشت و  ماظن  رد  مه  لصا ، کی  ناونع 
طباور عیرـشت و  ماظن  هب  هاگن  دـیوگیم  (ع ) ناربمایپهارمه هب  نازیم  باتک و  لازنا  زا  نخـس  هک  اجنآ  و  تسا ، نیوکت  ناهجهب  رظان  ( 27)

یهاگدـید یمالک ، رظن  هطقن  زا  هعیـش  گنهرف  ( . 28  . ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  اـنلزنا  و  : » دراد اـهناسنا  یعاـمتجا 
یعامتجا و یمالک ، ثحابم  رد  ياهدمعزیامت  هجو  دوخ  نیا  و  دراد ، ود  نیا  حبق  نسحتینالقع و  ملظ و  لدعهراب و  رد  ار  نشور  الماک 
هب یلو  هدـش  دروخربيار  سایق و  یفارحنا  نایرج  اب  تدـش  هب  گـنهرف  نیا  رد  هک  يدوجو  اـب  ،و  دوریم رامـش  هب  هعیـش  يارب  یخیراـت 

، ماـکحا رد  یعرـش  هـلدا  زا  یکی  ناوـنع  هـب  لـقع  تـیجح  ناـیم  و  تسینیفاـبلایخ ، نـظ و  هـب  لـمع  زج  يزیچ  هـک  اـهنیا  ناـیم  یتـحار 
برد دش و  یتیافکیب  صقن و  هب  یمالسا  ماکحاتایلک  لوصا و  ماهتا  بکترم  سایق ، باحـصا  دننامه  هن  تسا . هتفرگ  تروصکیکفت 

هتفگ هب  هک  دوب  هنوگنیدب  و  تسبشیوخ . يور  هب  ار  لقع  تیجح  باب  ثیدح ، لها  نوچ  هن  دوشگ و  دوخيور  هب  ار  نونظ  تالایخ و 
لـصا یلقع و  حـبقو  نسح  لصا  عبطلاب  و  يرمالاسفن ، دـسافم  حـلاصم و  زا  ماکحا  تیعبت  لصاو  لدـع  لـصا   » يرهطم هللاتیآ  دـیهش ،

. تفایزابیمالـسا هقف  رد  ار  شیوخ  ياج  لدـع   » لصا هرخالاب  و  دـش . هتخانـشربتعم  یعیـش  یمالـسا  هقف  يانبریز  ناونع  هب  لقع ، تیجح 
قبطنم وا  ربزیچ  هچ  دـید  دـیاب  هک  تسا  مالـسا  ياهـسایقم  زا  تلادـع  لـصا  : » تسا هتـشون  هدـق ) ) يرهطم دیهـش  هـک  هنوگناـمه  ( . 29)
تسا لدع  هچنآ  هکلب  ، تسا لدع  هتفگ  نید  هچنآ  هک  تسا  نیا  هن  تالولعم ، هلـسلسرد  هن  تسا  ماکحا  للع  هلـسلس  رد  تلادع  دوشیم .
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کی ناونع  هب  تلادـع   » هلاسم هب  یلیـصفت  نتخادرپ  ياج  کـنیا  ( . 30 .« ) نید ياربتسا  تلادـعندوب  سایقم  ینعم  نیا  دـیوگیم . نید 
(ع) نید ءایلوا  میرک و  نآرق  ياهدومنهر  ینید و  نوتمهب  هعجارم  اـب  اـما  تسین  یعاـمتجا  تابـسانم  طـباور و  میظنت  رد  هقف و  ردساـیقم 

هبتلادـع درب . یپ  یعامتجا ، یگداوناـخ و  ، يدرف ياـهتیلوؤسم  قوقح و  ماـکحا و  هیاـمناج  ناونع  هب  لدـع  لـصاهک  یتیمها  هب  ناوتیم 
لکـش ار  یعامتجاتابـسانم  طـباور و  هک  تسا  ینیناوـق  ماـکحا و  همه  يارب  یعطق  یبوچراـچ  ، مکاـح لـصا  ماـع و  نوناـق  کـی  ناوـنع 
هناملاظ طباور  تیمکاح  ( . 31  . ) ماکحالا ةایح  لدعلاب   : » تسا تلادع  هب  ماکحا  تایح  : » میناوخیم (ع ) نینمؤملاریما نخس  رد  دهدیم .

هب هک  یماظن  ; تسین تیلهاج  ماظن  زج  يزیچ  ینید ، ياهتـشادرب  بلاق  رد  یتح  یعاـمتجاهنالداعریغ  ماـظن  زا  ياهرهچ  هئارا  هعماـج و  رد 
ملـسمنب دمحم  تفر . دهاوخ  نایم  زا  زین  جع ) ) دمحم لآ  مئاق  تلود  روهظاب  تخیر و  ورف  مه  رد  ار  نآ  (ص ) مرکا ربمایپ  (ع ) ماما هتفگ 

رد (ص ) ربمایپ هک  دـنکیم  ياهنالداع  ماظن  راتخاس و  هبهراشا  (ع ) ترـضح دوب ؟ هنوگچ  (ص ) ادـخ لوسر  هریـس  دیـسرپ : (ع ) رقاب مامازا 
هنالداع یطباور  دنزیم و  مه  هب  ار  هنالداعریغطباور  نیا  روهظ  ماگنه  زین ، (ع ) تجح ترـضح  درک و  هئارا  هعماج  یلهاجراتخاس  لباقم 

لدـعلاب و سانلا  لبقتـسا  ۀـیلهاجلا و  یف  ناک  ام  لطبا  : لاق (ص ؟) هللا لوسر  ةریـستناک  ام  و  (ع :) رفعجاـبا تلاـس  : » دـیامنیم نیزگیاـج 
میظنت نانز و  لیاسم  تخانـش  رد  ( . 32 .« ) لدعلا مهب  لبقتـسیو  سانلا ، يدیا  یف  ناک  امم  ۀـندهلا  یف  ام  لطبی  ماق  اذا  (ع ) مئاقلاکلذـک

یگداوناخ طباور  میظنترد  هژیوب  هعماج و  يونعم  يدام و  تاناکما  اهـشقن و  اـهتیعقوم ، زا  يروهرهبرد  درم ، نز و  ناـیم  هنـالداع  طـباور 
، طرشکی ناونع  هب  نارـسمه  نایم  تلادع  تیاعر  موزل  صوصخ  رد  میرک  نآرقهچنآ  تسا . یـساسا  ریگارف و  سایقم  کی  لدع ، لصا 

الا متفخ  نا  و  : » تسا هدش  هنالداع  طباور  هب  طورشم  يرـسمه  دنچتیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  تسا . هنومن  کیتسا  هداد  رارق  دیکات  دروم 
: تسا نیا  رگید  هیآ  تسا . هدمآ  هقف  ردهک  تسا  هدشتلادع  نیا  زا  صاخ  يریـسفت  رگید  هیآ  هنیرق  هب  دنچ  ره  ( . 33  . ) ةدحاوف اولدعت 

مدـقت هعماـج ، درف و  : مهن لـصا  ( . 34  . ) ۀـقلعملاک اهورذـتف  لیملا  لـکاولیمت  ـالف  متـصرح  ول  ءاـسنلا و  نیب  اولدـعت  نا  اوعیطتـست  نل  «و 
دنوادخ هک  ارچ  یقالخا ، ياهتمارک  هب  داب  امش  رب  (ص .) مرکا ربمایپ  ( 35 « ) اهب ینثعب  هللا  ناف  قالخالا  مراکمب  مکیلع   » یقالخا ياهتمارک 

. منک لماک  ار  یقالخا  ياهتمارک  اـت  مدـش  ثوعبم  نم  (ص .) مرکا ربماـیپ  ( 36  ) قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  اـمنا  . » داتـسرف نآ  يارب  ارم 
نیرتهب نم  دشاب و  رتهب  شاهداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  (ص .) مرکا ربمایپ  ( 37  ) یلهال مکریخ  انا  هلهال و  مکریخ  مکریخ  »

يدنچ ثحابم  رگیدکی ، اب  ود  نآ  شجنسهک  دنتسه  ياهلوقم  ود  یقالخا ،  ياهشزرا   » یقوقح و ياهـشزرا  . » متـسه ماهداوناخ  ياربامش 
؟ تسا مادـک  اهـشزرا  نیانایم  كارتشا  هوجو  زیاـمت و  هوجو  تسیچ ؟ قـالخا  هلوقم  قوقح و  هلوقمهصخـشم  اـساسا  هکنیا  دـبلطیم . ار 

تـسا ییاهـشسرپ  ؟ دراد دوجو  قالخا   » قوقح و  » نایم ياهطبار  هچ  اساسا  هکنیا  ؟و  تسیچ ود  نیا  زا  کی  ره  فدـه  ورملق و  عوضوم و 
رب دـیکات  تسا  رظن  دروم  ناـنز  لـیاسم  تخانـش  رد  لـصا  کـی  ناوـنع  هبثحب  نیا  رد  هچنآ  تسین . اـهنآ  هب  نتخادرپ  ياـج  کـنیا  هک 

يرـسمه و طباور  هزوح  رد  هژیوب  درم ، نز و  تابـسانمو  طباور  تخانـش  رد  هک  تسا  یثحابم  ياضف  اهیریگتهج و  نایم  کـیکفتموزل 
ره هک  یقوقح  اهـشقن و  اهتیعقوم و  ظفحتهج  رد  یعاـمتجا و  طـباور  رد  یقوقح  ياـهزرم  نییعت  دریگیم . تروصطباور  نیا  میظنت  رد 

تقد و هب  زین  سدـقم  تعیرـشو  دـشاب  دـیدرت  دروم  دـناوتیمن  هاگ  چـیه  نآ  ترورـض  هک  تسا  یعوضومدـنراد  هعماج  داـحآ  زا  کـی 
; تسا هدـش  نیعم  زینیئزج  شارخ  کی  تراسخ  یتح  تاـیاور  یخرب  ریبعت  هب  تسا و  هتخادرپنآ  هب  ياهداـعلاقوف  ماـمتها  اـب  تفارظ و 
تسا و یقوـقح  ياهـشزرا  تخانـشو  یقوـقح  حیرـص  نشور و  ياـهزرم  نییعت  دـنمزاین  هراوـمه  هعماـج  ( . 38  . ) شدـخلا شرا  یتـح  »
هک ییاهزرم  اهبوچراچو و  قوقح  هک  تسین  يدیدرت  و  دناسر ، ناماس  هب  یقالخا  ياهـشزرا  واهتمارک  رب  هیکت  اب  اهنت  ار  هعماج  ناوتیمن 

یعامتجا و رظنهطقنزا  عومجم  رد  دنکیم ، نیمضت  ار  حیحـص  تابـسانم  ظفح  دشخبیملکـش و  ار  هعماج  یعامتجا  طباور  تابـسانم و 
یتقو هکنانچ  تسا ، رادروخرب  يرتالاب  شزرا  رابتعا و  تیمها و  زا  يدرف ، ياهتمارکو  یقالخا  ياهـشزرا  اب  هسیاقم  رد  هعماج ، تیریدم 

زا ار  اهنآ  دوج »  » و دـهدیم ، رارق  شدوخ  هاـگیاج  رد  ار  روما  تلادـع  :» دومرف دوج ؟ اـیتسا  رتربتلادـع  دندیـسرپ : (ع ) نینمؤملاریما زا 
و ( 39 . ) تسا رتربتلادـع  نیاربانب  تسا ، هژیو  ياهضراع  « دوج  » و تسا ، ریگارف  ماـع و  يرگتـسایستلاد  و  دروآیم ، نوریب  یلـصاریسم 
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هجوت اب  یلو  دوش . هدافتسا  تیولوا  تیمها و  نیمهزین  ناسحالا  لدعلاب و  رمای  هللا  نا   » هفیرش هیآ  رد  ناسحا   » رب لدع  » رکذ مدقت  زا  دیاش 
یعامتجا تابسانم  طباور و  زین  يدرف و  كولـس  شزرا  هک  تسین  يدیدرتدراد  دوجو  یقالخا  شزرا  لمع و  يارب  هک  اهیگژیو  یخرب  هب 
ماکحتسا یحور و  یلاعت  زا  یکاح  تسا و  رتشیب  تساهتفرگ ، تروص  نارگید ، قوقح  هب  زواجت  نودب  یقالخا و  ياهتمارک  ساسا  ربهک 

هزیگنا تین و  ورگ  رد  یقالخا  ياهتمارکققحت  دـشخبیم . یـصاختفاطل  یمرگ و  یعامتجا ، طباور  تابـسانم و  هبهک  تسا  ییاههزیگنا 
دراد نیا  هب  یگتـسبطقف  دناهتفگ  هک  نانچ  یقوقح  شزرا  هک  یلاح  رد  دهدیم  لیکـشت  ار  یقالخالمع  حور  عقاو  رد  هک  تسا  یـصاخ 

هن تـسا و  یعاـمتجا  حــلاصم  رطاـخ  هـب  اـهنت  نآ  تیاـعر  دریگ و  ماـجناینیعم  بلاـق  لکــش و  رد  یقوـقح و  نیزاوـم  قـبط  راــک ، هـک 
مه یقالخا  شزرا  هجیتن  رد  هکدـشاب  زین  یقالخا  هزیگنا  هارمه  دـناوتیم  یقوقح  راتفر  هک  تسا  حـضاورپ  (. 40 يونعم . یحورلماکت و 

دارفا ینورد  یناسفنياهتمارک و  یقالخا و  ياهـشزرا  هب  مازتلا  زا  هتـساخرب  زین  یقوقح  ياهیدـنبیاپزا  يرایـسب  هک  ناـنچ  تشاد . دـهاوخ 
یقوـقح و يدــنمهطباض  نودــب  دــنچ  ره  یعاـمتجا  تابــسانم  حیحــصيریگلکش  نآ و  نـالک  لکــش  رد  هعماــج  تیریدــم  تـسا .
یلاعتم و فدـه  ناونع  هب  هچنآ  اما  درادـن  ناکما  یقوقحرظنهطقن ، زا  هدـش  فیرعت  هتفاـیماظن و  ـالماک  یهاگتـسد  زا  يرادروخربنودـب 

اهشزرا ساسا  رب  اهنت  شیوخ  طباور  رد  هعماجداحآ  هک  تسا  ییاهـشزرا  یقالخا و  ياهتمارک  شرتسگ  میکحت و  تسارظن  دروم  یلـصا 
یگداوناخطباور و هزوح  رد  هژیوب  درم  نز و  نایم  یقوقح  طـباور  نییعت  نیارباـنب  دـنریگیم . تمدـخ  هب  یحورو  یقـالخا  ياـههزیگنا  و 
رد شیوـخ  قوـقح  زا  هدافتــسا  رب  دــیکات  هیــصوت و  تـسا و  عوضومکـی  نادرم ، اـی  ناـنز  قوـقح  زا  عاـفد  اـهزرم و  نییبـت  رب  دــیکات 

هداوناخ و طیحم  رد  درم  نز و  نایم  یناـسنا  هطبار  ساـسا  . دوش هتخیمآ  مه  هبثحبم  ود  نیا  دـیابن  تسا و  رگید  عوضوم  یـصخشطباور ،
ظفح هطبار ، نیا  درواتـسد  لقادـح  میتفگنخـس . نآ  هراب  رد  رتشیپ  هک  تسا  يرطف  يزیرغ و  تمحر   » تدوم و  » نامه ، يرـسمه طـباور 
هجرد رد  دـناهدش و  هدـناوخارفنآ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  رهوش ، مه  نز و  مه  هک  يزیچ  نآ  اـما  تسا  درمو  نز  زا  کـی  ره  یقوقحتمرح 

دودـح و قوقح و  هب  رهوش  نز و  هژیوب  هعماج  يزاسانـشآ  تسا . رگیدـکی  اب  طباور  رد  یقالخاياهتمارک  میکحت  دراد  رارق  تیمها  لوا 
ود و نآ  نایم  یقوقح  لباقتم  طباور  يارجارب  هیوسکی  دـیکات  اـما  درک  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  شـالت  دـیاب  تسا و  ترورـضکی  اـهزرم 
، عضاوت راثیا ، نوچمه  یقالخاياهتمارک  اب  هک  تسین  يزیچ  یقوقح ، کشخ  تابـسانم  میکحت  یقوقحياـهزرم و  رب  نداتـسیا  هب  قیوشت 
هک تسا  نیا  دشابهتـشاد . لماک  یگنهامه  يراـکمه ، هیحور  تیوقت  و  ملح ، ربص و  تفوطعو ، یناـبرهم  یتسودعون ، سحتیوقت  وفع ،

یحورو یقالخا  ياهـشزرا  اهتمرکم و  شرتسگ  تیوقت و  تهج  رد  (ع ) نید ءایلواياهدومنهر  ینید و  نوتم  زا  ياهدرتسگ  رایـسب  شخب 
زین نز  دراد . یصاخ  فیاظو  یقوقح  رظنهطقن  زا  رهوش  . میتسه تیولوا  نیمه  دهاش  زین  یگداوناخنورد  يرـسمه و  طباور  رد  دشابیم .

زا هدافتـسا  مدـع  رب  قفاوت  یتح  ددرگیمرب ، نانآیقالخا  قفاوت  اهنآ و  طباور  هب  زیچ  همه  اما  دراد . یـصخشم  ياهتیلوؤسمتهج  نیا  رد 
هک تسا  نینچنیا  و  درادن . رارق  ، یقوقح هیلوا  بوچراچ  رد  هک  اهزیچ  يرایـسب  زا  ندش  رادروخرب  سکعلابای ، ینوناق و  یعرـش و  قوقح 

رگیدفرط زا  دوریم و  رامـش  هب  یتورمیب  زا  ياهنومن  هناخ  زا  جراخ  رد  رهوشندیباوخ  وس  کی  زا  (ع ،) ماما نخـس  رد  لاثم ، ناونع  هب 
اهزور هک  یلاس  کـی  تسا ; رتشیب  تداـبع  لاـس  کـی  زا  نزيارب ، نآ  شزرا  دـهدیم ، شیوخ  رهوشتسد  هب  نز  هک  یبآ  ناویل  کـی 

اپرب وا  ياربتشهب  رد  يرهش  دنکیم  باریـسار  شیوخ  رـسمه  هک  راب  ره  لباقم  رد  دنوادخ  و  دنامب ، رادیب  تدابع  هباهبـش  درادب ، هزور 
یقست ةارما  نم  ام  ( . » 41 .« ) هلها هیفيذلا  رـصملاب  هلزنم  نع  لجرلا  تیبی  نا  ةورملا  يذب  کله  : » دشخبیمار وا  هانگ  تصـش  دـنکیم و 

ۀنجلا و یف  ۀـنیدم  اهجوز  یقـستۀبرش  لکب  اهل  هللا  ینبی  اهلیل و  مایق  اهراهن و  مایـص  ۀنـس  ةدابعنم  اهل  اریخ  ناک  الا  ءام  نم  ۀبرـش  اهجوز 
اهتمارک و تیولوا  مدقت و  هلاسمهب  هداوناخ  قوقح  میـسرت  یـسانشزاب و  نانز و  لیاسم  یـسررب  رد  نیاربانب  ( . 42 .« ) ۀئیطخ نیتس  اهلرفغ 

مه ایندلا و  ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی   » ترخآ هاگرذـگ  ایند ، : مهد لصا  درک . هجوت  يروحملصا  کی  ناونع  هب  دـیاب  یقالخا  ياهـشزرا 
سانلا نم  اریثک  نا  یمسم و  لجا  وقحلاب  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  هللا  قلخ  ام  مهسفنا  یف  اورکفتیمل  وا  نولفاغ ، مه  ةرخآلا  نع 

دندرکن هشیدنا  ایآ  دـنلفاغ . ترخآزا  اهنیا  هک  یتسار  هب  دـنراد و  ربخ  ار  ایند  یگدـنز  زا  يرهاظ  طقف  نانیا  ( . » 43  ) نورفاکل مهبر  ءاقلب 
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راگدرورپتاقالم هبتبـسن  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  صخـشم ، یناـیاپ  اـب  قح و  هب  زج  دـیرفاینار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  ناـشدوخ ؟ رد 
هک تسا  یتقیقح  میراد  دیکات  نآ  ربنانز  لیاسم  تخانش  یسررب و  رد  كالم  کی  ناونع  هب  هک  یلـصا  نیرخآ  دنرادن .». نامیا  شیوخ 

شیپ رد  هک  تسا  ياهدـنیآو  ناهج  ناسنا و  هب  ام  شرگن  عون  نآ  و  دراد . نآ  هب  هراشا  اـی  هتخادرپنآ و  هب  نآرق  تاـیآ  موس  ود  زا  شیب 
هک ياهلـضافهنیدم  یعامتجا  راتخاس  تعیرـش و  ياهزرم  دودـح و  ماـکحا و  ناوتیماـیآ  تعیرـش ، نید و  هب  یعومجم  شرگن  رد  دراد .
زا عـطقنم  ـالماک  هک  درک  لـیلحت  وجتـسج و  ییاـضف  رد  ار  دـشوپیملمع  هماـج  نآ  هب  نینمؤـم  نیتـسار  ناـمیا  دـنکیم و  یفرعم  نآرق 

تـشادرب هب  ناـسنا  هک  تسا  هنادواجیلـصف  رازتـشک  اـم  یگدـنز  تسا و  ترخآ  هاگرذـگ  اـیند  هک  میتفریذـپ  رگا  تسا ؟ ترخآناـهج 
هنادواج یناهج  هب  یبایهاريارب  غورفرپ  یغارچ  و  کیرات ، هاگرذگ  نیا  زا  روبع  هیامتسد  زین  تعیرشو  نید  دزادرپیم و  دوخ  ياههتشک 

هاگتـسدزا ناوـتیم  اـیآ  دـنکیم ، صخـشم  تشونرـس ، گرزب  زور  رد  ار  وا  هاـگیاجهک  تسا  یمدآ  باـختنا   » و راـیتخا »  » نـیا تـسا و 
يدـیدرت تفرگن ؟ رظن  رد  ار  ترخآ  ناهج  اب  وا  لامعا  ناسنا و  تبـسنو  داد  هئارا  لقتـسم  يریـسفت  فیرعت و  قوقح  ماـکحا و  تعیرش ،

رد هعماـج  درف و  تمالــس  هلــضاف و  هنیدـم  بـیط و  تاـیح   » داجیاددـص رد  تیاـهن ، رد  مالــسا  هتــشذگ و  رد  یهلا  ناـیدا  هـک  تـسین 
فدـه هک  تسا  نشور  اما  دـشابیم ، زین  هلحرمنیمه  رد  ناسنا  تداعـس  نماض  یهلا ، تیادـه  دـناهدوب و  ایند  نیمه  رد  هجردنیرتـالاب ،

هب نداد  هجوت  رد  ار  شیوخیلصا  شالت  تمه و  ینامـسآ ، ياهباتک  و  (ع ) یهلا ءایبنا  هک  تسا  ییاهتنمیبتقیقح  نامه  یلـصا  ییاهن و 
تداعس تیادهریسم و  اهنت  تسا . هتفای  صاصتخا  تقیقح  نیا  هب  نآرق  تایآ  مجح  نیرتشیبهک  تسا  نینچ  نیا  دناهتشاد و  فورصم  نآ 

زا ار  هعماـج  ناـسنا و  مـه  رگید ، ياـههار  دــنکیم . یفرعم  یهلا  باــتکهک  تـسا  یهار  هـب  نداــتفا  مالــسا و  نآرق و  شریذــپ  رــشب ،
ورف نیبرهاظ و  مشچ  ندوشگ  دزاسیم . مورحمدـیواج  تداعـس  نآ  زا  ار  اـهنآ  مه  درادیم و  زاـب  اـیند  نیا  رد  یعقاو  بولطمتداـعس و 
اهنت دـنرگنیم و  ناهج  ناسناهب و  يدام  ـالماک  يرظنم  زا  هک  تسا  یتاـنایرج  اـههار و  هب  نداـتفا  رد  درواتـسد  ، رگنتقیقح هدـید  نتـسب 

ههجوار تعیبط  مسج و  گنت  نادـنز  رد  یعاـمتجا  يدرف و  تداعـس  دـشر و  هعـسوتو و  شیاـسآ  هاـفر و  يداـم و  یگدـنز  یهدناـماس 
یگدـنز زا  ییامن  طقف  نولفاغ  مه  ةرخآلانع  مه  ایندـلا و  ةایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی   » نآرق هتفگ  هب  هک  یناـنآ  دـننادرگیم . شیوختمه 

تفرعم  » رد نانیا  دنرادار . یتسه  قیاقح  ندید  مشچ  هن  دننکیم و  دوخ  رد  هشیدنا  هن  دـنلفاغ . ترخآناهج  زا  دـنراد و  غارـس  ار  يویند 
همهو تعیرـش  نایم  هجیتن ، رد  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  ناـیم  هک  یتابـسانم  هب  دـسرهچ  و  رگید ، یناـهج  هب  دـسر  هچ  دـنناوتان ; شیوخ 

ماهوا و دنب  رد  دنرادن و  غارـس  ياهتـسوپ  زج  یتسه  زا  یمان و  زجتقیقح  زا  هک  نیبرهاظ  ياههشیدـنا  اهمـشچ و  ایآ  دراد . دوجو  یتسه 
ینیبناهج و مادک  اب  دنشاب ؟ نانآ  ياشگهار  نانزلیاسم و  نز و  تیـصخش  فرعم  دنناوتیم  دناهدمآ  راتفرگ  شیوخ  یتسرپهدامتالایخ 

قلخ ضرالا و ال  تاوامسلا و  قلخ  مهتدهـشا  ام  : » دشاب هدش  هتفرگ  نآ  رب  هاوگ  یمدآ  هک  تسین  يزیچ  تقلخرارـسا ، یهاگآ ؟ نیمادک 
همه ایآ  یلو  مینکیم ; ریبعت  يرمالا  سفنحـلاصم   » هب نآ  زا  هک  تسا  یعقاو  یحلاصم  عبات  ماـکحا  هک  تسین  يدـیدرت  ( . 44  . ) مهسفنا
همه ناوتب  ات  دوشیم  هصالخایند  نیا  رادیاپان  عفانم  رد  حلاصم  همه  ایآ  دـنیبیم و  یمدآ  نیبرهاظ  مشچهک  تسا  يزیچ  نامه  تحلـصم 
نیا ینید ، یـسانشتفرعمبوچراچ  رد  هک  تسا  نشور  درک . لیلحت  ریـسفت و  حـلاصم  نیمهبوچراچ  رد  ار  یقوقح  ياهزرم  ماـکحا و 

هــشیریب تاـهیجوت  تـالیوات و  لـیو  هاـچ  هـب  ندــمآ  راـتفرگ  زج  ياهجیتـن  ،و  تـسین هتفریذــپ  تـسا و  راکــشآ  ینیبهاـتوک  کــی  رما 
درک دهاوخ  مرن  یموم  هب  لیدبت  ار  هلدا  صوصن  یتح  ینیدنوتم و  عبانم و  سدقم ، تعیرـش  تشاد و  دـهاوخن  قطنمیب  ياهیزادرپلایخو 

، رـشب قوقح  زا  عافد  نامزاس  دوش ; دراونآ  رب  يراشف   » هچ دشاب و  یـسک   » هچ تسد  رد  ات  دـمآ ، دـهاوخرد  یلیامـشو  لکـش  ره  هب  هک 
لصا نیا  رد  نخس  هصالخ  تسد . نیا  زا  ییاههکرعم  و  یناهج ، نیون  مظن  رشب ، قوقح  هیمالعا  نانززا ، ضیعبت  عفر  یناهج  نویـسناونک 

تداعـسام رگا  تسا . هدرک  یفرعم  ظاحل و  مه  اب  طبر  رد  گـنهامه و  ياهنوگ  هب  ار  ودره  ترخآ ، اـیند و  هک  تسا  ینید  مالـسا  هکنیا 
میناوتیمن دـشاب ، دـناوتیمن  دـیابن و  زین  نیا  زا  ریغ  هک  نانچ  میتفریذـپگرزبتقیقح  تیعقاو و  کی  ناونع  هب  ار  ترخآ  ناهج  يدـبا و 

تعیرـش هاگتـساخ  میریگب . هدیدان  ار  یگدنز  فلتخمداعبا  اهناسنا و  طباور  یعامتجا و  تابـسانم  ماکحا و  نیناوق و  رد  نآ  یـساساریثات 
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يزور دنچ  هک  تسا  توکلم   » غابغرم یمدآ ، دوشیمن و  هصالخ  مینیبیم  رـس  مشچ  اب  کنیا  هچنآ  هب  هک  تسایناهج  ناسنا و  سدـقم ،
کسم و هماتخ  . » تسین هنایشآ  نیا  هیامتسد  طقف  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتعیرش  تیاده و  وتسا  هدرک  قارتا  کلم   » ملاع هنایـشآ  رد 
ج14، هعیـشلالیاسو ، رد : توافت  یکدنا  اب  و  ص222 . ج103 ، راونالاراحب ، ( 19 تشوـن :  یپ  ( . 45  . ) نوسفانتملا سف  انتیلف  کـلذ  یف 
(21 ص389 . ج3 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  ( 20 ص383 . ج3 ، هـیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم   » و ح4 . ، 1 باب حاـکن ، تامدـقم  باوبا  ص3،

قالط هب  مادقا  لیلدیب  هک  یناسک  تمذـم  رد  هک  يدـنچ  تایاور  هب  هراشا  ( 23 ص54 . ج6 ، یفاک ، ( 22 ص264 . ج103 ، راونالاراحب ،
امم ءیـش  نم  ام  (: » (ع قداص مامانخـس  نیا  هلمج  زا  تسا : هدش  هدرب  مان  ضوغبم  یلالح  ناونع  هب  قالط  زا  تسا و  هدـشدراو  دـننکیم 

(26 هیآ 90 . لحن ، ( 25 ص6 . ج78 ، راونالاراحب ، ( 24 نامه . قاوذلا .  قالطملا  ضغبیهللا  نا  قالطلا و  نم  هیلا  ضغبا  لج  زع و  هللا  هلحا 
یسررب ( 30 ص34 . یهلا ، لدـع  ( 29 هیآ 25 . دـیدح ، ( 28 هیآ 7 . نـمحرلا ، ( 27 ص 61 . لوؤسلا ، بلاـطم  زا  لـقن  هب  ۀـمکحلا ، نازیم 

خیـش ماکحالا ، بیذـهت  ( 32 مـلکلاررد . مـکحلاررغ و  ( 31 تـمکح . رـشن  ص14 ، يرهطم ، یـضترم  یمالـسا ، داصتقا  یناـبم  یلاـمجا 
(37 ربخ 5217 . لاـمعلازنک ، ( 36 ص420 . ج71 ، راونـالاراحب ، ( 35 هیآ 129 . ناـمه ، ( 34 هیآ 3 . ءاـسن ، ( 33 ص154 . ج6 ، یسوط ،
الالح و ال هللا  قلخ  ام  (ع :) قداـص ماـما  نخـس  نیا  هلمج  زا  ( 38 ح8 . ، 88 باب حاکنلا ، تامدـقم  باوبا  ص122 ، ج14 ، هعیشلا ، لئاسو 
و هاوس ، امف  شدـخلاشرا  یتح  رادـلا  نم  وهف  رادـلا  نم  ناک  ام  و  قیرطلا ، نم  وهف  قیرطلا  نم  ناک  امف  رادـلادحک ، دـح  هل  ـالا و  اـمارح 
، اهعضاومرومالا عضی  لدعلا  لاق : دوجلا ؟ وا  لدعلا  لضفا : امهیا  (ع ) نینمؤملاریما لئس  ( 39 ص59 . ج1 ، یفاک ، ةدلجلا . فصن  ةدلجلا و 
، حـلاص یحبـص  هغالبلاجـهن ، امهلـضفا .» امهفرـشا و  لدـعلاف  ، صاخ ضراع  دوجلا  و  ماع ، سئاس  لدـعلا  و  اهتهجنم ، اـهجرخی  دوجلا  و 
ج14، هعیـشلا ، لئاسو  ( 41 تیعقاو . اـب  شزرا  هطبار  هلاـقم  موس ، هرامـش  لوا ، لاـس  ملع ، رون  هلجم  کـن ; ( 40 تمکح 437 . ص553 ،
(45 هیآ 51 . فـهک ، ( 44 و 8 . هـیآ 7  مور ، ( 43 ح3 . ، 89 باب ص123 ، نامه ، ( 42 ح7 . ، 88 باب حاکنلا ، تامدـقم  باوبا  ص122 ،

هیآ 26. نیففطم ،

هفطاع هاگتساخ  نز 

هدـش و نز  یحور  شمارآ  ثعاـب  هـک  يروـما  هـلمج  زا  نارگید  زا  ندرک  تیاـمحو  يریگتــسد  يارب  قاـیتشا  نز 1 ـ مایپ  هماـنهام  : عبنم
هیاس زا  ار  ناگتـسخ  رتسگ , هیاس  یتخرد  نوچمه  هدرک و  يریگتـسد  يدنمدرد  زا  هک  تسا  نیا  دزاس , یم  مهارف  ار  وا  نطاب  يدونـشخ 

نز درک  كاپ  ار  نورد  يایاوز  نز  دیوج . یم  نارگید  درد  نیکست  رد  ار  دوخ  يرترب  صخـشت و  ور , نیا  زا  دزاس . دنم  هرهب  دوخ  فطل 
نوچمه زین  وا  دـننک و  هعجارم  يو  هب  زاـین  عفر  يارب  نارگید  هک  تسا  نیا  نز  یگـشیمه  ياـهوزرآ  زا  یکی  درک  كاردا  ار  قشع  غولب 

, دوش یم  اـضرا  نادنمزاینیریگتـسداب  هدرک و  زورب  وا  رد  یبـلط  تیعقوم  سح  هلیـسو , نیدـب  دزاـس . فرطرب  ار  ناـشزاین  زوسلد , یبـیبط 
ینعم هب  نز  رد  یبلط  هاـج  درم : نز و  رد  یبـلط  تیعقوم  تواـفت  -2 دراد . درم  یبلط  هاـج  سح  ابیریگمـشچ  تواـفت  وا  سح  نیا  نکیل 

وا یهاوخرگد  رد  هشیر  رتشیب  نز  یبلط  هاج  دنـشاب . هتـشاد  وکین  يدای  وا  تیـصخش  زا  نارگید  هک  دراد  لیم  نز  تسا . یبلط  تیـصخش 
نیا زا  يا  هشوگ  دـناوت  یم  هنایماع  هداس و  لاـثم  نیا  دریگ . یم  همـشچرس  يو  یهاوخدوخ  زا  رتشیب  درم  یبلط  هاـج  هک  یلاـح  رد  دراد ,

رب دنک و  یم  دای  دـنزرف  تیقفوم  زا  دوخ  هب  دـنزرف  باستنا  اب  ردـپ  دوش , یم  قفوم  يراک  رد  دـنزرف  هک  یماگنه  دـهد : ناشن  ار  تیعقاو 
باستنا اب  دشاب , هدروخ  تسکـش  شدنزرف  رگا  ردپ  نیمه  هک  یلاح  رد  هدش , زاتمم  درگاش  الثم  مدنزرف )) : )) دیوگ یم  دلاب و  یم  دوخ 

يارب یمک ـ  هدع  ریدقت  هجوت و  دروم  رگا  درم  . تسا لبنت  وت  هچب  دـیوگ : یم  دـناد و  یم  ردام  نآ  زا  ار  وا  ندوب  قفومان  ردام , هب  دـنزرف 
يارب شترهـش  دـشاب و  ریگملاع  وا  هب  هجوت  هک  تسا  لیام  وا  اریز  دوش , یمن  اضرا  شا  یبلط  تیعقوم  دریگ , رارق  نایانـشآ ـ  طقف  لاثم ,

, یملق راثآ  هب  هک  ینامز  یتح  نز  دوش . یم  بوسحم  هناگیب  الومعم  نانز , ملاع  رد  ییاهوزرآ  تاراظتنا و  نینچ  نکیل  دنامب , یقاب  اهنرق 
. دنک ادـیپ  ریگملاع  یترهـش  هکنیا  هن  دـننادب , مارتحا  لباق  قیال و  ار  وا  تیـصخش  هک  تسا  نیا  ناهاوخ  اهنت  دروآیم , ور  يرنه ... یملع ,
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تیاضر شیوخ  یگدنز  هویـش  تشونرـس و  زا  ابلاغ  دنا , هتفر  شیپ  نادرم  ياپمه  ترهـش , ماقم و  تسپ و  نتفای  ددص  رد  اهنت  هک  ینانز 
تیمیمـص افـص و  تبحم و  قشع و  ترارح  زا  مرگ  اما  ترهـش , مان و  زا  یلاخ  هداس و  کچوک , يا  هداوناخ  يوزرآ  رد  دنرادن و  رطاخ 

, مسر مسا و  دنشاب و  يرتشیب  هنانز  ياهیگژیو  تایصوصخ و  ياراد  هک  دیآیم  ناشـشوخ  ینانز  زا  رتشیب  زین  نادرم  یتح  دنرب , یم  رـس  هب 
ار دوخ  تامحز  شاداپ  هک  انز  دنامن , هتفگان  ار . وا  رسمه  هن  دنازیگنا , یم  رب  ار  رگید  نز  نیسحت  اهنت  بلغا  یمسر  تاراختفا  ترهش و 

ياـهوزرآ فلتخم و  تـالیامت  اـب  سنج  ود  نیا  سپ  دـشاب . هتـشاد  هجوـت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـنک , یم  وجتـسج  ندوـب  بوـبحم  رد 
راچد رگیدـکی  رانک  رد  اهنآ  یگدـنز  دـندوب , تکرح  رد  يدـحاو  لکـش  هب  ودره  رگا  اریز  دـنراد , زاسمه  یگنهآ  هراومه  نوگانوگ ,

تاراهتـشا و هب  یهجوت  هقـالع و  یتاذ  روطب  درم  نوـچ  اـما  تخاـس , یم  نکممریغ  ار  ناـش  یگدـنز  ملاـسان  تباـقرو  دـش  یم  هرطاـخم 
یم يرپس  تذل  شمارآ و  تمالساب و  هارمهود  ره  یگدنز  دنک و  یمن  تداسح ... تباقر و  ساسحا  وا  هب  تبـسن  درادن , هنانز  تاباستنا 

راـچد درادـن , ناـیفارطا  يارب  ینادـنچ  هرهب  هدـیاف و  شدوجو  دـنک , ساـسحا  هک  ناـمز  ره  نز  نز  رد  ییوخدـنت  ییورـشرت و  3 ـ دوش .
ار یناوج  نارود  يرترب  نآ  هک  دـنک  ساسحا  رگا  زین  رهوش  ردام  . دوش یم  نایامن  ییوخدـنت  لکـش  هب  نآ  دومن  هتـشگ , یناور  ياهـشنت 

هیکت هب  زاین  دوخ  هکلب  دوش , یمن  بوسحم  هاگهانپ  هاگ و  هیکت  اـهنت  هن  تسین , هداوناـخ  تامیمـصت  ساـسا  روحم و  وا  تارظن  درادـن و 
نز رهوش و  رتخد  هک  ینامز  نینچمه  دوش . جراـخ  یگدـنز  هنودرگ  زا  اداـبم  دریگب , نآ  هب  ار  شنازرل  روجنر و  ناتـسد  اـت  دراد  یهاـگ 

هتشاد یساسحا  نینچ  هک  یتقو  ات  دوش و  یم  زاغآ  اهنآ  عازن  هطقن  دننک , یقلت  درم  تاساسحا  بلق و  فرـصت  رد  بیقر  ار  رگیدکی  ردپ ,
شکمـشک هب  ندیـشخب  تدش  رد  دنز , نماد  ود  نیا  تباقر  ساسحا  هب  هک  يا  هلاسم  ره  دـش و  دـهاوخن  لح  شکمـشک  عازن و  دنـشاب ,

ردام و ناـیم  رـسپ  شقن  نینچمه  شرتخد , رـسپ و  نز , نیب  افـص  حلـص و  يرارقرب  هنیمز  رد  ردـپ  شقن  هک  تساـجنیا  . دوب دـهاوخ  رثوم 
نیا هب  هک  یلمع  ره  زا  دوش و  لیبق  نیا  زا  ییاهتیساسح  داجیا  عنام  صاخ , يریبادت  ماجنا  اب  دیاب  رـسپ  ای  ردپ  دوش . یم  نشور  شرـسمه 
یب یلوصا  حیحـص و  تیبرتزا  رگا  ندرک ـ  تداسح  ندـیزرو و  لـخب  رد  نز  يزوت  هنیک  تداـسح و  4 ـ دزیهرپب . دنز , نماد  اهتیـساسح 

يرگید نز  تازایتما  لیاضف و  ندینـش  لمحت  یتح  يرامیب  نز  نینچ  دنک . بسک  درم  اب  هسیاقم  رد  ار  ییالاب  هبتر  دناوت  یم  دشاب ـ  هرهب 
اهنت اهزایتما , فاصوا و  نآ  هک  ینامز  صوصخب  دشاب ; وا  دوخ  زا  رت  نییاپ  تالامک  تیصخش و  ثیح  زا  يرگید  نآ  دنچ  ره  درادن , ار 

بیاعم فیرعت , رانک  رد  دوخ  صاخ  شور  اب  دنک , فیرعت  نز  نآ  زا  تسا  روبجم  هک  ینامز  یتح  وا  دشاب . هتـشاد  صاصتخا  نز  نآ  هب 
. تسا فرحرپ  یمک  هک  فیح  اما  تسا , هقیلـساب  گنرز و  یلیخ  مناخ  نالف  دیوگ : یم  لاثم  ناونع  هب  دشارت . یم  يو  يارب  یـصیاقن  و 

دهاوخ یمن  شلد  یلک  روطب  نز  دـنک . یم  گنرمکاروا  تازایتما  , مک تسد  ...(( شاک يا  یلو , اـما ,  )) ظاـفلا ندروآ  اـب  بیترت , نیدـب 
ار یکی  دهاوخب  رگا  شبوبحم  درف  هک  دراد  تسود  وا  دـشاب . يو  بیقر  کیرـش و  شا  هقالع  دروم  درف  هجوت  تبحم و  هنیمز  رد  یـسک 
وا تداـسح  سح  تسین , هدـیزگرب )) هناـگی   )) وا دـنک , ساـسحا  هک  یناـمز  دوـش ; یم  هدـیزگرب  هک  دـشاب  وا  اـهنت  دـنیزگرب , همه  نـیب 

هزاغم ود  رگا  لاثم : ناونع  هب  دـنیبب , رطخ  رد  ار  دوخ  تارابتعا  عفانم و  هک  دوش  یم  یتلاح  نینچ  راچد  ینامز  درم  اما  دوش . یم  کیرحت 
دایز و هلصاف  اب  ای  دشابن  یشافک  هزاغم , ود  نآ  رگا  یلو  دنوش , یم  تداسح  تباقر و  راچد  دنشاب , مه  کیدزن  نابایخ  کی  رد  یشافک 
امنهار و اسب  هچ  دنوش و  یم  دونـشخرگیدکی  تاقیفوتو  تفرـشیپزا  هکلب  , دننک یمن  تداسح  رگیدکی  يارب  اهنت  هن  دشاب , نابایخ  ود  رد 

يارب تفـص  نیا  دوش . یم  اـضرا  یبـلط  هاـج  قیرط  زا  هک  تسا  نز  ياـهیگژیو  رگید  زا  ندرکریقحت , تداـسح و  دنـشاب . رگیدـکی  راـی 
رارق شهوکن  دروم  (ع ) نیموصعم همئا  تایاور  رد  یتافـص  نینچ  ور , نیا  زا  تسا . كانرطخ  هعماـج  هجیتن  رد  نز و  لـماکت  تداـعس و 
دروم زوت  هنیک  درف  دومرف : رگید  ياج  رد  نینچمه  ( 1 .) تسا بویع  مامت  ردام  هنیک , دومرف : (ع ) یلع ترضح  هنیمز  نیا  رد  تسا . هتفرگ 

هنیآ زا  ار  كاپان  شقن  نیا  نکمم  هلیـسو  ره  هب  دیاب  دنـشاب , وا  قلخ  ادخ و  بوبحم  دـنهاوخ  یم  رگا  نانز , سپ  ( 2 .) تسین مدرم  هقالع 
ندناسانـش رد  نز  ریگمـشچ  شالت  5 ـ دـننک . نآ  نیزگیاـج  ار  هنیک  زا  یلاـخ  هناتـسود و  ناـسنا  كاـپ  تاـساسحا  دـنیادزب و  دوخ  حور 

; دورب شیپ  گرم  ياپ  ات  تسا  رـضاح  يراکادـف  هنوگره  يارب  هک  تسا  نیا  نز  زراـب  تایـصوصخ  رگید  زا  شیوخ  دوجو  ياـهرهوگ 
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وا یقیقح  تایـصوصخ  دـنربن و  یپ  وا  تامحز  يراکادـف و  شزرا  تیمها و  هب  شنایفارطا  ادابم  هک  تسا  نآ  نیب  نیا  رد  يو  هرهلد  اهنت 
یم ناشن  دوخ  زا  نادنمزاین ... نارامیب و  زا  يراتسرپ  هیریخروما , ناریقف , هب  یگدیـسر  يارب  نز  هک  یلمحت  ربص و  دنامب . یقاب  هتخانـشان 

رتقفوم شیوخ  راک  رد  نز  ناراتـسرپ  هک  میا  هدرک  هدـهاشم  لاثم  ناونع  هب  تسا , بایمک  رایـسب  ای  دوش  یمن  تفای  نادرم  نیب  رد  دـهد ,
یمن مه  رب  کـلپ  رحـس  اـت  بش  ناـشرامیب  شخب  تیاـضر  دـنخبل  دـیما  هب  هک  یناراتـسرپ  دنرایـسب  هچ  دـنزرو , یم  قشع  نآ  هب  هدوـب و 
شیپ دراد , يونعم  یقالخا و  هبنج  طقف  هک  يدصقم  هناتـسآ  ات  ار  دوخ  شدایز  لمحت  ربص و  اهیگتـشذگدوخ و  زا  اب  نز  سپ  دـنراذگ .

ات نادرم ـ  بلغا  رد  اـما  تسا . شیوخ  يدوجو  ياـهرهوگ  ندناسانـش  هب  نز  ینطاـب  لـیم  زا  يدومن  دوخ  لـمحت , ربـص و  نیا  دور . یم 
رد نز  دشاب . هدیباوخ  یتعفنم  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  نکمم  ییاج  ات  يراکادف  دـنا ـ  هتفرگن  رارق  یلوصا  میلاعت  تیبرت و  تحت  هک  ینامز 
نآ ار  وا  هدرب و  یپ  وا  شزرا  هب  شنایفارطا  هک  دراد  دایز  لیامت  رطاخ  نیدب  دـسر , یم  یلاع  یتیـصخش  هب  اهراثیا  يراکادـف و  نیا  هیاس 

بسک يرتیلاع  راکفا  دنک و  لمحت  يرتشیب  ياهیتخس  اهتمحز و  هار  نیا  رد  نز  ردقره  دنرادب . تسود  تسا , راوازس  هتسیاش و  هک  هنوگ 
رب وا  یلـصا  دوصقم  هک  تسا  نیا  نز  يارب  همه  زا  رتکاـندرد  دوـش . یم  رتینـالوط  رتـشیب و  شاـیدوجو  شزرا  ندناسانـش  يوزرآ  دـنک ,
ای یگداوناخ  تیعقوم  دـننام : يرهاظ  روما  رطاـخ  هب  هکلب  هدرکن , كرد  ار  وا  اـهنت  هن  دـنامب و  یفخم  يو  ناـکیدزن  صوصخب  نارگید ,

, دنهد یم  تیمها  يرهاظ  روما  هب  اهنت  دننک و  یم  راتفر  نز  اب  هنوگ  نیا  هک  ینادرم  تسا , ینتفگ  دنهد . رارق  هجوت  دروم  ار  وا  ییابیز ...
دوخ فده  هب  دـنک , جاودزا  ینز  اب  ییابیز  ای  تورث  رطاخ  هب  هک  يدرم  دومرف : هراب  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  دنـسر . یمن  دوخ  دوصقم  هب 

ار وا  شرسمه  دهاوخ  یم  يو  درادب . تسود  شا  یتاذ  تایصوصخ  تالامک و  رطاخ  هب  ار  وا  شرـسمه  دراد  تسود  نز  ( 3 .) دسر یمن 
هقالع تبحم و  بلج  زومر  زا  یکی  کش  نودـب  دـشاب . هتـشاد  تسود  دراد , دوجو  زین  وا  رد  هک  نانز  مومع  ياـهیگژیو  تافـص و  يارب 

ار شیوخ  حور  فلتخم  داعبا  حلاص , دالوا  تیبرت  اب  تسا  لیام  نز  دشاب . یم  شرسمه  صاخ  ياهیگژیو  اهتوافت و  هب  درم  هجوت  رسمه ,
نودـب وا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دزاس . راکـشآ  ناگمه  هب  ار  دوخ  تامحز  دـشخبب و  هنادواج  گنر  شایدوجو  راثآ  هب  هداد و  شرورپ 

زا نز , دنام . یم  وا و ... بلق  نابرـض  وا , هیرگ  يادص  ندینـش  دـنزرف و  دـلوت  يوزرآ  رد  يرطف  روطب  یبناج , لئاسم  اهیتخـس و  هب  هجوت 
يارب ار  راظتنا  نیمه  سپـس  ; دنک یمیرامـش  هظحل  شکدوک  بلق  نابرـض  يادص  ندینـش  يارب  تسا  رادراب  دوش , یم  هجوتم  هک  ینامز 
میقع شدوجو  ناکرازا  ینکر  ییوگ  , دنام هرهب  یب  یحلاصم  هب  انب  یهلا  تبهوم  نیا  زا  ینز  رگا  تهج , نیدـب  دـهد . یم  همادا  وا  دـلوت 

وزرآ و اـهنت  دریگ و  یم  راـک  هب  يو  هدـنیآ  تداعـس  سپـس  كدوـک و  دـلوت  هار  رد  ار  شیوـخ  شـالت  یعـس و  ماـمت  نز  تسا . هدـنام 
دنک سح  رگا  رمع  نایاپ  رد  وا  (( دـینکن ; مشومارف  : )) هک تسا  نیا  دـنک  یم  نایب  فلتخم  تاریبعت  تاکرح و  ظافلا , هب  هک  وا  شهاوخ 

ار دوخ  نایاپ  یب  ياهجنر  دنا , هتخانشن  ار  وا  زونه  ای  هدرک  شومارف  ار  وا  شا  هقالع  دروم  دارفا  مامت  و  شردام ... شردپ , شرـسمه , هک 
نم 3 ـ ممحلاررغ . 2 ـ مکحلاررغ . 1 ـ اهتشونیپ : . O تـسا هدرکن  یگدنز  هدوبن و  هدنز  الـصا  ییوگ  دـنیب , یم  هجیتن  شاداپ و  نودـب 

ص392. ج3 , هیقفلا , هرضحیال 

تیلهاج رد  نز  تیعضو 

. تسا هدوب  یمالسا  هشیدنا  هزوح  رد  مهم  تاعوضوم  زا  هراومه  مالـسا » هاگدید  زا  نز   » عوضوم هدیکچ  یظعاو  داوج  دمحم  هدنـسیون :
یخیرات نییبت  دـنک . یم  اه  يزادرپ  هیرظن  رد  تیفافـش  هلئـسم و  ندـش  نشور  هب  ینایاش  کمک  هلوقم ، نبا  یخیراـت  یـسررب  کـش ، یب 

رادروخرب یتیعقوم  یهاگیاج و  هچ  زا  مالسا  زا  لبق  نز  هکنیا  تسا . مالسا  زا  شیپ  نز  تیعضو  تخانش  دنمزاین  مالسا  رد  نز  تیعـضو 
رد یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، یعامتجا ، لئاسم  رد  نز  تکراشم  روضح و  نازیم  هدوب و  هنوگچ  نز  هب  یلهاج  برع  درکیور  هدوب و 

مالسا یعامتجا  تالوحت  ریس  رب  يدمآرد  تیلهاج ، رد  نز  تیعضو  تخانش  تسا . راتشون  نیا  یلصا  عوضوم  تسا ، هدوب  یتیعـضو  هچ 
، تسایـس داـصتقا ، عاـمتجا ، هداوناـخ ، نز ، اـه : هژاودـیلک  تسا . راتـشون  نیا  مهم  ياـهروحم  زا  نز  عوـضوم  هراـبرد  مالـسا  هاـگ  رظن  و 
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یم رامش  هب  یمالسا  تاعلاطم  رد  زیگنارب  شلاچ  مهم و  تاعوضوم  زا  مالسا » رد  نز  هاگیاج   » عوضوم همدقم  مالسا  تیلهاج ، گنهرف ،
، باجح هلمج  زا  صاخ ، یعرـش  ماـکحا  نآرق و  تاـیآ  زا  یخرب  مهف  رد  ماـهبا  ییوس و  زا  نز  هلئـسم  هب  مالـسا  یحالـصا  شرگن  دـیآ .
داضتم و ياه  هشیدنا  روهظ  زاس  هنیمز  رگید ، يوس  زا  ثرا و ... میسقت  یگنوگچ  قالط ، قح  يو ، زا  نز  تیعبت  موزل  رهوش و  یتسرپرس 

يدرکیور هدش ، هتشاگن  نز  هرابرد  مالـسا  هاگدید  نوماریپ  هک  يراثآ  رتشیب  تسا . هدش  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  زا  توافتم  ياه  تشادرب 
نز تیعضو  یخیرات  یسررب  دیدرت ، یب  تسا . هدش  نیودت  هراب  نیا  رد  یخیرات  درکیور  اب  يراثآ  رتمک  تسا و  هتـشاد  یمالک  يرکف و 

شیپ تخانـش  نودب  مهم  نیا  اما  درک . دهاوخ  یمالـسا  هشیدنا  رد  نز  یقیقح  هاگیاج  كرد  هب  یناوارف  کمک  مالـسا  ردـص  هعماج  رد 
رد نز  تیعـضو  یخیراـت  تخانـش  دـنمزاین  مالـسا  رد  نز  تیعـضو  نییبت  يارب  ور  نیا  زا  دوب ، دـهاوخن  نکمم  نآ  یخیراـت  ياـه  هنیمز 

تیلهاج رـصع  رد  یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ، یگداوناـخ ، ياـه  هصرع  رد  نز  تیعـضو  هک  دـید  دـیاب  میتسه . تیلهاـج 
مالـسا و یقوقح  تاررقم  ماـکحا و  زا  يرایـسب  درب . یپ  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  تـالوحت  ریـس  زا  یعقاو  كرد  هب  اـت  تسا ؟ هدوـب  هنوـگچ 
ناماسبان و تیعضو  باتزاب  هتفای ، یلجت  نید  نایاوشیپ  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  نانز  دروم  رد  یقالخا  ررکم  ياه  هیـصوت  نینچمه 

مهم هصرع  دنچ  رد  ار  تیلهاج  هرود  رد  نز  تیعـضو  نینچمه  میزادرپ . یم  نآ  هب  یخیرات  یهاگن  اب  هک  تسا  تیلهاج  رد  نز  کیرات 
نهک نیرت و  یساسا  هداوناخ  یلهاج  رصع  رد  هداوناخ  نز و  تیعضو  .1 مینک . یم  یسررب  گنهرف  داصتقا و  تسایس ، عامتجا ، هداوناخ ،

لماکت تیبرت ، شرورپ ، شزومآ و  اه ، لسن  رارمتسا  شقن  زا  هتـشذگ  هک  تسا  هعماج  درف و  نیب  لصاف  دح  يرـشب و  عماوج  نکر  نیرت 
نایب هداوناخ  زا  ینوگانوگ  ياه  فیرعت  نارظن ، بحاص  دـنز . یم  مقر  ار  ناـنآ  تشونرـس  هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  هعماـج  دارفا  تداعـس  و 
ياـه ناـمزاس  نیرت  یمومع  زا  ار  هداوناـخ  ناوت  یم  فـیرعت  کـی  رد  دراد . هراـشا  هداوناـخ  داـعبا  زا  یکی  هب  فـیرعت  ره  هک  دـنا  هدرک 

شریذپ  ) هتفای دانسا  ای  ینوخ  تابـسانم  نآ  رد  دریگ و  یم  لکـش  نز  کی  مک  تسد  درم و  کی  جاودزا  ساسا  رب  هک  تسناد  یعامتجا 
رد ( 1 . ) دراد هدـهع  رب  ار  اـه  نیا  زج  یتـیبرت و  يداـصتقا ، ینامـسج ، یـصخش ، نوگاـنوگ  ياـهدرکراک  دروـخ و  یم  مشچ  هب  دـنزرف )

تسا هداوناخ  ياضعا  نیرترثؤم  زا  یکی  نز  کش ، یب  تسا . ناسنا  یلاعت  دشر و  یلصا  نوناک  هعماج و  نیداینب  دحاو  هداوناخ  تقیقح ،
یـساسا عامتجا ، داحآ  لماکت  تیبرت و  رد  نانز  هک  تفگ  ناوت  یم  تسوا . هدهع  هب  یعامتجا  دحاو  نیا  یلخاد  هرادا  مهـس  نیرتشیب  هک 

هنیمز نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاحالـصا  هعلاطم  مالـسا و  ردص  هعماج  رد  هداوناخ  نز و  هاگیاج  یـسررب  دننک . یم  افیا  ار  شقن  نیرت 
یلهاج رصع  رد  هداوناخ  نز و  تیعـضو  یـسررب  هب  شخب  نیا  رد  دزاس . راکـشآ  تقیقح  ناگدنیوج  يارب  ار  يرت  نشور  قفا  دناوت  یم 

زا یخرب  راعشا و  بلاق  رد  رتشیب  یلهاج ، رصع  رابخا  دیآ . مهارف  نز  عوضوم  رد  يوبن  تاحالصا  كرد  يارب  هنیمز  ات  تخادرپ  میهاوخ 
قیقد يریوصت  ناوتب  یتخس  هب  دوجوم  عبانم  زا  هدافتسا  اب  دیاش  تسا . هدیـسر  ام  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  نمـض  هدنکارپ و  ياه  شرازگ 

ناگدنـسیون و هجوت  هک  نیا  هژیو  هب  درک ، هئارا  هداوناخ  نز و  فلتخم  نوئـش  هلمج  زا  یلهاج ، هعماـج  فلتخم  داـعبا  زا  عطاـق  ینخـس  و 
رابخا ظفح  ات  هدوب  ناگبخن  نانارمکح و  ناهاشداپ و  رابخا  لـقن  هعماـج و  یـسایس  لـئاسم  تـالوحت و  تبث  هب  رتشیب  یمالـسا  ناـخروم 

تیعضو میسرت  يارب  يدنمشزرا  هیامرـس  كدنا ، ياه  شرازگ  هدنکارپ و  رابخا  نیمه  اما  مدرم . یمومع  یگدنز  زا  شرازگ  یعامتجا و 
راثآ هعلاطم  اب  تسا . یعطق  يرایعم  نارود ، نآ  فیـصوت  يارب  میرک  نآرق  تایآ  هک  صوصخ  هب  تسا ، یلهاج  رـصع  رد  هداوناخ  نز و 

رد نز  هک  دندقتعم  یهورگ  میـسر . یم  درکیور  ود  هب  هداوناخ ، نز و  عاضوا  هرابرد  تیلهاج ، خـیرات  رد  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و 
رد يراذگ  ریثأت  لاعف و  شقن  هدارا ، يأر و  لالقتـسا  اب  درک و  یم  یگدـنز  تفارـش  يدازآ و  اب  تشاد ، يزاتمم  هاگیاج  یلهاج ، رـصع 
هب لئابق  زا  یخرب  بسن  تشگزاب  ( 2 .) دوب بسانم  نشور و  وا  عاضوا  دوش  یم  هتشادنپ  هچنآ  فالخرب  درک و ـ  یم  افیا  هعماج  هداوناخ و 

گنج هب  نانز  نداد  ناما  شریذپ  یگنج و  روما  رد  نانز  اب  هرواشم  ناشناردام ، مان  اب  برع  ریهاشم  ناگرزب و  زا  يرایـسب  ترهـش  نانز ،
دوجو یکارتشا و  ياه  جاودزا  عویـش  ناردام ، هب  نادنزرف  باستنا  زمر  دیاش  هتبلا  ( 3 .) تسا درکیور  نیا  هدمع  لیالد  زا  نمـشد ، نایوج 

نینچ رودص  كالم  دناوت  یمن  هک  دنریظن  مک  یقافتا و  عیاقو  مه  رگید  دهاوش  نانز . تشادساپ  مارتحا و  هن  دـشاب  رهوش  دـنچ  ياه  نز 
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، ددـعتم ِیخیراـت  راـبخا  زا  هدافتـسا  اـب  تسا ، رتشیب  ناشرامـش  هک  رگید  هورگ  دوش . یلهاـج  رـصع  رد  نز  هاـگیاج  دروم  رد  یلک  مکح 
، اهنآ ندرک  روگ  هب  هدنز  نارتخد و  زا  تهارک  دنهد . یم  هئارا  یلهاج  رـصع  رد  هداوناخ  نز و  عاضوا  زا  يراب  فسا  کیرات و  شرازگ 

دهاوش زا  يا  هنومن  اهالاک ، رگید  دننام  نز  نتفر  ثرا  هب  ثرا و  زا  تیمورحم  جاودزا ، رد  باختنا  قح  مدع  هناملاظ ، ياه  جاودزا  عاونا 
تایآ نیا  رد  دنک . یم  دییأت  ار  مود  درکیور  میرک  نآرق  تایآ  دسر  یم  رظن  هب  میزادرپ . یم  نآ  هب  رتشیب  هدنیآ ، رد  هک  تسا  هورگ  نیا 

. تسا هدش  هراشا  هتفشآ  تیعضو  نیا  هب  ماکحا ، زا  یخرب  نایب  نمـض  ای  هدش و  نایب  تیلهاج  رد  نز  ناماسبان  عاضوا  میقتـسم  روط  هب  ای 

. مینک یم  فیـصوت  ار  یلهاج  رـصع  رد  هداوناخ  نز و  عاضوا  لامجا  هب  نونکا  میرب . یم  هرهب  تاـیآ  نیا  زا  ررکم  روط  هب  لـصف  نیا  رد 
نز و رب  دوب و  هداوناخ  کلام  رتاـیوگ ، يریبعت  هب  هداوناـخ و  راـیتخا  بحاـص  تیلهاـج ، رد  درم  تیلهاـج  رد  نز  نأـش  هاـگیاج و  فلا )

هتفگ دش . یم  بوسحم  ود  هجرد  ناسنا  هکلب  دـش ، یمن  دادـملق  اه  ناسنا  ریاس  فیدر  رد  نز  تیلهاج ، رد  تشاد . تایح  قح  نادـنزرف 
: دندمآ یمن  باسح  هب  چیه  تیلهاج  رد  نانز  هک  دنک  یم  فارتعا  وا  تسا . یبوخ  هاوگ  تیلهاج  رد  نانز  تیعضو  دروم  رد  مود  هفیلخ 
( تشادن يرسپ  دوخ  زا  رگا   ) هک دندرمش  یم  ییالاک  نوچمه  ار  نانز  بارعا  یتیاور ، ساسا  رب  ( 4 «.) ءًایش ءاسنلا  دعنال  هیلهاجلا  یف  انک  »

يرایسب رد  زین  نادنزرف  ( 5 .) دـش یم  لقتنم  رگید  ياه  نز  زا  رهوش  رـسپ  هب  رهوش ، تورث  لاوما و  رگید  رامـش  رد  رهوش ، گرم  زا  سپ 
دوخ نادـنزرف  ناردـپ ، راجفلا ، مایا  ءاربغ و  سحاد ، سوسب ، گنج  نایرج  رد  هنومن  ناونع  هب  دـندوب . مورحم  یناسنا  قوقح  زا  دراوم  زا 

هدنیآ رد  نوچ  نارسپ  یلهاج  گنهرف  رد  ( 6 .) دش یم  اهنآ  ندش  هتشک  بجوم  تاقوا  رتشیب  رد  هک  دنتشاذگ  یم  نهر  هب  نانمشد  دزن  ار 
زیچ تراسا ، ماگنه  ییوربآ  یب  تمحازم و  ینیگنـس ، زج  گنج  تقو  هک  نارتخد  رب  دندش  یم  لیدبت  هلیبق  ناعفادـم  نایوج و  گنج  هب 
مه نانز  دوخ  هکنیا ، بلاـج  دنتـشاد . رارق  نارـسپ  زا  يرت  نییاـپ  هبترم  رد  تهارک و  دروم  نارتخد  ( 7 .) دنتشاد حیجرت  دنتشادن ، يرگید 

، مکش رد  يرسپ  هک  تسا  یسک  نز  نیرتهب  دیوگ : یم  دوش  یم  لاؤس  نانز  نیرتهب  دروم  رد  ینز  زا  یتقو  دندوب . هتفریذپ  ار  هشیدنا  نیا 
، دراد دوجو  تیلهاج  عبانم  رد  تهارک  نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن  ( 8 .) دشاب هتشاد  دور ، یم  هار  شرس  تشپ  هک  يرسپ  لغب و  رد  يرـسپ 
ام دیارس : یم  نینچ  شرسمه  دور . یم  ناگیاسمه  دزن  هدرک و  كرت  ار  هناخ  دوش  یم  رادرتخد  هزمح ، یبا  مان  هب  یصخش  یتقو  هلمج  زا 

هتفر هیاسمه  هناخ  هب  هک  هدش  هچ  ار  هزمح  ابا  انیدیا  یف  کلذ  ام  ات هللا  انینبلا  دلن  الا  نابضغ  انیلی  يذلا  تیبلا  یف  لظی  انیتأی  هزمح ال  یب  ال 
ب) ( 9 .) تسین ام  تسد  رد  رما  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  میا . هدرواین  ایند  هب  رـسپ  ام  هک  تسا  ینابـصع  نیا  زا  وا  دـیآ . یمن  ام  غارـس  هب  و 

یتشز نیا  عویـش  نازیم  رد  هتبلا  دـش . یم  رجنم  اهنآ  ندرک  روگ  هب  هدـنز  هب  یهاگ  نارتخد  زا  نتـشاد  ترفن  نانز  هب  یعامتجا  ياه  ملظ 
رارکت تشز و  لمع  نیا  هب  میرک  نآرق  حیرـصت  ( 11 . ) دـنناد یم  عیاش  لیابق  رتشیب  رد  یخرب  و  ( 10  ) ردان ار  نآ  یخرب  تسا ؛ فـالتخا 

هایس یتحاران ) زا   ) شتروص هدش ، وت  بیصن  رتخد  دنهد  تراشب  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  یماگنه  و  تسا : هلئـسم  نیا  ینیگنـس  زا  یناشن  نآ ،
( دناد یمن  و   ) ددرگ یم  يراوتم  دوخ  هلیبق  موق و  زا  هدش  هداد  وا  هب  هک  يدب  تراشب  رطاخ  هب  ددرگ . یم  نیگمشخ  تدش  هب  دوش و  یم 
زا هک  ماگنه  نآ  رد  و  ( 59-58 لحن : . ) دننک یم  مکح  دب  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنک ؟ شناهنپ  كاخ  رد  ای  درادـهگن  گنن  لوبق  اب  ار  وا  ایآ 

فارتعا ص )  ) مرکا ربمایپ  ربارب  رد  مصاـع  نب  سیق  ( 9-8 ریوکت : ( ؟ دندش هتـشک  هانگ  نیمادک  هب  دوش  لاؤس  هدش  روگ  هب  دـنز  نارتخد 
سامتلا مغر  هب  هدوب ، هدـنز  یگلاس  دـنچ  ات  ردام  دـنفرت  اب  هک  ار  يرتخد  یتح  هدرک ، روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  یمامت  هک  دـنک  یم 

للع ( 12 . ) تسا راکـشآ  یتواسق  نیا  هک  یتسرد  هب  دـیامرف  یم  راب  کشا  نامـشچ  اـب  ربماـیپ  تسا . هدرک  نفد  كاـخ  ریز  رتخد ، ياـه 
یمسج يرهاظ و  بویع  رقف ، زا  سرت  رتخد ، نز و  تراسا  ماگنه  ییوربآ  یب  زا  سرت  دیدش و  بصعت  تریغ و  یناسنا ، دض  لمع  نینچ 

ناتنادـنزرف و  : » دـنک یم  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  هک  هدوب  لماع  نیرت  مهم  رقف ، زا  رارف  يداصتقا و  لماع  هتبلا  ( 13 . ) تسا هدش  رکذ  رتخد 
دندوب یهورگ  همه ، نیا  اب  ( 31 ءارسا : «. ) تسا یگرزب  هانگ  اهنآ  نتشک  ًاملسم  میهد  یم  يزور  ار  امش  اهنآ و  ام  دیـشکن  رقف  سرت  زا  ار 

ج) ( 14 . ) داد تاـجن  گرم  زا  ار  رتخد  قدزرف 280  ّدج  هیجان  نب  هصعـص  دندش . یم  يراک  نینچ  عنام  شردـپ  زا  رتخد  ندـیرخ  اب  هک 
عـضو یـسررب  رد  یبوخ  كالم  تسا ، هداوناخ  لیکـشت  ماگ  نیلوا  هک  یلهاج  رـصع  ياه  جاودزا  هعلاطم  تیلهاـج  رد  قـالط  جاودزا و 
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ياپ زین  یفرع  نییآ و  هب  اه  تیلهاج   » مامت رانک  رد  مالـسا  زا  شیپ  نارود  رد  برع  مدرم  هک  تسناد  دـیاب  تسا . نارود  نآ  رد  هداوناـخ 
ریرقت اضما و  ار  نآ  تمرح  زین  مالـسا  هک  دنتـسناد  یم  مارح  ار  نانز  زا  يرامـش  اب  جاودزا  نارود ، نامه  رد  ناشیا  هک  نانچ  دندوب ، دنب 
لکش رد  هک  هدوب  ییوشانز » دنویپ   » هلوعب مان  هب  یجاودزا  راگزور  نیا  دننامه  برع ، ماوقا  نایم  رد  جاودزا  جیار  یلـصا و  لکـش  دومن .

هک تسا  نآ  رگ  نایب  ییوشانز  هنوگ  نیا  جاور  هک  تسا  یهیدـب  ( 15 .) تشاد هیکت  دقع  هیرهم و  يراگتساوخ ، رـصنع  هس  رب  نآ  يداع 
هنوگ هلوعب  جاودزا  زا  ریغ  ( 16 . ) تسا هدوب  نایم  رد  راوتسا  یمارم  مسر و  هکلب  هدوبن ، جرم  جره و  جاودزا  رما  رد  اهنت  هن  نارود ، نآ  رد 

هتخادرپ نآ  یـسررب  هب  مالـسالا  لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  باتک  رد  یلع  داوج  هک  تسا  هدـش  شرازگ  زین  جاودزا  زا  يرگید  ياه 
حاکن راغـش ، حاکن  لدب ، حاکن  راب ) تدـم  جاودزا   ) هعتم حاکن  ناناملـسم ،) حالطـصا  رد  تقم  حاکن  نامه  نزیـض (  حاکن  ( 17 . ) تسا

جاودزا ار  اـه  جاودزا  نیا  زا  یخرب  ناگدنـسیون ، زا  یهورگ  هتبلا  ( 18 . ) دوب موسرم  تیلهاج  رد  هک  تسا  ییاـه  جاودزا  عاضبتـسا و ... 
موسرم ریغ  زین  یلهاج  برع  دوخ  دزن  هک  دنا  هدش  یعدم  هدرک و  بوسحم  یسنج  یقالخا و  دسافم  رتشیب ، ار  نآ  هتسنادن و  یحالطـصا 

ياه تلـصو  نینچ  عویـش  هب  تسا ، هدوب  تابث  مدع  ییاج و  هباج  اب  هارمه  هشیمه  هک  یلهاج  برع  یگدـنز  هویـش  دـنا  هتفگ  ( 19 . ) دوب
ناتنارهاوخ ناتنارتخد و  ناتناردام و  امش  رب  تسا  هدش  مارح   » ءاسن هروس  هیآ 23  زا  هدافتسا  اب  زین  یخرب  ( 20 . ) تسا هدش  رجنم  رذگدوز 

(21 . ) تسا هدز  نآ  میرحت  هب  تسد  مالـسا  هک  هتـشاد  دوجو  تیلهاج  رد  ییاه  جاودزا  نینچ  يوق  نظ  هب  دـنا  هتفگ  ناتیاه و »...  هّمع  و 
(22 . ) مالسا روهظ  زا  لبق  ياه  جاودزا  لاطبا  تیاکح و  هن  تسا  مارح  ياه  جاودزا  شرامش  نایب و  ددص  رد  هیآ  هک  دنا  هتفگ  خساپ  رد 

دوجو دـیوگ  یم  یلع  داوج  ( 23 . ) دـنک یم  حیرـصت  تیلهاج  رد  اه  جاودزا  نیا  زا  یخرب  دوجو  هب  هیآ ، ریـسفت  نمـض  ییابطابط  همالع 
ناوتب دیاش  ( 24 . ) تسا هدرک  انثتـسا  رما  نیا  زا  ار  ردام  اب  جاودزا  هچرگ  تسین ، بیرغ  بیجع و  يرما  تیلهاج ، رد  ییاـه  جاودزا  نینچ 

هژیو هب  مراحم ، اـب  جاودزا  زا  ار  یلهاـج  برع  رفنت  یما ،» رهظک  كرهظ   : » هک هدرک  یم  ناونع  راـهظ  هلئـسم  رد  درم  هک  ییاـه  هلمج  زا 
هک نانچ  درک . یم  افیا  یـشقن  هراب  نیا  رد  رتمک  نز  دوب و  رادروخرب  رـسمه  باختنا  قح  زا  درم  رتشیب  یلهاج ، هعماـج  رد  دـیمهف . رداـم 

یمدـق شیپ  قح  نارگید  تشاد ، میمـصت  رتـخد  اـب  جاودزا  هب  ومع  رـسپ  رگا  دوـب و  وا  يوـمع  رـسپ  يارب  رتـخد ، ره  هب  تبـسن  لوا  قـح 
جاودزا  ) یجراخ ياه  جاودزا  هب  ار  دوخ  ياج  رتشیب ، لامک  تفارش و  بسک  يارب  یلخاد  ياه  جاودزا  نیا  رورم  هب  هتبلا  ( 25 . ) دنتشادن

تلادع يرارقرب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تخانـش و  یمن  يا  هدودحم  چیه  تیلهاج  رد  تاجوز  ددـعت  ( 26 . ) داد یم  رگید ) لیابق  نانز  اـب 
یناسآ هب  دوب و  درم  تسد  رد  قالط  ( 27 . ) تشاد يرتهب  عضو  دوب ، رت  بوبحم  درم ، دزن  هک  مادک  ره  تشادن و  یموزل  چـیه  ناشیا  نیب 

سپ نز  ( 28 . ) تفای یم  ققحت  وا  هلیبق  ای  نز  هیبنت  ای  ییوج  ماقتنا  دصق  هب  تلاهج و  بضغ و  يور  زا  دراوم  رتشیب  رد  تفرگ . یم  ماجنا 
زا دـنیبب . يرگید  درم  اب  ار  دوخ  قباس  رـسمه  داد  یمن  هزاجا  درم  یطارفا  بصعت  نوچ  تشادـن ، ار  يرگید  درم  اب  جاودزا  قح  قالط ، زا 

رـسمه جاودزا  هب  یلام  نتفرگ  اب  يدراوم  رد  هتبلا  دش . یم  ظاحل  درم  يارب  یقح  نینچ  یمـسر  روط  هب  قالط  ماگنه  يدراوم  رد  ور  نیا 
زا لبق  ینعی  دوب ؛ نز  ندرزآ  روظنم  هب  درم  تسد  رد  يرازبا  زین  قالط  تیدودحم  مدـع  ( 29 . ) داد یم  تیاضر  رگید  درم  اب  دوخ  قباـس 

تفارـش و هک  نانز  زا  یخرب  یهاگ  هتبلا  ( 30 . ) داد یم  رارق  یفیلکتالب  رد  ار  نز  داد و  یم  قالط  هراـبود  درک و  یم  عوجر  هدـع  ماـمتا 
هکنیا بلاج  ( 31 .) درک یم  لوبق  زین  رهوش  دشاب و  ناشدوخ  تسد  هب  قالط  هک  دندرک  یم  طرـش  ادـتبا  نامه  زا  دنتـشاد ، ییالاب  تلزنم 

نز تیلهاج ، رد  ( 32 . ) تخاـس یم  علطم  دوخ  میمـصت  زا  ار  درم  همیخ ، يدورو  رییغت  اـب  طـقف  نز  دوب و  یمـالک  ریغ  قـالط  نیا  شور 
هدوب دوهی  گنهرف  زا  رثأتم  لمع  نیا  دننامب . هناخ  رد  وا  اب  دندوب  رـضاح  هن  دندش و  یم  اذغ  مه  وا  اب  هن  دش ؛ یم  درط  هداوناخ  زا  ضیاح 

یم نآ  بکترم  ینلع  روط  هب  نادرم  دوب و  موسرم  یلهاـج  مدرم  دزن  اـنز  یلع  داوج  هتفگ  هب  تیلهاـج  رد  یقـالخا  داـسف  د ) ( 33 . ) تسا
یم بیع  ار  ییانز  نانآ  دنتـسناد . یم  یگنادرم  هناشن  ار  نآ  دـندرک و  یم  زین  راختفا  نآ  هب  هک  دـش  یمن  بوسحم  بیع  اهنت  هن  دـندش و 

یـشک هرهب  انز و  هب  نازینک  نتـشاداو  دوش . رتسبمه  شرهوش  هزاجا  نودـب  ینز  اب  يا  هبیرغ  درم  هک  دـندرک  یم  باقع  نآ  رب  دنتـسناد و 
دح نییعت  انز و  فیرعت  رد  هتبلا  ( 34 .) تشادن یبیع  دوب ، نانآ  نابحاص  هزاجا  اب  رگا  زین  نارگید ) هب  نازینک  نداد  هزاجا   ) نانآ زا  یسنج 
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رهاظم هب  نانز  یعاـمتجا  تیعـضو  نییبت  رد  اـم  هک  تسا  ینتفگ  ( 35 . ) تسه یتوافتم  ياه  هاگدـید  یلهاج  ياـه  جاودزا  اـب  نآ  زرم  و 
موسر و زا  يرایـسب  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  يروآدای  نینچمه  درک . میهاوخ  هراشا  نانز  هب  طوبرم  یقـالخا  داـسف  زا  يرگید 

یـصاخ ناکم  نامز و  ای  صاخ  لیابق  هب  یخرب  هکلب  دوبن ، جـیار  لئابق  مامت  نیب  برعلا و  هریزج  مامت  رد  ماع  روط  هب  یلهاج  ياـه  تنس 
زا نز  عنم  مدع  دیآ  یم  تسد  هب  یلهاج  خیرات  عبانم  هعلاطم  زا  هچنآ  یلهاج  رصع  رد  نز  یعامتجا  تیعـضو  .2 ( 36 . ) تشاد صاصتخا 
هب اه ، هصرع  نیا  رد  ناشیا  تکراشم  نازیم  هتبلا  دنتـشاد . روضح  یعامتجا  ياه  هصرع  رد  شیب  مک و  نانآ  تسا . عاـمتجا  رد  وا  روضح 

ذوفن رتالاب و  هبتر  نأش و  زا  هچ  ره  دوب ؛ هتـسباو  تشاد ، هشیر  صاخ  زایتما  ای  تورث  اـی  یگداوناـخ  تیعقوم  رد  هک  ناـنآ  تلزنم  نأـش و 
دیاش دوبن و  ریگارف  ماع و  يا  هیور  لکـش  هب  تیلهاج  رد  نز  یعامتجا  تکراشم  دنتـشاد . يرتشیب  تکراـشم  دـندوب ، رادروخرب  يرتشیب 

روضح رد  طیارـش  طباوض و  ِمدـع  ای  دوجو  هعلاطم  دـبلط  یم  يرتشیب  تقد  هچنآ  اـما  ( 37 . ) دـندوبن رادروخرب  یقح  نینچ  زا  ناـنز  همه 
یعامتجا تـالماعت  رد  درم  نز و  نیب  تیلهاـج  رد  اـیآ  هک  داد  خـساپ  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  عقاو  رد  تسا . یلهاـج  رـصع  رد  نز  یعاـمتجا 

هک هنوگ  نامه  ریخ ؟ ای  دوب  ینیناوق  طباوض و  عبات  یلهاج  رـصع  رد  نانز  یعامتجا  روضح  ایآ  رگید  تراـبع  هب  اـی  ریخ ؟ اـی  دوب  یمیرح 
. تسا هجیتن  یب  تخـس و  یلهاج ، نارود  رد  یعامتجا  نوئـش  رد  دـحاو  هیور  یـشم و  ندرک  ادـیپ  يارب  شالت  دـنا  هدرک  هراشا  ناققحم 

يارب دوب . عونتم  فلتخم و  دـحاو ، هلیبق  کـی  رد  یتح  هلیبـق و  هب  هلیبـق  هکلب  رهـش ، هب  رهـش  موسر ، بادآ و  یعاـمتجا و  تـالماعت  ( 38)
نادرم دزن  سابل  نیرتمک  اـب  نز  يا  هلیبق  رد  دوب . تواـفتم  شـشوپ ، عون  رظن  زا  یعاـمتجا  ياـه  طـیحم  رد  نز  روضح  یگنوگچ  هنومن ،

تشگزاب ات  درک و  یم  هدافتسا  لماک  شـشوپ  زا  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  نز  رگید  هلیبق  رد  درک و  یم  ییاریذپ  نانآ  زا  دش و  یم  رـضاح 
یـسررب تیلهاج  رد  نانز  یعامتجا  روضح  ياه  هصخاش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  شـشوپ  اـم  ور  نیا  زا  ( 39 . ) دش یمن  ادـج  نآ  زا  هناخ  هب 

بسانم و شـشوپ  زا  عامتجا ، رد  روضح  يارب  مالـسا  زا  لبق  برع  هعماج  رد  نانز  هک  تسا  هتکن  نیا  زا  یکاح  ددعتم  دهاوش  مینک . یم 
ِطالتخا هک  اهرهش  رد  تشاد . نانآ  یعیبط  یعامتجا و  طیحم  اب  میقتسم  طابترا  نانز  تنیز  سابل و  عونت  ( 40 .) دندوبن رادروخرب  بولطم 

هک ییارحـص  یگدـنز  رد  اما  تشاد ، دوجو  يرتشیب  تنیز  دوب و  رت  باذـج  رت و  عونتم  اه  ساـبل  دوب ، رت  هنماد  رپ  رتشیب و  سنج  ود  نیب 
یم هدافتسا  يرتشیب  ششوپ  زا  یعیبط  ياه  بیـسآ  زا  رارف  يارب  نانآ  هکنیا  هژیو  هب  دوب ، تسد  کی  رت و  هداس  نانز  شـشوپ  دوبن ، نینچ 

. دندرک یم  نینچ  زین  نادرم  هک  هنوگ  نامه  درک ، یم  تروص  رس و  دناشوپ  هب  روبجم  ار  نیشن  هیداب  نانز  ارحص  تخـس  طیارـش  دندرک .
ندناشوپ دنا : هتفگ  یخرب  ( 42 ، ) دراد تلالد  نآ  عاونا  شـشوپ و  لصا  دوجو  هب  هک  ددـعتم  تاحالطـصا  اه و  هژاو  دوجو  مغر  هب  ( 41)

نانز و نیب  دیوگ : یم  ظحاج  ( 43 . ) دـندش یم  رهاظ  هعماج  رد  باجح  نودـب  نانز  دوب و  هیور  فالخ  یلهاج ، نانز  دزن  تروص  رس و 
. دوبن گنن  راع و  چـیه  رگیدـمه  هب  هاگن  دـندرک و  یم  وگ  تفگ و  ترـشاعم و  مه  اب  تلوهـس  هب  نانآ  دوبن و  یباجح  تیلهاـج ، نادرم 
هک دوب  يا  هنوگ  هب  نانآ  شـشوپ  ( 44 . ) دـناد یم  ترـشاعم  رد  يدازآ  نیمه  ار  یلهاج  برع  نیـشتآ  ياه  قشع  هشیر  وا  هک  نیا  بلاج 

، یلهاج نارود  رد  درم  نز و  طباور  رد  یطابـضنا  یب  دـهاوش  رگید  زا  ( 45 . ) دوب نایامن  هنیـس  ندرگ و  دننام  زیگنا  هنتف  جـیهم و  عضاوم 
دنناد یم  يرهوش  نز و  نیب  عازن  هب  ار  نآ  هشیر  یخرب  تسا . فالتخا  لمع ، نیا  هشیر  هراـبرد  تسادـخ . هناـخ  رود  ناـنز  هنهرب  فاوط 
هغلابم زا  یشان  ار  نآ  زین  یخرب  ( 46 . ) دش موسرم  اهدعب  هک  داد  رارق  ادخ  هناخ  رد  نز  هنهرب  فاوط  ار  رسمه  زا  ییادج  طرش  رهوش  هک 

دنمزاین رد  شیرق  دنفرت  دنا  هتفگ  یخرب  ( 47 . ) دنا هتسناد  دندوب  هدش  هانگ  بکترم  نآ  رد  هک  ییاه  سابل  زا  ندش  جراخ  تیدوبع و  رد 
مسوم هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  ( 48 . ) تسا هدوبن  ریثأت  یب  یلهاج  مسر  نیا  عویـش  رد  مرح ، لها  زا  سابل  ذـخا  رد  جاـجح  ندرک 
نایرع تروص  هب  نادرم ، زا  ییابرلد  دـصق  هب  ناـنز  زا  یخرب  دوب . هدـش  لیدـبت  نادرم  رب  ناـنز  هضرع  يارب  یلـصف  هب  تیلهاـج  رد  جـح 

ِزاب سوه  ِرعاش  هک  دوب  يدـح  هب  ینار  توهـش  يراب و  دـنب و  یب  طالتخا ، دوش . ادـیپ  ناـشرظن  دروم  راگتـساوخ  اـت  دـندرک  یم  فاوط 
ناک جـحلا  اذ  تیل  درک : یم  ار  اه  فاوط  مایا و  نآ  تشگزاب  يوزرآ  درب و  یم  ار  اهزور  نآ  ترـسح  يرعـش  رد  هعیبر ، نب  رمع  يوما ،

راعشا نومضم  هرمع .» هچ  جح و  هچ  هام ، ود  ره  رد  دش  یم  بجاو  ام  رب  جح  نآ  شاک  يا  ( » 49  ) ارامتعا هجح و  نیرهش  لک  انیلع  ًامتح 
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فیصوت هب  رعاش  راعـشا ، نیا  رد  تسا . نارود  نیا  رد  درم  نز و  طباور  رد  یطابـضنا  یب  باتزاب  یلهاج ، راعـشا  ناوید  رد  ( 50  ) بیبشت
سوه ای  قشع  ّدر  رد  نز  زا  ماقتنا  یهاگ  رما  نیا  تلع  دـنک . یم  میـسرت  ار  نانآ  ياه  ییابیز  هتخادرپ و  دوخ  هعماج  نانز  زا  دولآ  سوه 
یسنج طباور  رگید  انز و  نیگنن  لمع  عویش  عطق ، روط  هب  ( 51 . ) تسا هدوب  راگتساوخ  نتفای  فده  اب  ردام  ياضاقت  یهاگ  رعاش و  يزاب 

دوش یم  هدـیمهف  نآرق  زا  هچنآ  اما  تسا . ناشیا  نیب  بسانم  میرح  مدـع  هناشن  درم و  نز و  هطباض  یب  طباور  هجیتن  تیلهاـج ، رد  دودرم 
. تسا هدرک  داـی  هیلهاـجلا » جّربـت   » هب نآ  زا  نآرق  هک  تسا  نادرم  يارب  یلهاـج  ناـنز  رد  اـه  ییاـبیز  هوـلج  ییاـمن و  دوـخ  ییارآدوـخ ،
، دوب نآ  راچد  تیلهاج  رد  نز  هک  یناوارف  ياه  تیمورحم  رانک  رد  خیرات  عبانم  یلهاج  رصع  رد  نز  يداصتقا  تیعضو  .3 ( 33 بازحا : )

نارود نآ  رد  ناـنز  يداـصتقا  ياـه  تیمورحم  نیرتزراـب  زا  هک  هیرهم  ثرا و  زا  تیمورحم  دـنا ؛ هدرک  شرازگ  ار  یلاـم  تـیمورحم  ود 
يداصتقا یلام و  تیعـضو  اب  میقتـسم  طابترا  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دراد ، رارق  یقوقح  ثحاـبم  فیدر  رد  ثرا  زا  ندرک  ثحب  هچرگ  تسا .

هلیبق نایوج  گنج  هک  نادرم  طقف  هک  دوب  نیا  یلهاج  مدرم  دزن  ثاریم  رد  یلک  هدـعاق  میزادرپ . یم  نآ  هب  نز  يداصتقا  ثحب  رد  دراد ،
برطـضم توافتم و  ثرا ، زا  نز  تیمورحم  رد  خـیرات  راـبخا  ( 52 . ) دـندوب مورحم  ثرا  زا  ناکدوک  ناـنز و  دـندرب و  یم  ثرا  دـندوب ،

باتک رد  یلع  داوج  دراد . تلالد  نانز  يرب  ثرا  هب  هک  دراد  دوجو  مه  ییاه  لقن  تیمورحم ، نیا  زا  ناوارف  ياه  شرازگ  مغر  هب  تسا .
هرهب ناـنز  زا  یخرب  قطاـنم ، یـضعب  رد  هدوب و  عیاـش  برعلا  ةریزج  قطاـنم  رتشیب  رد  ثرا  زا  نز  ناـمرح  هک  دریگ  یم  هجیتـن  نینچ  دوخ 

. دوب منغ  نب  مثیج  نب  رماع  داد  رارق  ثرا  نانز  يارب  تیلهاج  رد  هک  یسک  نیلوا  دنا  هتفگ  ( 53 . ) دوش یم  هدهاشم  یقح  نینچ  زا  يدنم 
یم مورحم  قح  نیا  زا  ار  نانآ  هلیبق ، يوس  هب  يداصتقا  عفانم  بلج  مدـع  گنج و  رد  نانز  نتـشادن  تکرـش  تلع  هب  یلهاج  مدرم  ( 54)

ردارب لاوما  دوخ  هدرک ، مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ  تیم  ردارب  رهاوخ  رسمه و  یلهاج  تنـس  قبط  يدرم  ثاریم ، تایآ  لوزن  زا  لبق  دندرک .
. درک حرطم  ار  لـیالد  نیمه  ادـخ ، لوسر  دزن  دوخ  راـک  هیجوـت  رد  ردارب  درک و  تیاکـش  ص )  ) مرکا لوـسر  دزن  نز  درک . بحاـصت  ار 

نیا ( 56 . ) دندرب یم  ثرا  وا  زا  تیم ، هدناوخ  دنزرف  نامیپ و  مه  نوچ  یناگناگیب  راکـشآ ، یتلادـع  یب  نیا  رانک  رد  هک  نیا  بلاج  ( 55)
هب ادتبا  رد  وا  دـمآ . یم  باسح  هب  تیم  لاوما  رامـش  رد  تفر و  یم  ثرا  هب  دوخ ، ِثرا  زا  تیمورحم  رانک  رد  ردـپ  ِنز  هک  دوب  یلاح  رد 

هولج ( 57 . ) دیسر یم  تیم  رگید  نارسپ  هب  تبون  وا ، تیکلم  هب  گرزب  رـسپ  لیامت  مدع  تروص  رد  دش و  یم  لقتنم  گرزب  رـسپ  لاوما 
رگا دیسر . یمن  نز  هب  يزیچ  هدرک و  بحاصت  ار  هیرهم  وا  رما  یلو  ای  ردپ  دوب . هیرهم  هب  تبسن  تیکلام  مدع  نز ، یلام  تیمورحم  رگید 
دلوت يادتبا  زا  ( 58 . ) دنتفرگ یم  سپ  وا  زا  تفرگ  یم  ماجنا  هیزیهج  دـیرخ  يارب  هک  یجراخم  لباقم  رد  دـنداد  یم  نز  هب  ار  هیرهم  مه 

گرزب جراخم  ِضوع  رد  ردـپ  داب .» كرابم  وت  رب  تورث  هدـننک  دایز  لماع  هجفانلا ؛ کل  ًائینه   » هک دـنتفگ  یم  کیربت  شردـپ  هب  رتخد ،
یگرزب و هناـشن  رتـشیب  لوپ  دـش و  رخاـفت  يارب  يا  هلیـسو  رورم  هب  لوپ  نیا  داد . یم  رارق  دوخ  تورث  زا  یـشخب  ار  وا  رهم  رتـخد ، ندرک 

هیآ حیـضوت  رد  یخرب  درک . یفن  تیلهاج  رد  ار  نز  تیکلام  لصا  ناوت  یمن  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  ( 59 . ) دوب نز  رتشیب  تیبولطم 
نز لاوما  بحاصت  عمط  هب  ینادرم  تیلهاج ، رد  دنا  هتفگ  دیربب .» ثرا  هارکا  يور  زا  نانز  زا  هک  امش  يارب  تسین  لالح   » ءاسن هروس   19
نیا ( 60 . ) دنوش کلام  ار  شلاوما  دریمب و  ات  دنتـشاد  یم  هاگن  ار  وا  ییوشانز ، طابترا  قوقح و  تیاعر  نودب  دندرک و  یم  جاودزا  وا  اب 

ترـضح نانآ  نیرتروهـشم  زا  هک  تسا  تیلهاج  رد  نانز  تراـجت  زا  ییاـه  شرازگ  رگید  دـهاش  تسا . نز  تیکلاـم  لـصا  هناـشن  دوخ 
هجوز هکرت  زا  هک  دوـب  هتخادرپ  هک  ار  يا  هیرهم  دوـخ  رـسمه  گرم  زا  سپ  رهوـش  هک  هدـش  شرازگ  یفرط  زا  ( 61 . ) تسا ع )  ) هجیدخ

رد نانز  بسک  لاغتـشا و  درک . یم  لـمع  نینچ  رهوش  هک  هدوب  یلاوما  کـلام  نز  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب ، ( 62 . ) درک یم  درتـسم  دوخ 
ياـه یگژیو  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  نادرم  یناـسنا ، عماوج  رگید  دـننام  هعماـج ، نآ  رد  تسناد . ریگارف  ماـع و  ناوت  یمن  ار  تیلهاـج 
یلهاج مدرم  تسا . نخـس  نیا  دیؤم  مه  یخیرات  دـهاوش  نیا ، رب  هوالع  دـندز . یم  ار  لوا  فرح  يداصتقا  هصرع  رد  یحور ، یمـسج و 

ییاه شرازگ  لاح ، نیع  رد  ( 63 . ) دنتـسناد یم  لیالد  زا  یکی  ار  نز  ندوبن  ازدمآرد  بسک و  مدع  ثرا ، زا  نانز  تیمورحم  هیجوت  رد 
دننام تیلهاج  رد  نانز  مینک . یم  نایب  هناخ  رد  ار  نز  راک  ازدـمآرد ، لغاشم  نایب  زا  لبق  دراد . دوجو  تیلهاج  رد  نانز  لـغاشم  عاونا  زا 
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، تفاظن نان ، تخپ  نوچ  یگناخ ، لغاشم  دنک . یم  دییأت  ار  هلئـسم  نیا  یلهاج  برع  رعـش  دندوب . هناخ  روما  هرادا  لوئـسم  عماوج ، رگید 
عمج بآ و  هیهت  یشودریش ، يرادماد ، نوچ  رگید  روما  رد  نینچ  مه  ( 64 . ) دوب نانآ  هدهع  هب  نادنزرف  تیبرت  همیخ و  حالصا  یطایخ ،

. تسا دوجوم  يا  هدـنکارپ  ياه  شرازگ  تیلهاـج ، رد  ناـنز  هناـخ  جراـخ  لـغاشم  زا  ( 65 . ) دنتـشاد تکراـشم  نارگید  اـب  مزیه  يروآ 
مرکا ربمایپ  رـسمه  ع )  ) هجیدـخ نانآ  نیرت  فورعم  دـنداد . یم  ماجنا  نانز  زا  یخرب  تیلهاج ، رد  هک  تسا  ییاه  لغـش  زا  یکی  تراجت 
هزاوآ ندینـش  زا  سپ  يو  تفرگ . یم  راک  هب  هدرک ، مادختـسا  تراـجت  يارب  ار  نادرم  هک  دوب  هیامرـس  بحاـص  رجاـت و  وا  تسا . (ص )

هب ینز  هدمآ ، هکم  راجت  ءزج  وا  مان  هک  ینانز  رگید  زا  ( 66 .) درک توعد  يراکمه  هب  ار  ناشیا  ص ،)  ) هللا لوسر  تقادص  يراد و  تناما 
تیَوت رتخد  ءالوَح ، مان  هب  ینز  یشورف  رطع  دندوب . لوغـشم  یگدنـشورف  هب  زین  نانز  زا  یخرب  ( 67 . ) تسا هحلط  یبا  رتخد  هبیَـش ، ما  مان 

اب ار  دوخ  گنج ، زا  لبق  ناـیوج  گـنج  تخورف . یم  رطع  هکم  رد  مشنِم  ماـن  هب  رگید  ینز  ( 68 . ) تسا هدـش  شرازگ  یخیرات  عبانم  رد 
مـشنِم رطع  زا  دـنتفگ  یم  یتقو  دـش و  لیدـبت  لثملا  برـض  هب  مک  مک  هک  تفای  جاور  ردـق  نآ  راک  نیا  دـندرک . یم  رطعم  وا  ياـهرطع 

داوـم هک  دـنتفر  هیعازُخ  دَـبعَم  ما  ماـن  هب  ینز  همیخ  هب  ترجه ، ماـگنه  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ( 69 .) دندش دربن  هدامآ  ینعی  دـندرک ، هدافتـسا 
رد نانز  ( 71 . ) دوب یلهاج  نانز  لغاشم  رگید  زا  يراتـسرپ  یگلباق و  ( 70 . ) درک بلط  امرخ  تشوگ و  وا  زا  ربمایپ  تخورف . یم  ییاذـغ 

تیفیک تهج  زا  تخاس  یم  وا  هک  ییاه  هزین  تشاد . لاغتـشا  يزاس  هحلـسا  هب  هنیدر  ماـن  هب  ینز  دنتـشاد . هتـشررس  زین  عیانـص  زا  یخرب 
زین يرگشیارآ  ( 73 . ) دنا نانز  نیا  نیرتروهشم  زا  اربز  هفیرط و  تشاد . یـصاخ  هاگیاج  یلهاج  نانز  نایم  رد  تناهک  ( 72 . ) دوب روهشم 

ماکحا هدرک و  هعجارم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  مالـسا  زا  سپ  نانز  نیا  زا  یخرب  دـندوب . لوغـشم  نآ  هب  يرایـسب  ناـنز  هک  دوب  یلغاـشم  زا 
. دنتـشاد گـنر  رپ  يروـضح  نآ  رد  ناـنز  هـک  دوـب  ییارـس  هحیدـم  يرگ و  هحوـن  لـغاشم ، رگید  زا  ( 74 . ) دـندش اـیوج  ار  دوخ  لـغش 

هنیمز نیا  رد  يدیفم  تاحیـضوت  ددـعتم  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  هلاحک  اضر  رمع  دوب . ورمع  تنب  ءاسنخ  تیلهاج ، رد  نانز  نیا  نیرتروهـشم 
ناونع هب  هک  دـندوب  يرایـسب  نانز  دوب . ناکدوک  تناضح  یهد و  ریـش  یگیاد ، نامز  نآ  جـیار  لـغاشم  رگید  زا  ( 75 . ) تسا هداد  هـئارا 

، تحاصف هژیو  هب  الاو ، ياـه  تلـصخ  نتفر  ـالاب  يارب  زین  یلهاـج  مدرم  دـنتفرگ . یم  هدـهع  هب  ار  لاـفطا  يراتـسرپ  يراد و  هگن  بسک ،
یگیاد و هک  دوب  هیدعـس  همیلح  ناـنآ  نیرتروهـشم  دـندرپس . یم  نیـشن  هیداـب  ياـه  هیاد  هب  ار  دوـخ  نادـنزرف  يروآ ، گـنج  تغـالب و 
، یخرب ( 77 . ) تسا نانآ  یـسنج  بسک  نانز ، لاغتـشا  راب  فسأـت  ياـه  هولج  زا  ( 76 . ) تشاد هدـهع  هـب  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یهدریش 

لوپ لباقم ، رد  هداد و  رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ِنازینک  ( 78 ، ) هدرک انز  هب  روبجم  يداصتقا  عفاـنم  بلج  روظنم  هب  ار  دوخ  نازینک 
دینکن یـشورف  دوخ  هب  روبجم  ایند  یگدنز  رادیاپان  عاتم  هب  امـش  یبای  تسد  يارب  ار  دوخ  نازینک   » رون هروس  هیآ 33  دندز . یم  بیج  هب 
هدوبن نازینک  صتخم  بسک ، عون  نیا  ایوگ  هتبلا  دـش . لزان  رما  نیمه  میرحت  رد  دـننامب .» كاـپ  دـنهاوخ  یم  ناـشدوخ  رگا  صوصخ  هب 

: دیوگ یم  يربط  ( 79 . ) دـندرک یم  یبساک  دوخ  نارـسمه  نداد  رارق  راـیتخا  رد  اـب  نارهوش ، زا  یخرب  رقف  یطحق و  ماـگنه  هکلب  تسا ،
، نانز نیا  دمآرد  عمط  هب  تعاضب ، یب  ناناملسم  زا  یخرب  دندرک . یم  یبساک  هار  نیا  زا  هک  تایارلا » باحـصا   » هب فورعم  دندوب  ینانز 

جاودزا كرشم  ای  راکانز  نز  اب  زج  راکانز  درم  دندرک « : تئارق  ار  هیآ  نیا  دندادن و  هزاجا  ربمایپ  هک  دنتشاد  ناشیا  اب  جاودزا  هب  میمـصت 
(80 ( ) 3: رون «. ) تسا هدش  مارح  نانمؤم  رب  راک  نیا  دروآ و  یمن  رد  دوخ  جاودزا  هب  كرشم  ای  راکانز  درم  زج  ار  راکانز  نز  دنک و  یمن 

مورحم دوخ  یناسنا  قوقح  زا  يرایـسب  زا  تشادن و  ییالاو  هاگیاج  نز  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلهاج  رـصع  رد  نز  یـسایس  تیعـضو  .4
لـصا نیمه  هب  هجوت  اب  رـصع  نیا  رد  نانآ  یـسایس  تکراشم  دوب . هلیبق  نآ  نادرم  هلیبق و  عفاـنم  تمدـخ  رد  ود و  هجرد  سنج  نز  دوب . 

يارب جیهم  زاس و  هزیگنا  یلماع  دـمآ ، یم  باسح  هب  نانآ  یگدـنز  ناکرا  زا  هک  یلهاج  مدرم  ياه  گنج  رد  نز  تسا . نییبت  لباق  یلک 
ریـشمش نانآ  ندرک  ریـسا  عمط  هب  زین  نمـشد  دـندرک و  یم  دربن  دوخ  نارتخد  نانز و  ِتراسا  گنن  زا  رارف  يارب  نایوج  گنج  دوب . دربن 

هب یـشیرق  نز  چـیه  هک  دوب  نیا  شیرق  تاراختفا  زا  یکی  دوب . نانآ  رخاـفت  يارب  یلماـع  نآ  مدـع  وجه و  لـماع  ناـنز ، تراـسا  دز . یم 
اه گنج  رد  نانآ  تراـسا  گـنن  زا  رارف  ار  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  لـیالد  زا  یکی  هک  میتفگ  نیا  زا  لـبق  ( 81 . ) دوب هتفرن  تراـسا 
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يارب ات  دندروآ  یم  هارمه  هب  اه  گنج  رد  ار  نایوج  گنج  نارتخد  نانز و  دنتـشاد ، ربخ  هیحور  نیا  زا  هک  یگنج  ناهدنامرف  دـنا . هتفگ 
ارف هزرابم  تمواقم و  هب  ار  نادرم  فد ، نتخاون  راعـشا و  ندورـس  اب  نانز  دنرب . راک  هب  ار  ناشـشالت  مامت  هدش  هک  مه  دوخ  يوربآ  ظفح 

او ــــــــ لبقت نا  قراطلا  تاـنب  ن  ــــــ حن دـندرک : یم  رارکت  ار  راعـشا  نیا  فد ، ندز  اـب  ناـنز  دوب و  نینچ  دـحا  گـنج  رد  دـندناوخ . یم 
یم هار  اـهب  نارگ  ياـه  شرف  يور  میقراـط . نارتخد  اـم  ینعی  ( 82  ) قرا ــــــــ فن اوربد  ــــــــــ نا ت قراـمنلا  ط  ــــــــ ـسبن قـنا و  ــــــــــ عن

زا یکی  رد  میوش . یم  ادج  امش  زا  دینک ، رارف  دییامن و  نمـشد  هب  تشپ  رگا  میوش و  یم  رتسبمه  امـش  اب  دینک ، نمـشد  هب  ور  رگا  میور .
نادرم جییهت  يارب  هلیبق  نانز  زا  ینز  دندش ، تسکش  هب  فرشم  اه  برع  هک  نیمه  ناریا ، يارـسک  نازابرـس  اب  یلهاج  برع  ياه  گنج 

هبلعث رتخد  هیفـص ، تخیگنارب . ار  نایوج  گنج  هزیگنا  راب ، تقر  عضو  نیا  دـندرک . طوقـس  اهرتش  زا  نانز  درک و  هراپ  ار  نارتش  لیامح 
ندرک هزرابم  ندیگنج و  هب  نانچ  دندید  هک  ار  هنحص  نیا  نادرم  دنداتفا . نیمز  هب  نارتش  يور  زا  نانز  دیرب و  ار  اه  نامـسیر  تساخرب و 
گنج رد  فدـه  نیمه  اب  یلهاج  ناـنز  زین  نینح  گـنج  رد  ( 83 ... ) دنرادن ندوب  هدـنز  هب  يا  هقالع  دـیما و  ییوگ  هک  دـندش  کیرحت 

ار شیرق  مچرپ  هیثراح  هقلع  رتخد  هرمع ، هک  نیا  ات  دروخ  یم  نیمز  هب  مئاد  روط  هب  ناکرـشم  مچرپ  دحا  گنج  رد  ( 84 . ) دنتفای روضح 
هنوگ نیا  ناکرـشم  وجه  رد  تباث  نب  ناسح  دروخن . نیمز  هب  مچرپ  دندرک و  فعاضم  شالت  وا  ظفح  يارب  ناکرـشم  تفرگ و  تسد  هب 

رد هدروخ و )  تسکش   ) هنیآ ره  دوبن ، هیثراح  رتخد  مچرپ  رگا  ( 85) بئالجلا عیب  قاوسالا  یف  نوعابی  اوحبصا  هیثراحلا  ءاول  الولف  دورس :
روضح ياه  هولج  زا  نانمشد ، وجه  ای  دربن  هب  نایوج  گنج  عیجـشت  یـسامح و  راعـشا  ندورـس  دندش . یم  هتخورف  اه  شورف  هدرب  رازاب 

نحن دیوگ : یم  هدورـس و  يراعـشا  ناناملـسم ، هیحور  فیعـضت  فدـه  ای  دـنه  دـحا  گنج  رد  دوب . یـسایس  ياه  هصرع  رد  یلهاج  نز 
یم هلعش  گنج ، زور  رد  گنج  شتآ  میداد و  ار  ردب  زور  ربارب  رد  امـش  خساپ  انامه  رعـس  تاذ  برحلا  موی  برحلاو  ردب  مویب  مکانیزج 
ریغ ٍردب و  یف  تیزخ  رفکلا  میظع  عاّقو  تنب  ای  دیوگ : یم  وا  خساپ  رد  ناناملـسم  ههبج  زا  مه  بلطملادبع  نب  ثراح  رتخد  يورا ، دشک .

هب هیحور ، فیعـضت  فدـه  اـب  نمـشد  یعقاوم  رد  یتسه . نوبز  راوخ و  ردـب  ریغ  ردـب و  رد  وت  هنتف ، رفک و  دمآرـس  رتـخد  يا  ( 86  ) ردب
یم نینچ  تباث  نب  ناسح  جرزخ ، سوا و  نیب  ياه  گنج  زا  یکی  رد  تخادرپ . یم  بیقر  نارتخد  نانز و  دروم  رد  وجه  راعـشا  ندورس 

رد ردب  گنج  زا  سپ  زین  فرشا  نب  بعک  ( 87 . ) دنک یم  وجه  ار  ناسح  رـسمه  هیفاق ، نزو و  نامه  اب  میظع  نب  سیق  باوج  رد  دـنک و 
شریذـپ نانز و  نداد  هانپ  یخرب  ( 88 . ) دوب هلئسم  نیمه  ناناملـسم  طسوت  وا  لتق  لیالد  زا  یکی  درک . وجه  ار  ناملـسم  نانز  يا  هدیـصق 
نازابرـس هاـگودرا  زا  يرارف  ینز  هب  هبلعث  رتـخد  هیفـص ، دـنا . هتـسناد  تسایـس  هصرع  رد  نز  روـضح  قیداـصم  زا  ار  نادرم  يوـس  زا  نآ 

، تیاـمح نیا  هچ  رگا  ( 89 . ) دـیرخ ناج  هب  ار  نایناریا  اب  گنج  هرود  دـنچ  درک و  تیاـمح  راـک  نیا  زا  وا  هلیبق  داد . هاـنپ  ناریا  يارـسک 
رتخد هعیبس ، ناما  شریذپ  زا  رگید ، يدروم  رد  دشاب . نز  یـسایس  روضح  رب  يدهاش  دـناوت  یم  یلو  دوب ، یلهاج  تابـصعت  زا  هتـساخرب 

وجه و دروم  اهدـعب  دـنتفرگ  رارق  نز  نیا  ناـما  رد  هک  یناـسک  هتبلا  تسا . هدـش  شرازگ  مِّلحم  نب  فوع  رتخد  هعاـمخ ، سمـش و  دـبع 
یلهاج رصع  رد  نز  یگنهرف  تیعضو  .5 ( 90 . ) تسا يرما  نینچ  ندوب  ردان  ییانثتـسا و  رگ  ناشن  دوخ  هک  دنتفرگ  رارق  نارگید  رخـسمت 

هعماج رد  گنهرف  ملع و  تسا . يرورـض  رـصع  نیا  رد  گنهرف  ملع و  هاگیاج  اب  ییانـشآ  یلهاج ، نارود  رد  نز  هاگیاج  تخانـش  يارب 
. تسا شناد  گنهرف و  زا  نانآ  ندوب  هرهب  یب  رب  ینـشور  لیلد  دوخ  هعماج ، نآ  رد  نتـشون  ندـناوخ و  نادـقف  تشادـن . یتیمها  یلهاـج 
زا یلهاج  برع  ( 92  ) دناوخ یمن  باتک  برع  زا  یسک  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) یلع ماما  زا  ینخـس  رد  ( 91)

(94 .) دنا هتفگ  رفن  هدفه  يوبن ، تثعب  ماگنه  ار  شیرق  رد  نتشون  ندناوخ و  هب  نایانشآ  رامـش  ( 93 . ) دوب مورحم  بوتکم ، ثاریم  ملع و 
، فحـص دادم ، ملق ، باتک ، نوچ ، ییاه  هژاو  دوجو  هب  دانتـسا  اب  یخرب  ( 95 . ) دـش یم  یقلت  راع  بیع و  برع  دزن  تباتک  هک  دـنا  هتفگ 
، دنا هدرک  تباث  ار  میهافم  نیا  اب  برع  ییانشآ  نتشون و  ندناوخ و  هدرتسگ  دوجو  ینآرق ، تایآ  یخیرات و  نوتم  رد  ساطرق و ...  حول ،

يرود لوبق  اـب  هتبلا  ( 97 .) دـنا هدروآ  نآ  ّدر  رب  يا  هلدا  هتـسناد ، ضراـعم  ینآرق  یخیراـت و  صوصن  اـب  ار  اـعدا  نیا  ناـققحم  یلو  ( 96)
ءافـش مان  هب  ینز  تفای . مالـسا  زا  لبق  برع  یگدـنز  رد  ار  هلوقم  نیا  زا  یگنر  مک  ياه  هولج  ناوت  یم  گنهرف  ملع و  زا  یلهاج  هعماج 
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رعش تسا . یلهاج  نارود  گنهرف  یلصا  ياه  هولج  زا  یکی  هباطخ  رعش و  ( 98 . ) دنا هتسناد  یلهاج  نارود  رد  تباتک  هب  نایانشآ  ءزج  ار 
رخسمت ناگتشذگ ، هلیبق و  هب  رخافت  دنروآ . یم  رد  رعـش  هب  ار  دوخ  یگدنز  فلتخم  داعبا  نانآ  تشاد . یـصاخ  قنور  برع ، دزن  ییارس 

اب فلتخم  لیابق  تسا . یلهاج  راعـشا  نیماضم  نیرت  جـیار  زا  بوبحم ، اب  هقـشاعم  نآ و  تارطاخ  هلیبق و  ياه  گـنج  داـی  بیقر ، وجه  و 
. دندرک یم  راختفا  ییارعش  نینچ  زا  دوخ  يدنم  هرهب  هب  ظاکع  رازاب  هلمج  زا  اهرازاب  جح و  لثم  یمومع ، عماجم  رد  دوخ  يارعش  هضرع 

شیارگ يارب  یلماع  ار  نارعاش  يراک  بساـک  ظـحاج  ( 100 . ) دـندوب هداد  رارق  دوخ  دـمآرد  بسک و  هلیـسو  ار  رعـش  زین  نارعاش  ( 99)
هعماج یگنهرف  دشر  غولب و  هناشن  رعـش ، ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  باوج  يارب  ( 101 . ) دناد یم  رعـش  زا  نانآ  ینادرگ  يور  هباطخ و  هب  مدرم 

، اه گنج  تعیبط ، رتشیب ، تسا و  یحور  يونعم و  دـنلب  نیماضم  دـقاف  یلهاج  راعـشا  تسیرگن . نآ  ياوتحم  هب  دـیاب  هن ، ای  تسا  یلهاج 
دندوب لاعف  هصرع ، نیا  رد  یلهاج  نانز  ( 102 . ) دنک یم  فیصوت  ار  هقوشعم  نز و  يرهاظ  فاصوا  بیقر و  ياه  بیع  یهاو ، تاراختفا 
ظاکع رازاب  رد  دراد ، ترهـش  رعـش  ندورـس  رد  هک  ءاسنخ  تسا . هدش  رکذ  یلهاج  رعـش  ریهاشم  ءزج  نانآ  زا  یخرب  مان  هک  يا  هنوگ  هب 

رعاش رـسمه  هک  بدنج  ما  مان  هب  رگید  ینز  ( 103 . ) درک دراو  تباث  نب  ناسح  برع ، روهشم  رعاش  ياه  رعـش  زا  یکی  هب  لاکـشا  تشه 
دوخ رهوش  رعش  نیب  يرواد  رد  وا  دوش . یم  راعشا  نیرتهب  باختنا  ِرواد  رعـش ، هصرع  رد  شا  ییاناوت  ببـس  هب  دوب ، سیقلاؤرما  فورعم ،
رگید ای  رهوش  ردارب و  ردـپ ، ياسر  رد  یلهاـج  ناـنز  راعـشا  رتشیب  ( 104 . ) دـنک یم  باختنا  ار  هقلع  رعـش  هقلع ، ماـن  هب  رگید  يرعاـش  و 

زا لبق  ردپ  تساوخرد  هب  زین  بلطملادبع  نارتخد  ( 105 .) تشاد یصاخ  ترهش  شردارب ، ود  ياسر  رد  ءاسنخ  راعشا  هدوب . هلیبق  ناگرزب 
یف برعلا  تارعاش  باتک  رد  ناوت  یم  ار  نانز  ياثر  راعـشا  زا  یناورف  ياه  هنومن  ( 106 . ) دندورس رعش  ههادبلا  یف  وا  ياسر  رد  شگرم 

یلهاج رعاش  یگتسبلد  تسا . هقوشعم  نز و  هلوقم  یلهاج ، رعش  جیار  نیماضم  زا  یکی  هک  میتفگ  ( 107 . ) درک هعلاطم  مالسلا  هیلهاجلا و 
. هدرک یمن  شومارف  ار  وا  وضع  چـیه  هتخادرپ ، نز  مسج  فیـصوت  هب  رعاـش  ( 108 . ) تشاد یناوهش  ینامـسج و  یـشیارگ  رتشیب  نز ، هب 

ددـص رد  رتـشیب  هک  یلع  داوج  ( 109 .) تسا لاـم  ترهـش و  یپ  رد  طـقف  هک  هدـش  فیـصوت  يا  هنوـگ  هب  یلهاـج  رعـش  رد  نز  نینچمه 
مان ندرمـش  زا  سپ  هتـسناد ، گنهرف  نیا  هوجو  زا  یکی  ار  هباـطخ  تسا ، یلهاـج  رـصع  رد  بدا  گـنهرف و  ملع و  نداد  ناـشن  گـنررپ 

هعمج زا  هیدایالا  دنه  رانک  رد  یسولآ  ( 110 . ) دنک یم  دای  سباح  نب  سخ  رتخد  هیدایالا  دنه  مان  هب  ینز  زا  یلهاج  يابطخ  زا  يرایـسب 
یم یلهاج  نارود  نامیکح  ناحیـصف و  زا  ار  نانآ  هدرب ، مان  نایر  رتخد  ماذـح  رماع و  رتخد  هلیـضخ  ناـمقل ، رتخد  رحـص  سباـح ، رتخد 

ود یلهاج  رـصع  رد  نز  تیعـضو  هرابرد  هجیتن  ( 112 . ) دـنناد یم  هیدایالا  دـنه  ناـمه  ار  سباـح  رتخد  هعمج ، یخرب  هتبلا  ( 111 . ) دناد
يأر و لالقتسا  تفارش و  يدازآ و  بحاص  دنتشاد و  يزاتمم  هاگیاج  یلهاج ، رـصع  نانز  دندقتعم  یخرب  دراد . دوجو  توافتم  درکیور 
زا يرایـسب  ترهـش  نانز ، هب  لیابق  یخرب  بسن  تشگزاب  يداصتقا ، یعامتجا و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نانز  لاـعف  روضح  دـندوب . هدارا 

دهاوش هلمج  زا  لیابق ، يوس  زا  اه  ناما  نیا  شریذپ  نمشد و  هب  ناما  ياطعا  یماظن و  روما  رد  نانز  اب  هرواشم  ناشناردام ، مان  هب  ناگرزب 
. دنتـشاد يراب  فسا  تیعـضو  تیلهاج  رـصع  رد  نانز  هک  تسا  دـقتعم  مود ، درکیور  تسا . تیلهاج  رد  نانز  زاتمم  هاگیاج  رب  یخیرات 

جاودزا عاونا  اهنآ ، ندرک  روگ  هب  هدـنز  نارتخد و  زا  تهارک  اهنآ ، ندرمـش  مود  هجرد  ناسنا  ناـنز و  هب  یناـسنا  ریغ  زیمآریقحت و  هاـگن 
یعامتجا و ناوارف  ياه  تیمورحم  نانز و  رد  یسنج  دسافم  یقالخا و  داسف  ندوب  ریگارف  جاودزا ، رد  باختنا  يدازآ  مدع  هناملاظ ، ياه 
رد نید  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور  میرک و  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  دـیآ . یم  رامـش  هب  راـب  فسا  تیعـضو  نیا  رهاـظم  هلمج  زا  يداـصتقا ،

روـضح هتبلا  دـنک . یم  دـییأت  ار  مود  درکیور  هتفرگ ، رظن  رد  ناـنز  تیعـضو  دوـبهب  يارب  مالـسا  هک  یهقف  ناوارف  ماـکحا  تسا و  تسد 
نانز نتفرگ  رارق  هژوس  نادرم و  نانز و  طالتخا  ییامندوخ ، ییارآدوخ و  یباجح ، یب  دوبن . ینوناق  هطباض و  چـیه  عبات  ناـنز  یعاـمتجا 

زا سپ  نز  نتفر  ثرا  هب  هیرهم و  ثرا و  قح  زا  تیمورحم  دوب . یلهاج  نانز  یعامتجا  روضح  ياه  یگژیو  زا  ارس ، لذتبم  نارعاش  يارب 
لغاشم ریظن  یلغاـشم  هب  هرود  نیا  رد  ناـنز  لاـح ، نیع  رد  دوب . یلهاـج  رـصع  رد  ریگارف  يداـصتقا  ياـه  ملظ  هلمج  زا  زین  رهوش  گرم 

عیانص یخرب  یگلباق و  تراجت ، بآ و ،)... هیهت  یـشود ، ریـش  ماد ، يرادهگن  دنزرف ، تیبرت  همیخ ، حالـصا  تفاظن ، نان ، تخپ   ) یگناخ
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رد اهنآ  روضح  تیلهاـج ، رد  ناـنز  یـسایس  روضح  هولج  نیرت  مهم  دـنتخادرپ . یم  يرگ  هحون  تناـهک و  يزاـس و  هحلـسا  لـثم  یتسد 
رد یناور  گنج  رازبا  ناونع  هب  نانز  زا  اه ، گنج  رد  نانز  نتفر  تراـسا  هب  تبـسن  برع  دـیدش  تیـساسح  هب  هجوت  اـب  دوب . اـه  گـنج 

یلهاج هعماج  دندناوخ . یم  ارف  تمواقم  هب  ار  نایهاپس  ندز ، فد  راعشا و  ندورـس  اب  نانز  دنتفرگ . یم  هرهب  نایهاپـس  کیرحت  جییهت و 
رعـش ار  تیلهاج  یگنهرف  ثاریم  اهنت  هدوب و  كدـنا  رایـسب  داوس  اب  دارفا  رامـش  هک  اجنآ  اـت  دوب  شناد  ملع و  ندـمت و  گـنهرف و  دـقاف 
نایم رد  هک  دوب . یهت  تیونعم  تمکح و  زا  دز و  یم  رود  يا  هلیبق  تارخافت  گنج و  قشع ، روحم  رب  ًاـبلاغ  مه  نآ  هک  داد  یم  لیکـشت 

، یگداوناـخ ياـه  هصرع  رد  نز  تیعـضو  هک  تـفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  دروـخ . یم  مـشچ  هـب  زین  نز  دـنچ  ماـن  یلهاـج  رـصع  نارعاـش 
رد دیاب  ار  مالسا  یساسا  تالوحت  زا  یکی  و  دوب ، کیرات  هناملاظ و  ناماسبان ، یلهاج  رـصع  رد  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، یعامتجا ،

مالـسا و شرگن  رد  هداوناخ  درف ، يرالاس  اضر  دـمحم  . 1 اه :  تشون  یپ  تسناد . نانز  یعامتجا  یناـسنا و  تیعقوم  هاـگیاج و  حالـصا 
خیرات و نم  بناوج  میلس ، نیما  دمحا  ص 308 / مالسلا ، لبق  برعلا  خیراتلا  یف  دیمحلادبع ، لولغز  دعس  . 2 ص 13-12 . یسانش ، ناور 

خیرات یف  تارـضاحم  یلع ، دمحا  حـلاص  ص 32 / هأرملا ، نع  لوـصف  يوـلع ، يداـه  ص 254 / همیدـقلا ، روصعلا  یف  برعلا  هراـضحلا 
ج يراخب ، حیحص  يراخب ، . 4 ص 372 . ج1 ، اهتمظنأ ، بوعشلا و  تاراضح  یف  هرسالا  هأرملا و  سابع ، يداهلادبع  . 3 ص 140 . برعلا ،
ص هیلهاجلا ، خـیرات  خورف ، رمع  . 6 ص 48 . مالـسا ، خیرات  ییاوشیپ ، يدهم  ص 406 / ج6 ، یفاـکلا ، نم  عورفلا  ینیلک ، . 5 ص 69 . ، 6

یف برعلا  هراضح  خـیرات و  نم  بناوج  میلـس ، نیما  دـمحا  . 8 و 397 . ص 395  مالـسالا ، لبق  برعلا  خـیرات  ملاس ، زیزعلادـبع  . 7 . 155
، هیلهاجلا خیرات  خورف ، رمع  . 10 ص 250 . ص 163 و ج3 ، ج1 ، نییبتلا ، نایبلا و  ظحاج ، دـمحم  نب  رمع  . 9 ص253 . همیدقلا ، روصعلا 

یضترم دیـس  ص 144 / ج 12 ، یناـغالا ، یناهفـصا  جرفل  وـبا  ص 399 / مالـسلا ، لـبق  برعلا  خـیرات  ملاـس ، زیزعلا  دـبع  . 11 ص 157 .
.13 ص 46 . یناغالا ، باتک  یف  ءاسنلا  رابخا  یناهفـصا ، مثیه  نب  یلع  جرفلاوبا  . 12 ص 30 . ج1 ، هشیاع ، نینمؤملا  ما  ثیداحا  يرکسع 

یف دـیمحلادبع ، لولغز  دعـس  ص 154 / هیلهاـجلا ، خــیرات  خورف ، رمع  و 398 / ص 397  مالـسالا ، لبق  برعلا  خـیرات  ملاس ، زیزعلادـبع 
، قالما هیـشخ  هدلو  لتقی  نم  برعلا  نم  ناک  هنا  ص 96 « : ج 7 ، نآرقلا ، ماکحل  عماجلا  یبطرق ، ص 309 / مالسالا ، لبق  برعلا  خیراتلا 
هیمحلا و لجال  مهتابن  نولتقی  اوناک  رـضم و  هعیبر و  مه  هلتق و  یف  مهنم  هجح  ریغب  ًاهفـس  هلتقی  نم  مهنم  ناک  لـج و  زع و  هللا  هرکذ  اـمک 
ص ج 3 ، برعلا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  يربون ، باهولادـبع  نب  دـمحا  . 14 تانبلاب .» تانبلا  اوقحلاف  هللا  تاـبن  هکئـالملا  لوقی  نم  مهنم 
ص 128. نامه ، . 16 ص 129 . ش 8 ، شهوژپ ، هنیآ  رد  خیرات  یلهاج ،» رـصع  رد  جاودزا  ياه  هنوگ  مدقم « ، يرظتنم  دماح  . 15 . 127
زا هدافتـسا  اب  اه  جاودزا  نیا  یلامجا  فیرعت  هب  اـم  . 18 ص 539-534 . ج 5 ، مالـسالا ، لبق  برعلا  خـیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  . 17
ایند زا  ینز  ِرهوش  یتقو  نزیض : حاکن  مینک : یم  هدنسب  ص 539-534 ) ج 5 ، مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  باتک  یلع ، داوج 

دریمب و نز  ات  دـش  یم  وا  جاودزا  عنام  اـی  درک  یم  جاودزا  وا  اـب  اـی  درک  یم  بحاـصت  ار  دوخ  ردـپ  نز  درم ، نآ  گرزب  رـسپ  تفر ، یم 
جاودزا نیا  ءاسن  هروس  هیآ 22  رد  میرک  نآرق  درک . یم  صالخ  ار  دوخ  داد و  یم  يا  هیدف  نز  هک  نیا  رگم  دنک . بحاصت  ار  وا  ثاریم 

تدم ياضقنا  اب  هک  تسا  راد  تدم  جاودزا  نامه  هعتم : حاکن  فلـس .» دق  ام  الا  ءاسنلا  نم  مکئابآ  حـکن  ام  اوحکنت  الو  : » درک میرحت  ار 
میرحت ار  نآ  مود  هفیلخ  اما  درک ، دییأت  ار  نآ  زین  مالـسا  دوب و  موسرم  مالـسا  روهظ  ماگنه  جاودزا  عون  نیا  دوش . یم  یفتنم  زین  تلـصو 

رد لدب : حاکن  دـندش . یم  هداد  تبـسن  ردام  هب  نادـنزرف  لومعم  روط  هب  جاودزا  نیا  رد  دـناد . یم  زیاج  ار  نآ  نانچمه  هعیـش  هتبلا  درک .
هب رهم  نودـب  ار  دوخ  رتخد  يدرم  جاودزا ، نیا  رد  راغـش : حاـکن  دـندرک . یم  هلداـبم  رهم ، نودـب  ار  دوخ  نارـسمه  درم  ود  جاودزا ، نیا 

يرتسب مه  هب  ار  دوخ  رسمه  درم  جاودزا ، عون  نیا  رد  عاضبتـسا : حاکن  دنک . نینچ  زین  وا  هک  یطرـش  هب  دروآ  یمرد  يرگید  درم  جاودزا 
لاقتنا ار  لمع  نیا  هزیگنا  نیرت  مهم  دـش . یم  رهاظ  يو  رد  لمح  راثآ  ات  درک  یم  يرود  وا  زا  دوخ  داتـسرف و  یم  ناعاجـش  ناگرزب و  اب 

تیاضر اب  رفن ) هد  زا  رتمک   ) نادرم زا  یهورگ  جاودزا ، نیا  رد  طهر : حاکن  دـنا . هتفگ  نادـنزرف  هب  مرک  تعاجـش و  لثم  کین  فاـصوا 
نانز اب  حاکن  تفریذپ . یم  دیاب  زین  وا  داد و  یم  تبـسن  یکی  هب  ار  دنزرف  نز  لمح ، عضو  زا  سپ  دندرک . یم  یکیدزن  يو  اب  یگمه  نز 
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دوخ هک  دـندرک  یم  بصن  ناش  هناخ  رد  رب  صوصخم  یمچرپ  رجاف ، نانز  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  یخیرات  شرازگ  رد  هیار : بحاـص 
رد رتشیب  هک  دوخ  رـسمه  ریغ  اب  نز  یکیدزن  ترـشاعم و  هدماضم : حاکن  دـنک . شزیمآ  نز ، نآ  اب  دـناوت  یم  يدرم  ره  هک  دوب  نآ  هناشن 

نیا رد  هنداخم : حاکن  دبای . تاجن  یتسد  گنت  زا  ات  داد  یم  رارق  لموتم  يدرم  رایتخا  رد  ار  دوخ  رـسمه  رهوش  داد و  یم  خر  یطحق  مایا 
مالعا نز  دمآ  یم  ایند  هب  يدنزرف  رگا  دندرک و  یم  یکیدزن  دـمآ و  تفر و  یتسود ، مه  اب  رگیدـکی  باختنا  زا  سپ  درم  نز و  جاودزا ،
میرحت ءاسن 25 »  » نآرق صن  هب  مالسا  رد  حاکن  نیا  دروآ . یم  رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  نز  درم ، سپس  تسا ، سک  نالف  يارب  هک  درک  یم 

یم جاودزا  وا  اب  زینک  لمح  عضو  رگید و  صخـش  زینک  ای  دوخ  زینک  اب  یکیدزن  زا  سپ  درم  جاودزا ، نیا  رد  زینک :)  ) همأ اـب  حاـکن  دـش .
یف هرـسالا  هأرملا و  سابع ، يداهلادبع  . 20 ص 156 . هیلهاجلا ، خـیرات  خورف ، رمع  . 19 تفریذپ . یم  يدـنزرف  هب  ار  كدوک  نآ  درک و 

ص 100. ج 2 ، يراقلا ، هدمع  یسولآ ، . 22 ص 461 . ج 2 ، یناعملا ، حور  یسولآ ، . 21 ص 358 . ج1 ، اهتمظنا ، بوعشلا و  تاراضح 
ج مالـسلا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  . 24 ص 265 . ج 4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دیـس  . 23

ینب روطت  بعـص ، ریهز  . 26 ص 366 . ج1 ، اهتمظنا ، بوعـشلا و  تاراضح  یف  هارـسالا  هأرملا و  ساـبع ، يداهلادـبع  . 25 ص 544 . ، 5
ریسفت اضر ، دیـشر  دمحم  . 28 ص 547 . ج 5 ، مالـسالا ، لبق  برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  یلع ، داوج  . 27 ص 41 . ج1 ، هیبرعلا ، هرسالا 

یم دنناد و  یم  مالسا  تاراکتبا  زا  ار  قالط  هدع  ناققحم ، یخرب  هتبلا  ص 553 / نامه ، . 30 ص 552 . نامه ، . 29 ص381 . ج 2 ، رانملا ،
شهوژپ («، 2  ) لوزن نامز  گنهرف  رد  نآرق و  هاگن  رد  نز  ، » تفرعم يداه  دمحم   ) دنتفرگ یمن  يا  هدـع  نینچ  نانز  نآ ، زا  لبق  دـنیوگ 

ص 102. ج16 ، یناغألا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  . 32 ص 398 . ربحملا ، يدادغب ، بیبح  نب  دمحم  . 31 ص 32 .) ش 27 و 28 ، ینآرق ، ياه 
دماح . 35 ص 560 . ج 5 ، مالـسلا ، لبق  برعلا  خـیرات  یف  لّصفملا  یلع ، داوج  . 34 ص 81 . ج3 ، نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  یبطرق ، . 33

خیرات یف  لـصفملا  یلع ، داوج  . 36 ص 152 . ش 8 ، شهوژپ ، هنیآ  رد  خـیرات  یلهاج ،» رـصع  رد  جاودزا  ياـه  هنوگ  ، » مدـقم يرظتنم 
لصفملا یلع ، داوج  . 38 ص 140 . مالـسالا ، یف  يراضحلا  هأرملا  عقاو  ّرب ، هکـسم  تنتف  هنمآ  . 37 ص 526 . ج 5 ، مالـسالا ، لبق  برعلا 

خیرات ، » يدیشمج هللا  دسا  . 40 ص 250 . هأرملا ، قرلا و  هیدوبعلا ، يراصنا ، لـضاف  . 39 ص 526 . ج 5 ، مالـسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف 
لضاف . 42 ص 105 . يومالا ، رعـشلا  یف  هأرملا  هروص  ریـصن ، لـمأ  . 41 ص 147 . ش 7 ، شهوژپ ، هنیآ  رد  خـیرات  مالـسا ،» رد  باـجح 

ج 2، لئاسر ، ظحاج ، . 44 ص 120 . مالسالا ، لالـض  یف  هیبرعلا  هأرملا  یفیفع ، هللادبع  . 43 ص 251 . هأرملا ، قرلا و  هیدوبعلا ، يراصنا ،
، يراصنا لضاف  . 47 ص 150 . ج 2 ، لئاسر ، ظحاج ، . 46 ص 62 . ج 3 ، لیزنتلا و ،...  قیاقح  نع  فاـشکلا  يرـشخمز ، . 45 ص 148 .
، هأرملا قرلا و  هیدوبعلا ، يراصنا ، لـضاف  . 49 ص 189 . ج 7 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماـجلا  یبطرق ، . 48 ص 253 . هأرملا ، قرلا و  هیدوـبعلا ،
، يراصنا لـضاف  . 51 وا . هب  قـشع  حرـش  قوـشعم و  فیـصوت  شیاتـس و  رد  ییارـس  لزغ  هناقـشاع ، ياـه  هنارت  اهرعـش و  . 50 ص 253 .

لبق برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  یلع ، داوج  . 53 ص 324 . ربحملا ، يدادـغب ، بیبح  نب  دـمحم  . 52 ص 220 . هأرملا ، قرلا و  هیدوــبعلا ،
لبق برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  یلع ، داوـج  . 55 ص 336-324 . ربحملا ، يدادـغب ، بیبـبح  نب  دـمحم  . 54 ص 563 . ج 5 ، مالـسالا ،

ص ج 2 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  . 59 ص 531 . ناـمه ، . 58 ص 563 . ناـمه ، . 57 ص 567 . ناـمه ، . 56 ص 566 . ج 5 ، مالسالا ،
نارسفم رتشیب  هتبلا  ص 203 / یمالـسا ، گنهرف  رد  نز  ناـققحم ، هورگ  . 60 ص 255 . ج1 ، ثیدـحلا ، بیرغ  يرونید ، هبیتـق  نبا  / 382

برعلا خـیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  . 62 ص 280 . ج 2 ، يربطلا ، خـیرات  يربط ، . 61 دـنا . هتـسناد  نز  نتفر  ثرا  هب  ار  هیآ  لوزن  نأش 
خیرات یف  لصفملا  یلع ، داوج  ص 63 / یلهاجلا ، رعشلا  یف  هأرملا  یمشاه ، یلع  . 64 ص 566 . نامه ، . 63 ص 531 . ج 5 ، مالسالا ، لبق 

.67 ص 280 . ج 2 ، يربطلا ، خیرات  يربط ، . 66 ص 54 . هیبرعلا ، هرسالا  ینب  روطت  بعص ، ریهز  . 65 ص 616 . ج 4 ، مالسالا ، لبق  برعلا 
ج 8، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقـسع ، رجح  نبا  ص 75 / ج6 ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ریثا ، نبا  . 68 ص 17 . ج 3 ، نامه ،
ج8، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نبا  . 70 لاثمالا . عمجم  نادـیم ، زا  لقن  هب  ص 111  ج 5 ، ءاسنلا ، مالعا  هلاحک ، اضر  دـمحم  . 69 ص 94 .
ج 3، برالا ، غولب  بابللا ، ریثا ، نبا  زا : لـقن  هب  . 73 ص 447 . نامه ، . 72 ص 254 . ج1 ، ءاسنلا ، مالعا  هلاحک ، اـضر  رمع  . 71 ص 288 .

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 58 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ص ج1 ، ءاسنلا ، مالعا  هلاحک ، اـضر  رمع  . 75 ص 390 . ج 8 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقـسع ، رجح  نبا  . 74 و 288 . ص 283 
دمحم . 78 ص 561 . ج 5 ، مالـسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  . 77 ص 185 . ج1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  . 76 . 360
نایبلا عماج  يربط ، . 80 ص 22 و 23 . مالـسالا ، هیلهاجلا و  یف  برعلا  نع  جاوزلا  ینیناـمرت ، . 79 ص 340 . ربحملا ، يدادـغب ، بیبح  نب 
خیرات يربط ، . 82 ص 310 . مالسالا ، لبق  برعلا  خیراتلا  یف  دیمحلادبع ، لولغز  دعـس  . 81 ص 93 . ءزج 18 ، ج10 ، نآرقلا ، لیوأت  یف 

ص 369. ج4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  . 84 ص 24 . مالسالا ، هیلهاجلا و  یف  برعلا  تارعاش  تومی ، ریشب  . 83 ص 510 . ج2 ، يربط ،
رعـشلا یف  هأرملا  هروص  ریـصن ، لمأ  . 87 و 29 . ص 28  ءاـسنلا ، تاـغالب  روفیط ، نبا  . 86 ص 29 . ج3 ، هیوبنلا ، هریـسلا  ماـشه ، نبا  . 85

ریشب . 89 ص 488 . ج 2 ، يربطلا ، خـیرات  يربـط ، . 88 دـسالا . نیدلارـصان  قیقحت  هب  میطخ  نب  سیق  رعـش  ناوـید  زا  ص 284 : يومالا ،
، نیما دمحا  . 91 ص 279-275 . ج 22 ، یناغالا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  . 90 ص 17-12 . مالـسالا ، هیلهاجلا و  یف  برعلا  تارعاش  تومی ،
، يرذالب . 94 ص 29 . مالـسالا ، رجف  نیما ، دمحا  . 93 ص 189 . ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  . 92 ص 29 . مالـسالا ، رجف 

یف لـصفملا  یلع ، داوج  . 96 ص 137 . ص ،)  ) ادـخ لوسر  هریـس  مالـسا  یلیلحت  خـیرات  نایرفعج ، لوسر  . 95 ص 457 . نادـلبلا ، حوتف 
.98 ص 210-211 . ص ،)  ) ادـخ لوسر  هریـس  مالـسا ، یلیلحت  خـیرات  نایرفعج ، لوسر  . 97 ص 252 . ج8 ، مالـسالا ، لبق  برعلا  خیرات 
، ظحاج . 101 ص 151 . ج3 ، برالا ، غولب  يولآ ، . 100 ص 262 . ج1 ، یبوقعیلا ، خیرات  یبوقعی ، . 99 ص 458 . نادلبلا ، حوتف  يرذالب ،
، یناهفصا جرفلاوبا  . 103 ص 215 . ادـخ ، لوسر  هریـس  مالـسا ، یلیلحت  خـیرات  نایرفعج ، لوسر  . 102 ص 241 . ج1 ، نییبتلا ، ناـیبلا و 
، ءادهشلا ما  ءاسنخلا  یمشاه ، معنملادبع  . 105 ص 173 . مالسالا ، لالظ  یف  هیبرعلا  هأرملا  یفیفع ، هللادبع  . 104 ص 54 . ج 15 ، یناغالا ،
47 و 56- ص 40 ، مالسالا ، هیلهاجلا و  یف  برعلا  تارعاش  تومی ، ریـشب  . 107 ص 178 . ج1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  . 106 ص 35 .

لبق برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  یلع ، داوـج  . 110 ص 212 . ناـمه ، . 109 ص 214 . یبرعلا ، بدـالا  خـیرات  فیـض ، یقوش  . 108 . 57
ج مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع ، داوج  . 112 ص 343-338 . ج1 ، برالا ، غولب  یسولآ ، . 111 ص 790 . ج 8 ، مالسالا ،

ص 791. ، 8

ناهجرد نآ  راثآو  مسینیمف 

میقتـسمریثأترب هـیکت  اـب  هکروـهظون  تـسا  يدرکیور  مـسینیمف  هدـیکچ  نوخــسار  یــصاصتخا  : عـبنم یمــساق  اـضر  دـمحم  هدنــسیون : 
ندرک حرطم  اه و  توافت  یفن  هلیسو ي  هب  نانز  هیلع  متس  ملظ و  عفر  نآ  تیاغو  دش  دلوتم  یبرغ  هعماج ي  رد  تفرعم  رب  تیسنجرصنع 

زا شیپ  ياه  یسانش  تفرعم  هب  لسوت  اب  مادکره  لایسوس  لاکیدار ، تسیسکرام ، لاربیل ، ياهدرکیور  دشاب . یم  رترب  تیـسنج  هلأسم ي 
انبم یعون  هب  ار ، نیونرصع  ینابم  اهدرکیور  نیا  امادنا  هدادرارق  یـسررب  دروم  ار  تخانـشرمارب  تیـسنجریثأت  عوضوم  يا  هنوگ  هب  دوخ ،

بتکم نیا  مهف  هب  مسیرالوکـس  مسیناـموا و  یناـبم  تخانـش  تسا  یهاوـخ  يدازآ  یعوـن  مسینیمف  هک  اـج  نآزا  دادرارق . دوخراـک  ي¬
اه محازتزا  يرایـسب  هشیر ي  نوچ  دشاب . یم  هسنارفریبک  بالقناو  اپورا  یتعنـص  بالقنا  بالقناودزارثؤم : بتکم  نیا  دـنک . یم  کمک 

نیا یعامتجا  یگداوناخ و  يدرفراثآ و  نایب  زین  تسا و  تیمها  زئاح  نآ  یـسرربو  دقن  اذل  تسا  مسینیمف  بتکم  هعماجرد  اه  يریگردو 
قوقحزا عافد  زا  تسا  ترابع  مسینیمف  شبنج  عوضوم  نییبتو  فیرعت  لوا : لصف  تسا . ناـسر  يراـی  نآ  دـقن  رد  يداـیز  دـحات  شبنج 

ای يربارب  تمـس  هب  تکرح  دوجوم و  ياه  يرباربان  نتـسناد  یعیبط  ریغ  رب  دیکأت  اب  مسیرالوکـس ، مسیناموا و  ياه  هراگنارب  ینتبم  نانز ،
مدـع زا : تسا  تراـبع  نآ  ینورد  مسق  هکدوش  یم  میـسقت  ینوریب  ینورد و  مسق  ود  هب  عوضوم  نیا  یـسانشّریغتم  ناـنز .  رترب  تّیعقوـم 

داقتعا مدـع  نانز ، رد  يدرف  تاراظتنا  تاعقوت و  حطـس  نتفرالاب  نانز ، ربکت  رورغ و  ینوزف  نادرم ، سنج  هب  صوصخ  هب  دارفا  هب  دامتعا 
هـشوگ یچوپ ، ساسحا  یقیقح ، شمارآ  ندـش  لتخم  درف ، ینامیا  یب  هجیتن  رد  راگدـیرفآ و  هب  دامتعا  شهاک  هدام ، زا  رتارف  یتردـق  هب 
ینوزف يرابودـنب ، یب  داـسف و  داـجیا  زا ، دـنترابع  ینوریب  ياـهّریغتم  و  یـشکدوخ . هزیگناداـجیا ي  نتـسیز ، اـهنت  هب  ندروآ  ور  يریگ و 
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، داـهن نیا  یـشاپورف  تیاـهن  رد  هداوناـخ و  هب  يدـنبیاپ  شهاـک  یعاـمتجا ، طـیحم  شمارآ  شهاـک  ، هداوناـخ دارفا  نیب  شنت  يریگرد و 
ياناوت هب  هجوت  نودب  درم  نز و  زا  معا  سکره  اریز  نسحا  وحن  هب  اهراک  ماجنا  مدع  ینیدلاو ، کت  ياه  هداوناخ  زا  یلیـس  اب  ییورایور 

نکر ود  نیب  هلـصاف  داجیا  يداصتقا ، یـسایس و  داهن  هب  هداوناخ  لیدـبت  هعماج ، رد  نزاوت  مدـع  داـجیا  دـنک ، یم  باـختنا  لغـش  شیاـه 
هچخیراـت ي مسینیمف و  موـهفم  هک  تسا  هدـش  یعـسراتشون  نیا  رد  سنج . ود  نیا  يراـکمه  مدـع  درم و  نز و  زا  مـعا  هعماـج  یـساسا 

شهوژپ دـش . دـهاوخ  نایب  نآ  نوماریپ  ییاـهراکهار  شرگن ، نیا  دـقن  زا  سپ  نینچ  مه  دوش  یـسررب  نآ  تارثا  عاونا و  نآ و  شیادـیپ 
دیوگ و یم  نخـس  هتـشذگ  ياهراجنه  هب  خـساپ  رد  راجنه  داجیا  نوماریپ  اریز  تسا  يراجنه  ياه  شهوژپ  عون  زا  عوضوم  نیا  نوماریپ 

ياه هزوح  رد  تسا  یمولع  هچ  هب  هتـسباو  هک  نیا  رابتعا  هب  زین  دـنک و  یم  ثحب  یناسنا  لئاسم  اب  هطبار  رد  یناسناریغ  یناسنا و  ظاحل  هب 
یمزاب لبق  نرق  کی  هبًابیرقت  مسینمف  شبنجاـی  شیارگ  أـشنم  قیقحت  ترورـض  ّتیمها و  دریگ . یمرارق  ثحب  دروم  یقوقح  یعاـمتجا و 
هزورما دش و  لدب  للملا  نیب  حطـس  رد  نوناق  هب  مسینمف  نیمارف  یمامت  لاس  دنچ  زا  سپ  هکدوب  رثؤم  ریگارف و  يردق  هب  شبنج  نیاددرگ 
مالـسااب فلاخم  نادناعم  هنامز  نیا  رد  اّما  تسادیوه . اج  همه  رد  نآ  تارثا  هکنآ  لاح  دوشن و  هدرب  شبنج  نیا  زا  یمان  ناهجرد  دـیاش 

هک تسا  دارفا  کـت  کـترب  سپ  دـنهد  جاور  ناناملـسم  ناـیم  رد  دـیدج  لیامـش  لکـش و  هب  ار  شرگن  نـیا  ياـه  هدـیا  اـت  دـنراد  یعس 
صیخـشترگید ياه  ماناب  یتح  ار  نآ  ياه  تیلاعف  هدرخ  شبنج و  نیا  ياه  هگر  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  نایرج  نیا  نوماریپ  یتاـعلاطم 

دنچ ره  ییانـشآ  ادتبا  رد  بلاطم  نیا  يروآدرگ  زا  فده  قیقحت  دئاوف  فادها و  دـنروآ . لمع  هب  يریگولج  نآ  ءوس  تارثا  زا  دـنهد و 
لاح رد  سوسحمان  تروص  هبرـضاح  لاح  رد  مسینیمف  دـش  هتفگ  لـبق  تمـسق  رد  هکروط  ناـمه  اریز  تسا  مسینیمف  شبنج  اـب  یلاـمجا 

نآ تارثا  زا  یکی  هک  دراذگ  یم  ار  دوخ  تارثا  هاگآدوخان  هدش و  اهنآ  میرحدراو  دـنوش  هجوتم  صاخـشا  هکنآ  نودـب  تسا و  ّتیلاعف 
داجیا اهروشک  نآ  رد  نانز  تیعـضو  هب  خـساپ  رد  شدوخ  یبرغ  نطوم  رد  مسینیمف  هکنیا  همادا  رد  دوب . دـهاوخ  اـه  عازن  اـه و  يریگرد 

هسارف و دننام  دـنهاوخب  رگید  ياهروشک  نانز  هکنیا  ات  دـنرادن  رظن  نز  هب  اکیرما  هسنارف و  دـننام  اهروشک  همه  هکنآ  لاح  تسا و  هدـش 
هک دننکن  نامگ  نانز  هک  دنک  یم  کمک  بتکم  نیا  ياه  هدیا  ساسا  هچخیرات و  اب  ییانشآ  سپ  دنشاب  هتشاد  یمـسینیمف  شبنج  اکیرما 
هب تیناسنا  ناهج  نانز و  يارب  مسینیمف  هک  یتارـضم  تخانـش  نینچ  مه  تفای . دـهاوخ  همتاخ  اهنآ  عفن  هب  اـهاضف  یماـمت  رد  شبنج  نیا 

هنیشیپ ي زا  تسا  ترابع  قیقحت  هنیـشیپ ي  قیقحت  هنیـشیپ ي  دنک . یم  مهارف  ار  دیاقع  راکفا و  هنوگ  نیا  زا  زیهرپ  هنیمز ي  دروآ  ناغمرا 
ریغ ياه  ضیعبت  ربارب  رد  دوب  یشنکاو  خساپ و  مسینیمف  ای  نانز  قوقح  يافیتسا  شبنج  یخیرات : هنیشیپ ي  يراتشون . ای  یملع  یخیرات و 

هاگیاجزا برغ  رـصاعم  خیرات  رد  نز  تیمولظم  هزیگنا ي  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تسا  لاس  دـص  زا  رتمک  هک  برغ  رد  یناسنا 
ادتبا رد  مسینیمف  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هتشگ  رادومن  یبزح  نامزاس  یـسایس و  تضهن  بوچراچ  رد  لودع و  هنایارگ  نز  راکفا  یفنص و 

: يرالاس درم  هعماج ي  تسکش  زا  سپ  تفرگ  لکـش  ثرا و ... ّقح  ّتیکلام ،  ّقح  يأر ، ّقح  زا  معا  نانز  یعامتجا  قوقح  قاقحا  يارب 
ومن یـسایس  یتضهن  شبنج و  لکـش  هب  شیارگ  نیا  نآ  زا  سپ  دنتفای و  تسد  اهتوافت  یفن  هدیا ي  زین  دوخ و  قوقح  هب  جـیردت  هب  نانز 
باتک (1 دریگ . یم  رارق  یسررب  دروم  نآ  دروم  هتفر 5  راک  هب  راتشون  نیارد  هک  یعبانم  دادعت  نایمزا  يراتشون : ای  یملع  هنیشیپ ي  درک .
یعیبط ینابم  زا : دـنترابع  تسا  هدـش  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یناونع  ود  باتک  نیا  زا  يرهطم : یـضترم  هتـشون ي  مالـسارد  نز  قوقح  ماـظن 

یگدنز دیدجت  سپس  دهد . یم  حرش  ار  مالسا  زا  لبق  نانز  تیعضو  هدنسیون  باتک  نیا  رد  درم . نز و  ياه  توافت  یگداوناخ و  قوقح 
. دهد یم  رارق  یسررب  دروم  نآرق  رظنم  زا  ار  تسا  تیناسنا  ياراد  مالـسا  هاگدید  زا  نز  هک  نیا  نز و  یناسنا  ماقم  مالـسا ،  هلیـسو ي  هب 

دانتسا اب  ار  درم  نز و  ياه  توافت  دنک و  یم  نایب  ار  یگداوناخ  قوقح  یعامتجا و  قوقح  تعیبط ،  يرادفده  یعیبط و  قوقح  هطبار ي 
قوقح حیـضوتزا  سپ  دوش . یمن  نایب  اـه  هروسو  تاـیآ  هرامـش ي  اـه  تمـسق  یـضعب  رد  دـنک . یم  تاـبثا  یـسانشناور  ياـه  هیرظن  هب 

رارق یـسررب  دروم  یـصاصتخا  لکـش  هب  دروآ  دراو  یناسنا  هعماج ي  هب  مسینیمف  هک  یتابرـض  هک  درک  یم  اضتقا  یگداوناخ  یعامتجا و 
رایـسب دـنک  یم  نایب  ار  یبرغ  ناسانـشناور  هیرظن ي  مالـسا ،  رظنم  هب  دانتـسا  رب  هوالع  شتایرظن  تاـبثا  يارب  هدنـسیون  هک  نیا  اـما  دریگ 
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. تسا جـیلت  ور  یفـسلف  فراـعملا  ةریاد  تـالاقم  زا  يدادـعت  دـقن  همجرت و  هک  یتسینیمف  ياـه  شناد  مسینیمف و  ( 2 تسا . هجوت  بلاـج 
هب هجوت  اب  اه . مسینیمف  ای  مسینیمف  مسینیمف ، خیرات  مسینیمف ،  یـسانش  هژاو  زا : دنترابع  تسا  هدش  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  هک  ییاه  ناونع 
ملع زا : معا  تسا  هدـش  هدرب  مان  دـنا  هتـشاد  هدـیا  مسینیمف  نوماریپ  هک  یمولع  مامت  ابیرقت  ینعی  دـنا  بسانتمرایـسب  بلاطم  باـتک  ناونع 

تاعالطا باتک ، تاعالطا  تیـسنج و ،... هفـسلف ي  يواـکناور ،  ، یـسایس هفـسلف ي  ناـبز ، یعاـمتجا ، مولع  یـسانش ،  تفرعم  قـالخا ، 
شیارگ نیا  شیادیپ  تلع  نوماریپ  نادنچ  مسینیمف  خیرات  تمـسق  رد  دـنا . هدـش  يدـنب  هتـسد  یمظنم  لکـش  هب  بلاطم  تسا و  يدـیفم 

دروـم رایـسب  یمـسینیمف  ياـه  شناد  ندـمآ  دـیدپ  رد  شبنج  نیا  هب  شیارگ  شیادـیپ  تلع  هک  نآ  لاـح  تسا و  هدـماین  ناـیم  هب  نخس 
لماع تماـحر ؟  هدـش ،  هدافتـسا  ناونع  تسا . هتـشون  ار  نآ  یلمآ  يداوج  هللا  دـبع  هک  لاـمج  لـالج و  هنیآرد ي  نز  ( 3 تسا . تیمها 

هب هجوت  اب  تشاد  اج  یلو  دوش  یم  یـسررب  فلتخم  ياهرظنم  زا  نز  دنتـسه و  مهف  لباق  ناور و  باتک  بلاطم  یعاـمتجا . طـباور  يرطف 
هتفاـی جاور  رایـسب  ناریا  رد  هزورما  هک  یتسینیمف  تارکفت  دـش و  یم  داـی  وا  زا  عاـمتجا  نوتـس  ناونع  هب  تسا  بلاـطم  روحم  نز  هک  نیا 

رب يدمآرد  باتک  (4 دنک . یم  نایب  اه  نآ  همجرت ي  نودب  ار  تایآ  یبرع  اه ، تمـسق  رثکا  رد  باتک  نیازین  دـش و  یم  یبای  هشیر  تسا 
دقن مسینیمف و  هدش : هدافتسا  ياه  ناونع  دشاب . یم  یناحبس  یقت  دمحم  داژن و  یئابیز  اضر  دمحم  هتشون ي  مالسا  رد  نز  تیصخش  ماظن 

دروـم ینید  نورب  ینید و  نورد  ظاـحل  هب  ار  مسینیمف  دـقن  دراد و  مسینیمف  دـقن  نوـماریپ  یلماـک  عماـج و  بلاـطم  باـتک  نیا  مـسینیمف .
نیا فیرعت  رد  اهدـیق  یـضعب  هک  یتروص  رد  تسا  هدرواین  مجـسنم  تروص  هب  ار  مسینیمف  فیرعت  باتک  نیا  اما  دـهد  یم  رارق  یـسررب 

نآزا هک  ییاه  ناونع  دشاب . یم  یمرک  یقت  دمحم  ینارنخس  " هزومآ CD("5 تسا . لیقث  باتک  نتم  زین  دنا و  تیمها  زئاح  رایسب  شبنج 
مـسینیمف شبنج  ترتف  لماوع  مسینیمف ،  هژاو ي  مسینیمف ، يریگ  لکـش  ياه  هنیمز  مسینیمف ، تیمها  زا : دنترابع  تسا  هدش  هدرب  هرهب  اه 

دروم قیقد  رایـسب  ار  مسینیمف  هچخیراـت ي  عبنم  نیا  لایـسوس . لاـکیدار و  مسینیمف  هب  یهاـگن  مسینیمف ، شبنج  ياـه  شیارگ  برغ ، رد 
لماوع مسینیمف و  ياـه  جوم  دـنک . یم  ناـیب  ار  تسا  رثؤم  شبنج  نیا  شیادـیپ  رد  هک  یتاـکن  نیرتزیر  یتـح  دـهد و  یم  رارق  شاـکنک 

" تسا رثؤم  يو  رب  دقچ  اه  متس  ملظ و  نیا  زا  کی  ره  هک  یـساسحا " يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  عبنم  نیا  دنک  یم  رکذ  ار  کیره  ترتف 
، مهف رد  نیا  دوش و  یم  ثحب  رایـسب  ناشیاه  یگدنز  دـندز و  نماد  ار  شبنج  نیا  هک  يدارفا  دروم  رد  تسا .  هدادـن  رارق  یـسررب  دروم 
هب مسینیمف  قیقحت 1. تالاؤس  تسا . هدـشن  هتفگ  نخـس  درم  نز و  نیب  ياه  تواـفت  نوماریپ  زین  تسا و  تیمها  زئاـح  شبنج  نیا  موهفم 

؟ دندمآ دیدپ  مسینیمف  فلتخم  تاشیارگ  ارچ  .3 تسیچ ؟ مسینیمف  شیادیپ  للع  .2 دوش ؟ یم  فیرعت  هنوگچ  یحالطـصا  يوغل و  ظاحل 
؟ دوب هچ  مسینیمف  هناگ  هس  ياه  جوم  دوکر  للع  .5 دروآ ؟ ناغمرا  هب  ناهج  يارب  ار  ییاهدرواتـسد  هچ  مسینیمف  موس  مود و  لوا ، جوم  .4

هنیداهن ثعاب  هنوگچ  نردـم  مسینیمف  ياـه  شیارگ  .7 اه ؟ نآررـض  هب  ای  تسا  نانز  عفن  هب  درم  نز و  ياـه  تواـفت  نتـشاگنا  هدـیدان  .6
ياه شقن  هداوناخ و  ارچ  .9 دبای ؟ یم  همتاخ  يرالاس  درم  عفن  هب  هنوگچ  نردم  تسپ  شیارگ  .8 دوش ؟ یم  هعماج  رد  يرالاس  نز  ندش 

قاقحا رد  مسینیمف  مالسا و  توافت  .10 دوش ؟ یم  هتخانش  نانز  هیلع  متس  ملظ و  لماع  مسینیمف  شبنج  رد  يرسمه  يردام و  زا  معا  نانز 
یتاذ و تایصوصخ  هب  ییاه  هبرـض  هچ  مسینیمف  . 12 دراد ؟ يدرف  راـثآ  هچ  مسینیمف  . 11 تسیچ ؟ اه  نآ  قوقح  ياحما  اـی  ناـنز  قوقح 
" مالسلا هیلع   " یلع ماما  هاگدید  زا  .14 دراد ؟ یپ  رد  هداوناخ  ماظن  يارب  یئوس  راـثآ  هچ  مسینیمف  . 13 دزاس ؟ یم  دراو  درم  نز و  یعیبط 

یسنج طباور  میظنت  نییعت و  .16 تفای ؟ تسد  نانز  لضعم  لح  هب  مسینیمف  اـیآ  .15 دراد ؟ یلاکـشا  هچ  نانز  زا  طرـش  دیق و  یب  تعاطا 
ياه تیلاعف  .18 دش ؟ تسـس  مسینیمف  طسوت  هداوناخ  ناینب  هنوگچ  .17 هداوناخ ؟  ررـض  هب  ای  تسا  هداوناخ  عفن  هب  نز  طـسوت  ییوشاـنز 

؟ دـنوش لوغـشم  نادرم  دـننام  اه  لغـش  یمامت  رد  دـنناوت  یم  نانز  اـیآ  .19 دراد ؟ ییاهدـمایپ  هچ  عاـمتجا  هـصرعرد ي  ناـنز  بساـنتمان 
یضعب يایحا  ثعاب  مسینیمف  قیقحت 1. ياه  هیـضرف  دراد ؟ دارفا  يارب  ار  ییاهدـمایپ  هچ  مسینیمف  نیناوق  ساسارب  هعماج  نداـهن  ناـینب  .20

رد . 3 دش . یمالـسا  نینچمه  یقرـش و  هعماج ي  رد  نانز  قوقح  ندش  عیاض  ثعاب  مسینیمف  . 2 تسا . هدـش  برغ  رد  نانز  یعقاو  قوقح 
يدایز هطبار ي  .5 دش . يراذگ  هیاپ  تیحیـسم  طلغ  میلاعت  اب  هلباقم  ساسا  رب  مسینیمف  . 4 دوش . یم  هاگن  تیاسن  رظنم ا  زا  ناـنز  هب  برغ 
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دنور يراک ، ناهنپ  .7 دراد . دوجو  هطبار  اشحف  باکترا  یمتـسینیمف و  تاداقتعا  نیب  .6 دراد . دوجو  هداوناخ  ناـینب  لزلزت  مسینیمف و  نیب 
ینعی تسا  یبیکرت  شور  بلاطم ، يروآدرگ  شور  قیقحت  شور  دشاب . یم  یمالسا ، صوصخ  هب  یقرـش و  هعماج ي  رد  مسینیمف  يراک 

هب عبانم  عوضوم ، باختنا  زا  سپ  تسا . هدش  هدافتسا  یفیصوت  یسیون و  هصالخ  يا ، هسیاقم  یفیرعت ، يا ، هناخباتک  ياه  شورزا  نآ  رد 
رد دـندش و  عقاو  يرگنزاب  صیخلت و  فرـصت ،  دروم  بلاطم ، زا  يرادرب  تشادداـی  زا  سپ  دـندش و  باـختنا  یناوخ  تسرهف  هلیـسو ي 

، قیقحت ترورـض  تیّمها و  عوضوم ، نییبت  فیرعت و  تایلک : لوا :  لصف  اه ) لصف  ) قیقحتراـتخاس دـندمآ . رد  نودـم  لکـش  هب  تیاـهن 
 ، يدـیلک ناـگژاو  قیقحتراـتخاس ،  قیقحت ،  شور  قـیقحت ، ياـه  هیـضرف  قـیقحت ، تـالاؤس  قـیقحت ، هنیـشیپ  قـیقحت ،  دـیاوف  فادـها و 
 ، مسینیمف عاونا  مسینیمف ، هچخیرات ي   ، یحالطـصا فیرعت  يوغل ، فیرعت  مسینیمف : یتسیچ  مود : لـصف  قیقحت . عناوم  اـه و  تیدودـحم 

مسینیمف ياه  شیارگ  رب  يدقن   : مسینیمف دقن  موس :  لصف  لایسوس . مسینیمف  لاکیدار ،  مسینیمف  تسیسکرام ،  مسینیمف  لاربیل ،  مسینیمف 
يدرفراثآ مسینیمفراثآ : : مراهچ لصف  نانآ . قوقح  ياحما  ای  نانز  قوقح  قاقحا  ینید ،  رظنم  زا  مسینیمف  دـقن  اه ،  شیارگ  ریاس  رظنم  زا 

نز و يربارب  هب  هدـیقع  یبلط ، يربارب  مسینیمف : يدـیلک  ناگژاو  اهراکهار . مسینیمف ، یعامتجاراثآ  مسینیمف ،  یگداوناخ  راثآ  مسینیمف ، 
ناسنا تلاصا  یتسودرشب ، یتسرپ ، عون  یناسنا ، مولع  یتسود ، عون  ییارگ ، ناسنا  مسیناموا : نولیباب ) يرنشکید   ) نانز زا  يرادفرط  درم ، 
هفـسلف مسیــسکرام : نولیباـب ) يرنــشکید   ) یگدازآ رظن ، تعــسو  یهاوـخ ، يدازآ  یــشیدنا ،  دازآ  مسیلاربـیل :  نولیباـب ) يرنــشکید  )
یگشیر تسر ،  نب  ناینب ،  طارفا ،  يوردنت و  مسیلاکیدار : نولیباب ) يرنشکید  ) یعامتجا تلاصا  سکرام ، لراک  هدیقع ي  تسیسکرام ،

( نولیباب يرنشکید   ) دیلوت رازبا  یعامتجا  تیکلام  یکارتشا ، ماظن  ییارگ ، هعماج  مسیلایـسوس : نولیباب ) يرنـشکید  ) يا هشیرارگ  طارفا  ، 
نوماریپ بتک  بلاطم  ندوب  نیگنس  امنهار ،  هب  نتـشاد  یـسرتسد  رتمک  هسردم ، عبانم  دوبمک  تقو ، دوبمک  قیقحت  عناومو  اه  تیدودحم 

تارظن و اه ، باتک  یـضعب  رد  دـنراد . تیدـض  يدودـح  اـت  مسینیمف  هچخیراـت ي  ناـیب  رد  بتک  قیقحت ، مجح  ندوب  داـیز  قیقحت ، نیا 
، یسیلگنا ياه  نابز  رد  ظفلت ،  رد  رییغت  یکدنا  اب  هژاو  نیا   » يوغل فیرعت  مسینیمف  یتسیچ  مود :  لصف  دنتـسه . يدربراکریغ  اهراکهار ،

یم یناـملآ  يوسنارف و  رد  " Feminin " لداعم هک  "  Feminine "هشیر ي زا  دور و  یم  راـک  هب  اـنعم  کـی  هب  یناـملآو  يوسنارف 
(1 .« ) تسا هدش  هتفرگ  " Femina " ینیتال هشیر ي  زا  دوخ  هک  تسا  ثنؤم  سنج  ای  نز  يانعم  هب  هملک  نیا  تسا . هدـش  ذـخا  دـشاب ،

صیاصخو اه  مادنا  دـشر  رد  هفقو  يا  هنوگ  حیرـشت  يارب  هسنارف  نابز  هب  یکـشزپ  نتم  کیرد   1871 رد راـب  نیتسخن  تسینیمف  هژاو ي  »
دعب لاس  کی  تسا . هدش  هتـشون  دـنرب ، یم  جـنر  دوخ  نت  نتفای  هنانز  تایـصوصخ  زا  تسا  هدـش  یم  روصت  هک  يدرم ، نارامیب  یـسنج 

گنهرف رد  هچرگ  دربراـک . هب  دـننک  یمراـتفر  هنادرم  هک  یناـنز  هب  هراـشا  ياربار  هژاو  نیا  يوـسنارف ، تـسینیمف  دـض  هدنـسیون ي  کـی 
هنادرم تایـصوصخ  حیـضوت  يارب  ادتبا  هژاو ، نیا  یـسایس  حالطـصا  رد  دوب ، نادرم  نتفای  هنانز  تایـصوصخ  مسینیمف ، يانعم  یکـشزپ ، 

دوبن و موـسرم  هناـنز  ياـه  لکـشت  هب  هراـشا  يارب  يدـالیم ، داـتفه  تصـش و  ههد ي  اـت  هژاو  نیا  زا  هدافتـسا  تفر ، راـک  هب  ناـنز  نتفاـی 
يارب هژاو ، نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسارخاوا  نیمه  رد  ًافرـص  تشاد . صاخ  ییاـه  هورگ  صاـخ و  لـئاسماب  طاـبترا  رد  دودـحم  يدربراـک 

نز  " نوچ ییاـه  لداـعم  یـسراف  ناـبز  رد  ( » 2 .« ) تسا هدـش  ریگارف  لوادـتم و  ناـنز ، قوـقح  هلئـسم ي  اـب  طـبترم  ياـه  هورگ  یماـمت 
یخرب ییاـسران  ناوت  یمن  هتبلا  هک  تسا  هدـش  داهنـشیپ  هژاو  نیا  يارب  " ناـنز یهاوخ  يدازآ  "و" يرگن هناـنز  (، "3") يرو نز  "،" ییارگ

هب کیژولوئدـیا  مسینیمف  زا  " و  ةأرملاریرحت  " هب نانز  تضهن  زا  یبرع  ناـبز  رد  ( » 4 .«) تفرگ هدـیدان  مسینیمف  تقیقح  نایبردار  اه  هژاو 
هیرظن هب  هاگو  نانز  قوقح  قاقحا  يارب  هتفای  نامزاس  ياه  شبنج  هب  هاـگ  ار  مسینیمف   » یحالطـصا فیرعت  ( 5 .« ) دوش یمریبعت  " هّیوسن  "

ندودز شبنج  نیا  ( » 6 . ) دـنا هدرک  انعم  تسا ، دـقتعم  یقوقحو  یعامتجا  يداـصتقا ، یـسایس ، ياـه  هبنج  زا  درم  نز و  يربارب  هب  هک  يا 
 ، نانز قوقح  زا  عاـفد  ( » 7 .«) تسا تیـسنج  هیاپرب ي  یعامتجا  یگنهرف و  هلوقم ي  ره  ناسنا و  فیرعت  کیژولویب و  ياه  تواـفت  ماـمت 
ای يربارب  تمـس  هب  تکرح  و  دوجوم ، ياـه  يربارباـن  نتـسناد  یعیبـطریغ  رب  دـیکأت  اـب  مسیرالوکـس ، مسیناـموا و  ياـه  هراـگنارب  ینتبم 

دوش یم  هتفرگ  مرو  نانوی  میدق  ياه  ندـمت  رد  نانز  تیعـضو  هعلاطم ي  زا  هک  يا  هجیتن  مسینیمف  هچخیرات ي  ( 8 .« ) نانز رترب  تیعقوم 
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کیرـش ار  وا  هجو  چیه  هب  تسا و  هدوب  توهـش  ءاضرا  دلاوت و  رـصنع  ًادعب  کلمت و  لباق  ئیـش  نز  ادتبا  رد  هک  تسا  نیا  لامجاروط  هب 
یبهذـم راکفا  حیـسم و  روهظ  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نرق  نیدـنچ  اـت  عضو  نیا  ( 9 . ) دنا هتـسناد  یمن  يرـشب  ياوق  دجاو  درم و  یگدنز 

یناسنا هب  کیلمت  لباق  ئیـش  زا  ار  نانز  جیردت  هب  "ص" مالـسا ربمایپ  روهظ  ًادـعب  بلط و  حالـصا  ياملع  نیننقم و  شیادـیپ  وا و  ناوریپ 
شبنج و نیا  نارادـفرط  نیب  تواـفت  مـسینیمف  شبنج  دـقن  تمـسق  رد  هـتبلا  ( ) 10 .) درک لیدـبت  یعاـمتجا  قوقح  تیکلاـم و  قح  ياراد 

نارادفرط فرط  نیا  هب  لبق  نرق  نیدنچ  زا  دوش ). یم  نایب  " ص" مالـسا ربمایپ  لثم  دـنا  هدرک  هزرابم  نانز  قوقح  زا  عافد  رد  هک  یناسک 
يوانیدناکـسا ياهروشک  رد  ًالثم  دـنا . هدـش  قفوم  رظن  نیا  نیمأت  هب  يدـح  ات  دـنا و  هدیـشک  يدایز  تاـمحز  درم  نز و  لـماک  يواـست 

لاس رد  درب و  یم  ثرارسپ  ثلث  رتخد  لاس 1262  رد  دنداد و  یمن  ثرا  ًاقلطم  رتخد  هب  يدالیم  لاس 1262  ات  كرامناد ) ژورن و  دئوس ، )
عاـمتجا و ياـملع  زا  نز  قوقحزا  يرادـفرط  يارب  یعماـجم  هسنارفروشکرد ، ( 11 .) دـندش يواسم  ثرـالا  مهـس  رد  رتخد  رـسپ و   1871

هدرک يدج  یتامادقا  هسنارف  یناملراپ  تامیمصت  رد  دوخ  تایونم  لامعا  يارب  لاس  ره  هدش و  لیکـشت  نارادفرط " تئیه   " مان هب  قوقح 
زا هک  هسنارف  ریبک  بالقنا  اپورا و  یتعنـص  بالقنا  ینعی  مهم  بالقنا  ود  ریثأـت  زا  اـما  ( 12 . ) دندمآ لئان  دوخ  روظنم  ماجنا  هب  يدـح  اتو 

درک و یشوپ  مشچ  ناوت  یمن  یتسینیمف  ياه  شیارگ  دش و  رکذ  هک  یعماجم  شیادیپ  رد  تسارادروخرب  ییالاب  رایسب  هاگیاج  تیمها و 
هک تفرگ  لکـش  برغرد  داصتقا  زا  يدـیدج  جوم  تافاشتکا  تاعارتخا و  تعنـص  شرتسگ  رثا  رب  جـیردت  هب  اپورا : یتعنـص  بالقنا  اما 
هب برغ  رد  تسا  يدیدج  هقبط ي  دنتـشاذگ  ناینب  ار  بالقنا  نیا  هک  یناسک  نیرت  مهم  دز . یم  مقر  دـیدج  يراد  هیامرـس  ار  نآ  ساسا 

نآروحم هک  ار  یتعنص  داصتقا  ییاسیلک ، داصتقا  اب  نداتفا  رد  هتیلادوئف ، ماظن  اب  هلباقم  اب  اه  نیا  هک  طسوتم  هقبط ي  ای  اوژروب  هقبط ي  مان 
دنتشاد تیلاعف  هناخو  هعرزم  رد  رگیدکی  اب  هارمه  نز  درم و  بالقنا  نیا  زا  لبق  ات  ( 13 .) دندز مقر  برغ  رد  تسا  یتعنص  ياه  هناخراک 

ینعی زیچ  ود  هب  روـحم  هناـخراک  بـالقنا  نیا  دـش . ناـنز  صتخم  یـصوصخورملق  نادرم و  صتخم  یموـمع  ورملق  بـالقنا  نیا  اـب  یلو 
هب دورو  يارب  نانز  زا  اـنثا  نیا  رد  دـش . هجاوم  ورین  دوبمک  اـب  راـک  رازاـب  هب  نادرم  توعدزا  سپ  دراد . جاـیتحا  هیلوا  داوم  راـک و  يورین 

نادرم هب  لوپ  نتفای  صاصتخا  یـصوصخ و  ورملق  هب  ندـش  دودـحم  تلع  هب  هک  ناـنز  ( 14 .) دـمآ لمع  هب  توعد  هناخراک  راک و  رازاـب 
ار دوخ  دزمتـسد  دنتـسناوت  یمن  تیکلاـم  قح  ندوبن  اراد  تلع  هب  ناـنز  هک  نیا  لاـح  دـندرک و  لابقتـسا  توـعد  نیا  زا  دـندرب  یم  جـنر 

تسا نیا  ( 15 . ) تسا هداوناخ  درم  ای  رهوش  هزاجا ي  هب  طونم  راک  بسک و  عون  دمآرد و  عون  لغـش ، عون  زین  دـننک و  تفایرد  ناشدوخ 
تورث و رادـتقا ، هصرع ي  اه  نآ  معز  هب  هک  رگید ي  هصرع ي  کی  رد  کیرات  گنت و  هصرع ي  کـی  زا  دـنهاوخ  یم  یتقو  ناـنز  هک 
و ( 16 .) دننک یم  تکرح  عناوم  نیا  اب  هزرابم  تمـس  هب  جیردت  هب  هک  دـنوش  یم  هجاوم  يدـج  عناوم  اب  دـننک  ادـیپروضح  تسا  شیاشگ 
 ، ناقهد هقبط ي  کمک  اب  طسوتم  هقبط ي  ای  اوژروب  هقبط ي  هک  دوب  یبالقنا  بالقنا ، نیا  هسنارفریبک : بالقنا  نوماریپ  يرـصتخم  لاـح 
زا ار  تناوتنآ " يراـم  هکلم   " ینعی تقو  هکلم ي  دـنداد و  ماـجنا  هسنارف  تقو  يروطارپما  هیلع  رب  يوسنارف  هعماـج ي  تسدورف  هقبط ي 

ناسنا یساسا  ياه  يدازآ  رشب و  قوقح  ثحب  بالقنا  نیا  یلصا  هدیا ي  ( 17 . ) دندز ندرگ  سیراپ  نادیم  رد  دندرک و  علخ  يروطارپما 
ریبک بالقنا  ( 18 .) تسا بالقنا  نیا  رد  هتـشذگ  مغر  یلع  نانز  روضح  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  هتـسجرب  ياـه  یگژیو  هلمج  زا  تساـه 

هب ار  يا  هیمالعا  دوخ  هبوصم ي  نیلوا  رد  سلجم  نیا  دش . لیکشت  هسنارف  یساسا  نوناق  نیودت  يارب  یسلجم  دیـسر و  يزوریپ  هب  هسنارف 
رارق دحتم  للم  روشنم  سیون  شیپ  اه  لاس  زا  سپ  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  هیمالعا  نیا  رـشب . قوقح  هیمالعا ي  مان  هب  دـناسر  بیوصت 

هـسنارفرشب قوقح  هیمالعا ي  نامه  تسا  هتفرگرارق  شریذپ  دروم  دـحتم  للم  نامزاس  رد  هزورما  هکرـشب  قوقح  هیمالعا ي  ینعی  تفرگ 
یساسا نوناق  ناونع  هب  دش  رشتنم  رشب  قوقح  هیمالعا ي  هک  یماگنه  ( 19 .) تسا نایناهج  شریذپ  دروم  نانچمه  یتاحالصا  اب  هک  تسا 

نوناق نتم  رد  دـندش . ور  هبور  یبیجع  شنکاو  اب  اه  نآ  نانز  ًاصوصخم  يوسنارف و  هعماـج ي  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  دـیدج  هسنارف ي 
هـسنارف رگا   ، دیدج هسنارف ي  رگا  ینعی  دنتـسه  مورحم  یندم  قوقح  زا  يرایـسب  تلاکو و  قح  يأر ،  قحزا  نانچمه  نانز  هک  دوب  هدمآ 

نیا هک  نیا  ضحم  هـب  ( 20 . ) دوش یمن  نانز  لماش  قوقح  يافیتسا  نیا  دـنک  اـفیتسا  ار  اـه  ناـسنا  قوقح  دـهاوخ  یم  هاوخ  يروهمج  ي 
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پمیُلا مان  هب  تسا  یمناخ  اـه  نآ  سأر  رد  هک  تفرگ  لکـش  تقو  نآ  هسنارف ي  رد  ناـنز  طـسوت  ضارتعا  زا  یجوم  دشرـشتنم  هیمـالعا 
مناخ نیا  ( 21 .) تسا هسنارف  بازحا  نالاعف  زا  یـسایس و  نالاعف  زا  زین  تسا و  هسنارف  بالقنا  رد  لاعف  ياه  مناخ  زا  هک  مناخ  نیا  ژوگِد ،
درک داهنـشیپ  هسنارف  تقو  سلجم  هب  هحیال  بلاغرد  ار  باتک  نیا  نانزرـشب و  قوقح  هیمالعا ي  مان  هب  درکرـشتنم  ار  یباـتک  تقو  نآرد 

هب ژوگد  مناخ  یتدم  زا  سپ  دش و  در  ءارآ  عطاق  تیرثکا  اب  هسنارف  سلجم  رد  هحیال  نیا  دریگب و  رارق  شریذپ  دروم  نوناق  ناونع  هب  هک 
يارب ناـنز  ياـه  يریگرد  راـبخا  هک  تفارک  نوتـسلو  يراـم  ماـن  هب  سیلگنارد  یمناـخ  ( 22 . ) دـش هدز  ندرگ  یـسایس  تافالتخا  لـیلد 

تیمها مناخ  نیا  يارب  بالقنا  نیا  ياه  هبذاج  هسنارف و  بـالقنا  يردـق  هب  دـنک  یم  لاـبند  يدـنمقالع  اـب  ار  ناـشدوخ  قوقح  ياـفیتسا 
يارب یتساوخداد   " ای نانز " قوقح  يافیتسا   " مان هب  یباتک  دور و  یم  هسنارف  هب  دـنک و  یم  اهر  ار  سیلگنا  رد  یگدـنز  هک  تسا  هتـشاد 

امت م هک  دوب  نیا  تفارک " نوتسلو   " مناخراعـش ( 24 .) تسناد " یتسینیمف لیجنا   " ار باتک  نآ  ناوت  یم  هک  دنک  یم  رـشتنم  ( 23 ") نانز
یعیبط هجو  چیه  هب  هک  تسا  یتاقافتا  یـضعب  ندـش  دادـملق  یعیبط  زا  هتفرگ  تأشن  دریگ  یم  تروص  نانز  هیلعرب  هک  ییاه  متـس  ملظ و 
ناگمه میشاب  هتشاد  لاعف  تکراشم  هناخراک  کی  رد  میهاوخب  نانز  ام  رگا  هک  تسا  نیا  رد  نادرم  اب  ام  توافت  لاثم ، ناونع  هب  دنتـسین .

درک نایب  و  دیا ؟ هدرک  ایحم  ار  ناتنادنزرف  ياذغ  ایآ  دیتسـشار ؟ ناتیاه  فرظ  ایآ  دیتسه  راک  لوغـشم  هک  امـش  هک  دـننک  یم  لاؤس  ام  زا 
یعیبط ریغ  رما  تروص  هب  یعیبط  رهاظ  رد  ياـهزیچ  نیا  اـب  دـیاب  دنـشاب  رادروخرب  هعماـج  رد  یبولطم  هاـگیاج  زا  هک  نیا  يارب  ناـنز  هک 

هب مسینیمف  شبنج  یخیرات  يدنب  میسقت  رد  ددرگ . یم  میسقت  یشیارگو  یخیراترابتعا  ود  هب  مسینیمف  مسینیمف  عاونا  ( 25 .) دننک دروخرب 
فلتخم تاشیارگ  هک  نردم  تسپ  نردم و  مسینیمف  زا  تسترابع  یشیارگ  يدنب  میسقترد  دوش و  یم  میـسقت  موس  مود و  لوا ، جوم  هس 
بوسحم ارگلمع  جوم  کـی  عقاو  رد  مسینیمف  لوا  جوم  ( 26 .) تسا نردم  مسینیمف  هلمج ي  زا  لایسوسو  لاکیدار  یتسیـسکرام ، لاربیل ،

ملظ و تحت  خـیرات  لوط  رد  نانز  هک  نیا  نآ  درادـن و  رتشیب  هدـیا  کـی  درکیور و  کـی  تسخن  هبترم ي  رد  مسینیمف  هک  اریز  دوش  یم 
رگا تسا . هدش  بلـس  نانز  زا  ربارب  شزومآ  تصرف  ًاصوصخم  اه و  تصرف  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  متـس  ملظ و  نیا  دـنا و  هتفرگرارق  متس 

یم زورب  ار  ناشدوخ  ياه  يدـنمناوت  اه و  تیلباق  نانز  دوش  مهارف  نانز  يارب  ار  لغاشم  قوقح و  شزومآ ، ربارب  ياه  تصرف  هعماج  رد 
فادها اه و  نامرآ  هب  هک  تسا  یشبنج  کی  یتسینیمف  لوا  جوم  دنناد . یم  مهدزون  نرق  همین ي  ار  لوا  جوم  زاغآ  يرایـسب  ( 27  .) دنهد

یتسینیمف شبنج  لوفاو  ترتف  ياه  لاـس  ار  يدالیم 1960-1920  ياه  لاس  ( 28 .) تفای تسد  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  رد  يدح  ات  شدوخ 
عوقو دـش و  یم  تیادـه  هتفرگ و  لکـش  یتسینیمف  ياه  شبنج  نآرد  هک  عجرم  ياهروشک  رد  يأر  قح  هب  نانز  یبای  تسد  دـنناد . یم 

، يأر قح  يارب  ناـنز  تاـبلاطم  شتآ  ندـش  شوماـخ  ياـنعم  هب  هلأـسم  نیا  هتبلا  دوب . شبنج  نیا  دوـکر  لـلع  زا  مود  یللملا  نیب  گـنج 
هب هک  تسا  يدـیدج  شزیخزاغآ  يدالیم  ههد ي 1960  ( 29 .) تسین ییایـسآ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  يربارب ، زا  يرهاـظم  شزومآ و 

یفسلف ياه  هیرظن  يریگ  لکش  یعامتجا و  دنت  ياه  شبنج  جوا  يدالیم  تسیب  نرق  ههد ي 60  تسا . هدش  فورعم  یتسینیمف  مود  جوم 
شیارگ زا  رثأتم  ياه  هیرظن  صوصخ  هب  یتسینیمف ،  دـیدج  ياه  هیرظن  يریگ  لکـش  رد  ار  دوخریثأت  يا  هنوگ  هب  کیره  هک  دوب  دـیدج 

اب دنتـسناوت  اه  مسینیمف  هرود  نیا  رد  ( 30 .) دنتخاس راکشآ  ياه 1973-1968  لاسرد  هژیو  هب  هنانز  یبـالقنا  ياـه  تکرح  پچ و  ياـه 
مه " تفارک نوتـسلو  يرام  " مناخ اب  ًاقیقد  هک  راوبود " نومیـس  " مناخ دـننک . دـیلوت  یهاگـشناد  تایبدا  دـندرک  هک  ییاـه  يزادرپ  هیرظن 

نامه تیـسنج  زا  دارم  تسا و  یعیبط  ياه  تواـفت  ناـمه  سنج  زا  دارم  هک  درک  سیـسأت  ار  تیـسنج  سنج و  هژاو ي  ود  تسا  هدـیقع 
تـشرس تعیبط و  رد  يا  هشیر  چـیه  یعیبطریغ  ياه  توافت  نیا  دـندوب  دـقتعم  مود  جوم  ياـه  مسینیمف  تسا .  یعیبطریغ  ياـه  تواـفت 
ناشدوخ ياه  هتفای  رد  تسیژولویب  سانشناور و  نادنمشناد  هک  نیا  ات  تفرگ  رارق  تفلاخم  دروم  راعش  نیا  ادتبا  زا  ( 31 .) درادن اه  ناسنا 

دش ثعاب  اه  هتفای  نیمه  سپ  دش  لئاق  ار  اه  توافت  نیا  تیسنج  سنج و  نایم  ناوت  یمن  تسین و  تسرد  کیکفت  نیا  هک  دندرک  تابثا 
موس جومروهظ  ياه  هنیمز  ههد ي 1990-1970  هـمین ي  زا  ( 32 .) دـنک زاغآ  ار  دوخ  تاـیح  موس  جوم  دور و  لوفا  هب  ور  مود  جوم  هک 

یشان ياه  لمعلا  سکع  نردم و  تسپ  هاگدید  ندش  حرطم  يراد ،  هیامرس  تالوحت  نوهرم  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تفرگ  لکش  مسینیمف 
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نیرت مهم  هک  دزاس  یم  زیاـمتم  مود  جوم  زا  ار  موس  جوم  مهم ،  یگژیو  دـنچ  ( 33 .) دوب اه  یمود  جوم  يرگن  هبناج  کی  يوردـنت و  زا 
دقن يرظن و  تادـیلوت  تمـس  هب  تکرح  دسانـش . تیمـسر  هب  ار  درم  نز و  نایم  توافت  دـنک  یم  یعـس  هک  تساه  توافت  رب  دـیکأت  نآ 

هک تسه  لاربیل  مسینیمف  شیارگ  نیرت  یمیدـق  لاربیل  مسینیمف  ( 34 .) تسا موس  جوم  رگید  ياه  یگژیو  زا  مولع ،  فلتخم  ياـه  هخاـش 
مینک عوجر  مسیلاربیل  موهفم  هب  دیاب  لاربیل  مسینیمف  مهف  يارب  دوش . یم  بوسحم  یتسینیمف  رـصحنم  شیارگ  مسینیمف  لوا  جوم  مامت  رد 

رد ار  مسیلاربیل  دوش  یم  هنیداهن  يرگنـشور  رـصع  ياه  راعـش  نتفرگ  جوا  هسنارف و  ریبک  بالقنا  ندـش  حرطم  اب  مسیلاربیل  موهفم  مهف  و 
ناونع هب  ار  يدازآ  دنک و  یم  هژیو  دیکأت  يدازآرب  یلاربیل  ياه  هشیدـنا  ( 35 .) دنا هداد  حیـضوت  یبلط  يدازآ  ای  ییارگ  درف  هب  انعم  کی 

درادن و انعم  مه  هداوناخ  سپ  درادن  انعم  تیعجرم  دنربارب و  مه  اب  دارفا  دنهد . یمرارق  دیکأت  دروم  یلاربیل  هعماج ي  ياه  شزرازا  یکی 
یم نییعت  وا  تینادرف  ار ، شیاه  شزرا  یناسنا  درف  نیا  تسا  شزرا  ياراد  یناسنا  درف  رگا  مینک  تکرح  لاربیل  هداوناخ ي  تمس  هب  دیاب 

اه ناسنا  قوقح  نییعت  قاقحا و  رد  دنناوت  یمن  گنر  بهذم و  نید و  رگا  دـشاب  اه  شزرا  قوقح و  دـیقم  دـیابن  مه  تیـسنج  سپ  دـنک 
اب هک  تسا  یتسیـسکرام  مسینیمف  نردـم  شیارگ  نیمود  تسیـسکرام  مسینیمف  ( 36 .) تسا روط  نیمه  مه  تیـسنج  سپ  دـنک  افیا  شقن 

ماظن موهفم  هب  دیاب  مسیـسکرام  هیرظن ي  رد  دـنک  نامرد  لیلحت و  ار  نانز  هلأسم ي  دـنک  یم  شالت  تسیـسکرام ، ياه  هشیدـنا  زا  ماهلا 
هک یمتـس  ملظ و  هک  دـندقتعم  یتسیـسکرام  ياه  مسینیمف  ( 37 .) درک هجوت  هطلـس  هب  هدـننز  نماد  هطلـس و  ماظن  ناونع  هب  يراد  هیاـمرس 

يرگراک ماظن  اـی  رتورف  هقبط ي  هیلع  رب  اوژروب  هقبط ي  اـی  رتارف  هقبطرب ي  هک  یمتـس  ملظ و  زا  تسا  یعباـت  دوش  یم  دراو  ناـنز  هیلعرب 
فانصا عاونا و  تسا  رتورف  هقبط ي  رامعتسا  رامثتسا و  هک  شدوخ  فادها  ياتسار  رد  هک  تسا  يراد  هیامرـس  ماظن  نیا  دننک  یم  لامعا 

هجوت و دروم  شیاه  لیلحت  ردار  تیـسنج  هلوقم ي  ینعی  تسا  یـسنجروک  راـچد  شیارگ  نیا  دـنک . یم  هنیداـهن  هعماـج  رد  ار  اـه  ملظ 
درم ماـظن  تسا . يرـالاس  درم  ماـظن  موهفم  لاـکیدار ،  مسینیمف  مهفرد  موهفم  نیرت  مهم  لاـکیدار  مسینیمف  ( 38 .) دـنهد یمن  رارق  هراشا 
هطلس نانز و  یتسدورف  گنهامه ،  نزاوتم و  هعومجم ي  کی  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هزومآو  اه  گنهرف  اه ، داهن  زا  يا  هعومجم  يرالاس 
تفر نورب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  يا  هدـیا  يرالاس  درم  ماظن  هب  هجوت  اب  لاـکیدار  مسینیمف  رد  دـنک . یم  هنیداـهن  ار  نادرم  ي 

. ییادـج رهق و  درکیور  يرگید  هزراـبم و  درکیور  یکی  درک  داهنـشیپ  ناوت  یم  ار  درکیور  ود  لاؤس  نیا  لـباقم  رد  ( 39 (؟ تسا هنوگچ 
ياه یگژیو  لیلد  هب  نانز  دـندقتعم  دراد و  هاگیاج  رترب  تیـسنج  ثحب  لاکیدار  ياه  مسینیمف  رظن  رد  دوش  یم  هدـهاشم  هکروط  ناـمه 

یم دراد  دوجو  اه  نآ  تعیبط  هب  عجار  هک  یـصاخ  ياه  لـیلحت  لـیلد  هب  دنتـسه و  روحم  ساـسحا  روحم و  هفطاـع  هک  اـه  نآ  یـصخش 
شیارگ نیمه  هب  طوبرم  هدـش  مسینیمف  اب  هک  ییاه  تفلاخم  نیرتشیب  يواسم . سنج  اهنت  هن  دـنوش و  حرطم  رترب  سنج  ناونع  هب  دـنناوت 

زا یعون  یتسیسکرام  ياه  هزومآ  هدافتسا  اب  دننک  یم  شالت  هک  تسا  نیا  لایـسوس  ياه  مسینیمف  درکیور  لایـسوس  مسینیمف  ( 40 .) تسا
لاـکیدار و مـسینیمف  بـیکرت  زا  دـننک  یم  شـالت  دـشاب . هتـشادن  ار  یتسیـسکرام  مـسینیمف  تالاکــشا  هـک  دـننکد  اهنــشیپ  ار  مـسینیمف 

هیامرس ماظن  يرالاس و  درم  ینعی  نانز  هیلع  رب  متس  ملظ و  لماع  نآ  ساسا  رب  هک  دننک  داهنـشیپ  ار  دیدج  مسینیمف  زا  یعون  تسیـسکرام 
تسپ مسینیمف  هب  تبون  نردم ،  مسینیمف  ياه  شیارگ  نایب  زا  سپ  ( 41 . ) دنریگب رارق  هجوت  دروم  نانز  هقبط ي  نانمشد  ناونع  هب  يراد 

موس جوم  مسینیمف  نامه  درم  نز و  ياه  توافت  نتخانش  تیمـسر  هب  هتینردم و  تینالقع  هتینردم و  یفن  اب  شیارگ  نیا  دسر . یم  نردم 
تـسا یمـسینیمف  عومجم  رد  لاربیل  مسینیمف   » اه شیارگریاسرظنمزا  مسینیمف  ياه  شیارگرب  يدقن  مسینیمف  دـقن  موس : لصف  ( 42 .) تسا

تسا بیرخت  نودب  هنایارگ و  حالصا  یشیارگ  تسا ، هنایوج  حلص  ًالماک  یـشبنج  ، دراذگ یم  مارتحا  نردم  هعماج ي  ياه  شزرا  هب  هک 
هدـمع . تسا نانز  هیلع  رب  هتینردـم  هطلـس ي  هدـنهد ي  دادـتما  لاربیل  مسینیمف  هک  دـندقتعم  رگید  ياه  شیارگ  زا  یـضعب  لیلد  نیمه  هب 

هب وا  هک  ار  ییاه  شزرا  هک  درادـن  هجوت  لاربیل  مسینیمف  هک  تسا  نیادـننک  یم  دراو  لاربیل  مسینیمف  رب  اـه  شیارگ  نیا  هک  يدـقن  نیرت 
ملظ لماع  هسفن  یف  ناشدوخ  هک  دنتـسه  ییاه  شزرا  هتینردم  ییارگ ،  هداوناخ  لثم : دنک  یم  دای  اه  نآ  زا  لوبق  لباق  ياه  شزرا  ناونع 

طیارش رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  دربهار  کی  ناونع  هب  شزومآ  هک  دندقتعم  نردم  ياه  مسینیمف  ( » 43 .«) دنتسه نانز  هیلع  رب  متس  و 
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یم دـنوش و  یم  عقاو  دـقن  دروم  رگید  ياـه  شیارگ  يوس  زا  هدـیا  نیا  هک  یتروصرد  دنـسر  یم  ربارب  هاـگیاج  هب  ناـنز  ربارب ، شزوـمآ 
يرایسب ( » 44 .«) يرالاس درم  ماظن  عفانم  تمدخ  رد  هنادرم و  ًالماک  هک  تسا  یماظن  متسیس و  کی  یشزومآ  ماظن  متـسیس و  نوچ  دنیوگ 
یـشیارگ هک  دـش  هتفگ  مسینیمف  فیرعت  رد  ًالبق  دـنراد  هشقانم  دـشاب  یم  یتسینیمف  هدـیا ي  کی  ًاقلطم  یتسیـسکرام  مسینیمف  هک  نیارد 

متس ملظ و  زا  تیسنج  هطساو ي  هب  نانز  هک  تسا  دقتعم  ینعی  تسا  لئاق  یصاخ  هاگیاج  تیسنج  يارب  شدوخ  ياه  لیلحترد  هک  تسا 
تفلاـخم و هب  طوـبرم  تسا  هدـش  مسینیمف  شبنج  اـب  اـیند  رـساترس  رد  هک  ییاـه  تفلاـخم  نـیرت  شیب  ( 45 .«) دنتـسه جنر  رد  یفعاضم 

عقاو يداقن  دروم  نردم  ياه  مسینیمف  فرط  زا  نردم  تسپ  مسینیمف  هک  تسا  یهیدـب  ( 46 .) تسا لاکیدار  مسینیمف  تایرظن  اب  ههجاوم 
اه مسینیمف  ههبج ي  تدـحو  دوش  یم  ثعاـب  نردـم  تسپ  مسینیمف  هک  دـندقتعم  دـندرک و  دراد  رکفت  نیا  هب  ار  يدـج  ياهدـقن  دوش و 

تواـفتم دـناوت  یم  مه  اـه  نیا  ياهراعـش  تشاد و  مسینیمف  ناوت  یم  اـه  گـنهرف  هدرخ  دادـعت  هب  دوش  هتفگرگا  ینعی  دوش  راد  هشدـخ 
فادها دنهدب ، ضقانتم  ياهراعـش  اه  مسینیمف  هک  دش  دهاوخ  نیا  نآ  یلمع  هجیتن ي  دشاب  توافتم  دناوت  یم  اه  نیا  ياه  نامرآ  دشاب ،

رد هک  یتضهن   » ینیدرظنمزا مسینیمف  دـقن  ( 47 .) دـش دـهاوخ  مامت  يرالاس  درم  هعماج ي  عفن  هب  هلداعم  ًالمع  دـننک و  لابند  ار  ضراعتم 
هلجع ي یگچاپتـسد و  اب  دـندوب  هداتفا  رکف  نیا  هب  رید  هک  نیا  لیلد  هب  تفرگ ، تروص  نانز  هدـش ي  لامیاپ  قوقح  قاـقحا  يارب  اـپورا 

نیا تخوسرگیدکی ، اب  کشخو  رتور  نیا  زا  دریگ . رارق  امنهار  دیوگب و  ار  دوخ  رظن  ملع  هک  دادن  تلهم  تاساسحا  تفرگ . ماجنا  دایز 
یتخبدب ضوع  رد  اما  درک  زاب  وا  يور  هب  يا  هتـسب  ياهرد  داد و  وا  هب  يدایز  قوقح  تفرگ و  نز  زا  ار  اه  یتخبدب  هلـسلس  کی  تضهن 

هداد جرخ  هب  یگدز  باتـش  نانچنآ  رگا  ًاملـسم  دروآ . دوجو  هب  تیرـشب  هعماج ي  يارب  نز و  دوخ  يارب  يرگید  ياـه  یگراـچیب  اـه و 
نردم ایند ي  ضراوع  نیرت  عیاش  زا  یکی  سفن  هب  دامتعا  دوبمک  ( 48 .«) تفرگ یم  تروص  يرتهب  لکش  هب  نز  قوقح  قاقحا  دش  یمن 
یناسک همه ي  يارب  لکشم  نیا  یناهج  هخسن ي  دنهد . یم  صیخشت  دوخ  نارامیب  رد  ار  هضراع  نیا  ناور  تمالس و  نیصصختم  تسا .

هلمج نیا  ( 49 «) یـشاب هتـشاد  تسود  ار  تدوخ  يریگب  دای  دـیاب  تسا : هلمج  کی  دنتـسه  ندوب  شزرا  یب  ساسحا  ریگرد  یعون  هب  هک 
ساسحا ناـشدوخ  هب  تبـسن  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  هدـش  یناـسک  همه ي  يارب  لمعلاروتـسد  بوبحم و  ناسانـشناور  همه ي  هیـصوت ي 

يارب ام  دراد و  تسود  ار  اـم  وا  میا و  هدـش  قلخ  دـنوادخ  ریوصت  رد  اـم  هک  تسا  نآ  تقیقح  ادـخ  مـالک  قبط  رب  دنـشاب . هتـشاد  يرترب 
یسک زا  راب  دنچ  لاح  هب  ات  ( 50 .) میبای یم  یگدنز  هک  تسا  نام  نتشیوخ  كرت  اب  هک  تخومآ  حیـسم  میتسه . شزرا  اب  رایـسب  دنوادخ 

لکـشم و يارب  یهار  يوجتـسج  رد  هلـصافالب  دریگ  یم  درد  ام  نادند  یتقو  زین  و  مرادن »؟ تسود  ار  مدوخ  نم   » دـیوگب هک  دـیا  هدـینش 
نیا میوش  یم  هدرزآ  دوز  یلیخ  هک  نیا  لیلد  سپ  میدرک . یمراکنا  ار  درد  میتشادن  تسود  ار  نامدوخ  رگا  اما  میتسه . درد  زا  یصالخ 

میریگب دای  تسین  مزـال  سپ  ( 51 !) میراد تسود  ار  دوخ  دـح  زا  شیب  اـم  هک  تسا  لـیلد  نیدـب  هکلب  میرادـن  تسود  ار  دوخ  هک  تسین 
ار نارگید  میزروب و  قشع  ادـخ  هب  میراذـگب و  رانک  ار  نامیاه  تینم  روطچ  هک  میزومایب  تسا  مزـال  هکلب  میـشاب  هتـشاد  تسود  ار  دوخ 

رگا ینعی  تسا  هنوگ  نیمهزین  ناـنز  دروـم  رد  ( 52 .) تسا ینیب " مکادـخ   " هکلب تسین  ینیب " مک  دوخ   " اـم درد  میـشاب . هتـشاد  تسود 
کش یب  دنشاب  رگراثیا  هتشذگ و  دوخ  زا  هنوگچ  دنریگب  دای  رورغ ، یهاوخ و  دوخ  سفن و  بح  ياج  هب  دوخ  قوقح  قاقحا  يارب  نانز 

توافت هک  نیا  زا  رظن  فرـص  تسا . هتفاـی  تسد  تسا  شا  هناـنز  ترطف  ياـضتقا  هچ  نآ  هب  هدرکریخـست و  ار  نادرم  لد  ریـسم  لوط  رد 
يارب تقلخ  میظع  هاگتسد  دوش ،  یمن  ای  دوش  یم  درم  نز و  یگداوناخ  ياه  تیلوئسم  قوقحرد و  ییاه  توافت  بجوم  درم  نز و  ياه 
سنج مه  دوخ  هناخراک ي  زا  ًامئاد  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  لسن  دیلوت  میظع  زاهج  دنک ، ظفح  ار  عون  دسرب و  دوخ  فدـه  هب  هک  نیا 

عون رد  ًاصوصخم  دراد  جایتحا  سنج  ود  نواعت  يراکمه و  هب  سفن  ءاقب  ماود و  هک  اج  نآ  رد  دروآ و  یم  دوجو  هب  هدام  سنج  مه  ورن 
هک تسا  هدرک  يراک  ( 53 .) تسا هتخیر  ار  اه  نآ  تدـحو  حرط  دراد ، اوراک  نیارد  دـگیدکی  کمک  هب  ار  ود  نیا  هک  نیا  يارب  ناسنا ،

بلاـط ار  اـه  نآ  ددرگ ، راـثیا  تشذـگ و  نواـعت و  تمدـخ و  هب  لیدـبت  تسا  یتاـیحیذ  ره  همزـال ي  هک  یبـلط  تعفنم  یهاوخ و  دوـخ 
ياه توافت  دـندنویپب  مه  هب  رتهب  ار  اه  نآ  ناج  مسج و  دوش و  یلمع  ًـالماک  حرط  هک  نیا  يارب  تسا و  هدادرارق  رگیدـکی  اـب  یتسیزمه 
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قشاع و دـنک و  یم  بذـج  مه  هب  رتشیب  ار  اـه  نآ  هک  تساـه  تواـفت  نیمه  تسا و  هدادرارق  اـه  نآ  ناـیم  رد  یحور  یمـسج و  بیجع 
هنانز ياـه  شقن  تاذ  نتـشاگنا  تسپ  یتسینیمف ، لـیلحت  رد  باوصاـن  اـه ي  ضرف  شیپ  هلمج  زا  ( 54 .) دهد یم  رارق  رگیدـکی  ناهاوخ 

 . دـنک یم  لیدـبت  وج  ماقتنا  يدوجوم  هب  ار  وا  دـهد و  یم  قوس  یقالخا  دـض  تاـیحور  يوس  هب  ار  نز  مسینیمف  قیرط  نیا  زا  ( 55) تسا
نز هک  دنزرف ، تیبرت  تسا و  هتسب  نادب  تسا - شنیرفآ  دبـسرس  لگ  هک  تیرـشب -  لسنرارمتـسا  هک  شیاز  نوچمه  یتایح  ياه  شقن  »

هنوگ نیا  تسا . هعماج  هدنهد ي  لیکشت  لولس  هک  هداوناخ  میظنت  لزنم و  ریبدت  دهد و  یم  ناشن  تیرـشب  یبرم  يراصحنا  هاگیاج  رد  ار 
وحن هب  تیاضر و  تزع و  ساسحا  اب  هارمه  اه  شقن  نیا  ءافیا  رارمتـسا  ار  نانز  هک  نآرب  هوالع  یتاـیح ،  میظع  ياـه  شقن  هب  نتـسیرگن 

دادـملق شزرا  یب  ار  نز  یخیراـت  ینیرفآ  شقن  دـنک ،  یم  لاوز  هب  دـیدهت  ار  تیرـشب  تاـیح  هدـنیآ ي  هجیتن  رد  دراد  یم  زاـب  حـیحص 
یم هّحـص  هنادرم  ياه  شقن  يدنمـشزرا  درم و  یتاذ  يرترب  هب  دراد ،  یم  اور  ار  یـساپسان  نیرتدـب  اـه  نآ  هتـشذگ ي  هب  تبـسن  هدرک ،
درم ًالوصا  ( » 56 .«) دوش یم  اور  نانز  قح  رد  نز  قوقحزا  عافد  مسینیمف و  ناونع  هب  هک  تسا  يرگید  فعاـضم  ملظ  دوخ  نیا  دراذـگ و 

همزال ي تسوا . یناسنا  عیفر  هاگیاج  زا  نز  نأش  نداد  لزنت  ینعم  هب  یناسنا ، تابـسانم  یتسه و  تاـیح و  هب  هراو  درم  شرگن  يراـگنا و 
هب نانز  هبـشت  هیبشت و  " درم .   " هن مینک  فیرعت  ناسنا "  " ار وا  دـیاب  نز  یلاعتم  نأـشزارحا  يارب  تسین . وا  ندـش  درم  نز " ندوب  ناـسنا  "

تلزنم مرکم و  نأش  اب  هن  تسا و  راگزاس  یطارفا  مسینیمف  طسوت  درم  هناطرفم ي  ریقحت  اب  هن  نیا  تسا و  نادرم  يرترب  هب  ناعذا  نادرم ، 
نارحب هطرو ي  هب  ار  نز  درم " نز -   " خزرب رد  تسیز  هتخاس و  یگناگیب  دوخ  زا  راچد  ار  وا   ، نز يراـگنا  درم  زورما  ( 57 .«) نز مرتحم 
روضح طیارـش  هلوحم و  توافتم  ياه  شقن  اه و  طیحم  عبت  هب  ناوناب  شنک  راتفر و  اذل  تسا . هدـنکفا  یتیـصخش  ود  شنک  تیـصخش و 

رثؤم تباث و  ياه  شقن  ءافیا  ییاراک و  زا  ار  یمدآ  یعـضو  نینچ  میناد  یم  همه  تسا و  هدـیدرگ  تواـفتم  ریغتم و  عاـمتجاو ،  هناـخ  رد 
یتح یمدآ ، یتایح  نوئـش  همه ي  ندرک  یقلت  یـسایس  یطارفا ،  مسینیمف  باوصان  ياـه  هناـمگ  شیپ  زا  رگید  یکی  ( 58 .) دنک یم  رود 

هزوح ي هب  طقف  يراگزور  هک  تردـق  يزاب  تسایـس و  هلوقم ي  تسا . یگداوناخ  تابـسانم  یـسنج و  یـصخش  ياهراتفر  ییوشاـنز و 
طباور هزوح ي  هب  دش  حرطم  مود  جوم  ياه  مسینیمف  يوس  هک  تسا " یسایس  رما  یصخش ،  رما  راعش " اب  تشاد  قلعت  یمومع  تابسانم 

مصاخت یشرگن ، نینچ  هک  تسا  نشور  رایسب  دش و  هداد  تیارس  زین  نادنزرف )  نیدلاو و  رهوش ، نز و   ) یگداوناخ تابسانم  یـصوصخ 
وردنت ياه  تسینیمف  ( 59 .) دـش ماجنا  زین  نینچ  دـنک و  یم  هداوناخ  ياضعا  نایم  نواعت  قشع و  صولخ  افـص و  نیزگیاج  ار  ضراـعت  و 

ياهتوافت همه ي  دـنداد و  رارق  راکنا  دروم  یندـب  يژولویزیف  زا  ریغرد  ار  درم  نز و  یعیبط  ياه  توافت  دـش  هتفگ   " ًالبق هک  روط  ناـمه 
یخرب ( 60 .) تسین هدیـشوپ  ناسانـشناور  رب  يا  هیرظن  نینچ  نالطب  دنتـسناد . یگنهرف  یعامتجا و  ياه  ماـظن  لوصحم  ار  ینهذ  یحور و 

نانز هک  دندقتعم  تسیز )  طیحم  نارادفرط   ) ارگ موب  ياه  تسنیمیف  یخرب  ینعی  دـنا  هتـسناد  رترب  تافـص  ار  هنانز  تافـص  اه  تسینیمف 
یم تعیبط  بیرخت  بجوم  هنادرم  تافص  اهنآ ، رظن  زا  دننک . یم  لمع  رتهب  تعیبط  اب  طابترا  رد  دنا و  کیدزن  تعیبط  هب  نادرم  زا  شیب 
نیا هب  مازتلا  دوخ  هنانز  رترب  تافص  دوجو  هب  داقتعا  دشخب . تاجن  بیرخت  زا  ار  تعیبط  دناوت  یم  هک  تسا  هنانز  تافص  هب  هجوت  دوش و 
یم زابرـس  نآ  هب  ندش  مزلم  زا  اه  مسینیمف  هک  یبطم  نامه  دنراد . درف  هب  رـصحنم  یتافـص  شیوخ  تعیبط  رد  درم  نز و  هک  تسا  بطم 

دنرواب نیا  رب  نادـقتنم  هک  یلاح  رد  دـنناد  یم  نانز  تضهن  درواتـسد  ار  عامتجا  هصرع ي  رد  نانز  لاعف  روضح  اه  تسینیمف  ( 61 .) دننز
ياـه تضهن  جـیاتن  زا  هن  تـسا  يداـصتقا  دـشر  عـماوج و  ندـش  یتعنـص  جـیاتن و  زا  دوـش  یم  یفرعم  درواتـسد  ناوـنع  هـب  هـچ  نآ  هـک 
دازآ هناخ  رد  هلغـشمرپ  ياهراک  زا  نانز  ًالمع  لزنم ،  یکیناکم  لـیاس  دـیلوت و  یتعنـص و  هعـسوت ي  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  ( » 62 .) یعامتجا

رد نانز  لالقتسا  رب  دیکأت  يرالاس و  درم  اب  هزرابم  ندادرارق  لصا  ( 63 .«) دنتفای يرتشیب  تغارف  یعامتجا  روما  رد  روضح  يارب  دندش و 
يدام و قالخا  تیمکاح  هک  دوخ  یگدـنام  بقع  یلـصا  لماوع  هب  هجوت  زا  ار  نانز  دـش و  متخ  سنج  ود  نایم  داضت  شرتسگ  هب  لـمع 

قوقح زا  عاـفد  نمجنا   » دـننام ییاـه  شنک  رکذـم ، سنج  اـب  هزراـبم  هب  شنکاو  رد  نادرم  برغ  رد  تشادزاـب  دوب ، يراد  هیامرـس  حور 
مرگرـس هزیگنا ي  هب  ار  درم  نز و  نایم  یـسنج  هزرابم ي  تباقر و  نادیم  نارادمتـسایس ، هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  دنداد . ناشن  نادرم » 
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يا و هتسه  هداوناخ ي  زا  داقتنا  اه  تسینیمف  راعش  ( » 64 .) دنشاب هداد  رارق  راک  روتسد  رد  تیمها  مک  تاروما  هب  ناوج  لسن  راکفا  ندرک 
يا هنوگ  هب  ار  درم  نز و  یگداوناخ  تابـسانم  بسانم ،  نیزگیاج  داهنـشیپ  نودـب  یتنـس  هداوناخ ي  هب  هلمح  تسا . هنارالاسردـپ  رادـتقا 

هب ور  رامآ  دراد . دوخرانکرد  ار  يدج  يابقر  هکلب  تسین ، رادروخرب  مزال  ماکحتـسا  زا  اهنت  هن  هداوناخ  هزورما  هک  تسا  هدرک  نوگرگد 
یتنس لاکشا  ندادرارق  نیب  هرذریز  اب  مسینیمف  ( 65 .«) تساعدم نیا  دهاش  اه  یتسیز  کت  نانز و  یشکدوخ  يرازآرسمه ، قالط ،  دیازت 

تابـسانم يزیر  هیاـپ  هب  هجوت  نودـب  قوـقح  تیروـحم  رب  دـیکأت  دور . یم  هرفط  یـسنج  متـس  نیوـن  لاکـشا  لـیلحت  زا  ناـنز ، هیلع  متس 
قوقح ياحما  ای  نانز  قوقح  قاـقحا  ( 66 .) تسا هدرک  مهارف  نانز  یگدرب  ندـش  رت  هدـیچیپ  متـس و  لکـشرییغت  يارب  ار  هنیمز  یقالخا ،
راکفا تیسنج ، دیق  هب  شبنج  نیا  فیرعت  ندش  دیقم  زین  تسا و  هدش  دراو  یتسینیمف  ياه  شبنجرب  نونکات  هک  ییاهدقن  هب  هجوت  اب  اهنآ 

یسک نیلوا  دنتـسه و  ناهج  رد  نانز  قوقح  رگایحا  عقاو  رد  هک  مالـسا  ردص  رد  ص )  ) مالـساربمایپ نینزان  دوجو  دننام  يدارفا  لامعا  و 
يدارفا ریخا  ياه  نارودرد  ای  دندرک و  لابند  ار  نانز  یعامتجا  هاگیاج  حالصا  نانز و  قوقح  حالـصا  لعفنم  هن  لاعف  روط  هب  هک  دنتـسه 

هب مسینیمف  هیرظن  اب  مسینیمف  شبنج  دـش  هتفگ  ًالبق " هکروط  ناـمه  ( 67 ( ؟ تسا کیکفت  لباق  مسینیمف  زا  هنوگچ  يرهطم  دیهـش  دـننام 
متـس ملظ و  تحت  اهنآ  تیـسنج  هطـساو ي  هب  خـیرات  لوط  رد  ناـنز  دـندقتعم  هک  دوش  یم  قـالطا  یتاـیرظن  اـی  اـه  تکرح  هعومجم ي 

دیق ( 68  .) دـیآ لـمع  هب  يدـج  تامادـقا  خـیرات ، لوط  رد  ناـنز  یتسدورف  ینعی  تیـضو  نیا  زا  تفر  نورب  يارب  دـیاب  دـنا و  هتفرگرارق 
هطلس ي تحت  هک  مهدزون  نرق  رد  دنه  هعماج ي  رد  ًالثم " تسا  رامعتسا  رامثتـسا و  تحت  هک  يا  هعماج  رد  تسا . یمهم  دیق  تیـسنج ،

تیـسنج هک  نیا  باب  زا  هن  یلو  دندوب  ملظ  تحت  هطـساو  نیا  هب  مه  نانز  اعطق " دنتـشاد  رارق  متـس  ملظ و  تحت  دـنه  مدرم  دوب  سیلگنا 
هرمعتـسم ي روشک  نآ  هک  دنتـسه  دـنه  روشک  هب  قلعتم  هک  تهج  نیا  زا  اـی  دنتـسه  یموس  ناـهج  هک  نیا  باـب  زا  هکلب  دـنراد  یـصاخ 

نیا رطاخب  طقف  تسا . هدش  دراو  نانز  رب  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  متـس  ملظ و  هک  تسا  نیا  مسینیمف  هیرظن ي  سپ  ( 69  .) تسا سیلگنا 
شبنج یجراخ  تیعقاو  نیبم  يدودح  ات  فیرعت  نیا  درک . هزرابم  اهنآ  اب  دیاب  دنتسین و  یعیبط  اه  متس  ملظ و  نیا  دنتـسه ، نز  اه  نآ  هک 

یتـسینیمف تاـیرظن  اـی  شبنج  تیاـغ  هک  تسا  نیا  نآو  دوش  رکذ  شبنج  نیا  يارب  یتیاـغ  دـیاب  فیرعت  لـمکم  يارب  اـما  تسا  مسینیمف 
هب يربارب  نیا  تیـسنج و  دـیق  سپ  درم ، نز و  ياـهتوافت  نتفرگرظن  رد  نودـب  تساـه  تصرف  اـه و  هـصرع  عـیمج  رد  درم  نز و  يربارب 

(70 .) دـننک یم  لابند  ار  نانز  قوقح  ثحب  هک  تسا  یناـسک  هار  زا  اـه  مسینیمف  هار  هدـننکادج ي  یقوقح  هباـشت  ياـنعم  هب  اـی  لکـشره 
هرهوج يدنمشزرا  هب  هجوت  رانک  رد  عقاو  رد  دنک  یم  ثحب  یلکروط  هب  نز  قوقح  ای  مالسا  رد  نانز  قوقح  زا  يرهطم  دیهش  رگا  ًالثم  "

همانرب هیحان ي  رد  قوقح ، هیحان ي  رد  اه  توافت  نیا  هک  دراد  درم  نز و  ياـه  تواـفت  ماـن  هب  يرگید  رـصنغ  هب  هجوت  ناـنز  یناـسنا  ي 
ای یتیسنج  ياهشقن  کیکفت  رد  اهتوافت  هب  یهجوت  یتسینیمف  درکیور  اما  دریگ  یمرارقرظن  دروم  دوش و  یم  هتخانش  تیمسر  هب  اه  يزیر 
هب درم  نز و  ياه  یگنوگود  زا  هنومن  دنچ  مسینیمف  يدرفراثآ  مسینیمفراثآ  مراهچ : لصف  ( 71.") درادن یهجوت  یقوقح  ياه  توافت  رد 
رت دق  دنلب  درم  تسا ، رت  فیرـض  نز  رت و  نشخ  درم  تسا ، نز  هب  تبـسن  رت  مادـنا  تشرد  طسوتم  روط  هب  درم  یناور :  یمـسج و  ظاحل 

، تسا نز  هیر  زا  يرتشیب  ياوه  سفنت  هب  رداق  درم  هیر  تسا ، رتشیب  نز  زا  وا  یندب  يورین  درم و  ینالـضع  دـشر  تسارتدـق ، هاتوک  نزو 
، تسا یمزب  هنایوج و  حلص  نز  تاساسحا  یگنج و  هنازرابم و  درم  تاساسحا  ( 72  .) تسا رت  عیرس  درم  بلق  نابرض  زا  نز  بلق  نابرض 
، تسا درم  زا  رت  تابث  یب  نز  تاساسحا  تسا ، درم  زا  رت  ناجیهلا  عیرـس  نز  تسا ، رت  تکاس  رت و  مارآ  نزو  رترگاـغوغ  زواـجتم و  درم 

هچنآ هب  هجوت  اب  ( » 73 .) تسا هناردام  نز  تاساسحا  تسا ، رت  یتافیرـشت  رتوسرت و  رت ، فرحرپ  رت ، یبهذـم  تسا ، رت  طاتحم  درم  زا  نز 
درم نز و  نیب  یتوافت  هنوگ  چیه  هک  نیا  رب  ینبم  اه  مسینیمف  هتفگرگا ي  دش ،  هتفگ  درم  نز و  یحور  یمسج و  تایـصوصخ  هرابرد ي 

ظاحل هب  نانز  دوش و  یم  یگتخیـسگ  مه  زا  راچد  نانز  یگدنز  دوش ، هتفریذپ  دنک  راک  هعماج  رد  درم  ياپ  مه  دیاب  نز  درادـن و  دوجو 
رظن رد  درم  نز و  یعیبط  ياه  توافت  رگا  هنانز ». اـی  دـننک  یم  یگدـنز  هنادرم  دـنناد  یمن  ینعی  دـنوش  یم  یگناـگود  راـچد  ناـشتعیبط 

ار نادنزرف  تیبرت  يراد و  هناخ  فیاظو  لاح  نیع  رد  دننک  شاعم  نیمأت  ناشدوخ ، هک  دنـشاب  هتـشادراظتنا  نانز  زا  نادرم  دوشن و  هتفرگ 
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شاـعم و نیمأـت  زج  هب  دوش  هتفگرگا  دوش و  یمزین  فعاـضم  هکلب  دراد  همادا  ناـنز  هب  تبـسن  اـهنت  هن  متـس  ملظ و  دنـشاب  راد  هدـهع  زین 
ماظن ناهج ،  رب  مکاـح  تعیبط  ساـسا  رب  اریز  تسا  طـلغ  مه  نیا  دوش  یمن  هداد  يرگید  هفیظو ي  نز  هب  نادرم  دـننامه  لاـعف و  روضح 

ءاضرا نودب  دـشاب  یم  هناردام  تاساسحا  ياراد  نز  هک  تهج  نآ  زا  درادـن و  ینیمـضت  رـشب  لسن  ءاقب  ددرگ و  یم  لزلزت  راچد  یعیبط 
درم زا  رت  فیعض  یمسج  ظاحل  هب  نز  هک  تسا  هدش  تابثا  يژولویب  ياه  هتفای  ساسا  رب  هک  اج  نآ  زا  دوش . یم  یگدروخرس  راچد  نآ 

دنکب ار  شروصت  هک  نآ  زا  رتدوز  یلیخ  یمسج  ظاحل  زا  دنک ، باختنا  تسا  نادرم  اب  بسانتم  هک  ییاه  لغـش  نامه  دهاوخب  رگا  تسا 
ّنإـف : » دـندومرف مالـسلا " هیلع   " یلع ناـنمؤمریما  دوـب . دـهاوخ  وا  یگدرـسفا  رد  يرثؤـم  لـماع  دوـخ  نیا  دـش و  دـهاوخ  هدوـسرف  ریپ و 

هک دوش  یم  تاـبثا  هتفگ  نیا  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ ي  هتفگ ي  هب  هجوت  اـب  ریذـپ . بیـسآ  فیطل و  تسا  یلگ  نز  (« 74?  ) َناحیَر ? أرَملا
ار ییاه  لغـش  دیاب  هکلب  دنـشاب  یلغـش  ره  راد  هدهع  دنناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دنـساسح و  فیطل و  رایـسب  یناور  ظاحل  زا  نانز 
نز دوش  یم  ثعاب  ناجیه  مک  ياه  لغـش  زین  دنک و  عابـشا  ار  اه  نآ  یحور  ياه  زاین  دشاب و  ناشتاساسحا  اب  بسانتم  هک  دـننک  باختنا 

ندوب بلاـط  زاـین و  رهظم  درم  تیبولطم و  زاـن و  رهظم  نز  دـنک . ظـفح  ار  دوخ  شمارآ  تسا  هعماـج  روحم  عبت  هب  هداوناـخ و  روحم  هک 
يارب دوش  یم  یگدوهیب  یچوپ و  راچد  نز  درف و  صوصخ  هب  هعماج و  دنوشن  نایب  لماکروط  هب  ای  دنوش  اج  هب  اج  ود  نیا  رگا  هک  تسا 
یـشک دوخ  هک  ار  یـسور  ناوج  رتخد  کی  سکع  يربخ  ياه  همانزور  زا  یکی  شیپ  يدـنچ  . » دوش یم  نایب  یلاثم  بلطم  ندـش  نشور 

یگدنز نیاربانب  تسا . هدیسوبن  لرم  يدرم  زونه  تسا : هتشون  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  يا  هتـشون  رد  رتخد  نیا  دوب . هدرک  پاچ  دوب  هدرک و 
نیمأت يارب  راگدرورپ  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب  هتـشاد  شمارآ  تینما و  دـیاب  نزدـش  هفگ  هکروط  نامه  ( 75 .«) تسین لمحت  لـباق  نم  يارب 
كاپ تفع ، هب  دـیدش  قایتشا  ایح و  نز ، ترطف  شنیرفآ و  رد  تسا و  هدیـشیدنا  عیرـشت  ماظن  رد  نیوکت و  ماظنرد  يریبادـت  فدـه  نیا 

نآ وترپ  رد  هک  تسا  یمیظع  هیامرس ي  وا  يارب  فافع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدادرارق  نالها  ان  نامرحمان و  ربارب  رد  ار  ششوپ  ینماد و 
نز تینما  میرح و  زا  ات  دومن  زهجم  تریغ  حالس  هب  ار  نادرم  ترطف  دنوادخ  رگید  يوس  زا  دنک . یم  يدنمـشزرا  تیـصخش و  ساسحا 
هن رگید  دـنوشرگیدکی  نیع  نز  درم و  ینعی  دوش  دـنا  هتفگ  اه  تسینیمف  هچنآ  دـننام  هعماج  رگا  لاح  ( 76 .) دیامن يرادهگن  تظافح و 

تـسا يدوجوم  نز  هک  دنـشیدنا  یم  دوخ  اـب  نوچ  دـننک  یم  تریغ  ساـسحا  نادرم  هن  دـننک و  یم  ظـفح  ار  دوخ  ياـیح  تفع و  ناـنز 
هک تسا  نآ  يارب  اه  توافت  . » دوش شمارآ  تینما و  بلـس  نز  زا  هک  دـنک  یم  کمک  همه  اـه  نیا  یتواـفت و  چـیه  نودـب  درم  دـننامه 

دروآ رد  دوخ  ریخست  تحت  ار  يرگید  دارفا  درادن  قح  یـسک  چیه  دنک و  ریخـست  هبناج  ود  لباقتم و  تروص  هب  ار  رگید  هورگ  ، یهورگ
هبناج کی  ریخست  نارگید  زا  يدادعتساریغ  ای  يدادعتـسا  تاناکما  تردق و  نتـشاد  لیلد  هب  دناوت  یمن  یـسک  دوشن ، رخـسم  شدوخ  اما 

ندرک و ءازهتسا  نامه  دشابن  لباقتم  ریخست  رگا  دوش و  هرادا  هجو  نسحا  هب  ماظن  ات  دشاب  لباقتم  تمدخ  لباقتم و  ریخست  دیاب  هکلب  دنک 
هدرک موـکحم  مـیرحت و  متــس ،  ناوـنع  هـب  ار  نآ  هدرک و  یهن  ار  نآ  نآرق  هـک  تـسا  ندرب  ناــگیار  دوـخ  دوــس  هـب  ار  يرگید  عفاــنم 
يارب ار  يراب  دنب و  یب  يانعم  هب  لالقتسا  يدازآ و  اب  يا  هعماج  ینعی  دسرب  دوخ  تیاغ  هب  مسینیمف  رگا  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  ( 77 .«) تسا
نایرج نیا  روآ  مرش  عیجف و  راثآ  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتشاد  اور  ملظ  متـس و  وا  هب  تسا و  هدرک  درم  رخـسم  ار  نز  دروآ  ناغمرا  هب  نز 

ماظن ای  نادرم  هطلـس ي  رازبا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  لاکیدار  مسینیمف  رارـصا  دیکأت و   » مسینیمف یگداوناخراثآ  دنک . یم  دادـیب  برغ  رد 
ار نانز  اه  نآ  هلیـسو ي  هب  دریگ و  یم  راک  هب  رالاس  درم  هعماج  هک  ییاه  شقن  نیرت  مهم  تسا و  هداوناخ  داـهن  ناـنز ، رب  يرـالاس  درم 
هک تسا  نانز  هیلع  رب  متـس  ملظ و  هاگیاج  نیرت  هنیداهن  هداوناخ  تسا . يرـسمه  شقن  يرداـم و  شقن  دـهد  یم  رارق  ملظ  متـس و  تحت 

ندـب رب  لرتنک  نینج و  طقـس  يدازآ  ( » 78 . «) درک هزرابم  هداوناـخ  دوجوم  مظن  اـب  داد و  رارق  يزاـسزاب  دروم  ار  هداوناـخ  راـتخاس  دـیاب 
دهد یم  نانز  هب  ار  تصرف  نیا  نینج  طقـس  تسا  هدش  دـیکأت  نآ  رب  مه  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  تساه  مسینیمف  ياهراعـش  زا  شیوخ 
هداد نز  هب  ار  هزاجا  نیا  نوناق  نینچمه  دننکن . ساسحا  یصاخ  تیدودحم  یسنج  طباور  رد  دننک و  يریگولج  هتساوخان  نادنزرف  زا  هک 
لابند هب  ار  یساسا  دمایپ  دنچ  ییاهراعش  نینچ  ( 79 .«) دنیزگرب ار  شزیمآ  نامز  دوخ  دنک و  تمواقم  رسمه  تساوخ  لباقم  رد  هک  تسا 
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نایم نیا  رد  یفارگونوس و  زا  هدافتـسا  اب  دننک  دـنزرف  عون  باختنا  هب  مادـقا  نانز  هک  دـش  ببـس  نینج  طقـس  يدازآ  هک  نآ  لوا  تشاد :
. دـنهد یم  حـیجرت  فلاـخم  سنج  رب  ار  رکذـم  دـنزرف  زونه  هک  ییاـهروشک  رد  هژیو  هب  تفرگ . رارق  اـنف  ضرعم  رد  رتشیب  رتـخد  سنج 
هک دش  بجوم  رسمه  اب  درم  یسنج  طباور  تیدودحم  هک  دوب  نآ  هلأسم  نیمود  دندیدرگ . مسینیمف  نارادمچرپ  تسایـس  ینابرق  نارتخد 

(80 .) دومن یم  لوحت  شوختـسد  ار  یگداوناخ  طباور  نیا  دـنک و  وجتـسج  هداوناخ  بوچراچ  زا  جراخرد  ار  دوخ  یـسنج  تاـینمت  درم 
هک تسین  یکش  دیوگ :  یم  نخس  روط  نیا  هداوناخ  طیحم  هب  درم  تاینمت  هدش  صاخ  یگداوناخ و  دنویپ  ماکحتسا  يارب  يرهطم  دیهش 
نآ داجیا  رد  تسا و  دیفم  هداوناخ  نوناک  يارب  ددرگ ، نیجوز  هطبار ي  تیمیمـص  ببـس  یگداوناخ و  دنویپ  میکحت  بجوم  هچ  نآ  ره 

هداوناخ نوناک  يارب  ددرگ  نانآ  يدرـسلد  نیجوز و  طباور  یتسـس  بجوم  هک  يزیچ  ره  سکعلاب  دوش و  لوذبم  دیاب  شـشوک  رثکادح 
عورـشم جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهذاذتلا  تاعانمتـسا و  نتفای  صاصتخا  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  تسارـضم و 

طلـسم دوخ  توهـش  رب  تسا  رداق  درم  زا  رتشیب  نز  هک  اج  نآ  زا  ( 81 .) دوش یم  تبحم  دیلوت  دنک و  یم  مکحم  ار  يرهوش  نز و  دـنویپ 
ات دنک  یم  لوحم  درم  رب  ار  شزیمآ  نامز  نییعتو  دنک  یم  در  ار  دوخ  رسمه  اب  درم  یـسنج  طباور  تیدودحم  مالـسا  فیرـش  نید  دوش ،
اه تسینیمف  هتفگربارب  رد  دـیآ . لمع  هب  يریگولج  يراب  دـنب و  یب  جرم و  جره و  زا  دوش و  رـصحنم  هداوناخ  بوچراچ  هب  درم  تاـینمت 

نوچ يا  هزاریش  هلیسو ي  هب  هداوناخ  نوناک  ظفح  نخـس و  نیا  در  يارب  مالـسالا " هیلع   " یلع ماما  تسا  رترب  سنج  نز  هک  نیا  رب  ینبم 
ِیف َنعَمطَیـال  یّتَـح  ِفوُرعَملا  ِیف  َّنُهوـُِعیُطت  ـال   َ َرَذَـح و یلَع  َّنِهِراـیِخ  نـِم  اوـُنوُک  َو  َءاـِسنلا  َرارِـش  اوقَّتاَـف  : » دـنیامرف یم  هنوـگ  نـیا  درم 
نآ زا  طرش ) دیق و  یب  میلـست  تعاطا و  تروص  هب   ) کین لامعا  رد  دیـشاب ! زین  اه  نآ  ناکین  بقارم  دیزیهرپب و  دب  نانز  زا  ( 82 «) ِرَکنُملا
نیا هب  کینراک )  ) فورعم رد  اه  نآ  زا  تعاطا  مدع  تسا  یهیدب  . » دنشاب هتشادن  امـش  زا  يوریپ  راظتنا  دب  لامعا  رد  ات  دینکن  تعاطا  اه 
هکلب دینک ؛ تفلاخم  اه  نآ  اب  امـش  دـندرک  ناسحا  تلادـع و  هزور و  زامن و  نوچمه  یفورعم ، روما  هب  توعد  اه  نآ  رگا  هک  تسین  انعم 

هب ار  فورعم " : " رگید فیرعت  هب  دشاب و  اه  نآربارب  رد  طرش  دیق و  یب  میلست  تروص  هب  دیابن  اه  نآ  داهنشیپ  لوبق  هک  تسا  نیا  روظنم 
هتشاد راظتنا  ًانایحا  دنوش و  روسج  اه  نآ  ادابم  ناترـسمه . ربارب  رد  طرـش  دیق و  یب  میلـسترطاخ  هب  هن  دیهد  ماجنا  شندوب  فورعم  رطاخ 
بوخ دیشاب » رذحرب  اه  نآ  نابوخ  زا  : » دیوگ یم  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  ( » 83  .«) دیوش اه  نآ  دنسپان  ياه  هتساوخ  میلست  دنشاب ،

تمینغ ار  اه  نآ  تبحـص  درک و  لابقتـسا  اه  نآ  ياه  داهنـشیپ  زا  دیاب  هکلب  دوب  رذحرب  اهنآ  زا  دیابن  اهنت  هن  قلطم ، بوخ  هن  تسا  یبسن 
دنادرگ دوخ  رخسم  ار  درم  بلق  دناوت  یم  یتحار  هب  نز  هک  تسا  تهج  نآ  زا  همه  نایقتم  يالوم  دنمشزرا  ياه  هیصوت  نیا  ( 84 .) درمش

هچ رخـسم  دیـشاب  بظاوم  دنیامرف  یم  ناشیا  سپ  مسینیمف . زیگنارب  لاجنج  نیمارف  يارجا  زا  رود  هب  یتح  دریگب  دوخ  رماوا  تحت  ار  وا  و 
نداد و تبـسن  یعرـش  ینوناق و  جاودزا  هداوناخ و  داهن  دوجو  ساسا  هب  ار  نز  رب  هدش  اور  ياه  متـسوراجنه  ان  ياهراتفر  دیتسه . یـسک 

تابـسانم يراگنِا  ادـج  دازآ ، جاودزا  نوچ  ینیرفآ  راجنهان  ياه  يروئت  هضرع ي  نتـسکش و  ار  دنمـشزرا  داهن  نیا  تمالـس  تسادـق و 
يرگید راثآ  سنج و ...  مه  هب  افتکا  دازآ ، هقـشاعم ي  ینیدـلاو ، کت  هداوناخ ي  لثم ، دـیلوت  يروراب و  یگداوناخ و  طباور  زا  یـسنج 

هب هلأسم " لـح   " ياـج هب  شرگن  نیا  ( 85 .) تسا هدـش  ببـس  يرـشب  هعماج ي  يارب  ار  یناوارف  ریذـپان  ناربج  ضراوع  اـهدروآ  یپ  هک 
، وشک کی  رد  هناـملاظ  تموکح  رگمتـس و  مکاـح  دوجو  لـیلد  هب  هک  تسا  نآدـننام  تسرد  تسا . نتخادرپ  هلأـسم " تروص  ندودز  "

دهاوخ فعاضم  تالکشم  هویـش  نیا  اب   ً اعطق دننک . یم  یفن  ار  یعامتجا  ماظن  هب  زاین  تموکح و  دوجو  ترورـض  لصا  روشک  نآ  مدرم 
ًافرـص عماوج  یخرب  رد  مسینیمف  شبنج  دوش : یم  هراشا  هداوناخ  يارب  مسینیمف  یفنم  ياه  دمایپ  زا  یخرب  هب  راصتخا  يارب  ( » 86 .) دیدرگ

مصاخت و دیدشت  اب  اذهل  دزاس  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  یقطنم  هجوم و  مظن  دشاب  رداق  هک  نآ  یب  هتـسگ ، مه  رد  ار  هداوناخ  یتنـس  مظن 
یجازم درـس  تنایخ و  يرهم  یب  هب  ار "  دوخ  ياج  تمحر " تدوم و   " ، " افـص افو و   " هداوناخ ناتـسرهم  رد  قافن  مخت  ندرک  هدنکارپ 

يرابتعا و حور  یب  کشخ و  تابسانم  هب  شیاسآ " شمارآ و  " زا هدنکآ  یناسنا و  تعیبط  زا  هتساخرب  یفطاع  طباور  ( 87.") تسا هدرپس 
کی هنابلط ي  تعفنم  تابسانم  دح  ات  هداوناخ  ءاضعا  هنامیمص ي  یعیبط  تابسانم  هملک ، کی  رد  هدش و  لدب  يدادرارق  یعنضت  طباوض 
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زا یـسنج  تاعتمت  ندیناشک  مسینیمف  یعامتجاراثآ  ( 88 .«) تسا هدرک  لزنت  تردـق  يزاب  هنحـص ي  یـسایس و  بزح  ای  يراجت  تکرش 
ات تسا  یلماوع  لـلع و  دـنمزاین  یناـسنا  هعماـج ي  ( » 89  .) دـنک یم  فیعـض  ار  عامتجا  تیلاعف  راـک و  يورین  عاـمتجا ، هب  هناـخ  طـیحم 

فرط زا  و  تسین . یفاک  يداصتقا و ... یماظن ،  یـسایس ،  تاررقم  نیناوق و  فرـص  دوش و  نیمأت  نآ  دارفا  نیب  ریمـض  يافـص  شیارگ و 
یمـسر عمتجم  ققحت  لماع  ددعتم  ياه  هداوناخ  ياضعا  ینعی  دـنزاس . یم  یگداوناخ  کچوک  عماوج  ار  يرـشب  گرزب  هعماج ي  رگید 

داحآ نیب  زگره  زین  یمـسر  عمتجم  لکـشت  ماگنه  دیاین ، دیدپ  هداوناخ  ياضعا  نیبرد  شیارگ  تفأر و  ببـس  هک  یمادام  دوب و  دنهاوخ 
تشذـگ و تفأر و  هداوناخ  دارفا  نیب  هک  یلماع  نیرت  مهم  ( » 90 .«) دش دهاوخن  رارق  رب  یتسود  دنویپ  نواعت و  حور  ریمض و  يافـص  نآ ،

راد هدهع  ءاسّنلا " یلع  نوماوق  لاجّرلا   " ناونع هب  هچ  رگ  ردپ  اریز  تسا  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  ردام  حور  یلجت  دنک  یم  هدنزا  ار  راثیا 
هب تسا  هدش  يزیر  یپ  دـنویپ  افو و  رهم و  رب  هک  هداوناخ  ساسا  نکیل  تسا ، هداوناخ  ینعی  کچوک  هعماج ي  ییارجا  يرادا و  ياهراک 

قوقح ظاـحل  زا  ارچ  ( 91 .«) دنا هتـسباو  يرگید  هب  مادکره  هک  تسا  ینادـنزرف  شرورپ  شیادـیپ و  أدـبم  ردام  اریز  تسا  ردام  هدـهع ي 
رـشب دارفا  هک  دنک  یم  تابثا  رـشب  لاوحا  رد  هعلاطم  هک  تهج  نآزا  دنراد ؟ یهباشم  يواسم و  عضو  دارفا  همه ي  یعامتجا  یلوا  یعیبط 

هب ریزو  ای  زابرس  ای  رسفا  ای  ملعم  ای  داتسا  ای  رگتعنص  ای  رگراک  سک  چیه  دنا . هدشن  هدیرفآ  سوئرم  ای  سیئر  مادک  چیه  تعیبط  ظاحل  هب 
راک و دادعتـسا و  تقایل و  وترپ  رد  دارفا  ینعی  تسارـشب  یباـستکا  قوقح  ءزج  هک  تسا  یتایـصوصخ  اـیازم و  اـه  نیا  تسا  هدـماین  اـیند 

یگدنز توافت  ( 92 .) دنک یم  راذگاو  دوخ  دارفا  هب  ار  اه  نآ  يدادرارق  نوناق  کی  اب  عامتجا  دنریگب و  عامتجا  زا  ار  اه  نآ  دـیاب  تیلاعف 
دـصردص تاناویح  نآ  یگدـنز  تالیکـشت  تسا ، تهج  نیمه  رد  لسعروبنز  لیبق  زا  تاناویح  یعامتجا  یگدـنز  اـب  ناـسنا  یعاـمتجا 

یـضعب سیئر و  یـضعب  ًاتعیبط  ناشدوخ ، تسد  هب  هن  تسا  هدش  میـسقت  اه  نآ  نایم  رد  تعیبط  تسد  هب  اهراک  اه و  تسپ  تسا ، یعیبط 
هب ( 93 .«) تسین روط  نیا  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  اما  دنا . هدش  هدیرفآ  یماظتنا  رومأم  یـضعب  سدنهم  یـضعب  رگراک و  یـضعب  سوئرم ،

هدرک و راکنا  تسا " یعامتجا  ًاـتعیبط  ناـسنا  " دـنیوگ یم  ار  یفـسلف  میدـق  هیرظن ي  نیا  هراـب  کـی  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تهج  نیمه 
رد يواست  رب  ینبم  اه  تسینیمف  مهم  هدیا ي  زین  دش و  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  ( 94 .) دنا هدرک  ضرف  يدادرارق  دصردص  ار  ناسنا  عامتجا 
اب بسانتم  ياه  لغش  رگا  هک  دنا  هتفایرد  نادنمشناد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ربانب  هک  دراد  ترورض  هتکن  نیا  هب  نتفای  تسد  اه  هنیمز  مامت 

یعیبط ریـسم  هعماج  کش  یب  دوش ، هدرپس  نادرم  هب  هنادرم  مسج  حور و  اب  بسانتم  ياه  لغـش  دوش و  هدرپس  نانز  هب  هنانز  مسج  حور و 
فیرعت هب  هجوت  اب  اه  هیصوتو  جیاتن  تفای . دهاوخ  تسد  يریگمشچ  ياه  تفرشیپ  هب  بارطـضا  قیوشت و  نودب  دومیپ و  دهاوخ  ار  دوخ 
هناگود تیبرت  یگنهامه ، مدع  یگداوناخ ، ياه  يریگرد  زا  يرایسب  هشیر ي  هک  دوش  یم  نشور  هلأسم  نیا  نآراثآ  نیمارف و  مسینیمف ،

. دوـش یم  هئارا  ییاـهراکهار  تالکـشم  نیا  عـفر  يارب  دـشاب . یم  یتـسینیمف  تاداـقتعا  راـکفا و  ههبـش ، کـش و  ياـضف  نادـنزرف و  ي 
زا لبق  ياه  شزومآ  تایونعم ، یمالسا و  قالخا  جیورت  نانز ،  اب  ناشیا  راتفر  و  (ص ) ربمایپ یلمع  هریـس ي  شزومآ  یملع : ياهراکهار 

یمـسج یحور و  دـب  بقاوع  نییبت  ناش ، لباقم  فرط  هب  درم  نز و  قوقح  ندناسانـش  درم ، نز و  ياه  تواـفت  نییبت  نیجوز ، هب  جاودزا 
نینـس ناـمه  زا  راـثیا  تشذـگ و  ملح و  شزومآ  تسا ، یقـالخا  دـض  یناـسفن و  ياوـه  زا  هتفرگ  تأـشن  هک  یتـسینیمف  نیمارف  هب  لـمع 

لباـقتم راـتفر  رد  (ص ) ربماـیپ هریـس ي  يریگراـک  هب  یلمع : ياـهراکهار  یگداوناـخ . ياـه  يریگرد  یباـی  هشیر  نادـنزرف ، هب  یکدوک 
هریـس يریگراک  هب  مسینیمف ، ياه  هنیزگ  ضقن  ضوع  رد  مالـسا  بسانم  ياه  هنیزگ  ندرک  نیزگیاج  لـباقتم ، قوقح  هب  مارتحا  نیجوز ،

ياه شناد  مسینیمف و  جیلتور ، .1 اه :  تشون  یپ  نیجوز . نیب  تلادع  اب  تواضق  رسمه ، اب  راتفر  رد  صوصخ  هب  س )  ) ارهز ترـضح  ي 
هلیحره هب  تسود  لد  رد  يدابآ ، مجن  هناسفا ، زا : لـقن  هب  ص12 یتسینیمف ، ياه  شناد  مسینیمف و  جیلتور ، .3 نامه . .2 ،ص14 . یتسینیمف

هسلج ي3. هزومآ ، یمرک ، یقت  دمحم  ص15 ، مسینیمف ، ینید  یسانش  بیسآ  یناقاهد ، يوقت  نیسح  نامه ، .4 ص121 . درک ، دیاب  یهر 
ص20، مسینیمف ، ینید  یسانش  بیسآ  یناقاهد ، يوقت  نیسح  . 7 ،ص13 . نامه .6 ص،15 . یتسینیمف ، ياه  شناد  مسینیمف و  جـیلتور ، . 5
مالـسا و رد  نز  قوقح  ردـص ، نسح  .9 ،ص،33 . یتسینیمف ياـه  شناد  مسینیمف و  جـیلتور ، . 8 هسلج ي3 . ، هزوـمآ یمرک ، یقت  دـمحم 
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هسلج هزومآ ،  یمرک ، یقت  دمحم  .13 ،ص34 . اپورا مالسا و  رد  نز  قوقح  ردص ، نسح   . 12 نامه . ،ص34 11. نامه .10 ،ص33 . اپورا
هسلج ي هزومآ ،  یمرک ، یقت  دمحم  .19 نامه . . 18 نامه . .17 نامه . .16 هسلج ي 2 . هزومآ ،  یمرک ، یقت  دـمحم  .15 نامه . .14 ي 2 .

دمحم . 24 ،ص16 .  یتسینیمف ياه  شنادو  مسینیمف  جـیلتور ، . 23 هسلج ي 2 . هزومآ ،  یمرک ، یقت  دـمحم  .22 نامه . .21 نامه . .20 . 2
ياه شناد  مسینیمف و  جیلتور ، . 28 نامه . .27 هسلج ي 3 . هزومآ ،  یمرک ، یقت  دمحم  .26 نامه . .25 هسلج ي 2 . هزوـمآ ،  یمرک ، یقت 

هـسلج ي 4. هزوـمآ ،  یمرک ، یقت  دــمحم  .31 نامه . .30 ،ص،17 . یتـسینیمف ياـه  شناد  مـسینیمف و  جـیلتور ، . 29 ،ص،16 . یتسینیمف
، یمرک یقت  دمحم  .35 ،ص19 . یتسینیمف ياه  شناد  مسینیمف و  جـیلتور ، . 34 نامه . . 33 هسلج ي 4 . هزوـمآ ،  یمرک ، یقت  دـمحم  .32
، یموصعم دوعسم  هسلج ي 5  هزوـمآ ،  یمرک ، یقت  دـمحم  .36 ص33 . هاگن ، کـی  رد  مسینیمف  یموصعم ، دوعـسم  هسلج ي 5  هزوـمآ ، 

کی رد  مسینیمف  یموصعم ، دوعـسم  هسلج ي 5 ، هزومآ ،  یمرک ،  یقت  دـمحم  .39 نامه . .38 نامه . .37 ص36 . هاگن ، کی  رد  مسینیمف 
. نامه .42 ص47 . هاـگن ، کـی  رد  مسینیمف  یموصعم ، دوعـسم  هـسلج ي 6 . هزوـمآ ،  یمرک ، یقت  دـمحم  . 41 ناـمه . . 40 ،ص33 . هاگن
.47 هسلج ي 5 . هزومآرازفا ،  مرن  یمرک ،  یقت  دـمحم  .46 نامه . . 45 نامه . . 44 هسلج ي 5 . هزومآرازفا ،  مرن  یمرک ،  یقت  دـمحم  .43

یم رواب  نانز  هک  ییاـه  غورد  سومد ،  ، یل یـسنان  .49 ،ص 216 . مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یـضترم ،  .48 هسلج ي 6 . ناـمه 
هک ییاه  غورد  سومد ، یل ،  یـسنان  ،ص.43 52. نامه .51 ،ص42 . نامه .50 ،ج1،ص41 . دزاس یم  دازآ  ار  اه  نآ  هک  یقیاـقحو  دـننک 

.54 ،ص 21 . مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم ،  .53 ج1،ص43 . دزاس ، یم  دازآ  ار  اه  نآ  هک  یقیاقح  دـننک و  یم  رواب  نانز 
، داـشر ربکا  یلع  . 58 ص37 .  ، نامه .57 ،ص36 . نامه . 56 ص34 . مسینیمف ،  یـسانش  بیـسآ  داـشر ، ربـکا  یلع  .55 ص211 .  ، نامه

مالسا رد  نز  تیصخش  ماظن  رب  يدمآرد  یناحبس ،  یقتدمحم  داژن ، ییابیز  اضردمحم ، .60 نامه . .59 ص37 . مسینیمف ،  یسانش  بیسآ 
. نامه .62 ص128 .  ، مالــسا رد  نز  تیــصخش  ماـظن  رب  يدــمآرد  یناحبــس ،  یقتدــمحم  داژن ، ییاـبیز  اضردــمحم ، . 61 ،ص127 .
. نامه .65 مالـسا ص129 . رد  نز  تیـصخش  ماظن  رب  يدمآرد  یناحبـس ،  یقتدـمحم  داژن ، ییابیز  اضردـمحم ، . 64 ،ص129 . نامه .63
، هزومآرازفا مرن  یمرک ، یقتدـمحم ، .70 نامه . .69 نامه . .68 هـسلج 3 . هزوـمآرازفا ، مرن  یمرک ، یقتدـمحم ، .67 ص131 .  ، نامه .66
، یضترم .75 همان ي31 . هغالبلا ، جـهن  .74 نامه . .73 ص206 .  ، مالـسا رد  نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ،  یـضترم ، .72 نامه . .71 هسلج 3 .
، هللادبع .77 ،ص155 . نز تیبوحم  تیـصخش و  یـسان  بیـسآ  یهوک ،  ، اضر دمحم  .76 ص214 .  ، مالـسا رد  نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ، 

ییابیز ، اضردمحم  . 79 هسلج ي 6 . هزوـمآرازفا ،  مرن  یمرک ،  ، یقت دـمحم  .78 ،ص390 . لاـمج لـالج و  هنیآ ي  رد  نز  یلمآ ، يداوج 
هلأـسم ي يرهطم ، ، یـضترم .81 80. نامه .80 ،ص130 . مالــسا رد  نز  تیــصخش  ماــظن  رب  يدــمآرد   ، یناحبــس یقت ،  دــمحم  داژن ،
(ع) نینمؤملاریما ماما  مایپ  نادنمشناد ، ءالضفزا و  یعمج  يراکمه  اب  يزاریش  مراکم  .83 هبطخ ي 80 . هغالبلا ،  جهن  .82 ،ص73 . باجح

یـسانش بیـسآ  داـشر ، ربکا ، یلع  . 86 ص37 . مسینیمف ، یـسانش  بیـسآ  داـشر ، ربـکا ، یلع  .85 ص293 .  ، نامه .84 ص292 . ،ج3 ،
هنیآ رد  نز  ، یلمآ يداوج  هللادبع ، . 90 ص77 . باجح ، هلأسم ي  يرهطم ،  یضترم ، .89 نامه . . 88 ،ص38 . نامه .87 ص37 . مسینیمف ،
ماظن يرهطم ،  یـضترم ، . 93 ،ص183 . مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ،  یـضترم ، .92 ،ص39 . نامه . 91 ،ص38 . لامج لـالج و  ي 

. نامه .94 ،ص183 . مالسا رد  نز  قوقح 

برغ هاگدید  زا  نز 

سپ هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يا  هژیو  ماقم  ياراد  ناسنا  تاقولخم ،  یمامت  نایم  رد  هدیکچ :  نوخسار  تیاس  عبنم :  یمالغ  دیعس  هدنسیون :
زاتمم و هاگیاج  زا  دوخ  شنیرفآ  ياضتقم  هب  زین  نز  نیاربانب  تسا .  هدوتـس  ار  یتقلخ  نینچ  دنتفگ و  کیربت  دوخ  هب  دـنوادخ  وا  قلخ  زا 

لامک رد  ود  ره  دنا و  هدش  قلخ  شیوخ  لامک  هب  ندیسر  يارب  ود  ره  درادن و  ار  نآ  ینیـشناج  تیلباق  درم  هک  تسا  رادروخرب  يا  هژیو 
یلها تاناویح  فیدر  رد  نز  تلزنم  شزرا و  هتشذگ  ياه  ندمت  رد  دنرگیدکی .  لمکم  عقاو  رد  دننک و  یم  افیا  يرثؤم  شقن  رگیدکی 
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دش و یمن  بوسحم  درم  یگدنز  کیرش  وا  تسا و  هدش  یم  هدافتسا  وا  زا  تاوهش  يافطا  يارب  يا  هلیسو  طقف  هک  يروط  هب  تشاد  رارق 
دنتـسناد یم  ناطیـش  هدییاز ي  رهظم و  ار  وا  یهلا  ریغ  یهلا و  نایدا  رد  دندرک و  یمن  دادملق  یناسنا  قوقح  یناسنا و  شزرا  ياراد  ار  وا 

نیا هک  دـندرک  یم  روگ  هب  هدـنز  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دنتـسناد  یم  راـع  گـنن و  ار  رتخد  نتـشاد  تیلهاـج )  ناتـساب (  نارود  رد  و . ... 
زا عافد  نز و  زا  عافد  هناهب ي  هب  ینونک  نارود  رد  اما  دوب .  تیلهاج  رـصع  رد  نز  هرابرد ي  خـیرات ،  هرتسگ ي  رد  هاگدـید  نیرت  تسپ 

هکلب تشادن  رب  رد  نز  يارب  ار  یـشزرا  قوقح و  هنوگ  چیه  اهنت  هن  شبنج  نیا  هک  دندرک  حرطم  برغ  رد  ار  مسینیمف  شبنج  نز  قوقح 
هک تـفرگ  یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروـم  نادرم  یــسنج  ياـهزاین  زئارغ و  ندرک  فرطرب  يارب  طـقف  هـک  درک  لیدـبت  يدوـجوم  هـب  ار  وا 

طباور رد  یقالخا  ریغ  ياهوگلا  جـیورت  درم –  نز و  قوقح  هباشت  درم –  نز و  لـباقت  هداوناـخ –  داـهن  فیعـضت  شبنج  نیا  ياهدـمایپ 
هعماج ي رس  رب  تفرگ ،  ماجنا  نز  هرابرد ي  یطیرفت  یطارفا و  تکرح  اب  طلغ ،  ياهراک  اب  هک  تسا  ییالب  نیا  دشاب .  یم  یـسنج و ... 
 . تسا یناسنا  عامتجا  هرکیپ ي  زا  یمین  نز »  همدقم « :  قیقحت  تایلک  لوا :  شخب  دمآ .  یبرغ  نز  رـس  رب  همه  زا  رتشیب  و  دمآ ،  يرـشب 
 » رـشب خیرات  رد  دنک .  یم  افیا  ار  یمهم  شقن  یناسنا  هعماج ي  يریگ  لکـش  رد  نامگ  یب  وا  هشیدـنا ي  گنهرف و  راتفر ،  تیـصخش ، 

دروم هراومه  درم  اب  شجنـس  رد  شناـکم  درم و  اـب  وا  دـنویپ  يرـشب و  تاـیح  رد  يو  راـیتخا  دودـح  وا ،  تیـصخش  نأـش و  نز »  دوجو 
یم ریسفت  صاخ  يا  هنوگ  هب  نز  هاگیاج  قوقح و  تیصخش و  درک ،  روهظ  مالـسا  هک  يداقتعا  یگنهرف و  رتسب  رد  تسا .  هدوب  وگتفگ 

 ، یئوس زا  ناوت  یم  ار  تیعقاو  نیا  تسا و  هدوب  نارکفتم  ياهیلوغـشم  لد  نیرتمهم  زا  مهدراهچ ،  نرق  رد  نز »  هب «  طوبرم  لئاسم  دش . 
 ، رـضاح رـصع  رد  هچنآ  درک .  یبای  هشیر  شیدـنا ،  ون  ناناملـسم  یخرب  يرگن  عقاو  رد  رگید ،  بناـج  زا  و  ناـنز »  يدازآ  تضهن «  رد 

هدـیدپ ي نیا  ربارب  رد  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  هناگود ي  دروخرب  تسا ،  هتخاـس  رت  هبذاـج  رپ  رت و  ساـسح  ار  نز »  هلئـسم ي  حرط « 
ياهتلم نایم  رد  نز »  قوقح  زا  عاـفد  و «  نز »  يدازآ  هدـنبیرف «  ياهراعـش  حرط  اـب  فرط ،  کـی  زا  برغ  تسا .  یعاـمتجا  یگنهرف – 

 . دزاـس یم  دراو  شا  هرکیپ  رب  ار  اهمتـس  نیرتشیب  نیرت و  تخـس  رگید ،  يوس  زا  دراد ،  يزیتس  ملظ  یهاوخ و  تلادـع  هیعاد ي  ناـهج 
میسرت تسرد  مالـسا  یلاع  فراعم  رگا  بیترت ،  نیدب  دوش .  یم  نومنهر  مالـسا  عضوم  يرترب  هب  ار  ام  فلتخم ،  ياهـشرگن  رب  يرورم 
يرگن عماج  اب  میا  هدیـشوک  شهوژپ  نیا  رد  نیاربانب  دـش .  دـهاوخ  گنر  مک  یمالـسا ،  هعماـج ي  رد  ناهاوخدـب  ءوس  تاـغیلبت  دوش ، 

هـس لماش  هک  تسا  برغ »  هاگدید  زا  نز  هدنب «  شهوژپ  عوضوم  مینک .  میـسرت  برغ  گنهرف  رد  ار  نز  شزرا  تیـصخش و  هاگیاج و 
 ) برغ ندـمت  رد  نز  شهوژپ  مود  شخب  تسا .  هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  شنیرفآ  ماـظن  ناـسنا و  هک  شهوژپ  لوا  شخب  تسا :  شخب 

ثحب و دروم  ینونک  نارود  یطسو و  نورق  ناتساب –  هرود ي  هس  رد  نز  دروم  رد  ار  نایئاپورا  رظن  تمـسق  نیا  رد  هک  دشاب  یم  اپورا ) 
مسینیمف و تامیـسقت  ًایناث  مسینیمف و  فیرعت  ادـتبا  هک  دـشاب  یم  برغ )  اپورا (  مسینیمف و  لماش  هک  موس  شخب  میا .  هداد  رارق  یبایزرا 

دوخ زین  عماوج و  همه ي  هک  يزور  دـیما  هب  ناـیاپ ؛  رد  میا .  هداد  رارق  وـگتفگ  ثحب و  دروـم  اـپورا  رد  ار  مسینیمف  شیادـیپ  لـلع  ًاـثلاث 
زا نز  ناوـنع  اـب  میتـفرگ  رظن  رد  شهوژپ  يارب  هک  یعوـضوم  عوـضوم :  نییبـت  فـیرعت و  دـندرگ .  فـقاو  نز  یقیقح  شزرا  هب  ناوناـب 

شزرا نز و  تیـصخش  نز ،  دوجو  هرابرد ي  ار  ییاپورا  یبرغ و  ياهروشک  دیاقع  تارظن و  شهوژپ  نیا  رد  دشاب .  یم  برغ  هاگدـید 
یـسررب ینونک  هرود ي  یطـسو و  ناتـساب و  ياه  هرود  رد  نز  هراـبرد ي  ار  ناـیئاپورا  هاگدـید  میداد و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نز 

فادـها و میداد .  رارق  فیرعت  نییبـت و  دروـم  ار  دـنراد  وا  هاـگیاج  شزرا و  نز و  هب  تبـسن  یهاگدـید  هچ  ناـیئاپورا  هک  نیا  میدرک و 
اپورا برغ و  رد  نز  هاگیاج  صوصخ  رد  قیقحت  شهوژپ و  هب  لیامت  هقالع و  شهوژپ  نیا  فیلأت  رد  یلصا  هزیگنا ي  قیقحت :  ترورض 
ناوناب یعقاو  قوقح  تخانـش  شیازفا  ياتـسار  رد  راوتـسا  دنلب و  یماگ  قیقحت  نیا  مراودیما  هک  دوب ،  نز  هب  تبـسن  نایئاپورا  هاگدـید  و 

 ، برغ هاگدید  زا  نز  ناونع  اب  شهوژپ  قیقحت و  هنیـشیپ ي  اب  طابترا  رد  قیقحت :  هنیـشیپ ي  دـشاب .  هتـشاد  ار  دـنمجرا  ناردام  یمارگ و 
یـسررب هب  ًاتدـمع  هتفاـی ،  نیودـت  شراـگن و  هنیمز  نیا  رد  هک  یتـالاقم  بتک و  تسا و  هتفرگ  تروص  يا  هدرتـسگ  عماـج و  تاـقیقحت 

یلو تسا .  هداد  رارق  یـسررب  دروم  مه  اب  برغ  مالـسا و  رد  ار  نز  هاگیاج  تسا و  هدش  هتخادرپ  برغ  مالـسا و  هاگدـید  زا  نز  هاگیاج 
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ریقح زیزع ،  ناگدنناوخ  مراودیما  هک  تسا .  هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  اپورا )  برغ (  رد  طقف  ار  نز  شقن  هاگیاج و  شهوژپ  نیا 
هب تسا  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  شهوژپ  نیا  نتـشون  يارب  هک  یـشور  قـیقحت :  شور  دـنراذگن .  هرهب  یب  هدـنزاس  ياـهدومنهر  زا  ار 

هدش هتشون  شهوژپ  رد  رـصتخم  هصالخ  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  باتک  بلطم  هک  دشاب  یم  میقتـسم  شور  هب  يا و  هناخباتک  تروص 
ناسنا و مود :  شخب  مسینیمف .  برغ –  نز –  نارود –  ندمت –  ناتساب –  ناسنا –  نایدا –  اپورا –  نیئآ –  يدیلک :  ياه  هژاو  تسا . 

هژیو ماقم  ياراد  ناسنا  تاقولخم ،  یمامت  نایم  رد  ناسنا : )  تخانش  دراد ( ؟  ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  ناسنا  لوا :  لصف  شنیرفآ  ماظن 
 « نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  تسا «  هدوتـس  ار  یتقلخ  نینچ  هتفگ و  کیربت  دوخ  هب  دـنوادخ  وا  قلخ  زا  سپ  هک  ییا  هنوگ  هب  تسا  ییا 

شزرا نازیم  هک  اریز  درب  یپ  وا  تیـصخش  هب  ناوتب  ات  تساراد  ار  ییاهـشزرا  هچ  هدش  هدوتـس  نینچ  نیا  هک  يدوجوم  نیا  دید  دـیاب  ( 1)
اطعا رـشب  هب  يا  هژیو  هاگیاج  نآرق  رد  تسا .  یتسه  ماظن  رد  وا  هاگیاج  تیاهن  رد  دوجوم و  يرکف  یحور و  راتخاس  هناـشن ي  يراذـگ 

رد یسانش  ناسنا  مهم  ثحابم  زا  یهلا ،  تفالخ  ماقم  زا  وا  يدنم  هرهب  تادوجوم و  ریاس  هب  تبـسن  ناسنا  تلیـضف  تمارک و   . تسا هدش 
بتاکم زا  کی  چیه  رد  نآ  يارب  يریظن  دیاش  هک  دزرو  یم  دیکأت  نانچ  ناسنا  يالاو  هاگیاج  رب  وس  کی  زا  نآرق  تسا .  مالسا  گنهرف 

تسا و هدـش  هداد  ناسنا  هب  اهنت  یگژیو  نیا  تسا ؛  نیمز  يور  رب  یلاـعت  قح  نیـشناج  و  ادـخ »  هفیلخ ي  ناـسنا «  تفاـی .  ناوتن  يرـشب 
زا نامسآ  نیمز و  هک  یتناما  دراد ،  شود  رب  ار  یهلا  گرزب  تناما  یمدآ  ( . 2) تسا هدرک  زاتمم  تاقولخم  هیلک ي  زا  ار  وا  هلیسو  نیدب 
رد تسا و  ملاع  تادوجوم  ریاس  زا  ریغ  رگید »  يدوجوم  ناسنا «  ًاساسا  ( . 3) تسا هتفریذپ  زاب  شوغآ  اب  وا  دندرک و  زیهرپ  نآ  نتفریذپ 

یتقلخ وا  تسین ،  یناویح  تایح  يدامج و  یتسه  نیمه  ناسنا  دوش ،  یمن  تفای  زین  نارادناج  ریاس  رد  یتح  هک  دراد  یتقیقح  شدوجو 
 » هب نآ  زا  هک  ریظن  یب  تـقلخ  نـیا  ( . 4) تسا هدـناوخ  نیقلاخلا »  نسحَأ  ار «  دوخ  ببـس  نادـب  هدرک و  راختفا  نآ  رب  دـنوادخ  هک  دراد 

هدرمش مزال  مدآ  رب  ار  ناگتشرف  هدجـس ي  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  یتفارـش  نانچ  تسا ،  هدش  ریبعت  حور » 
 ، بش زور و  ایرد ،  هام ،  دیشروخ ،  زا  تسا ،  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  دنوادخ  هک  تسا  هبترم  الاو  فیرـش و  نانچ  ناسنا  ( . 5) تسا
ار ناسنا  ياهیدنمزاین  زا  کی  چیه  ( . 6) تسا هداتسرف  ورف  وا  رب  ار  شیوخ  راکشآ  ناهنپ و  ياهتمعن  هدروآ و  رد  وا  ریخـست  هب  ار  یگمه 

هتفرگ رارق  مدآ  ریخـست  رد  ملاع  ناسنیدب ،  ( . 7) تسا هتخاس  مهارف  شیپاشیپ  هدوب  دنمزاین  نادب  تالامک  رد  هچ  ره  هدرکن و  راذـگ  ورف 
بوچراچ رد  اهنت  رگید  تادوجوم  هک  اجنآ  نیاربانب ،  دیوج .  دوس  شیوخ  فادـها  تهج  رد  همه  نیا  زا  هک  هدیـشخب  ناوت  ار  یمدآ  و 

طیارـش رایتخا ،  و  هدارا »  اب «  یتسه و  نیناوق  زا  یهاگآ »  اب «  دـناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  اـهنت  ناـسنا  دـننک ،  یم  لـمع  يربج  نیناوق 
هدـیرفآ ي وا  تسین .  یتسه  ملاع  زا  هناگیب  هدـیرب و  يدوجوم  ناسنا  همه ،  نیا  اب  دزاس .  لوحتم  شیوخ  ضارغا  ياتـسار  رد  ار  مکاـح 
وا اما  تسا  رایـسب  ییاه  ییاناوت  ياراد  ناسنا  دنچ  ره  دراد .  راوتـسا  کیدزن و  يدنویپ  ناگدیرفآ  رگید  اب  تسیئ و  یلاعتم  تقیقح  کی 

تیوه درادـن .  يزیرگ  مکاح  نیناوق  شریذـپ  زا  تسا و  مکاح  ییاهتنـس  نیناوق و  شراـتفر  رب  شدوجو و  رب  تسین ؛  دودـحم  اـن  یتسه 
شنیرفآ ماظن  رد  نز  مود :  لصف  درادن .  موهفم  انعم و  اه ،  تنـس  نیناوق و  نیا  نودب  اه و  یگتـسویپ  اهدنویپ و  نآ  نودب  ناسنا  یقیقح 

هک ماع  تنس  . 1 تسا :  یهلا  تنـس  هس  لولعم  هک  دراد  صخأ  صاخ و  ماع ،  هاگیاج  هس  ناـهج  رد  يدوجوم  ره  مالـسا )  هاگدـید  زا  ) 
ای عون  هک  صخأ  تنس  . 3 دوش ؛  یم  لماش  ار  اه  هدـیرفآ  زا  یخرب  هک  صاخ  تنـس  . 2 تسا ؛  هتفرگرب  رد  ار  يدوجوم  ره  انثتـسا  نودب 

هدارا زا  تیعبت  یگدنب و  هب  موکحم  ملاع ،  تادوجوم  مامت  هک  تسا  نیا  ماع ،  تنس  تسا .  هتفرگ  رب  رد  ار  تادوجوم  زا  یصاخ  فنص 
رییغت و تکرح ،  مسج ،  صاخ  تنـس  لباقم ،  رد  دراد ؛  یگنادواج  تایح و  هک  حور  رب  مکاح  تنـس  لثم  صاخ ،  تنـس  دنا .  یهلا  ي 
ینالقع و زا  دعب  ناسنا  تنـس ،  نیا  ساسا  رب  تسا ؛  صخأ  تنـس  لومـشم  میریگب ،  رظن  رد  ناسنا  هارمه  هب  ار  حور  یتقو  تسا .  لوحت 

نز ور ،  نیا  زا  تسا .  نآ  هتـسیاش ي  ناسنا  طقف  تسین و  رگید  تادوجوم  رد  هاگیاج  نیا  تسا .  رادروخرب  يریذپ  تیلوئـسم  رایتخا و 
اب هک  تسا  نیا  نز  صخأ  هاـگیاج  سپ  دنتـسه ،  هنوـگ  کـی  زا  ود  ره  نوـچ  تـسا ؛  درم  ياـتمه  هدـش ،  ناـیب  ياـه  هاـگیاج  ماـمت  رد 

شنیرفآ ياضتقم  هب  نز  اما  دزاس ؛  افوکـش  شیوخ  رد  ار  یناسنا  كاپ  ترطف  درم ، )  دـننامه  نید (  شریذـپ  لـطاب و  زا  قح  صیخـشت 
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يدرف و حالـص  ساـسا  روحم و  هک  یهاـگیاج  درادـن ،  ار  نآ  ینیـشناج  تیلباـق  درم  هک  تسا  رادروـخرب  زین  يزاـتمم  هاـگیاج  زا  دوـخ 
بیذـهت حالـصا و  يریذـپ ،  تیلوئـسم  صخأ ،  هاگیاج  یلعف  روهظ  يارب  يزاس  هدامآ  شرورپ و  زا :  تسا  تراـبع  هک  تسا  یعاـمتجا 

هب دـنک ،  شقن  يافیا  دوخ  یلـصا  هاگیاج  رد  نز ،  رگا  هک  دـشاب  نیمه  تسا »  نارداـم  ياـپ  ریز  تشهب  یناـعم «  زا  یکی  دـیاش  سفن . 
تیدوـبع درم  نز و  تـقلخ  زا  فدـه  نآرق ،  هاگدـید  زا  نز :  لیـصا  شنیرفآ  ( . 8) دـهد یم  یتشهب  هولج ي  شنادـنزرف  دوخ و  يایند 

نز و لیصا  شنیرفآ  هب  ام  داقتعا  تسا .  هدش  تقلخ  یفده  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  درم  نوچ  زین  نز  تسوا و  هاگرد  هب  برقت  دنوادخ و 
يارب يرازبا  اهنت  نز  دشاب و  درم  لامک  لصا ،  هک  نآ  هن  دنا  هدـش  قلخ  دوخ  لامک  هب  ندیـسر  يارب  مادـک  ره  هک  تسانعم  نیا  هب  درم ، 
ًالماک دنناوت  یم  رگیدکی  زا  لقتسم  اهنآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  درم  نز و  رد  تقلخ  تلاصا  هتبلا  دیآ .  باسح  هب  درم  یبای  لامک 

هب درم  نز و  دـنرگیدکی .  لمکم  عقاو  رد  دـننک و  یم  افیا  يرثؤم  شقن  رگیدـکی  لاـمک  رد  درم  نز و  هکلب  دنـسرب ؛  شیوخ  لاـمک  هب 
زا زین  تبسن  کی  هب  دنراد و  شزرا  تیمها و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نازیم  کی  هب  ود  ره  دنراد و  كارتشا  تیناسنا  لصا  رد  ناسنا ،  ناونع 
درم نز و  نیب  قوقح  يواست  مالـسا  هک  هدش  دای  قوقح  زا  يدنم  هرهب  لصا  رد  دنـشاب .  یم  دنم  هرهب  یعامتجا  يدرف و  یناسنا ،  قوقح 

نز و مالـسا  هک  میبای  یم  رد  نید  میلاعت  تایاور و  تایآ ،  هب  هعجارم  اب  درادن .  دوجو  درم  نز و  نایم  یـضیعبت  توافت و  دریذپ ،  یم  ار 
نآرق رد  دـنرادن .  هدام  رن و  حور ،  دـنطوبرم و  حور  هب  یناسنا  تالامک  تیناسنا و  ًاـساسا  دـناد .  یم  سنج  کـی  زا  شنیرفآ  رد  ار  درم 
رسمه دیرفآ و  ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه ي  هک  یسک  نامه  دیسرتب .  ناتراگدرورپ  تفلاخم )  زا (  مدرم !  يا  . 1 هک :  تسا  هدمآ  میرک 

همه هک  تسا  ییادخ  وا  . 2 ( . 9) تخاس رشتنم  نیمز )  يور  رد  یناوارف (  نانز  نادرم و  ود ،  نآ  زا  درک و  قلخ  وا  سنج  زا  زین )  ار (  وا 
هک تسادخ  تردق  ياه  هناشن  زا  و  . 3 ( . 10) دیاسایب وا  رانک  رد  ات  داد  رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرـسمه  دیرفآ و  درف  کی  زا  ار  امـش  ي 

روما نیا  رد  داد ،  رارق  تبحم  یتسود و  امـش  نایم  دیبای و  شمارآ  ناشیا  هلیـسو ي  هب  ات  دـیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب 
ياه هورگ  رد  ار  امـش  میدرک و  قلخ  درم  نز و  کی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ،  يا  . 4 ( . 11) دنـشیدنا یم  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن 
تایآ نیا  ( . 12) تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ ،  دزن  رد  امش  نیرت  یمارگ  دیوش .  زیامتم  رگیدکی  زا  هلیسو  نیدب  ات  میداد ،  رارق  فلتخم 

 ، درم دننامه  ینآرق  رکفت  رد  نز  تسا .  یکی  ناشیا  شنیرفآ  تیهام و  سپ  دنتـسه ،  نادرم  سنج  زا  نانز  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب 
هار دـنک و  یم  حرطم  نادرم  شودـمه  زین  ار  نانز  دـیوگ ،  یم  نخـس  یناسنا  تـالامک  زا  هاـگره  نآرق  تسارگ ،  جوا  ریذـپ و  لـماکت 

درم و نآرق ،  مالسا و  هاگدید  زا  سپ  تسا .  زاب  نز  درم و  يارب  يواسم  روط  هب  لاعتم ،  دنوادخ  هب  برقت  یناسنا و  تالامک  هب  ندیسر 
نز هب  ناتـساب  ناهج  ياهندمت  هاگن  موس :  لصف  دنرادن .  يرترب  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـنناسکی و  یناسنا  تیهام  شنیرفآ و  تهج  رد  نز 

يدودح ات  نز ،  تیدوجوم  اب  هتشذگ  ياه  موق  اه و  بتکم  دروخرب  شرگن و  یـسررب  مالـسا :  زا  لبق  ياه  تعیرـش  اه و  ندمت  رد  نز 
دیلوت راک و  رازبا  یلها  تاناویح  فیدر  رد  نز  تلزنم  شزرا و  يا  هرود  رد  دـنک .  یم  نییبت  ام  يارب  ار  نز  یخیرات  هاـگیاج  تیعقوم و 

؛  دوب مورحم  شیوخ  قوقح  لقادح  زا  اسرف ،  تقاط  راک  همه  نیا  لابق  رد  دش و  یم  هدافتسا  وا  زا  تاوهش  يافطا  يارب  زین  ینامز  هدوب ، 
نز همه  زا  رتالاب  تشاد .  ییا  هرهب  شنیب  شناد و  زا  هن  نادنزرف و  تیبرت  رد  یـشقن  هن  تشاد ،  لاوما  رد  فرـصت  هناخ و  رد  يرایتخا  هن 
زا ار  یگدنز  قح  رهوش ،  گرم  زا  دعب  هک  يروط  هب  دوب ؛  هتسباو  شرهوش  هب  وا  زیچ  همه  تشادن و  زین  تایح  قح  عماوج  زا  یضعب  رد 
یم ناطیـش  قولخم  ار  وا  هک  يروط  هب  تشاد  دوجو  نز  هرابرد ي  یموش  ياـه  هدـیقع  یـشحو ،  همین  لـیابق  ناـیم  رد  دـنتفرگ .  یم  نز 

هب دـندرک و  یم  دادـملق  شیوخ  دوبعم  هاگـشیپ  رد  لمع  نیرتهب  ار  نز  نداد  رازآ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یناسنا  حور  دـقاف  هک  دنتـسناد 
ندیشخب ناماس  رد  مالسا  نید  اما  دننک .  يریگولج  شیوخ  نارتخد  نورد  رد  ناطیش  ذوفن  زا  ات  دنتشک  یم  ار  دوخ  نارتخد  رطاخ  نیمه 

تیامح هب  دوب ،  هدـش  اهناسنا  يرکف  لهج  ینابرق  نز  هک  تیلهاج  رـصع  اب  نراقم  دومن و  ییا  هدرتسگ  شالت  ناوناـب  تیعقوم  يـالتعا  و 
مهم هلأسم ي  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  یبتکم  نیلوا  مالـسا  تخادرپ .  دـندوب ،  یناسنا  قوقح  دـقاف  هک  نانآ ،  زا  هبناـج  همه  هدرتسگ و 

یسررب هب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  اج  نیا  رد  تسا .  هداد  ياج  ینوناق  یقالخا و  یعامتجا و  لئاسم  رد  یناسنا  تایح  لمکم  یگدنز و 
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نیرت هدرتـسگ  نیرت و  ناـشخرد  زا  یکی  هک  ناتـساب  ناـنوی  رد  ناتـساب :  ناـنوی  رد  نز  مـیزادرپ :  یم  اهندـمت  زا  یخرب  رد  نز  تیعـضو 
ایاز و يرصنع  ناونع  هب  ار  نز  اهنآ  تشادن .  شا  هتفرشیپ  ندمت  اب  یبسانت  چیه  نانز  تیعـضو  دش ،  یم  بوسحم  راگزور  نآ  ياهندمت 

يرشب لماک  ياوق  ياراد  ار  وا  هک  اریز  دش  یمن  بوسحم  درم  یگدنز  کیرـش  هجو  چیه  هب  نز  دنتـسناد و  یم  تاوهـش  هدننک ي  اضرا 
ياراد نز  تسا و  تسپ  لیلذ و  یگدنز  داعبا  همه ي  رد  نز  دنتـسناد .  یم  تالکـشم  اه و  یتخبدب  همـشچرس ي  ار  نز  دنتـسناد و  یمن 

یندشن و كاپ  يدوجوم  ار  نز  اه  ینانوی  دـنک .  یگدـنز  رهوش  گرم  زا  دـعب  درادـن  قح  تهج  نیمه  هب  تسین و  یناسنا  دـیواج  حور 
رد نز  ( 13) دندرمـش یم  هلخادملا  عونمم  درم  یـسنج  زئارغ  ءاضرا  يراکتمدخ و  زج  يراک  ره  زا  ار  وا  دنتـسناد و  یم  ناطیـش  هداز ي 

هاـگیاج دنتـسناد و  یم  ناطیـش  لبمـس  رهظم و  ناونع  هب  ار  نز  هتـشاد و  یبولطماـن  تیعـضو  ناتـساب  مور  رد  نز  هرهچ ي  ناتـساب :  مور 
اهلقع فارحنا  رهظم  نز  دنتسناد و  یم  هیذوم  حاورا  عاونا  زا  ناطیش و  مات  رهظم  ار  نز  دنتفرگ و  یم  هدیدان  ار  وا  یگداوناخ  یعامتجا و 
یمور نانز  دندرک .  یم  عنم  نتفگ  نخـس  ندیدنخ و  زا  ار  وا  دـندرک و  یمن  يراددوخ  نز  نداد  رازآ  زا  رطاخ  نیمه  هب  تساهزغم و  و 
ناریا رد  نز  ( . 14) دندش یم  هدرب  ثرا  هب  ءایشا  دننام  گرم  زا  سپ  دندوب و  ءایشا  وزج  هکلب  دنتفر .  یمن  رامش  هب  صاخشا  تقیقح  رد 
ءیـش هکلب  دوبن ،  حرطم  صخـش  ناونع  هب  نارود  نیا  رد  نز  درادن .  اهندمت  ریاس  اب  یتوافت  نادنچ  ناتـساب  ناریا  رد  نز  عضو  ناتـساب : 

 . تشاد رارق  هداوناخ  سیئر  یتسرپرـس  تحت  ظاحل ،  ره  زا  دوب و  مورحم  شیوخ  قوقح  زا  نارود  نآ  رد  نز  ًاساسا  دـش .  یم  بوسحم 
لیـصحت ای  راک  رثا  رب  هک  هچنآ  ای  دـش و  یم  هداد  ناکدوک  ای  نز  هب  هک  ییایادـه  مامت  رهوش ،  ای  دـشاب  ردـپ  دوب  نکمم  هداوناخ  سیئر 

هرابرد خیرات ،  هرتسگ ي  رد  هاگدید  نیرت  هیامورف  تیلهاج :  بارعا  رد  نز  ( . 15) دوب هداوناخ  سیئر  هب  قلعتم  همه  دندرک ،  یم  مهارف 
هداد تراشب  نانآ  زا  یکی  هب  هک  یماگنه  دنیامرف :  یم  هیآ ي 58 و 59  لحن  هروس  رد  لاعتم  نآرق  تایآ  دوب .  تیلهاج  رصع  رد  نز  ي 
ددرگ بضغ  مشخ و  زا  ولمم  هایـس و  شتروص  هک  دـنک  رییغت  شا  هرهچ  یتحاران  طرف  زا  نانچ  نآ  هداد  وت  هب  يرتخد  دـنوادخ  هک  دوش 
 ... ! دـندرک یم  يدـب  مکح  هچ  دزاس ؟  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هدـنز  ار  نآ  ای  دریذـپ و  دوخرب  ار  گنن  نیا  ایآ  دوش ،  يراوتم  شا  هلیبق  زا 

ار طلغ  تشز و  موسر  نیا  حیرـص  عطاـق و  روط  هب  نآرق  هک  تسا  یناـسنا  لوصا  اـب  ریاـغم  باوصاـن و  ياـه  هشیدـنا  رگناـیب  تاـیآ  نیا 
هک نانچ  نانآ ،  يارب  هتخادرپ و  نانز  زا  تیامح  هب  یهلا  نایدا  یهلا  ریغ  یهلا و  نایدا  رظن  زا  نز  یسررب  مراهچ :  لصف  دومن .  بوکرس 
دنا هدرک  شرافس  وا  لاح  تیاعر  هب  ار  نادرم  هدرک و  هجوت  ناش  یـسیدقت  هبنج ي  هب  مه  و  دندش .  لئاق  يرابتعا  شزرا و  دوب  ناش  قح 

 . تسایبنا قالخا  زا  نانآ  یتسود  تسا و  دـنوادخ  مارتحا  دروم  هک  يا  هدـیرفآ  دـننک ،  یم  یفرعم  ادـخ  هدـیرفآ ي  ار  نز  یهلا  ناـیدا  . 
 : » دنا هدومرف  یهلا  يایبنا  دنا .  هدوتس  ار  وا  يدام  هبنج ي  ًاصوصخم  هدرک و  هدایپ  نز  دوجو  رد  دنوادخ  ار  شنیرفآ  بیاجع  زا  يرایسب 

ار نز  نارگید  هک  يرـصع  نامه  رد  يرآ ،  تسا » .  هدرپس  اهنآ  هب  ار  دنزرف  تیبرت  راک  هداد و  ناشن  نز  قیرط  زا  ار  دوخ  تیآ  دنوادخ 
هب مدرم  روضح  رد  ناربمایپ  دندرک  یم  سبح  ینادنز و  هناخ  سفق  رد  ار  وا  دندرک و  یم  یفرعم  یـشحو  ناویح  هانگ و  رـصنع  ناونع  هب 

صلاخ كاپ و  هدنب ي  دنناوت  یم  مه  اهنآ  دنتـسین .  نادرم  زا  رتمک  دشر  هبنج ي  رد  دنناسنا و  اهنآ  دنتفگ  یم  دـنتخادرپ و  یم  ینارنخس 
دندوبن لئاق  یتلزنم  تیصخش و  نز  يارب  دوهی ،  هدش ي  فیرحت  نیئآ  رد  دوهی :  نیئآ  رد  نز  دنسرب .  یبوبر  برق  ماقم  هب  دنشاب و  ادخ 

يایبنا دصقم  هک  تسا  نشور  هنرگ ،  تسا و  هدش  یهلا  نیناوق  نیزگیاج  يرشب  هناملاظ ي  نیناوق  یخرب  سدقم ،  ياهباتک  رد  هک  ارچ   ؛
هرود دننام  دوهی  نیئآ  رد  دنا .  هدوبن  نانز  هب  ملظ  ناهاوخ  زگره  اهنآ  تسا و  متـس  ملظ و  عون  ره  ندرب  نیب  زا  يرتسگ و  تلادع  ماظع ، 
رسمه دزن  دوخ  مارتحا  شیازفا  راختفا و  هیام ي  ار  دایز  رسپ  نتشاد  يدوهی ،  نز  دنتـسناد .  یم  گنن  هیام ي  ار  رتخد  دلوت  تیلهاج ،  ي 
يروط نز  رب  رهوش  ردـپ و  تیـالو  دوب و  یطورـش  هب  طونم  رما  نیا  تشاد و  ار  دوخ  لاوما  فرـصت  قـح  نز  نیئآ  نیا  رد  تسناد .  یم 

هک تسا  نیا  اـهنآ  فورعم  ياـهاعد  زا  یکی  دـش .  یم  يداـیز  دودـح  اـت  وا  لاـح  تیاـعر  هکلب  دـشاب  راـیتخا  یب  یلک  روط  هب  هک  دوبن 
هب تسا و  هدـش  یـصاخ  هجوت  تفع  باجح و  ظفح  هب  نیئآ  نیا  رد  ( . 16) مه شیوخ  رـش  زا  دنک و  ظفح  دب  نز  رـش  زا  ار  وت  دنوادخ 
زا نز و  سیدـقت  تسادـق و  اب  وس  کی  زا  تیحیـسم  نیئآ  رد  حیـسم :  نیئآ  رد  نز  تسا .  هدـش  شرافـس  نامرحمان  زا  مادـنا  ندـناشوپ 
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هک نیا  اب  دـسرب .  یهلا  برق  ماـقم  هب  دـنک و  تداـبع  دـناوت  یم  نز  هک  دـش  یعدـم  اـسیلک  میتسه .  هجاوم  نیهوت  اـهریقحت و  اـب  یئوس 
نز تیحیسم  ياه  هشیدنا  رد  لاح  نیع  رد  دنتـشاد .  ییاه  يدازآ  رـسمه  باختنا  رد  نانز  یلو  دمآ  یم  باسح  هب  هورکم  يرما  جاودزا 
رد دـش .  یم  هدـناوخ  کـچوک  ناطیـش  مه  یهاـگ  ناطیـش و  رهظم  یتح  ناطیـش و  اـب  راـکمه  مدآ ،  بیرف  لـماع  رگ ،  هسوسو  یلماـع 

دـیمد و ارذـع  میرم  رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک :  دراد  دوجو  رواـب  نیا  ثیلثت )  هدـیقع  تیحیـسم (  یمـالک  دـیاقع  زا  شخب  نیرتمهم 
 . تسا هدوب  شردام  زا  وا  مسج  ادـخ و  زا  یـسیع  حور  رگید ،  ترابع  هب  تفرگ ؛  ناـج  شرداـم  محر  رد  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  نینج 

نیا هب  ( . 17) تسا هدش  هتفرگ  هیام  مسج  زا  اهنت  نز ،  شنیرفآ  اما  دیرفآ ؛  هدوب ،  حور  هک  دوخ  سنج  زا  ار  درم  دنوادخ  تروص  نیدـب 
رد وا  رـش  زا  ات  دشوکب ،  دـیاب  هراومه  درم  تسا و  درم  تمدـخ  رد  يا  هدرب  زینک و  صقان و  يدوجوم  نز  ینونک ،  تیحیـسم  رد  بیترت 
 ، نآرق زا  هروس  هد  رد  تسا و  ءاسنلا »  مان «  هب  نآرق  زا  هروس  کی  هک  تسا  نانچ  مالـسا  رد  نز  ماقم  مالـسا :  نیئآ  رد  نز  دـنامب .  ناما 

ادخ ار  هچ  ره  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تیکلاک  دومرف « :  ناحبـس  يادخ  تسا .  هدمآ  نانز  تلزنم  قوقح و  هب  طوبرم  لئاسم 
رب ار  نارتـخد  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ( « . 18) دشخب یم  رـسپ  دهاوخب  سک  ره  هب  رتخد و  دـنک  هدارا  سک  ره  هب  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب ، 
امش تسد  هب  رسپ  رتخد و  باختنا  دیوگب  مه  دهد و  یم  نز  تیصخش  يایحا  هب  مالسا  هک  دشاب  یتیمها  رگنایب  مه  ات  هتشاد  مدقم  نادرم 

حیحص ود  نیا  نیب  توافت  دنتسه و  یهلا  هیده ي  ود  ره  نارسپ  مه  نارتخد و  مه  هک  تسا  ینـشور  لیلد  دشخب »  یم  هب «  ریبعت  تسین . 
درک مالعا  وا  هب  مالـسا  تفرگ .  تعیب »  مه «  نز  زا  تخاس و  کیرـش  یعامتجا  روما  رد  ار  نز  هک  تسا  یبتکم  نیلوا  مالـسا ،  تسین . 
درم دـننام  نز  مالـسا  نیئآ  رد  ینک .  اـفیا  ناـینب  نیا  يراوتـسا  رد  ار  دوخ  مهـس  دـیاب  یتسه و  مالـسا  ياـنب  ياـه  تشخ  زا  یکی  وت  هک 

لماـع يرایـسب  دراوـم  رد  هکلب  تسین ،  نادرم  هاـنگ  لـماع  ًاـتاذ  اـهنت  هـن  ادـخ ،  قوـلخم  هدـیرفآ و  مرتـحم ،  یمارگ و  تـسا  يدوـجوم 
هدش هدـیرفآ  مه  لماکت  لیمکت و  رگیدـکی و  هب  کمک  يارب  درم  نز و  تسوا .  نوکـس  تفع و  ظفح  هیام ي  هانگ و  زا  درم  يریگولج 
دوهی هب  طوبرم  تاداقتعا  لثم  دنا  ینامسآ  یهلا و  أشنم  ياراد  هک  يا  هتسد  دنا :  هتـسد  ود  یناهج  هصرع ي  رد  تاداقتعا  اهرواب و  دنا . 

 ، نارظن بحاص  هفسالف ،  راکفا  هدیئاز ي  رگید  یخرب  تشذگ .  اهنآ  حیضوت  رکذ و  هک  مالسا ،  سدقم  نیئآ  ام  شنیب  رد  تیحیسم و  ، 
دنرـشب تسد  هتخاس ي  هک  ارچ  داهن  بهذـم  ناوت  یمن  ار  اهنآ  مان  هک  نالهاج  نیغورد ،  نایعدـم  نازاب ،  تسایـس  ًانایحا  ناهاوخریخ و 

دوخ دراد و  ینارادـفرط  نپاژ و ...  نیچ و  رد  هک  تسا  ینیئآ  سویـسوفنک :  نیئآ  رد  نز  یئاـمهرب .  یئادوـب ،  سویـسوفنک ،  نیئآ  لـثم 
یم یفرعم  رظن  بحاص  هربخ و  یلو  يداع  يرشب  ار  وا  دنرادن .  ییاعدا  نینچ  مه  وا  ناوریپ  هدوبن و  یتلاسر  توبن و  یعدم  سویـسوفنک 

بذـج تمدـخ و  يارب  درم و  زا  یـساکعنا  نز  نیئآ  نیا  رد  درادـن .  دوجو  یـسرباسح  رفیک و  تمایق و  داعم و  اهنآ  ماـکحا  رد  دـننک و 
تسین و یئانتعا  لباق  تیـصخش  شزرا و  ياراد  تسا .  هنتف  زکرم  وا  ياپ  نیرفآ و  داسف  وا  ياهماگ  تسا .  هدـش  هدـیرفآ  رهوش  تفوطع 

فرح تعاطا و  وا  زا  دنک و  عوضخ  درم  هب  تبسن  دیاب  وا  دهد .  زورب  دیابن  ار  ییا  هشیدنا  هدارا و  دوخ  زا  تسا و  درم  اب  ًاقلطم  وا  رایتخا 
رت عضاخ  درم  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  نز  نیرتهب  تسا و  هدش  هدیرفآ  درم  تذل  يارب  نز  دندقتعم  هصالخ  دشاب و  هتـشاد  لماک  يونش 

يدارفا يرکف  رظن  زا  نآ  مدرم  دراد و  ینارادفرط  دنه  رد  هک  تسا  ییاهشور  هار و  زا  ییامهرب  نیئآ  ییامهرب :  نیئآ  رد  نز  ( . 19) دشاب
ياراد درادن ،  لقتـسم  یتیـصخش  نز  زین  نیئآ  نیا  رد  دندوب .  تبغر  یب  یگدنز ،  هب  تبـسن  دنـشیوخ و  هاج  ماقم و  هب  تبـسن  عقوت  مک 

هناگیب و هب  تبـسن  دور و  نوریب  اهنآ  هزاجا  یب  شیوخ  هناخ ي  زا  تشادن  قح  نز  تسا .  رهوش  ای  ردـپ  کلمی  ام  وزج  یعتم و  يدوجو 
نیا رد  گنگ  هناخدور  رد  وا  رتسکاخ  نتخیر  رهوش و  هزانج ي  هارمه  هب  نز  ندنازوس  هلأسم ي  دشاب .  هتشاد  یئانشآ  یئاسانـش و  انـشآ 

 . دـندوبن لـئاق  یتلاـسر  هفیظو و  رهوش  گرم  زا  سپ  وا  يارب  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  مادـقا  نیا  هتـشاد و  دوجو  میدـق  ناراـگزور  زا  نیئآ 
بلس وا  زا  جاودزا  قح  دورب .  دوخ  ناشیوخ  دزن  هب  هک  نیا  رگم  دنتشادن .  یهجوت  وا  ندنام  هدنز  يارب  دوب و  باسح  یب  دئاز و  يوضع 

مه نآ  هک  وئام  بهذـم  رد  وئام :  نیئآ  رد  نز  ( . 20) دوب ناوج  وا  تشذگ و  یمن  یلاس  زا  رهوش  اب  وا  یگدنز  تدم  رگا  یتح  دـش  یم 
يزور رهوش و  عبات  دننک  جاودزا  هک  یماگنه  دنردپ و  عبات  دنا  هدرکن  جاودزا  هک  يزور  ات  نارتخد  تسا .  زادرپ  نوناق  یمیدـق و  ینیئآ 
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تحت دیاب  لاح  همه  رد  شیوخ و  رهوش  ناسک  عبات  دشاب  هتـشادن  رـسپ  دنزرف  رگا  شیوخ و  رـسپ  نادنزرف  عبات  نز  دریمب  ناشرهوش  هک 
رد نز  هب  نایئاپورا  ریغ  نایئاپورا و  شرگن  یگنوگچ  لوا :  لصف  اپورا )  برغ (  ندمت  رد  نز  موس :  شخب  ( . 21) دربب رس  هب  يدرم  رظن 

هرود ي رد  يو  هاگیاج  شقن و  لوحت  هب  ار  ام  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  یلهاج  رصع  رد  نز  تیعضو  تخانش  ناتـساب  نارود 
تیوه هب  نز  ندـنادرگزاب  رد  مالـسا  شقن  نازیم  تخانـش  یـسررب و  دوـش .  یم  نوـمنهر  ملـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ (  روـهظ 

تقد دروم  یحو ،  رب  دـیکأت  اب  ار  یلهاج  نز  تیعقوم  هاگیاج و  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  دوخ ،  یناسنا  دادادـخ  تمارک  تیثیح و  شیوخ ، 
تفع و اـب  مالـسا ،  زا  شیپ  برع  نز  هک  دـندقتعم  یخرب  میتـسه :  ور  هبور  تواـفتم  هدـیقع ي  ود  اـب  هنیمز  نیا  رد  میهد .  رارق  لـمأت  و 

راکمه هک  نیشن  هیداب  نز  هژیو  هب  تشاد ؛  هدارا  يأر و  لالقتسا  دوب و  دنم  هرهب  یفاک  تارایتخا  يدازآ و  زا  درک و  یم  یگدنز  تفارش 
یناسنا و هاگیاج  نیتسخن ،  تیلهاج  رصع  رد  نز  دندقتعم  رگید  یخرب  تسا .  هدوب  رضح  رفس و  رد  يو  یتحار  یتخس و  کیرش  درم و 
هیام ي شتایح  هک  سب  نیمه  نز  يراوخ  تلذ و  رد  تسا .  ینعم  نیمه  دیؤم  مه  نآرق  تایآ  هک  نانچ  تشادن ؛  ییا  هتسیاش  یعامتجا 

يا هتسیاش  هتسیاب و  نأش  تمارک و  زا  هک  دندش  یم  تفای  زین  اهیلع )  هللا  مالـس  هجیدخ (  ترـضح  نوچمه  ینانز  هتبلا  دوب .  راع  گنن و 
یلهاج رصع  رد  ار  نز  راب  فسا  تیعضو  هیلع )  هللا  تمحر  ینیمخ (  ماما  دنیآ .  یم  رامـش  هب  اهانثتـسا  ءزج  نانیا  اما  دندوب ؛  رادروخرب 

ار نز  ناسنا ؛  رب  تشاذگ  تنم  مالسا  دوب و  مولظم  نز  تیلهاج  رد  دنک :  یم  دزشوگ  دروم  نیا  رد  ار  مالـسا  شقن  هدیـشک و  ریوصت  هب 
زا رت  نییاپ  هکلب  تاناویح ،  لثم  ار  نز  هک  دوب  يا  هلحرم  تیلهاـج ،  هلحرم ي  دیـشک .  نوریب  تشاد ،  تیلهاـج  رد  هک  یتیمولظم  نآ  زا 

رایسب ناتسبرع  رد  نانز  عضو  (. 22) دیـشک نوریب  تیلهاج  راز  نجل  زا  ار  نز  مالـسا  دوب .  مولظم  تیلهاج  رد  نز  دندرک ،  یم  دادملق  وا 
تایح قح  ناتـسبرع )  هقطنم (  نیا  رد  نانز  دوب .  نیمزرـس  نآ  مدرم  رتداـیز  شحوت  رتشیب و  لـهج  رطاـخ  هب  دـیاش  نیا  دوب و  كاـندرد 

زا گنر  رتخد  تدالو  ربخ  ندینـش  زا  هدرک و  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  هتفای ي  تدالو  هزات  نارتخد  بارعا  زا  یخرب  هک  يدـح  ات  دنتـشادن 
يراوخ تفخ و  اب  ار  وا  هک «  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رد  دـندرک و  یم  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  يراد  رتخد  تلجخ  زا  دـیرپ .  یم  ناشراسخر 

هرابرد ي هدرک و  لـقن  ار  تیلهاـج  تشز  موسر  نیا  حیرـص  عطق و  روط  هب  نآرق  تاـیآ  (. « 23) دنزاس شروگ  هب  هدنز  ای  دـنرادهگن و 
نارتخد گنج  ناحتاف  دوب ،  نانآ  زا  هورگ  ود  نیب  یگنج  رطاخ  هب  تیلهاج  رد  تشز  لمع  نیا  عورـش  هک « :  دـندقتعم  تایآ  لوزن  نأش 

نمشد نایم  رد  دنداد  حیجرت  دندرک و  جاودزا  بلاغ  هورگ  زا  ینادرم  اب  ریسا  نارتخد  زا  یـضعب  دنتخاس و  ریـسا  ار  بولغم  هورگ  نانز  و 
يرتخد هدنیآ  رد  هاگره  هک  دنتفرگ  میمـصت  دمآ و  نارگ  تخـس  اهنآ  ناردپ  رب  رما  نیا  دـندرگن .  زاب  دوخ  هلیبق ي  هب  زگره  و  دـننامب ، 

توهـش و ءافطا  يارب  يا  هلیـسو  اهنت  زین  برع  ریغ  یلیابق  ياه  هعماج  رد  نز  اـما  و  (« 24) دننک دوبان  دوخ  تسد  اب  ار  وا  دوش  ناشبیـصن 
یم هدافتـسا  يزرواشک  ياهراک  ماد و  شرورپ  یهام ،  دیـص  یـشکراب ،  يزپشآ ،  يراد ،  هناخ  لیبق  زا  يروما  رد  وا  زا  دوب و  هچب  نداز 

ياهندـمت ماوقا و  دـیاقع  عومجم  زا  نیاربانب  (. 25) دـنداد یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  شتـشوگ  زین  ینامهیم  یطحق و  عقاوم  رد  دـندرک و 
ره دـقاف  ب –  دـش .  یم  بوسحم  درم  کـلمت  رازبا  ناونع  هب  نز  ًاـبلاغ  فلا –  هک :  دوش  یم  تشادرب  نینچ  هتـشذگ  لوصف  رد  نیـشیپ 
 . دنتفرگ یم  رارق  متش  برـض و  دروم  دوب و  زیمآ  تنوشخ  اهنآ  اب  دروخرب  ج –  دوب .  عامتجا  هداوناخ و  رد  يونعم  يدام و  قوقح  هنوگ 

ماجنا لسن و  ءاقب  رطاخ  هب  ًافرص  نانز  زا  ندومن  هدافتسا  ه –  دنتشادن .  یتلاخد  عامتجا  هداوناخ و  ياه  يریگ  میمصت  تروشم و  رد  د - 
ز–  دـندوب .  ناطیـش  داـمن  رهظم و  ناـنز  هـک  تـسا  نآ  رگناـیب  تارظن  ءارآ و  نیماـضم  و -  تـفرگ . یم  تروـص  هناـخ  ياـهراک  نداد 

تبسن یطسو  نارود  رد  نایئاپورا  هاگدید  مود :  لصف  دنتشادن .  يرایتخا  نانز  دوب و  نادرم  نآ  زا  عامتجا  هداوناخ و  رد  قلطم  تیمکاح 
 . داد رارق  تواضق  دروم  ار  هرود  رـصع و  کی  ای  روشک و  کی  ندمت  گنهرف و  ناوت  یم  نآ  اب  هک  دنا  هدیمان  یکحم  ار  نز  ماقم  نز  هب 

نیا نییعت  اریز  دشاب ،  یم  راوشد  هداعلا  قوف  کحم  نیا  زا  هدافتـسا  فصو  نیا  اب  تسا  قداص  يا ،  هدـیدع  تاهج  زا  لوق  نیا  دـنچ  ره 
يرظن ثیح  زا  نوناق و  هاگدید  زا  نز  ماقم  تسین .  ناسآ  نادنچ  يراک  دـنک ،  یم  صخـشم  ار  نز  ماقم  يرـصانع  هچ  لماوع و  هچ  هک 

اب لـماک  روـط  هب  زگره  یلو  دـنراد  ریثأـت  رگیدـکی  رب  ود  نیا  رگید .  يزیچ  هرمزور  یگدـنز  رد  وا  تیعقوـم  ماـقم و  تـسا و  زیچ  کـی 
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هزوح و یطـسو  نورق  رد  تسا .  رـصنع  ود  نیا  زا  یـصاخ  بیکرت  خیرات ،  زا  ییا  ههرب  ره  رد  نز  ماقم  و  دـنوش ،  یمن  قبطنم  رگیدـکی 
تیصخش نوماریپ  رد  ای  و  دوب ،  هداد  رارق  بطاخم  ار  نانز  هک  ناوارف  یمیلعت  هدنزومآ و  ياهباتک  اه و  هلاسر  ثحب  عوضوم  نامز  ورملق 

نآ نوماریپ  ثحب  هب  یبدا  لفاحم  همه ي  هک  دوب  هدـنز  هشیمه  یبدا  عوضوم  کی  نانز  رنه  بیع و  تفرگ و  رارق  دوب ،  هدـش  هتـشون  نز 
ود هدییاز ي  دوخ  دش ،  یم  نییعت  تارجاشم  هنوگ  نیا  رد  هک  نز  ماقم  هرابرد ي  نایئاطسو  نورق  یصاصتخا  هیرظن ي  دنتشاد .  لاغتـشا 

اسیلک و تفرگ .  رارق  ضراعت  راچد  تخـس  نز  تیعقوم  ماـقم و  تهج  نیمه  هب  و  دوب ،  فارـشا  هقبط ي  اـسیلک و  ینعی  فلتخم  يورین 
رد هدوب و  ضراعت  رد  تخس  دوخ  اب  زین  ود  نآ  زا  کی  ره  هکلب  دنتشاد  تموصخ  تدناعم و  تخـس  رگیدکی  اب  اهنت  هن  فارـشا  هقبط ي 

تیعـضو راد  ریگ و  نیا  رد  و  دـنداد .  یم  میلعت  دوب ،  زیمآ  ضقانت  تیانع  هب  هک  نانز  هرابرد ي  ار  یلاوقا  ءارآ و  نانآ  زا  کـی  ره  هجیتن 
عـضوم رد  شیوخ ،  هطلـس ي  ياهزور  نیتسخن  رد  اسیلک  رگا  عقاو  رد  دـندوب .  ناجنف  لـیف و  ناـیم  هک  دوب  نیا  دـننام  تسرد  مه  ناـنز 

اسیلک اما  دندروآ .  یم  تسد  هب  عامتجا  رد  ار  يرتهب  تیعقوم  نانز  ًاملسم  درک ،  یم  لمع  يرتلوقعم  وحن  هب  نانز  هرابرد ي  دوخ  يریگ 
ره زا  یبارحم ،  ربنم و  ره  زا  (، 26) سونای هرهچ ي  اب  داد .  یم  ناشن  یهجوت  یب  هدـیقع ،  ود  نایم  فقوت  ثکم و  هیلع  لیجنا  روتـسد  هب 
 ، دوب مدآ  نز  اوح ،  وا  ایآ  تسا .  هدش  هتخود  نز  هب  نآ  هرهچ ي  مادک  هک  تسناد  یمن  زگره  تسیرگن و  یم  نز  هب  يا  هلاسر  باتک و 

کی نیمه  یلو  تشاد ،  دوجو  نز  کی  طقف  زاغآ  رد  دیوگ « :  یم  ( 27) يرتیو ود  كاژ  دروم  نیا  رد  حیسم ؟  ردام  میرم ،  ترضح  ای 
تخاس راتفرگ  بیلص  باذع  هب  تبقاع  ار  یسیع  ترـضح  دنار و  نوریب  ندع  تشهب  زا  ار  دوخ  رهوش  هک  نآ  ات  تفرگن  مارآ  رارق و  نز 

دوبن رادروخرب  يدعاسم  هاگیاج  قوقح و  زا  زین ،  تیحیسم  نییآ  وترپ  رد  نانز  تیعضو  نز :  هرابرد ي  یحیسم  نایـشیشک  هدیقع ي  . « 
نز هکلب  هدـشن  هدـیرفآ  نز  تجح  هب  درم  زین  و  تسا .  درم  زا  نز  هکلب  تسین  نز  زا  درم  تسا « :  هدـمآ  نینچ  سلوپ  لوا  هلاسر ي  رد  . 

هنیمز نیا  رد  هک  نانچ  تسا .  دوهشم  زین  یحیـسم  ناشیـشک  میلاعت  هشیدنا و  رد  یفنم  شرگن  نیا  و  (. « 28) تسا هدش  هدیرفآ  درم  يارب 
نز نانآ  اریز  دش  یم  عییضت  نانآ  قوقح  دوب و  ناماسبان  نانز  تیعضو  زین  یحیـسم  ناشیـشک  میلاعت  هشیدنا و  رد  هک « :  تسا  هدش  نایب 
قح هثیبخ  حاورا  نادزد و  نانز ،  نآ ،  قبط  رب  هک  درک  رداص  یمکح  ناتسلگنا  هاشداپ  متشه  يرناه  دنتـسناد .  یم  درم  طوقـس  لماع  ار 
رد اه  هسوسو  لماع  هک  دنتسناد  یم  ناطیـش  رهظم  ار  نز  یطـسو  نورق  ییاسیلک  عماوج  رد  ( « 29) دننک سمل  ار  سدقم  باتک  دنتشادن 

یتسدمه یهارمه و  ناطیـش  اب  هک  دنتـشاد  نامگ  نانچ  هداد و  تبـسن  وا  هب  ار  اه  يرگ  هلیح  اه و  گنرین  اه ،  يدـیلپ  همه ي  تساهلد . 
هلیح اهیدیلپ و  همه ي  دندناوخ و  یم  ناطیش  رهظم  ار  وا  یحیسم  تناید  مسا  هب  تسا .  نانآ  فارحنا  لماع  نادرم و  بیرف  ببس  دراد و 

هیام ي اهفارحنا و  اهرقف و  لماع  اهلقع و  اهلد و  دیـص  هار  رد  یماد  نز  هک  دـنتفگ  یم  دنتـشاذگ .  یم  وا  باسح  هب  ار  اـه  گـنرین  اـه و 
ندنام رود  هب  يارب  حیسم  تیناحور  هاگتسد  هک  دوب  ینازیم  دح و  هب  نانز  هب  تبسن  ینیبدب  تسا .  هدوب  وا  يراتفرگ  مدآ و  طوبه  یلـصا 

جیار و نانآ  نیب  رد  مه  زورما  هب  ات  هشیدنا  نیا  دندرک و  یم  يراددوخ  جاودزا  زا  ندوب  سدقم  كاپ و  زین  و  تافارحنا ،  اهیگدولآ و  زا 
يایند رد  يرـشب  تایح  ددـجت  یپ  رد  هک  یتعنـص  بالقنا  ینونک  نارود  رد  نز  هرابرد ي  نایئاپورا  دـیاقع  موس :  لـصف  تسا .  لومعم 

هک دیلوت  رما  تفای .  يرگید  ياوه  گنر و  بات و  بآ و  یگدنز  نآ  رد  هک  دوب  رـشب  تایح  ياهدادـخر  نیرتمهم  زا  دـمآ  دـیدپ  برغ 
هنوگب یلک و  تروص  هب  یئزج  یهد  هرهب  دوس و  بیترت  نیمه  هب  دـمآرد و  نـالک  تروص  هب  ینیـشام و  دوب  یئزج  تروص  هب  یتـسد و 

مظن و تخیگنارب و  ار  يدیدج  عماطم  دمآ و  دیدپ  يرگید  يایند  تشگ .  بجوم  ار  یگرزب  ياه  راد  هیامرـس  دمآرد و  روآ  تریح  يا 
هناخراک هب  دیدج و  لحم  هب  ًاجیردت  تفرگ  یم  تروص  نآ  ياضعا  رانک  رد  هناخ و  رد  هک  اهراک  دیدرگ .  داجیا  يا  هزات  ون و  طابضنا 
تالدابم اب  هوبنا ،  یهورگ  بلاق  رد  دوب  هتـسب  یطیحم  رد  يرفن و  دنچ  تروص  هب  ای  يدرف و  بلغا  هک  اهراک  تروص  دـش .  هدـناشک  اه 

راک هلأسم ي  دندش .  تیلاعف  هب  مرگرـس  يرگید  ياوه  لکـش و  رد  یهورگ  ره  دمآرد و  فلتخم  ياهگنهرف  تیارـس  لاقتنا و  دـیدج و 
دض فوخم و  ینطاب  یناسنا و  يرهاظ  هک  دوب  نانز  لاغتشا  راک و  هلأسم ي  دش  حرطم  تعنص  يایند  رد  هک  يا  هزات  ون و  لئاسم  زا  نز : 
یم توعد  تیلاعف  راک و  هب  هک  دـندوب  نانز  راب  نیا  دـیدرگ و  زاغآ  اه  هناخراک  اههاگراک و  يوس  زا  راک  هب  اه  توعد  تشاد .  یناسنا 
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توعد هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  نانآ ،  دـشر  تمرح و  ظفح  قوقح و  تیاعر  نانز و  تهج  یهاوخریخ  مسا  هب  یتاغیلبت  اب  هتبلا  دـندش . 
راک ربارب  رد  نز  کی  اهراگزور  نآ  رد  هک  دوب  نز  دزم  یکدـنا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  نز  هب  تمدـخ  رطاـخ  هب  هاـگراک  هناـخراک و  هب  نز 

هتفگ ي هب  دوب .  عیانـص  نابحاص  يارب  عقوت  دروم  تبهوم  کی  نیا  درک و  یم  تفایرد  نآ  فصن  لداـعم  ًاـبیرقت  يدزم  درم  اـب  يواـسم 
نیا يرآ  (. 30) دنداد یم  حیجرت  تمیق  نیگنس  شکرـس و  نادرم  رب  ار  نانآ  نایامرفراک  دندوب و  رتنازرا  ینارگراک  نانز  تنارود :  لیو 

ار هداوناخ  یگدـنز  نآ  اب  هک  يراک  دـندوب و  سوبحم  اه  هناخ  رد  يراکیب  زا  نادرم  يرایـسب  هک  دوب  یماگنه  هب  ناـنز  زا  یلغـش  توعد 
هتفگ ي هب  دنتـسرفب . اه  هناخراک  هب  ار  دوخ  نارتخد  ًاصوصخم  ناکدوک و  نانز ،  هک  دوب  نیا  اه  هناخراک  نالعا  دنتـشادن . دـننک  نیمأـت 
زا ار  يریجنز  درک .  اه  هزاغم  رد  ندنک  ناج  یگدـنب و  راتفرگ  ار  وا  دـیناهر و  اه  هناخ  رد  یگدـنب  زا  ار  نز  برغ  يایند  تنارود :  لیو 

هاگراک و هب  نز  ندناشک  قیرط  رد  هاگراک :  هب  نز  بلج  رد  (. 31) داهن وا  ندرگ  رب  رت  نیگنس  رت و  مکحم  يریجنز  درک و  زاب  وا  ندرگ 
رـضاح نانز  اریز  تفرگ ،  تروص  يرازگ  نوناق  ياه  هاگتـسد  تلود و  عیانـص و  نابحاص  زا  يا  هداـعلا  قوف  ياـه  یتسدـمه  هناـخراک 

یلو دنوش .  هناخ  زا  نوریب  راک  يایند  دراو  دنراذگاو و  دوخ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  ای  دنشکب و  یگدنز  هناخ و  زا  تسد  یگداس  هب  دندوبن 
ات هک  ار  شیوخ  دمآرد  دزمتـسد و  نز  تیکلام  زا - :  دـندوب  ترابع  اهنآ  مها  هک  درک  راداو  رما  نیا  هب  ار  نانآ  قرب  قرز و  رپ  تازایتما 

قوقح قح و  ياراد  تسا و  ناسنا  مه  وا  هک  نز  يدازآ  دروم  رد  غیلبت  سیلگنا - . )  نوناق 1882  تشادن (  ینعم  لمع  نیا  راگزور  نآ 
راک و يایند  دراو  رت  هدوسآ  يرطاخ  اب  اهنآ  هک  نانآ  نادنزرف  يارب  هاگراوخریش  یتح  ناتسکدوک و  كدوک ،  دهم  سیـسأت  دهعت - .  و 

زینک دـیابن  هدـشن و  قلخ  یگداوناخ  یگدـنز  هرادا  هناخزپشآ و  رد  راک  يارب  نز  هک  تباـب  نیا  زا  ادـص  رـس و  داـجیا  دـنوش - .  تعنص 
زین و  دوب - .  یقالخا  یناسنا و  دـض  لئاسم  زا  دوخ  هک  قوقح  هباشت  هلأـسم ي  و  قوقح ،  يواـست  زا  ثحب  نینچ  مه  دـشاب - .  یگدـنز 

طیارـش اهادـص و  رـس و  نیا  و  وا .  بذـج  بلج و  يارب  ون  ياه  هبذاج  اه و  قرب  قرز و  داجیا  یگداوناخ و  یگدـنز  هیلع  اه  نتخیگنارب 
يارب ار  تارادا  هناخراک و  رد  راک  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  يدـح  ات  دـناشک  اه  هناخراک  يوس  هب  ار  نانآ  تشاذـگ و  رثا  اـهنآ  رد  دـیدج 

لیو هتفگ ي  هب  دندش .  یم  اریذپ  دوخ  ددجت  ندوب و  نردم  نداد  ناشن  یمـشچ و  مه  مشچ و  يارب  رتشیب  هکلب  دـندیبلط  یمن  راک  سفن 
یگدنب هب  داد و  شتاجن  هناخ  رد  یگدنب  زا  درک .  هناخراک  ریـسا  دیناهر و  هناخ  رد  تراسا  ندنک و  ناج  زا  ار  نز  برغ  يایند  تنارود 

تسپ و عون  طـقف  دوب و  شیوخ  ياـجرب  وا  تراـسا  یگدـنب و  لـصا  لاـح  همه ي  رد  دـناشک و  اـه  هناـخراک  تارادا و  اـه و  هزاـغم  رد 
نادنزرف تیبرت  رد  یـساسا  یلـصا و  لماع  تسیاب  یم  هک  نز  دـیدج  يایند  رد  دوب .  هدـش  ضوع  شیگدرب  راک و  لحم  وا و  تیلوئـسم 
تیرـشب هعماج ي  يارب  يا  هعجاف  نیا  دیدرگ و  لدب  يدعب  کت  يدوجوم  هیتلآوسکـس و  و  باسح ،  یب  فرـصم  دیلوت ،  لماع  هب  دشاب 

نآ رد  دش و  نانز  روضح  يایند  یعمج  لاغتشا  راک و  يایند  یئارآ :  دوخ  لاغتشا و  میتسه .  دهاش  ار  نآ  ناماس  هب  ان  ضراوع  هک  تسا 
دوخ دـصقم  نیا  هب  لوصو  يارب  و  دـیدرگ ،  رظن  بلج  و  یمـشچ ،  مه  مشچ و  تباقر و  يایند  اـه  هیاـم  یب  ًاـصوصخم  يا ،  هدـع  يارب 

يایند رد  دـیماجنا .  دوخ  زا  ندـش  هناگیب  هب  نایاپ  رد  دوخ و  یـشومارف  و  فرـصم ،  ندرب  الاب  و  ناـیاپ ،  یب  یتباـقر  هجیتن  رد  و  یئارآ ، 
دنتشاد ار  عقوت  نامه  وا  زا  دنتسیرگن و  ار  وا  دید  نامه  اب  مه  راک  نابحاص  داد و  رد  نت  تراسا  هب  تفای و  یناویح  يدازآ  نز  لاغتـشا ، 

 ، يونعم يدازآ  هکیلاح  رد  دوب  تعنـص  يایند  رد  يراب  دنب و  یب  زورب  نآ  لصاح  دـندرک و  قیوشت  وا  رد  ار  تفع  میرح  هب  يدـیق  یب  . 
يراد هیامرس  يایند  تعنص  راک و  هنیمز ي  رد  ندمت :  مسا  هب  یتراسا  تشادن .  تعنص  راک و  لاغتشا و  اب  یتافانم  چیه  وا  يرنه  یملع ، 

رپ يارب  يوهش  یلمع  - 1 دنیآ :  راک  رس  هب  هک  دنتخاس  یم  يروط  ار  نز  اهنآ  دوب و  نانز  مادختسا  بلج و  رد  هدمع  رظن  ود  زا  ار  برغ 
راـک و لـحم  هب  یـشخب  قنور  نیع  رد  رتشیب  يرتـشم  بلج  يارب  یغیلبت  یلماـع  - 2 نانآ .  تغارف  تاـقوا  نادرم و  یـسنج  ءـالخ  ندرک 

هزاورد هب  اهنآ  ندناسر  نز و  ندرک  ندمتم  مسا  هب  مه  نیا  لک  رد  و  رتمک .  يدزمتـسد  رتشیب و  دیلوت  راک و  يارب  یلماع  - 3 ناشرتفد . 
وا هک  تسا  نیا  نز  هرابرد ي  اه  دید  هزورما  دشاب .  حرطم  وا  تیـصخش  دشر  يارب  يا  همانرب  ای  یمـسا و  هک  نیا  نودـب  دوب  تیندـم  ي 

هظحل ياهدـنویپ  روخ  رد  فیثک و  نیگنن و  ياهقـشع  قوشعم  هدولآ ،  تاساسحا  بطاخم  زیگنا ،  لاـیخ  يدوجوم  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیب 
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 ، يرآ دـشاب .  اه  يزاس  تذـل  يارب  یلماع  ای  يداصتقا و  يا  هلیـسو  دـناوتب  ات  دـنتفرگرب  وا  زا  ار  اهدـیق  دـشاب .  سدـقم  اـن  هچ  رگا  يا ، 
هب يارب  دراد و  يزوریپ  تفع  تفارش و  رب  داصتقا  نآ  رد  هک  تسا  یتعنـص  يراد  هیامرـس  تکرح  زا  یـشان  برغ  رد  نز  دوجوم  طیارش 

نادنزرف یتسرپرس  یب  اهنوناک و  یگدیشاپ  مه  زا  هب  رما  نیا  هچ  رگا  تسا ،  جیار  شیارآ  دم و  هویش ي  رازاب  تورث  لام و  ندمآ  تسد 
 . دشاب تیناسنا  طوقس  و  یناوج ،  تردق  نتفر  زره  یگدولآ و  هانگ و  هعسوت  مئارج ،  بساکم  نآ  یهیبنت  ضراوع  هچ  رگا  دوش ،  رجنم 

يدصقم نانچ  يارجا  يارب  يدعب و  کت  ار  نز  ناهج  راگدیرفآ  هک  میربن  دای  زا  ار  هتکن  نیا  عیاقو  نایرج و  نیا  يارو  رد  ینورد :  ألخ 
تـسا هدرک  داجیا  وا  رد  ار  ییاه  یهاوخ  ییابیز  ًاترطف  تسا .  هدادن  لکـش  یـسنج  رامثتـسا  هشیدنا  ساسا  رب  ار  وا  ناور  تسا و  هتخاسن 

ألخ دـجوم  وا  يارب  عاضوا  طیارـش و  نیا  زا  ندوب  رود  تسا و  يزرورهم  شزاون و  ندرک ،  مرگ  يرادرـسمه ،  يدام ،  نآ  هولج ي  هک 
ار نانز  ینونک  یتعنص  ندمت  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دوجوم  طیارـش  تسا .  شیوخ  هدشمگ ي  يوجتـسج  نآ  لصاح  هک  تسا  یناور 

دـصاقم فادـها و  هکلب  هدادـن  رارق  ناشهار  ارف  ار  يا  هدـنزرا  فدـه  تسا .  هدوزفا  ناش  یناور  ألخ  هنماد ي  رب  هکلب  تسا  هدادـن  دـشر 
زا نز  ندروآ  نوریب  تسا .  هتـشاد  رود  دصاقم  نیا  هب  لوصو  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  نانآ  زا  زین  ار  ناش  یفطاع  ینادـجو ،  يرطف ،  يرکف ، 

تـساوخ زا  ار  اهنآ  دشن .  مامت  نازرا  مه  ناشدوخ  يارب  نانآ  يرتس  یب  یگدرپ و  یب  دـندوب ،  هتـساوخ  وا  يارب  یهلا  نایدا  هک  یطیارش 
دنروآ یم  رد  ار  یگدنز  يادا  طقف  هک  هنوگ  نآ  دروآ  دیدپ  یعنـصت  تایح  اب  دوجوم  کی  تروص  هب  ار  نز  تشاد و  رود  ناش  ینورد 

مشچ رد  کشا  یگدنز  نآ  تیمورحم  ترـسح  زا  دنوش  یم  هاگآ  ناشنانز  یتنـس و  ياه  هداوناخ  زا  يا  هراپ  طیارظ  زا  هک  یماگنه  هب  و 
 : لوا لـصف  برغ )  اـپورا (  مسینیمف و  مراـهچ :  شخب  دـنوش .  یم  فسأـتم  دوـخ  عـضو  یگدوـهیب  یچوـپ و  زا  دـنز و  یم  هقلح  ناـش 

رایـسب میهافم  یلک ،  فیرعت  رد  يژولوئدـیا ،  کی  ای  يرکف و  مظنم  هراو ي  لدـم  کـی  ناونع  هب  مسینیمف  مسینیمف  حیـضوت  فیراـعت و 
ای نانز و  تیعقوم  رییغت  اهنآ  فدـه  هک  یـشخب  ءاقترا  ياهـششوک  نینچمه  ناش و  یگدیدمتـس  نانز ،  لیاسم  اب  طاـتبرا  رد  ار  یعیـسو 

نینچ زا  زین  اه  تسینیمف  دـض  زا  يرایـسب  هزورما  هک  تسا  نیا  هدـمع  دریگ .  یم  رب  رد  تسا ،  نانز  هراـبرد ي  هدـنهاک  ورف  ياهراتـسیا 
 ، مسینیمف هک «  فیرعت  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  هتشاد  ار  تسینیمف  یقلت  کی  دوخ  زا  هکنآ  یب  دننک ،  یمن  يراذگورف  ییاهـششوک 

دازآ یـصخش  ناونع  هب  كرتشم  تعیبط  ندوب  اراد  ظاحل  زا  نانز  يارب  نادرم  اب  ربارب  شزرا  بسک  نآ  فدـه  هک  تسا  يا  يژولوئدـیا 
ریظن یتسینیمف  بتاکم  زا  يا  هراپ  نونکا  اریز  تسین ،  قیقد  نادـنچ  لک  رد  زین  فیرعت  نیا  اما  دـشابن .  دوصقم  یفاو  يدودـح  ات  تسا » 

زا رتشیب  یـشزرا  بسک  یپ  رد  عقاو  رد  نانآ  دنتـسین ؛  نانز  يارب  نادرم  اب  ربارب  شزرا  بسک  ددـص  رد  يور  چـیه  هب  لاـکیدار  مسینیمف 
يدرکیور هب  ًاحالطـصا  ییارگنز و  يانعم  هب  مسینیمف  رگید  ترابع  هب  دندقتعم .  درم  ربارب  رد  نز  تلاصا  هب  دنتـسه و  نانز  يارب  نادرم 

ینابم زا  هتفرگرب  شبنج  نیا  یلـصا  ياه  هیام  نب  تسا .  یتسدورف  نیا  عفر  يارب  شالت  ناـنز و  یتسدورف  هب  دـقتعم  هک  دوش  یم  قـالطا 
هدهاشم یبوخ  هب  شبنج  نیا  یلـصا  ياه  هشیر  رد  ناوت  یم  ار  مسیلاربیل  و  مسیرال ،  . وکـس مسیناموا ،  تسا .  برغ  نردم  ندـمت  يرکف 

يداصتقا یسایس ،  نوگانوگ  داعبا  رد  نادرم  اب  نانز  هباشت  يانعم  هب  يواست  نامارآ  یتسینیمف  نوگانوگ  ياه  هلحن  یساسا  نامرآ  دومن . 
يوـس زا  یفلتخم  يارآ  اـهرظن و  مسینیمف ،  یخیراـت  هاگتـساخ  اـه و  هشیر  هراـبرد ي  مـسینیمف :  یخیراـت  هاگتـساخ  تـسا .  یگنهرف  و 

تازیامت مسینیمف و  نیب  قیثو  یطابترا  هدرب و  شیپ  يرشب  یهاگآ  مد  هدیپس  ات  یتح  ار  نآ  هشیر ي  یخرب  تسا .  هدش  زاربا  اه  تسینیمف 
هعجاف طلـست  تابجوم  رکذم ،  سنج  یکیژولوکا  ياهدادعتـسا  یتاذ  يرترب  هورگ  نیا  رظن  زا  دنا .  هتخاس  رارقرب  سنج  ود  یکیژولوکا 

 » نوچ ییاه  تسینیمفوکا  رظن  زا  ناـنز  تعیبط  تسا .  هتخاـس  مهارف  زین  ار  متـسیسوکا  تعیبط و  رب  هکلب  ناـنز  رب  طـقف  هن  ار  نادرم  زیمآ 
ینوریب تعیبط  هب  تبـسن  هناراگنا  دوس  هنایارگ و  بیرخت  یقالخا ،  ریغ  هناتـسود ،  ریغ  درکیور  نمـضتم  يور  چـیه  هب  نیفیرگ »  نازوس 

اب یتوافتم  ههجاوم  ثنؤم  رکذم و  سنج  ود  مه  دـنراد ؛  تعیبط  هب  يرتشیب  یگتـسباو  دوخ  یمـسج  یحور و  راتخاس  ربانب  نانز  تسین . 
هتـشرس تواـفتم  يا  هنوگ  هب  یحور  ناـمتخاس  یکیژولوکا و  ياهدادعتـسا  ثیح  زا  ار  سنج  ود  نآ  تعیبط ،  مه  دـنا و  هتـشاد  تعیبط 

هیام ي نینچمه  و  تسا .  هدروآ  راب  ریذپ  بیسآ  ًانمض  فیطل و  راکشآ ،  یتروص  هب  یحور  ینامسج و  ظاحل  هب  ار  نز  تعیبط ،  تسا . 
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خیراـت اذـل  تسا .  مسینیمف  هدـجوم ي  تلع  هک  تسه  زین  هطلـس  نیمه  عـقاو  رد  تسا .  هتخاـس  مـهارف  نز  رب  ار  رکذـم  سنج  هـطلس ي 
اهلاربیل لاربیل :  مسینیمف  اهنآ 1 - حرـش  اپورا و  رد  مسینیمف  تامیـسقت  مود :  لصف  تسا .  نراقتم  نز  رب  درم  هطلـس ي  خیرات  اب  مسینیمف 

درم نیناوق  رد  ار  نانز  یتسدورف  تلع  هورگ  نیا  دـنرب ،  یم  رـس  هب  تیلقا  رد  نونکا  مه  اما  دنتـسه ،  یتسینیمف  ياه  هورگ  نیرت  یمیدـق 
یلـصا ياهداینب  هب  هکنآ  یب  دـنوش ،  یم  لیامتم  قوقح  تاحالطـصا  هب  متـسیس ،  نیا  عفر  يارب  ًاعبط  دـننک و  یم  وجتـسج  مکاح  رالاس 

یعامتجا طباور  لوصحم  ار  درم  نز و  ياهتوافت  هتسناد و  ناسکی  ار  هنادرم  هنانز و  تشرس  اهتسینیمف  نیا  دنوش .  ضرتعم  دوجوم ،  ماظن 
هن تسا  لـصا  درم  نز و  هناروحم ي  دوخ  تیاـضر  یماـکداش و  ییوشاـنز ،  طـباور  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  خـیرات  لوـط  رد 

شقن يزاس  یطرـش  ندـش و  یعانتجا  لصاح  تسین و  یتاذ  درم  نز و  ياهتوافت  هورگ  نیا  رظن  قبط  دـنزرف .  تیبرت  هداوناـخ و  لیکـشت 
تراوتـسا ناج  شرـسمه  رولیت و  تیراه  تفارک ،  نتلو  هب  ناوت  یم  لاربیل  مسینیمف  یمیدـق  نازادرپ  هیرظن  ناـیم  زا  تسا .  هدوب  یـسنج 

 . دـنا مهدزون  نرق  رد  میـسکرام  هیرظن ي  ناراذـگناینب  سلگنا  شیردرف  سکرام و  لراک  یتسیـسکرام :  مسینیمف  - 2 درک .  هراشا  لـیم 
دقتعم هورگ  نیا  تسا .  یعامتجا  یگنهرف و  تالوحت  عوقو  رد  دـیلوت  رازبا  لوحت  یتاقبط و  تافالتخا  شقن  هب  نانآ  هجوت  یلـصا  روحم 

سلگنا سکراـم و  هیرظن ي  ساـسا  رب  تسین .  ناـنز  یتخانـش  تسیز  تیهاـم  رب  ینتبم  دراد و  يداـصتقا  تلع  نز  یتـسدورف  هـک  تـسا 
نیرتکچوک ناونع  هب  هداوناخ  لیلحت ،  نیا  اسا  رب  دریذـپ ،  یم  ماجنا  نآ  رد  راک  ربارباـن  میـسقت  هک  تسا  یعاـمتجا  داـهن  نیلوا  هداوناـخ 

هاگن نیا  رد  یسنج  متس  عفر  يارب  یساسا  راکهار  ددرگ .  دوبان  فذح و  دیاب  دریگ  یم  تروص  نانز  رب  متس  نآ  رد  هک  يداصتقا  دحاو 
ناربـهر زا  گروبمازگول  ازر  هب  ناوـت  یم  تسینیمف  تسیـسکرام  ياـه  تیـصخش  نیرتـمهم  زا  تسا .  يراد  هیامرـس  ماـظن  لکـش  رییغت 

 ، ناملآ تسینومک  بزح  ناراذگناینب  زا  ناملآ و  يرگراک  شبنج  ناربهر  زا  نیکتز  ارالک  شمزرمه  و  یناتـسهل ،  رگراک  نانز  شبنج 
هجوت دارفا  تاینهذ  تاساسحا و  رب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تسا  رـصاعم  يا  هدـیدپ  لاکیدار ،  مسینیمف  لاکیدار :  مسینیمف  - 3 درک .  هراشا 

نوچ یفلتخم  ياه  هصرع  رد  هنانز »  گنهرف  ییافوکـش «  ددـص  رد  هک  تسا  یگنهرف  شبنج  کی  زا  یـشخب  عقاو  رد  هخاش  نیا  دراد . 
تسا و نانز  رب  متس  یلصا  لماع  رکذم  سنج  هک  تسا  رواب  نیا  رب  لاکیدار  مسینیمف  دشاب .  یم  يژولونکت  یتح  و  یقیـسوم ،  تایبدا ، 
هشیر ي دـندقتعم  هورگ  نیا  تسا .  طلـست  یعامتجا  يوگلا  نیرت  يداینب  رباربان و  ماظن  نیرتراگدـنام  نیرتریگارف و  يرالاس  ردـپ  ماـظن 

ماظن نورد  رد  نیناوق  حالـصا  ور  نیا  زا  تسا .  هتفهن  يرـشب  ياه  هزوح  یمامت  رد  هک  رالاس  درم  نیناوق  تیمکاح  رد  هن  نانز  یتسدورف 
یگداوناخ و یـصخش و  طباور  رد  هک  ینوناق  ياه  هصرع  رد  اهنت  هن  درم  نز و  نایم  دوجوم  تازیامت  تسین ،  شیب  ینکـسم  رالاس  ردـپ 

رالاس درم  ماظن  ماکحتسا  لماع  نیرتمهم  هداوناخ  جاودزا و  اهنآ  داقتعا  هب  دراد .  دوجو  شدوخ  هب  تبـسن  درف  ینورد  تاروصت  رد  یتح 
جاودزا و یسنج ،  طباور  يراد ،  هناخ  كدوک ،  شرورپ  نوچمه  ییاهداهن  رارمتـسا  قیرط  زا  رکذم  سنج  تسا و  نز  سنج  رب  متـس  و 
ای فلاخم  سنج  اب  دازآ  یتسیزمه  هب  تسیاب  یم  نانز  هداوناخ ،  هب  دودـحم  طباور  ياج  هب  اذـل  دـشخب ،  یم  میکحت  ار  شیوخ  متـس  ... 

نامزاس نادرم  هیلع  دـیاب  نانز  ینعی  تسا  ثنؤم  بالقنا  عوقو  یـسنج  متـس  اب  هزرابم  يارب  اهنآ  راکهار  اـما  دـنروآ .  يور  قفاوم  سنج 
رواب نیا  رب  هک  تسا  راوبود  نومیس  هورگ  نیا  تیصخش  نیرت  فورعم  دنیامن .  مادقا  عامتجا  هناخ و  رد  رکذم  سنج  اب  هزرابم  هب  هتفای و 

مسینیمف - 4 دـنک .  یم  بسک  دوخ  تاـیح  لوط  رد  ار  هنادرم  اـی  هناـنز  تیوه  هکلب  دوـش  یمن  دـلوتم  درم  اـی  نز  یناـسنا  چـیه  هک  تسا 
لاکیدار مسینیمف و  مسیـسکرام  هاگدـید  ود  شزیمآ  زا  يدـالیم و  ههد ي 1970  زا  تسا  یـشیارگ  یتسینمف  مسیلایـسوس  مسیلایـسوس : 

زا هتفریذـپ و  ار  شیارگ  ود  نـیا  يرکف  رـصانع  نیرتـهب  هـک  دـندوب  نآ  رب  هورگ  نـیا  نازادرپ  هـیرظن  تـسا .  هدـمآ  دوـجو  هـب  مـسینیمف 
شقن نانز  هیلع  متـس  رد  يراد  هیامرـس  ماظن  مه  هنارالاس و  ردـپ  یتیـسنج  ماظن  مه  ناشیا ،  رظن  هب  دنـشاب .  یم  اربم  کـی  ره  تاهابتـشا 
هطبار نیا  اما  تسا  هدرک  رارقرب  زیمآ  هطلـس  يا  هطبار  ثنؤم  سنج  رب  رکذم  سنج  عماوج  یمامت  رد  هک  حیـضوت  نیا  اب  دنراد ،  یـساسا 

ردپ هطلس ي  يداصتقا و  ماظن  ار  نانز  یتسدورف  تلع  اه  تسیلایسوس  نیاربانب  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  هژیو  یلکش  يراد  هیامرـس  ماظن  رد 
هورگ نیا  نازادرپ  هیرظن  نیرتمهم  زا  دنرامش .  یم  يرورـض  زین  ار  یتیـسنج  هزرابم ي  یتاقبط ،  هزرابم ي  رب  هوالع  دنناد و  یم  هنارالاس 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 82 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : نردم ارف  مسینیمف  - 5 دومن .  هراشا  تسا ،  هدیـسر  پاچ  هب  زین  ناریا  تایرـشن  رد  يو  تالاقم  یخرب  هک  نمتراـه  يدـیاه  هب  ناوت  یم 
ناوت یمن  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ییارگ  یبسن  رب  دیکأت  اب  شیارگ  نیا  تسا .  نردم  ارف  هاگدید  یلـصا  هصخاش ي  ییارگ  یبسن  دنا  هتفگ 
هجوت اـب  دـیاب  تواـفتم  طیارـش  رد  تیقفوـم  بسک  يارب  مسینیمف  شبنج  درک ،  هضرع  ناـهج  رـساترس  رد  ار  مسینیمف  زا  يدـحاو  لدـم 
یموب یخـساپ  ییاـه  هقطنم  ره  رد  ناـنز  تالکـشم  يارب  دـیامن و  هئارا  بساـنتم  ییوـگلا  ییاـه  هعماـج  ره  یگنهرف  صاـخ  ياـهیگژیو 

زا يرادروخرب  هداوناخ و  لیکشت  دنمزاین  نانز  تفرگ ،  هدیدان  ار  هنانز  یعیبط  ياهدادعتـسا  دیابن  دندقتعم  اهنآ  زا  یخرب  دنیبب .  كرادت 
هدش لیمحت  طباور  زا  یـصاخ  عون  هکلب  تسین  اهنآ  رب  هطلـس  ققحت  لماع  جاودزا  هداوناخ و  شقن  نیاربانب  تسا .  دنزرف  رهوش و  تمعن 

مسینیمف - 6 تخاـس .  لوحتم  ناـنز  عفن  هب  ار  هداوناـخ  رد  دوجوم  طـباور  دـیاب  تسا و  هدـش  نز  یخیراـت  یگدرب  زاـس  هنیمز  ناـنز ،  رب 
ریسفت هب  هک  مسینیمف  زا  ییا  هخاش  یمالسا  مسینیمف  تسا .  ناریا  هژیو  هب  یمالسا  ياهروشک  رد  ون  يا  هدیدپ  یمالسا  مسینیمف  یمالسا : 

رد دنک  یم  یعـس  دزرو  یم  دیکأت  یگنهرف  تبـسن  هب  هک  نردم  ارف  مسینیمف  زا  هرثأتم  شیارگ  نیا  دزادرپ .  یم  یمالـسا  زا  هنارادـم  نز 
گنهرف نکر  نیرتمهم  نیرتذفان و  ار  نید  هک  اج  نآ  زا  یمالسا  مسینیمف  عقاو  رد  دنک ،  جیورت  ار  یتسینیمف  ياه  هاگدید  ینید  شـشوپ 

دنراد و یم  ینید  گنرف  اب  یهارمه  ییوسمه و  ورگ  رد  ار  شیوخ  هنابلط ي  يواست  فادها  هب  یبایتسد  دنیب  یم  یمالسا  ياهروشک  رد 
هزومآ ینابم  شیوخ و  نامرآ  رد  هن  يرکف و  هاگتـساخ  رد  هن  هچ  رگا  دریگ ،  یم  ینید  نورد  هیواز ي  زا  ار  دوخ  ياهراکهار  اهنامرآ و 

عفر يارب  دنتـسه  برغ  گـنهرف  هب  هتـسباو  تدـش  هب  نیداـینب  یناـبم  رد  هک  یلخاد  یتسینیمف  ياـه  هورگ  درادـن .  رظن  رد  ار  ینید  ياـه 
ینیوانع حرط  اب  هتفاین و  هتینردم  ياهـشزرا  اب  ندید  يزاس  گنهامه  زج  یهار  یبرغ  ياه  هزومآ  ینید و  ياهرواب  نایم  لصاح  صخاش 

 . دنیاشگ یم  یبرغ  گنهرف  ياهرایعم  ساسا  رب  ار  ینید  گنهرف  حالصا  هار  ماکحا و ...  ندوب  یضرع  ندوب و  يرمع  یتقوم و  نوچمه 
نیناوق یمالـسا و  ماکحا  هب  اهنآ  يداقتنا  هاگن  تسا .  یمالـسا  مسینیمف  ياه  هغدـغد  نیرت  یلـصا  زا  یکی  هباشت  يانعم  هب  يربارب  نامرآ 
نوچمه ینیناوق  نآ  رد  هک  دنتـسه  یقوقح  ماظن  کی  هب  یبای  تسد  لابند  هب  اهنآ  دریگ .  یم  لکـش  تایبدا  نیمه  يانبم  رب  ناریا  یندـم 

هک دـننارورپ  یم  نهذ  رد  ار  ییاه  هعماـج  دـنوش و  لاـمعا  درم  نز و  قح  رد  تیـسنج  ظاـحل  نودـب  تواـضق و ..  قـالط ،  هید ،  ثرا ، 
دنلیامتم هچنآ  هب  هنادازآ ،  نانز  هدـش .  فیرعت  یتیـسنج  ياـهزرم  نودـب  درم  نز و  يداـصتقا  یگداوناـخ و  طـباور  یعاـمتجا ،  روضح 

تسا راوتسا  یعرش  یلقع و  ياهرایعم  رب  هن  اریز  دنک  یمن  لوبق  ار  روکذم  روحم  هباشت  يوگلا  یمالسا  شنیب  اما  دنیامن .  ادیپ  یـسرتسد 
شیادـیپ ياه  هشیر  اپورا  رد  نآ  جـیاتن  مسینیمف و  شیادـیپ  لحارم  للع و  موس :  لصف  دـنک .  یم  نیمأت  ار  ناـسنا  یقیقح  تداعـس  هن  و 

زا سپ  لاـس  هس  ینعی  لاس 1792  رد  تنارک »  نوتـسلو  يرم  طـسوت «  مسینیمف  ددرگ .  یم  زاـب  یطـسو  نورق  نارود  هب  مسینیمف  بتکم 
زاس هنیمز  هسنارف ،  ریبک  بالقنا  ياهنامرآ  اما  دـش .  زاغآ  نانز »  يارب  یتساوخداد  ناونع «  تحت  يا  هلاقم  راشتنا  اب  هسنارف  ریبک  بـالقنا 

هدزون نرق  رد  اکیرمآ  نانز »  شبنج  هب «  هک  تسا  يوسنارف  یتغل  مسینیمف »  تسا « .  نانز  ییارگ  ددجت  ياه  هفطن  نیتسخن  يریگ  لکش 
 » هژاو ي هرود  نیا  رد  تفاـی .  يداـیز  ياـنعم  برغ  ناـهج  رد  ههد ي 1890  رد  تغل ،  کـی  ناوـنع  هب  مـسینیمف »  دوـش « .  یم  قـالطا 
 ، دندوب لقتـسم  يدوجوم  ناونع  هب  اهنآ  قوقح  عفادم  نانز و  هدنیازف  یعامتجا  شقن  یماح  هک  دیدرگ  یم  قالطا  یناسک  هب  تسینیمف » 

یمن هزورما  هک  يروط  هب  تفای ،  رییغت  تغل  نیا  فیرعت  نانز ،  یعامتجا  يدرف و  ياهشقن  شرتسگ  لوحت و  اب  هتشذگ  نرق  یط  رد  نکل 
یم میسقت  یلـصا  هلحرم ي  هس  هب  یتسینیمف  نایرج  لماکت  یخیرات ،  رظن  زا  داد .  رارق  هچراپکی  دحاو و  بلاق  رد  یگداس  هب  ار  نآ  ناوت 

هب هجوت  لوا  جوم  یگژیو  تسا .  لاس 1920  ات  ینعی  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  یکدنا  ات  مهدزون  نرق  لیاوا  زا  لوا  هلحرم ي  - 1 دوش . 
لوا جوم  ياه  تسینیمف  شالت  رگید  ترابع  هب  تسا ،  يأر  قح  زا  يرادروخرب  هژیو  هب  ربارب ،  یـسایس  یندم و  قوقح  هب  نانز  یبایتسد 

یتسینیمف ياهنایرج  مود  جوم  - 2 تسا .  هدوب  يأر  قح  بسک  هژیو  هب  نادرم  اب  ربارب  ياهتصرف  یقوقح و  ياهیربارب  بسک  هجوتم  رتشیب 
زاس هنیمز  1949 م ) .  مود (  سنج  باتک  راشتنا  اب  هک  تشاد  تسد  رد  راوبود  نومیـس  ار  نایرج  نیا  يربهر  دـش .  زاغآ  ههد ي 60  زا 

ناـهاوخ هـک  اـه  یلوا  جوـم  فـالخرب  مود ،  جوـم  ياـه  تـسینیمف  دـش .  یتـسینیمف  ياـه  ناـیرج  رد  دــنت  ياـه  شیارگ  يریگ  لـکش 
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 ، یگنهرف یناور و  یعاـمتجا ،  ياـه  هزوح  یماـمت  رد  درم  نز و  لـماک  يربارب  راعـش  حرط  اـب  دـندوب ،  ربارب  ياهتـصرف  زا  يرادروـخرب 
 ، ردام ناونع  هب  نانز  فیرعت  اب  گنهرف  اهنآ ،  رظن  زا  دـندش .  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  يایاوز  یماـمت  رد  یمالـسا  یبـالقنا  ناـهاوخ 

یسنج ياهمتس  اب  هلباقم  يربارب و  نامرآ  يارب  دیاب  دهد و  یم  رارق  یخیرات  تیدودحم  رد  ار  ثنؤم  سنج  یتنیز ،  یتادوجوم  رـسمه و 
 . دندرـشف یم  اپ  نانز  قلطم  يدازآ  رب  قلطم ،  يربارب  راعـش  حرط  رب  هوالع  نانآ  درک .  هزراـبم  هعماـج  ناـهنپ  ادـیپ و  ياـیاوز  یماـمت  رد 

يدازآ نینج ،  طقـس  يدازآ  لثم و  دـیلوت  زا  یـسنج  طباور  ییادـج  لـیبق  زا  يراوگاـن  ياهدـمایپ  هب  نارود  نیا  رد  مسینیمف  هشیدـنا ي 
هب طوبرم  نادرم  نودب  نانز  راعش  دش .  رجنم  جاودزا  نودب  یتسیزمه  ییارگ و  سنج  مه  يدازآ  یسنج ،  طباور  روما و  رد  نانز  لماک 

ياهدمایپ زا  هداوناخ  ماظن  لزلزت  قالط و  رامآ  شیازفا  لثم ،  دیلوت  جاودزا و  شهاک  نوچمه  ییاه  هدیدپ  نینچ  مه  تسا .  هرود  نیمه 
نادرم متـس  زا  رارف  لـماع  ناونع  هب  اـه  هدـیدپ  نیا  زا  کـی  ره  تفر و  یم  رامـش  هب  شیوخ  هاـگیاج  قوقح و  اـب  ناـنز  ییانـشآ  یعیبـط 
دیدرگ زاغآ  یتسینیمف  موس  جوم  ینورد ،  تافالتخا  دشر  رثا  رب  مود ،  جوم  لوفا  اب  نامزمه  ههد ي 70 ،  رخاوا  رد  - 3 تفای .  تیلوبقم 

زا ماـهلا  اـب  ارود  نیا  رد  دوب .  دـهاش  نردـم  تسپ  ياـه  هاگدـید  زا  رثأـتم  یتـسینیمف  تاـیرظن  رد  ار  رت  لداـعتم  یتـکرح  هرود  نیا  هک  . 
نز و ربارب  شقن  رب  هچ  رگا  تفرگ .  تروص  هداوناخ  داهن  هب  هراـبود  يدرکیور  یتسینیمف ،  دـنت  لاـکیدار و  ياـهتکرح  ءوس  ياهدـمایپ 
هتـشاد و رظن  تدحو  يواست  عوضوم  رد  یتسینیمف  تانایرج  هیلک ي  دیدرگ .  یم  دـیکأت  یعامتجا  یگداوناخ و  ياه  تیلوئـسم  رد  درم 

تاشیارگ هب  برغ  رـصاعم  یـسایس  یفـسلف و  بتاکم  اـب  اهـشبنج  نیا  ندروخ  هرگ  هطـساو ي  هب  اـما  دـنهن  یم  تشگنا  ناـنز  يرتورف  رب 
تاشیارگ نیا  هدمع ي  فالتخا  هک  دنیامن  یم  نییبت  بتاکم  نآ  ياه  هزومآ  زا  رثأتم  ار  دوخ  ياه  هاگدید  دـنوش و  یم  میـسقت  یفلتخم 

یـسررب رد  تشذگ .  اپورا  رد  مسینیمف  تامیـسقت  ثحب  رد  هک  تسا  تیعـضو  نیا  حالـصا  راکهار  نانز و  یتسدورف  تلع  اب  طابترا  رد 
ناوـنع هب  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  تفرگ .  شیپ  رد  ار  طارفا  بناـج  دـیابن  نآ ،  ياـه  درواتـسد  نوـچمه  مسینیمف  ياـه  بیـسآ  اهدـمایپ و 

هتینردـم و لولعم  دـشاب ،  یتسینیمف  شبنج  هب  دنتـسم  هکنآ  زا  شیپ  دوش ،  یم  حرطم  نانز  زا  يرازبا  هدافتـسا  ای  هداوناـخ  داـهن  فیعـضت 
داهن فیعضت  - 1 تسا :  لمأت  لـباق  یتسینیمف  شبنج  ياهدـمایپ  نیرتمهم  ناونع  هب  ریز  دراوم  تسا .  يراد  هیامرـس  گـنهرف  تیمکاـح 

نآ تسا ،  هجوت  لباق  تمـسق  نیا  رد  هچنآ  تسا .  هداوناـخ  داـهن  یفن  دـقن و  یتسینیمف ،  شبنج  ياهراعـش  نیرتمهم  زا  یکی  هداوناـخ : 
نایم ربارب  نیناوق  تسا .  هدیدرگ  رجنم  هداوناخ  شقن  هاگیاج و  فیعضت  هب  ًالمع  یتسینیمف ،  ياه  نامرآ  اهراعش و  ینیع  مزاول  هک  تسا 

اب امرفراک )  ربارب  رد  دـهعت  دـننام  هناـخ (  زا  نوریب  تادـهعتم  ضراـعتم  تقو ،  ماـمت  لـغاشم  رد  ناـنز  هدرتسگ  روضح  نادرم ،  ناـنز و 
یناسک جاودزا  رامآ  رگید  يوس  زا  تسا .  هداد  شهاک  يدایز  دودـح  ات  ار  یبرغ  ياهروشک  رد  جاودزا  هب  مادـقا  هناخ  نورد  تادـهعت 

ار یکدوک  نینـس  رد  قالط  نادنزرف  شیازفا  رما  نیا  هک  تسا  شیازفا  لاح  رد  دوش ،  یم  هدیـشک  قالط  هب  جاودزا  هیلوا  ياهلاس  رد  هک 
ياهنامرآ رد  درم  نز و  نایم  طبار  هک  هتکن  نیا  زا  رظن  فرـص  نیجوز :  ناـیم  عازن  هصماـخم و  يوگلا  داـجیا  - 2 تسا .  هدیدرگ  ثعاب 

نیجوز نایم  عازن  هصماخم و  یتسینیمف  شبنج  طسوت  هدـش  هتفر  راک  هب  تایبدا  اهدرکیور و  درادـن ،  نشور  يریوصت  یتسینیمف  فلتخم 
اب زیمآ  هطلـس  هطبار ي  عون  ره  زا  نز  ییاهر  هار  اـهنت  نیا  دـنراب و  ترارـش  ًاـتاذ  هنادرم  ياـهیگژیو  هک  نیا  رب  دـیکأت  دـنز ،  یم  نماد  ار 

تمـصاخم هنوگ و  تباقر  يراتفر  هب  هداوناخ  نوریب  رد  هچ  هداوناخ و  رد  هچ  ار  سنج  ود  هطبار ي  ًـالمع  تسا ،  یبلط  ییادـج  نادرم ، 
يوگلا ناونع  هب  هداوناخ  داهن  دـقن  اب  مسینیمف  شبنج  یـسنج :  طـباور  رد  یقـالخا  ریغ  ياـهوگلا  جـیورت  - 3 تـسا .  هدرک  لیدـبت  زیمآ 

سنج اب  یعیبط  یسنج  هطبار ي  تسا و  ریغتم  يا  هدیدپ  ناسنا  رد  یـسنج  روما  هک  دنک  یم  مالعا  ًانلع  ًالمع و  یـسنج ،  طباور  يراجنه 
نآ لایـسوس ،  ياه  تسینیمف  یخرب  لاکیدار و  ياه  تسینیمف  تسین .  رتهب  یـسنج  طباور  ياهوگلا  ریاـس  زا  جاودزا  بلاـق  رد  فلاـخم 

يولبات هب  ییارگ  سنج  مه  هک  دوب  نآ  نارگن  نادـیرف »  یتب  هک «  دـندرک ،  طارفا  ییارگ  سنج  مه  زا  عاـفد  ندرک و  هزیروئت  رد  ناـنچ 
هکلب دوـش ،  یمن  دودـحم  ناـنز  ناـیم  ییارگ  سنج  مه  جـیورت  هب  طـقف  اـه  تسینیمف  ینکـش  راـجنه  (. 32) دوش لیدبت  مسینیمف  یلـصا 

هب اه  تسینیمف  دـننک .  یم  بلط  ندـب  رب  طلـست  قح  یـسنج و  يدازآ  ياعدا  اب  ار  ریوصت  لباق  یـسنج  طباور  روص  یمامت  اـه  تسینیمف 
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 . دوش ینوناق  ریغ  سرادـم  رد  هناهاوخ  سنجمهان  تالیامت  میکحت  اـی  شزومآ  هک  دـننآ  یپ  رد  دوخ  کیژولوئدـیا  یتیاـضران  ياـضتقا 
ناکدوک راـمآ  تسا .  عورـشمان  ناـکدوک  دـلوت  شیازفا  یـسنج ،  طـباور  رد  یقـالخا  ریغ  ياـهوگلا  جـیورت  یعیبط  ياهدـمایپ  زا  یکی 

ياـهروشک رد  تـسا .  هدـش  غلاـب  لاـس 1990  رد  دـصرد  هـب 28  لاـس 1970  رد  دـصرد  زا 4/5  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  رد  عورـشمان 
راـنک رد  هن  ار  درم  نز و  مـسینیمف ،  درم :  نز و  لـباقت  - 4 (. 33) دنا هدوب  عورشمان  ههد ي 1990  رد  نادازون  دـصرد  يوانیدناکسا 50 
ناسنا دـنناوت  یم  درم  نز و  زا  کی  ره  مالـسا ،  رد  هک  نیا  لاح  دـناد .  یم  رگیدـکی  لباقم  رد  هکلب  رکیپ ،  کی  ياضعا  هن  رگیدـکی و 
یعون يرگید  رامثتسا  ور ،  نیا  زا  دوش .  یم  طوبرم  ود  ره  هب  دراد ،  هک  ییاه  بیـشن  زارف و  همه ي  اب  كرتسم  یگدنز  دنـشاب و  لماک 

رد ار  درم  نز و  هک  مسینیمف  رظن  رباـنب  نمـشد .  بیقر و  هن  دـنرگیدکی ،  لـمکم  رهوش  نز و  اریز  دوش ؛  یم  بوسحم  نتـشیوخ  هب  ملظ 
لپ ناژ  اب «  شرمع )  نایاپ  ات 1980 (  لاس 1905  زا  هک  راوبود »  نومیـس  مناخ «  هک  تسا  لمأت  لباق  هتکن  نیا  دناد  یم  رگیدکی  لباقم 
یم نانز  يدازآ  تیدرف و  هدـننز ي  مه  رب  خزود و  قادـصم  ار  نادرم  دـنک ،  یم  یگدـنز  ینوناق  ریغ  روط  هب  جاودزا و  نودـب  رتراـس » 

. تسا درم  نز و  نایم  دوجوم  ياهتوافت  نتـشاگنا  هدـیدان  مسینیمف ،  ياه  هدـیا  نیرتمهم  زا  یکی  درم :  نز و  قوقح  هباشت  - 5 (. 34) دناد
لالقتسا لاغتشا و  دندقتعم :  نانآ  دنتخاس .  دراو  نز –  رـشق  هژیو  هب  یناسنا –  هعماج ي  هب  ریذپان  ناربج  همطل ي  هباشت ،  راعـش  اب  نانآ 

هتبلا تسا .  رـشب  قوقح  نیا  هلمج ي  زا  یـسنج  يدازآ  تسا .  فیلاـکت  قوقح و  رد  درم  نز و  يربارب  یـساسا  لـماع  ناـنز ،  يداـصتقا 
طباور رد  هک  تسا  يریگولج  رازبا  لیاسو و  فشک  يژولونکت و  تفرـشیپ  نآ  دراد و  شقن  هباشت  یناس و  مه  نیا  رد  زین  يرگید  لماع 

یم يزغم  ياوق  تیوقت  يرکف و  دشر  لماع  ار  یسنج »  يدازآ  هک «  نآ  بیجع  دوش .  یم  هتساوخان  دازون  ندمآ  دوجو  هب  عنام  یسنج ، 
نز هک  قیقحت  عوضوم  زا  يریگ :  هجیتن  (. 35) دـننک یم  وج  تسج و  یگنهرف  ياهرواب  گنهرف و  رد  ار  درم  نز و  توافت  نانآ  دـنناد . 

هاگیاج رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنناد و  یم  تاقولخم  فرشا  ار  وا  هک  دراد  یماقم  هاگیاج و  ناسنا  ًالوا  هک  میدیمف  دوب  برغ  هاگدید  زا 
رب کی  چـیه  دـننک و  یط  ار  یناسنا  تالامک  دـناوت  یم  مه  راـنک  رد  مه و  اـب  ود  ره  درم  نز و  نیارباـنب  تسا .  هدیـشخب  ـالاو  یماـقم  و 

لبق ياه  ندمت  رد  دنتـسه ،  ربارب  يواسم و  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  یناسنا و  تالامک  هب  ندیـسر  هار  رد  ود  ره  درادن و  يرترب  يرگید 
يدوجوم ار  نز  هلمج  زا  دزیگنا  یم  رب  ار  يا  هدنناوخ  ره  فسأت  هک  يروط  هب  هتـشاد  دوجو  نز  هرابرد ي  یتوافتم  ياهـشرگن  مالـسا  زا 

حور دـقاف  ار  وا  دنتـسناد ،  یم  ناطیـش  رهظم  ار  وا  هدـش ،  هدـیرفآ  درم  یـسنج  ياهزاین  تاوهـش و  ندرک  فرطرب  يارب  هک  دنتـسناد  یم 
یم روگ  هب  هدـنز  ار  وا  دـندرک و  یم  دادـملق  يراوخ  گنن و  هیاـم ي  ار  رتخد  هک  یلهاـج  بارعا  رد  ًاـصوصخم  دنتـسناد و  یم  یناـسنا 

لالقتسا هدارا و  ياراد  ار  وا  هک  يروط  هب  دندش  لئاق  یتلزنم  شزرا و  نز  يارب  اهندمت  عماوج و  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  دندرک و ... 
اهنت هن  دندرک و  اه  هناخراک  اهرازاب و  رد  راک  دراو  ار  نز  یتعنص  بالقنا  نارود  رد  مک  مک  دنتسناد ،  یم  یصاخ  قوقح  ياراد  يأر و 
نانز يارب  يراوشد  لکـشم و  رایـسب  راک  نآ  زا  ندمآ  نوریب  هک  دـندرک  ورف  یبالجنم  رد  ار  وا  هکلب  دـندرکن  نایب  ار  وا  شزرا  قوقح و 

هناهب ي هب  دوب .  یعامتجا  یگدنز  زا  نانآ  تیمورحم  نانز و  ترسح  بجوم  هک  دندروآ  دوجو  هب  نانز  يارب  ینورد  ألخ  یعون  هک  دوب 
یقالخا ریغ  ياهوگلا  جیورت  هداوناخ –  داهن  فیعـضت  شبنج  نیا  ياهدمایپ  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  مسینیمف  شبنج  نز  قوقح  زا  عافد 

هب هک  تشاد  هارمه  هب  ار  درم  نز و  لباقت  درم –  نز و  قوقح  هباشت  نیجوز و  نایم  عازن  همـصاخم و  يوگلا  داجیا  یـسنج –  طـباور  رد 
 - هیآ 14 2 نونمؤم ،  هروس  اه - :  تشون  یپ  دراد * .  ار  رثأت  فسأت و  رایـسب  ياـج  دوب و  دـهاوخن  ریذـپ  ناربج  هعیاـض  نیا  هجو  چـیه 

هیآ 20 نامقل ،  هروس  هیآ 29 6 - رجح ،  هروس   - 5 14 تایآ 12 - نونمؤم ،  هروس  هیآ 72 4 -  بازحا ،  هروس  هیآ 30 2 -  هرقب ،  هروس 
صخأ و هاگیاج  باتک  زا  لقن  هب  هبلط ،  نارهاوخ  زا  یعمج  بتاـکم ،  ناـیدا و  هاگدـید  زا  نز  - 8 34 تاـیآ 32 –  میهاربا ،  هروس   - 7
 ، تارجح هروس  هیآ 21 12 -  مور ،  هروس  هیآ 7 11 -  فارعا ،  هروس  هیآ 1 10 - ءاسن ،  هروس   - 9 هداز .  نیما  اضردمحم  زا  نز  زاتمم 

هاگیاج  - 14 ص 32 .  خیرات ،  رد  نز  تیمولظم  زا  لقن  هب  یمئاق ،  یلع  رتکد  یمالـسا ،  هشیدنا ي  رد  نز  یگدـنز  تایح  هیآ 13 13 -
هیحتف ي رتکد  یمالسا ،  هشیدنا ي  خیرات و  رد  نز  ص 23 15 - مالسا ،  هاگدید  زا  لقن  هب  یلیلج  اضردمحم  تیدوهی ،  مالسا و  رد  نز 
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رصان نسح  دمحم  همجرت ي  یناساس ،  قوقح  رد  نز  هملنزاب ،  نایتسیرک  زا  لقن  هب  امیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  هداز ،  یحاتف 
 ، ناهج مالسا و  رد  نز  قوقح  زا  لقن  هب  یمئاق ،  یلع  رتکد  یمالـسا ،  هشیدنا ي  رد  نز  تایح   - 16 ص 12 .  ینامزلا ،  بحاص  نیدلا 

دیجم همجرت ي  برع ،  رد  نز  نایرع  هرهچ ي  زا  لـقن  هب  هداز ،  یحاـتف  هیحتف  رتکد  یمالـسا ،  هشیدـنا ي  خـیرات و  رد  نز  ص 7 17 - 
تاراشتنا یمئاق ،  یلع  رتکد  یمالـسا ،  هشیدـنا ي  رد  نز  تاـیح  هیآ 49 19 -  يروش ،  هروـس  ص 178 18 - يدارم ،  میحر  نـتورف و 

هشیدنا ي رد  نز  تایح   - 21 ص 73 .  يریما ،  تاراشتنا  یمئاق ،  یلع  رتکد  یمالـسا ،  هشیدـنا ي  رد  نز  تایح  ص 72 20 - يریما ، 
 ، یمالـسا هشیدنا ي  خـیرات و  رد  نز  هیحتف ،  هداز ،  یحاتف  ص 9 22 -  مالـسا ،  رد  نز  قوقح  زا  لقن  هب  یمئاـق ،  یلع  رتکد  یمالـسا ، 

هیآ 58 24- لحن ،  هروس  - 23 ص 185 .  ج 6 ،  رون ،  هفیحص ي  ینیمخ ،  هللا  حور  زا  لقن  هب  امیس ،  ادص و  یمالـسا  ياهـشهوژپ  زکرم 
زا لـقن  هب  شیدـنا ،  وـن  همغن  تاراـشتنا  ددـجت ،  تنـس و  شکاـشک  رد  نز  قوـقح  دـمحم ،  روـپ ،  میکح  ص 258 25 - ءاـسن ،  تاـیآ 

همه زا  هک  تسا  یمور  ههلا ي  کـی  سوناـی   ، Janus ص 65 26 -  عامتجا ، »  مالـسا و  نیـسح « ،  دـمحم  همالع  موحرم  یئابطابط ، 
رد نز  هاگیاج  اضردمحم ،  یلیلج ،  - 28 يدالیم .  لاس 1240  هب  یفوتم   ، Jacgues devitry  - 27 دنک .  یم  هاگن  هدننیب  هب  فرط 
زا نز  زا  لقن  هب  ناـمه ،   - 29 ص 277 .  باب 11 ،  سلوپ ،  لوا ،  هلاسر ي  لیجنا ،  زا  لـقن  هب  ناتـسد ،  تاراـشتنا  تیدوهی ،  مالـسا و 

رـصع ندـمت ،  خـیرات  زا  لقن  هب  يریما ،  تاراشتنا  یمالـسا ،  هشیدـنا ي  رد  نز  تایح  یلع ،  یمئاـق ،   - 30 ص 28 .  مالـسا ،  هاگدید 
یناریا مسینیمف  ات  یناهج  مسینیمف  زا  نانز ،  یعامتجا  یگنهرف و  یملع ،  همانهام ي  یفسلف 32 -  تاذل  زا  لقن  هب  نامه ،  - 31 تعنص . 

 ، رندراگ مایلیو  زا  لقن  هب  ص 13 ،  نانز ،  تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  مسینیمف )  زا  ثحب  ترورض  لاس 1387 (  متفه ،  تسیب و  هرامش  ، 
لئونام همانهام ،  ناـمه   - 33 ص 174 .   ، 1381 نانز ،  تاقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  يدـمحم ،  هموصعم  همجرت  هداوناـخ ،  هیلع  گـنج 

ياه شهوژپ  زکرم  یمالـسا ،  هشیدـنا ي  خرات و  رد  نز  هیحتف ،  هداز ،  یحاـتف  - 34 ص 188 .  مود ،  دلج  تاطابترا ،  رـصع  زلتـساک ، 
ص سنجلا ،  هأرملا و  يوادعسلا ،  لاون  زا  لقن  هب  نامه ،  - 35 ص 147 .  هفسلف ،  تاذل  تنارود ،  لیو  زا  لقن  هب  امیس  ادص و  یمالـسا 
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نآرق نایبزا  هداوناخ  يوناب  کی  ياه  هتسیاب 

عیطم دوـخ  هـک  دـنزاس  دوـخ  هارمه  اررهوـش  دـنناوت  یم  یناـنز  هداوناـخروما  نداد  ناـماسرد  ندوـب  تناـق  يرقاـبریم  نـسحم  : هدنــسیون
نز ترطفرد  . دراد تقباطم  ناسنا  ترطف  اب  تسا  هدرک  حرطم  دـنوادخ  هکار  یمکح  تسا و  ترطف  اب  قباطم  یهلا  ماـکحا   . دنـشابرهوش
هک ییاهدرمزا  ناوناب  هک  دوش  یم  هدیدرایـسب  هچ  . ددرگن طیرفت  طارفا و  راتفرگ  درم  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا   . دراد دوجورهوش  زا  تعاطا 
هک یناـمز  رگم  درادـن  ندرک  تعـالطا  يوخ  يرطفروـط  هب  مه  درم  لـباقم  فرطرد  . دـنا یـضاران  دـننک  یمن  یتیلوئـسم  ساـسحا  چـیه 

یلو دوب  دهاوخ  شرسمه  عباترومارد  مه  وا  تسوا  عیطم  شرسمه  هک  دنک  ساسحا  درم  یتقو  تاقوا  زا  يرایسب   . دنیبب عیطم  ار  شرسمه 
ناوت یمن  رگید  تروص  نیارد  دور و  یم  نیبزا  یگدـنز  ماـظن  هب  تبـسنرهوش  داـمتعا  دریگب  عـضوم  ودتـسیاب  شرهوـش  لـباقم  نزرگا 
دنریگ یم  تبالـص  یگنادرم و  تلاـح  ناشنارــسمه  لـباقمرد  هـک  یناـنز  درک . ینیب  شیپ  نزو  درم  يارب  ار  ینیریــش  قـفوم و  یگدـنز 

یگدـنب دیـشاب و  ادـخ  هدـنب ي  هک  دـیامرف  یم  ادـخ  رگا   . دراد تریاغم  تقلخ  ماظن  اـب  يراـتفر  نینچ  هک  ارچ  ؛ دنتـسین قفوم  یگدـنزرد 
هک نیارگم  تسین  دونـشخان  سیئر  تعاطازا  سوئرم   . میرب یم  تذـل  ادـخ  هب  یگدـنبزا  ام  تسا و  هتـشرس  امرد  ار  یگدـنب  حور  ، دـینک

ار لباقم  فرط  تعاطا   ، فرط کی  تعاطا  هک  تسا  یعیبط  تساراومه و  يرمارهوش  تعاطا  زا  زین  نز  ترطف  رد  دنک . لمع  دـب  سیئر 
یم مـیرک  نآرق  ( 1 .«) دـنک تعاطا  نمزا  هک  ما  یـسک  نآ  عیطم  نم   :» دـیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  هک  اـجنآ  اـت  تشاد  دـهاوخ  هارمه  زین 
درم ندوب  ماوق  هجیتن ي  هک  تسا  نآرگناـیب  قوف  ینآرقریبـعت  دنناشنارـسمه .  عیطم  هحلاـص  ناـنز  سپ  ( 2 «) تاتناق تاحلاصلاف   :» دیامرف
مرت یقتم  نوچ  دیوگب  دناوت  یمن  نز  کی   . دنـشاب عیطم  دیاب  حلاص  راکوکین و  نانز  سپ  دنلوؤسم  اهدرمرگا  ینعی  ؛ تسا نز  ندوب  تناق 
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تعاطا زا  روظنم  تسادـخ و  نآ  زا  طقف  قلطم  تعاطا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  منک ! یمن  تعاطا  مرهوش  زا  مراد  يرتشیب  تمارکو 
هب تسا  هدربن  هرهب  يریخ  زا  نامیا  زا  دعب  يدرم  چیه  : » دومرف ص)  ) لوسر ترضح  تسا . يرـسمه  صخـشم  مولعم و  فیاظو  هزوح  رد 
لام دوخزا و  ودنک  تعاطا   ، دنک یمرما  وا  هب  یتقو  دوش و  داش  دنک  هاگن  وا  هب  نوچ  هک  هنوگنآ  ، دشاب ابیز  ورادـنید  هک  يرـسمه  هزادـنا 

شرسمه بایغ  رد  نز  ، دشاب ظفاح  هک  تسا  نآ  هداوناخ  يوناب  تیلوئـسم  نیمود  ندوب  ظفاح  ( 3 .«) دنک تظفاحم  وا  بایغ  رد  شرهوش 
نآرق دنک . يرادساپ  تسا  هتـساوخ  وازا  ادخ  هچنآ  زا  دـشاب و  رادافورگید  ترابع  هب  سانـش و  تیلوئـسم  ، دوخ یگدـنز  هب  تبـسن  دـیاب 

ار دوخ   ( نارهوش  ) رارـسا  ، هدرک ظفح  ( نانآ يارب   ) ادـخ هچنآ  ساـپ  هب  نارـسمه  ( 4 «) هللا ظفح  امب  بیغلل  تاـظفاح   :» دـیامرف یم  میرک 
دنناشنارهوش لاوما  رادـساپ  سپـس  دـننک و  تظفاحم  دوخ  زا  لوا  هلهو ي  رد  ینانز  نینچ  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  دـننک . یم  ظـفح 

سومان نیا  یعقاورادـساپ  دوش و  يرادـساپ  سومان  نیازا  دـیاب  تسا و  درم  سومان  نز  . دـشاب شدوخ  ظفاحم  دـیاب  نز  لوا  ماگ  رد  ( 5 .)
اب نز  ار  رما  نیا  دـشاب و  هدوسآ  وا  رطاخ  دـیاب  دـنور و  یم  ینـالوط  ياـهترفاسم  هب  نادرم  اـسب  هچ  . دـشاب دـناوت  یمن  نز  دوخزج  یـسک 
ارچ ؛ دنک يرادساپ  نآ  زا  دشاب و  ساسح  وا  بایغرد  شرسمه  لاوما  هب  تبسن  دیاب  نز  مود  ماگرد   . دزاس ققحم  دناوت  یم  شدوخراتفر 

. دـنک تظافح  يرادـساپ و  شتیلوئـسم  هزوح ي  زا  دـیابریدم  کی  تسوا و  هدـهعرب ي  هناخ  یلخاد  روما  میظنت  تسا و  لزنم  ریدـم  هک 
هزوـح ي رد  لوئـسم  کـی  . تسا هناـخروما  میظنت  لوئـسم  دراد و  هدـهع  رب  ار  لزنم  یلخاد  تیریدـم  هناـخ  يونابدـک  لزنم  روـما  مـیظنت 

اررواشم نأش  طقف  نادرم  نیب  نیارد  . دـهد ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  شفیاظو  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  یفاک  تارایتخا  دـیاب  دوخ  تیلوئـسم 
لزنم یلخاد  روما  تایئزج  رد  هک  ینادرم  دشاب . هتشاد  دناوت  یم  رواشم  نأش  طقف  مناخ  ، درم تیماوق  هزوح ي  رد  هک  يروط  نامه  ، دنراد

یخرب رد   . دنیامن مهارف  ار  رسمه  رطاخ  تیاضر  یناور  یحور و  رظنزا  دنناوت  یمن  دنزاس و  یم  لتخم  ار  هداوناخ  ماظن  ، دننک یم  تلاخد 
لالتخا بجوم  دوخ  هلأسم  نیا  هک  دـننک  یم  تلاخد  مه  لزنم  شنیچ  عون  رد  ًالثم  یئزجرومارد  یتح  نادرم  دوش  یم  هدـید  اه  هداوناخ 

رجا و تسا و  هدیدنـسپ  يرما  لزنم  رومارد  درم  کمک  يراـکمه و  هک  درک  شومارف  دـیابن  نیا  دوجو  اـب  . تسا یگداوناـخ  یگدـنز  رد 
ابو دنراد  يدج  تیلوئـسم  ناشنادنزرف  تیبرت  هب  تبـسن  هداوناخ  هناخریدم و  ماقمرد  ردـپ  ردام و  نادـنزرف  تیبرت  د. دراد . ییالاب  شاداپ 

درم و دوش . یم  هدوشگ  هداوناخ  يورارف  يدیدج  يایند  تقیقحرد  ددرگ و  یم  هفاضا  هداوناخ  نوناک  هب  يدیدج  وضع  دنزرف  ره  دـلوت 
مرکاربمایپ تسا . ردام  هدهعرب ي  تیلوئـسم  نیا  هدمع ي  دنا و  هتفریذپ  ار  ناسنا  کی  یـشخب  تداعـس  تیلوئـسم  ندشراد  دـنزرف  اب  نز 

انعم نیا  هب  تسا  ناردام  ياپ  ریز  تشهب  : فلا دوش : یم  تشادرب  هنوگود  تیاور  نیا  زا  ( 6 .«) تسا ناردام  ياپریز  تشهب   :» دومرف (ص)
هک انعم  نیا  هب  تسواردام  تسد  هب  دنزرف  ندش  یتشهب  ب: دیوش . تشهب  دراو  دیناوت  یم  ناتردام  هب  ندرک  تمدخ  اب  امش  ندرم  يا  هک 

ردامزا ار  يراتفر  هلکاش ي  يرکف و  ینابم  نییاپ  نینـس  رد  صوصخب  نادـنزرف  تسا . ردام  تیبرت  ورگ  رد  نادـنزرف  يراگتـسر  حـالف و 
یتیبرت و بادآ  زا  يرایـسب  نادنزرف   . دـنریذپ یم  وگلاردـپزا  یعامتجا  ياهراتفر  عونرد  اهرـسپ  هژیو  هب  رتالاب  نینـس  رد  اما  . دـنزومآ یم 
اج نآ  زا  نیدلاو  . دراد خضاوو  نشور  يدـنور  ینید  تیبرت  دـنزومآ . یم  ردامزا  ار  راتفر  قلخ و  نسح  لثم  یعامتجا  هیلوا ي  ياهراتفر 
هار رد  نادنزرف  هچ  ره  تروص  نیارد   . دنیامن تیعبت  میقتسم  ریسم  نیازا  ینید و  تیبرت  شور  نیازا  دیاب  دنلوئسم  نادنزرف  تیبرت  رد  هک 
اهنآ دندرک و  مهارف  نادنزرف  يارب  ار  ینید  یلاعت  دشر و  هنیمزرگا ي  اما  . دوب دنهاوخ  میهس  ناشیا  لامعارد  مه  نیدلاو   ، دنهن ماگ  یهلا 

وردـپ هک  نیا  رگم  ، دـش دـنهاوخن  باقع  نادـنزرف  رطاخ  هب  دنتـسین و  اهنآ  هانگ  لوئـسم  نیدـلاو   ، دـنتفر لـطاب  هاـنگ و  تمـس  هب  مهزاـب 
باـقع نادـب  زین  نیدـلاو  ، دوش هاـنگ  بکترم  دـنزرف  نآ  هچره  تروص  نیارد  هک  دنـشاب  هدرک  مهارف  ناـنآ  يارب  ار  هاـنگ  هنیمزرداـم ي 

رد تسا  هدش  ینازرا  وا  هب  یهلا  تمکح  هک  نامقل  . دنک یم  وگزاب  میکح  نامقل  نابز  زا  ار  ینید  تیبرتریـسم  میرک  نارق  دـش . دـنهاوخ 
ال :» نامحر يادـخ  اب  طابترا  نسح  -1 زا : تسا  تراـبع  روـحم  هد  نیا  . دـهد یم  رارق  رظن  دـم  ار  ینید  تیبرتروـحم  هد  شدـنزرف  مـیلعت 

یف وا  هرخـص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هـبح  لاـقثم  کـت  نا  :» داـعم -3 ( 8 «) هیدلاوب ناسنالا  انیـصوو  :» نیدـلاو هب  مارتحا  -2 ( 7 «) هللااب كرشت 
نع هــنا  فورعملاـــبرماو و  :» رکنم زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  -5 ( 10 «) هالصلا مقا  :» زامن -4 ( 9 «) هللا اـهب  تاـی  ضرـالا  یف  وا  تاومـسلا 
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یف شمت  ـالو  :» ینتورف عضاوت و  -8 سانلل » كدخ  رعـصتالو  :» يرادمدرم -7 کـباصاام » یلع  ربصاو  :» يرادـیاپ ربص و  -6 ( 11 «) رکنملا
یتیبرتروشنم هد  قوف  دراوم  کتوص »  نم  ضضغاو   :» نتفگ نخس  مارآ  هتسهآ و  -10 کیشم » یف  دصقاو  :» يور هنایم  -9 احرم » ضرالا 

یتیبرت ریـس  دـنک  یم  وگزاب  یهلا  میکح  کی  نابز  زا  میرک  نآرق  هک  هعومجم  نیارد  دـیمان   " ینید تسایـس   " ار نآ  ناوت  یم  هک  تسا 
/ج14/ص169. لئاسولا كردتسم  -3 . 34/ ءاسن هروس  -2 /ج98/ص386 . راونالاراحب -1 اـه :  تشون  یپ  ددرگ . یم  نشور  ناوجون  يارب 
-9 . 14/ نامقل هروس  -8 . 13/ نامقل هروس  -7 ج15/ص180 .  / لئاسولا كردتـسم  -6 /ج3/ص90 . اضیبلا هجحملا  -5 . 34/ ءاسن هروس  -4

.17/ نامقل هروس  -11 . 16/ نامقل هروس  -10 16/ نامقل هروس 

مالسا هاگدید  زا  نز  فیلاکت  قوقح و  هسیاقم 

، جاودزا دادرارق  اب  رهوش  نز و  هدیکچ :  هشیدنا  قاور  همانهام  عبنم :  يدـمحم  یـضترم  هدنـسیون :  رهوش )  زا  تعاطا  یلام ،  لالقتـسا  ) 
یلام طباور  يانبم  نیجوز  یلام  لالقتـسا  لـصا  ناریا  مالـسا و  قوقح  رد  دـننکیم . ادـیپ  رگیدـکی  هبتبـسن  یفلتخم  فیلاـکت  قوقح و 
هلمج زا  یبرغ  ياهروشک  قوقح  رد  اما  دنراد . لماک  لالقتسا  دوخ  لاوما  فرصت  باستکا و  رد  رهوش  نز و  زا  کی  ره  تسا و  نیجوز 
قلطم ییادج  میژر  رد  دراد و  رایتخا  رد  ار  نیجوز  كرتشم  لاوما  هرادا  كارتشا ، سیئر  ناونع  هب  درم  لاوما ، كارتشا  میژر  رد  هسنارف ،
هنیزه نیمات  رگید  فرط  زا  دـیامن . در  ار  نآ  احیرـص  نز  هکنیا  رگم  دراد  ار  نز  لاوما  رد  فرـصت  قح  ینوناـق ، ضرف  قباـطم  زین  لاوما 
هبناج ود  دـهعت  کی  هسنارف  قوقح  رد  یلو  درادـن  یفیلکت  چـیه  هنیمز  نیا  رد  نز  تسا و  هبناج  کی  يدـهعت  مالـسا  قوقح  رد  هداوناخ 

لکـشت و ره  رد  تسرپرـس  ریدـم و  دوجو  ترورـض  هبتیاـنع  اـب  هداوناـخ  رب  رهوشتساـیر  تسا . نآ  نیماـت  هب  فـلکم  زین  نز  تسا و 
نیا یـساسا  فدـه  تسین . وا  یـصخش  روما  رد  درم  زا  تعاطا  هب  مزلم  نز ، زگره  يدادبتـسا و  هن  تسا  يرادا  تسایر  کـی  ياهعماـج ،

هب هک  یلئاسم  زا  یکی  تسا . هنیمز  نیا  رد  مالسا  نیناوق  ياهیگتسجرب  نییبت  هسنارف و  قوقح  مالسا و  قوقح  نایم  یقیبطت  یـسررب  هلاقم ،
زا يرایـسب  هک  دناهتـشاد  زاربا  هراب  نیا  رد  یخرب  تسا . رهوش  نز و  ناـیم  یقوقح  طـباور  هدـیدرگ ، ناونع  درم  نز و  نیب  ضیعبت  ناونع 

يواست ناهاوخ  هک  نانز  قوقح  یللملانیب  نویسناونک  هب  مه  ناریا  دراد  ترورض  و  تسا . هدش  لئاق  ضیعبت  درم  نز و  نیب  یهقف  نیناوق 
ریغ لئاسم  یلام و  لئاسم  رد  ار  رهوش  نز و  طباور  ثحب ، نیا  فلتخم  يایاوز  ندش  نشور  يارب  ( 1 . ) ددنویپبتسا درم  نز و  هبناج  همه 
سپ راتفگ  نیا  رد  رهوش  نز و  یلام  طباور  لوا : راتفگ  درک . میهاوخ  حرطم  راتفگ  ود  رد  هداوناخ ) رد  رهوشتسایر  هلاسم   ) اـهنآ یلاـم 
نییبت فلا ) دومن . میهاوخ  نایب  هداوناخ  هنیزه  نیمات  یگنوگچ  یلاـم و  لـئاسم  رد  ار  رهوش  نز و  تاراـیتخا  میهاـفم ، یخرب  حیـضوت  زا 

زا کی  ره  تارایتخا  دودـح  هک  دراد  مهم  یلام  ماظن  عون  ود  رهوش  نز و  یلام  طابترا  هراب  رد  فلتخم  ياهروشک  قوقح  میهافم  یخرب 
هب لامجا  روط  هب  هک  دـنکیم  نییعت  یگدـنز  هنیزه  نیمات  يارب  ار  اـهنآ  فیلاـکت  قوقح و  لاوما و  زا  يرادربهرهب  فرـصت و  رد  نیجوز 
زا سپ  رهوش  نز و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نیجوز  یلام  لالقتـسا  لاوما ) ییادـج   ) یلام لالقتـسا  میژر  - 1 میزادرپیم . ود  نآ  یفرعم 

لیکـشت ار  یکرتـشم  ییاراد  درم  نز و  لاوـما  دـنرادروخرب . مـه  زا  ادـج  زاـتمم و  ییاراد  ود  زا  ییوشاـنز ) یگدـنز  نارود  رد   ) جاودزا
لالقتـسا ییوشانز  نارود  رد  هبـستکم  لاوما  ای  قباس  ياهییاراد  لاوما و  فرـصت  میظنت و  هرادا ، رد  حاکن  دقع  زا  سپ  نز  دـنهدیمن و 

رد يرایتخا  هنوگ  چـیه  هداوناخ ، رب  رهوشتسایر  دـهد . ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  یقوقح  يدام و  لمع  هنوگ  ره  دـناوتیم  دراد و  لـماک 
رب مکاـح  میژر  اـهنت  ناونع  هب  ار  میژر  نیا  یمالـسا ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  ناریا و  قوقح  دروآیمن . دوـجو  هب  وا  يارب  هجوز ، لاوـما 

دادرارق ياهلدم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ناملآ  سییوس و  هسنارف ، دـننامه  ییاپورا ; ياهروشک  قوقح  رد  دـناهتفریذپ . نیجوز  یلام  طباور 
جاودزا زا  سپ  رهوش  نز و  ییاراد  میژر ، نیا  رد  لاوما  رد  كارتشا  میژر  - 2 تسا . هدش  هتفریذپ  لاوما  ییادج  میژر  مان  اب  حاکن  یلام 

سپ جاودزا و  زا  لبق  ییاراد  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  لاوما  هبتبسن  كرتشم  لاوما  نیا  لومـش  دهدیم . لیکـشت  ار  كرتشم  ییاراد  کی 
; دوب دهاوخ  توافتم  دراد  دوجو  ییاپورا  ياهروشک  زا  يرایـسب  قوقح  رد  هک  یلام  كارتشا  میژر  فلتخم  ياهلدـم  هب  هجوت  اب  نآ ، زا 
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زا رتهدرتسگ  درم  تارایتخا  لقاال  ای  دراد و  هدـهع  رب  ار  كرتشم ) لاوما   ) لاوما نیا  رد  فرـصت  میظنت و  هرادا ، درم ، اـهنآ  بلاـغ  رد  اـما 
لثم النماک ; یقوقح  متـسیس  رد  مه  ناملآ و  هسنارف و  دننام  ینمرژ ; یمور -  یقوقح  متـسیس  رد  مه  میژر  نیا  دـشابیم . نز  تارایتخا 

زا ناشلاوما  رب  اهنآ  فرصت  هرادا و  قح  نیجوز و  یلام  لالقتسا  لصا  یلام  لئاسم  رد  رهوش  نز و  تارایتخا  ب ) دراد . دوجو  ناتـسلگنا 
تسا هتفریذپ  ار  نآ  دوخ  ( 2  ) هدام 1118 رد  مه  یندم  نوناق  درادن . دوجو  نآ  رد  یفالتخا  دیدرت و  چیه  تسا و  هعیش  هقف  ملـسم  لوصا 

لـخد و هنوگ  ره  دوخ  یـصخش  لاوما  رد  دـناوتیم  دراد و  لـماک  يدازآ  لالقتـسا و  يداـصتقا ، یلاـم و  لـئاسم  رد  نز  : » نآ قباـطم  و 
 . نآ زا  دعب  ای  دشاب و  هدـمآ  تسد  هب  جاودزا  زا  لبق  لاوما  نآ  هک  نیا  زا  معا  دـشاب . مزال  رهوشتقفاوم  هک  نآ  نودـب  دـیامن ; یفرـصت 

ءاسنلل اوبستکا و  امم  بیـصن  لاجرلل   » هیآ . 1 دومن . دانتـسا  ناوتیم  یهقف  عبانم  زا  لیلد  ود  هب  هعیـش ، هقف  رد  لـصا  نیا  تاـبثا  يارب  ( 3)
باستکا هملک  تسا . ياهرهب  دـنروآیم  تسد  هب  هچنآ  زا  ار  نانز  زین  دـننکیم و  بسک  هچنآ  زا  ار  نادرم  ینعی : (4  ) نبستکا امم  بیصن 

رب لیلد  هجوت و  لباق  رایـسب  دوشیم  رکذـتم  باستکا  بسک و  ياـنعم  نیب  یناهفـصا  بغار  هک  یقرف  اـما  تسا  ندروآ  تسد  هب  ینعم  هب 
دنک هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  دهاوخیم  ناسنا  هک  دوشیم  لامعتسا  ياهدیاف  ندروآ  تسد  هب  رد  باستکا  هملک  دیوگیم : يو  تساعدم ;

هک ار  يزیچ  نآ  مه  دوشیم و  لـماش  دـنک  هدافتـسا  دـهاوخیم  دوخ  هک  ار  هچنآ  مه  بسک ، دـیامن و  نآ  زا  یـصاصتخا  يرادربهرهب  و 
يزیچ درم  نز و  ینعم ، نیا  قباطم  تسا . رتماع  باستکا  يانعم  زا  بسک  هملک  يانعم  تهج  نیا  زا  ( 5 . ) دروآیم تسد  هب  نارگید  يارب 

دوب دهاوخ  نینچ  هیآ  دافم  ور ، نیا  زا  تشاد . دنهاوخ  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  فرـصت و  قح  القتـسم  ناشدوخ  دنروآیم ، تسد  هب  هک  ار 
ثرا و دننام  يرایتخاریغ ; ای  دمآرد  بسک  دننام  دشاب ; يرایتخا  هاوخ  دـنروآیم -  تسد  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  درم ، نز و  زا  کی  ره  هک 

ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  موحرم  تشاد . دـنهاوخ  لقتـسم  روط  هب  ار  يرادربهرهب  هدافتـسا و  قح  دراد و  صاصتخا  ناشدوخ  هب  هریغ - 
ناگدـنب هب  دـهاوخیمن  یلاعت  يادـخ  تسوا و  دوخ  صاخ  دروآیم  تسد  هب  يزیچ  لـمع  هار  زا  نز  اـی  درم و  رگا  : » دـیوگیم هیآ  نیا 

هک نیا  زا  معا  تسا ; شیوخ  هب  نداد  صاصتخا  تزایح و  یعون  هیآ  رد  باـستکا  زا  دارم  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا   . دـنک متـس  دوخ 
یهتنم هرخالاب  نکیل  يرایتخا . لمع  ریغ  هب  ای  هفرح  ای  تعنـص و  هار  زا  باستکا  ریظن  دـشاب  يرایتخا  لمع  هلیـسو  هب  نداد  صاصتخا  نیا 

نآ زا  دنک  بسک  ار  يزیچ  ره  سک ، ره  هک  تسا  مولعم  و  دـشاب ... هدـش  صاصتخا  نیا  ثعابتفـص  نآ  نتـشاد  هک  یتفـص  هب  دوشیم 
يرتعیسو تشادرب  اب  نیرسفم  زا  یکی  ( 6  . ) تسا هدرک  هک  تسا  یباستکا  رطاخ  هب  دراد ، ياهرهب  ره  یـسک  ره  تشاد و  دهاوخ  ياهرهب 

زا یسک  ره  ششوک  یعس و  هبتبسن  تراجت  بسک و  رد  دنوادخ  : » دیوگیم تراجت ، لاغتـشا و  رد  نانز  يدازآ  هب  تبـسن  هیآ ، نیا  زا 
هبتبـسن نینچمه  دنوش و  لوغـشم  تراجت  هب  دـنناوتیم  مه  نانز  هک  تسا  لیلد  هفیرـش  هیآ  دـیامرفیم ... اطع  دوخ  معن  زا  نز  ای  درم و 

طیلست  » هدعاق مان  هب  هک  هدعاق  نیا  مهلاوما  یلع  نوطلسم  سانلا   » هدعاق مومع  . 2 ( 7 « . ) دنوش دنمهرهب  یهلا  معن  زا  دوخ  ششوک  یعس و 
هک تسا  نینچ  روبزم  هدعاق  دافم  دوشیم . دانتـسا  رایـسب  نادب  هقف ، رد  تسا و  هعیـش  ياهقف  دزن  هدـش ، هتفریذـپ  دـعاوق  زا  تسا  فورعم 

دناوتن هجوز  ای  نز  هک  نیا  دروم  رد  مه  ییانثتسا  دنراد و  ار  یفرـصت  هنوگ  ره  قح  ناشدوخ  لاوما  هبتبـسن  درم  نز و  زا  معا  مدرم  همه 
هک تسا  ینعم  نیدـب  ( 8  ) هسفن بیطب  الا  ملـسم  ءرما  لام  لحیال   » تیاور هوالع  هب  تسا ، هدـشن  دراو  دـیامن ، فرـصت  شدوخ  لاوما  رد 

نومـضم نیا  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  يرگید  ددـعتم  تامومع  زین  تسین و  زیاج  وا  تیاضر  نودـب  ناملـسم  صخـش  لام  رد  فرـصت 
دوجو دنک ، فرصت  دوخ  رسمه  لاوما  رد  دیامن  زاجم  ار  رهوش  هک  ییانثتسا  صیصخت و  چیه  دراد و  اعدم  نیا  ربتلالد  تسا  هدش  دراو 

زا تسا . هدیدرگ  بلـس  رهوش  زا  نز  لاوما  رد  هلخادم  هنوگ  ره  قح  هدش و  هاتوک  نز  لاوما  زا  درم  تسد  لالدتـسا ، نیا  هیاپ  رب  درادـن ;
عبانم زا  يرایسب  هکلب  هعیش  یهقف  عبانم  قباطم  لاوما ، زا  يرادربهرهب  فرـصت و  هرادا ، تیکلام ، رد  درم  زا  نز  لالقتـسا  دروم  رد  ور  نیا 
اوتؤتال  » هیآ هب  دانتـسا  اب  یـضعب  هک  تسا  هدـش  لـقن  ( 9  ) تنـس لها  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هتبلا  تسین . يدـیدرت  چـیه  ياج  تنـس  لـها 
قباطم اما  تسا ; نانز  ریغص و  دالوا  لماش  اهفس  هک  ریسفت  نیا  اب  دنتسناد ، عونمم  ناشلاوما  رد  فرصت  زا  ار  نانز  ( 10  ) مکلاوما ءاهفسلا 
لئاسم رد  یفاک  دشر  هب  هک  تسا  ریغص  ماتیا  نامه  هیآ ، نیا  رد  اهفس  زا  روظنم  تسا و  ماتیا  هرابرد  قوف  هیآ  هعیش  نیرـسفم  ياهریـسفت 
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کی زا  لاس 1307 ، رد  یندم  نوناق  نیودت  نامز  زا  نیجوز  یلام  ماظن  هعیـش  هقف  زا  تیعبت  هب  زین  ناریا  قوقح  رد  ( 11 . ) دناهدیسرن یلام 
مکاح دعاوق  نتشاد  یهلا  یبهذم و  هشیر  تسناد . نآ  مکحم  يانبم  اشنم و  زا  یـشان  دیاب  ار  تابث  نیا  تسا . هدوب  رادروخرب  یبسن  تابث 
نشور رایسب  زین  رما  نیا  هفسلف  دومن . دادملق  تابث  نیا  تلع  دیاب  ار  تسا  رهوش  نز و  نیب  طباور  رد  یتلادعیب  زا  عنام  هک  طباور  نیا  رب 
راهظا ینید  نارظنبحاص  زا  یخرب  هک  هنوگنامه  تسا و  هدومن  هجوت  تلادع  لصا   » هب يزاسهباشت  ياج  هب  مالـسا  ادـتبا ، زا  اریز  تسا ;

هب مالـسا  رد  ار  عرـش  لقع و  قباطت  نوناق  هک  تسا  یلـصا  نامه  تسا ، یمالـسا  هقف  مالک و  ناکرا  زا  یکی  هک  لدـع  لـصا  : » دـناهدومن
دشاب نینچ  دیاب  نوناق  نالف  دنکیم  باجیا  لدع  هک  دوشبتباث  رگا  هعیش -  هقف  لقاال  و  یمالسا -  هقف  رظن  زا  ینعی  تسا ; هدروآ  دوجو 
یلصا قبط  مالسا  عرش  اریز  تسا ; نیمه  مه  عرش  مکح  مییوگب  دیاب  راچان  تسا  تلادع  فالخ  تسا و  ملظ  دشاب  نانچ  رگا  نانچ و  هن 

هیاپ لدع ، لصا  حیـضوت  نییبت و  اب  مالـسا  ياملع  دوشیمن . جراخ  یعیبط  يرطف و  قوقح  تلادـع و  روحم  زا  زگره  هداد  میلعت  دوخ  هک 
یقفاوت هک  دادن  هزاجا  نیجوز  هب  یتح  مالـسا  تلادع ، ساسارب  یمالـسا  نیناوق  يراذـگهیاپ  رب  هوالع  ( 12 « ) دنداهن انب  ار  قوقح  هفـسلف 

روط هب  ار  هقفن  هک  دـنک  طرـش  دوخ  نز  اب  دـناوتیم  درم  ایآ  هک  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوش . یتلادـعیب  هب  رجنم  ات  دـنیامن 
نینچ ریخ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دریذـپب ؟ ار  طرـش  نیا  لوا  زا  مه  نز  نآ  دوـخ  دـهدن و  وا  هـب  رگید  نز  اـب  يواـسم  لـماک و 
هجوت دیاب  ( 13  ...« . ) دـنکیم ادـیپ  ار  نز  کـی  لـماک  قوقح  هاوخاـن  هاوخ  جاودزا  دـقع  بجوم  هب  ینز  ره  تسین ، حیحـص  ییاـهطرش 
نیدـب میدرک  حرطم  هک  یتابث  ای  تسا و  هدـش  هدایپ  مالـسا  یقرتم  لوصا  مامت  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  هدـش  داـی  بلاـطم  هک  تشاد 

یعامتجا تالوحت  نامز و  تایـضتقم  سکعلاب  دریگب ; دیابن  ای  هتفرگن  ماجنا  ناریا  قوقح  يراذگنوناق  لوط  رد  یتاحالـصا  هک  تسانعم 
هقف و رد  داهتجا  اساسا  دوش و  هئارا  یمالـسا ، نیناوق  رتهب  هچ  ره  يارجا  تهج  بسانم  ياـهراک  هار  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  دـنکیم  باـجیا 

طباور رب  مکاح  یلک  لوصا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب . دوخ  نامز  ياهزاین  يوگباوج  دـیاب  هقف  هک  تسا ، انعم  نیمه  هب  نآ  ییایوپ 
مالـسا قوقح  رد  لبق  نرق  هدراهچ  یقرتم ، نیناوق  لوصا و  نیا  یتقو  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تسا . هدوب  رادروخرب  یبسن  تاـبث  زا  نیجوز 

هلمج زا  متـسیب ، نرق  زا  لبق  ات  ییاپورا  ياهروشک  رد  دومن ، اطعا  لماک  لالقتـسا  دوخ  لاوما  فرـصت  رد  نز  هب  دوب و  هدـش  هداهن  ناـینب 
الـصا دندوبن و  رادروخرب  مه  یناسنا  قوقح  لقادح  زا  نانز  تساهنآ ، نودـم  قوقح  نیرتلـصفم  نیرتنردـم و  زا  یکی  هک  هسنارف  قوقح 
بابرا درم  نیجوز ، یلاـم  طـباور  رد  ( ، 14  ) يوسنارف ناگدنـسیون  زا  یکی  فارتـعا  هب  دنتـشادن و  مه  ار  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  تیلها 

رد اریز  تسا ; هدوب  قلطم  هبـش  نز ، یـصاصتخا  لاوما  رد  یتـح  لاوما  فرـصت  میظنت و  هرادا ، رد  وا  تاراـیتخا  دوب و  كرتـشم  یگدـنز 
ناونع هب  مه  نآ  دوب و  هدـش  هداهن  درم  هدـهع  هب  نز ، یـصاصتخا  كرتشم و  لاوما  ماـمت  فرـصت  هرادا و  هسنارف ، ینوناق 1804م . میژر 

هب دوش و  لوحتم  دیاب  نآ ، ندوب  هناملاظ  لیلد  هب  نامز  تالوحت  هب  هجوت  اب  ینوناق  نینچ  هک  دوب  دـهاوخ  یعیبط  لوؤسم . ریغ  ریدـم  کی 
لوق هب  اـی  و  ( 15 « . ) دـهد شهاـک  ار  رهوش  نز و  نیب  دوجوم  فـالتخا  هدرک  یعـس  اـهنت  نوناـق 1965م . : » يوسنارف هدنـسیون  نیا  ریبعت 
هدـید نآ  رد  يربارب  هب  شیارگ  لقادـح  ای  دوش و  رارقرب  لاوما  كارتشا  ماظن  رد  درم  نز و  يربارب  هدـش ، یعـس  يرگنزاب  نیا  رد  » ونروک

مغریلع تفگ  دیاب  اما  ( 16 « ) دنشاب هتشادن  رارق  يزیمآضیعبت  نانچ  نآ  ياهتیعـضو  رد  رهوش  نز و  عونتم ، طباور  نیا  تحت  دوشیم و 
جاودزا میژر  نیا  تحت  يوسنارف  نیجوز  رثکا  هک  دیدج  ( 17  ) ینوناق میژر  رد  مه  زونه  نز ، هب  لالقتسا  ياطعا  تمس  هب  اهشیارگ  همه 

، لاوما قلطم  ییادج  میژر  قباطم  یتح  دوشیم . هرادا  درم  طسوت  فالخ ، طرـش  نادقف  تروص  رد  درم ، نز و  كرتشم  لاوما  دـننکیم ،
رد ار  تافرـصت  عاونا  دـناوتیم ، رهوش  نآ  قباطم  دراد و  ار  هجوز  لاوما  رد  فرـصت  هزاـجا  رهوش  هک  هداـهن  نیا  رب  ار  ضرف  راذـگنوناق 

ناریا قوقح  رد  یضرف  نینچ  هجو  چیه  هب  اما  ( 18 . ) دیامن در  ار  رهوش  فرصت  احیرـص  هجوز  هک  نیا  رگم  دهد ; ماجنا  نز  لاوما  دروم 
دیاش هک  برغ  ندـمتم  ياـیند  نیناوق  مالـسا و  نوناـق  نیب  یلاـمجا  هسیاـقم  اـب  ببـس  نیمه  هب  درادـن . دوجو  هعیـش  هقف  قباـطم  مالـسا  و 

لالقتسا يدازآ و  نز و  تارایتخا  دودح  ياهدع ، روصت  فالخ  ربتفگ  ناوتیم  دشاب  هسنارف  یندم  نوناق  اهنآ ، نیرتلماک  نیرتلـصفم و 
تسا ییاهزرم  نآ  زا  رتشیب  رتعیـسو و  بتارم  هب  مالـسا ، یقوقح  ماظن  تعیرـش و  رد  يداصتقا  یقوقح و  طباور  یلام و  روما  ماجنا  رد  وا 
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هک تسا  روآ  بجعت  قوف ، بلاـطم  هب  هجوـت  اـب  ( 19 . ) تسا هدـش  هتخانـش  نز  يارب  ندـمت  یعدـم  ياهروشک  یقوقح  ياهماظن  رد  هک 
یلام مظن  چیه  هک  دـننکیم  حرطم  یقوقح  میژر  کی  ناونع  هب  ار  مالـسا  قوقح  اهنت  هنومن  باب  زا  ( 20  ) يوسنارف نانادقوقح  زا  یضعب 
نیمات ثرا ، باب  رد  یقیقد  زیر و  رایـسب  نیناوق  دعاوق و  هسنارف ، رد  ینوناق  ره  نیودـت  زا  لبق  هک  یلاح  رد  درادـن . نیجوز  صوصخ  رد 

نیا لمح  دوب . هدـش  نیودـت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تنـس  نآرق و  رد  حاکن  زا  سپ  حاـکن و  نارود  یلاـم  لـئاسم  رهم و  هقفن ،)  ) هنیزه
یندم نوناق  زا  داقتنا  اب  نانادقوقح  زا  یکی  هقفن )  هداوناخ (  شاعم  هنیزه و  نیمات  ج ) تسین . ناسآ  مه  اهنآ  یعالطایب  رب  تایرظن  هنوگ 

کی زا  ام  یندم  نوناق  :» دـیوگیم نینچ  تسا ، هتـشاذگ  درم  هدـهع  هب  ار  هداوناخ  یگدـنز  هنیزه  نیمات  مالـسا  قوقح  زا  تیعبت  هب  هک  ام 
رتسا بسا و  کلام  هک  نانچمه  دنک ، هدامآ  ار  يو  نکـسم  كاروخ و  هماج ، ینعی  دـهدب ; هقفن  دوخ  نز  هب  هک  درادیم  او  ار  درم  يوس 

زا يرایسب  رد  ( 21 « . ) دراذگب وا  سرتسد  رد  ار  یگدنز  لقادح  نیا  دیاب  زین  نز  کلام  دروآ  مهارف  نکـسم  كاروخ و  نانآ  يارب  دـیاب 
ره رهوش  نز و  تسا و  هبناج  ود  دـهعت  کی  قافنا  فیلکت  كرتشم و  یگدـنز  هنیزه  نیمات  هسنارف ، هلمج  زا  ییاپورا  ياـهروشک  قوقح 

هقفن  ) نز یـصخش  جراخم  هلمج  زا  هداوناخ و  هنیزه  نیمات  مالـسا  رظن  زا  اما  دنتـسه . هداوناخ  هنیزه  نیمات  دمآرد و  بسک  هب  فلکم  ود 
هبناج کی  فیلکت  کی  نز ، هقفن  نداد  رد  درم  فیلکت  نیاربانب ، درادن . یتیلوؤسم  هنوگچـیه  رظن  نیا  زا  نز  و  تسا . درم  هدـهع  هب  نز )
لاوما زا  هک  درادن  یمازلا  دشاب ، مه  ینالک  تورث  ياراد  نز  رگا  یتح  درادن . نآ  رد  يریثات  نز ، ندوب  رسعم  ای  نکمتم )  ) رسوم تسا و 

زا دـیاب  دـیامن ، مالـسا  قوقح  رب  يداقتنا  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب ، دـنک . نیمات  ار  دوخ  یگدـنز  جاتحیام  جراخم و  دوخ ، یـصخش 
مالـسا هک  تسا  نیا  تقیقح  :» دـندومن راـهظا  رـصاعم  ناسانـشمالسا  زا  یخرب  هـک  ناـنچ  یلو  دـیوگب . نز  زا  مالـسا  قوـقح  يرادـبناج 

رد مالـسا  درم . رادـبناج  هن  تسا و  نز  رادـبناج  هن  مالـسا  دـنک . عضو  ینوناـق  نز  هیلع  درم و  عفن  هب  اـی  درم ، هیلع  نز و  عفن  هب  هتـساوخن 
تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  تیرشب  هعماج  تداعس  هرخالاب  دنبای و  شرورپ  اهنآ  نماد  رد  دیاب  هک  ینادنزرف  نز و  درم و  تداعـس  دوخ  نیناوق 

دـنوشیم و لـسوتم  رادـخاش  غورد  کـی  هب  راـچانب  يرهطم  دیهـش  موـحرم  ریبـعت  هب  نز  قوـقح  زا  تیاـمح  نایعدـم  ور  نیا  زا  ( 22 . )
راچان ناویح  کلام  هک  هنوگنامه  درامگیم  دوختمدخ  هب  ار  وا  دنادیم و  نز  کلام  ار  دوخ  درم  هک  تسا  نیا  هقفن  هفـسلف  دنیوگیم :

هک دیدرک  طابنتسا  امش  مالسا  نوناق  ياجک  زا  هک  دیسرپ  نایعدم  نیا  زا  دیاب  دزادرپب . ار  دوخ  كولمم  تاناویح  يرورـض  جراخم  تسا 
هب درادـن  قـح  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  یکلاـم  هنوـگچ  نیا  تسا . نز  ندوـب  كوـلمم  درم ، نداد  هقفن  تـلع  دـشابیم و  نز  کـلام  درم 

قلعت شدوخ  هب  دـنک  بسک  يدـمآرد  ره  شکولمم  هک  تسا  یکلاـم  هنوگچ  نیا  هدـب ! نم  هب  ار  بآ  فرظ  نیا  دـیوگب  دوخ  كوـلمم 
هبلاطم ار  نآ  ترجا  دناوتیم  دـهد  ریـش  شکدوک  هب  نز  رگا  هک  تسا  یکلام  هنوگچ  نیا  درادـن ! ار  نآ  رد  تلاخد  قح  کلام ، دراد و 

كارتشا ياـهمیژر  رد  هک  تسا  رتکیدزن  هسنارف  هلمج  زا  یبرغ  ياـهروشک  یقوقح  ياـهماظن  زا  هتـسد  نآ  هب  یتبـسن  نینچ  ( 23 ! ) دیامن
هتخانش یکارتشا  لاوما  بابرا  مکاح و  درم ، تسا و  هدوب  قلطم  هبش  حالصا 1965 ، زا  لبق  ات  نوناق 1804  قباطم  رهوش  تارایتخا  لاوما ،
ینوناق مه  تسا ، هداوناخ  هرادا  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  وا  زا  نز  هزاجا  رهوش و  تساـیر  هداوناـخ  تساـیر  مود :  راـتفگ  ( 24 . ) دشیم

یفیلاکت قوقح و  نیجوز  زا  کی  ره  حاکن ، دادرارق  داقعنا  زا  سپ  یندـم ، نوناق  هدام 1102  مالسا و  عرش  ساسا  رب  یعرـش . مه  تسا و 
يارب ینعی  ( ; 25  ) فورعملاب نهیلع  يذلا  لثم  نهل  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  روطنامه  دومن . دـنهاوخ  ادـیپ  رگیدـکی  لباقم  رد 

زا هتفرگ  رارق  نانز  هدهع  رب  یفیلاکت  هک  نانچمه  تسا  هدـش  هداد  رارق  ياهتـسیاش  قوقح  تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاظو  دـننامه  نانز ،
ساـسا رب  فیلاـکت  قوقح و  هک  دـنکیم  اـضتقا  تلادـع  تسا . رارقرب  یلداـعت  اـهنآ  فیلاـکت  قوـقح و  نیب  دـنرادروخرب و  زین  یقوـقح 

هنیزه نیمات  قافنا و  فیلکت  هک  يروطناـمه  مالـسا ، قوقح  رد  ور  نیا  زا  دوش . میـسقت  اـهنآ  نیب  یمـسج  یعیبط و  یحور و  ياـهییاناوت 
سیئر ناونع  هب  درم  زا  اـت  هدـش  فلکم  لـباقم  رد  زین  نز  تسا ، هدـش  هداـهن  درم  هدـهع  رب  ءاـسن  هروس  هیآ 34  قباطم  هداوناخ  یگدـنز 
هفـسلف فلا ) دومن . میهاوخ  نایب  ار  درم  زا  نز  تعاطا  دودـح  هلدا و  هفـسلف و  رـصتخم  روط  هب  لیذ  رد  دـیامن . تعاطا  هداوناـخ ، لکـشت 
تـسا حـضاو  رپ  دراد و  تسرپرـس  ای  لوؤسم  هب  زاین  هعماج ، رد  لکـشت  نیرتيداینب  نیلوا و  ناونع  هب  هداوناخ  هداوناخ  رب  رهوش  تسایر 
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هرادا يراذـگاو  تسین . نکمم  دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  روما  ریبدـت  هک  دـحاو  يربـهر  لوؤسم و  نودـب  یعاـمتجا  لکـشت و  چـیه  هک 
هعماج يداینب  لکـشت  نینچ  رد  تسرپرـس  لوؤسم و  نادـقف  ياـنعم  هب  عقاو  رد  اـهنآ  يود  ره  هبتسا  درم  نز و  زا  لکـشتم  هک  هداوناـخ 

اب دوبن و  رادروخرب  مه  دوخ  یناـسنا  قوقح  لقادـح  زا  نز  متـسیب ، نرق  زا  لـبق  اـت  هک  یبرغ  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هنافـساتم  تسا .
ترابع هب  اـی  اـهنآ  يود  ره  هب  هداوناـختسایر  يراذـگاو  یمـسینیمف و  يرگیطارفا  اـب  هزورما  دـمآیم  رد  نیروجحم  هرمز  رد  جاودزا ،

درم نز و  قوقح  يواست  نایعدـم  روظنم  رگا  دـندش . نیداینب  هعماج  نیا  لالحمـضا  ثعاـب  هداوناـخ ، نوناـک  ندومن  تسرپرـسیب  رگید 
ملظ قیداصم  زا  دناوتیم  دشاب ، اهنآ  یمسج  یحور و  ياهتلصخ  اهییاناوت و  هب  هجوت  نودب  روما ، همه  رد  اهنآ  فیلاکت  قوقح و  هباشت 

نایعدم ایوگ  . تسا فعاضم  یملظ  وا ، ندوب  نز  هب  هجوت  نودب  درم  نز و  نیب  فیاظو  میسقت  نز و  هب  نداد  هنادرم  شقن  دیآ . رامـش  هب 
نکمم درم  نز و  قوقح  هباشت  یبرغ  نانادقوقح  زا  یخرب  فارتعا  هب  اریز  دـنریگ ; یـشیپ  برغ  زا  دـنهاوخیم  درم  نز و  قوقح  يواست 

حالـصا نوناـق  یباـیزرا  رد  دراد ، ترهـش  هسنارف  یندـم  قوقح  رداـم  ماـن  هب  هک  يوسنارف  نانادـقوقح  نیرتفورعم  زا  یکی  وزاـم  تسین ;
هک مینک  میظنت  یلاـم  میژر  میهاوخب  رگا  دوب  دـهاوخ  یناـمرآ  : » دـسیونیم تسا  تاحالـصا  نیرتـمهم  زا  هک  یجاودزا 1965م . قوقح 

هباـشم ناسکیتیعـضو و  ياراد  اـقلطم  هک  دـنریگ  رارق  ینیجوز  ماـظن ، نیا  رد  هکلب  رهوش ، هن  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  ینز  هن  نآ  قباـطم 
هدرک یعس  اهنت  و  دنک . ادیپ  تسد  يرما  نینچ  هبتسا  هتساوخن  مه  نوناق 1965  و  دوب . دهاوخن  ققحت  لباق  فرص ، يواست  اریز  دنشاب ;

هداد و رارق  داـقتنا  دروـم  ار  لامعتــسا  دروـم  ظاـفلا  زین  یخرب  ( 26 ..« . ) دـهد شهاـک  ار  رهوـش  نز و  نیب  دوـجوم  فـالتخا  هـک  تـسا 
دارفا ریاس  دنکیم و  داجیا  ینیبگرزبدوخ  درم  رد  هکلبتسین  تینما  مظن و  ظفاح  اهنت  هن  هداوناخ  رد  تسایر  هملک  زا  هدافتسا  :» دناهتفگ
سیئر زا  ار  تساـیر  ناونع  دـیاب  هک  تسا  نیا  ناـشیا  هتفگ  همزـال  رهاـظلایلع  (27 « . ) دـنکیم شنت  راـتفرگ  نآ ، هطلـس  ریز  ار  هداوناـخ 

زاسرطخ دـح  نیدـب  ات  هداوناخ  کچوک  هعومجم  رد  تسایر  ناونع  رگا  هک  ارچ  تشادرب ; زین  هناخراک  ای  هرادا  نالف  تسایر  ای  روهمج 
تاـبثا هلدا  ب ) دـش . دـهاوخ  درف  رد  ینیبگرزب  دوخ  بجوم  رتعیـسو  ياـههعومجم  رد  یلوا  قیرط  هب  تسا ، ینیبگرزبدوخ  بجوم  و 

نم اوقفنا  امب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا  - » تایاور 1 نآرق و  هیحاـن  زا  هداوناـخ  رب  رهوش  تساـیر 
هب تسا و  هداد  رارق  رگید  یـضعب  هبتبـسن  یـضعب  يارب  دنوادخ  هک  ییاهیرترب  رطاخ  هب  دنتـسه ، نانز  تسرپرـس  نادرم  ( 28  . ) مهلاوما

هداوناخ روما  ریبدت  یتسرپرـس و  هداوناخ و  ربتسایر  قح  قوف  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  . دـنزادرپیم نانز  هب  ناشلاوما  زا  هک  ییاهقفن  رطاخ 
نیمات ار  وا  یگدـنز  هنیزه  جراخم و  هک  تسا  هدـش  فلکم  درم  لـباقم ، رد  تسا و  هدرپس  وا  هب  درم  سنج  یعیبط  ياـهیرترب  لـیلد  هب  ار 

دـنکیم و هراشا  قح  زایتما و  نیا  تلع  ایتمکح  هب  دـنکیم  ناـیب  ار  رهوشتساـیر  یتسرپرـس و  لـصا  هک  نیا  زا  دـعب  قوف  هیآ  دـیامن .
تحلصم يور  شنیرفآ  رظن  زا  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتوافت  رطاخ  هب  یتسرپرس  نیا   » ینعی ضعب ;  یلع  مهـضعب  هللا  لضف  امب  :» دیامرفیم

نم اوقفنا  امب  و  : » دـیامرفیم دـهدیم و  رارق  رهوش  هدـهع  هب  ار  یفیلکت  یقح ، نینچ  لباقم  رد  هلـصافالب  هداد و  رارق  اهنآ  نایم  رـشب  عون 
هب هداوناخ  نانز و  ربارب  رد  یلام  ياهتخادرپ  ندرک و  قافنا  دروم  رد  نادرم  هک  تسا  یتادـهعت  رطاـخ  هب  یتسرپرـس  نیا   » ینعی .« ; مهلاوما
وا یعامتجا  یناسنا و  نزو  ثیح  زا  هداوناخ ، هرادا  تسایر و  رد  نز  رب  درم  سنج  يرترب  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 29 « . ) دنراد هدهع 

یشقن چیه  میرک  نآرق  تسا . هدش  هداد  وا  هب  درم  نز و  يرطف  یعیبط و  ياهتیـصاخ  باب  زا  یعامتجا و  تحلـصم  ساسا  رب  هکلب  تسین ،
(30 . ) تسا هتـسناد  نارگید  هبتبـسن  ناسنا  يرترب  كالم  ار  يوقت  طقف  تسا و  هدـشن  لـئاق  یناـسنا  تمارک  يرترب و  رد  تیـسنج  يارب 

نودـب یگمه و  مدرم  هک  هدرک  نایب  شمیرک  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  : » تسا هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همـالع  موحرم 
لیکشت رد  عمتجم  تیرـشب و  هدحاو  تعیبط  يارب  دنتـسه  یـضاعبا  ازجا و  دنتخرد و  هنت  کی  زا  ییاههخاش  نانز  هچ  نادرم و  هچ  انثتـسا 

دومرف هک  نانچمه  دوب ; دـهاوخ  نانز  سنج  جاتحم  تسا  نادرم  سنج  جاتحم  هک  رادـقم  ناـمه  تسا . ازجا  نیا  همه  هب  جاـتحم  نتفاـی ،
صتخم یتلصخ  درم  نز و  هفیاط  ود  ره  زا  کی  ره  هک  درادن  انعم  نیا  اب  تافانم  یمومع  مکح  نیا  دیمه . ) زا  همه   ) ضعب نم  مکـضعب  »

تایح رد  مه  تیناسنا  تعیبط  نوچ  هفطاع . تقر و  ياراد  نانز  عون  دنـشاب و  توق  تدش و  ياراد  نادرم  عون  الثم  دشاب ; هتـشاد  دوخ  هب 
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ود تلـصخ  ود  نیا  تسا ...  تمحر  تدوم و  راهظا  هب  جاتحم  مه  تردق و  راهظا  تدـش و  زاربا  هب  دـنمزاین  شایعامتجا  مه  ینیوکت و 
اب يدوجو  رثا  رظن  زا  نزو و  رظن  زا  نز  درم و  هفیاط  ود  باسح  نیا  يور  تسا  يرـشب  عمتجم  رد  یمومع  عفد  بذـج و  رهاـظم  زا  رهظم 

تفگ دـیاب  هکلبتفگ  ناوتیم  سپ  دـنراد ... یعامتجا  یعیبط و  نوؤش  رد  یفالتخا  مه  اب  نادرم  هفیاط  دارفا  هک  نانچمه  دـنلداعتم ; مه 
ترطف تنـس  قـبط  هک  یعمتجم  قوذ  زا  دوـشیم . ثعبنم  طـیرفت  طارفا و  زا  رود  ملاـس و  عـمتجم  قوذ  زا  هک  یمکح  نآ  تسا  نیا  هـک 

اجنیا رد  نآرق  :» تسا هدـمآ  هیآ  نیمه  لـیذ  هنوـمن  ریـسفت  رد  نـینچمه  (31 « . ) دوـشیمن فرحنم  نآ  زا  دـنکیم و  لـمع  هدـش  لیکـشت 
تایاور - 2 ( 32  . ) تسا درم  رد  یتایصوصخ  دوجو  رطاخ  هبتیعقوم  نیا  و  دوش ... هداد  درم  هب  دیاب  یتسرپرس  ماقم  هک  دنکیم  حیرـصت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ثیدح  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دراد  رما  نیا  ربتلالد  يربتعم  ددعتم 
دـینک و تعاطا  درم  زا  : دـندومرف ربمایپ  تسیچ ؟ نز  رب  رهوش  قحتفگ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  ینز  دـنکیم : لقن 
ینیلک و دنس  هب  مه  هک  يرگید -  تیاور  (33 . ) دیوشن جراخ  لزنم  زا  رهوش  نذا  نودب  دیریگن ،... هزور  وا  هزاجا  نودب  دینکن ،... نایصع 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ینز  : دومرف هک  دناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تسا -  يربتعم  دنـس  ياراد  قودـص  موحرم  مه 

رگا شرهوش و  هزاـجا  اـب  رگم  دورن ، نوریب  شاهناـخ  زا  : ... دوـمرف تسیچ ؟ نز  رب  رهوـش  قـح  دـنوادخ ، هداتـسرف  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ 
شاهناخ هب  ات  دننک ، نیرفن  ار  وا  تمحر ، رهم و  ناگتشرف  مشخ و  ناگتشرف  نیمز ، ناگتشرف  نامـسآ ، ناگتـشرف  دور ، نوریب  وا  هزاجایب 

یندم نوناق  هدام 1105  تسین و  دـیدرت  ياج  تایاور  نآرق و  رظنم  زا  رهوش  هب  هداوناختسایر  ياـطعا  لـصا  نیارباـنب ، (34 ... ) ددرگرب
هب ای  مکحت و  ای  دادبتـسا  هجو  چیه  هب  هداوناخ  رب  رهوشتسایر  رهوش  تسایر  دودـح  ج ) تسا . هدومن  نایب  ار  نآ  تحارـص  هب  زین  ( 35)
; تسا يرادا  هنامیکح  هطلـس  کی  رهوشتسایر  نابزبرع ، نانادـقوقح  زا  یکی  ریبعت  هب  هکلب  تسین ، هناکلام  رایتخا  ( 36 ، ) یضعب معز 

نهـسفنا یف  نلعف  اـمیف  مکیلع  حاـنج  ـالف   » هیآ زا  يریـسفت  رد  یمالـسا  گرزب  رـسفم  دنمـشناد و  ییاـبطابط  همـالع  ( 37 . ) يدادبتـسا هن 
هچنآ رد  شتافرصت  نز و  هدارا  زا  يدازآ  بلـس  هک  تسین  نیا  هب  شنز  رب  درم  تسایر )  ) تیمومیق نینچمه  :» دیامرفیم ( 38  ) فورعملاب

شعفانم زا  عافد  رد  وا  یعامتجا  يدرف و  قوقح  ظـفح  رد  ار  نز  لالقتـسا  هک  تسین  نیا  درم  تیمومیق  ياـنعم  دـنکبتسا و  نآ  کـلام 
دناوتیم مه  دنک و  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  قوقح  دناوتیم  مه  دراد و  ار  دوخ  يدازآ  لالقتـسا و  نانچمه  نز  سپ  دـنک  بلس 

(39 « . ) دوش لسوتم  دـناسریم  شیاهفدـه  هب  ار  وا  هک  یتامدـقم  هب  شیاهفدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـناوتیم  مه  دـیامن و  عاـفد  نآ  زا 
یتسرپرـس ماقم  هک  دنکیم  حیرـصت  اجنیا  رد  نآرق  : » تسا هدـمآ  ءاسنلا »...  یلع  نوماوق  لاجرلا   » هیآ لیذ  رد  هنومن  ریـسفت  رد  نینچمه 

هب هجوت  اب  مظنم  دـحاو  يربهر  روظنم  هکلب  تسین  يدـعت  فاـحجا و  دادبتـسا و  ریبعت  نیا  زا  روظنم  دوشن  هابتـشا   ) دوش هداد  درم  هب  دـیاب 
دح نآ  اـت  ناـنز  ور ، نیا  زا  ( 40  . ) تسا درم  رد  یتایـصوصخ  دوجو  رطاـخ  هبتیعقوـم  نیا  و  تسا ... ) مزـال  ياـهتروشم  اـهتیلوؤسم و 

يداصتقا ياهدـمآرد  لاوما و  رد  تلاـخد  قح  نادرم ، زگره  تسا و  نارـسمه  قوقح  هب  طوبرم  هک  دنتـسه  رهوش  زا  تعاـطا  هب  فظوم 
یصخش ياهراک  هب  یگدیسر  هفیظو  یتح  و  تسا -  هتشاد  دوجو  متـسیب  نرق  زا  لبق  ییاپورا  قوقح  رد  هک  يروط  نآ  دنرادن -  ار  نانز 
فظوم رهوش  نز ، یصخش  روما  رد  هکلب  درادن  ياهفیظو  نینچ  هک  نیا  هن  دنرادن ; زین  ار  هریغ  سابل و  نتـسش  ای  اذغ  هیهت  زا  معا  رهوش ،
دودـحم وا  زا  نز  تعاـطا  رهوشتساـیر و  عوـضوم  تهج ، نیدـب  دریگب . مداـخ  وا  يارب  نآ ، ندوـب  فراـعتم  زاـین و  تروـص  رد  تـسا 

هب ار  نآ  هعماـج ، نیا  لوؤـسم  تسرپرـس و  ناوـنع  هب  رهوـش  صیخـشت  هب  هک  ییاـهراک  هب  وا  لاغتـشا  لزنم و  زا  نز  جورخ  هـب  دوـشیم 
. دشاب هتـشاد  تافانم  رهوش  قح  اب  هک  تسا  عونمم  هجوز  رب  یتروص  رد  رهوش  لزنم  زا  جورخ  اهقف  زا  یخرب  رظن  هب  ای  دنادن و  تحلـصم 

بـسک :» دنیوگیم نینچ  دنتـسه ، يداینب  کچوک و  هعماج  نیا  رد  یتسرپرـس  هنوگ  ره  فذح  یپ  رد  هک  یناسک  نیا ، دوجو  اب  اما  ( 41)
نیا رب  هوالع  (42  . ) تسا هدوب  میقتـسم  ریغ  يداشرا و  هکلب  هتـشادن  هنارمآ  یحیرـصت و  هبنج  هناخ ... زا  جورخ  يارب  رهوش  زا  نز  هزاـجا 

يددعتم تایاور  رد  لزنم  زا  جورخ  يارب  رهوش  زا  نز  هزاجا  بسک  موزل  تسا ، هدومنن  هئارا  دوخ  مالک  يارب  يدانتسا  چیه  هدنـسیون  هک 
زا يرگید  شخب  رد  هدنسیون  نیا  دیدرگ . هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هتسناد  رهوش  قوقح  هرمز  رد  ار  نآ  هدش و  نایبتحارـص  هب 
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تـسا هدش  ظاحل  نآ  یبایلکـش  رد  ناکم  نامز و  لماع  یعامتجا و  تایـضتقم  لقع و  هک  یهقف  ياهرظن  هیاپ  رب  : » دسیونیم دوخ  مالک 
... تسا هقفن  تفایرد  زا  تیمورحم  هزـشان  نز  تازاجم  هک  دماجنایم  نز  یگزـشان  هب  رثکادح  رهوش  هزاجا  نودـب  هناخ  زا  نز  جورخ  ... 

(43  . ) تسا یعرـش  لیلد  دقاف  نیکمت  نیا  هب  نز  رابجا  درادن ... یعرـش  يانبم  ناشنارهوش  يوس  زا  نانز  ندـش  جورخلاعونمم  هجیتن  رد 
روط هب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دناهتفریذپن . ار  هیرظن  نیا  اهقف  زا  کی  چیه  دشابیم ، یعرـش  دنتـسم  نودب  زین  ییاعدا  نینچ  هک  نیا  رب  هوالع 

ار دوخ  درادن  قح  نز  هقفن  تخادرپ  رد  دوخ  فیاظو  زا  رهوش  فلخت  تروص  رد  یتح  تسا ، هدشن  هداد  نز  هب  ياهزاجا  نینچ  ییادـتبا 
ار وا  دـناوتیم  مکاح  دـیامن و  هقفن  تخادرپ  هب  مزلم  ییاضق  عجارم  قیرط  زا  ار  رهوش  دـناوتیم  طقف  هکلب  دـنک ، جراخ  رهوشتعاطا  زا 

هدام رد  عرش  عبت  هب  زین  ناریا  یندم  نوناق  ( 44 . ) دیامن جراخ  نیکمت  زا  ار  دوختسین  زاجم  زگره  اما  دیامن  قالط  ياضاقت  ای  دنک  ریزعت 
رد نیجوز  زا  کی  ره  هک  یتادهعت  الوصا  تسا . هدومنن  زیوجت  ار  تعاط  زا  جورخ  زگره  هداد و  قالط  ای  مازلا و  هب  مکح  1129و1205 ،
زا يریـسفت  نینچ  همزال  دـنز . زاب  رـس  نآ  زا  دوخ  رایتخا  هب  دـناوتب  نز  هک  درادـن  يراـیتخا  هبنج  دـنریگیم  هدـهع  رب  جاودزا  دادرارق  رثا 

یناوتیم هک  دوش  هتفگ  نز  هب  لباقم  رد  دـنک و  عاـنتما  هقفن  نداد  زا  يراـیتخا  روط  هب  دـناوتب  زین  رهوش  هک  تسا  نیا  تادـهعت  قوقح و 
قح رد  یناوارف  ياهملظ  بجوم  یتشادرب  نینچ  هک  تسا  نشور  ینکن . لمع  دوخ  تادـهعت  هب  ییامن و  جراـخ  رهوشتعاـطا  زا  ار  دوخ 

، نیجوز یلام  طباور  رد  تسا . راوتـسا  لدع  هیاپ  رب  مالـسا  قوقح  رد  رهوش  نز و  یلام  ریغ  یلام و  طباور  يریگهجیتن  دش . دهاوخ  نانز 
لبق ات  هک  ارچ  درمش ; مالسا  قوقح  تاراختفا  زا  دیاب  ار  نیا  تسا و  رادروخرب  دوخ  لاوما  فرـصت  تیکلام و  رد  لماک  لالقتـسا  زا  نز 

ریغ طباور  رد  تشاد . رارق  نیروجحم  هرمز  رد  هدوبن و  رادوخرب  یناسنا  قوقح  لقادح  زا  نز  ییاپورا  ياهروشک  رثکا  رد  متـسیب  نرق  زا 
تـسایر نیا  زگره  اما  تسا . هدـیدرگ  راذـگاو  رهوش  هب  یعیبط  یحور و  لئاسم  یعامتجا و  حـلاصم  رطاخ  هب  هداوناـختسایر  زین  یلاـم 

هب لزنم  زا  نز  جورخ  يارب  هزاجا  بسک  موزل  رهوش و  زا  نز  تعاطا  تسا و  هنامیکح  يرادا  تسایر  کـی  هکلب  درادـن  يدادبتـسا  هبنج 
، راک زیگنارهم  . 1 اه :  تشون  یپ  تسین . تعاطا  هب  مزلم  نز  درم ، یصخش  روما  هب  یگدیـسر  دننام  دراوم ، ریاس  رد  تسا و  تهج  نیمه 
ار یفرـصت  ره  دوخ  ییاراد  رد  دـناوتیم  القتـسم  نز  : » یندـم نوناق  هدام 1118  . 2 4و5 . صص خروم 10/12/77 ، ش13 ، نوماه ، ماـیپ 

پاچ نارهت ، یمالسا ، مولع  رشن  نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  یـسررب  داماد ، ققحم  یفطـصم ، دیـس  . 3 دنکب ». دهاوخیم 
ص 1404ق ، باتک ، رشن  رتفد  نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  یناهفصالا ، بغارلا  دمحم ، نب  نیـسح  . 5 . 32/ ءاسن . 4 . 317 ص .  مجنپ 1374 ،
1363 ج4ص365 7. مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  نازیملا ، ریسفت  ینادمه ، رقاب  دمحم  دیس  همجرت  ییابطابط ، نیسح ، دمحم  دیس  . 6 . 431
، موس پاچ  نارهت ، يربون ، قداص  دیجملادبع -  جاح  قئاقدلا ، تایآلا و  تکن  نع  قیاقحلا  فشک  يوسوم ، ینیسح  يولع  میرک ، دمحم 
، مود پاچ  مق ، یمالسا ، رشن  هسسوم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  . 8 ص 352 . ج 1 ، 1396ق ،
ص449 ج 10 ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ۀعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلا  لئاسو  یلماع ، رح  نسح ، نب  دمحم  ص 93 ; ج4 ،
ص ج 7 ، 1409ق ،. لوا ، پاچ  ناتـسکاپ ، ۀیبیبحلا ، ۀـبتکملا  عیارـشلا ، بیترت  یف  عیانـصلا  عئادـب  یفنح ، یناشاک  دوعـسم ، نب  رکبوبا  . 9
، ییابطابط نیسح ، دمحم  دیـس  . 11 5/ ءاسن . 10 ص 288 . ج 8 ، توریب ، رکفلاراد ، یلحملا ، یـسلدنالا ، مزح  نبا  دـمحا  نـب  یلع  ; 170
، یضترم . 12 ص 267 . ج 3 ، نارهت 1366 ، هیمالسالا ، باتکلاراد  هنومن ، ریسفت  نارگید ، و  يزاریش ، مراکم  رـصان ، و  ص 270 . نیشیپ ،
، نامه ك . ر . . 13 . 155 صص 156 - ، 1374 ناتسمز مکی ، تسیب و  پاچ  نارهت ، اردص ، تاراشتنا  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ،
Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions . 14 ص 450 .
Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134. 15. Ibib. 16. Creard,Cornu,les regimes

میژر . matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196. 17
رب کیتاموتا  روط  هب  میژر  نیا  جاودزا ، نامز  رد  نیجوز  طسوت  یلام  دادرارق  نییعت  مدع  تروص  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یمیژر  هب  ینوناق 

ص نیشیپ ، داماد ، ققحم  یفطصم ، دیـس  . Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555. 19 . 18 دش . دـهاوخ  مکاح  اهنآ 
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Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. . 20 . 317
2 le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous
هک هچنآ  فـالخ  رب  یلاـم  میژر  . ) les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman

.21 تسا ). هدـشتلفغ  عوضوم  نیا  زا  مالـسا  قوقح  رد  لقادـح  . درادـن دوـجو  یقوـقح  ياهمتـسیس  ماـمت  رد  دـناهدرک  دـیئات  اـهیخرب 
، ناـمه . 23 ص 264 . نیـــشیپ ، يرهطم ، یــــضترم  . 22 ص258 . نیــشیپ ، يرهطم ، یـــضترم ، زا  لــقن  هــب  ناــیرهچونم ، زیگنارهم 
Henri et Leon . 26 . 228/ هرقب . Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134. 25.24 259و263 . صص
.34 ءاسن / . 28 ص322 . ، 1378 لوا ، پاچ  نارهت ، هرطق ، رـشن  نانز ، زا  ضیعبت  عفر  راک ، زیگنارهم  . Mazeaud,op.cip,P.134. 27
، نیسح دمحم  دیس  مکاقتا 31 . هللادـنع  مکمرکا  نا  : » 13/ تارجح . 30 ص371 . نیشیپ ، ج 3 ، نارگید ، و  يزاریـش ، مراکم  رـصان ، . 29
، یلماع رح  نسح ، نب  دـمحم  . 33 ص370 . نیشیپ ، نارگید ، يزاریـش و  مراکم  رـصان ، . 32 . 405 - 406 صص ج 4 ، نیـشیپ ، ییابطابط ،

نیجوز طـباور  رد  .: » هدام 1105ق.م . 35 ص 111 . ناـمه ، . 34 ص112 . ، 1 ثیدـح حاکن ، تامدـقم  باوبا  زا  باب 79  ج14 ، نیشیپ ،
، یلیحزلا ۀبهو  . 37 ص258 . نیشیپ ، يرهطم ، یـضترم ، زا  لقن  هب  نایرهچونم ، زیگنارهم ، . 36 تسا ». رهوش  صیاصخ  زا  هداوناختسایر 
، ییابطابط نیسح ، دمحم  دیس  . 39 . 234/ هرقب . 38 ص 82 . 1420ق ، لوا ، پاچ  قشمد ، رکفلا ، راد  رصاعملا ، ملاعلا  یف  ۀملسملا  ةرـسالا 

رشن تالماعملا ،   » نیحلاصلا جاهنم  ییوخ ، يوسوم  مساقلاوبا ، دیس  . 41 نیشیپ . نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان ، . 40 ص 544 . نیشیپ ،
. نامه . 43 ص21 . ریت 1377 ، هرامـش 44 ، نانز ، همانهام  راک ، زیگنارهم  . 42 ص 289 . 1410ق ،) متـشهوتسیب ، پاچ  مق ، ملعلا ، ۀنیدم 

اذا : » ص 207 ج 31 ، ، 1366 مود ، پاچ  نارهت ، ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  مالـسالا ، عیارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  یفجن ، نسح ، دمحم  . 44
مکاحلا و یلا  اهرما  تعفر  الا  و  هایا ، اهظعو  اهب و  ۀـبلاطملا  اـهلف  اـهوحن  ۀـقفن و  مسق و  نم  ۀـبجاولا  اـهقوقح  عنمب  زوشنلا  جوزلا  نم  رهظ 

هرما و  مکاحلا ...  فرع  نا  تاملسملا ... لاسرا  هل  نیلسرم  دحاو  ریغ  هب  حرـص  امک  هبرـض ، هرجه و ال  اهل  سیل  اهب و  همازلا  مکاحلل  ناک 
.« هاری امب  هرزع  الا  عفن و  ناف  بجی ، ام  لعفب 

(1  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  ماما 

حطس رد  نانز » قوقح   » زا عماج  نشور و  فیرعت  کی  هیارا  نییبت و  يارب  همدقم  نوخسار  تیاس  عبنم :  نایمیکح  نسحم  دیـس  : هدنـسیون
رد تـسا . هتفریذـپ  تروـص  ضقاـنتم  ًاـضعب  تواـفتم و  ياـهدرکیور  اـب  ینوگاـنوگ  فـلتخم و  ياهیـسررب  تاـعلاطم و  نونکاـت  ناـهج 
رد هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  هدش  ماجنا  نوگانوگ  ياه  هاگدـید  اب  مه  نآ  ییاه ، یـسررب  تاعلاطم و  نینچ  زین  ناملـسم  ياهروشک 

عوضوم صوصخ  رد  هلمج  زا  یگنهرف و  یعاـمتجا و  یـسایس ، نوگاـنوگ  ياـه  هنیمز  رد  يرکف  یگنهرف و  نارحب  یعوـن  اـهروشک  نیا 
، ثحب عوضوم  نانز  قوقح  نوئـش و  ریخا  لاس  دـص  رد  ام  روشک  رد  ناملـسم ، ياهروشک  ناـیم  رد  دراد . هتـشاد و  ناـیرج  ثحب ، دروم 

یقرت ياهتـساوخ  ناـنز و  یقوقح  یندـم و  یعاـمتجا ، تیعقوم  دـقن  یـسررب و  تسا . هدوـب  یفلتخم  تاـشقانم  یتـح  هعلاـطم و  یـسررب ،
رد یعامتجا و  يدرف و  لیاسم  هب  هزات  تفرعم  شرگن و  دیدج ، ياهشسرپ  لصاح  یملع و ...  یبهذم ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  رد  هناهاوخ 

هدیدان خیرات ، هعلاطم  اب  تسا . يرشب  هتفهن  ياهدادعتسا  نتخاس  افوکـش  تهج  رد  دارفا  یهلا  یناسنا ، ترطف  يرادیب  یعون  هجیتن  تیاهن 
ناـمز زا  یعطاـقم  رد  نینچمه  فـلتخم و  نورق  یط  رد  ار  اـهنآ  هـب  تبـسن  متـس  مـلظ و  و  ناـنز ، یعاـمتجا  یناـسنا و  قوـقح  نتـشاگنا 
نارود رد  نانز  قوقح  صوصخ  رد  ثحب  اما  دومن . میهاوخ  هظحـالم  ار  ناـنآ  زا  متـس  ملظ و  ضیعبت و  عفر  تهج  رد  یتبثم  ياهتفرـشیپ 

دوخ لخاد  رد  یتح  يزیمآ  هلداجم  زیگنا و  ثحب  دـیدج ، يا  هلحرم  دراو  زاـغآ و  متـسیب  نرق  رد  برغ  رد  ناـنز  قوقح  تضهن  زا  ریخا 
هک ع )  ) ناـموصعم زا  سپ  ینیمخ ، ماـما  ترــضح  ناـنز  لـیاسم  رد  یتخانــش  نـید  ياـهوگلا  ینیمخ و  ماــما  دــش . یبرغ  ياــهروشک 

يددـعتم ياـیاوز  زا  دـیاب  يو  تخانـش  نییبـت و  يارب  هک  تسا  عماـج  یتیـصخش  زا  لاـثم  یب  يا  هخـسن  دـنا ، یهلا  صاـخ  ناگدـیزگرب 
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نیرت لیـصا  زا  یکی  هک  تسا  یـسک  گرزب  بالقنا  کی  هرهچ  رد  ماما ، ترـضح  تخادرپ . هسیاقم  یباـیزرا و  لـیلحت و  هب  تسیرگن و 
مغر یلع  يریگ و  لکـش  راوشد  ياهلاس  رد  يزیر و  هیاپ  ار  یماظن  يربهر ، تیریدـم و  رد  درک . يربهر  يزوریپ  لزنمرـس  ات  ار  اهبالقنا 
اهدص تیبرت  میلعت و  هب  سیردت ، يداتسا و  ماقم  رد  تسا . درف  هب  رصحنم  يا  هخـسن  هک  درک  يربهر  رایـسب ، ياهیـشارت  عنام  اه و  هئطوت 
هنیمز رد  ار  يوگخـساپ  يرکف و  يراثآ  نایب ، شراگن و  رد  تسـشن . نافرع  قالخا و  هفـسلف و  لوصا و  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  درگاـش 

كولـس نافرعو و  قالخا  رد  دوب . دـهاوخ  اهزاین  يرایـسب  لفاحم  یملع و  زکارم  هیامرـس  لاس  ياهلاس  يارب  هک  درک  هئارا  فلتخم  ياه 
يایلوا زا  یکی  فیدر  رد  رادـقم ، یلع  کلاس  و  رظن ، بحاص  فراـع  کـی  ناونع  هب  لـمع ، نادـیم  رد  مه  يرظن و  دـعب  زا  مه  يونعم ،

هتفر هناشن  ار  نآ  يدازآ  تزع و  برغ ، قرـش و  نایوج  هطلـس  رابکتـسا و  ناهج  هک  دـش  یتلم  تابث  شمارآ و  رگنل  یهلا ، نأـشلا  میظع 
نیا رد  ار  شیوخ  يالاب  ناوت  تشاذـگ و  ياجرب  ار  ینافرع  قیمع  ياه  هدورـس  نیرتابیز  زا  يا  هعومجم  یناـفرع ، تاـیبدا  رد  یتح  دـنا .
کی زا  هنادواج  ییوگلا  یلاـعتم و  يا  هنومن  ردـپ ، رـسمه و  ماـقم  رد  یگداوناـخ  كولـس  یـصخش و  یگدـنز  رد  داد . ناـشن  صوصخ 

زین و  دـیآ ، یم  مشچ  هب  زیزع  نآ  تیـصخش  هب  هاـتوک  هاـگن  کـی  اـب  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  داـعبا  اـهنیا و  داد . هئارا  ار  قفوم  یگدـنز 
دوخ ياج  رد  مادـک  ره  تخاس ، دـهاوخ  راکـشآ  ار  نآ  نامز  تشذـگ  هک  ماما  تیـصخش  زا  يرگید  قیمع  ياه  هیـال  ناـهنپ و  ياـیاوز 

داـعبا نیرتاـشگهار  نیرتـمهم و  زا  یکی  اـما  میماـن . یم  ینیمخ » ماـما   » ار نآ  هک  دوـش  یم  يا  هخـسن  زین  عـمج  رـس  تسا و  مـهم  رایـسب 
هئارا نید  زا  هک  يریسفت  مالسا و  هب  ناشیا  شرگن  عون  یسانش و  نید  دعب  ناشیا ، تیصخش  دعب  نیرتمهم  رظنم ، کی  زا  ماما و  یتیصخش 

ار ماما  ترـضح  ییانثتـسا  تیـصخش  هک  ییاهیگژیو  هب  رظنم  نیا  زا  رگا  دشاب . یم  دـیامن  یم  میـسرت  مالـسا  زا  هک  يا  هرهچ  دـنک و  یم 
. دراد مالـسا  فیرـش  نید  زا  ار  كرد  نیرت  عماج  نیرت و  قیمع  تبـسن و  نیرتشیب  هک  تفای  میهاوخ  یناسنا  دوش ، هاگن  دشخب  یم  لکش 
یلعا و يا  هنومن  بتکم ، نتخاـس  یلمع  هصرع  رد  لـمع و  ملع و  هزوح  رد  هک  تسا  ریظن  مک  یـسانش  مالـسا  اـهیگژیو ، نیا  اـب  یناـسنا 

نانچ دیآ ، یم  گنچ  هب  نورد  هیفصت  لد و  ریسم  زا  هک  يدوهش  ياهتفایهر  یلمع و  نافرع  رد  وا  دور . یم  رامـش  هب  لاثم  یب  یتیـصخش 
ترضح ( 1 .) تسا هدـمآ  لیان  قیاقح  يرایـسب  يدوهـش  تخانـش  هب  دراد  دـیکأت  تفرعم »  » و اوقت »  » نایم نشور  هطبار  رب  میرک  نآرق  هک 

« ، حطس  » رد تسا و  هدرک  هئارا  دوخ  يریـسفت  یقالخا و  یفـسلف ، ینافرع ، ثحابم  رد  ار  فراعم  قیاقح و  نیرت  فرژ  قمع ، »  » رد ماما ،
رد دناد . یم  رـشب  يونعم  يدام و  یگدنز  هب  یـشخب  ناماس  هعماج و  تیریدم  نید  تسایـس و  تموکح و  نید  یگدـنز ، نید  ار  مالـسا 

تاررقم ماکحا و  درامش و  یم  نآ  ریگارف  ماع و  يانعم  هب  تموکح  اب  يواسم  ًاساسا  هکلب  تموکح  نید  هن  ار  مالسا  ماما  ترضح  ییاج 
(2 .) دنک یم  یفرعم  تلادـع  طسب  تموکح و  يارجا  يارب  يرازبا  يروما  هلزنم  هب  تموکح و  زا  یـشخب  مالـسا و  نیناوق  عقاو  رد  ار  نآ 

رایـسب درگن ، یم  نآ  ياـهدومنهر  نید و  هب  رظنم  نیا  زا  هک  ماـما  ترـضح  نوچ  هتـسراو  هتـسیاش و  یناـسنا  یـسانش  نید  دـنیآرف  ًاـعبط 
يرما ار  نید  ًاساسا  يرگن ، هتـسب  رجحت و  زا  یـشان  رقف  رطاخ  هب  ای  هک  یناسک  يزادرپ » مهوت   » عقاو رد  يزادرپ و  هیرظن  اب  تسا  توافتم 

یتـح یـسیون ، هیرظن  رد  یلمع  یـسایس - یگتفراو  ییامنرکفنـشور و  رـس  زا  اـی  و  دنرامـش ، یم  هعماـج  تیریدـم  تسایـس و  زا  کـفنم 
هزوـح رد  نـید و  تلاـسر  زا  جراـخ  یهلا و  ریغ  ینیمز و  يرما  زین  ار  ع )  ) هـمئا و  ص )  ) مرکا ربماــیپ  تیریدــم  تسایــس و  تموـکح و 

تـساوخ هب  نداد  نت  زا  یـشان  اهنت  ار  ناماما  ناربمایپ و  طسوت  نآ  يراد  هدـهع  دـننک و  یم  یفرعم  هعماج  فرع و  تساوخ  صیخـشت و 
ع)  ) همئا و  ع )  ) اـیبنا تموکح  هب  تبـسن  ار  یلاـبقا  تساوخ و  نینچ  ناـمدرم  ناـنیا ، هتفگ  هب  هک  ناراـگزور  رتشیب  رد  و  دـنناد ؛ یم  مدرم 
زا ههجو  نیا  هب  طوسبم  نتخادرپ  لاـجم  هکنیا  ( 3 .) دنا هدرک  هدنـسب  نید  غالبا  ینعی  دوخ  تلاسر  هفیظو و  اهنت  هب  زین  نانآ  دـنا ، هتـشادن 

تئارق تخانش ، رد  ماما  ترضح  ریظن  مک  ياه  یگتسیاش  هب  رگا  الوا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  طقف  فده  تسین . ماما  ترـضح  تیـصخش 
میسرت و نید و  لمع  هزوح  رظنم  نآ  زا  ناشیا  هک  یهاگیاج  هب  ًایناث  و  دوش ، هجوت  یمالـسا  تعیرـش  نید و  زا  عماج  حیحـص و  ریـسفت  و 

هصرع نید و  تسرد  تخانش  مهف و  هب  هعماج  هدرتسگ  یتایح و  زاین  هب  رگا  ًاثلاث  و  دوش ، هجوت  دنزادرپ  یم  سدقم  تعیرش  هرهچ  ریسفت 
رد روصق ،  زا  ای  ریـصقت  هب  طیرفتو ، طارفا  ههبج  ود  هدـننک  هارمگ  یبیرخت و  شالت  هب  رگا  ًاعبار  و  دوش ، هجوت  نآ  ياهدرکراک  لـمع و 
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يرگن یئزج  ای  يرگ و  هدیجنسن  يراک ، مک  هب  رگا  ًاسماخ  و  دوش ، هجوت  تعیرش ، صوصخم  ریسفت  عبانم و  لیلحت  یسانش و  نید  هزوح 
ندودز و  دنراد ) نآ  زا  ماما  ترضح  هک  یتئارق  بوچراچ  رد  ًاصخشم  اجنیا  رد  و   ) نید شیالآ  یب  بان و  هرهچ  هئارا  رد  لوئسم  لفاحم 

ههجو نیرتمهم  هک  درک  میهاوخ  ناعذا  دوش ، هجوت  مالـسا ، كاپ  كانبات و  يامیـس  زا  یطاقتلا  ياهیزادرپ  هیرظن  اـه و  هفارخ  اـه ، هقیلس 
نآ هک  ییوگلا  بوچراچ  رد  ماما و  هاگن  رظنم  زا  تعیرش  ياه  هزومآ  نید و  تخانش  ام ، ياهتیلوئسم  نیرتمهم  زا  یکی  لقاال  ام و  تمه 

لوـصا و هب  یباـیتسد  رظنم ، نیا  زا  نید  هب  شرگن  رد  یقطنم  یـساسا و  شور  تسا  حـضاو  رپ  و  دـشاب . یم  تـسا  هدرک  هـئارا  راوـگرزب 
عماج ییوگلا  هب  یبایتسد  قیرط ، نیا  زا  دنک و  یم  میسرت  ار  تعیرـش  ماکحا  نید و  لیاسم  هب  ماما  شرگن  بوچراچ  هک  تسا  ییاهوگلا 
ماظن  » نوچمه زین  نید  ماظن  ام  رواب  رد  هک  نید  لماک  ملاس و  هرکیپ  زا  هتفای  ناـمزاس  لـماک و  يا  هرگن  میـسرت  ماـما و  یتخانـش  نید  رد 

ع)  ) قداص ماما  ریبعت  رد  هک  نانچ  شارخ ؛ » کی  تمارغ   » یتح تسا  زیچ  همه  يدنم  هطباظ  عیرشت و  رد  نسحا » ماظن  ، » شنیرفآ نسحا »
؟ دزادرپ یم  ینید  عبانم  صوصن و  لیلحتو  ریسفت  هب  شور  مادک  اب  تسیچ و  یتخانـش  نید  هب  ماما  درکیور  يدابم  هکنیا  ( 4 .) تسا هدمآ 
ره هاگیاج  و  دنریگ ؟ یم  رارق  هدعاق »  » رد مادک  و  هنماد »  » رد مادـک  و  هلق »  » رد ازجا  رـصانع و  مادـک  ماما  یتخانـش  نید  مره  رد  هکنیا  و 

، تسد نیا  زا  يرایسب  ياهـشسرپ  و  تسیچ ؟ ازجا  نایم  یقطنم  طابترا  ماجـسنا و  تدحو و  كالم  و  تساجک ؟ نید  تیلک  ازجا  زا  کی 
یتخانش نید  ياهوگلا   » نآ .و  تسین هتـشون  نیا  عوضوم  هب  میقتـسم  نتخادرپ  ندز و  ربنایم  زج  يا  هراچ  تصرف  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط 

وگزاب ار  یحیـضوت  هتکن  دـنچ  میریزگان  رظندروم ، ياهثحب  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اما  دـشاب . یم  نانآ » لیاسم  نانز و  تیـصخش  هزوح  رد 
هنیمز رد  ماما  ياه  هشیدنا  ندناسانش  تخانـش و  رد  راک  نیرتاشگهار  هکلب  نیرت و  هدمع  دسر  یم  رظن  هب  دش  هراشا  هک  نانچ  - 1 مینک .
هاگن ماما و  هشیدنا  زا  هتفای  نامزاس  ناکمالا  یتح  عماج و  نشور و  يریوصت  وس  کی  زا  هک  تسا  ییاهوگلا  لوصا و  هئارا  فلتخم  ياه 

راوگرزب نآ  عضاوم  اه و  هشیدنا  هب  يزیمآ  ضیعبت  شرگن  يرگن و  ییزج  زا  رود  هب  دهد و  هئارا  هنیمز  نآ  رد  ار  نید  زا  ناشیا  يریـسفت 
. دشاب اهدرکلمع  اههاگدید و  یبایزرا  يارب  يرایعم  و  نآ ، ندش  رت  يدربراک  هچ  ره  لمع و  يارب  یکالم  دناوتب  رگید  يوس  زا  و  دشاب ،
رب نانآ  لیاسم  ناوناب و  یعاـمتجا  یناـسنا  هاـگیاج  هب  شرگن  يارب  ییاـهرایعم  اـهوگلا و  تسا  هدـش  شـالت  هلاـقم  نیا  رد  هک  تسا  نیا 

ياهوگلا  » ناونع هب  دـناوت  یم  ام  يارب  هدـش  هئارا  ياهوگلا  یتقو  - 2 دوش . هئارا  اهنآ ، یلامجا  يزاسدنتـسم  ماما و  رظن  هشیدـنا و  ساسا 
نید و  دنیوگ ، یم  نخس  عضوم ، نآ  زا  هک  یهاگیاج  ماما و  ترضح  تیصخش  هب  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دانتـسا و  دروم  یتخانـش » نید 
نابز زا  دننیـشن ، یم  ینید  لیاسم  یلیلحت  هیزجت و  هب  اهناسنا  يرایـسب  دوش . هجوت  الماک  دـنهد ، یم  طسب  حرـش و  دـننک و  یم  ریـسفت  ار 

نید و رد  يزادرپ  هیرظن  تبسن  تفگ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنزادرپ ؛ یم  تعیرش  ریسفت  يزادرپ و  هیرظن  هب  دنیوگ ، یم  نخس  مالسا 
حـضا ورپ  اما  تسا ، تاعوضوم  مولع و  ریاس  زا  شیب  ینید ،  لیاسم  هزوح  رد  يرگـشهوژپ  یـسیون و  باـتک  تعیرـش و  زا  نتفگ  نخس 

هیام هک  یتّوق  تجح و  هبترم  کی  رد  همه  تسین ، حطس  کی  رد  همه  تعیرش ، تیعقاو  نید و  تقیقح  هب  اهنیا  تبارق  تبـسن و  هک  تسا 
بحاـص نادنمـشیدنا و  یملع و  ياهتیـصخش  دور . یمن  زین  يراـظتنا  نینچ  تسین و  دـشاب  یعرـش  ياهیدـنبیاپ  ینید و  نادـجو  شمارآ 
میکحت شمارآ و  هیاـم  ینید » ياـهرواب  هدـیقع و   » هزوـح رد  دـشاب و  تـجح » ، » ینید ماـکحا  هزوـح  رد  ناـنآ  رظن  نخـس و  هـک  ینارظن 

تسا یعیبط  دنـشاب و  یم  دودحم  یهورگ  هرود  ره  رد  تفگ  دیاب  دوش و  یمن  لماش  ار  یعیـسو  فیط  دشاب ، نانمؤم  يداقتعا  ياهدنویپ 
ماما یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دوب . دـنهاوخ  رامـش  تشگنا  دـشاب ، هعماج  لمع  يانبم  نانآ  رظن  هشیدـنا و  هک  یناـسک  زین  هورگ  نیا  رد 

هک دنیوگ  یم  نخـس  یـسک  هاگیاج  رد  دـنزادرپ ، یم  ینید  ياه  هزومآ  نییبت  ریـسفت و  هب  دـنیامن و  یم  هار  تعیرـش ، نابز و  زا  ینیمخ ،
و هتـسراو ، فراع  يرظن ، نافرع  قالخا و  رد  رظن  بحاص  رـسفم ، فوسلیف ، تسد ، هریچ  هیقف  تساهنیا :  يو  ياهیگژیو  زا  یـشخب  طقف 

ضحم زادرپ  هیرظن  ای  رکفتم  ای  نارنخس ، هدنسیون ، کی  نخس  ناشیا ، نخس  دراد . فاصوا  نیا  هک  یطیارش  مزاول و  همه  اب  دیلقت ، عجرم 
ياه هبذاج  هزیگنا  هب  ای  دیوگ  هغلابم  هب  نخس  دیابن  دناوت و  یمن  هاگیاج ، نیا  رد  یناسنا  تسین . فرص  یعامتجا  حلـصم  دقتنم و  کی  ای 

يرگید ياهیگژیو  اهزایتما و  دوش  هفاضا  رگا  دنک . رظن  راهظا  نادیرم ، دنیاشوخ  رد  هورگ و  نآ  ای  صخش  نیا  رطاخ  تیاضر  یتاغیلبت و 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 97 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


کی يربـهر  هاـگیاج  رد  روکذـم  فاـصوا  رب  هوـالع  هک  یناـسنا  هژیوب  دوب ، هتخاـس  درف  هب  رـصحنم  يا  هخـسن  يو  زا  دوب و  ماـما  رد  هک 
اب نآ  تبارق  ماما و  هاگن  هشیدـنا و  تیمها  هب  تقو  نآ  دزادرپ ، یم  سدـقم  تعیرـش  ياه  هزومآ  نید و  نییبت  هب  ماظن ، سپـس  بـالقنا و 
ار یـسک  ینیمخ  ماـما  ترـضح  زا  اـم  هک  میتسیا  یم  اـعدا  نیا  ياـپ  یتـحار  هب  هک  تسا  نیا  تشاد . میهاوخ  ناـعذا  رتـشیب  نید  تقیقح 

نامه هتشون  نیا  عوضوم  - 3 میرادن . غارس  مهیلع ) هللا  تاولص   ) نآ نأشلا  میظع  ایلوا  مسر  هار و  مالسا و  تخانـش  هب  رتانـشآ  رتکیدزن و 
لیاسم هزوح  رد  ماما  هاـگن  رظنم  زا  نید  هب  شرگن  رد  هک  تسا  ییاـهرایعم  اـهوگلا و  زا  هتـسد  نآ  هئارا  تسادـیپ  نآ  ناونع  زا  هک  هنوگ 

تسا نیا  رکذ  هب  مزال  هتکن  دریگ . رارق  لیاسم  تسد  نیا  هب  تبـسن  ماما  هاگدید  رد  ام  يرواد  يانبم  دناوت  یم  دیآ و  یم  تسد  هب  نانز ،
يارقتـسا رب  يانب  تسا و  ثحبم  نیا  رد  هدمع  ياهلـصفرس  اهنت  تسا  هدش  هئارا  ماما  ترـضح  شرگن  لوصا  ناونع  هب  اجنیا  رد  هچنآ  هک 

دیفم و یـشالت  هک  راک  نآ  تسا . هدوبن  دور  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  رایعم  لصا و  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  هچنآ  همه  عماج  هئارا  لماک و 
. تسا هدش  هتخادرپ  روحم  هدزاود  هب  طقف  تصرف  نیا  رد  تسا . دوخ  اب  بسانتم  یلاجم  رتشیب و  یتصرف  دنمزاین  دوب  دـهاوخ  زین  اشگهار 
زا اهوگلا  لوصا و  نیا  يزاسدنتـسم  راک  هژیو  هب  تسا ، دـنمزاین  رتشیب  یلاجم  زین  اهوگلا  نیمه  يزاسدنتـسم  طسب و  حرـش و  هکنیا ،  هچ 
یم هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدـش  هدنـسب  دودـحم  ییاه  هنومن  رکذ  هب  اـجنیا  رد  هک  یثیدـح  ینآرق و  صوصن  هلدا و  ینید و  عباـنم  رظن  هطقن 
نآ ياههاگدید  عضاوم و  يزاسدنتـسم  هب  هک  ینارگـشهوژپ  ناونع  هب  هک  هاگنآ  هژیو  هب  ماما  ترـضح  ياههاگدـید  هناوتـشپ  ًاعون  میناد 

ناسنا زا  هتبلا  دنرب . هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  دوخ  تاقیقحت  رد  هک  دنراد  رایتخا  رد  هلدا  عبانم و  يدایز  مجح  ًاعون  دنزادرپ  یم  هنازرف  ملاع 
اب هارمه  يدوهـش  شناد  نآ و  قیاقح  كرد  مالـسا و  تخانـش  رد  ار  شیوخ  فیرـش  رمع  زا  لاس  دودح 80  هک  يدادعتسارپ  هتـسراو و 
زج يزیچ  زین  تسا  هتفرگ  رارق  یهلا  تیانع  قیفوت و  لومـشم  همه  نآ  تسا و  هتخادرپ  نید  ياه  هزومآ  نیزاوم و  هب  لماک  دبعت  دـهعت و 

، هدش هئارا  ياهوگلا  - 4 دشاب . سدقم  تعیرش  ماکحا  ینید و  قیاقح  نامجرت  وا ، تکرح  نایب و  وا و  مدق  ملق و  هک  دور  یمن  راظتنا  نیا 
یم گنهرف  هعماج و  یموس  تیبرت و  هداوناخ و  يرگید  یسانش ، ناسنا  مالک و  هزوح  یکی  تسا ؛ هدمآ  شخب  هس  رد  هدنسیون  هقیلـس  هب 

يرما یلو  تسا  هدش  هتـسناد  بسانم  هتفرگ و  تروص  شخب  ره  ثحابم  نایم  یبسن  یناوخمه  ساسا  رب  دنچ  ره  يدنب  میـسقت  نیا  دشاب .
اهلصفرس و شیارگ  عون  هب  نداد  هجوت  بلاطم و  يدنب  هتسد  فده ، دوش ؛ میـسقت  رگید  ياه  هنوگ  ای  هنوگ  هب  دناوت  یم  تسین و  ریزگان 

هـشیدنا هاگن و  زا  یبوچراچ  دـناوتب  هعومجم  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  ناـمگ  یتح  وزرآ و  رتشیب . هنو  تسا  هدوب  ثحب  دروم  نیواـنع 
دنور یعامتجا و  درکلمع  یبایزرا  زین  رتیئزج و  تاعوضوم  نییبت  يارب  ار  ییاهکالم  دهد و  هئارا  ار  نانز  لیاسم  هزوح  رد  ماما  ترضح 

هب دـنچ  ره  لیاسم  تسد  نیا  رد  ار  ماما » طخ  ، » همان هژیو  ثحابم  رگید  رانک  رد  دـهن و  يور  شیپ  صوصخ  نیا  رد  اـم  یبـالقنا  هعماـج 
رد یساسا  ياهوگلا  زا  یکی  كرتشم  يواسم و  رصنع  تیناسنا ،  مالک  یسانش و  ناسنا  مکی :  لوا  شخب  هللا . ءاش  نا  دنک . میسرت  لامجا 

هچنآ یناسنا و  تقیقح  رد  درم  نز و  هک  تسا  لصا  نیا  تفگ  نخس  نآ  زا  یمالک  یـشرگن  اب  ناوت  یم  هک  نانز ، لیاسم  یتخانـش  نید 
کی زا  هتفرگ و  همـشچرس  كرتشم  تقیقح  کی  زا  ود  ره  دنرادن . یتوافت  چـیه  دـشاب ، یم  عاونا »  » ریاس اب  تقیقح  نیا  نایم  زیامت  هجو 

مئاق و يو  يدوجو  تقیقح  دزاس و  یم  ادج  نارادناج  رگید  زا  ار  تایح  ياراد  دوجوم  نیا  هک  تسا  نامه  نآ  دـنرادروخرب و  تقیقح 
یم هرهب  قلطم  تروص  هب  سفن »  » و نتشیوخ » «، » دوخ «، » وا «، » وت «، » نم  » نوچ يریباعت  زا  نآ  هب  هراشا  رد  هک  یتقیقح  تسا . نآ  هب  هتسب 

وا یناسنا  تقیقح  دزاس  یم  زیامتم  رادناج  عاونا  رگید  زا  ار  یمدآ  هچنآ  دریگ . یم  رارق  قوقح  فیلاکت و  قلعت  روحم  هک  نامه  و  میرب .
ار یمدآ  هک  یتقیقح  نامه  رگید  ترابع  هب  تسا ، تقیقح  ناـمه  دریگ  یم  رارق  بطاـخم  تیلوئـسم ، فیلکت و  هلحرم  رد  هچنآ  تسا و 
و عیرـشت »  » هلحرم رد  تقیقح  ناـمه  تسا ، وا  زیاـمت  هیاـم  وا و  یتسه  ساـسا  يو ، يدوجو  تقیقح  يریگ  لکـش  و  نیوکت »  » هلحرم رد 

يارب يرازبا  اهنت  حراوج  اـضعا و  دوش و  یم  وا  هجوتم  فیلکت »  » دریگ و یم  رارق  بطاـخم  كـالم و  زین  ییوگخـساپ  یهد و  تیلوئـسم 
هاگیاج زا  هک  هاگنآ  مه  دـنک ؛ یم  یفن  ار  درم  نز و  نایم  تواـفت  تحارـص  هب  هلحرم ،  ود  ره  رد  میرک  نآرق  دنتـسه . فیلکت  هب  لـمع 

یم دروآدای  ار  ناسکی  یتقیقح  كرتشم و  ییأشنم  دیوگ ، یم  نخـس  ود  نآ  يدوجو  تقیقح  يریگ  لکـش  هلحرم  رد  درم  نز و  یناسنا 
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لمع شاداپ  يراذگـشزرا و  ماقم  رد  دزاس و  یم  بطاخم  یناسنا  رـصنع  ناونع  هب  ار  ود  نآ  لمع ، فیلکت و  لصا  هلحرم  رد  مه  دوش و 
ابوعش مکانلعجو  یثنا  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای   : » تس هدرک ا  عمج  هیآ  نیا  رد  ار  هتکن  ود  ره  میرک  نآرق  درگن . یم  ناسکی 
هداـم رن و  کـی  زا  همه  هک  دراد  ناـیمدآ  هیلوا  هاگتـساخ  هب  هراـشا  هیآ  تـسخن  شخب  ( 5 .«) مکیقتا هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لـئابق  و 

یکالم دنک . یم  نایب  ار  كرتشم  تقیقح  نتـشاد  مغر  یلع  نایمدآ  يرترب  يراذگـشزرا و  كالم  نآ  ییاهن  شخب  دنا و  هدـش  هدـیرفآ 
هب هکلب  ود ، نآ  كرتـشم  تقیقح  هاگتـساخ و  هب  هن  تسه  یتواـفت  رگا  لـمع ، ینعی  تسا ؛ ناـنآ  دوـخ  هدارا  هب  راـیتخا و  رد  ًـالماک  هـک 

، رگید ياج  رد  میرک  نآرق  دنـشوپ . یم  دوجو  هماج  نآ  هب  شیوخ  تساوخ  رایتخا و  لاـمک  اـب  هک  ددرگ  یم  رب  ییاهـشزرا  تاـیعقاو و 
لباقم رد  شنرک  عوضخ و  اـب  هارمه  ناـنآ  هنادنمـشیدنا  شرگن  درواتـسد  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هب  نادـنمدرخ  شرگن  هوحن  هکنآ  زا  سپ 

تمحر و لیذ  هب  نتسج  هانپ  هجیتن  رد  تسا و  هدنیآ  هب  تبـسن  ناشیا  ینارگن  بجوم  هک  دوخ  لمع  زا  نانآ  یکانـشیدنا  قح و  ترـضح 
نم مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ینا ال  مّهبر  مهل  باجتـساف   : » دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دـنوادخ  خـساپ  دـنک ، یم  وگزاب  ار  یهلا  نارفغ 

، نز ای  دشاب  درم  ار ، امـش  زا  هدننک  لمع  چیه  لمع  نم  هک  درک  تباجا  ار  نانآ  هتـساوخ  ناشیادخ  ( » 6 «) ضعب نم  مکضعب  یثنا  وا  رکذ 
هک اجنآ  دراد . دیکأت  نآ  رب  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  تسا  لصا  تقیقح و  نامه  نیا  دـیتسه ». مه  زا  همه  تخاس ، مهاوخن  هابت  عیاض و 
هک دهد  ناشن  ات  تسا  (( ) (س همطاف ترضح   ) فیرش دولوم  نیا  هب  (ص ) ادخ لوسر  دح  یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا  خیرات   : » دیامرف یم 
رد درم ـ  نز و  نایم  یناـسکی  رب  اـهنت  هن  میرک  نآرق  ( 7 .(() تسین رتمک  دـشابن  درم  زا  رترب  رگا  هک  دراد  هعماـج  رد  ياهژیو  یگرزب  نز ،

یمدآ و لصا  شنیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نوچمه  یهلا  تایآ  اههناشن و  زا  یکی  ار  نآ  ًاساسا  هکلب  دراد  دیکأت  یناسنا ـ  تقیقح 
تیناـسنا و رظن  هطقن  زا  درم  نز و  ناـیم  یناـسکی  هب  یهلا  تاـیآ  يرامـشرب  فیدر  رد  درامـشیم و  ناـیمدآ  ياـهگنر  اـهنابز و  تواـفت 

تـسناوتیم هنوگچ  دوب  نیا  زج  رگا  درامـشیم و  تفلا  سنا و  تنوکـس و  هیاـم  ار  یناـسمه  نیمه  دـنکیم و  هراـشا  يدوجو ، تقیقح 
ّنا ةّدوم ، مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  ًاجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  : » دشاب نایمدآ  يزیرغ  شمارآ  تنوکـس و  هیامتـسد 
مه تسا ، یهلا  تاـیآ  زا  مه  ناـتدوخ ، سنج  تقیقح و  زا  شنیرفآ  ینعی  مِکَِّسف » نَا ،  نَم ،  » ریبـعت ( 8 «) نورّکفتی موقل  تایال  کـلذ  یف 

هشیدنا هنیمز  هیام و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هک  ناس  نامه  هب  نادنمـشیدنا . يزرو  هشیدنا  هیامتـسد  مه  و  تسا ، یمدآ  تنوکـس  هیام 
ار نانآ  يزرو  هشیدـنا  يارب  ار  ياهیامتـسد  نینچ  زین  درم  نز و  یناسمه  یناسکی و  تسا ، رتشیب  قیاقح  رترب و  نامیا  هب  یبایتسد  ناـنآ و 

درم نز و  نیب  یتوافت  یناسنا ، قوقح  رظن )  ) زا : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  تقیقح  نیمه  رب  دـیکأت  رد  ماما  ترـضح  تسا . هتخاس  مهارف 
نز نیب  ییاهتوافت  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب  دراد . درم  نوچمه  ار  شیوخ  تشونرـس  رد  تلاخد  قح  نز  دنناسنا و  ود  ره  هک  اریز  تسین 

یمالسا ینآرق و  ملـسم  تقیقح  نیا  اب  ضراعت  رد  هک  هچنآ  ره  نیاربانب  ( 9 .«) درادـن طابترا  اهنآ  یناسنا  تیثیح  هب  هک  دراد  دوجو  درم  و 
رد نآ  زا  یـشخب  طقف  هک  يددعتم  تایآ  یتقو  دشاب . لوبق  دروم  دـناوتیمن  تسا  هتفرگ  ياج  یخیرات  ای  ینید  عبانم  رد  رگا  یتح  دـشاب 

یفرعم ناـسکی  هب  درم  کـی  نز و  کـی  ار  نآ  هاگتـساخ  درامـشیم و  ناـسکی  یناـسنا  تیوـه  تـقیقح و  رد  ار  درم  نز و  دـمآ ، اـجنیا 
تیـصخش ریقحت  ماقم  رد  تسین  هتفریذـپ  هکنیا  هچ  درک . دومناو  فرظ »  » و لماح »  » کـی ناونع  هب  طـقف  ناوتیمن  ار  نز  رگید  دـنکیم ،

یتح میرامـشب . ع )  ) مدآ ترـضح  يدوجو  لگ  زا  ياهدـئاز  یلیفط و  ار  وا  يو ، يدوجو  تیوه  تقیقح و  نزو  زا  نتـساک  نز و  یناسنا 
تفگ دیاب  و  ياهتفگ ـ  نینچ  اب  یتقو  ع )  ) قداص ماما  میناوخیم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  و  دـشاب . هدـمآ  ینید  نوتم  یخرب  رهاظ  رد  رگا 

لقن هنازرف ، ملاع  ثدحم و  نآ  هرارز ، هک  ار  تایاور  نیا  دییامرف  هظحالم  دنکیم . دروخرب  تدش  هب  دوشیم  هجاوم  ياهتفارخ ـ  نینچ  اب 
، یـصقالا رـسیالا  مدآ  علـض  نم  اّوح  قلخ  ّلج  ّزع و  هللا  نا  نولوقی : اندنع  اسانا  ّنا  هل : لیق  اّوح و  قلخ  نع  ع )  ) هللادبعوبا لئـس   : » دنکیم

ۀجوز مدال  قلخی  ام  ةردـقلا  نم  هل  نکی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  اذـه : لوقی  نم  لوقی  اریبک ! اّولع  کلذ  نع  یلاعت  هللا و  ناحبـس  لاقف :
ام هعلـض ! نم  تناک  اذا  اضعب  هضعب  حـکنی  ناک  مدآ  ّنا  لوقی :  نا  مالکلا  یلا  الیبس  عینـشتلا  لها  نم  ملکتملل  لعجی  و  هعلـض !؟  ریغ  نم 

میراد ار  مدرم  ياهتسد  ام  تفگ : درک و  شسرپ  اّوح  شنیرفآ  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا  یسک  ( 10  ....«) مکنیب اننیب و  هللا  مکح  الئوهل !؟
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هزنم هک  یتسارب  نخس  نیا  زا  دنوادخ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دیرفآ .  مدآ  پچ  هدند  نیرخآ  زا  ار  اوح  لج ، زع و  يادخ  دنیوگیم : هک 
ریغ ار  يرـسمه  مدآ ، يارب  هک  تشادن  ناوت  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  دـقتعم  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  هک  یـسک  ایآ  تسا . رترب  و 

شدوخ اب  شدوخ  سپ  تسا  هدوب  وا  هدند  زا  شرـسمه  رگا  مدآ  دنیوگب :  ات  دنکیم  زاب  نارگ  شنزرـس  يارب  ار  هار  و  دنیرفایب ؟ وا  هدند 
زا همه  هار  ارف  یتخبـشوخ ،  مود :  دـنک .»... يرواد  نانآ  ام و  ناـیم  ادـخ  تسا !؟ هدـش  هچ  ار  ناگدـنیوگ  نیا  تسا !؟  هدرکیم  شزیمآ 

هیاـم نید  قـطنم  رد  هـک  تـسا  یتیادـه  هـب  یباـیتسد  رد  درم  نز و  یناـسکی  ینید ، ياـهرواب  رد  یتخانـش ، نـید  ياـهوگلا  نیرتیهیدـب 
دیرخ شنیزگ و  ضرعم  رد  لمع ، نامیا و  رازاب  رد  یتخبشوخ  يالاک  تسا . هدوشگ  همه  يور  هب  تداعـس  هار  تسا . یعقاو  یتخبـشوخ 

ياههیآ بطاخم  هک  تسا  ناـسنا  تسا و  ناـسنا »  » تیادـه هیاـم  نید ، ًاـساسا  نآرق و  نز . درم و  ناـیم  یتواـفت  چـیه  یب  تسا ، ناـگمه 
نآرق تسا .  تداعـس »  » بسک هب  قیوشت  و  تیاده »  » هب فیلکت  ماقم  زا  جراخ  ینوریب و  ضراوع  زا  تیـسنج  تسا و  تداعـس  تیاده و 

، یمدآ دنادیمن . سک  چیه  راصحنا  رد  ار  یگـشیپ  اوقت  دنادیم و  نیقتملل » ًيده   » ار دوخ  هکنیا  هچ  درامـشیم . سانلل » ًيدـه   » ار دوخ 
اوقت و زج  تیادـه  رگم  درادـن و  اوقت »  » زج یهار  تیادـه ، قیرط  رد  یمدآ  تسا . تیادـه  هب  فلکم  درم ، نز و  نایم  یتواـفت  چـیه  یب 

نیا دشاب . هنادواج  تداعـس  دـنموزرآ ، دـناوتیم  درم ، هچ  نز و  هچ  یمدآ ، تسا . يرگید  زیچ  یهاوخادـخ  یـسرتادخ و  يروابادـخ و 
نیرتیهیدب نیرتیعطق و  زا  دـش ، هراشا  نانچ  نیا ، و  ( 11  «) ًاروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا ، ِهانیدـه  اـنا  : » دـنیزگیم رب  وا  هک  تسا  یهار 

لـمع و هدارا  راـیتخا و  اـب  و  تـمکح ، رــس  زا  ار  یمدآ  نآ  راگدـیرفآ  هـک  شنیرفآ  ماـظن  رد  نـیا  زج  تـسا . یلقع  ینید و  ياـههزومآ 
همه یهلا  نایدا  هک  یقیقح  تداعس  هرابرد  نآرق  يابیز  ياهریبعت  زا  یکی  دشاب . دناوتیمن  تسا ، هدیرفآ  راذنا  تراشب و  هار و  ندنایامن 
نیا زا  يرگید  نایب  تسا  یهلا  نسحا » يازج   » هک تشهب  شاداپ  هکنیا  هچ  هزیکاپ . یگدنز  تسا ؛ هیبط » تایح   » دـناهدناوخ ارف  وس  نآ  هب 

هک دـهدیم  هجوت  لصا ، کی  هئارا  بلاق  رد  يزیمآ و  قیوشت  ياهنوگ  هب  تحارـص  هب  اـج  دـنچ  رد  میرک  نآرق  تسا . هنادواـج  تداـعس 
دیـسر و دهاوخ  نسحا » يازج   » نآ هب  و  بیط » تایح   » نآ هب  نز ، هچ  دشاب  درم  هچ  دروآ ، ياج  هب  نامیا  رـس  زا  ار  حلاص » لمع   » یـسک

وه یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  : » دـنکیم وگزاب  ار  ریذـپاندیدرت  تقیقح  نیمه  تاـیآ  نیا  دـش . دـهاوخن  متـس  وا  هراـبرد  ياهرذ 
کئلواف نمئوم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لـمع  نم  و  ( » 12 «.) نوملعی اوناک  ام  نسحاب  مهرجا  مهّنیزجنل  ۀـبیط و  ةایح  ِهنییحنلف  نمئوم 

ۀـنجلا و ال نولخدـی  کـئلواف  نمئوم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  تاـحلاصلا  نم  لـمعی  نم  و  ( » 13 «) باسح ریغب  اهیف  نوقرزی  ۀنجلا  نولخدـی 
هب لوصو  يارب  يریـسم  هک  یتالامک  هب  یبایتسد  یناسنا و  رتالاب  بتارم  هب  ياقترا  دـشر و  لـحارم  یط  يور  نیا  زا  (. 14 «) اریقن نوملظی 

هنادرم يرما  نامیا ،»  » هکنیا امک  تسین . هنادرم  لمع  حـلاص » لمع  . » تسین يراـصحنا  يرما  تسا ، یهلا  نسحا ) يازج   ) و هبیط » تاـیح  »
داعبا نز  يارب   : » دـیامرفیم هک  ماما  نخـس  نیا  دراد  هراشا  يدوجو  تالامک  یناـسنا و  لزاـنم  یط  ناـکما  هب  تقیقح و  نیمه  هب  تسین .

تسا و نز  هبترم  نیرتلزاـن  تسا و  ناـسنا  هبترم  نیرتلزاـن  یعیبـط  يروـص  قرو  نـیا  ناـسنا . يارب  درم و  يارب  هچناـنچ  تـسا . یفلتخم 
هبترم ات  تعیبط  هبترم  زا  تسا ، كرحتم  دوجوم  ناسنا  تسا . لامک  يوس  هب  تکرح  لزان  هبترم  نیمه  زا  نکل  تسا . درم  هبترم  نیرتلزان 

رد زین  نآ  یعامتجا  ياههنیمز  دشر و  ياههولج  ارهق  تسا ، هدوشگ  همه  يارب  یبای  لامک  دـشر و  هار  رگا  ( 15 «.) تیهولا رب  انف  ات  بیغ ،
، تسا هدـناوخ  ارف  نآ  هب  ار  نانمؤم  همه  تحارـص  هب  نآرق  هک  بیط » تایح   » نآ هب  یبایتسد  رد  هچنآ  ره  تسین . صاخ  يرـشق  راـصحنا 
تدابع و (. 16 «. ) مکییحی اـمل  مکاـعد  اذا  لوسرلل  هللا و  اوبیحتـسا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  . » تسا درم  نز و  ناـیم  كرتشم  دراد ، تلاـخد 

همه نآ  زا  یمدآ  ياهدادعتـسا  اـهییاناوت و  روـهظ  زورب و  تسا . هـمه  نآ  زا  رنه  شناد و  تـسا ، هـمه  نآ  زا  دـنوادخ  لـباقم  رد  شنرک 
يارب شـشوک  تسا و  همه  لام  اوقت  تسا ، همه  لاـم  ملع  درادـن ، راـصحنا  سک  چـیه  هب  ملع  هک  دـینک  شـشوک  اوقت  ملع و  رد  . » تسا

ترضح شرگن  بوچراچ  نییبت  رد  یگدنز  فطع  هطقن  هفطاع ،  موس :  ( 17 «.) تسامش همه  تسام و  همه  هفیظو  اوقت  ملع و  هب  ندیسر 
هب درم ، نز و  نایم  یقوقح  ياهتوافت  یخرب  لیلحت  رد  هراومه  هک  یعوضوم  هب  تبـسن  ناشیا  لـیلحت  هاـگن و  عون  ناـنز ، لـیاسم  هب  ماـما 

لیاسم یتخانـش  نید  رد  لصا  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  تسا و  هجوت  لـباق  دریگیم  رارق  دانتـسا  دروم  ناوناـب  ياـهیگژیو  زا  یکی  ناونع 
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زا هتـساخرب  هک  ناوناب  رد  تاساسحا  هرتسگ  هفطاع و  توق  دریگ . رارق  هجوت  دروم  ماما  رظنم  زا  ناـنآ  یناـسنا  تیـصخش  لـیلحت  ناـنز و 
یتیعقاو نادرم ، يریذـپرطخ  شاعم و  تینالقع  توق  اب  هسیاقم  رد  تسا ، ناـنآ  هژیو  ياـهتیعقوم  یخرب  اـب  بساـنتم  حور و  هیلوا  فیاـطل 

نتفای ناـماس  شنیرفآ و  رما  ریبدـت  رد  یهلا  هغلاـب  تمکح  زا  ناـشن  دوخ  نیا  تسا و  ریذـپان  راـکنا  ًـالامجا  یعون و  تروص  هب  هک  تسا 
شریذـپ يارب  یگدامآ  دـنزرف و  دـشر  تیبرت  لاثم ، ناونع  هب  دراد . نانآ ، یلیمکت  يریذـپ  شقن  لباقتم و  زاین  ساسحا  نایمدآ و  شاـعم 
یگدیـسر اهیباوخ و  رادیب  لمح و  نارود  ياهیراوشد  هعماج  هب  نتـشاذگ  مدق  دنزرف  ندش  گرزب  ات  زاغآرـس  هطقن  زا  يراوشد  همه  نآ 

قـشع اهنت  تسا . زاین  دروآیم  دیدپ  درخ  يرگباسح  ریبدت و  لقع و  هچنآ  زا  شیب  یلمحت  ناوت و  هزیگنا و  هب  يو  تفاظن  هیذغت و  رما  هب 
هک دزاـسب  ریذـپان  یگتـسخ  يرـصنع  یمدآ ، زا  دـنک و  داـجیا  ار  يراوشد  همه  نآ  شریذـپ  ناوت  هزیگنا و  دـناوتیم  هک  تسا  هفطاـع  و 

اهیراوشد و همه  لحارم و  نآ  همه  يارب  هک  تسین  نینچ  یگدـنز  درخ  ریبدـت و  تینـالقع  دراد . او  اـهیراوگان  اهیتخـس و  هوک  راوداـهرف 
نخـس رد  هک  تسا  نیا  دوب » نیکمت  یب  تخـس  نیبوچ  ياپ  دوب /  نیبوچ  نایلالدتـسا  ياپ   : » انالوم لوق  هب  دنک و  نیکمت »  » اهیریذـپرطخ

? ئرملل لعج  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  : » میناوخیم نینچ  ار  تیعقاو  نیا  (ع ) قداص ماما  شراوگرزب  دـنزرف  لقن  هب  ع )  ) رقاب ماما  زا  ییابیز 
ینامز و  تسا ؛ هداد  درم  هد  لمحت  ربص و  نز ، هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ( » 18 «. ) يرخا لاجر  ةرشع  ةّوق  تلمح  اذاف  لاجر ، ةرشع  ربص 

تردـق وزاب و  روز  ناوت ، نیا  نشور  هجو  هک  تسا  حـضاورپ  دـهدیم ». يو  هب  زین  ار  رگید  درم  هد  يورین  دـنوادخ  دوشیم ، رادراـب  هک 
مواقم اهیتخـس  لباقم  رد  دـشخبیم و  توق  ار  وا  هک  تسا  وا  ناج  قمع  حور و  نیریز  ياههیال  ناـمه  هکلب  تسین . وا  ندـب  ياـههچیهام 
تسا هدومرف  نایب  يرگید  زیگنارب  لمأت  اشگهار و  نخس  رد  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  هک  تسا  تقیقح  نامه  زا  یقادصم  نیا  دزاسیم .

، دشاب هتـشاد  دوجو  نآ  يارب  يوق  ياهدارا  راوتـسا و  یتین  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ینت ، چیه  ( » 19 «. ) ۀینلا هیلَع  تَیًوق . اّمَع  ٌنََدب  َفَعَـض  ام  : »
رد نز  دوشیم  بجوم  تسا و  یگدـنز  رما  تیـشمت  ندرب و  هار  رد  درم  رگباسح  درخ  لمکم  هچنآ  دوشیمن ». یناوتان  فعـض و  راـچد 

هطقن هک  تسا  يو  قیمع  هفطاع  حور و  نیریز  هیال  ناـمه  دزادرپب  شقن  ياـفیا  هب  تسا  نوریب  درم  هزیگنا  ناوت و  زا  هک  اههنحـص  یخرب 
هوتسن راوتسا و  يوق و  هجنپرس  نامه  زج  يزیچ  اهشقن  نیا  نادرگ  هنحص  عقاو  رد  و  تسا . لحارم  اههنحص و  يرایسب  رد  یگدنز  فطع 

هک نانچ  ماما ، نخـس  رد  و  تسا . هدـش  درمـش ه  درم  ربارب  تسیب  ات  نآ  توق  ع )  ) قداص ماما  دومنهر  رد  هک  نامه  تسین ؛ نز  هفطاـع » »
هب دوخ  حیحـص  بلاق  رد  هعماج ، هنحـص  رد  یتقو  یحور ، یگژیو  نیمه  تسا . هتـشگ  یفرعم  شرع » نوچ  یلمحت   » ياراد دمآ  دـهاوخ 

اهراب دـهدیم . ناشن  ینادرگ ،» هنحـص   » رد مه  و  هنحـص »  » رد مه  ار ، ینابر  تمکح  یهلا و  تیآ  زا  ییاههولج  دزادرپیم ، شقن  ياـفیا 
ياهنیمز هچنآ  میدرک . وگزاب  ار  ییاههنومن  هک  دناهتفگ  نخس  يزوریپ  ات  هزرابم  نادیم  رد  ناوناب  ینادرگ » هنحص   » شقن زا  ماما  ترضح 

رگید ینخس  میزادرپب ، نانآ  لیاسم  یتخانش  نید  نز و  تیـصخش  هب  یگدنز ، فطع  هطقن  ناونع  هب  هفطاع  رظنم  زا  ماما  هاگن  رد  هک  دش 
زا یتقو  هک  میراد  غارـس  ار  یـسک  هچ  یتسارب  و  تسا . هنحـص »  » رد ناوناب  هفطاع  شقن  يافیا  زا  يرگید  هولج  هک  تسا  راوگرزب  نآ  زا 
نآ ریسفت  لیلحت و  هب  زایتما ، روحم  کی  توق و  هطقن  کی  ناونع  هب  حطـس و  نیا  رد  دیوگیم  نخـس  ناوناب  تاساسحا  فطاوع و  توق 
رد عقاو ، رد  ههبج و  تشپ  رد  هک  دوشیم  ینادهاجم  هشوت  هر  دریگیم و  رارق  سدـقم  داهج  گنج و  تمدـخ  رد  هک  ياهفطاع  دزادرپب ؛
هک یفطاوع  : » دننزیم مقر  نانآ  لد  رد  ار  تداهش  يزوریپ و  داهج و  شقن  هک  دننیبیم  ار  یناوناب  نامیا  هفطاع و  ياهتسد  هنحص ، تشپ 
زا فطاوع  يور  زا  ههبج  تشپ  رد  هک  يزیچ  نآ  اذـهل  تسین و  فـطاوع  نیا  اـهدرم  رد  تسا و  ناـشدوخ  صوـصخم  تسه  ناوناـب  رد 

اهنآ دنراد  ناوناب  هک  یفطاوع  بجوم  هب  دوشیم . رداص  اهدرم  زا  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  رتهدنزرا  رتالاب و  رتشیب و  دوشیم  رداص  ناوناب 
ظفح شـشوک و  مامت  اب  بالقنا  زا  دـعب  ناوناب  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دـنهدیم و  ماجنا  دـناهداد و  ماجنا  دـیفم  رایـسب  ياهراک  ههبج  يارب 

لعجی هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  - 1 اه :  تشون  یپ  دنا ». هدوب  روشک  روما  رد  مدق  شیپ  هکلب  مدق  مه  یمالـسا ، تاهج  ظفح  تفع و 
تابولطم ماکحالا  لب  اهنوئش ، نم  ناش  یهو  مالسالا ، نیناوق  ماکحالاو  اهنوئـشب ،  هموکحموه  مالـسالا  - 2 29 هیآ ،  لافنا ، اـناقرف ، مکل 

ص تموکح ،  تمکح و  يدزی ، يرئاـح  يدـهم  د.ك :  ص 472 3 - ج 2 ،  عیبلا ، باتک  هلادـعلا ،  طسبو  اهئارجال  هیلا  روماو  ضرعلاـب 
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نم ناک  ام  و  قیرطلا ،  نم  وهف  قیرطلا  نم  ناک  امف  رادلا ، ّدک  ّدح  هل  الا و  امارح  الالح و ال  هللا  قلخ  ام  تاحفص 4 - رگید  145 و  - 140
ياراد هکنآ  رگم  دیرفاین  ار  یمارح  لالح و  چیه  دنوادخ  هدلجلا ، فصن  هدـلجلا و  و  هاوس ، امف  شدـخا  شرا  یتح  رادـلا  نم  وهف  رادـلا 

هب  ) یتح تسا . هناـخ  زج  تسا  هناـخ  هب  طوبرم  هچنآ  تسا و  هار  زج  تسا  هار  هب  طوبرم  هچنآ  هک  تسا  هناـخ  زرم  دـننامه  يزرم  ّدـح و 
 ، تارجح ص 59 5 - یفاک ج 1 ،  تسا ؛ هدـش  نیعم  زین  هنایزات  فصن  هنایزات و  کیو  رگید  دراوم  شارخ و  کی  تمارغ  هنومن ) ناونع 

-10 ص 49 .  ج 3 ، رون ، هفیحص  - 9 هیآ 21 .  مور ، هروس  - 8 ص 49 . ج 3 ، رون ، هفیحص  - 7 195 هیآ 190 - نارمع ، لآ  هیآ 13 6 -
هفیحص - 15 هیآ 124 . ءاسن ،  - 14 هیآ 40 . نمؤم ، - 13 هیآ 97 . لحن ،  - 12 هیآ 3 .  ناسنا ، - 11 ص 379 . ج 3 ،  هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

 ، راونالاراحب - 18 ناوناب . عمج  رد  نز  زور  تبسانم  هب  ص 120 ، ج 19 ،  رون ،  هفیحص  - 17 هیآ 24 .  لافنا ،  - 16 ص 185 .  ج 6 ، رون ،
ص 205. ج 7 ، نامه ، - 19 ص 241 .  ج 13 ،

(2  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  ماما 

تیبرت هاگیاج  رد  یناسنا  ياهتلیضف  يانبریز  نانز ، تیبرت  هداوناخ و  مکی :  مود  شخب  نوخسار  عبنم :  نایمیکح  نسحم  دیس  هدنـسیون : 
يرما دناوتیمن  شقن  نیا  هک  تسادیپ  ینـشور  هب  دنراد . لیدب  یب  هدـننک و  نییعت  یـشقن  ناوناب  تسین  يدـیدرت  هعماج ، یناسنا  دـشر  و 

یتیلوئـسم نینچ  رد  ًاعبط  هاگیاج و  نینچ  رد  ار  نز  شنیرفآ ، هنامیکح  ابیز و  ماظن  رد  قح  تسد  دـشاب . يدادرارق  یتح  اـی  ون  یتافیرـشت 
نیا يو ، دوخ  زج  هب  دناوتیمن  ياهناش  چیه  دریگب و  هدـیدان  ار  نآ  ّتیلک  دـناوتیمن  يرارق  نوناق و  چـیه  هک  یهاگیاج  تسا . هداد  رارق 

زین اهراب  هک  باب  نیا  رد  ماما  نخس  هک  تسا  نینچ  نیا  و  مینکیم . دای  لیدب  یب  شقن  هب  نآ  زا  هک  تسا  نیا  دهن . دوخ  رب  ار  تیلوئـسم 
نایمدآ یعامتجا  یناسنا  تابـسانم  یمدآ و  شنیرفآ  دوجو و  نسحا » ماظن   » رد ینیوکت  تیعقاو  کی  زا  یناـیب  دـناهدیزرو ، دـیکأت  نآ  رب 

تفـص اب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رگا  تسا . هدـمآ  سدـقم  تعیرـش  رد  عیرـشت  ماـظن  ینید و  عباـنم  رد  هچنآ  زا  تسا  ياهمجرت  تسا و 
عیرـشت و هاگتـسد  هچ  و  یتسه »  » نیوکت و ماظن  هچ  یهلا  ماظن  رد  زین  نز  تسا ، نایناهج  ناهج و  هدـنهد  دـشر  هدـنهد و  شرورپ  بر » »

رثکا  : » تسا هدـمآ  (ع ) قداص ماما  ترـضح  ینامـسآ  راب و  رپ  اما  هاتوک  نخـس  رد  دـشابیم . ماـن  فصو و  نیمه  زا  يرهظم  یتسیاـب ،» »
هدـمآ هنوگ  نیا  ماـما  نانخـس  رد  ینامـسآ  مـالک  نیا  زا  ياهولج  تسا .» ناوناـب  دوجو  رد  یبوخ  ریخ و  نیرتشیب  ( » 20 «. ) اـسنلا یف  ریخلا 

نز اـهناسنا  یبرم  تسا . نز  نماد  زا  حیحـص ، نز  درم و  لوا  هلحرم  دـنوشیم . ادـیپ  اـهناسنا  نز  نماد  زا  تسا . هعماـج  یبرم  نز  : » تسا
حیحـص تیبرت  اب  دـنکیم و  تسرد  ناسنا  شدوخ  حیحـص  تیبرت  اـب  نز  تسا . نز  دوجو  هب  هتـسب  اـهروشک  تواقـش  تداعـس و  تسا .

ار تقیقح  نیمه  ( 21 .«) دشاب دیاب  اهتداعـس  همه  أدبم  نز  دوشیم . دنلب  نز  نماد  زا  اهتداعـس  همه  أدبم  دـنکیم . دابآ  ار  روشک  شدوخ 
(22 «) تسا ناهج  رد  هللا  ۀفیلخ  يالاو  ياهـشزرا  یناسنا و  ياهتلیـضف  يانبریز  هک  یکانبات  رـصنع   » ریبعت اب  رگید  ياج  رد  ماما ، ترـضح 
زا هتـسد  نآ  هب  دنرامـشیم : یمدآ  نادنزرف  نیرتهب  ار  نارتخد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیمه  زا  هتـساخرب  و  دننکیم . وگزاب 

رگا یتح  دـننکیم  یفرعم  نایمدآ  یتخب  هریت  و  ّرـش » أشنم   » هملک کی  رد  هانگ و  یگدولآ و  داسف و  ره  همـشچرس  ار  نانز  هک  ییاههتفگ 
هب درک و  یگداتـسیا  دـیاب  نوتم ، نآ  رهاوظ  ربارب  رد  لقادـح  تسیرگن و  دـیدرت  هدـید  هب  ًالماک  دـیاب  دـشاب ، ینید  عبانم  یخرب  ناـیم  رد 
اب ماما ، ترضح  ( . 23 « ) تانبلا مکدالوا  ریخ  . » دـشابن ینید  ینآرق و  یعطق  ینابم  اب  راکـشآ  ضراعت  رد  هک  تسج  هرهب  اهنآ  زا  ياهنوگ 

نیرتيروحم زا  یکی  دـنراد ، هعماـج  یتـیبرت  یعاـمتجا  تابـسانم  و  وس ، کـی  زا  هسدـقم  تعیرـش  رب  هک  ياهیوس  همه  قـیمع و  فارـشا 
ناـنآ يارب  ییاـنبریز  یـساسا و  تیعقوم  نیمه  ناـنآ ، یعاـمتجا  یگداوناـخ و  هاـگیاج  ناـنز و  لـیاسم  باـب  رد  ار  شیوـخ  ياـههزومآ 
يزاس هنیرق  نآرق  یتیبرت  ماقم  اب  ار  نآ  هاگیاج ، نیا  تیمها  هب  هراشا  رد  هک  تسا  بلاج  دـنزرویم . دـیکأت  نآ  رب  تخـس  دنرامـشیم و 

عاجـش و نانز  رگا  زاس . ناسنا  زین  نانز  تسا و  زاس  ناسنا  میرک  نآرق   : » ار ناوناب  مه  دنرامـشیم و  زاـس  ناـسنا  ار  نآرق  مه  دـننکیم ؛
ار نانز  هک  ییاـههتفگ  زا  هتـسد  نآ  هب  ور ، نیا  زا  (. 24 «) دنوشیم هدیـشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دنوش ، هتفرگ  اهتلم  زا  زاس  ناسنا 
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عبانم یخرب  نایم  رد  رگا  یتح  دـننکیم  یفرعم  نایمدآ  یتخب  هریت  و  ّرـش » أشنم   » هملک کی  رد  هاـنگ و  یگدولآ و  داـسف و  ره  همـشچرس 
هرهب اهنآ  زا  ياهنوگ  هب  درک و  یگداتـسیا  دـیاب  نوتم ، نآ  رهاوظ  ربارب  رد  لقادـح  تسیرگن و  دـیدرت  هدـید  هب  ًالماک  دـیاب  دـشاب ، ینید 

دوخ هعماج  مدرم  زا  ینخس  تسا  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  هک  لیضف  دشابن . ینید  ینآرق و  یعطق  ینابم  اب  راکـشآ  ضراعت  رد  هک  تسج 
رتشیب تمایق  رد  دنیوگیم : مدرم  هک  دوب  نیا  نخس  تفگ . زاب  ع )  ) ترـضح نآ  يارب  تسین ـ ! قنور  یب  ام  گنهرف  رد  زین  کنیا  هک  ار ـ 
نخـس هچ  نیا  دـندومرف : دـندرک و  افتکا  همه  يارب  مهف  لـباق  یـضقن و  یخـساپ  هب  هتفگ  نیا  ّدر  رد  ع )  ) ماـما دنتـسه ! ناـنز  ناـیخزود ،

یش هل :  تلق  ! » دنکیم جاودزا  هچراپکی  ّرد  زا  یخاک  رد  ایند  نانز  زا  رفن  رازه  اب  ترخآ ، رد  درم  کی  هاگ  هک  یلاح  رد  تسا !؟ ییاجیب 
ةّرد نمن  رـصق  یف  ایندـلا  اسن  نم  افلا  ةرخالا  یف  لجرلا  جّوزتی  دـق  کلذ و  ّینا  و  لاق : اسنلا . ۀـمایقلا  موی  رانلا  لها  رثکا  نا  ساـنلا : هلوقی 

یهدوگلا يزاسوگلا و  هلأسم  یتایح ، رما  کی  نانز ، لیاسم  تیـصخش و  یتخانـش  نید  رد  وگلا  دـنمزاین  ناـسنا ،  مود :  ( 25 (»!؟  ةدحاو
یتخانـشناور و لیلحت  چیه  رگا  دراد . دوجو  یمدآ  یگدـنز  رد  اهوگلا  یگدـنزاس  یتیبرت و  شقن  رد  يدـیدرت  یـسک  رتمک  يارب  تسا .
هب زاین  دراد ، اهوگلا  هب  هک  ياهبناج  همه  زاین  وا و  كولـس  هوحن  درف و  تیـصخش  يریگلکـش  رد  اـهوگلا  یـساسا  شقن  رب  یملع  لـیلد 
هک یناسک  يارب  هژیو  هب  دنکیم ، تیافک  مهم  نیا  هب  مامتها  ترورـض  رد  دـباییم ، هتفای و  دوخ  رد  نورد  زا  ًالمع و  ار  نآ  ریثأت  وگلا و 

یمدآ دزاسیم . نادـنچود  نانآ  رد  ار  اـهوگلا  زا  يریذـپریثأت  هنیمز  یهاوخوگلا و  ساـسحا  ناـنآ  ریثأـترپ  يوق و  فطاوع  تاـساسحا و 
لقاال ای  دـنادیم . نآ  هب  لوصو  هتـسیاش  ار  دوخ  هک  تسا  ياهطقن  هب  شرگید  هاگن  تسا و  دوخ  دوجوم  تیعقاو  هب  وا  هاگن  کی  هراومه 

هک یبولطم  تیعـضو  فادـها و  اهنامرآ ، هب  مشچ  کی  ینونک و  ياهدادعتـسا  اهیتساک و  هب  مشچ  کی  دراد . ار  نآ  هب  یباـیتسد  يوزرآ 
یلـصا نیا  دناسرب و  لقادح  هب  ار  بولطم  تقیقح  دوجوم و  تیعقاو  نایم  هلـصاف  دشوکیم  سک  ره  دراد . دنکیم  میـسرت  شیوخ  يارب 

«، دوجوم  » توافتم ياهتیعقاو  تسا  توافتم  نایمدآ  نایم  هچنآ  هک  مینادیم  کین  تسین . نآ  رد  يدـیدرت  نایمدآ و  ناـیم  كرتشم  تسا 
دنیبیم ياهنوگ  هب  هدنیآ  هنیآ  رد  ار  شیوخ  دوجو  تیعقاو  تیصخش و  یسک  ره  تسا . بولطم »  » توافتم رایـسب  ياهتیعقاو  اهنامرآ و  و 

هک تسین  ياهژاو  بولطم ، تقیقح  نامه  یتخبـشوخ ، دـشاب . ینتفایان  تسد  ییوزرآ  رگا  یتح  دـنکیم ، وزرآ  لقاال  ای  دـبلطیم و  اـی  و 
(ع) مالسا ایلوا  و  (ص ) متاخ ربمایپ  نانآ ، همه  دمآرس  و  ع )  ) یهلا ناربمایپ  هدمع  شالت  دنشاب . هتشاد  نآ  زا  ریـسفت  کی  انعم و  کی  همه 
رد دنکیم و  دایرف  ار  نآ  سک  ره  یبلط  لامک  هک  تسا  بولطم » تقیقح   » نامه ینعی  یتخبـشوخ  یعقاو  هرهچ  اب  نایمدآ  نتخاس  انـشآ 

هئارا بوبحم  هژاو  نیا  زا  هک  يریسفت  رد  تایح ، كولس و  هوحن  دوخ و  تیصخش  هب  نداد  لکـش  رد  ناشتوافت  نایمدآ  دشابیم . نآ  یپ 
رای تسا ـ  رمع  کی  يازارد  هب  هاگ  هک  ریـسم ـ  نیا  رد  هک  یلماوع  رد  دننکیم و  میـسرت  نآ  هب  لوصو  يارب  هک  يریـسم  رد  دـنهدیم و 

دیکأت یپ  رد  کنیا  هچنآ  تسین . يدـیدرت  زین  اهنیا  رد  دـشابیم . دـننآ  یپ  رد  هچنآ  هب  نانآ  یهاگآ  قمع  حطـس و  رد  دنرامـشیم و  هار 
زا لیصفت  هب  ای  لامجا  هب  هک  يریسفت  لیلحت و  و  اهرواب ، ینیب ، ناهج  ياضتقم  هب  روخارف و  هب  سک  ره  همه ، یمدآ  هک  تسا  نیا  مینآرب 
رد عقاو  رد  درادن و  تلاخد  نآ  رد  نامز  رصنع  ًاموزل  هک  دوخ  یگدنز  هدنیآ  زا  ياهطقن  رد  دراد ، شیوخ  بولطم  تقیقح  یتخبشوخ و 
ارف هب  اهوگلا  دـنکیم و  بصن  دوخ  رگنهدـنیآ  مشچ  شیپ  رد  ار  ییاههنومن  ای  هنومن  دوخ ، یناسنا  تاـیح  تیـصخش و  زا  رگید  ياهطقن 

صیخشت يارب  ياهیام  هکلب  دنوشیم  یمدآ  تیصخش  يریگ  لکش  هوحن  هیامتـسد  طقف  هن  دننکیم  داجیا  صخـش  رد  هک  ياهبذاج  روخ 
زا هک  ییاههنومن  دـهدیم . رارق  دوخ  شالت  تمه و  لقث  زکرم  ار  نآ  دـندرگیم . وا  یفرعم  يو و  ینوریب  دومن  يارب  ینازیم  یعامتجا و 
ره ار  نآ  هب  یبایتسد  دوخ ، یناسنا  تـالامک  يریگ  لکـش  رد  شیوخ و  تیـصخش  رد  هک  ییاـهوگلا  مینکیم . داـی  وگلا »  » ناونع هب  نآ 

صخش بولطم  ینامرآ و  ياهتـساوخ  عماج  دناوتیم  هک  ییوگلا  دنارورپیم . رـس  رد  ار  نآ  يوزرآ  ای  دنادیم  یندش  يرما  یبسن ، دنچ 
وگلا و شقن  هک  تساجنیا  دـنکیم  میـسرت  ار  صخـش  بولطم  يوگلا  زا  ياهرهچ  دوخ ، بیکرت  رد  هک  اـهوگلا  زا  ياهعومجم  اـی  دـشاب 
زار و هب  ندرب  یپ  وگلا و  نتخانـش  رتهب  هچ  ره  رد  يو  شالت  دوشیم . نایامن  یمدآ  كولـس  يریگ و  لکـش  رد  نآ  يراذگ  ریثأت  نازیم 
، وا زا  نتفرگ  یشیپ  يوزرآ  لقاال  یتح  وا و  اب  دوخ  قیبطت  يزاس و  گنهامه  عناوم و  ندز  رانک  يارب  شـشوک  وگلا و  تیقفوم  ياهزمر 
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هب اهوگلا  دـباییم . همادا  وگلا  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  یتح  اهتنا و  ات  ریـسم  رد  هک  يزاغآ  درادـن ، ناـیاپ  هک  يزاـغآ  دوشیم  زاـغآ 
يارب ياهیاـم  هکلب  دـنوشیم  یمدآ  تیـصخش  يریگ  لکـش  هوحن  هیامتـسد  طـقف  هن  دـننکیم  داـجیا  صخـش  رد  هک  ياهبذاـج  روـخارف 

هتخانـش ياهوگلا  دوخ ، یفرعم  يارب  صخـش  هک  تسا  سب  دـندرگیم . وا  یفرعم  يو و  ینوریب  دومن  يارب  ینازیم  یعامتجا و  صخـشت 
داحآ یتیـصخش  زیامت  یعامتجا و  ياهیـشک  طخ  يارب  یلماع  اـهیناوخ و  راـختفا  يارب  ياهنیمز  دوخ  نیا  و  دـنک . وگزاـب  ار  دوخ  هدـش 
کی تأیه  رد  هک  ياهعماج  ره  يارب  هکلب  درف  يارب  هن  تسا  ياهدعاق  نیا  و  دوب . دهاوخ  یناهج  حطس  رد  عماوج  دوخ و  نایم  رد  هعماج 
ثحب رد  تسخن  كرتشم و  هطقن  هچنآ  مینادیم  کـین  و  ددرگیم . زیاـمتم  عماوج  رگید  زا  دوشیم و  رهاـظ  یعمج  تیوه  کـی  اـب  درف 

عون اما  تسا ، نایمدآ  همه  يانهپ  هب  نآ  هرتسگ  يریگارف و  لصا  یـشخبریثأت و  لصا  زاـین و  نیا  لـصا  تسا ، يزاـسوگلا  یهاوخوگلا و 
ار ناحلـصم  راک  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  تسا و  دـعب  هلحرم  رد  همه  همه و  رگحالـصا ، ای  رگناریو  یفنم ، ای  تبثم  دـب ، اـی  بوخ  وگلا ،
رگهسوسو و ياههبذاج  دیامنیم و  خر  بذاک  ياهوگلا  هک  تساجنیا  و  دنکفایم . راومهان  يریـسم  رد  ار  تیاده  رما  دزاسیم و  راوشد 

نارگریـسفت یعقاو و  ياهـشزرا  ناغلبم  رب  ار  راک  دزاـسیم و  راوشد  ناـیمدآ  يرایـسب  رب  ار  صلاـخان  زا  صلاـخ  صیخـشت  نآ ، بیرفلد 
ار نایمدآ  يرطف  زاین  نیا  يزیرغ و  هنیمز  نیا  میرک ، نآرق  نآ ، لماک  هرهچ  رد  و  ینامـسآ ، نایدا  دزاـسیم . تخـس  یقیقح  یتخبـشوخ 

ياهوگلا ینیع و  ياـههنومن  دوخ ، يرگتیادـه  تلاـسر  تهج  رد  شیوخ و  ياـهدومنهر  راـنک  رد  هراومه  هتـسناد و  منتغم  سب  یتصرف 
ییاههطقن نامه  رد  ار  اهنآ  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  هتفگ و  نخـس  نانآ  فصو  رد  هتـشاذگ و  نانآ  مشچ  شیپ  رد  ار  يرـشب  هدش  هبرجت 

سنج زا  نایمدآ و  دوخ  نایم  زا  ییاههنومن  اهلاثم و  دناوخیم ؛ هطقن  نآ  هب  ار  رشب  شیوخ ، توعد  رد  هک  هداد  رارق  نایمدآ  نیعلا  بصن 
نآ هب  نداد  هجوت  يارب  یتـصرف  ره  زا  تسا و  هدرمـش  وگلا  تاـمم  تاـیح و  رد  ار  ینیع  ياـههنومن  ناـنآ . لیامـش  لکـش و  رد  ناـنآ و 

يارب نید ، تایبدا  رد  هدـش و  لیاق  شزرا  نانآ  هناخ  رد  هب  هاگن  يارب  یتح  نانآ و  هرهچ  هب  هاگن  يارب  هک  اجنآ  اـت  تسا .  هدرک  هدافتـسا 
هجوت اب  هژیو  هب  ینیمخ ـ  ماما  ترضح  هاگن  رد  نانآ ، لیاسم  ناوناب و  هرابرد  یتخانش  نید  ياهوگلا  زا  یکی  تسا . هدرمشرب  باوث »  » نآ

یبلطوگلا و یتایح  مهم و  عوضوم  دروآیم ـ  دیدپ  ار  اهوگلا  هب  بذـج  رد  يرتشیب  دادعتـسا  ًاعبط  هک  نانآ ، فطاوع  هدرتسگ  توق و  هب 
ینید نوتم  نآرق و  نشور  هیور  رب  يدـیکأت  عقاورد  نیا  و  دـشابیم . ناوناب  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  نآ  فرگـش  شقن  يزاسوگلا و 
هدرک هیکت  رشب  تیاده  رد  یهلا  تنس  نیا  هب  فلتخم  ياهبلاق  رد  يددعتم  تایآ  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  اهراب  اهراب و  هک  تسا 

. تسا هداد  هجوت  زین  هویـش  نیا  هب  هدومن و  وگزاب  لثملا » برـض   » ناونع اب  ار  یتسه  تیعقاو  خیرات و  زا  ینیع  یلمع و  ياههنومن  اهراب  و 
نیا رد  مدرم  يارب  ( 26 «. ) نورکذتی مهلعل  لثم  لک  نم  نآرقلا  اذه  یف  سانلل  انبرـض  دـقل  و   : » دـنکیم دای  هنوگ  نیا  دوخ  هویـش  زا  هاگ 
مدرم يارب  ات  دنکیم  وگزاب  ار  یلاثم  ص )  ) ربمایپ يارب  هاگ  و  دـنریذپب . دـننک و  دای  دـیاش  ات  میدروآ  لثَم  هنومن و  ياهنیمز  ره  رد  نآرق ،

زا دـب ، هچ  کین و  هچ  هنومن ، یفرعم  يزاسوگلا و  هب  زین  هاگ  دـنکیم و  وگزاب  همه  يارب  ماع و  تروص  هب  ار  اهلاثم  هاـگ  ( 27 .) دنک نایب 
رانک رد  یحو و  هناخ  رد  زین  ود  ره  ًاقافتا  هک  ار  رادرک  تشز  نانز  زا  هنومن  ود  تسخن ، مه ، رس  تشپ  هیآ ، ود  رد  دزادرپیم . نانز  عمج 

زا رفن  ود  رایتخا  رد  يرـسمه و  دقع  رد  هیآ  ریبعت  هب  هکنیا  اب  ود  نآ  طول . نز  حون و  نز  دروآیم ، لاثم  دـندوب  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ 
. ددرگ نانآ  يونعم  ياقترا  یناـسنا و  ياهـشزرا  دـشر  يارب  ياهنیمز  تسناوتن  تیعقوم ، تصرف و  نیا  اـما  دـندوب ، یهلا  حـلاص  ناگدـنب 

هیـسآ نانمؤم ، يارب  هیـسآ  نانمؤم ، يارب  سپـس  دـندش . شتآ  یهار  نایخزود  رگید  هارمه  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـندز و  تناـیخ  هب  تسد 
هک ياهشیپ  تدابع  يوناب  نآ  يرگید ، درک و  بلط  ار  وا  راتفر  نوعرف و  زا  تاجن  ار و  تشهب  دروآ و  نامیا  ع )  ) یسوم هب  نوعرف  رسمه 

اندابع نم  نیَدـبَع  تحت  اتناک  ٍطول  َتارما  حون و  َتارما  اورفک  نیذـلل  الثم  ِهللا  َبرـض  . » درک يرداـم  ار  ع )  ) یـسیع دوب و  رادـهگن  دوخ 
ءبر تلاق  ذا  َنوعرف  َتارما  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برض  نیلخادلا و  عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیش و  ِهللا  نم  امهنَع  اینغی  ملَف  امهاتَناخَف  نیحلاص 

هیف ُانخَفَنَف  اهجرف  تنـصحا . یتلا  نارمع  َتنبا  َمیرم  نیملاظلا و  موقلا  نَم  ینّجن  هلَمَع و  َنوعرف و  نم  ینّجن  ۀنجلا و  یف  اتیب  َكدنع  یل  ًنبا 
نادـناخ نیا  زا  قشمرـس  دـیاب  ام  دـیامرفیم « :  ماما  ترـضح  ( 28 «. ) نیتناـقلا نم  تناـک  هبتک و  اـهبر و  تاـملکب  تقَدـص  اـنحور و  نَم 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 104 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیکأت رگید  ياج  رد  و  (. 29 .(«) اهنآ همه  زا  همه  هکلب  ناشنادرم ، زا  نادرم  ناشناوناب و  زا  ام  ناوناب  میریگب ؛ (( ) ص  ) ناربماـیپ نادـناخ  )
دـش هتفگ  هچنآ  اهوگلا  عماج  حیحـص و  یفرعم  ( 30 .«) تسا مالـسا  ربمغیپ  وگلا  تسا . اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  وگلا   : » دـیامرفیم
هچنآ دـنراد . دـیکأت  لصا  نیمه  رب  زین  ماما  ترـضح  تسین و  دـیدرت  ياج  تسا و  نشور  همه  يارب  هک  تسا  یتاکن  رب  ددـجم  يدـیکأت 
کی زا  زیهرپ  مهم ، تسا . هدرک  هئارا  مالـسا  هک  تسا  ینیع  ییاهوگلا  زا  عماـج  لـیلحت  تسرد و  ریـسفت  دـشابیم ، نخـس  یـساسا  هتکن 

قح هب  هک  ار  ییاهتیصخش  میناوتب  ًالوا  هک  تسا  نیا  مهم  تسا . هعماج  هب  تسرد  ندناسانش  لماک و  نتخانـش  يارب  شالت  يرگن و  هیوس 
تایبدا و بلاق  رد  ندوب  هوسا »  » ياهصخاش مینکیم ، یفرعم  هعماج  هب  یحو  هب  لصتم  یتح  شخب و  نانیمطا  عماج و  ياهوگلا  ناونع  هب 
و اوتحم »  » نایم کیکفت  ناوت  و  نامز ، خـیرات و  تسرد  تخانـش  ددـم  هب  زج  نیا  میهد و  هئارا  یـسأت  لمع و  لباق  مهف و  لـباق  گـنهرف 
رد (س ) اربک هقیدص  هک  میناوخیم  همه  هداس ، نشور و  یلاثم  ناونع  هب  تشاد . دـهاوخن  ناکما  هوسا  ناسنا  كولـس  تیـصخش و  باق » »
هب کمک  يراد ، هناخ  شزرا  زج  يزیچ  لمع  نیا  یـسأت  لباق  یلـصا  ياوتحم » . » تسا هدرکیم  هیهت  درآ  یتسد ، یگنـس  يایـسآ  اب  هناخ 

. دوشیم (س ) گرزب يوناب  نآ  تسد  تحارج  بجوم  یتح  هک  تسا  یساتسد  نآ ، بلاق »  » دوب و دهاوخن  دیلوت ، يارب  شالت  و  رـسمه ،
اوـتحم نآ  زا  يزیچ  دوـش ، هـیهت  درآ  مدـنگ ، زا  رگید  ياهویــش  هـب  هـک  ضرف  نـیا  زین ، هرود  ناـمه  رد  درادــن . یتیــصوصخ  ساتــسد 

ینارنخس رگید  هنومن  تسین . یـسأت  لباق  ًاموزل  درادن و  ار  اوتحم  شزرا  هک  تسا  ییاهبلاق  دنکیم  ضوع  ار  نآ  نامز  هچنآ  تساکیمن .
زا يریگشیپ  قح ، زا  عافد  ترورض  لیبق  زا  یتاکن  نآ ، یـسأت  لباق  ياوتحم  تسادیپ  ینـشور  هب  تسا . هنیدم  دجـسم  رد  س )  ) ترـضح

یتاکن ناملـسم و  نز  راقو  فافع و  تمارک و  ظفح  لاح  نیع  رد  و  یهارمگ ، نالماع  نتخاس  اوسر  فراعم ، قیاـقح و  ندناسانـش  متس ،
رد اهییامیپهار ، یمدرم و  تاعامتجا  رد  تکرـش  اـی  هاگـشناد  رد  دـشاب ، دجـسم  ریغ  یطیحم  رد  دـناوتیم  اوتحم  نیا  تسا . تسد  نیا  زا 
هک تسا  رظنم  نیمه  زا  و  دـشاب . هعمج  زامن  ياههبطخ  زا  شیپ  ای  يراذـگ و  نوناق  سلاجم  رد  یهورگ ، ياههناسر  رد  یناـهج ، عماـجم 

يارب دادمتـسا  و  ع )  ) یلع هارمه  هب  راوگرزب  نآ  روضح  اب  هدرپ ، سپ  رد  ینارنخـس  هنیدـم و  دجـسم  رد  س )  ) اربک هقیدـص  روضح  نایم 
لامعا چـیه  یب  ایوگ  عماج  يریوصت  هک  تسا  نآ  رگید  طرـش  ًادـکئوم  ًایناث و  و  ًالوا ،  نیا  تسین . یتوافت  هتفر ، تسد  زا  قوقح  قاقحا 

کی و  دراد ، وگلا  عماج  تیـصخش  هک  ینوگانوگ  داعبا  رد  زیمآ  ضیعبت  یفرعم  و  يرگن ، یئزج  میهد . هئارا  وگلا  تیـصخش  زا  ياهقیلس 
فادها یخرب  دناوتب  زین  تدم  هاتوک  رد  رگا  هک  تسادیپ  ینشور  هب  ندرپس ، یـشومارف  هب  ار  رگید  داعبا  ندیزرو و  دیکأت  ار  دعب  دنچ  ای 

ینید ياهرواب  رظنم  زا  رگا  یتح  و  دشاب . هعماج  هبناج  همه  ياهزاین  يوگخـساپ  دـناوتیمن  تدـم  زارد  رد  اما  دزاس  هدروآرب  ار  یعطقم 
يرگتیاده ییاشگهار و  اما  دشاب  هتـشاد  توق  يو  اب  مدرم  یبلق  ياههقلع  دشاب و  لیلجت  مارتحا و  دروم  رظن  ره  زا  وگلا ، تیـصخش  زین 

ناونع هب  (س ) ارهز ترضح  كولس  تیصخش و  زا  يداعبا  حرـش  هب  ماما ،  ترـضح  هک  تسا  نینچ  نیا  و  تشاددهاوخن . ار  راظتنا  دروم 
دلوت زور  ینعی  تسا ؛ نز  زور  زورما  هک  دـنتفریذپ  همه ، ام  روشک  همه ، مه  ام  ياهنز  مه و  اـهنز  امـش  رگا   : » دزادرپیم وگلا  تیـصخش 
لیبـق زا  یگرزب  لـئاسم  امـش  هدـهع  هب  تسا ، نز  زور  هـک  دـنتفریذپ  دراد ، ار  تیعـضو  نآ  لاـمک و  نآ  تـقو و  نآ  هـک  ارهز  ترـضح 
تسا هتشاد  هبطاخم  تسا  هتشاد  هدهاجم  هاتوک  فرظ  نیا  رد  هک  شدوخ  هزادنا  هب  ترضح  تسا ، هتشاد  هدهاجم  ترـضح  هک  هدهاجم ،

نز زور  زور ، نیا  هک  دیـشاب  هتفریذـپ  ات  دـینکب  وا  هب  ادـتقا  دـیاب  امـش  ار ، تقو  ياهتموکح  تسا  هدرکیم  همکاحم  تقو ، ياهتموکح  اب 
. زیچ همه  تسا و  هتشاد  وا  هک  یفافع  تسا و  هتشاد  هک  ییاهزیچ  همه  اوقت و  دهز و  تسا ، نز  زور  ترـضح ، نیا  دلوت  زور  ینعی  تسا .
 ، هداوناخ موس :  ( 31 .«) دیتسین نز  زور  رد  لخاد  امـش  هک  دینادب  دیدرکن ، تیعبت  رگا  دینک و  تیعبت  ار  اهنآ  دیدش ، اریذپ  رگا  دـیاب  امش 

هیام ناونع  هب  هداوناخ  داهن  تلاصا  میرگنیم ، نانآ  لیاسم  یتخانـش و  نید  هب  ینیمخ  ماما  هاـگن  رظنم  زا  یتقو  لیـصا  يروحم و  يداـهن 
يرداـم و ماـقم  تفارـش و  و  وس ، کـی  زا  نادـنزرف  تیبرت  هداـمآ  نما و  هاـگیاج  رهوش و  نز و  يزرو  تبحم  ییوج و  سنا  تنوـکس و 

هیقف نآ  هک  یـصاخ  ماـمتها  تیاـنع و  دراد . يروحم  یهاـگیاج  هژیو و  ياهولج  رگید ، يوس  زا  نآ  شزرا  رپ  سب  یلو  ریطخ  تیلوئـسم 
هشیدنا هاگن و  رد  ینشور  هب  ار  ردام » هداوناخ ـ   » روحم دراد ، يردام  ماقم  هژیو  هب  داهن  نیا  هب  مالـسا  خیرات  گرزب  سانـش  نید  هنازرف و 
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نیرتیتاــیح و زا  یکی  هـب  نآ ، زا  یــشان  ياهتیلوئــسم  نآ و  تیعقوــم  رظن  زا  درگنیم ،  روــحم  نـیا  هـب  ماــما  هاــگن  رظنم  زا  سک  ره 
ماما و  دهدیم . رارق  اهـشزرا  دمآرـس  اهیبوخ و  هلق  رد  شزرا  تفارـش و  رظن  زا  و  دروآیم . رد  يرـشب  ياهتیعقوم  اهداهن و  نیرتییانبریز 

هعسوت یندم و  هعماج  دنکیم و  میسرت  مالسا  هک  ياهلضاف  هنیدم  دش . دهاوخ  هدنسب  یکدنا  هب  اجنیا  رد  دراد و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد 
روضح نودب  تسا ، هدمآ  رد  یمالسا  گرزب  تما  تالمج  زا  فلتخم و  ياهتلم  يارب  یناهج  نامرآ  کی  ناونع  هب  کنیا  هک  هبناج  همه 

يارب بولطم » هداوناخ   » ققحت يریگ و  لکـش  هک  یمزاول  طورـش و  همه  نتخاس  روظنم  نودب  و  هداوناخ » سدـقم  داهن   » لاعف هدـنزاس و 
دوریم و رامـش  هب  هعماج  هیلوا  هتـسه  یعامتجا ، ریگارف  داهن  کـی  ناونع  هب  هداوناـخ  درادـن . ناـکما  دـنکیم ، باـجیا  یمالـسا  هعماـج 
رد هک  ییاههزومآ  همه  نآ  رب  نوزفا  تسین . ینید  ياهدومنهر  طـقف  يرداـم ، هاـگیاج  صوصخ  هب  نآ  هژیو  زاـتمم و  تیعقوم  هاگتـساخ 

ياهشزرا عفانم و  تسا ، هدش  رداص  یگداوناخ ، ياهدنویپ  میکحت  تالکـشم و  لح  هار  اهتیلوئـسم ، نییعت  حیحـص ، يریگ  لکـش  تهج 
هاگتـساخ میرک  نآرق  هک  میدروآ  رتشیپ  تسا . نشور  ناگمه  يارب  سوملم ، یتایعقاو  ناونع  هب  تسادـیوه ، داهن  نیا  رد  هک  ياهدرتسگ 

ةدوم و  ) یناـبرهم قشع و  و  مکـسفنَا ) نم   ) تقیقح کـی  زا  درم  نز و  شنیرفآ  ار  داـهن  نیا  لیکـشت  ییوشاـنز و  دـنویپ  يرطف  يزیرغ و 
نز و هاگیاج  رگید  ياـج  رد  و  ( 32 .) دنکیم یفرهم  یهلا  تایآ »  » هلمج زا  ار  نآ  درامـشیم و  اهیلا ) اونکـسَتل   ) رطاخ شمارآ  و  ۀمحر )

دریگیم رارق  یتیعقوم  رد  درم » ، » داهن نیا  رد  دنکیم . نایب  ندوب  رگیدکی  سابل »  » يایوگ ابیز و  هراعتـسا  اب  ار  ود  نآ  نایم  تبـسن  رهوش 
، سانـش تیلوئـسم  راگزاس و  ناملـسم و  يرـسمه  نتـشاد  زا  رتگرزب  یتعفنم  رترب و  ياهدـیاف  نید ، لصا  زا  سپ  ص ،)  ) يوبن نایب  هب  هک 

رارق يدـنمدوس  تکرب و  هبترم  نیرتـالاب  اـت  تساـهنآ ، همه  رب  مکاـح  اـهناسنا و  يرطف  زاـین  هک  نید  لـصا  زا  سپ  نز ،»  » و تسا . هدربـن 
باغ اذا  هظفحت  اهرما و  اذا  هعیطت  و  اهیلا ، رظن  اذا  هّرـست  ۀملـسم ، ۀجوز  نم  لضفا  مالـسالا  دعب  ةدـئاف  ملـسم  ئورما  دافتـسا  ام  : » دریگیم

مقر و  نیوکت »  » ملق رد  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  ياهژیو  تیانع  نآ و  هاگیاج  زا  هتساخرب  داهن ، نیا  تسادق  ( 33 «) هلام اهسفن و  یف  اهنع 
رتینتشاد و تسود  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  مالسا  رد  يداهن  چیه  هک  ص )  ) ربمایپ فیرش  نخس  نیا  دیرگنب  دراد . هتشاد و  نآ  هب  عیرشت » »
تسادق و و  ( 34 « ) جـیوزتلا نم  ّزعا  یلاعت و  هللا  یلا  ّبحا  انب  مالـسالا  یف  ینب  ام  : » دـنادیمن ییوشانز  دـنویپ  هداوناـخ و  داـهن  زا  رتزیزع 
رس هب  هناخ  زا  نوریب  رد  ار  بش  دربیم ، رس  هب  دوخ  لحم  رد  هکنیا  اب  یعنام ، چیه  نودب  درم  رگا  هک  تساجنآ  ات  وس  کی  زا  نآ  تفارش 

يوبن نخـس  رد  رگید  يوس  زا  و  ( 35 .) تسا يدرمناوج  فالخ  یتّورمان و  نیع  (ع ) ماما نخـس  رد  دـنک ، تحارتسا  رگید  ياج  رد  درب و 
هعرج کی  ندـناسر  شزرا  و  ( 36 .) تسا نادـیم  نآ  رگداهج  وا  هک  تسا  يداهج  هنحـص  هباـثم  هب  نز  يارب  ع )  ) يولع دومنهر  و  (ص )
هکنیا رب  دیکأت  رد  ماما  ترضح  اهراب  ( 37 .) تسا رترب  يراد  هدـنز  بش  يراد و  هزور  لاس  کی  زا  يورخا ، شاداپ  زج  هب  رـسمه  هب  بآ 

: تسا هدروآ  دـهاش  ار  هداوناخ  لیکـشت  لاثم  دراد ، بوچراچ  همانرب و  یگدـنز  بناوج  اـیاوز و  همه  يارب  تسا و  یگدـنز  نید  مالـسا 
زاین رـشب  هچ  ره  یقوقح ، ماظن  نیا  رد  دزاسیم . ار  یعامتجا  یلک  ماظن  کی  هک  تسا  یعونتم  تاررقم  نیناوق و  يواـح  حرـش ، ماـکحا  »

ییوشانز یگدنز  یصوصخ و  روما  و  يرشمه ، شیوخ و  موق و  هریشع و  دالوا و  هیاسمه و  اب  ترـشاعم  زرط  زا  تسا ؛ هدمآ  مهارف  دراد 
لبق يارب  يزرواشک . تعنـص و  تراجت و  قوقح  ات  ییازج  نیناوق  زا  للم ، ریاس  اب  هدوارم  حلـص و  گنج و  هب  طوبرم  تاررقم  اـت  هتفرگ 
عقوم ای  ماگنه  نآ  رد  ناسنا  كاروخ  دریگب و  تروص  هنوگچ  حاـکن  هک  دـهدیم  روتـسد  دراد و  نوناـق  هفطن  داـقعنا  حاـکن و  ماـجنا  زا 

درم و كولـس  و  دوش ، تیبرت  دیاب  هنوگچ  هچب  تسا و  ردام  ردپ و  هدهع  رب  یفیاظو  هچ  یگراوخ  ریـش  هرود  رد  دـشاب ، هچ  هفطن  داقعنا 
تقیقح نیا  حرش  ( 38 .«) دـنک تیبرت  ناسنا  ات  دراد  نوناق  روتـسد و  لحارم  نیا  همه  يارب  دـشاب . هنوگچ  نادـنزرف  اب  رگیدـمه و  اـب  نز 

نوناق دراد ، حرط  وا ، تیناسنا  داعبا  بسح  هب  دینکیم  هظحالم  ار  مالسا  یتقو  امـش   : » هلمج زا  تسا ، هدمآ  ماما  ترـضح  مالک  رد  اهراب 
بوخ ار  رذـب  نیا  هکنیا  يارب  دراد  حرط  دـنک ، جاودزا  ناسنا  ردام  ردـپ و  هکنیا  زا  لبق  دـیایب ، اـیند  نیا  هب  ناـسنا  هکنیا  زا  لـبق  زا  دراد ،
عـضو هچ  دینکیم  جاودزا  هک  یتقو  رد  دینک ، باختنا  روج  هچ  ار  رهوش  دینک ، باختنا  روج  هچ  ار  نز  مالـسا . دراد  حرط  دـنک ، تیبرت 

ار تعارز  مخت  کی  هک  یعراز  کی  لثم  دـشاب ، بادآ  هچ  لمح  تقو  رد  دـشاب ، بادآ  هچ  حاقل  تقو  رد  دـشاب ، بادآ  هچ  اـب  دـشاب ، 
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تـسرد هک  دشاب  یتابن  ياهتیبرت  اهتیبرت  ریاس  دسرب ، عقوم  هب  دـشاب ، ملاس  بآ  بآ ، دـشاب ، بوخ  نیمز  هک  دـنکیم  تبظاوم  دراکیم و 
، دشاب دهاوخیم  رهطم  ملاس  نیمز  کی  ار  نیمز  تسا ،  هدرک  عورـش  ردام  ردپ و  جاودزا  لبق  زا  ناسنا  تیبرت  يارب  مالـسا  دوشب ، تیبرت 

بادآ عاضر و  بادآ  دوشیم و  دـلوتم  هک  یتقو  ات  رگید  بادآ  مه  دـعب  دـنکب . باختنا  تفـص  ناسنا  حیحـص  ملاس  جوز  کـی  ار  جوز 
 ، يردام تفارـش  مراهچ :  ( 39 «) دـیآیم نیا  لابند  هک  يدـعب  ياهتیبرت  ردـپ و  شیپ  رد  تیبرت  ردام و  ناماد  رد  تیبرت  عاـضر  لـمح و 

شقن رداـم ، تلزنم  هب  ینید  نوتم  رد  هک  ياهژیو  هجوت  دراد و  هاـگیاج  نیا  هک  یتیلوئـسم  تفارـش و  و  يرداـم ، ناـش  اـتمه  یب  یـشزرا 
هتفهن تمحر  تفوطع و  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفای  ماما  ترضح  تانایب  رد  یصاخ  ساکعنا  هدش ، يو  ياهتیلوئـسم  ًاعبط  و  نآ ، يراذگریثأت 

رتهدـنزرا ردـپ  رمع  اهلاس  زا  ار  دـنزرف  هب  تبـسن  ردام  بش  کی  هدرمـش و  نیملاعلا  بر  تفوطع  تمحر و  هقراب  ار ، رداـم  ناگدـید  رد 
نارود هب  دوشیم  روآدای  ار  ردام  ردـپ و  هب  یکین  ناـسحا و  شرافـس  یتقو  دروم  ود  رد  میرک  نآرق  رد  گرزب ، دـنوادخ  تسا . هتـسناد 

ردپ وا و  رازگرکش  هک  دهاوخیم  ناسنا »  » زا نآ ، دروم  کی  رد  دنکیم و  هراشا  نآ  یگراوخریش  دنزرف و  دلوت  ردام و  يرادراب  راوشد 
رد هچب  هک  ردام  نیا  : » درامـشیم لغـش  نیرتفیرـش  ار  يردام  لغـش  ماما ، ترـضح  ارچ  هک  تسادیپ  ینـشور  هب  و  ( 40 .) دشاب شردام  و 

گرزب ملاع  رد  لغش  نیرتفیرـش  يراد . هچب  لغـش  دراد ، ار  لغـش  نیرتفیرـش  دراد و  ار  تیلوئـسم  نیرتگرزب  دوشیم ، گرزب  وا  نماد 
ایبنا يارب  خـیرات  لوط  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوب  نامه  نیا  هعماج . هب  تسا  ناسنا  کـی  نداد  لـیوحت  تسا و  هچب  کـی  ندرک 

يریـش چیه  ص )  ) يوبن نخـس  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  و  (. 41 «) دننک تسرد  ناسنا  دندمآ  ایبنا  متاخ  ات  مدآ  زا  خـیرات  لوط  رد  داتـسرف .
هار رد  ینابزرم  اب  نداد ، ریـش  يرادراب و  نارود  شزرا  و  ( 42 «) هّما نبل  نم  ریخ  نبل  یبصلل  سیل   : » تسین ردام  ریـش  زا  رتهب  دنزرف ، يارب 
هب هک  تسا  ینخـس  نیا  تشاد و  دهاوخ  دیهـش  نوچ  یهاگیاج  دوش ، ردام  توف  هب  رجنم  راوشد  نارود  نیا  رگا  دـنکیم و  يربارب  ادـخ 
هب مازتلا  ( 43 (؟  تسا ياهرهب  هچ  داهج  شزرا  زا  ار  نانز  سپ  دیسرپ :  هک  دومرف  ینز  خساپ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  ع ، )  ) نینمؤملاریما لقن 

همه تخانش  ورگ  رد  راوگرزب ، نآ  رظنم  زا  ینید  يراتفر  ياهوگلا  تخانش  دراد و  یمالسا  فراعم  نید و  هب  ماما  ترضح  هک  یـشرگن 
تیلوئسم يردام و  ناش  حرش  رد  ماما  نایب  هب  هاتوک  یهاگن  اهنت  تسا . ناشیا  ياههزومآ  همه  هب  يدنبیاپ  ماما و  ياهدومنهر  اههشیدنا و 

تیمها روخارف  هب  ماما  هاگن  رد  هاگیاج  نیا  هک  یـشزرا  تفارـش و  زین  ددرگ و  نآ  نیزگیاج  دناوتیمن  زیچ  چیه  هک  یتلاسر  نآ و  ریطخ 
رد نیزگیاج  نودـب  یـساسا و  روحم  کی  نآ ، زا  یـشان  ياهتیلوئـسم  يرداـم و  هک  دراذـگیمن  یقاـب  يدـیدرت  چـیه  دراد ، نآ  شقن  و 

، نکر نیا  دیاب  ددرگ  هدوزفا  هعماج  تفرـشیپ  دشر و  یهاگآ و  شناد و  هب  ردقچ  ره  دـشابیم و  نآ  تمالـس  یمالـسا و  هعماج  تکرح 
هعماج کی  دوش . تاعارم  رتشیب  نآ  تایـضتقم  مزاول و  ًاعبط  و  ددرگ . رادروخرب  يرتنوزف  يراوتـسا  ماکحتـسا و  زا  دبای و  يرتشیب  تعفر 

اهیراذگ و تسایـس  رد  هراومه  دشاب  هتفای  تسد  هبناج  همه  يدیحوت  شنیب  تسرد و  یهاگآ  يراتفر و  لداعت  هب  هک  یبالقنا  یمالـسا و 
هب نآ  ياضتقم  هب  و  درامـشیم . لیلد  یب  يروحم و  لصا  کی  ار  يردام  شزرا  تفارـش و  زین  تیلوئـسم و  ناشدوخ و  ياـهیزیر  هماـنرب 

همانرب رب  مکاح  اههنحـص و  همه  رد  يراـج  یلـصا  دزادرپیم ؛ تموکح  مدرم و  هعماـج و  رما  نداد  ناـماس  یعاـمتجا و  تابـسانم  میظنت 
رد تموکح  لیکـشت  یتح  یعامتجا  يدرف و  ياهـشالت  همه  تسا . نشور  ًالماک  زین  رما  نیا  یـشزرا  ینید و  یتفرعم و  يانب  ریز  اهیزیر .

هدمآ ناسنا  نتخاس  يارب   » زین مالـسا  تسا . ناسنا  تیبرت  تیادـه و  نآ  دـنروخب و  دـنویپ  دنـسرب و  مه  هب  هطقن  کی  رد  دـیاب  نید ، هاگن 
نیا يارب  ردام  زا  رترثؤم  رتهتسیاش و  یسک  هچ  و  ( 44 «) تسا ناسنا  تیبرت  باتک  تسا ، دیجم  نآرق  نآ  هک  مالسا  ینامسآ  باتک  تسا .
ماما ترـضح  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دنامیمن .  یقاب  نید  تلاسر  يو و  تیاده  يارب  یعوضوم  دوشن ، هداز  ناسنا  رگا  هکنیا  هچ  فدـه .

یتیبرت ینافرع ـ  يرظنم  زا  ابیز و  رایسب  يزارف  رد  تشذگ ، هراشا  هب  هک  نانچ  تیلوئـسم ،  شقن و  نیمه  نییبت  رد  ناشیا و  نیا  حرـش  رد 
درمـش و ناوتیمن  ار  اـهردام  رایـسب  قوـقح  : » دنـسیونیم ینیمخ  دمحادیـس  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  موـحرم  دوـخ  دـنزرف  هب 
رد تمحر  تفوطع و  مسجت  تسا . رتهدـنزرا  دـهعتم  ردـپ  رمع  اـهلاس  زا  شدـنزرف  هب  تبـسن  رداـم  بش  کـی  درک . ادا  قح  هب  ناوتیمن 

تیبوبر تمحر  رون  اب  ار  ناردام  ناج  بلق و  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا . نیملاعلا  بر  تفوطع  تمحر و  هقراب  ردام ، ینارون  ناگدید 
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ناردام هک  تسا  لازیال  تمحر  نیا  دیاین و  رد  ناردام  زج  یسک  تخانش  هب  درک و  ناوتن  سک  ار  نآ  فصو  هک  هنوگ  نآ  هتخیمآ  دوخ 
، رخآ هب  ات  يدازون  زا  ندـییاز و  تقو  لمح و  لوط  محر و  رد  هفطن  رارقتـسا  لاح  زا  اهتمحز  اهجنر و  لـباقم  رد  ضرع  نوچ  یلمحت  ار 

ریز تشهب   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هکنیا  دنتسه . زجاع  نآ  زا  دننکن و  لمحت  ار  نآ  بش  کی  ناردپ  هک  ییاهجنر  هدومرف ، تمحرم 
هب يرایـشه  تسا و  نآ  تمظع  یگرزب  يارب  تسا  هدـمآ  فـیطل  ریبـعت  نیا  اـب  هکنیا  تسا و  تقیقح  کـی  ( 45 «) تسا ناردام  ياهمدق 
قح تمرح  کیدزن  ار  نانآ  تمرح  دینکن و  وجتسج  نانآ  كرابم  ياپ  كاخ  نانآ و  مدق  ریز  رد  ار  تنج  تداعـس و  هک  تسا  نادنزرف 
رد هک  نانچ  هتبلا ، دـص  و  ( 46 .«) دینک وجتـسج  ناردام  يدونـشخ  اضر و  رد  ار  ناحبـس  راگدرورپ  يدونـشخ  اضر و  دیرادهگن و  یلاعت 

ار ع )  ) يرفعج نخـس  نیا  زا  ياهولج  ( 47 .) دشاب فیفع  نمادکاپ و  شردام  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ، هدـمآ  (ع ) قداص ماما  مالک 
نخس هراب  نیا  رد  ماما  ترضح  اهراب  دراد و  دوخ  رد  ار  ریذپان  راکنا  نشور  یلالدتسا  هک  يزارف  میناوخیم ؛ ماما  نانخس  زا  زارف  نیا  رد 

لوا دیراد . ناتدوخ  نماد  رد  هچب  تیبرت  تیلوئسم  دیتسه و  ولج  اهدرم  زا  فرش  نیا  رد  هک  دیراد  يردام  فرش  اهمناخ  امـش  : » دناهتفگ
نامه زا  هچب  دشاب ، فرحنم  ردام  رگا  هتساوخن  يادخ  دنکیم  تیبرت  بوخ  هچب  بوخ ، ردام  تسا . ردام  نماد  دراد ، هچب  هک  ياهسردم 
مامت دنتـسه  ردام  نماد  رد  دـنرادن و  سک  چـیه  هب  دـنراد  رداـم  هب  هک  ياهقـالع  نآ  اـههچب  نوچ  دـیآیم و  نوریب  فرحنم  رداـم  نماد 

، ردام لمع  ردام ، قلخ  ردام ، فرح  دنیبیم ، ردام  رد  ار  زیچ  همه  ردام و  رد  دوشیم  هصالخ  دنراد  هک  ییاهوزرآ  دـنراد ، هک  ییاهزیچ 
زا هچب  دـشاب ، بذـهم  هزیکاپ  رهاط  نماد  کی  رگا  نماد  نیا  تسا ، سالک  لوا  هک  ردام  نماد  رد  هچب  کی  هلاحم  ال  دراد . رثا  اههچب  رد 

نماد رد  یتقو  هچب  دـنکیم . دـشر  بوخ  لمع  نآ  اب  سفن و  بیذـهت  نآ  اب  حیحـص و  قالخا  نآ  اب  دـنکیم ، دـشر  دراد  هک  لوا  نیمه 
هب شراتفگ  شلامعا و  اج  نامه  زا  اههچب  نآ  دراد ، شوخ  راتفگ  دراد ، حیحـص  لامعا  دراد ، شوخ  قالخا  ردام  دنیبیم  تسه  شردام 
یپ ( 48 .«) دوشیم تیبرت  تسا ، موس  شخب  رترثؤم  اهقیرزت  همه  زا  هک  ردام  قیرزت  هب  تسا و  رتـالاب  اهدـیلقت  همه  زا  هک  رداـم  زا  دـیلقت 

كردتسم - 23 ص 125 . ج 16 ، ناـمه ، - 22 ص 185 .  ج 6 ، رون ، هفیحـص  - 21 ص 11 .  ج 14 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 20 اـه :  تشون 
-27 هیآ 27 . رمز ، - 26 ص 468 .  ج 3 ،  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  - 25 ص 153 . ج 5 ،  رون ، هفیحص  - 24 ص 116 . ج 15 ، لئاسولا ، 
ج 7، رون ، هفیحص  - 30 ص 283 . ج 5 ، رون ، هفیحص  - 29 هیآ 10 و 11 . میرحت ، - 28 هیآ 13 .  سی  تایآ 32 و 45 ،  فهک ، نک : هاگن 
ج 103، راونالاراحب ، - 34 ص 389 . ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 33 هیآ 21 . مور ، - 32 ص 279 . ج 19 ، رون ، هفیحص  - 31 ص 17 .
ص ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  و  ج 4 ، باب 1 ، حاکن ، تامدقم  باوبا  ص 3 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  رد :  توافت  كدنا  اب  و  ص 222 .
، حاکن تامدقم  باوبا  ص 122 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  هلها ، هیف  يذلا  رـصملاب  لزنم  نع  لجرلا  تیبی  نا  ةورملا  يذب  کله  - 35 . 383
، روثنملا ردلا  ص ،)  ) ربمایپ هلک . کلذ  لدعی  اهتقفاوم  اهعابتا  هتاضرم و  اهبلط  اهجوزل و  ّنکادـحا  لّعبت  نسح  ّنا  - .... 36 ج7 .  باب 88 ،
ام نم  ۀبرـش  اهجوز  یقـست  ةارما  نم  ام  - 37 ص 252 .  ج 103 ، راونـالاراحب ، ع ،)  ) یلع لـعبتلا ،  نسح  ةارملا  داـهج  و  ص 153 ، ج2 ،
 ، ۀئیطخ نیتس  اهل  رفغ  ۀنجلا و  یلف  ۀنیدم  اهجوز  یقست  ۀبرش  کب  اهل  هللا  ینبی  اهلیل و  مایق  اه و  راهن  مایص  ۀنس  ةدابع  نم  اهل  اریخ  ناکالا 

ص 20 و ج 5 ، رون ، هفیحص  - 39 ص 21 .  هیقف ،  تیالو  - 38 ج 3 . باب 89 ، حاکن ، تامدقم  باوبا  ص 123 ،  ج 14 ، ۀعیشلا ،  لئاسو 
 . رگید دراوم  و  ص 2 ،  و ج 8 ، ص 69 ، و ج 7 ، ص 163 ، و ج 6 ، ص 107 ، و ج 5 ، ص 124 ، ج 4 ،  ص 122 ، ج 3 ، نک : هاگن  زین 

( یکین ناسحا و   ) شرافس ناسنا  هب  ارهش ؛ نوثالث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هّما  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیّـصو  و  - 40
هام یـس  وا  يراوخریـش  يرادراب و  و  دومن ، عضو  ار  وا  يراوشد  هب  درک و  يرادراب  يراوشد  هب  ار  وا  شردام  میدومن . شردام  ردـپ و  هب 

، ریصملا یلا  کیدلاول  یل و  رکشا  نا  نیماع  یف  هلاصلف  نه و  یلع و  انه  هما و  هتلمح  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  هیآ 15 » فاقحا ، . » تسا
تلاقف داهجلا ، ص )  ) هللا لوسر  رکذ  - 43 ص 323 .  ج 103 ، راونالاراحب ، - 42 ص 261 .  ج 6 ، رون ، هفیحص  - 41 هیآ 14 . » نامقل ،  »

طبارملاک رجالا  نم  اهماطف  یلا  اهعـضو  یلا  اهلمح  نیب  ام  ةارملل  یلب  لاقف : یـش ؟ اذه  نم  اسنلل  امف  هللا ! لوسر  ای  ص :)  ) هللا لوسرل  ةارما 
ص ج 5 ،  رون ، هفیحص  - 44 ص 561 . ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  دیهشلا ؛ ۀلزنم  لثم  اهل  ناک  کلذ  نیب  امیف  تکله  ناف  هللا ،  لیبس  یف 
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نمل یبط  - 47 ص 47 . ینامحر ، ياه  هولج  - 46 ح 45439 . لمعلازنک ، تاهمالا ، مادـقا  تحت  ۀـنجلا  ص : )  ) هللا لوسر  لاق  - 45 . 283
ص 157. ج 6 ، رون ،  هفیحص  - 48 ص 285 . راونالاراحب ج 5 ، ۀفیفع ؛  هما  تناک 

(3  ) نانز لیاسم  رد  یتخانش  نید  ياهوگلا  ینیمخ و  ماما 

زا یکی  لباقتم  یلیمکت  شقن  درم ،  نز و  گنهرف  هعماج و  مکی :  موس  شخب  نوخـسار  تیاس  عبنم :  ناـیمیکح  نسحم  دیـس  هدنـسیون : 
رد هک  هنوگ  نامه  درم  نز و  هک  تسا  لصا  نیا  هب  هجوت  نانز  لیاسم  هزوح و  رد  ماما  ترضح  یتخانـش  نید  هشیدنا  رد  يروحم  تاکن 
ره هک  یـشقن  هاگیاج و  هب  هجوت  اب  صوصخ و  نیا  رد  دـنراد و  لباقتم » یلیمکت  شقن   » یمدآ یگدـنز  ینیوکت  راتخاس  شنیرفآ و  ماظن 

ماظن رد  نآ  ترورـض  یهلا و  هغلاب  تمکح  ياـضتقم  هب  شقن  رد  تواـفت  دنتـسین و  يرگید  رب  عرف  مادـک  چـیه  دـنراد ، ود  نآ  زا  کـی 
یناسنا هاگیاج  یعامتجا و  تابـسانم  میظنت  عیرـشت و  ماظن  رد  تسین ، يرگید  ندـش  یقلت  یعرف  یکی و  ندوب  لـصا  ياـنعم  هب  شنیرفآ ،

نیمه زین  يرابتعا  يدادرارق و  ياهتوافت  نییبت  لیلحت و  رد  یـساسا  روحم  کیو  دـنرگیدکی و  لمکم  زین ، ود  نآ  زا  کـی  ره  یعاـمتجا 
راک میـسقت  کی  عقاو  رد  دـشابیم و  شنیرفآ  ماـظن  رد  کـی  ره  يراـتخاس  ياـهتوافت  ًاتدـمع  نآ  هاگتـساخ  هک  تسا  یلیمکت  ياهـشقن 
اما تسا . نیفرط  زا  کی  ره  یعیبط  تائاضتقا  دـش  هراشا  هک  ناـنچ  یلیمکت ، تواـفتم  ياهـشقن  زا  یـشخب  هاگتـساخ  دـبلطیم . ار  یعیبط 

. تسا هتفریذـپ  دوخ  يارب  ار  نآ  لـیلد  ره  هب  هعماـج  اـی  درف  هک  ددرگیم  رب  یتاراـبتعا  یعاـمتجا و  تاداـع  فرع و  هب  زین  نآ  زا  یـشخب 
هب هتـسب  يرابتعا و  دهدب ، ریـش  وا  هب  ای  دنک  تیامح  دوخ  كدوک  زا  دیاب  دنکیم  ساسحا  يزیرغ  تروص  هب  ردام ، لاثم  ناونع  هب  هکنیا 

نودب دناوتیمن  ًالامجا  نز  هکنیا  اما  تساهنت ، یمود  رد  تسا و  كرتشم  ردپ  اب  یلوا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسین ؛ یعامتجا  ياهدادرارق 
، دـنک لقتنم  رگید  ییاج  هب  شتنوکـس  لحم  رهـش  زا  ار  نز  هیلوا ، رارق  فالخ  رب  دـناوتیمن  رهوش  ای  دوش  جراخ  هناخ  زا  رهوش  تقفاوم 
رد یلیمکت » شقن   » عوضوم هک  تسین  يدـیدرت  يور ،  رهب  دـناهتفریذپ . صاخ  ای  ماع  ياهرارق  بوچراچ  رد  نانآ  دوخ  هک  تسا  يروما 

ددصرد ًالوصا  یسک  تسا و  تاعوضوم  نیرتسوملم  نیرتماع و  زا  یناسنا ، طباور  میظنت  یعامتجا و  ياهدنویپ  و  یمدآ ، شنیرفآ  ماظن 
رد یلیمکت و  شقن  يافیا  رد  هک  تسا  نیا  یکی  تسا  دـیکأت  دروم  هچنآ  دـشاب . نآ  رب  دـیکأت  هب  يزاین  ات  تسین  تیعقاو  نیا  رد  دـیدرت 
ره ای  دنلصا  ود  ره  ای  تسین ، عرف  يرگید  لصا و  یکی  دنشابیم ، يرگید  لّمکم »  » هک هاگیاج  نیا  رد  درم  نز و  زا  کی  ره  نتفرگ  رارق 

لباقتم زاین  هدـییاز  هک  یلباقتم  تمدـخ  درامـشیم ؛ رگیدـکی  تمدـخ  رد  ار  اـهناسنا  همه  ریگارف  ماـع و  تروص  هب  میرک  نآرق  عون . ود 
انضعب مهضعب  ذّختیل  ِتاجرد  ضعب  قوف  مهضعب  انعفر  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهتشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  ّکبر  ۀمحر  نومـسقَی  ?م  ها : » تسا

ار ناشیگدـنز  تاناکما  ناشنایم ، ام  دـننکیم ! تمـسق  ار  تراگدرورپ  تمحر  نانیا  ایآ  ( » 49 «) نوعمجی امم  ٌریخ  کبر  ۀـمحر  ایرخس و 
مه درگ  نانآ  هچنآ  زا  تراگدرورپ  تمحر  و  دنریگ ، تمدـخ  هب  ار  رگیدـکی  ات  میداد  ییاهیرترب  رگیدـکی  رب  ار  نانآ  میدرک و  میـسقت 
هب ار  نارگید  طـقف  هک  يدارفا  ینعی  هجرد ، یب  دارفا  هجرد و  اـب  دارفا  هب  هعماـج  يدـنب  میـسقت  هفیرـش  هیآ  داـفم  تسا .» رتـهب  دـنروآیم 

ار لباقتم  ریخست  هک  تسا  لباقتم  زاین  تسین . دنیآیم  رد  نارگید  ریخست »  » تمدخ و هب  طقف  هک  يدارفا  دنشکیم و  ریخـست »  » تمدخ و
هعماج ياضعا  لباقتم » قوقح   » یفرعم یعامتجا و  هنالداع  تابسانم  طباور و  میظنت  هب  رشب  تیاده  ددصرد  زین  یهلا  عیارـش  دراد . یپ  رد 
هزوح رد  هک  تسا  يراک  هنالداع ، طباور  داـجیا  تهج  رد  فیاـظو  میـسقت  یعاـمتجا و  لـباقتم  ياهتیلوئـسم  فیلاـکت و  نییبت  دـناهدوب .
بلاق رد  نیعم ، فیلاکت  قوقح و  اب  هارمه  هتفاـی  ناـمزاس  یلکـش  رد  نآ  هدرتسگ  قیمع و  نشور ، دومن  تسا . هدوب  یهلا  اـیبنا  تیلوئـسم 
حطـس رد  طقف  هن  زیمآ ، ریخـست  هطبار  نیا  يوس  تمـس و  درم و  نز و  زا  کی  ره  یلیمکت  شقن  ياـفیا  دریگیم و  لکـش  هداوناـخ  داـهن 
دوجو زیارغ و  فطاوع ، ناـهن  زا  ترطف و  قـمع  زا  هک  تسا  ییادـن  هب  ییوگخـساپ  هکلب  زیمآ ، تملامـسم  یتـسیزمه  ياـههنیمز  داـجیا 
شقن هطبار و  صوـصخ  رد  میرک  نآرق  هـک  تـسا  نـیا  ( 50 .) دـبلطیم ار  سفن  تنوکـس  شمارآ و  هیاـم »  » دـسریم و شوـگ  هب  یمدآ 

و : » درامشیم ینابرهم  تدوم و  زا  هدنکآ  ییاضف  رد  نیفرط و  تنوکس  هیام  ار  نآ  هداوناخ ، داهن  بوچراچ  رد  ًاعبط  درم ، نز و  یلیمکت 
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ًالماـک یلکـش  رد  ار  شقن  نیمه  و  (. 51 «) ۀـمحر ةدوم و  مکنیب  لـعج  اـهیلا و  اونک  سََتل . ًاـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  َقَلَخ  نَا .  هتاـیآ  نم 
و ( . 52 «) نَِهل ٌسابل  متنا  مکل و  ٌسابل  نِه  : » درادیم نایب  تسا  يرگید  سابل »  » مادک ره  هک  نایب  نیا  اب  يرسمه  طباور  بلاق  رد  یمسر ،

هلـصافالب نز ، هچ  دشاب  درم  هچ  دنکیمن ، عیاض  ار  ياهدننک  لمع  چیه  لمع  دنوادخ  هک  دزرویم  دیکأت  یهلا  لصا  نیا  رب  هک  هاگنآ  ای 
ياهولج ( 53 .) دنکیم هراشا  یناسنا ، هاگتساخ  کی  اب  یلو  ود ، نآ  یلیمکت  شقن  درم و  نز و  يدازمه  هب  ٍضعب » نَم . مکـضعب .  » ریبعت اب 
تمدـخ نوهرم  شرایـسب  مه  اهدرم  تمدـخ  : » مینیبیم حوضو  هب  ماـما  ترـضح  تاـنایب  زا  زارف  نیا  رد  ار  یلیمکت  لـباقتم  شقن  نیا  زا 

ات هد  دـشاب ، یکی  ناشهوق  رگا  يدـصقم ، کی  يارب  اههناخ  زا  هدـمآ  نوریب  اهنز  دـننیبب  رگا  هک  تسا  یـسح  کـی  اـهدرم  رد  تساـهنز .
تمحز یمالـسا  هار  نیا  رد  دندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  اهدرم  زا  رتولج  هکلب  شودـمه  ناوناب  هک  دـش  روط  نیا  ام  تکلمم  رد  دوشیم و 

اهدرم دندرک و  مالسا  زا  ینابیتشپ  دندرک ، لمع  دندیشک ، جنر  کلذعم  دنداد ، ردارب  دنداد ، رهوش  دنداد ، ناوج  دندید ، جنر  دندیشک و 
اما دناهدرک  نایب  زین  رگید  ياج  دنچ  رد  نومضم  نیمه  اب  ار  تیعقاو  نیا  ماما  ترـضح  (. 54 «) دندرک ار  راک  نیا  اهنز  عبت  هب  يرایسب  مه 

ناوناب يراکادـف  روضح و  نیمه  ار  نآ  رارمتـسا  ناشدوخ و  مایق  تکرح و  رد  یـساسا  لماع  کی  ناـشیا  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن 
زور کی  نمهب 57 ،  رد 13  ماما  ترضح  هک  دوب  ياهتکن  نیا  نآ . همادا  ماما و  تکرح  هزیگنا  نانز ، تکرح  روضح و  ینعی  دنرامشیم .

هک یماقم  ره  رد  تسه ، هک  یبصنم  ره  رد  سک  ره  تسا ؛ تیلاعف  زور  تسین ، توکـس  زور  : » دـندش روآدای  ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ 
امش هناوتـشپ  اهنیا  دننزیم ، دایرف  هچ  اهدرم  دننزیم ، دایرف  هچ  دینیبب  امـش  ار  اهنز  دننزیم ، اهنیا  هک  دایرف  نیا  دشاب . تکاس  دیابن  تسه 
نیا و  ( 55 «) نتشادرب مدق  هب  دننکیم  راداو  ار  نم  هک  دنیاهنیا  میتشادیمن ، رب  یمدق  چیه  ام  دندوبن ، اهنیا  رگا  مهیعـس » هللارکـش  . » دنتـسه

: دنرامـشیم ناوناب  نوهرم  ار  همه  دـنراذگیم ، ار  يزوریپ  تسخن  ياهزور  بالقنا  هک  یلاح  رد  نآ ، زا  سپ  هاـم  کـی  هک  تسا  نینچ 
ياضف رد  مه  و  یعامتجا ، طـباور  هعماـج و  رد  مه  درم ، نز و  نیارباـنب ، ( 56 .«) میتسه لدریش  نانز  امش  ياهتعاجـش  نوهرم  یگمه  ام  »

گنت يرگید  رب  ار  هصرع  کـی ، ره  دوجو  هک  یفلاـخم  بطق  ود  هن  دـنرگیدکی و  لـمکم  دوـجو  ود  یگداوناـخ ، تابـسانم  رد  هناـخ و 
یعامتجا و تابـسانم  میظنت  تخانـش و  رد  ور  نیا  زا  دشاب . يرگید  تمدـخ  رد  ًالماک  ای  دوش و  فذـح  دـیاب  یکی  ریزگان  هب  دـنکیم و 
درمـش و صقان  دیاب  ار  يرگید  نودب  کی  ره  ینیرفآ  شقن  روضح و  نانآ ، یعامتجا  یناسنا  ههجو  یفرعم  درم و  نز و  نایم  یگداوناخ 
، ملع نامیا ، نوچ  يدارا  ياهیگتسیاش  بسک  رد  دنراد و  توافتم  قوقح  فیاظو و  توافتم ،  طیارش  اهتیعقوم و  رد  اهناسنا  هک  هتبلا  دص 

اهدرم مینادیم . اهنز  نویدم  ار  نامدوخ  تضهن  ام  . » درم هچ  نز و  هچ  دننک ، بسک  يرتشیب  یگتـسیاش  هک  دنرترب  یناسک  داهج ، اوقت و 
تـسا يدوجوم  وچمه  کی  نز  دندوب . ولج  ياهفـص  رد  ناشدوخ  ار .  نادرم  اهنز  دندرکیم  قیوشت  دنتخیریم ، اهنابایخ  رد  اهنز  عبت  هب 
یتخانش نید  ياهوگلا  زا  رگید  یکی  تیصخش  نازیم  يدوجو ،  ياهـشزرا  مود :  (. 57 .«) دشکب ار  یناطیـش  تردق  کی  دناوتیم ...  هک 

هچنآ تسا . دارفا  یعامتجا ،  یناسنا و  نزو  تیـصخش و  يراذگـشزرا  رد  یقیقح  ياهرایعم  اهکالم و  هب  هجوت  ناوناب ، لـیاسم  هزوح  رد 
تایآ و رد  هک  تسا  ییاهدومنهر  دافم  رب  يدیکأت  مالسا و  نشور  ياهرایعم  زا  ياهولج  دناهدش  روآدای  صوصخ  نیا  رد  ماما ، ترضح 
رد هک  تسا  ییاهـشزرا  لیاضف و  دـهدیم  لکـش  ار  ناسنا  کی  تیـصخش  ساسا  هچنآ  تسا . هدـمآ  ع )  ) ناموصعم هریـس  رد  تایاور و 
رد اهنت  سنج ، و  يدـنواشیوخ ، نابز ، گنر ، نوچ  یلماوع  دروآیم . تسد  هب  شیوخ  شـالت  هدارا و  ساـسا  رب  دوخ و  یباـستکا  لـمع 
زا نایمدآ  شنیرفآ  زا  یتقو  میرک  نآرق  یتیـصخش . يدوجو و  ياهـشزرا  نازیم  رد  هن  دراد و  تلاخد  نانآ  نایم  زیامت  نایمدآ و  تخانش 
نز طقف  ای  درم  طقف  أشنم ، نیا  هکنیا  مه  دوشیم و  روآدای  ار  شنیرفآ  أشنم  رد  نانآ  ندوب  ناسکی  مه  دـیوگیم ، نخـس  نز  درم و  کی 

نایمدآ نتـشگ  هلیبق  هلیبق  ندـش و  هخاش  هخاش  هلحرم و  نیا  رد  زیاـمت  هاگتـساخ  هچنآ  مه . اـب  نز  درم و  یثنِا ؛» َو  ٍرَکَذ  نَم   » هکلب تسین ،
نیتسخن و زج  هک  تسا  عطقم  نیا  رد  نانآ  نایم  يراذـگ  توافت  رگیدـکی و  تخانـش  ناـکما  تسا ، َلـئابق » ابوعَـش و  مکاـنلَعَج  َو   » ینعی

لماوع اجنیا ، ات  دنکیم . دای  نآ  زا  اِوفراُعََتل »  » ریبعت اب  نآرق  هک  نامه  تسا . یگداوناخ  یتح  یعامتجا و  یگدـنز  ياهزاین  نیرتيرورض 
نینچ نیا  تسین و  يراذگشزرا  يارب  ینازیم  كالم و  لاح  ره  هب  تسا و  دارفا  دوخ  هیلوا  تساوخ  هدارا و  زا  جراخ  یعیبط و  ًاعون  زیامت 
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راگدیرفآ اب  ناشايدوجو  هطبار  وا و  هدیرفآ  همه  هک  ارچ  تسین  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نایمدآ  نایم  یتوافت  چـیه  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا 
هک تسا  نامه  دوریم  رامش  هب  درم  ای  نز  ناسنا ، یتیصخش  يدوجو و  ياهشزرا  يارب  ینازیم  عقاو  رد  زیامت و  هجو  هچنآ  تسا . ناسکی 

داـی نآ  زا  مُـکیقتا » هللادــنع  مـکَمرکا . نَا   » ریبـعت اــب  نآ ، هاگتــساخ  یعیبـط و  ياــهتوافت  شنیرفآ و  یناــسکی  هـب  هراــشا  یپ  رد  نآرق 
ینید تاررقم  همه  هب  يدنبیاپ  لماش  تسین ، نآ  حرش  هب  نتخادرپ  لاجم  کنیا  هک  نآ  هدرتسگ  یقیقح و  يانعم  رد  اوقت » ( » 58 .) دنکیم

دیوگیم نخس  نادعاق  نادهاجم و  توافت  داهج و  تلیضف  زا  يرگید  ياج  رد  رگا  اذل  ددرگیم . ینید  ياهشزرا  همه  یهلا و  ماکحا  و 
اوـقت زا  نشور  قادـصم  کـی  عـقاو  رد  تسا ، هداد  ياهژیو  يرترب  ناگـشیپ ، « دوـعق  » رب ار  نارگ  « داـهج  » دـنوادخ هک  دـنکیم  حیرـصت  و 

رب ملع » ، » عقاو رد  و  لهاج »  » رب ملاـع »  » يرترب ًاـعبط  و  لـهاج »  » و ملاـع »  » ناـیم زیاـمت  زا  رگا  ( 59 .) تسا داهج  شزرا  بسک  یگـشیپ و 
تایآ ( 60 .) تسین نآ  هب  یبایتسد  يارب  یکـالم  تیـسنج  تسا و  یباـستکا  يرما  هک  دـهدیم  هئارا  ار  ینازیم  دـیوگیم ، نخـس  لـهج » »

تیـسنج زا  جراخ  يروما  دریگیم  دـهاش  هک  ار  ییاههنومن  اهلاثم و  دوشیم ، روآدای  ار  نایمدآ  ناـیم  یـشزرا  ياـهتوافت  هک  زین  يدـنچ 
(64 «) نایخزود  » و نایتشهب » ( ، » 63 «) ناگدرم  » و ناگدنز »  » و ( 62 «) رون  » و تاملظ »  » و ریصب »  » و یمعا » ( ، » 61 «) بیط  » و ثیبخ » . » تسا

مهف ( 66 .) تسا هدرک  نایب  نامدرم  زا  هتسد  ود  نایم  راکـشآ  زیامت  یناسمه و  مدع  رد  هک  يرگیددنچ  دراوم  و  ( 65 «) قساف  » و نمؤم » ، »
لالدتـسا هب  يزاین  تسا و  هداـهناو  ناـمدرم  دوخ  نادـجو  يرواد  هب  نآرق  هک  ینادـجو  تسا  يرما  زین  اـهلیثمت  اـههنومن و  ناـیم  تواـفت 

أشنم اهتوافت ، هک  تسا  هدرمش  فده  نیا  هب  یکی  هتفگ ، نخـس  زین  شنیرفآ  ماظن  رد  نایمدآ  بتارم  توافت و  زا  میرک  نآرق  رگا  درادن .
مه تمدخ  رد  همه  و  دشاب ، یعامتجا  طباور  تابـسانم و  تیوقت  میظنت و  و  لباقتم » تمدخ   » هجیتن رد  و  لباقتم » زاین   » ساسحا بجوم  و 

نایمدآ نایم  تابسانم  یعامتجا و  طباور  میظنت  رد  هکنیا  امک  ( 68 .) دیآ مهارف  نانآ  نومزآ  هنیمز  هک  فده  نیا  هب  يرگید  و  ( 67) دنشاب
نتـشاد صاصتخا  رد  نادرم  نانز و  یناسمه  رب  دنـشابیم  عیرـشت » ماظن   » يراـبتعا و ياـهرارق  بوچراـچ  رد  لـعج و  ساـسارب  ًاـعبط  هک 

یسک دنادیم و  دوخ  يونعم  يدام و  ياههیامرس  اهـشزرا و  بحاص  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  دنزرویم و  دیکأت  دوخ ، هب  کی  ره  درواتـسد 
. كا اّمم  ٌبیـصن  لاجرلل  ِضعب  یلع  مکـضعب  هللا  لضف  ام  اونَمَتَت  َو ال  : » دشاب هتـشاد  يرگید  بسک  ای  مهـس  هب  یتشاد  مشچ  هک  دـسرن  ار 
رد ناـنز ، فیلاـکت »  » اـب قوـقح »  » یناـسمه یناـسکی و  رب  دــیکأت  زا  سپ  زین  ییاـج  رد  رگا  و  ( 69 «) نبـستکا امم  ٌبیـصن  اسنلل  اوبَـسَت و 

نانز رب  نادرم  يرترب  عون  کـی  هب  یلاـمتحا ،) هب   ) یعاـمتجا تابـسانم  رد  نآ  زا  رتارف  اـی  يوق ) سدـح  هب   ) ییوشاـنز طـباور  بوچراـچ 
( ، 70) تسا هداد  مکح  نانز  رب  نادرم  يرترب  عون  کی  هب  یلامتحا ،) هب   ) یعامتجا تابسانم  رد  نآ  زا  رتارف  ای  يوق ) سدح  هب   ) ییوشانز

تسا و نادرم  هجوتم  يرتنیگنـس  ياهتیلوئـسم  ًاعبط  هک  تسا  یعاـمتجا » طـباور  میظنت   » اـی لزنم » ریبدـت   » بوچراـچ عیرـشت و  ماـقم  رد 
؛ دـنادیم شزرا  هیام  ار  اـهنآ  مالـسا  هک  ییاـههنیمز  رد  ود ، نآ  زا  کـی  ره  یباـستکا  ياهـشزرا  هب  یطبر  زیاـمت  نیا  هک  تسا  حـضاورپ 

ّنا و  لضفلا ، نم  هب  صتخا  امل  كالملا  یه  عمتجملا  یلا  نیقیرفا  نم  لک  اهیدـهی  یتلا  لامعالا  نا   : » یئابطابط همالع  ناـیب  هب  و  درادـن .
عـضو یف  لاجرلا  یلع  ةارملا  لضف  و  ثرالا ، مهـس  یف  ةارملا  یلع  لجرلا  لضفک  ضعبلا  نود  ضعبلاب  هقوحل  نّیعت  اـم  لـضفلا  اذـه  نم 

رئاس يوقتلا و  لقعلا و  ملعلا و  نامیالا و  لضفک  ناک  نم  انئاک  لماعلا  لمعب  الا  نیعتی  مل  ام  هنم  و  نمتم ، هانمَتی  نا  یغبنی  الف  اهنع ، ۀقفنلا 
تسا نیا  گرزب  رسفم  نیا  نخس  نومضم  (. 71 «) هلضف نم  هللا  اولئسا  اشی و  نم  هیتئوی  هللا  لضف  کلذ  و  نیدلا ، اهنـسحتسی  یتلا  لئاضفلا 
تسا یصاصتخا  يرما  تازایتما  ياهراپ  هتبلا  دننکیم . هعماج  میدقت  هک  تسا  یلامعا  درم ، ای  نز  زا  کی  ره  رد  شزرا ، زایتما و  كالم  »
یتشاد مشچ  دـیابن  سک  چـیه  شخب  نیا  رد  هقفن . هب  تبـسن  تیلوئـسم  مدـع  رد  درم  رب  نز  زایتما  و  نز ، رب  درم  ثرا  مهـس  ینوزفا  لـثم 

زا دـیاب  ار  نآ  قیفوت  دـهدیم و  دـهاوخب  سک  ره  دراد ، یگتـسب  نآ  لماع  هب  اهنت  رگید  شخب  و  دـشاب . هتـشاد  يرگید  زایتما  هب  تبـسن 
، گنج لوط  رد  ناریا  گرزب  نانز  زیمآ  باجعا  يراکادـف  رب  دـیکأت  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  تسا  نینچ  نیا  و  تساوخ ». دـنوادخ 

نامگ هک  میاهدـید  هداد  تسد  زا  زیزع  نارـسمه  نارهاوخ و  ناردام و  زا  ییاههنحـص  گنج ، نیا  لوط  رد  بناجنیا  : » دـنوشیم روآداـی 
هرطاخ کی  ناونع  هب  ناوناب  زیمآ  راختفا  یلاعتم و  ياهشزرا  راثیا و  زا  ياهنومن  هب  هاگنآ  و  دشاب » هتشاد  يریظن  بالقنا  نیا  ریغ  رد  مرادن 
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کی جاودزا  تسا ، نینچ  اههنحـص  مامت  هکنیا  اـب  تسا ، یندـشن  شومارف  هرطاـخ  کـی  نم  يارب  هچنآ  و  : » دـنزادرپیم یندـشن  شومارف 
رتخد نآ  دوب . هدـید  بیـسآ  مشچ  ود  ره  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  ره  گنج  رد  هک  تسا  زیزع  رادـساپ  کی  اـب  ناوج  رتخد 

هب ار  دوخ  نید  جاودزا  نیا  اـب  راذـگب  مورب ، ههبج  هب  متـسناوتن  هک  لاـح  تفگ  تیمیمـص  افـص و  زا  راشرـس  گرزب و  یحور  اـب  عاـجش 
میسرت ای  نایب و  دنناوتیمن  دینک ، ضرف  یهلا  ياههمغن  یناسنا و  شزرا  هنحـص و  نیا  یناحور  تمظع  مشاب ، هدرک  ادا  منید  هب  بالقنا و 

نیا و  (. 72 «) دـنک یباـیزرا  جـیار  ياـهرایعم  اـب  دـناوتیمن  سک  چـیه  ار  گرزب  رتـخد  نیا  تیونعم  ییوجادـخ و  يراکادـف و  دـننک و 
 ، حلاص نز  ( . 73 «) حلاص ریغ  ٍلجر  ًفلا  نم  ٌریخ  ۀحلاصلا  ةارمالا   : » دومرف هک  تسا  ع )  ) قداص ترـضح  ینامـسآ  دومنهر  زا  یقادصم 

اهرطخ سیلف  نهتحلاص  اـّما  نهتحلاـطل ، ـال  نهتحلاـصل و  ـال  رطخ ، ةارملل  سیل   : » دومرف رگید  ناـیب  رد  و  تسا . حـلاصان  درم  رازه  زا  هب 
هن نانآ و  حـلاص  يارب  هن  تسین ، ییاهب  شزرا و  ار  نز  « ؛) 74 «) اهنم ریخ  بارتلا  اهرطخ ؛ بارتلا  سیلف  نهتحلاط  اما  و  ۀلـضفلا . بهذلا و 
زا رتهب  كاخ  درادن و  زین  كاخ  شزرا  نانآ ، حلاصان  اما  و  دنکیمن ، يربارب  هرقن  الط و  شلباقم ، رد  نانآ ، حـلاص  اما  ناشحلاصان . يارب 

تـسا مدرم  یخرب  ياهفارخ  رواب  یلهاج و  روصت  فالخ  رب  تسرد  نیا  تسین و  درم  نز و  نایم  یتواـفت  زین ، اهـشزرا  دـض  رد  تسا .» وا 
درم اما  دنرامـشیم ، هنادواج  دنک  هبوت  رگا  یتح  وا  يارب  ار  نآ  گنن  دننادیم و  رتشیب  يدراوم  رد  ار  نانز  طسوت  هانگ  باکترا  حبق  هک 

نارود روصت  نامه  ار  ياهفارخ  نینچ  هاگتساخ  یئابطابط ، همالع  دنرامشیمن . یتشونرس  نینچ  قحتـسم  دزرو  نآ  رب  رارـصا  رگا  یتح  ار 
گرزب یتقو  رتخد  نانآ  روصت  رد  هک  دوب  نیا  یلـصا  تلع  تشادیم . او  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  هب  ار  نانآ  هک  درامـشیم  تیلهاج 

گنن هیام  نیا  تسجیم و  هرهب  وا  زا  تساوخیم  هک  هنوگ  ره  رهوش  دشیم و  وا  تسد  هچیزاب  دمآیم  رد  يرگید  يرسمه  هب  دشیم و 
لسغی مل  و  مهفالـسا ، نم  اهوثرو  نیملـسملا  دنع  ایاقب  تافارخلا  هذه  نم  یقب  دق  و   : » دیازفایم هاگنآ  دوب . وا  ردپ  هژیو  هب  رتخد  هداوناخ 

عمج دـق  مالـسالا  نا  عم  رـصا ، نا  ینازلا و  نود  تبات  نا  اهتیب و  ةارملا و  یلع  امزال  راع  اـنزلا  نودـعی  مهارتف  نّوبرملا ، مهبولق  نم  اـهنیر 
ناینیـشیپ زا  تسا و  هدنام  ناناملـسم  نیب  اههفارخ  نیا  زا  ییاههدنام  هت  ( » 75 «) اهیف اوس  ۀینازلا  ینازلا و  و  ۀیـصعملا ، یف  لک  حـبقلا  راعلا و 

هب تبـسن  راگدـنام  یگنن  ار  انز  هک  ینیبیم  اذـل  دناهتـسشن . نانآ  ياهلد  زا  ار  اههفارخ  نیا  راگنز  هعماج ، نایبرم  دـناهدرب و  ثرا  هب  دوخ 
رد همه  ار  یتشز  گنن و  مالـسا  هکنیا  اب  هن . دزرو ، رارـصا  رگا  یتح  ار  راکانز  درم  اما  درامـشیم  دنک  هبوت  رگا  یتح  شاهداوناخ ، نز و 
هب هراشا  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  زور  دنچ  زین  ماما  ترـضح  دنناسکی ». رظن  نیا  زا  هراکدب ، نز  هراکدب و  درم  دنادیم و  هانگ 

نیا رد  میریگیم و  ار  داـسف  يولج  هتبلا  داد ، میهاوخ  نز  هب  ار  يدازآ  هنوگ  همه  اـم  : » دـنیازفایم یمالـسا  يروهمج  رد  ناـنز  تیعقوـم 
هک تسا  یلامعا  اهـشزرا و  هب  هتـسب  یمدآ ، تیـصخش  هک  تفر  نیا  زا  نخـس  اـجنیا ، اـت  ( 76 «) تسین یقرف  درم  نز و  نـیب  رگید  دروـم ،

ياج ياج  تسین و  نآ  حرـش  هب  يزاین  هک  تسا  یعوضوم  تسا ، مادک  تلیـضف  كالم  تسیچ و  شزرا  نازیم  هکنیا  اما  دنکیم  بسک 
ود هب  هراشا  اهنت  لامجا ، هب  تسا . نآ  نیزاوم  یمالسا و  یناسنا و  یلاعتم  ياهشزرا  يایوگ  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ماما ، ترـضح  نانخس 

و دشیم ، جیورت  یعقاو  ياهشزرا  ناونع  هب  هتشذگ  دساف  میژر  رد  هک  روما  یخرب  حرـش  رد  یکی  دوشیم ؛ راوگرزب  نآ  نانخـس  زا  زارف 
سابل هب  شزرا  هفیاط ، ود  ره  درم  نز و  نیب  رد  يدرکیم ، هاگن  مدرم  ياـههدوت  رـشق  رد  یتقو  . » یقیقح ياهـشزرا  هب  هراـشا  رد  يرگید 
رتشیب مدرم  شیپ  ششزرا  سابل ، رد  دوب  رتکیش  دیشوپیم و  سابل  رتهب  هک  ره  شیارآ ، سابل و  نتخود  سابل و  ندیـشوپ  زرط  هب  دوب و 
شیپ هتبلا  دوب ، رتدایز  شـشزرا  مه  اهنز  شیپ  نیا  تفرگیم ، ماهلا  اجنآ  زا  شـسابل  دوب و  ییاـپورا  زرط  هب  شـشیارآ  هک  ینز  ره  دوب و 

روـضح هـب  نز  ناراـگنربخ  زا  یکی  یتـقو  سیراـپ ، رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  (. 77 «) دوب يداـم  رما  هب  همه  اهـشزرا  رثـکا ،
فالخ رب  تضهن ، هک  دهدیم  ناشن  نیا  تسا ، هتفریذپ  نز  کی  ناونع  هب  ار  يو  ماما  نوچ  هک  دنکیم  حرطم  دـسریم و  ماما  ترـضح 

کی نتفریذپ  فرـص  هک  دـننکیم  هراشا  ماما ، ترـضح  تسا ! یقرتم  تضهن  کی  دنرامـشیم ، هدـنام  بقع  ار  نآ  هک  نارگید  تایغلبت 
یقرت : » دننکیم هفاضا  یقرت ، زا  دارفا  یخرب  حیحـصان  روصت  هب  هراشا  اب  دـعب  و  تسا » یقرتم  مالـسا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد   » نز راگنربخ 

یتایقرت اهنیا  و  دـنورب . سناد  دـنورب و  امنیـس  هکنیا  هن  تسا ، تکلمم  تلم و  رد  دارفا  ندوب  رثا  اب  تسا و  یناسفن  یناـسنا و  تـالامک  هب 
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نیرتـمهم یکی  تشونرـس  نییعت  رد  لوئـسم  دازآ و  نز ،  موس :  ( 78 «) دناهدنار بقع  هب  ار  امـش  دـناهدرک و  تسرد  امـش  يارب  هک  تسا 
زا يرایـسب  ناشیا  هاگن  هشیدنا و  نایم  زیامت  رد  یـساسا  یهجو  عقاو  رد  هک  نانز  لیاسم  هزوح  رد  ماما  ترـضح  یتخانـش  نید  ياهوگلا 

اجنیا رد  هک  تسا  ياهدرتسگ  ریگارف و  روحم  لصا و  دوریم ، رامـش  هب  دنیوگیم ، دنتفگیم و  نخـس  نید  نابز  زا  هک  يرگید  ناگرزب 
یبای قادصم  رد  هک  يددعتم  تاعوضوم  اهلصف و  رس  هب  هجوت  اب  مهم  نیا  میربیم . مان  نآ  زا  تشونرس  رد  تلاخد  تیلوئسم و  ناونع  اب 
حرـش زج  ياهراچ  هلاقم  كدنا  لاجم  دوش . حرطم  ازجم  شخب  دنچ  رد  ای  رگید و  ریباعت  اب  دناوتیم  دراد  دوجو  ماما  هشیدـنا  رظنم  زا  نآ 
شخب نیا  رد  هچنآ  دراذگیمن . یقاب  دنریگیم ، رارق  لصا  نیا  هعومجم  ریز  هک  ینیوانع  زا  یشخب  هب  هنوگ  تسرهف  نتخادرپ  یلامجا و 
ناسنا ثحابم  یمالک و  دـعب  هب  یهاگن  تسا و  هعماـج  درف و  هزوح  ود  رد  نز  یلمع  تیلوئـسم  رظن  ههجو  زا  ًاتدـمع  هک  تسا  رظن  دروم 

یسک تسین و  يدیدرت  مینکیم . هدنسب  دمآ  كرتشم ،» يالاک  یتخبشوخ ،  » روحم رد  هک  یحرـش  نامه  هب  هنیمز  نآ  رد  درادن . یتخانش 
فیلکت و رادم  دشابیم . دوخ  لمع  يوگخـساپ  تسا و  لیخد  دوخ  تشونرـس  رد  درم ، اب  ناسکی  زین  نز  هک  دـنک  دـیدرت  دـناوتیمن  زین 

ورگ رد  درم ، ای  نز  یناسنا ، ره  رگید و  يوس  زا  یهاگآ  درخ و  و  وس ، کی  زا  لمع  يدازآ  رایتخا و  هدارا و  زا  تسا  ترابع  تیلوئـسم ،
(80 «) تبستکا ام  اهیلع  تبسک و  ام  اهل   : » و ( 79 «) ۀنیهر تبسک  امب  سفن  لک  : » دب هچ  بوخ و  هچ  تسا ، دوخ  تاباستکا  اهدرواتـسد و 

نید رظنم  زا  رـصتخم  نیا  رد  هچنآ  دـشابیمن . نآ  طـسب  حرـش و  هب  يزاـین  تسا و  هدرکن  دـیدرت  زین  یـسک  تـسین و  يدـیدرت  اـهنیا  رد 
روضح ياههنیمز  رد  هژیو  هب  ناوناب  لمع  هزوح  رد  ناـنآ  كرتشم  تیلوئـسم  درم و  نز و  یناـسمه  مینکیم ، هراـشا  نآ  هب  ماـما  یـسانش 

، یتعنص تادیلوت  و  لاغتشا ، لیصحت ، يرنه ، یسایس و  یشزومآ ، یگنهرف ، ياهشالت  زا  معا  یعامتجا  روضح  رهاظم  دشابیم . یعامتجا 
اهنت هن  زین  نانز  درادـن و  صاخ  یـسنج  ای  يرـشق  هب  صاصتخا  یعرـش » تاهج  ظفح   » اب یعامتجا  ياهتیلاعف  رگید  یماد و  يزرواـشک و 

نی و ماکحا د  عضوم  زا  طـقف  طـقف و  هک  يربهر  گرزب و  یعجرم  هاـگیاج  زا  نآ ، زا  يرایـسب  رد  هکلب  دـنراد  ار  اـهنآ  هب  نتخادرپ  قح 
دوخ ياهتیمورحم  ياهفارخ و  ياهدـنب  دـیق و  زا  دروآ و  هنحـص  هب  ار  ناوناب  هک  دـش  نیا  فورـصم  دـیوگیم ، نخـس  یمالـسا  فیلاکت 
نانآ دیاشگب و  دوب  هدش  هتسب  ناتسود  یخرب  طسوت  یهاگآان  نانمـشد و  هئطوت  اب  نانآ  ینیرفآ  شقن  یعامتجا و  شالت  رب  هک  ياهتخاس 
یهلا یـسایس  همان  تیـصو  زاغآ  رد  یمالـسا  هعماج  دوخ و  تاراختفا  زا  یکی  فیدر  رد  هک  دناسرب  یگدـنلاب  دـشر و  زا  ياهلحرم  هب  ار 

رـضاح و یماظن  يداصتقا و  یگنهرف و  ياههنحـص  رد  نالک  درخ و  ناوج و  ریپ و  نانز  ناوناـب و  هک  میرختفم  اـم  دـنک : نـالعا  شیوخ 
ان نانمـشد و  هئطوت  هک  ییاهتیمورحم  زا  و  دـنراد ... تیلاعف  میرک  نآرق  دـصاقم  مالـسا و  یلاعت  هار  رد  نانآ ، زا  رتهب  ای  نادرم  شودـمه 
زا هدناهر و  ار  دوخ  هنادهعتم  هناعاجش و  دندومن ، لیمحت  ناناملـسم  مالـسا و  رب  هکلب  اهنآ  رب  نآرق  مالـسا و  ماکحا  زا  ناتـسود  ییانـشآ 

، دندوب هدروآ  دوجو  هب  نیملـسم  حلاصم  زا  عالطا  یب  ياهدـنوخآ  یـضعب  نانادان و  تسد  هب  دوخ  عفانم  يارب  نانمـشد  هک  یتافارخ  دـیق 
ناونع هب  هعماج  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  لاعف  هدـنزاس و  روضح  یعامتجا و  هاگیاج  رد  درم  نز و  یناـسمه  لـصا  (. 81 «) دندومن جراخ 
ناعذا نآ  هب  هتخاس ، دوخ  ياهفلکت  هتخاس و  شیپ  اهیرواد  زا  اهر  شیالآ و  یب  مالـسا  هب  نایانـشآ  هک  تسین  يرما  لقتـسم ، ناسنا  کی 

ناف یعامتجالا : اهنزو  اما  و  : » دسیونیم یلک  ینایب  رد  نز  یعامتجا  هاگیاج  حرـش  رد  ییابطابط  همالع  ردق ، یلاع  رـسفم  دنـشاب . هتـشادن 
هیلا جاتحت  ام  هب  ةدارالا  قلعت  ثیح  نم  نایواستم  امهناف  لمعلا  ةدارالاب و  ةایحلا  نوئوش  ریبدت  ثیح  نم  لجرلا  نیب  اهنیب و  يواس  مالسالا 

نا اهل  ةدارالاب و  لقـست  نا  اهلف  ( 82 «) ضعب نم  مکـضعب   : » یلاعت لاق  دق  و  اقبلا ، مزاول  نم  اهریغ  برـشلا و  لکئالا و  یف  ۀیناسنالا  ۀـینبلا 
همالع نخـس  شخب  نیا  لوصحم  تبـستکا .» ام  اهیلع  تبـسک و  ام  اهل  ، » قوف ریغ  نم  کلذ  لجرلل  امک  اهجاتن  کلتمت  لمعلاب و  لقتـست 

لمع ًالقتسم  دریگب و  میمصت  ًالقتـسم  دناوتیم  تسا و  ناسکی  درم  اب  شیوخ  یعامتجا  یناسنا و  ياهزاین  ندروآرب  رد  نز  هک  تسا  نیا 
یصاخ ياهتیلوئـسم  ود ، نآ  ياضتقم  هب  ًاعبط و  هک  تسا  نز  رد  یگژیو  ود  اهنت  ناشیا  هاگن  رد  تسا . دوخ  ياهدرواتـسد  کلام  دنک و 

ام لثمب  ماکحالا  نم  صتختف  هئاقب  یف  عونلا  دـمتعی  اهیلعف  هئامن  عونلا و  نّوکت  یف  ثرحلا  ۀـلزنمب  اهنا  امهیدـحا :  : » دزاسیم وا  هجوتم  ار 
اهلاوحا یف  ریثان  اضیا  کلذل  و  روعـشلا ، ۀقر  ۀینبلا و  ۀفاطل  یلع  ینبم  اهدوجو  نا  ۀیناثلا : و  لجرلا . نم  کلذب  زاتمت  و  ثرحلا ، هب  صتخی 
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دشر یمدآ و  دوجو  يریگ  لکش  هخرچ  رد  نز  تیلوئـسم  هاگیاج و  یکی  یگژیو ، ود  نآ  ( . » 83 «) اهیلا ۀلّوحملا  ۀیعامتجالا  فئاظولا  و 
ماکحا و رتشیب ، هن  نآ و  ياضتقم  هب  یعامتجا  تابـسانم  میظنت  و  عیرـشت »  » رد ًاعبط  تسا و  هاگیاج  نیا  رب  یکتم  لسن  ياقب  هک  تسا  نآ 
وا هب  هلوحم  ياهتیلوئسم  رد  ياهنوگ  هب  هک  تسا  يو  یکاردا  ياهتفارظ  زیمآ و  تفاطل  راتخاس  مود ،  دزاسیم ، وا  هجوتم  ار  ياهتیلوئـسم 

ماما ترضح  تسا . هدمآ  یگدنز » فطع  هطقن  نز ، هفطاع   » ناونع اب  هتشون  نیمه  زا  يرگید  شخب  رد  نآ  حرـش  و  دشابیم » راذگ  ریثأت 
بالقنا دوخ و  تلاسر  تشذـگ ـ  همدـقم  رد  هک  یحرـش  هب  دـنراد ـ  ینید  ياـههزومآ  زا  هک  یقیمع  هبناـج و  همه  تخانـش  ياـضتقم  هب 

هب نز  میهاوخیم  ام  : » دنک تلاخد  دوخ  تشونرـس  رد  دـناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دـننادیم ، یناسنا  يالاو  ماقم  هب  نانز  یبایتسد  ار  یمالـسا 
دوخ تسد  هب  ار  عماوج  تشونرس  میرک  نآرق  رگا  ( 84 «) دشاب هتشاد  تلاخد  شدوخ  تشونرـس  رد  دیاب  نز  دسرب . تیناسنا  يالاو  ماقم 

گنهرف و قـالخا و  طاـطحنا  و  ( 85) دـنکیم یفرعم  هعماج  داحآ  ياهـشالت  هیاس  رد  ار  نآ  کین  تالوحت  تفرـشیپ و  دـنادیم و  ناـنآ 
. درادـن صاـخ  یهورگ  هب  صاـصتخا  مدرم »  » نیا ( 86 .) درامـشیم مدرم  دوخ  درکلمع  زا  یـشان  زین  ار  اهندـمت  تسکـش  اـهتمعن و  لاوز 
رد درم  لثم  ار  نز  مالـسا   : » هکنیا هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  دـیکأت  نآ  رب  اهراب  ماما  نانخـس  رد  هک  تسا  نامه  ینآرق  لـصا  نیا  زا  ياهولج 
رد تلاخد  دـش ، هراشا  هک  نانچ  ماما  ترـضح  ( 87 «) دـهدیم تلاخد  دراد ، تلاخد  نوئـش  همه  رد  درم  هک  يروط  ناـمه  نوئـش ، همه 

یهلا توعد  تباـجا  ینید و  هفیظو  هب  لـمع  ناونع  هب  یعرـش و  فیلکت  هکلب  ناوناـب  قح  اـهنت  هن  ار  یعاـمتجا  نوئـش  دوخ و  تشوـنرس 
میرکت رد  مالـسا  يرترب  رد  یـساسا  لماع  کـی  دـهدیم و  يراـی  نید  رتشیب  تخانـش  رد  ار  اـم  هک  تسا  يوگلا  نآ  نیا ، دنرامـشیم و 

رد یعامتجا  فلتخم  ياههصرع  رد  نانآ  روضح  تکراشم و  رب  دـیکأت  نانآ و  یـسایس  یعامتجا و  قوقح  زا  تیامح  نانز و  تیـصخش 
مه ییاج  هب  تلاخد  دننکیم و  تلاخد  روشک  نوئش  همه  رد  هک  هدرک  جیسب  یک  ار  ناوناب  نیا  . » تسا اهماظن  بتاکم و  رگید  اب  هسیاقم 

شیوخ توعد  ص )  ) مرکا ربمایپ  (. 88 «) دنیوگیم دنراد  ادخ  يارب  کیبل  اهنیا  تسا . هدرک  توعد  ادخ  ار  اهنیا  یک ، ار  اهنیا  دـننکیم ؟
نامیا ياپ  هب  زین  رخآ  ات  هک  دوب  نز  کی  دروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  يدرف  نیمود  تسنادیم . یعاـمتجا  راـشقا  همه  هجوتم  تسخن  زور  زا  ار 

همه رد  نانز  دومن . تبث  دـیحوت  ناهج  هدـیزگرب  نز  راهچ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  شیوخ  ماـن  درک و  يراکادـف  همه  نآ  داتـسیا و  شیوخ 
ربمایپ يادـن  هب  خـساپ  رد  هک  يروضح  دوخ . ینامیا  تلاسر  ینید و  هفیظو  يادا  رـس  زا  هنالوئـسم و  يروضح  دنتـشاد ، روضح  اههنحص 

هب زین  ار  هنیدم »  » مان زونه  هک  برثی  مدرم  زا  رفن  دنچ  بناج  زا  هبقع ، رد  ترجه  زا  شیپ  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یتعیب  نیتسخن  رد  دوب . (ص )
هک سب  ناـمه  يو  روضح  تیمها  رد  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن  هبلعث  نب  دـیبع  رتخد  ارفه  ماـن  هب  ینز  زا  تفرگ ، تروص  دوب ، هتفرگن  دوخ 
رد دنتـشاد . روضح  نز  ود  لقادـح  زین  دـعب  لاس  رد  مود  تعیب  رد  دـننادیم . نیمه  ار  اـسنلا » ۀـعیب   » هب تعیب  نآ  يراذـگمان  تلع  یخرب 

(ص) ربمایپ هتخادرپ و  تعیب  زا  نانز  لابقتسا  هلأسم  هب  زین  میرک  نآرق  دنتـسج . تکرـش  همه  زین  نآ  حتف  ماگنه  هکم  مدرم  یمومع  تعیب 
هب هنایفخم  ترجه  رد  هچ  دوب ، ناناملـسم  يارب  یتاـیح  رما  کـی  هک  زین  ترجه  ناـیرج  رد  ( 89 .) تسا هدرک  نآ  شریذـپ  هب  فـظوم  ار 

ترجه زا  شیپ  هنیدـم ، هـب  ترجه  رد  هـچ  و  دنتـشاد ، تکرـش  نز  رفن  کیدزن 20  نارجاـهم ، رفن  دـص  کـی  دودـح  عمج  زا  هک  هشبح 
دودـح 500 دـندشیم و  هنیدـم  هناور  ص )  ) ربماـیپ لاـبند  هب  هداـهن و  هکم  رد  ار  شیوخ  لاوـما  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ  و  (ص ) ربماـیپ

هعماج تشونرـس  هب  هک  هچنآ  رد  ناوناب  تکراـشم  ترورـض  باـب  رد  ماـما  ترـضح  دـندرکیم . یط  رایـسب  يراوشد  اـب  ار  هار  رتمولیک 
لاجم زا  نآ  ياههزومآ  تاکن و  همه  هب  نتخادرپ  هک  دـنراد  يرایـسب  تانایب  یعامتجا ، فلتخم  ياههزوح  رد  دوشیم ، طوبرم  یمالـسا 

. ... دـنزادرپب رون  هفیحـص  هعلاطم  هب  دـنناوت  یم  هر )  ) ماما ياـه  هشیدـنا  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  یمارگ  ناگدـنناوخ  تسا و  نوریب  ثحب 
-51 صص 62-41 . يوضترم ، ایضدیس  نانز ، لیاسم  تخانـش  رب  يدمآرد  نک : هاگن  - 50 هیآ 32 . فرخز ، - 49 اه :  تشون  یپ  نایاپ .
-54 هیآ 159 . نارمع ،  لآ  ضعب ، نم  مکضعب  یثنا  وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیضا  ینا ال  - 53 هیآ 187 . هرقب ،  - 52 هیآ 21 . مور ،

انا سانلا  اهیا  اـی  - 58 ص 185 . ج 6 ، نامه ، - 57 ص 153 . نامه ، - 56 ص 16 . ج 5 ، ناـمه ، - 55 ص 162 . ج 11 ،  روـن ، هفیحص 
ال - 59 هیآ 13 . تارجح ، ریبخ ، میلع  هللا  نا  مکیقتا  هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل  لـئابق  ابوعـش و  مکاـنلعج  یثـنا و  رکذ و  نم  مکاـنقلخ 
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یلع مهسفنا  مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  مهـسفنا ؛ مهلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  ررـضلا و  یلوا  ریغ  نینموملا  نم  نودعاقلا  يوتـسی 
يوتسی له  لق  - 60 هیآ 95 . اسن ، ًامیظع ،  ارجا  نیدعاقلا  یلع  لضف  نیدـهاجملا  هللا  لضف  ینـسحلا و  هللا  دـعو  ًالک  ۀـجرد و  نیدـعاقلا 

 ، ثیبخلا ةرثک  کبجعا  ول  بیطلا و  ثیبخلا و  يوتسی  لق ال  - 61 هیآ 9 . رمز ، بابلالاولوا ،  رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا 
یمعالا و يوتـسی  ام  و  زین :  و  هیآ 16 . دعر ،  رونلا ، تاملظلا و  يوتست  له  ما  ریـصبلا  یمعالا و  يوتـسی  له  لق  - 62 هیآ 100 .  هدئام ، 

نم عمسی  هللا  نا  تاومالا  ایحالا و ال  يوتـسی  ام  و  - 63 هیآ 50 . ماعنا ،  نک : هاـگن  زین  و  هیآ 19 ، رطاف ،  رونلا ، تاملظ و ال  ـال  و  ریـصبلا ،
ناک نمفا  - 65 هیآ 20 . رشح ، ۀنجلا ،  باحصا  رانلا و  باحـصا  يوتـسی  ال  - 64 هیا 22 .  رطاف ،  روبقلا ،  یف  نم  عمـسمب  تنا  اـم  اـشی و 

، دوه و :  هیآ 10 ، دیدح ، و :  هیآ 59 ، رفاغ : و  . 76 تایآ 75 ، لحن ، نک :  هاگن  - 66 هیآ 18 .  هدجس ، نووتسی ، ًاقساف ال  ناک  نمک  انمؤم 
انضعب مهضعب  ذختیل  تاجرد  ضعب  قوف  مهـضعب  انعفر  و  - 67 هیآ 43 .  فرخز ، تاـیآ 19 و 20 . هبوت ، و :  هـیآ 29 ، رمز : و :  هیآ 24 ، 

هیآ اسن ، - 69 . 165 هیآ ، ماعنا  مکاتآ ، امیف  مکولبیل  تاجرد  ضعب  قوف  مکضعب  عفر  ضرالا و  فئالخ  مکلعج  يذلا  وه  و  - 68 ایرخس .
، رون هفیحص  - 72 ص 271 . ج2 ،  نازیملا ، - 71 هیآ 228 . ةرقب ، هجرد ، نهیلع  لاجرلل  فورعملاب و  نهیلع  يذـلا  لـثم  نّهل  و  - 70  . 32
-76 ص 271 . ج 2 ،  نازیملا ،  - 75 ص 236 . ج 103 ، راونالاراحب ، - 74 ص 123 .  ج 14 ،  هعیـشلا ، لئاسو  - 73 ص 126 . ج 16 ،
-81 هیآ 286 . هرقب ،  - 80 هیآ 38 . رثدم ، - 79 ص 259 . ج 4 ، نامه ، - 78 ص 127 . ج 17 ، نامه ،  - 77 ص 259 . ج 4 ، رون ، هفیحص 

هللا نا  - 85 ص 153 . ج 5 ، رون ، هفیحص  - 84 ص 281 . ج 2 ، نازیملا ،  - 83 هیآ 195 . نارمع ،  لآ  - 82 ص 172 . ج 21 ، رون ، هفیحص 
موق یلع  اهمعنا  ۀـمعن  اریغم  کی  مل  هللا  ناب  کلذ  هیآ 8 86 - لافنا ، مهسفناب ؛ ام  هیآ 11 . دـعر  مهـسفناب ؛ ام  اوریفی  یتح  موقب  ام  ریغی  ال 

هیآ 12. هنحتمم ، - 89 ص 237 . ج 12 ، نامه ، - 88 ص 153 . ج 5 ، رون ،  هفیحص  - 87 اوریغی .  یتح 

(1  ) برغ مالسا و  رد  نز  تمارک 

زا یکی  هراومه  نانز  هب  طوبرم  ثحابم  اه و  عوضوم  هدیکچ :  مسینیمف  ینیمخ و  ماما  یقیبطت  یهوژپ  دروم  یتمحر  یلعنیسح  هدنسیون : 
ناریا و رد  يرتشیب  يدـماسب  دـشر و  زا  فلتخم ، لـیالد  هب  رـصاعم ، نارود  رد  هدوب و  اههشیدـنا  خـیرات  لوط  رد  ریگارف  مهم و  ثحاـبم 

ییانـشآ مزلتـسم  نانز ، هرابرد  یمالـسا  ياههشیدنا  زا  یقطنم  عافد  هصرع و  نیا  ثحابم  هب  لوقعم  درکیور  تسا . هدش  رادروخرب  ناهج 
زا دوش  ماجنا  یقیبطت  ياهنوگهب  رگا  رما  نیا  دناهدش . حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياههاگدید  اب  رتشیب  هچ  ره 

یسانشهنوگ کی  رد  رـضاح  راتـشون  رد  ور  نیا  زا  دزاسیم . نشور  ار  تقیقح  زا  يرتعیـسو  ةریاد  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  ریثأت  هنماد 
رد هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  هیـضرف  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نز  تمارک  باب  رد  لاکیدار  مسینیمف  ینیمخ و  ماما  شرگن  یقیبطت ،
زا یبرغ ، لاکیدار  مسینیمف  شناوخ  رد  یتسینیمف  شرگن  هب  تبـسن  ینیمخ ، ماما  شناوخ  رد  یمالـسا  شرگن  نز ، تمارک  زا  عافد  دروم 

ینیمخ و ماما  ياههاگدید  یتامدقم ، ياههتکن  یخرب  نایب  زا  سپ  رـضاح ، هلاقم  رد  تسا . رادروخرب  يرتشیب  يریذـپعافد  یگتـسجرب و 
زین نایاپ  رد  دـش . دـهاوخ  نایب  ماما  شرگن  يرترب  لیالد  یقیبطت ، یـسررب  کـی  زا  سپ  هاـگنآ  یفرعم ، ناـنز  هراـبرد  لاـکیدار  مسینیمف 
ماما برغ ،  مالسا و  رد  نز  تمارک  نز ،  اههژاودیلک :  ددرگیم . هئارا  دیآیم  راکهب  ماما  هشیدنا  يریگیپ  رد  زورما  هک  ییاههتکن  یخرب 

زا تشرـس  ار  یمدآ  دوجو  لِگ  شنیرفآ  هاـگراک  رد  هک  يدـنمرنه  تسد  ییاشگراتـسج 1 ـ یهوژپ .  نز  لاـکیدار ،  مسینیمف  ینیمخ ، 
نز و تروص  ود  هب  ار  یمدآ  تشاذـگ و  هنوگتفج  یتقلخ  رب  ار  راک  ساسا  ادـتبا ، نامه  زا  دوب ،  ریوصت  نیرتهب  شقن  یپ  رد  هک  اجنآ 

یناـسنا خـیرات  زا  یـشخب  عقاورد  نز ، خـیرات  ور  نیا  زا  تفگ .  نیرفآ  نتـشیوخ  هب  تقلخ  هنوگنیا  لـیلد  هب  تیاـهن  رد  درک و  قلخ  درم 
هک تفرگ  لکش  يدیدج  ياهتضهن  اهبتکم و  دش و  نیون  ینارود  دراو  نانز  قوقح  زا  عافد  دنیارف  هتشذگ  نرق  ود  ات  کی  یط  رد  تسا .
هب هاـتوک  یهاـگن  داد . ياـج  مـسینیمف "  ، " شرگن سپــس  تـضهن و  لــیذ  رد  ناوـتیم  ار  اــهنآ  زا  ياهدــمع  شخب  نـیمز ، رتخاــب  رد 

یلمع و هرتسگ  يایوگ  نانز ، هب  طوبرم  ياهعوضوم  نیرتنالک  ات  نیرتدرخ  هرابرد  هدـش  هتـشاگن  راـثآ  هدـش و  ماـجنا  ياـهیزادرپهیرظن 
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نز و تمارک  قوـقح و  زا  عاـفد  ناـنز ، هزوـح  نازادرپهیرظن  ناگدنـشوک و  هـمه  یلـصا  ياـعدا  2 ـ تسا . یتـسینیمف  ياههشیدـنا  يرظن 
رگیدـکی اب  هدـش  هئارا  ياـهلحهار  و  اهقادـصم ، اـهموهفم ، نییبت  رد  ناـنآ  زا  کـی  ره  یلو  تسوا ، قح  رد  فاـحجا  ملظ و  زا  يریگولج 

هنوگچ تفرگ ؟ شیپ  رد  دـیاب  ار  هار  مادـک  لح ، هار  ترثک  اعدا و  تدـحو  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاح  دـنراد . رظن  فالتخا 
تاـبثا ياـههار  نیرتـهب  زا  یکی  درک ؟ باـختنا  ریـسم  ياـمنهار  ناونع  هب  تسناد و  رترب  ار  یکی  فلتخم  ياههاگدـید  ناـیم  زا  ناوتیم 

یتسینیمف هشیدـنا  دوشیم ، روصت  ام  هعماج  رد  هاـگ  هچنآ  فـالخرب  3 ـ تسا . يدروم  یقیبطت و  ياهیـسررب  ماجنا  هاگدـید ، کی  يرترب 
رگید رد  اهنآ ، زا  عاـفد  موزل  ناـنز و  هب  ملظ  هراـبرد  كرتشم  روحم  کـی  دوجو  مغرهب  رگید ، تراـبع  هب  تسین . تسدکـی  ياهشیدـنا 

ینوگانوگ یتسینیمف  ياههیرظن  اههاگدـید و  دوشیم  هدـیمان  نانز  قح  رد  ملظ  هچنآ  زا  يریگـشیپ  ياههار  لماوع و  موهفم ، لثم  دراوم 
هب رثـکت  نیا  دوشیم . هدوزفا  زین  اـههیرظن  اههاگدـید و  نیا  ینوگهنوگ  رب  ینید ، يداژن و  یموق ، تاـقلعت  ندـش  هدوزفا  اـب  دراد . دوـجو 

ار دوخ  هژیو  راـثآ  نازادرپهیرظن و  کـی  ره  هک  دروآ  ناـیم  هب  نخـس  مسینیمف  عوـن  زا 25  مکتسد  ناوـتیم  هزورما  هک  تسا  ياهنوـگ 
هرابرد هراومه  زین  ینید  ناربهر  ناـیدا و  4 ـ تسا . مسینیمف  ياههنوگ  نیرتهدش  هتخانـش  زا  یکی  لاکیدار  مسینیمف  نایم  نیا  رد  دـنراد . 

یتخانشتفرعم یتخانشناسنا و  ینابم  هب  هجوت  اب  یبهذم  نید و  ره  تسین . تسدکی  اههاگدید  زین  هصرع  نیا  رد  دناهتفگ . نخـس  نانز 
هب هک  هدـش ، ثعاب  زین  بهاذـم  نایدا و  دوخ  لخاد  رد  فلتخم  ياـهتئارق  اهـشناوخ و  دوجو  تسا . هدرک  حرطم  ار  هژیو  یهاگدـید  دوخ 

يّدج ياهرظن  فالتخا  نانز  هب  طوبرم  ياهعوضوم  هرابرد  كرتشم ، طاقن  دوجو  مغرهب  بهذم  کی  نادنمـشیدنا  ناوریپ و  لاثم  ناونع 
زا هدافتسا  عقاو  رد  اههاگدید و  توافت  نیا  هب  یهجوتیب  نانز ، هرابرد  ینید  شرگن  نادقتنم  ای  نافلاخم  ياهاطخ  زا  یکی  دنشاب . هتـشاد 

. تسا مسینیمف  رد  دوجوم  ياهتوافت  رثکت و  هب  یهجوتیب  یتسینیمف  ياهشرگن  دقن  رد  اهاطخ  زا  یکی  هک  روطنامه  تسا ؛ میمعت  هطلاغم 
ياههشیدـنا زا  ياهنوـمن  اـب  ینید  هاگدـید  زا  هنوـمن  کـی  هک  تسا  نآ  رـضاح  راتـشون  نیداـینب  فدـه  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  5 ـ

يارب هدـش و  هـتفرگ  رظن  رد  ینیمخ  ماـما  شرگن  شنیب و  ینید ، هشیدـنا  يارب  دریگ . رارق  هسیاـقم  یــسررب و  دروـم  ینید  ریغ  ِیتـسینیمف 
شرگن اـب  ماـما  شرگن  دـمآ ، دـهاوخ  همادا  رد  هک  هنوگناـمه  تـسا . هدـش  باـختنا  لاـکیدار  مـسینیمف  ياههاگدـید  یتـسینیمف ، شرگن 

ياههصرع رد  ار  دوخ  ریثأـت  اـهتوافت  نیا  تسا و  يّدـج  ياـهفالتخا  ياراد  یتخانـشناسنا  یتفرعم و  یناـبم  لوصا و  رظن  زا  اـهتسینیمف 
هب هجوت  اب  هک  دـیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  لاح  دـهدیم . ناشن  اهنآ ، عفر  ياهراک  هار  نانز و  هب  ملظ  لماوع  نییبت  دـننام  رگید ،
هک هنوگ  نامه  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟ ریذـپناکما  هاگدـید  ود  نیا  ياهسیاقم  یقیبطت و  یـسررب  مه  زاـب  اـیآ  یناـبم  رد  فـالتخا 

هنوگچـیه ود  نآ  نیب  هک  تسا  نکممریغ  یفتنم و  یتقو  هیرظن  هاگدـید و  ود  نیب  هسیاقم  قیبطت و  دـنهاگآ  یقیبطت  ثحابم  اـب  نایانـشآ 
زا نینچمه  ماما ، هشیدنا  تیصخش و  هب  یهاگن  اب  تسین . نینچ  رـضاح  ثحب  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یطابترا  كارتشا و  هجو 

هتشاد و يّدج  هجوت  نانز  ۀلأسم  هب  اهنآ  يود  ره  هک  میباییم  رد  لاکیدار  ياهتسینیمف  يوس  زا  هدش  هتشاگن  راثآ  اههاگدید و  یسررب 
بلاق رد  ار  کی  ره  ناوتیم  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دـناهدرک  حرطم  ود  نیا  هچنآ  دـناهدرک . عضوم  مالعا  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  دراوم  رد 

ناـنز و هب  هجوت  لـصا  رد  ًـالوا  هاگدـید  ود  نیا  كارتشا  اذـل  درک . هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  و  يدـنبتروص ، یتـفرعم  ماـظن  اـی  هیرظن  کـی 
ار شـسرپ  نیا  هراب ، نیا  رد  ییاهراکهار  هئارا  اهنآ و  تمارک  ظفح  نانز و  قوقح  زا  عافد  ياعدا  رد  ًایناث  اـهنآ و  هب  طوبرم  ياـهعوضوم 

نیا هب  خساپ  دریگ . رارق  لمع  يامنهار  ات  تسا  رادروخرب  يرتشیب  عافد  تیلباق  زا  کی  مادک  هاگدید  ود  نیا  نیب  زا  هک  دروآیم  نایم  هب 
نیا دوش . نییبت  يرگید  رب  یکی  يرترب  هوجو  دریگ و  رارق  هسیاقم  دروم  رگیدـکی  اب  شرگن  ود  ره  هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  یتقو  شـسرپ 

یـسررب و يارب  مسینیمف  ماما و  باختنا  يارب  زین  يرگید  لیالد  دش  هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا  دراد . هدـهعرب  رـضاح  هلاقم  هک  تسا  ياهفیظو 
وا هاگدـید  ور  نیا  زا  تسا ، یبهذـم  ياوشیپ  رظنبحاص و  کی  ناشیا  ًالوا  هک  تسا  نآ  ینیمخ  ماـما  باـختنا  هجو  دراد . دوجو  لـیلحت 

کی ًایناث  دـشاب . زین  نز  هب  یعیـش ) مالـسا  تئارق  رد  رتشیب   ) ینید هاگن  یعون  هدـنیامن  يرظن ، هناوتـشپ  زا  يرادروخرب  رب  نوزفا  دـناوتیم 
دوخ يرظن  ياههزومآ  تسناوت  یمالسا  يروهمج  يزیریپ  اب  هک  تسا  متسیب  نرق  ياهبالقنا  نیرتگرزب  زا  یکی  ربهر  یسایس و  هدنشوک 
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ناونع هب  ار  ناشیا  ياههشیدـنا  ناوتیم  یتخانـشهنوگ  ِهاگن  کی  رد  نیارباـنب ، دـیامزایب . زین  هبرجت  کـحم  رد  شیبومک  ار  هنیمز  نیا  رد 
هک هدش  باختنا  لیلد  نیا  هب  رتشیب  زین  لاکیدار  مسینیمف  تسناد . نانز  هرابرد  رصاعم  نارود  یمالسا  ياههاگدید  زا  هجوت  لباق  ياهنومن 

ناوارف عبانم  راثآ و  نازادرپهیرظن و  ياراد  یهوژپ  نز  ثحاـبم  ۀـصرع  رد  هزورما  تسا و  یتسینیمف  ياهـشرگن  نیرتهدشهتخانـش  زا  ًـالوا 
ياراد ینید  ياههزومآ  نید و  اب  لاکیدار  ياهتسینیمف  ياههاگدـید  زا  ياهدـمع  شخب  ًایناث  دراد ، رایـسب  ناـفلاخم  ناـقفاوم و  تسا و 

ياههزومآ زا  یخرب  دـهدیم و  رارق  نارادـنید  نید و  يورارف  ار  یناوارف  ياهههبـش  لاؤس و  لاح  نیع  رد  تسا و  يّدـج  تفلاخم  هیواز 
رگم دوب  دـهاوخن  لماک  نآ  ياهیدـنمناوت  نییبت  یمالـسا و  هشیدـنا  زا  عافد  رطاخ ، نیمه  هب  دـشکیم . شلاچ  هب  يّدـج  روط  هب  ار  ینید 

نانز و هرابرد  یمالـسا  ياههاگدـید  مه  هک  اجنآ  زا  نآ ، رب  نوزفا  دریگ . رارق  یبایزرا  یـسررب و  دروم  لـیبق  نیا  زا  ییاههاگدـید  هکنآ 
رد ور  نیا  زا  داد . رارق  یـسررب  دروم  ماع  یلک و  ياهناونع  لیذ  ار  اهنآ  ناوتیمن  دـنناوارف  رثکت  عونت و  ياراد  یتسینیمف  ياههشیدـنا  مه 

تسین و عمجلا  ۀعنام  باختنا  نیا  دنچ  ره  تسا ، هدش  مهارف  بلطم  رتقیقد  یسررب  يارب  هار  ثحب ، هریاد  ندرک  دودحم  اب  رضاح  راتـشون 
رتهب ار  ترورـض  نیا  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  زین  ثحب  ترورـض  بابرد  6 ـ تسا . زاب  نانچمه  یتسینیمف  ياهـشرگن  رگید  یـسررب  يارب  هار 

نایدا و يورارف  هک  تسا  ییاهعوضوم  نیرتشلاچرپ  نیرتيّدـج و  زا  یکی  نانز  هب  طوبرم  ثحاـبم  هزورما  تسخن : دـنکیم . صخـشم 
هاگدید یسررب  یمالـسا ، ياههاگدید  نییبت  ياههار  زا  یکی  تسا  یهیدب  تسین . انثتـسم  رما  نیا  زا  زین  مالـسا  نید  دراد و  رارق  بهاذم 

اب نینچمه  هتـشذگ ، ههد  دـنچ  یط  ناهج  ناریا و  رد  نانز  ثحابم  تیعـضو  رب  يرورم  اب  مود : تسا . ینیمخ  ماـما  نوچ  یناسانـشمالسا 
ثحابم نیا  هک  درک  ینیبشیپ  ناوتیم  یناسرعالطا ، ياهرازبا  شرتسگ  یعامتجا و  تالوحت  نتفاـی  اـنهپ  اـفرژ و  نوچ  یلماوع  هب  هجوت 
ناعفادم ناغلبم و  هژیو  هب  ام ، راید  نادنمـشیدنا  دش و  دهاوخ  حرطم  ام  هعماج  رد  رتشیب  ياهرتسگ  باتـش و  اب  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد 

خـساپ حرطم  ياهـشسرپ  هب  ینید ، ياههاگدـید  یفرعم  نمـض  هدـش و  هصرع  نیا  دراو  يّدـج  روـط  هب  هکنآ  زج  تسین  ياهراـچ  ار  نید 
. تسین یقیبطت  ياهیـسررب  یفرعم و  زا  اههاگدید  نیا  يزاینیب  يانعمهب  ماما ، ياههشیدـنا  هب  يدـنمرواب  تشاد  هجوت  دـیاب  موس : دـنهد .
، دریگیم رارق  دارفا  سرتـسد  رد  یناـسآ  هب  هدـش و  هدوزفا  اـهنآ  رامـش  رب  هظحل  ره  هک  ینوگاـنوگ  ياههشیدـنا  ارآ و  هکرعم  رد  هزورما 

دوخ یهلا  تلاسر  غالبا  رد  دـناوتیم  یطرـش  هب  ینید  غلبم  کـی  ناـنز ، قوقح  زا  عاـفد  هصرع  رد  اـهاعدا  تهابـش  هب  هجوت  اـب  نینچمه 
اب دناوتب  رگید  فرط  زا  دشاب و  انشآ  هصرع  نیا  رد  دوجوم  ياهنامتفگهدرخ  اهنامتفگ و  اب  فرط  کی  زا  هک  دشاب  هتشاد  يّدج  یتیقفوم 

ياهـشهوژپ ماجنا  مراهچ : دنک . نییبت  یبوخهب  ار  بیقرهاگدـید  ياهیتساک  دوخ و  هاگدـید  يرترب  اههاگدـید ، تباقر  نادـیم  رد  روضح 
زا یمین  دودـح  نانز  هک  اجنآ  زا  مجنپ : دـنکیم . مهارف  ار  اهنآ  رتهب  هچ  ره  یـسررب  دـقن و  هنیمز  یتسینیمف ، ياههشیدـنا  هرابرد  یقیبطت 

نانآ هرابرد  لیلحت  یسررب و  هنوگ  ره  دنراد ، راذگریثأت  یشقن  هعماج  تشونرـس  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنهدیم و  لیکـشت  ار  هعماج  دارفا 
هاگن ًالوا ، هک  تسا  نآ  رـضاح  راتـشون  نیداینب  ياهـشسرپ  دوب . دهاوخ  هعماج  يادرف  زورما و  تشونرـس  هرابرد  هشیدـنا  لمأت و  عقاو  رد 

زا هاگن  ود  نیا  زا  کیمادک  ًاثلاث ، تسا ، مادک  اهنآ  قارتفا  كارتشا و  هوجو  ًایناث ، تسا ، هنوگچ  نانز  هب  لاکیدار  مسینیمف  ینیمخ و  ماما 
، ًاعبار تسیچ ، يرترب  نیا  ياه ) ) لیلد دنرتزاسراک و  نانآ  تمارک  ظفح  نانز و  قوقح  قاقحا  يارب  دـنرادروخرب و  يرتشیب  عافد  تیلباق 

شرگن ًالوا ، هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  ضورفم  اعدـم و  درک . دـیاب  هچ  هرابنیا  رد  مالـسا  هاگدـید  نییبت  نز و  قوقح  زا  عافد  يارب  هزورما 
زا هدـش  ماجنا  ياهـشالت  دوجو  اب  ًایناث ، دـنراد ، يّدـج  ياهفالتخا  اهتوافت و  رگیدـکی  اب  يرظن ، ینابم  فالتخا  رطاخ  هب  مسینیمف ، ماـما و 

رادروخرب يرتشیب  عافد  تیلباق  زا  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  هک  ییاهلیلد  هب  ماـما ، درکلمع  هاـگن و  عومجم  رد  لاـکیدار ، ياـهتسینیمف  يوس 
هراوـمه زین  ماـما  هشیدـنا  هکنیا  وـگ  تسا . رتاـناوت  نز  تمارک  زا  عاـفد  رد  و  رترود ، لاـکیدار  مسینیمف  ياـهطیرفت  طارفا و  زا  و  تـسا ،

نأش و ظفح   " نز ، تمارک  زا "  دوصقم  دش . دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  هلاقم  ینایاپ  شخب  رد  هک  تسا  ددـجم  يریگیپ  یناوخزاب و  دـنمزاین 
اههیحور و ياراد  نادرم ، اب  تاکرتشم  یخرب  نتـشاد  نیع  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  ًایناث ، ناسنا و  کـی  ناونع  هب  ًـالوا ، تسا  وا  تیـصخش 

ربهر کـی  دنـسم  رد  هچ  سانـش و  مالـسا  کـی  ناونع  هب  هچ  ینیمخ  ماـما  ینیمخ  ماـما  ياههاگدـید  تسا . مه  دوخ  هژیو  ياههصخـشم 
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يو یهقف  ياواتف  بلاق  رد  اههاگدید  نیا  زا  یشخب  تسا . هدرک  حرطم  نانز  هرابرد  ار  ینوگانوگ  ثحابم  بلاطم و  یعامتجا ، یـسایس ـ 
زا هتفرگرب  دراوم  نیا  همه  دـیدرتیب  تسا . هدرک  مالعا  یمومع  ياههصرع  رد  هک  یماکحا  ای  اهمایپ  اهینارنخـس ، رد  مه  یـشخب  هدـمآ و 

نیا ماما ، يریگعضوم  شرگن و  نییبت  یـسررب و  يارب  تسا . هتـشاد  رواـب  اـهنآ  هب  يرظن  هصرع  رد  يو  هک  تسا  یلوصا  یناـبم و  یخرب 
هب دنوادخ  شقن  رب  دیکأت  1 ـ تسناد : اهنآ  نیرتمهم  هلمج  زا  ناوتیم  ار  لیذ  دراوم  هک  يایناـبم  دریگ ؛ رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  یناـبم 

هدننیرفآ دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  شرگن  نیا  ساسا  رب  تسا . ینید  ینیبناهج  کی  ساسا  رب  نز  هب  ماما  شرگن  ناسنا . کلام  قلاخ و  ناونع 
ریبدـت تمکح و  نوچ  یتافـص  هب  فصتم  هک  اـجنآ  زا  نینچمه  دراد ، هطاـحا  اـهنآ  روما  همه  رب  تسا و  تادوجوم ــ  رگید  و  اـهناسنا ــ 

رد دراد و  تادوجوم  رگید  اب  یتبـسن  هچ  نز ــ  ام ، ثحب  رد  و  یمدآ ــ  هک  دنک  صخـشم  دـناوتیم  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  سپ  تسا ،
دناوتیم نیاربانب  تسا و  زیچ  همه  کلام  هک  تسا  دنوادخ  دراد . هدهع  رب  ار  ییاهفیلکت  فیاظو و  هچ  ناهج  دنوادخ و  نتـشیوخ ، ربارب 

دوخ مدع  هب  هجوت  2 ـ دنک . صخشم  ار  ییاهتیدودحم  اهبوچراهچ و  هدرک و  نیودت  ار  ییاهلمعلاروتسد  وا  دسافم  حلاصم و  ياتـسار  رد 
تاسوسحم تانکمم و  هریاد  رد  هک  اجنآ  زا  یمدآ  هک  تساـنعم  نیا  هب  تسا و  نیـشیپ  بلطم  رگید  يور  عوضوم  نیا  ناـسنا . یگدنـسب 

دناوتیمن ییاهنت  هب  دوخ  تسا و  رادروخرب  يدودحم  یهاگآ  هرتسگ  زا  اذل  تسا ، هارمه  تیدودحم  اب  مه  سوسحم  دنکیم و  یگدـنز 
یمدآ ندوب  قولخم  روما . یخرب  ریبدت  رد  یمدآ  ناوت  3 ـ تسا . عرش  رماوا  دنمزاین  دهد و  صیخشت  ار  شیوخ  تحلـصم  دراوم  همه  رد 

ناگداتـسرف  ) ینوریب ربماـیپ  و  لـقع )  ) ینورد ربماـیپ  تبهوم  زا  يرادروخرب  رطاـخ  هب  هکلب  تسین ، وا  ندوب  روجحم  روـبجم و  ياـنعم  هب 
لقع نیب  ماما  هاگدید  زا  تفگ  ناوتیم  رگید ، ترابع  هب  دنک . يزیرهمانرب  يریگمیمصت و  دوخ  يارب  روما  یخرب  رد  دناوتیم  دنوادخ )
يرای نانز ، هب  طوبرم  ثحابم  رد  هلمج  زا  و  فلتخم ، روما  رد  ار  رگیدـکی  دـنناوتیم  ود  نیا  زا  کی  ره  درادـن و  دوجو  یتافانم  عرـش  و 

درم و زارط  مه  تسا  یناسنا  نز  ماما ، رظن  زا  دـش  دـهاوخ  نایب  هک  هنوگنامه  دوخ . تشونرـس  نییعت  رد  ناسنا  تکراشم  موزل  4 ـ دننک .
هـصرع رد  هچ  يزادرپهیرظن و  هصرع  رد  هچ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دشاب . هتـشاد  لاعف  تکراشم  دوخ  تارّدـقم  نییعت  رد  یتسیاب  وا  نوچمه 

و نز ــ  عوضوم  هب  ماما  شرگن  تاهما  ناوت  یم  ار  روکذم  دراوم  دنک . تیاعر  ار  عرـش  دودح  تسا  مزال  یـسایس  یعامتجا و  تکراشم 
ثحابم اب  ههجاوم  رد  ماما  یلمع  یملع و  كولـس  رد  هک  تسا  رتیئزج  دراوم  یخرب  نایب  هب  طونم  اهنآ  رتهب  مهف  نکل  تسناد . ناـسنا ــ 

یباجیا 1ـ هجو  درک : يدـنبتروص  هنوگنیا  یبلـس  یباـجیا و  هجو  ود  رد  ناوت  یم  ار  دراوم  نیا  عومجم  تسا . هداد  ناـشن  ار  دوخ  ناـنز 
نایرج رد  نانز  ریگارف  روضح  رما ، نیا  رب  لیلد  نیرتهب  یعامتجا . یـسایس و  فلتخم  ياههصرع  رد  نانز  يّدج  روضح  هب  قیوشت  رواب و 

رد نیون  یلوحت  داجیا  ثعاب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  شیادـیپ  یبسامهط 1385 .) هب : ر.ك .  ) تسا یمالـسا  بالقنا  موادت  شیادـیپ و 
نیا زج  تشادن  چیه  یمالسا  بالقنا  تضهن و  نیا  رگا  : " تفگیم هک  دوب  مهم  ياهزادنا  هب  ماما  يارب  لوحت  نیا  دش . نانز  هب  هاگن  عون 

(. 197 ینیمخ 1385 ج 14 : ماما   "  ) ام روشک  يارب  دوب  یفاک  هک  دوب  يرما  کی  نیا  دـش ؛ ادـیپ  اـم  ناـناوج  رد  ناوناـب و  رد  هک  یلوحت 
عقاو رد  نردـم ، یتّنـس و  ناـمتفگ  ود  ربارب  رد  تشاد ، یعاـمتجا  یـسایس و  یگنهرف و  ینید ، یتیهاـم  هک  بـالقنا  نـیا  تـفگ  ناوـتیم 

دیکأت ماما  دوب . وا  تمارک  ظفح  اب  هارمه  یـسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههصرع  رد  نز  روضح  شفده  هک  داهن  داینب  ار  نیون  ینامتفگ 
(. 301 ینیمخ 1385 ج 6 : ماما   ) تسا مزال  مه  نانز  تکراشم  هکلب  تسین ، نکمم  نادرم  تسد  هب  اـهنت  تکلمم  نیا  نتخاـس  هک  تشاد 
ار تاباختنا  رد  تکرش  و  (، 299 يرهطم 1385 ج 24 :  ) نتفرگ يأر  نداد و  يأر  يارب  یمالـسا  يروهمج  رد  نانز  قح  رب  ناشیا  دیکأت 

دیکأت 2 ـ (. 408 ینیمخ 1385 ج 6 : ماما   ) درک یبایزرا  فلتخم  ياههصرع  رد  نانز  روضح  هب  ماما  هاگدـید  رواب و  ياتـسار  رد  ناوتیم 
ملع لیصحت  يارب  شالت  هب  ار  نانز  فلتخم ، عطاقم  رد  ماما  یمالسا . ياهـشزرا  یقالخا و  مراکم  هب  نانز  ندش  هتـسارآ  ملع و  بسک  رب 

زا یخرب  هب  ناـنآ  نتفاـی  هار  هدرکلیـصحت و  هتخیهرف و  ناـنز  شیازفا  هاـگن ، نیا  هجیتـن  درکیم . بـیغرت  یقـالخا  ياهـشزرا  هـب  قـلخت  و 
شرگن ياههناشن  زا  یکی  تسا . شیپ  رد  يرایسب  ۀتفرن  ياههار  بولطم ، تیعضو  هب  ندیـسر  ات  زونه  هکنآ  وگ  تسا ، یتیریدم  ياههدر 
نارـسپ نارتخد و  نیب  يزیامت  چیه  هک  تسا  دوخ  ياههون  نارتخد و  رـسمه ، اب  ناشیا  ههجاوم  عون  نانز ، هبناج  همه  یلاعتو  دشر  هب  ماما 
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مینیبیم هک  تسور  نیا  زا  درکیم . مه  قیوشت  ار  نانآ  هک  دـشیمن  نانآ  لیـصحت  عنام  اهنت  هن  لاثم ، ناونع  هب  دوبن . لـئاق  دوخ  هداوناـخ 
ياتـسار رد  ماما  يزاسوگلا . 3 ـ دـنایعامتجا . یملع و  ياههصرع  رد  لاـعف  شیبومک  هدرکلیـصحت و  يدارفا  ناـشیا  ياـههون  نارتخد و 

هیرظن  " تیبرت میلعت و  رد  هک  درک  هجوت  ياهلأـسم  هب  اـهنآ ، دروـم  رد  ینید  ياـهرواب  نتخاـس  سوـملم  هعماـج و  ناـنز  هب  یـشخبتیوه 
يوگلا ار  (س ،) همطاف ترضح  هژیو  هب  مالسا ، رد  صخاش  نانز  ناشیا  دوشیم . هدیمان  اههوسا "  هیرظن   " یمالـسا شرگن  رد  اهوگلا " و 

انعم مامت  هب  نز  کی  ار  ترـضح  نآ  تسا ، هدرک  شرافـس  ناشیا  هریـس  زا  يوریپ  موزل  رب  یناوارف  دراوم  رد  هتـسناد و  ناملـسم  نز  کی 
گرزب شقن  راختفا و  يراذگهیاپ  زور  نز و  تایح  زور  عقاو  رد  نز و  زور  ار  وا  دلوت  زور  و  ( 337 ینیمخ 1385 ج7 : ماما   ) تسنادیم

رد روـصحم  ار  نز  تمارک  ظـفح  ماـما  تمارک . ندرکینورد  هب  هجوـت  4 ـ (. 316 ج 14 : ینیمخ 1385  ماـما   ) تسنادیم هعماـج  رد  وا 
گنهرف رگا  دوب  دـقتعم  هک  ارچ  تشاد ، هجوت  یگنهرف  یتفرعم و  تارییغت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  تسنادیمن و  يرهاـظ  یلکـش و  ياـهراک 

نیب کیکفت  5 ـ (. 306 ینیمخ 1385 ج 3 : ماما   ) دنوشیم دـساف  ناناوج  هعماج و  دـش  دـساف  رگا  دوشیم و  تسرد  هعماج  دـش  تسرد 
نانز تفرشیپ  دشر و  فلاخم  ار  ماما  نوچ  یناسک  دنتساوخیم  یخرب  هک  توغاط  نامز  رد  تفرـشیپ . هناهب  هب  طاطحنا  نانز و  تفرـشیپ 

اب میتسین ، فلاخم  نانز  یقرت  اب  ام   " هک درک  مالعا  تحارـص  اب  طاطحنا ، داجیا  اب  یقرت  دـشر و  نیب  نداهن  زیامت  اب  ناـشیا  دـننک ، یفرعم 
ماجنا دوخ و  تشونرـس  باختنا  رد  نانز  يدازآ  هب  ماما  نانز . يدازآ  هب  هجوت  6 ـ (. 305 ینیمخ 1385 ج 1 : ماما   "  ) میفلاخم اـشحف  نیا 

، دـندازآ اـهتیلاعف  رگید  رد  لیـصحت و  رد  اـهنز  یمالـسا  تموکح  رد  هک  درکیم  دـیکأت  تشاد و  داـقتعا  یملع  یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف 
دوـخ هکلب  تسا  قـفاوم  اـهنت  هن  نز  يدازآ  اـب  مالـسا  ، " ناـشیا هاـگن  رد  (. 480  : ینیمخ 1385 ج4 ماما   ) دـندازآ اـهدرم  هک  روطناـمه 

هب هکدـنادیم  ییاـج  ار  نز  يدازآ  زرم  هتبلا  (. 417 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   "  ) تسا نز  يدوجو  داـعبا  ماـمت  رد  نز  يدازآ  راذـگهیاپ 
ناشیا تیناسنا . رظن  زا  درم  نز و  يواست  هب  داقتعا  7 ـ (. 485 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   ) دسرن یبیسآ  هعماج  یمومع  تحلـصم  ای  وا  تفع 

يأر قح  نداد ، يأر  قح  تیکلام ، قح  راک ، قح  لیـصحت ، قح  دراد ، درم  هک  دراد  ار  یقوقح  نامه  نز  یمالـسا ، ماظن  رد  دوب : دـقتعم 
دازآ درم  دننام  نز  تسا . درم  يواسم  نز  (. 189 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   ) دراد قح  مه  نز  دراد ، قح  درم  هک  یتاهج  ماـمت  رد  نتفرگ .

نینچمه (. 364 ج 4 : 370 ؛ ج 3 : ینیمخ 1385  ماـما   ) دـنناسنا ود  ره  هک  اریز  دـنک ؛ باـختنا  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  تشونرـس و  هک  تسا 
درم نز و  نیب  یتوافت  رگید  دوشیم  طوبرم  ناسنا  تیناـسنا  ساـسا  هب  يونعم و  یقـالخا و  لـئاسم  هب  هک  يدراوم  رد  دوب  دـقتعم  ناـشیا 

يروما زا  ار  نآ  نامرد  ياـههار  سفن و  ياوه  شیادـیپ  لاـثم ، ناونع  هب  ور ، نیا  زا  (. 183 ج 5 : 364 ؛ ینیمخ 1385 ج 4 : ماما   ) تسین
ماما درم . نز و  نیب  توافت  دوجو  هب  رواب  8 ـ (. 179 ینیمخ 1385 ج21 : ماما   ) دسانشیمن یماع  ملاع و  درم و  نز و  رگید  هک  تسنادیم 

هکدراد دوجو  درم  نز و  نیب  ییاهتوافت  دراوم  زا  یضعب  رد   " هک دنکیم  دیکأت  یناسنا ، قوقح  رظن  زا  درم  نز و  يواست  زا  عافد  نیع  رد 
مادـک ره  رطاخ  نیمه  هب  و  تسا ، ناـنآ  تعیبط  هب  طوبرم  هکلب  ( 364 ینیمخ 1385 ج 4 : ماما   "  ) درادـن طابترا  اهنآ  یناـسنا  تیثیح  هب 

ار نانز  هفیظو  ناشیا  نانز . یـساسا  ياههفیظو  هب  هجوت  9 ـ (. 216 ـ  217 ، 189 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   ) دـنراد زین  ار  دوخ  صاخ  ماکحا 
ياهتروص هب  مهم  هفیظو  نیا  (. 300 301 ـ ینیمخ 1385 ج 6 : ماما   "  ) تسا ناسنا  یبرم  نز   " دوب دـقتعم  تسنادیم و  يزاـسناسنا "  "

بـسک ملع و  لیـصحت  رب  هوالع  دـنراد  هفیظو  نانز  هک  دـنکیم  دـیکأت  ناشیا  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدـش  نایب  ماما  نانخـس  رد  فلتخم 
يردام تیصخش  نأش و  رب  نینچمه  (. 521 ، 501 ینیمخ 1385 ج 6 : ماما   ) دنرامگ تمه  حلاص  نادنزرف  تیبرت  هب  یقالخا ، ياهتلیـضف 

رد دوب  نانز  دزن  رد  نآ  هاـگیاج  يرداـم و  نأـش  ریقحت  نارگرامعتـسا  ياـهراک  زا  یکی  دوب  دـقتعم  تشاد و  دـیکأت  نآ  تیمها  ناـنز و 
رب ناشیا  (. 117 ج 8 : 445 ؛ 447 ـ  ینیمخ 1385 ج 7 : ماما   ) تسا ملاع  رد  اهراک  نیرتفیرـش  دـنزرف  تیبرت  ندرک و  يردام  هکیلاح 

ینیمخ ماما   ) دومرفیم بیغرت  قیوشت و  رما  نیا  هب  ار  ادهـش ، نارـسمه  هلمج  زا  ناوناب ، همه  تشاد و  دـیکأت  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و 
یتح گرزب ، یـشقن  الاو و  یتیـصخش  نأش و  نانز  يارب  ماما  يزاسندمت . هعماج و  رد  نز  مهم  شقن  رب  دیکأت  10 ـ (. 196 1385 ج 16 :

هب درکیم . ناـیب  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  ار  رما  نیا  و  ( 197 ج 14 : ینیمخ 1385  ماـما   ) دوب لـئاق  هعماـج  رد  نادرم  شقن  زا  رتگرزب 
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دوب دقتعم  وا  تسنادیم . نانآ  هب  هتـسباو  ار  هعماج  تواقـش  تداعـس و  هتـسناد و  اهتداعـس  همه  تاریخ و  همه  أدبم  ار  نانز  لاثم ، ناونع 
ـ  301 ج 6 : 339 ؛ ینیمخ 1385 ج 7 : ماما   ) دش دـنهاوخ  راچد  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دـنوش  هتفرگ  اهتلم  زا  زاسناسنا  ياهنز  رگا 

 ... دراد همادا  (. 300

(2  ) برغ مالسا و  رد  نز  تمارک 

عوضوم هب  ماما  درکیور  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  یبلـس  هجو  مسینیمف  ینیمخ و  ماما  یقیبطت  یهوژپ  دروم  یتمحر  یلعنیـسح  هدنـسیون : 
1ـ دـنک : راکـشآ  ار  درکیور  نیا  مود  ههجو  دـناوتیم  يدودـح  ات  ریز ، دراوم  هب  هجوت  دراد . یبلـس  هجو  کی  یباجیا و  هجو  کـی  نز ،

سکعرب تسا ، هدوبن  نانآ  يدازآ  فلاخم  هاگچـیه  مالـسا   " هک دـنکیم  مالعا  تحارـص  اب  ماما  نانز . ندـش  الاک  ءیـش و  اـب  تفلاـخم 
میژر هب  هک  مه  ییاهداقتنا  نیرتمهم  زا  یکی  (. 370 ینیمخ 1385 ج 3 : ماما   "  ) تسا هدرک  تفلاخم  ءیش  ناونع  هب  نز  موهفم  اب  مالسا 
ماما  ) دنکیم لیدبت  کسورع  ای  الاک  هب  یهت و  یناسنا  ياهشزرا  زا  ار  نانآ  نانز ، ةرابرد  میژر  نیا  ياههمانرب  هک  دوب  نآ  تشاد  يولهپ 

اب لاعف  تکراشم  دناوتیم  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  یمالسا ، ماظن  رد  دنکیم : دیکأت  ناشیا  تبسانم  نیمه  هب  (. 472  : ینیمخ 1385 ج 3
نادرم هن  دهد و  لزنت  يدح  نینچ  هب  ار  دوخ  دراد  قح  وا  هن  ءیـش . کی  تروص  هب  هن  یلو  دشاب  هتـشاد  یمالـسا  ۀـعماج  يانب  رد  نادرم 

رد مالـسا  هاگدید  هب  تبـسن  تسردان  ياهرواب  زا  ییادزهفارخ  2 ـ (. 414 ینیمخ 1385 ج 4 : ماما   ) دنـشیدنیب نینچ  وا  هب  هک  دـنراد  قح 
ياهرواب نانز ، هرابرد  دوخ  ياههاگدید  نییبت  نمض  درک  یعس  ماما  بالقنا ، يزوریپ  هب  کیدزن  ياههام  رد  لاثم ، ناونع  هب  نانز . دروم 

اجنآ رد  ناشیا  دراد . نایب  ار  دوخ  تئارق  اب  یمالسا  شرگن  دنک و  حالصا  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  نایبرغ  دزن  رد  هژیو  هب  هک  ار  یتسردان 
ناشمیچیپیم مینزیم ، رانک  ار  همه  مه  ار  اهنز  میدرک ... تسرد  هک  یمالـسا  تموکح  ام ، هک  دینکن  لایخ  امـش  دیوگیم : تحارـص  اب 

ضرعت ياههنیمز  اب  تفلاخم  3 ـ (. 328 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   ) تسین طوبرم  مالـسا  هب  نیا ...  هناخ !)  ) يوت ناشمینکیم  ای  نفک  يوت 
. تسا فلاخم  دـنکیم  مهارف  ار  نانز  تمارک  دـیدهت  هنیمز  دوشیم و  یعامتجا  ياهیناماسبان  بجوم  هک  يروما  اب  ماما  نانز . تمارک  هب 
ج 9: ینیمخ 1385  ماما   ) تسناد اتـسار  نیا  رد  یمادـقا  ناوتیم  ار  ایرد  نوچ  ییاهناکم  رد  نادرم  نانز و  طـالتخا  اـب  ناـشیا  تفلاـخم 
: تسا هدرک  فیرعت  هنوگنیا  ار  میـسیلاکیدار  متـسیب ، نرق  رد  مسیلاکیدار  همانگنهرف  فلؤم  نتاب ، ناج  فیرعت . لاکیدار  مسینیمف  (. 205
هب نتفای  تسد  يارب  ندز  يرد  ره  هب  و  زیچ ، ره  نداد  رارق  لاؤس  دروم  نآ ، هبناج  همه  یسررب  عوضوم ، کی  ياههشیر  غارـس  هب  نتفر  "

. دیآ راکهب  زین  لاکیدار  ياهتسینیمف  تخانش  يارب  دناوتیم  يدایز  دودح  ات  فیرعت  نیا  (. Button 1995: xiii "  ) تلادع مارتحا و 
راتخاس نیا  هک  اجنآ  زا  دراد و  تیـسنج  یعامتجا  راتخاس  رد  هشیر  تسا ، نانز  هب  ملظ  یلـصا  لماع  هک  ياهنادرم  تردق  دـندقتعم  نانآ 

مـسینیمف هب  تفایهر  یعون  لاکیدار ، مسینیمف  دـناهتفگ  رگید  یخرب  (. Gamble 2001: 302  ) دوشنکهشیر دیاب  تسین  حالـصا  لباق 
ياـعدا نیا  دـناهتفگ  گربنزور  ـالوئاپ  رِگَج و  نوسیلآ  تسا . ناـنز  هب  ملظ  یـساسا  لـماع  یتیـسنج  / سنج ماـظن  تسا  یعدـم  هک  تسا 

. تسا یناسنا  ملظ  عون  نیرتدـب  ای  نیرتقیمع  نیرتهدرتسگ ، نیرتاپرید ، ناـنز  هب  ملظ  هکنیا  یکی  دـشاب : دـناوتیم  اـنعم  ود  هب  اـهلاکیدار 
(. Tong 2000: 419  ) نانآ هب  متس  ياهتروص  اهلکـش و  رگید  تخانـش  مهف و  يارب  تسا  یموهفم  لدم  کی  نانز ، هب  ملظ  هکنآ  رگید 
هک دنادیم  لاکیدارتسینیمف  ار  یناسک  هتخادرپ ، مسینیمف  هاگدید  زا  للملانیب  طباور  یـسررب  هب  هک  دوخ  باتک  رد  ثروتیاو  اردناس 

ياههویـش رب  هک  ناهج  ریـسفت  ياههویـش  رب  اهنت  هن  رما  نیا  دـنايرالاسردپ و  نابیتشپ  هعماج ، رد  دوجوم  ياـهداهن  زا  يرایـسب  دـندقتعم 
هعماج هرابرد  دوجوم  ياهـشرگن  همه  دندقتعم  لاربیل ، ياهتسینیمف  فالخ  رب  اهلاکیدار ، دراذـگیم . ریثأت  زین  ناهج  هرابرد  ندیـشیدنا 

هب تیعـضو  نیا  تسا . نادرم ، ینعی  رادـبناج ، طلـسم  شرگن  کی  هطلـس  تحت  یعاـمتجا  مولع  همه  دـنا و  هنادرم )  ) يریگ تهج  ياراد 
هدافتـسا دروم  یعامتجا  مولع  ياهـشهوژپ  رد  تسا  رارق  هک  ییاههدـعاق  اهحالطـصا و  نامه  ِرتشیب  هک  ارچ  تسین ، حالـصا  لباق  یناـسآ 

دننام زین  لاکیدار  مسینیمف  هچخیراـت . (. Whitworth 1997: 16-17  ) تسا هدـمآ  دوجوهب  هنادرم  هشیدـنا  هلیـسو  هب  دوخ  دریگ  رارق 
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نآ ییایفارغج  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ار  شرگن  نیا  هچخیرات  عبانم ، زا  یخرب  درادن . يزارد  نادنچ  خیرات  مسینیمف ، عاونا  زا  رگید  يرایـسب 
اب هزرابم  مسینیمف و  مود  جوم  یندـم " و  قوقح  تضهن  رد "  هشیر  لاکیدار  مسینیمف  اـکیرما  رد  لاـثم ، ناونع  هب  دـناهدرک . ادـج  مه  زا 
رد درک . تیارس  اکیرما  گرزب  ياهرهـش  هب  ات 1972  ياهلاس 1968  یط  تفرگ و  لکـش  ههد 1960  لـیاوا  زا  هـک  دراد  يداژن  ضیعبت 

مـسینیمف شرتسگ  شیادـیپ و  دـش . عورـش  ییاکیرما  مسینیمف  زا  ریثأـت  اـب  ياـهلاس 1970 و  دودـح  زا  یلک  روـط  هب  مسینیمف  ناتـسلگنا ،
ثیمالوش تلیم ،  تیک  چـیر ،  نئیردـیا  دـش . عورـش  اهلاس  نیمه  زا  شیبومک  زین  ایلارتسا ، لثم  ییاپورا ، ياهروشک  رگید  رد  لاـکیدار 

هزوـح رد  مسیلاـکیدار  يرظن  یناـبم  دـنلاکیدار . مـسینیمف  ياـههرهچ  نیرتهدشهتخانـش  زا  یلاد  يرم  و  نـیکرود ،  ایردـنآ  نوتــسریاف ، 
یگدنـسبدوخ رب  دیکأت  1 ـ دوش : یم  هراـشا  نآ  ةدـمع  دروـم  دـنچ  هب  اـجنیا  رد  هک  تسا  یناـبم  لوـصا و  زا  یخرب  رب  ینتبم  مه  مسینیمف 

ناسنا هب  یتسیناموا  شرگن  رب  ینتبم  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  لاکیدار  یتسینیمف  ياهـشرگن  تفگ  ناوتیم  ناـنز . صاـخ ، روط  هب  ناـسنا و 
نز هک  دنرواب  نیا  رب  لاکیدار  ياهتسینیمف  تفگ  ناوتیم  رـضاح  ثحب  رظنم  زا  درادـن . داقتعا  يرـشب  لقع  زا  رتارف  يزیچ  هب  هک  تسا 

هصرع رد  هاگدید ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دریگمیمصت . نآ  زا  هدافتسا  دروم  رد  دیاب  زین  شدوخ  تسا و  شیوخ  مسج  حور و  کلام 
يوس زا  یتح  هک  ینید  ياههزومآ  يوس  زا  اهنت  هن  هک  دـنکیم  زاب  یلاـمعا  باـکترا  يارب  ار  هار  تسا و  ناوارف  ياهدـمایپ  ياراد  لـمع 
هدـش هنیداهن  يرما  نانز  هب  ملظ  لاکیدار  ياـهتسینیمف  هاـگن  رد  نز . یخیراـت  تیمولظم  2 ـ تسین . لوبق  لـباق  زین  یبرغ  عـماوج  یخرب 

ياـهتسینیمف يوس  زا  رما  نیا  رب  دـیکأت  تسا . هدـش  زاربا  ياهنوـگ  هب  ناـمز  ره  رد  هتـشاد و  دوـجو  هراوـمه  خـیرات  لوـط  رد  هک  تسا 
ياهتکرح هب  داقتعا  مدـع  3 ـ تسا . رگید  فرط  زا  نادرم  هبناج  همه  نتـسناد  رـصقم  فرط و  کـی  زا  طارفا  ياهنوگ  اـب  هارمه  لاـکیدار 

حالـصا هب  فوطعم  هک  ییاهتیلاعف  هب  تسا و  ياهشیر  یطارفا و  ياـهراکهار  هب  فوطعم  رتشیب  لاـکیدار  ياـهتسینیمف  هجوت  یحالـصا .
ات دـناهدرک  شالت  رایـسب  لاکیدار  ياهتسینیمف  درم . نز و  نیب  تواـفت  مدـع  هب  رواـب  4 ـ دنرادن . يداقتعا  نادنچ  دـشاب  روما  یجیردـت 

نیمه هب  دـننادیم . هعماج  رب  مکاح  رالاس  درم  گنهرف  لولعم  رتشیب  ار  اهتوافت  نیا  دـنریگب و  هدـیدان  ار  درم  نز و  نیب  یعیبط  ياـهتوافت 
ساسا رب  اهتسینیمف  دنا . هدرک  سنج  ود  نیا  نیب  ياهتوافت  نتفرگ  هدیدان  ای  ندرک  گنر  مک  هب  فوطعم  رتشیب  ار  دوخ  ياهـشالت  ببس 

نآ رتـهب  هچ  ره  مهف  يارب  دـناهدرک . هئارا  ناـنز  قوقح  زا  عاـفد  يارب  ییاـهراک  هار  و  نییبـت ، ار  دوـخ  ياـهاعدا  تسد ، نیا  زا  يایناـبم 
یگدوـشگ و اـب  ناـنآ  يوـس  زا  هدـش  حرطم  ياـهراکهار  اـهاعدا و  اـجنیا  رد  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . مزـال  دراوـم  نیا  هـب  هجوـت  یناـبم ،
هب ملظ  . 1 تسناد : لاکیدار  ياهتسینیمف  ياـهاعدا  نیرتمهم  ناوتیم  ار  ریز  دراوم  یلـصا  ياـهاعدا  دوشیم . ناـیب  يرتشیب  یگدرتسگ 
ملظ راشف و  لماع  نآیگنهرف ، يانعم  هب  ای  کیژولویب  موهفم  هب  تیسنج ، . 2 تسا . متس  ملظ و  ياههولج  نیرتزراب  نیرتیساسا و  نانز ،

ره زا  شیب  هک  تسا  رالاسردـپ  ياهعماج  یبرغ  هعماـج  . 4 دـنملاظ . یگلمج  نادرم  مولظم و  هقبط  کی  یگمه  ناـنز ، . 3 تسا . ناـنز  هب 
راـکهب ار  لرتـنک  ياهـشور  رگید  یعاـمتجا و  ياـهماظن  اـهراتخاس و  نادرم ) هعماـج =(  زا  شخب  کـی  . 5 دـنکیم . ملظ  ناـنز  هب  سک 

أشنم . Radical Feminism " 2007: 2). 6  ) " دـنوش يواسم ) و   ) طلـسم ریغ  نانز  نادرم و  ندـمآ  دوجو  هب  زا  عنام  ات  دـنریگیم 
هب ندیـشخب  تیعورـشم  ب) نانز ؛ هب  ملظ  ۀنادرم  راتخاس  ماظن و  کی  ناونع  هب  يرالاسردپ ، فلا ) زا : تسا  ترابع  یتیـسنج  ياهیرباربان 

، اههناسر تاغیلبت ، رد  نانز  زا  هدافتـسا  ندرک  هیجوت  ج ) یعامتجا ؛ ياهداهن  رگید  قوقح و  نید ، ملع ، یکـشزپ ، رد  نانز  هیلع  تنوشخ 
ياـهطیحم راـک ، طـیحم  رد  ناـنز  یــسنج  رازآ  ه ) ـ يرگیپـسور ؛ يراگنحـیقو و  رد  ناـنز  یــسنج  رامثتــسا  د ) یگنهرف ؛ تادـیلوت  و 

متس ملظ و  هچنآ  عفر  يارب  لاکیدار  ياهتسینیمف  يداهنشیپ  ياهراکهار  اهلح و  هار  (. Lorber, 2005: 117  ) نابایخ رد  و  یشزومآ ،
شیپ زا  ياهـشقن  اب  تفلاخم  1 ـ زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هک  دـناهدرک  حرطم  زین  ار  ییاـهلحهار  دـننادیم ، ناـنز  قح  رد 

يریگـشیپ لثم ، دیلوت  يدازآ  قح  ياطعا  نوچ  ییاهراکهار  هک  دنرواب  نیا  رب  لاکیدار  ياهتسینیمف  نانز . يارب  لومعم  هدش و  فیرعت 
ود نیب  تردـق  توافت  کیژولویب و  ياهتوافت  ندرک  دودـحم  ای  مک  ثعاـب  ناـنز ، هب  نینج  طقـس  ندرک و  میقع  ناـکما  و  یگلماـح ، زا 

هکلب یقوقح ، یسایس و  حطـس  رد  اهنت  هن  دوجوم ، رالاسدرم  ماظن  ندرک  نکهشیر  (Gamble 2001: 302 - 303) . 2 ـ دوشیم سنج 
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اـشفا نینچمه  دناهدش ، تالکـشم  نیا  داجیا  ثعاب  هک  یبرخم  لماوع  همه  اب  هزرابم  3 ـ نآ . یگنهرف  یعامتجا ـ  و  یعاـمتجا ، حطـس  رد 
اهب Radical Feminism " 2007: 2-3). 4 ـ  ) " دننکیم ینابیتشپ  تالکـشم  نیا  زا  هک  هعماج  نیداینب  يازجا  اهـشخب و  نآ  ندرک 

ینانز يارب  نارحب  ياهداتـس  كرادت  5 ـ هناردام . صئاصخ  هنانز و  یـسنج  تالیامت  نانز ، مسج  ندـب و  يارب  ندـش  لئاق  شزرا  نداد و 
7ـ یسنج . یللملا  نیب  قاچاق  ربارب  رد  نانز  زا  تظفاحم  6 ـ هدید . بیسآ  نانز  يارب  ییاههاگهانپ  داجیا  دنریگیم و  رارق  زواجت  دروم  هک 
9ـ طیحم . ظـفح  يارب  ییاـهتکرح  يزیریپ  8 ـ راک . طیحم  سرادـم و  رد  یـسنج  ياهرازآ  هرابرد  ییاـهییامنهار  اهـشزومآ و  كرادـت 

کیدار اراس  ناهج . رب  هناردام  تیلوئـسم  هناردام و  ۀیحور  ندـش  مکاح  Lorber 2005: 117) . 10 ـ  ) گنج دض  ياهتکرح  كرادـت 
هب رتمک  دنتـشاد  دوخ  رد  ار  هناردام  هیحور  نیا  ياهزادـنا  ات  نادرم  رگا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هناردام "  رکفت   " ناعفادـم زا  یکی  ناونعهب 
هب هقالع  لـیم و  هک  تسا  نیا  اـهتسینیمف  لالدتـسا  (. Ruddick 2005: 128-131  ) دـنتفریم زواجت  گنج و  نوچ  ییاـهراک  غارس 

ياهبمب رـصع  رد  ییاهر  دـیما  اهنت  ناهج  هب  نانآ  شرگن  ناـنز و  نیارباـنب  تسا ، رتشیب  ناـنز  رد  یبلطحلـص  ۀـیحور  تیبرت و  یگدـنز و 
، دریگیمربرد ار  اهداهنـشیپ  زا  ياهرتسگ  هک  هدش  حرطم  مه  يرگید  عونتم  ياهلحهار  Whitworth 1997: 17). 11 ـ  ) تسا ياهتسه 
Gamble) هنادرم ياج  هب  هنانز  گنهرف  ندرک  نیزگیاج  ات  یثنخ )  ) یـسنجیب ای  يدرم ) / نز ) یـسنج ود  گـنهرف  کـی  هب  ناوخارف  زا 
حرطم و زین  ار  ییاـهراکهار  ناـشیاهاعدا ، رتـشیب  هچ  ره  ندرک  ییارجا  دوـخ و  فادـها  هـب  لوـصو  يارب  نـینچمه  ناـنآ  ( . 2001: 303
رد يزادرپهیرظن  هب  فوطعم  رتشیب  نانآ  يرظن  ياهراکهار  درک : میسقت  يرظن  یلمع و  هورگ  ود  هب  ناوتیم  ار  اهنآ  هک  دناهدرک  يریگیپ 

. تسا فلاـخم  ياههاگدـید  یـسررب  دـقن و  مسینیمف و  یتفرعم  يرظن و  یناـبم  رتشیب  هچ  ره  نیودـت  نییبت و  يارب  شـالت  ناـنز و  هزوح 
هلمج زا  ناوتیم  ار  هعماج و ...  گنهرف  دـقن  هنانز ، قیـالع  ساـسا  رب  يزادرپهیرظن  ناـنز ، هیلع  تنوشخ  لـماوع  نییبت  نوچمه  يدراوم 

ناوتیم زین  یلمع  ياهراکهار  هنیمز  رد  . Bolaria 2000: 112-113 ( ؛ ) Lorber 2005: 118 تسناد يرظن  هزوح  رد  نانآ  ياهشالت 
زا هک  ییاههمانرب  هب  ضارتعا  نوگانوگ ، عماوج  نانز  هبرجت  زا  هدافتـسا  نانز ،  ییازفاشناد  ياههورگ  لیکـشت  درک : هراشا  دراوم  نیا  هب 

. هعماـج رد  دوجوم  ياهتـصرف  زا  هدافتـسا  و  هعماـج ، رد  رثؤم  ياـهورین  ناـگبخن و  زا  يریگهرهب  تسا ، ناـنز  ریقحت  نیهوـت و  ناـنآ  رظن 
یهاگن هک  تسا  هتـسیاش  دـش ، صخـشم  نز  هب  ماما  ترـضح  لاکیدار و  ياهتسینیمف  شرگن  ياهزادـنا  اـت  هک  کـنیا  یقیبطت  یـسررب 

ود نیا  نز ، تمارک  زا  تنایص  يارب  یلمع  يرظن و  ياهشالت  رد  هاگدید  ود  ره  كارتشا  مغرهب  میشاب . هتشاد  درکیور  ود  نیا  هب  یقیبطت 
. دـش هراشا  اهنآ  هب  هتـشذگرد  هک  تسا  یلوصا  ینابم و  رد  توافت  رب  ینتبم  هک  دـنراد  یمهم  يّدـج و  ياهزیامت  اهتوافت و  رگیدـکی  اـب 

رماوا رب  ار  ساـسا  تیولوا و  وا ، تمارک  ظـفح  نز و  قوقح  ماـظن  نییبت  رد  ماـما ، هک  تسا  نآ  شرگن  ود  نیا  ییاـنبم  تواـفت  نیرتـمهم 
توافت دـنک . یم  ینتبم  رـشب  راتخمدوخ  لقع  رب  ار  دوخ  راک  يانبم  لاکیدار ، مسینیمف  یلو  دـهد ، یم  رارق  ینید  ياـههزومآ  دـنوادخ و 

رب ياهنوگ  هب  ار  دوخ  راک  ساسا  اهتسینیمف  هک  یلاح  رد  دریگیم  رظن  رد  ناسنا  هلأسم  لیذ  رد  ار  نانز  هلأـسم  ماـما  هک  تسا  نآ  رگید 
ناـشن رگید  دراوـم  رد  ار  دوـخ  ریثأـت  یـشرگن  ياـهتوافت  نیا  هک  تسا  نـشور  دـناهداهن . درم  ندوـب  یتاذ  رـصقم  اـی  ریقحت  نز و  يرترب 

رتیقادـصم رتیئزج و  ياهنوگ  هب  یقیبطت  ياههصخاش  یخرب  ساسا  رب  ار  هاگدـید  ود  نیا  اهزیامت ، نیا  رتهب  هچ  ره  مهف  يارب  دـهدیم .
، هنارالاسردـپ شرگن  نادرم و  ندوـب  مکاـح  لاـکیدار  مسینیمف  ناـنز ، هب  مـلظ  یلـصا  لـماع  هـنیمز  رد  1 ـ میهدیم : رارق  یـسررب  دروـم 

نیب زا  تموکح و  نوچ  یلماوع  ینوریب ، لماوع  نیب  زا  ماما  یلو  دـناد  یم  ناـنآ  هب  متـس  ملظ و  یلـصا  لـماع  ار  ناـنز  تیـسنج  نینچمه 
ار هداوناخ  لاکیدار ، ياـهتسینیمف  2 ـ دـنادیم . لوئـسم  رثؤـم و  هنیمز  نیا  رد  ار  یناطیـش  ياـههسوسو  سفن و  ياوـه  ینورد ، لـماوع 

نیمه هب  هتسناد و  فلاخم  سنج  هب  تسردان  هنارباج و  ياههاگن  شیادیپ  همـشچرس  نیتسخن  نانز و  هب  ملظ  يرالاسردپ و  عبنم  نیتسخن 
رد ردام  ریثأت  هژیو  هب  نآ ، ریثأت  هداوناخ و  هب  اهنآ  فـالخرب  ماـما  یلو  (، Lorber 2005: 118  ) دنزادرپیم یتنـس  هداوناخ  دقن  هب  تلع 
رب لاکیدار  مسینیمف  نانز ، زا  ملظ  عفر  هار  هراـبرد  3 ـ (. 245 ینیمخ 1385 ج 15 : ماما   ) دراد زیمآمارتحا  تبثم و  یهاگن  دـنزرف ، تیبرت 

مامت گنج   " کی زا  اهنآ  هک  میدید  دریگب . ار  نآ  ياج  هنانز  گنهرف  هدش و  مدهنم  نب  خیب و  زا  هنادرم  راتخاس  دـیاب  هک  تسا  رواب  نیا 
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ساـسا رب  یگنهرف  ییاـجهباج  ثـحب  هاگچـیه  ماـما  هاگدـید  رد  یلو  ( Gamble 2001: 302  ) دـنتفگیم نخـس  نادرم "  هـیلع  راـیع 
رییغت لاکیدار  مسینیمف  4 ـ تسا . حرطم  درم ، نز و  زا  معا  یلک ، روط  هب  ناسنا  حالـصا  ثحب  هکلب  تسین ، حرطم  یتیـسنج  ياـههصخاش 

Gamble 2001: 302 -  ) رد هلمج : زا   ) دنادیم نانآ  قوقح  زا  عافد  ياههار  زا  یکی  ار  نانز  يارب  هدش  فیرعت  هژیو و  ياهشقن  نداد 
رگید اب  یتافانم  دوخ ، صاخ  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  هب  نانز  لمع  ناشیا  رظن  زا  هک  دـهدیم  ناشن  ماـما  ياههاگدـید  یـسررب  یلو   303
يوس زا  دنزرف  تیبرت  هنانز و  شقن  رب  مه  ناشیا  دـش ــ  هتفگ  هک  هنوگنامه  اتـسار ــ  نیمه  رد  درادـن . اهنآ  یملع  یعامتجا و  ياهتیلاعف 

رد روضح  يرورـض ، عقاوم  رد  یتح  و  یعامتجا ، یـسایس و  ياهتیلاعف  رد  تکرـش  شناد و  لیـصحت  هب  ار  نانآ  مه  دراد و  دـیکأت  ناـنز 
هنادرم و ًاتاذ  ار  نید  نملیگ ، زنیکرپ  تولراش  لـثم  لاـکیدار ، ياـهتسینیمف  یخرب  5 ـ دـنکیم . بیغرت  قیوشت و  عافد ، ای  گنج  نادـیم 

یسررب یلو  ( Ruether 1981: 10  ) دنروآیم نایمهب  نخـس  لیدـب  هنانز  نید  کی  زا  لح ، هار  ناونعهب  اذـل  دـننادیم و  ارگتیـسنج 
روط هب  ناسنا  تاجن  يارب  دراد و  یتیسنجارف  يدرکراک  مالـسا ) اجنیا ، رد   ) نید ناشیا  هاگن  زا  هک  دهدیم  ناشن  ماما  ياههشیدنا  راثآ و 
راک ساسا  لاکیدار  ياهتسینیمف  6 ـ تسا . هدرک  نییعت  ار  ياهژیو  ياهتیلوئسم  فیاظو و  درم  نز و  زا  کی  ره  يارب  دنچ  ره  تسا ، ماع 

. دوشیم یهتنم  درم  نز ـ  ضراعت  داجیا  نادرم و  هب  ینیبدب  هب  تیاهن  رد  ناشهاگن  عون  هکنیا  ای  دناهداد  رارق  نادرم  هب  ینیبدـب  رب  ار  دوخ 
ماما هاگن  رد  یلو  دننکیم ، دـیلوت  زاب  دـندرکیم  هزرابم  نآ  اب  رارف و  نآ  زا  هک  ار  یتیـسنج  زیامت  نامه  رگید  یعون  هب  رگید ، ترابع  هب 

ره يدوجو  تعیبط  زا  یـشان  ار  درم  نز و  نیب  دوجوم  ياهتوافت  ماما  7 ـ تسین . يربخ  نز ، ای  درم  هب  تبسن  هچ  یتیـسنج ، ینیبدب  نیا  زا 
هنارالاسردپ ماظن  گنهرف و  زا  یشان  ار  اهتوافت  نیا  رتشیب  اهتسینیمف  هکیلاح  رد  (، 189 ینیمخ 1385 ج 5 : ماما   ) دنادیم اهنآ  زا  کی 

 ... دراد همادا  دننادیم . هعماج  رب  مکاح 

(3  ) برغ مالسا و  رد  نز  تمارک 

هتـشذگ ثحابم  هب  هجوت  اـب  هر )  ) ماـما هاگدـید  يرترب  لـلع  مسینیمف  ینیمخ و  ماـما  یقیبطت  یهوژپ  دروم  یتمحر  یلعنیـسح  هدنـسیون : 
زا وا  تمارک  ياـیحا  نز و  قوقح  ظـفح  يارب  و  رتـالاب ، ياـهزایتما  زا  ماـما ، شناوخ  اـب  یمالـسا ، هاگدـید  عوـمجم ، رد  تفگ  ناوـتیم 

ینعی  ) ثحب نیفرط  زا  یکی  هک  ارچ  دـشاب ، ینیدنورد  دـناوتیمن  تواضق  نیا  يارب  ام  ياهرایعم  هتبلا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  ییاـناوت 
یـسررب یلقع و  ياـهلیلحت  ساـسا  رب  ینیدنورب و  هاـگن  اـب  دوـشیم  هتفگ  هچنآ  نیارباـنب ، دـنریذپیمن . ار  ییاـهرایعم  نینچ  اـهلاکیدار )

لداعت 1 ـ درمـشرب : هنوگنیا  ناوتیم  دوشیم  ماما  هاگدید  يرترب  بجوم  هک  ار  هچنآ  لاح ، ره  هب  تسا . هشیدنا  ود  زا  کی  ره  ياهدـمایپ 
اب هزرابم  نز و  تاجن  تین  هب  ای  هناهب  هب  هک  نانآ  نوچمه  هن  دـننادیم و  روجحم  يدارفا  ار  نانز  هک  دوب  یناـسک  لـثم  هن  ماـما  هاـگن . رد 

هجیتن هکدندز  مههب  ار  درم  نز و  زا  کی  ره  تیـصخش  نأش و  هاگیاج و  ای  دنداتفا  يزیتسدرم  ماد  هب  یطارفا  تکرح  کی  رد  يزیتسنز ،
لداـعتم یـشرگن  ناوتیم  ار  ماـما  هاگدـید  دوب . ناـشینوناق  یعرـش و  یعیبـط ، قوقح  زا  اـهنآ  ندرک  مورحم  ناـنز و  قح  رد  ملظ  ود ، ره 

مادـک ره  يارب  دوـخ ، هتـسیاش  هاـگیاج  رد  مادـک  ره  نتفرگ  رارق  درم و  نز و  زا  کـی  ره  تمارک  قوـقح و  ظـفح  نیع  رد  هـک  تـسناد 
ياهعوضوم نیرتيداـینب  زا  یکی  ناـسنا  تمارک  هلأـسم  نید . زا  نتفرگ  هرهب  2 ـ تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاهزایتما  وفیلاـکت  فیاـظو ،

هدش حرطم  يّدج  روطهب  عوضوم  نیا  ینید ،) نایاوشیپ  هریس  تنـس و  رد  هچ  نآرق و  رد  هچ   ) مالـسا رد  تسا . ینامـسآ  نایدا  رد  حرطم 
صاخ روط  هب  ناسنا ، تمارک  باـب  رد  یمالـسا  ياـههزومآ  زا  یـشخب  (. 1384 یلمآ 1369 ؛ يداوـج  هب : هنوـمن ر.ك  ناوـنع  هب   ) تسا
اهنتهن هک  تسا  نآ  ماما  شرگن  ياهتیزم  زا  یکی  تسا . هدـش  هئارا  مه  ییاـهراکهار  تمارک  نیا  ظـفح  يارب  تسا و  نز  تمارک  هراـبرد 

اب فرط  کی  زا  دوخ ، راک  نیا  اب  وا  تسا . هتـسیرگن  نید  رظنم  زا  عوضوم  نیا  هب  هکلب  هدیدن  یتافانم  نز  تمارک  ظفح  نید و  ظفح  نیب 
ماما تسا . هدرک  میـسرت  يزرم  نانز ، هب  نیبدـب  یلو  ینید  ياهـشرگن  اب  رگید  فرط  زا  و  اهتسینیمف ) یخرب  لـثم   ) ینید ریغ  ياهـشرگن 

زا نید  رظنم  زا  ناوتیم  دـنیوگیم ، نخـس  نانز  قوقح  اب  نید  تفلاخم  زا  هک  یلاکیدار  ياهتسینیمف  ياعدا  فالخ  رب  هک  هداد  ناـشن 
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3ـ درک . مـهارف  یعاـمتجا  یـسایس و  یملع ، فـلتخم  ياـههصرع  رد  وا  روـضح  يارب  ار  طیارـش  لاـح  نـیع  رد  درک و  عاـفد  نز  قوـقح 
نانز و ندوب  ناسکی  هب  هجوت  نیع  رد  ناشیا  تسا . رتراگزاس  نانآ  تعیبط  اب  رتهنانیبعقاو و  نانز ، هب  ماـما  هاـگن  تفگ  ناوتیم  ینیبعقاو .

هحـص زین  ناـشیا  یحور  یمـسج و  ياـهتوافت  رب  یگنهرف ، يونعم و  دـشر  رد  ناـنآ  ناوت  یناـسنا و  ياهـشزرا  تیناـسنا و  رظن  زا  نادرم 
نوچ يروما  رد  نانز  صاخ  ياهـشقن  رب  هعماج ، رد  نانز  روضح  زا  عاـفد  نمـض  دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه  لاـثم ، ناونع  هب  دراذـگیم .

ًالومعم لاکیدار  ياهتسینیمف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد . ناوارف  دیکأت  ناردام  يوس  زا  نادنزرف  هتسیاش  تیبرت  لسن و  دیلوت  جاودزا ،
فالخرب یتیسنجارف . هاگن  Gamble 2001: 302 - 303). 4 ـ  ) دنتسه اهنآ  نداهن  رانک  ددصرد  هدیشک و  شلاچ  هب  ار  ییاهشقن  نینچ 

نز هچ   ) ناسنا تداعس  دشر و  زا  ناشیا  تسا . یتیـسنجارف  ًالومعم  ماما  هاگن  دنرگنیم  نانز  عفانم  هچیرد  زا  ار  لئاسم  همه  هک  اهلاکیدار 
ناـشیا ياـهیریگعضوم  اههاگدـید و  عومجم  تسا . هتـسناد  مزـال  هعماـج  یلاـعت  دربشیپ و  يارب  ار  ود  ره  دوجو  هتفگ و  نخـس  درم ) هچ 

ندـش راچد  و  درم ، نز ـ  داضتم  یبطق  ود  داجیا  زا  عنام  هاگن  نیا  دیـسر . ییارگنز  اـی  ییارگدرم  هب  نآ  زا  ناوتیمن  هک  تسا  ياهنوگهب 
یم صخـشم  یتقو  رما  نیا  تیمها  دوشیم . یعامتجا  يدرف و  سایقم  رد  نآ  یعامتجا  یـسایس و  یتیبرت ، یگنهرف ، راوگان  ياهدمایپ  هب 

5ـ مینک . یـسررب  تسا ، نانز  هرابرد  لاکیدار  ياهـشرگن  شیادیپ  دـهم  هک  یبرغ ، هعماج  زا  ییاهـشخب  رد  ار  ییاهدـمایپ  نینچ  هک  دوش 
ياهتسینیمف زا  يرایـسب  هکیلاح  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  نانز  تیـصخش  نوگانوگ  داعبا  اههبنج و  هب  ماما  يرگن . هبناجهمه  تیعماج و 

فرط کی  زا  ماما  دنایـسایس . ای  يداصتقا  یعامتجا ، ياههصرع  رد  نانز  ندرک  رتلاعف  لابند  هب  رتشیب  لاکیدار ) ریغ  یتح  و   ) لاـکیدار
دیکأت هداوناخ  نوناک  ظفح  دنزرف و  تیبرت  رد  نانآ  هفیظو  رب  رگید  فرط  زا  دنشاب و  ملع  لیصحت  لابند  هب  هک  دنکیم  شرافس  نانز  هب 

دشر هار  رد  هک  دهاوخیم  نانآ  زا  رگید  ياج  رد  دنراد و  نتفرگ  يأر  نداد و  يأر  قح  نانز  هک  دنکیم  نایب  رگید  فرط  زا  دنکیم و 
يرازبا هاگن  زا  عنام  تسوا ، ینید  هاگن  زا  هتفرگرب  هک  ماما ، شرگن  نز . هب  یناـسنا  هاـگن  6 ـ دـننک . شالت  دوخ  يونعم  یقالخا و  یلاعت  و 
دهدیم ناشن  دش ــ  ماجنا  ریخا  لاس  دصکی  رد  هژیوهب  مان  نیا  اب  هچنآ  و  برغ ــ  رد  نانز  قوقح  زا  عافد  دنیارف  یـسررب  دوشیم . نز  هب 

يدـعبکت و ياـههاگن  اـی  لاـکیدار  ياهـشرگن  شیادـیپ  لـیلد  هـب  هدـش ، لـصاح  هار  نـیا  رد  هـک  ییاـهتیقفوم  اهتفرـشیپ و  مـغرهب  هـک 
ناونعهب نانز  زا  يریگهرهب  تسا . هدـش  یبرغ  هعماج  ریگنماد  زورما  زین  ینوگانوگ  تالـضعم  تالکـشم و  نانز ، ةرابرد  هنارگنوسکی 

نازرا يورین  کـی  ناونعهب  وا  زا  يریگهرهب  نز ، هب  یـسنج  هاـگن  یتاـغیلبت ، رازبا  ناونعهب  اـی  رتـشیب ، هیامرـس  دوس و  بذـج  يارب  يرازبا 
یخرب اهلسن ، فاکش  شیازفا  هداوناخ و  نوناک  ندش  تسس  دراوم ، زا  يرایسب  رد  وا  تمرح  کته  نز و  زا  یسنج  هدافتـسا  ءوس  تمیق ،

ءیـش " و  " ۀـلأسم هب  تبـسن  اـهراب  ماـما  هک  تسا  یناـسنا  شرگن  ياتـسار  رد  درک . رکذ  هنومن  ناونعهب  ناوتیم  هک  تسا  یتالـضعم  زا 
هنومن ر.ك. ناونع  هب   ) تسا هتسناد  رما  نیا  زا  يریگشیپ  ار  شدوخ  مالـسا و  فده  هداد و  رادشه  نارگید  تسد  رد  نانز  ندش  هچیزاب 

ياهفعض یخرب  رب  هوالع  دش ، هتفگ  هچنآ  لاکیدار . ياهتسینیمف  هشیدنا  رد  دوجوم  ياهفعض  7 ـ (. 196 ینیمخ 1385 ج 14 : ماما  هب : 
ام هتبلا  دـشخبیم . تیوقت  ار  ماما  هاگن  هلاقم ، نیا  رد  هدـش  حرطم  هاگدـید  ود  نیب  تواضق  رد  تسه ، لاـکیدار  مسینیمف  رد  هک  يرگید 
مه اهتسینیمف  یخرب  يوس  زا  هاگ  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  نانآ  ياهیورهدایز  تالاکـشا و  هکلب  میتسین ، اـهنت  اـهلاکیدار  هشیدـنا  دـقن  رد 

یعیبط ياهتوافت  نتفرگ  هدیدان  فلا ) مینکیم : هراشا  اهداقتنا  نیا  زا  یخرب  هب  طقف  رصتخم  روطهب  اجنیا  رد  تسا . هدش  عقاو  داقتنا  دروم 
ییارگنز ج ) یتیـسنج ؛ هاگن  ندرک  گنر  رپ  رگید ، تراـبع  هب  درم . تمارک  نز و  تمارک  ناـیم  ندـش  لـئاق  زیاـمت  ب ) درم ؛ نز و  نیب 

ظفح هداوناخ و  لیکـشت  لثم  رـشب ، یگدـنز  لوقعم  یعیبط و  تائاضتقا  زا  یخرب  هب  یهجوتمک  ای  یب  د ) يزیتسدرم ؛ دـیلوتزاب  یطارفا و 
؛ يداژن ضیعبت  يرترب و  زا  تسردان  ارگتیـسنج و  یتیاور  دـیلوتزاب  و ) نز ؛ هب  يرازبا  هاگن  داجیا  هب  کمک  يزاسهنیمز و  ه )ـ داهن ؛ نیا 
؛ یـسنج ياهتـسایس  رب  هزادنا  زا  شیب  دیکأت  و  هصرع ، نیا  تایبدا  ندرک  یبطق  ود  اب  نانز ، تضهن  ياهدرواتـسد  عفانم و  نداد  داب  رب  ز )

هدـیدان و  نانز ، هب  متـس  هولج  نیرتزراـب  نیرتيداـینب و  ناونعهب  نآ  حرط  یتیـسنج و  يربارباـن  رب  هزادـنا  زا  شیب  مزـال و  ریغ  دـیکأت  ح )
Radical Feminism " 2007:  ) " دـنرادروخرب يرتـشیب  تیمها  زا  هک  يداژن ، یتاـقبط و  ياهـضیعبت  ملظ و  نوچ  يدراوم  نتفرگ 
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Zalewski 2000:  ) نانز یعامتجا  تایح  تمالـس  رد  لالخا  ي ) هعماج ؛ یجراخ  ياهتیعقاو  اب  اهلاکیدار  ياـهاعدا  تفلاـخم  ط ) 4 ؛)
رد هک  تسین  نآ  يانعمهب  نیا  یلو  دمآ  نایمهب  نخس  ماما  هاگن  يرترب  زا  راتشون  نیا  رد  دنچ  ره  اهداهنشیپ  یخرب  نیـسپاو :  نخـس  (. 11
هک یهار  موادت  لیمکت و  هب  ماما ، شرگن  هب  نادـنمهقالع  هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  ور ، نیا  زا  تسا . هدـنامن  یقاب  يرگید  راک  هنیمز  نیا 
هچ ره  نییبت  تخانـش و  1 ـ زا : تسا  ترابع  داد  ماجنا  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـهراک  زا  یخرب  دـنرامگ . تمه  درک  عورـش  ناـشیا 
هک نانز ، هب  طوبرم  ياهعوضوم  رییغت  رد  ناکم  نامز و  شقن  هب  هجوت  ناـنز . هراـبرد  ماـما  هشیدـنا  يرظن  ياـهداینب  اـهبوچراهچ و  رتشیب 
نآ رما  نیا  هنومن  دریگ . رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروـم  دـناوتیم  یـسررب  نیا  رد  هک  تسا  يدراوـم  زا  یکی  دوـشیم  مکح  رییغت  هب  یهتنم 

-150 ینیمخ 1385 ج 1 : ماما   ) دوب فلاخم  تارادا  هب  ناشدورو  ای  تاباختنا ، رد  نانز  تکرـش  اـب  بـالقنا  زا  لـبق  رد  ناـشیا  هک  تسا 
مزال و يرما  اههصرع  رگید  تاباختنا و  رد  ار  ناـنآ  تکرـش  قفاوم و  راـک  نیا  اـب  طیارـش ، رییغت  اـب  يزوریپ و  زا  سپ  یلو  (، 118 ، 145

وگلا کی  ناونع  هب  ناکامک  دـناوتیم  تسا و  ماما  داـهتجا  ییاـیوپ  هناـشن  رما  نیا  (. 408 ج 6 : ینیمخ 1385  ماـما   ) تسنادیم يرورض 
هاگن درکیم  یعـس  دشیم  مهارف  هک  ییاهتـصرف  رد  ماما  نانز . هرابرد  ماما  یلمع  كولـس  زا  يزومآسرد  2 ـ دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم 
نانز يارب  مالـسا  هکنیا  نییبت  اب  اکیرما  ترافـس  نایرج  رد  ناشیا  لاثم ، ناونع  هب  دـهد . ناشن  نارگید  هب  زین  لـمع  رد  ار  نز  هب  یمالـسا 

هک یتأیه  رد  ای  (، 79  ، 53 ینیمخ 1385 ج 11 : ماما   ) درک رداص  ار  ناگورگ  نانز  ماگنهدوز  يدازآ  روتـسد  تسا  لئاق  ياهژیو  شزرا 
ینید ياهتّنس  کیکفت  3 ـ درک . باختنا  نانز  نیب  زا  ار  تأیه  نآ  ياضعا  زا  یکی  تشاد ، لیسگ  قباس  يوروش  ربهر  هب  مایپ  لاسرا  يارب 
بادآ اهتّنس و  نوچ  يدراوم  نیب  نداهن  زیامت  تفرگیم ، رظن  رد  نانز  لئاسم  اب  ههجاوم  رد  ماما  هک  ییاههتکن  زا  یکی  یموب . ياهتّنس  زا 

ياهتّنـس ياهدمایپ  صقاون و  هک  تسا  نآ  راک  نیا  ياههدیاف  هلمج  زا  (. 4 مدقم 1386 :  ) دوب ینید  ياهتّنـس  اههزومآ و  اب  یموب  موسر  و 
يوس زا  هژیو  هب  رما  نیا  تیاـعر  رادرک . راـتفگ و  رد  ناـنز ، تمارک  تیـصخش و  هب  هجوت  4 ـ دوشیمن . هتـشون  نید  ماـن  هب  یّلحم  یّلم و 

، تسا رادروخرب  يرتشیب  تیـساسح  تیمها و  زا  دنتـسه  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، ياهتیلوئـسم  ياراد  ای  رثا  أشنم  هعماج  رد  هک  یناسک 
زا بسانمان  ياهرهچ  دناوتیم  دراد و  هدرتسگ  ياهباتزاب  ناهج  حطس  رد  هک  ناریا  رد  اهنت  هن  نانز ، دروم  رد  نانیا  لمع  نخـس و  هک  ارچ 
هب هجوت  اب  موادم . یـشیدنا  زاب  يریگیپ و  5 ـ دشاب . زومآسرد  دناوتیم  ماما  راتفر  راتفگ و  هنیمز  نیا  رد  دـهد . هئارا  ناناملـسم  مالـسا و 

ناـنز هراـبرد  زور  ره  تـسا و  يریگلکـش  لاـح  رد  ناریا  زورما  هعماـج  رـضاح و  رــصع  يرظن  یلمع و  ياـههصرع  رد  هـک  ییاـهلوحت 
دوخ ماما  تسا . يرورض  مزال و  يرما  ثحابم  اهعوضوم و  نیا  موادم  لیلحت  یـسررب و  دوشیم ، حرطم  دیدج  یلاؤس  ای  هلأسم  عوضوم ،
دیاب تیناحور  اههزوح و  هک ... :  درکیم  دـیکأت  رطاخ  نیمه  هب  تشاد و  هجوت  هعماج  هبالتبم  ادـیپ و  ون  لئاسم  هرابرد  موادـم  داهتجا  هب 

لمعلا سکع  ياـیهم  ثداوح ، زا  رتولج  مدـق  دـنچ  هراوـمه  دنـشاب و  هتـشاد  دوـخ  تسد  رد  هشیمه  ار  هعماـج  هدـنیآ  زاـین  رکفت و  ضبن 
لئاسم هب  دوخ  تالکشم  لح  يارب  يرشب  عماوج  دنک و  رییغت  هدنیآ  ياهلاس  رد  مدرم  روما  هرادا  جیار  ياههویـش  اسب  هچ  دنـشاب . بسانم 

(. 292 ینیمخ 1385 ج 21 : ماما   ) دننک يرکف  عوضوم  نیا  يارب  دیاب  نونکا  مه  زا  مالـسا  راوگرزب  ياملع  دنک . ادیپ  زاین  مالـسا  دـیدج 
اهقف و هک  تسنادیم  ییاهعوضوم  زا  یکی  ار  هعماج  رد  نانز  شقن  هب  طوبرم  ثحابم  دوخ ، تایح  ياـههام  نیـسپاو  رد  نینچمه  ناـشیا 

زاب هراومه  دیاب  داهتجا  باب  یمالسا  تموکح  رد  هک  درکیم  دیکأت  دننک و  یسررب  ثحب و  اهنآ  هرابرد  دیاب  زورما  یمالسا  نادنمـشناد 
، هیملع ياههزوح  رد  دوهعم  مولع  زا  یهاگآ  رب  هوالع  دیاب  دنک  رظن  مالعا  اههنیمز  نیا  رد  دهاوخیم  هک  یـسک  ناشیا  رظن  زا  هتبلا  دشاب .

نیودت 6 ـ 178ـ177 .) ج 21 : ینیمخ 1385  ماـما   ) دــشاب زین  مزـال  ياـهیهاگآ  ياراد  هداد و  صیخــشت  ار  هعماـج  تحلــصم  دــناوتب 
تـسا نآ  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  ییاههتکن  زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب  یمالـسا . شرگن  يانبم  رب  نانز ، قوقح  زا  عافد  ياهراکهار 

هدرب و لاؤس  ریز  ار  اهنآ  دناوتن  هنامز  تالوحت  هک  درک  دانتسا  دیاب  ییاهقادصم  اهرایعم و  هچ  هب  درم ، نز و  نیب  ياهتوافت  نییبت  يارب  هک 
اهنت هک  تسا  یتباـقر  نادـیم  رگید ، ریبعت  هب  تسا . هدـینتمهرد  هتـسویپمههب و  یناـهج  زورما  ناـهج  هنارگـشنک . روضح  7 ـ دـنک . تسس 
دراو لاعف  روط  هب  ًالوا ، هک  دنناسرب  نارگید  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  هدروآ و  تسدهب  نآ  رد  ار  دوخ  هتـسیاش  هاگیاج  دنناوتیم  یناسک 
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، ًاعبار و  دـنریگ ، هرهب  بسانم  ياهراکهار  اههویـش و  اهرازبا ، زا  ًاثلاث ، دسانـشب ، ار  نآ  رب  مکاح  ینامتفگ  ياضف  ًاـیناث ، دـنوش ، هصرع  نیا 
نینچ هب  دورو  يارب  تسین و  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین  نانز  هلأسم  دننک . عافد  نآ  زا  هدرک و  هئارا  رت  یقطنم  لوقعم و  هچ  ره  ار  دوخ  عاتم 
نوچ ییاهـشالت  اب  هکنآ  زج  دوشیمن  ققحم  مه  رما  نیا  تسا . مزال  بیقر  ياههاگدـید  زا  یهاگآ  یملع و  يّدـج  یگداـمآ  ياهصرع ،

طیرفت طارفا و  زا  زیهرپ  8 ـ دوش . هضرع  ایند  زور  نابز  هب  دنمماظن و  ياهنوگهب  مالسا  هاگدید  ینید ، عبانم  یناوخزاب  و  یقیبطت ، تاعلاطم 
یلاعفنا و ياهنوگهب  هدیتلغ و  طارفا  هطرو  هب  مالسا ، هب  يزیتسنز  ماهتا  سرت  زا  دارفا  یخرب  دوشیم  هدید  هاگ  یگدز . وج  ییارگدم و  ، 
هک تسا  تسردان  هزادـنا  ناـمه  هب  رما  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـناهداتفا . اـهتسینیمف  یخرب  هک  دـنتفایم  یماد  ناـمه  هب  هنوگقارغا 

دیآیم تسدهب  نینچ  نانز  لئاسم  اب  دروخرب  رد  ماما  شور  شنم و  یسررب  زا  دروآ . نایم  هب  نخس  نانز  رب  نادرم  قلطم  يرترب  زا  یسک 
ار هنیمز  نیا  رد  دوخ  ییانبم  ياههاگدـید  هاگچیه  نانز ، هب  طوبرم  ماکحا  اهعوضوم و  نامز و  طیارـش  رییغت  هب  هجوت  نیع  رد  ناـشیا  هک 

قوقح هرابرد  یمالـسا  هشیدـنا  نییبت  يارب  هار  نیرتهب  مالـسا . رد  نز  قوقح  ماظن  یحارط  9 ـ دادن . رییغت  نآ  نیا و  دـماشوخ  يارب  ًافرص 
هنیمز نیا  رد  دـشاب . هتفرگ  رارق  دوخ  لحم  رد  یبلطم  ره  هک  تسا  لوقعم  راوهموظنم و  حرط  کـی  بلاـق  رد  عوضوم  نیا  یحارط  ناـنز ،

نیا یـسررب  هک  اـجنآ  زا  تفرگ . هرهب  يرهطم  دیهـش  ینیمخ و  ماـما  نوچ  یهاـگآ  شیدـنانشور و  ناسانـشمالسا  هاگدـید  زا  ناوـتیم 
نینچ لیذ  رد  هک  ییاهعوضوم  نیرتمهم  زا  یکی  دوشیم . يراددوخ  اجنیا  رد  مـالک  هلاـطا  زا  تسا ، نیا  زا  شیب  یتصرف  دـنمزاین  بلطم 

ییارجا 10 ـ تسا . درم  نز و  ماکحا  نیب  اهتوافت  یخرب  دوجو  هفـسلف  مالـسا و  يراذـگشزرا  ياهرایعم  ماظن و  دوش ، نییبت  دـیاب  یماظن 
دیاـب هکلب  تـسین ، یفاـک  ینیمخ  ماـما  نوـچ  یناـسک  شرگن  یمالـسا و  ياههشیدـنا  يرظن  نییبـت  فرـص  یمالـسا . ياههشیدـنا  ندرک 

ياهتـشادرب اب  ینید  ياههزومآ  لیدبت  يریگیپ  دنوش . ییارجا  یتایلمع و  هدـش و  لیدـبت  کیتکات  هب  اهیژتارتسا  هک  دیـشیدنا  ییاهراکهار 
دیـس ینیمخ ، ماما  میرک - . نآرق  یـسراف - :  عبانم  تساهراکهار . نیا  زا  یکی  دوجوم ، ياهنوناق  يزاسهب  حالـصا و  ای  نوناـق ، هب  نیون ،

ۀـسسؤم (، ) (س ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت : موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  هعومجم  ماـما ، هفیحـص  ( 1385 . ) هللا حور 
. ــــــــــــــ - . ءاجر یگنهرف  رـشن  زکرم  نارهت : موس ، پاـچ  نآرق ، رد  تمارک  ( 1369 . ) هللادبع یلمآ ، يداوج  جورع - .) رـشن  پاچ و 

. نسح دیـس  ینیمخ ، ءارـسا - . رـشن  زکرم  مق : لوا ، پاچ  ناسنا ، یـسانشتفرعم  نوماریپ  دـیدج  هیرظن  ناـسنا : هب  ناـسنا  ریـسفت  ( 1384)
یقتدمحم و یناحبـس ، دادرخ - .)  11 ، ) ش98 یلم ، داـمتعا  هماـنزور  . " تسا ، يزیرگ  نید  ملع ، تفآ  هـفارخ و  نـید ، تـفآ  ( "1385)
، یبسامهط نانز - . تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  مق : مود ، پاچ  مالسا ، رد  نز  تیصخش  ماظن  رب  يدمآرد  ( 1381 . ) داژنییابیز اضردمحم 

يزکرم داتـس  یگنهرف  هتیمک  یمالـسا - . بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت : لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماـما  تضهن  رد  ناـنز  شقن  ( 1385 . ) ناساس
داتس یگنهرف  هتیمک  نارهت : لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  (س ) ارهز ترضح  تیـصخش  ( 1385 . ) ینیمخ ماما  لاحترا  تشادگرزب 

ج4، هأرملا ، ۀمارک  یلع  ۀظفاحملا  یف  مالـسالا  لئاسو  1418ق ). . ) ینغلادبع حالـص  دمحم ، ینیمخ - . ماما  لاحترا  تشادگرزب  يزکرم 
، لوا پاـچ  مسینیمف ، نرق  ود  خـیرات  هیرظن : اـت  شبنج  زا  ( 1382 . ) اریمح هدازریـشم ، باتکلل - . هیبرعلا  رادـلا  هبتکم  اجیب : لوا ، پاـچ 
(1386 . ) دمحم مدـقم ، اردـص - . نارهت : لوا ، پاچ  ج24 ، راثآ ، هعومجم  ( 1385 . ) یـضترم يرهطم ، هژاریت - . شهوژپ  رـشن و  نارهت :
(1382 . ) يدـــهم يزیرهم ، دادرخ - .) هبنـش 10  جـنپ   ، ) ش871 س4 ، قرـش ، هماـنزور   " ناـناوج ، اـب  دـنت  دروخرب  زا  رطخ  ساـسحا  "

 "، باتک یفرعم  ( "1386 . ) دمحم يرون ، یگنهرف - . یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت : لوا ، پاچ  مالـسا ، رد  نز  قوقح  تیـصخش و 
نآ ریثات  نز و  هب  تبسن  شرگن  لوحت  ( 1384 . ) سگرن يرصمق ، هاوخکین  ش1 - . نید ، ورملق  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب  شیامه  هیرشن 

گنهرف ( 1382 . ) لـبمگ اراـس  یگم و  ماـه ، یمالـسا - . بـالقنا  ینیمخ و  ماـما  هدکـشهوژپ  نارهت : لوا ، پاـچ  یمالـسا ، بـالقنا  رد 
 : - نیتال عبانم  هعـسوت . رـشن  نارهت : لوا ، پاچ  یناسارخ ، يدـمحا  نیـشون  یغادهرق و  خرف  رجاهم ، هزوریف  همجرت  یتسینیمف ، ياههیرظن 
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دنتسه مالسا  ناهج  لآ  هدیا  يوگلا  یناریا ؛ نانز 

رد هک  ایناپسا  لها  تسا  ینز  سنوی ، نویسانراکنا  ناوج »  » اب وگ  تفگ و  رد  ییایناپسا  ناملسم  نز  نویسانراکنا »  » يریتسا الیل  هدنـسیون :
وا اب  هدروآ و  يور  مالـسا  نید  هب  هدش و  انـشآ  سنوی  اب  لماک  عماج و  یعقاو و  نید  تخانـش  یپ  رد  يو  دنک . یم  یگدنز  نانبل  روشک 

لوغشم نانبل  ياه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  صـصختم  کشزپ  ناونع  هب  هدش و  ناملـسم  هک  تسا  لاس   ?? نویـسانراکنا  دنک . یم  جاودزا 
و ع )  ) اضر ماما  ترایز  زا  دـعب  دنتـشاد  روضح  ناریا  رد  هتفه  ود  دودـح  هک  نانبل  میقم  نیتال  ياـکیرمآ  ناـنز  زا  یتاـیه  تسا . تیلاـعف 

هداوناخ نانز و  روما  زکرم  رد  نامروشک  رد  ناوناب  روما  هب  طوبرم  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  (س ،) هموصعم ترـضح 
رظن لدابت  هب  زکرم  نیا  نـالوؤسم  اـب  هداوناـخ  ناـنز و  هب  طوبرم  ثحاـبم  هطیح  رد  دوخ  ياـه  هماـنرب  دـیاقع و  نوماریپ  دـنتفای و  روضح 
ناهج نیملـسم  مامت  تفگ : تسناد و  يدنـسرخ  راختفا و  هیام  ار  روشک  رد  ناوناـب  نیا  روضح  هداوناـخ  ناـنز و  زکرم  سیئر  دـنتخادرپ .

زا داقتنا  اب  يرون  هداز  بیبط  . تسا رتکیدزن  رتالاب و  ینوخ  طباور  زا  ینامیا  هطبار  میراد  داقتعا  اـم  هک  ارچ  دنتـسه ؛ اـم  یناـمیا  نارهاوخ 
ار ام  یگدنز  یـشم  طخ  میدقتعم  میراد و  داقتعا  ینید  تموکح  کی  هب  هک  تسا  نیا  ام  تیقفوم  زمر  تفگ : نانز  هب  تبـسن  برغ  هاگن 

طباور مامت  يارب  هکارچ  مینک  تکرح  نانیمطا  اب  میناوت  یم  ناـمهار  هب  تبـسن  اـم  تسا . هدرک  میـسرت  اـم  يارب  ملاـع  میکح و  دـنوادخ 
يرارقرب هب  هراشا  اب  يو  تسا . هدرکن  توکس  رشب  یعامتجا  ياهزاین  دروم  رد  مالسا  اج  چیه  میراد و  نوناق  مالسا  رد  يدرف  یعامتجا و 

و (ص ) ربمایپ هریس  ساسارب  رگیدکی  اب  هنوگچ  هک  میهد  یم  شزومآ  هعماج  دارفا  هب  ام  تفگ : ناریا  رد  یـشزومآ  ياه  سالک  يرـسکی 
زا ار  اـه  شزومآ  نیا  اـم  میا و  هداد  شزوـمآ  لاـس  هس  ضرع  رد  ار  رفن  رازه   ??? نوـیلیم و  کـی  هنیمز  نیا  رد  دـننک و  راـتفر  (ع ) همئا

نانز و روما  رواشم  دنـشاب . یم  هعماج  رد  اه  لسن  تیبرت  مهم  لـماع  نارداـم  میدـقتعم  هکارچ  میدرک  عورـش  راد  هناـخ  ناـنز  نارداـم و 
رد نادـنزرف  مینک  رتشیب  ار  دوخ  یهاگآ  ام  رگا  تفگ : تسناد و  ناـنز  ار  هعماـج  رد  اـه  لـسن  تیبرت  دـیلک  يروهمج  تساـیر  هداوناـخ 
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تروص نیا  رد  دـننک  راتفر  دوخ  ناردام  نارـسمه و  اب  هنوگچ  هک  میهد  شزومآ  دوخ  نادـنزرف  هب  ام  رگا  دـنوش و  یم  تیبرت  ام  ناـماد 
مهارف دهاش  ام  بالقنا  زا  دعب  تفگ : تسناد و  مهم  رایسب  ار  بالقنا  زا  دعب  ناوناب  يارب  هدش  مهارف  طیارش  يو  تشاد . میهاوخن  لکشم 

نیا هک  میدوب  یمالـسا  تیبرت  اب  نادرم  ندش  انـشآ  يداقتعا و  یملع و  ياه  هنیمز  رد  ناوناب  ياقترا  دشر و  تهج  مزال  ياه  هنیمز  ندش 
نیرخآ نیا  مراودـیما  نم  تفگ : رادـید  نیا  ناـیاپ  رد  يرون  هداز  بیبط  تسا . هدـش  نارـسمه  نیب  بساـنم  ياـهراتفر  زورب  ثعاـب  دوخ 
دنتـسه ناریا  اب  طابترا  دنم  هقالع  هک  ینارهاوخ  میـشاب و  امـش  تمدخ  رد  میناوتب  رت  ینالوط  یـشزومآ  ياه  هرود  رد  دشابن و  ام  رادـید 

یکی اب  اه  تیلاعف  اه و  هاگدید  اب  ییانشآ  روظنم  هب  رادید  نیا  زا  دعب  ناوج » . » مینک مهارف  نا  s ریا رد  ناشروضح  يارب  ار  طیارش  میناوتب 
صصختم کشزپ  ایناپسا و  روشک  زا  سنوی  نویسانراکنا  دینک . یفرعم  ار  ناتدوخ  ًافطل  تسـشن . وگو  تفگ  هب  تایه  نیا  هارمه  دارفا  زا 

ناملسم هک  تسا  لاس   ?? مشاب و  یم  تیلاعف  لوغشم  نانبل  رد  دیهش  نمجنا  هب  هتسباو  توریب  رد  یناتسرامیب  رد  متسه و  نامیاز  نانز و 
لماک یعقاو و  نید  کـی  يوجو  تسج  رد  هشیمه  نم  دـیدروآ ؟ يور  مالـسا  نید  هب  دـیدش و  ناملـسم  امـش  هک  دـش  هنوگچ  ما . هدـش 

انـشآ و مالـسا  نید  اب  نم  ناشیا  قیرط  زا  دنتـسه و  نانبل  لها  ناشیا  مدـش ، انـشآ  تسا  مرـسمه  نونکا  هک  يدرف  اـب  ریـسم  نیا  رد  مدوب ،
یـصصخت رد  منک و  یم  یگدنز  نانبل  رد  هک  تسا  لاس   ?? نونکا  مدمآ و  نانبل  هب  مالـسا  نید  هب  ندروآ  يور  زا  دعب  مدش و  ناملـسم 

دنتسه نانبل  میقم  نیتال  ياکیرمآ  نیتناژرآ و  زا  تایه  ياضعا  دوب ؟ هچ  ناریا  هب  امش  رفس  تلع  متـسه . تیلاعف  راک و  لوغـشم  مراد  هک 
زکرم فرط  زا  هک  دوب  يا  هدنزرا  دـیفم و  رایـسب  رفـس  نیا  میدـمآ . ناریا  هب  مالـسا  هاگن  زا  نانز  ثحابم  هنیمز  رد  ییانـشآ  روظنم  هب  هک 

رد میوش و  انشآ  یمالسا  یناریا -  گنهرف  اب  دش  مهارف  ام  يارب  یتصرف  رفـس  نیا  رد  هک  ارچ  تفرگ  ماجنا  يروهمج  تسایر  نانز  روما 
دهـشم و سدـقم  رهـش  رد  (ع ) اضر ماما  ترایز  هب  میدـش ، انـشآ  مالـسا  هاگن  زا  نانز  هب  طوبرم  ثحابم  اـب  هکنیا  رب  هوـالع  اـم  رفـس  نیا 

هاگدید هاگن و  دینک ، رفس  ناریا  هب  هک  نیا  زا  لبق  میدرب . تذل  رایـسب  هک  میدش  فرـشم  مق  رد  (س ) هموصعم ترـضح  ترایز  نینچمه 
هاگن کی  دراد ؛ دوجو  هاگن  هس  عقاو  رد  هیرظن و  هس  تفگ  دیاب  یناریا  نز  هب  ام  هاگن  اب  طابترا  رد  دوب ؟ هنوگچ  یناریا  نز  هب  تبسن  امش 

دوش و یم  متس  ملظ و  وا  هب  تسا و  مولظم  یناریا  نز  هک  تسا  نیا  هاگن  نآ  دوش و  یم  غیلبت  ییاپورا  ياهروشک  فرط  زا  رتشیب  هیرظن  و 
دوش و یم  غیلبت  نانبل  روشک  فرط  زا  هک  رگید  هاگن  کی  دـننک و  یم  غیلبت  اـه  یبرغ  هک  تسا  یهاـگن  نیا  دراد و  رارق  تیدودـحم  رد 
دـنک و یم  تیلاعف  یگداوناخ  یـسایس و  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  اه و  هصرع  رد  تسا و  يوق  رایـسب  یناریا  نز  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو 
هک دنتسه  یناملسم  نانز  تسا . شیاتس  دروم  رایسب  یناریا  نز  هک  تسا  نیا  تسا ، نم  دوخ  یصخش  رظن  هک  رگید  هاگن  و  دراد . روضح 
نز کی  ناونع  هب  ار  دوخ  قوقح  دنا  هتسناوت  هک  دنتسه  ینانز  اهنیا  هکارچ  دنشاب ، یبسانم  لدم  وگلا و  ناهج  نانز  مامت  يارب  دنناوت  یم 

يارب دناوت  یم  هک  دننک  داجیا  دنا  هتـسناوت  ار  لآ  هدیا  يوگلا  دیدج و  راتخاس  کی  نونک  ات  بالقنا  لوا  زا  دـنروآ و  تسد  هب  ناملـسم 
مالسا اب  ندش  انشآ  قیرط  زا  هک  ارچ  دنا ، هدش  انشآ  مالسا  اب  هک  دنتسه  سناش  شوخ  رایسب  یناریا  نانز  دشاب و  دیفم  ناملسم  نانز  مامت 

ناریا و زا  یمایپ  هچ  دنـشاب . قفوم  دنا  هتفرگ  رارق  هک  يریـسم  نیا  رد  میراودیما  دـننک و  دـشر  دوخ  یگدـنز  داعبا  مامت  رد  دـنا  هتـسناوت 
اب دـنناوت  یم  ناملـسم  نانز  هک  دوب  نیا  متفرگ  یناریا  نانز  ناریا و  زا  نم  هک  یمایپ  درب ؟ دـیهاوخ  ناتروشک  هب  دوخ  اب  یمالـسا  بالقنا 

ياه هنیمز  رد  دـنا  هتـسناوت  اهنآ  هک  هدرک  مهارف  نانز  يارب  ار  یطیحم  ناریا  روشک  دـننک و  تیلاعف  عامتجا  رد  مزال  یهاگآ  یگداـمآ و 
یعقاو مالسا  هک  تسا  نیا  ناملسم  نادرم  نانز و  هب  نم  مایپ  تسا و  مالسا  زا  هتفرگرب  ناریا  رد  طیارش  نیا  دننک و  دشر  عامتجا  فلتخم 

هنیمز هچ  رد  امش  دنـشاب . وگلا  تسین  مالـسا  ناشنید  هک  یناسک  يارب  دننک  یعـس  نآ  تیاعر  دوخ و  قوقح  زا  یهاگآ  اب  دنـسانشب و  ار 
قیقحت و هعلاطم و  رما  هب  یمالـسا  هاگدـید  زا  هداوناخ  نانز و  روما  هب  طوبرم  ياه  هنیمز  رد  ام  دـینک ؟ یم  تیلاـعف  دوخ  روشکرد  ییاـه 

فلتخم ياه  هصرع  اه و  هنیمز  رد  ناوناب  هاگیاج  ریـسفت  حیـضوت و  يارب  هاگن  نیرتهب  مالـسا  هاگن  میدـقتعم  نوچ  میزادرپ ، یم  شهوژپ 
ناونع هب  مالـسا  نید  زا  ام  اذل  دشاب ، رثؤم  اشگهار و  دناوت  یم  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  هک  تسا  ینید  مالـسا  میراد  داقتعا  ام  دـشاب . یم 

رد هک  دنتـسه  يدارفا  دنـشاب  یم  امـش  تمدخ  رد  تایه  نیا  زا  هک  مه  يدارفا  میوش . یم  دـنم  هرهب  دوخ  یگدـنز  رد  تیادـه  هار  غارچ 
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لاعف نانبل  رد  دـیحوت  دجـسم  نوچمه  ییاه  ناکم  تایرـشن و  رد  نینچمه  دـنزادرپ و  یم  یمالـسا  هعلاطم  تیلاعف و  هب  دوخ  ياهروشک 
؟ دیشاب هتشاد  طابترا  ناریا  رد  هداوناخ  نانز و  زکارم  اب  نانچمه  دیراد  تسود  امش  ایآ  تشاد و  يدیاوف  هچ  امش  يارب  رفس  نیا  دنتـسه .

تشاذگ اه  بلق  نهذ و  رب  یقیمع  رایسب  ریثات  هک  تشادربرد  ار  ییاهزیچ  یملع  يونعم و  ظاحل  زا  دوب و  نیریش  دیفم و  یلیخ  رفـس  نیا 
ار نیا  دندرک و  یم  تیلاعف  هیریخ  روما  هنیمز  رد  هک  ار  ینانز  میدید  ام  ًالثم  دوب ، بیجع  یلیخ  هک  میدید  ار  ییاهزیچ  رفـس  نیا  رد  ام  و 

تکرـش عامتجا  فلتخم  داعبا  رد  دـننک و  یم  تیلاعف  هعماج  رد  هکنیا  رب  هوالع  یناریا  نانز  میدـید  اـم  میدرک و  ساـسحا  ناـمبلق  اـب  اـم 
رب هوالع  نانز  نیا  یترابع  هب  دـنا و  هدرک  لمع  قفوم  رایـسب  مه  يراد  رـسمه  نینچمه  نادـنزرف و  تیبرت  يراد و  هناخ  هنیمز  رد  دـنراد ،

ار طیارـش  هک  مینک  یم  رکـشت  ناریا  نانز  روما  زکارم  زا  ام  دنتـسه ، زوریپ  قفوم و  مه  يراد  هناخ  رد  دنتـسه  قفوم  دوخ  لغـش  رد  هکنیا 
هب امـش  هیـصوت  میربب . دوخ  روشک  هب  ناریا  زا  ار  يرتشیب  ياه  مایپ  میناوتب  ام  دشاب و  راد  همادا  طابترا  نیا  میراودـیما  ام  دـندرک و  مهارف 

يراتفر دوخ ، قوقح  مالسا و  تخانش  اب  دیسانشب و  ار  یعقاو  مالـسا  دینک  یعـس  میوگ  یم  مالـسا  ناهج  مامت  هب  نم  تسیچ ؟ ناناملـسم 
ناملسم هک  نارگید  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشادن  نارگید  دوخ و  اب  بسانم  راتفر  ناملسم  کی  رگا  هک  ارچ  دیشاب ؛ هتـشاد  نآ  اب  بسانتم 

، تسا یلماک  بسانم و  نید  دییوگ  یم  دیدروآ و  يور  نآ  هب  امش  هک  یمالسا  نیا  دیسرپ  دنهاوخ  میا  هدش  ناملـسم  هک  ام  زا  دنتـسین و 
اب مینک  یعـس  دـیاب  ناناملـسم  ام  نیارباـنب  دنتـسین . رادروخرب  یگدـنز  عاـمتجا و  رد  یبساـنم  راـتفر  زا  نآ  ناوریپ  هک  تسا  ینید  هنوگچ 
اب اه  ناسنا  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا  نید  هک  ارچ  میشاب ؛ نارگید  قشمرس  هک  مینک  راتفر  يا  هنوگ  هب  ینید  ياهراتفر  شزومآ  هعلاطم و 

. دنشاب هتشاد  هجوت  روخ  رد  بسانم و  يراتفر  دنناوت  یم  نید  نیا  زا  يوریپ 

مالسا برغ و  هاگدید  زا  نز 

دنهد و یم  لیکشت  ار  رشب  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  نانز  هدرتسگ ي  هعماج ي  راتفگـشیپ  يوجرم  یفطـصم  هدنـسیون :  نوخـسار  عبنم : 
، یعامتجا هفـسلف ي  هاگیاج  ناوناب و  زیگنا  تفگـش  يایند  ياـه  تفارظ  اـه و  ییاـناوت  اـهزاین ، یقـالخا ، یناور ، ياـه  یگژیو  تخاـنش 
فطاوع و زا  هدافتـسا  اه ، ییانـشآ  اه و  یهاگآ  نیا  نودـب  تسا . يرـشب  هعماج ي  زا  یمین  تخانـش  نانآ  یگنهرف  يداـصتقا و  یعیبط ،

ياههاگدـید زا  نز  هاـگیاج  دروـم  رد  تـسین . رودـقم  یفنم  اـی  تـبثم  تـهج  رد  ناـنز  یحور  یمــسج و  ياـه  يدـنمناوت  تاـکاردا و 
زا همه  هک  هفسلف و -...  قالخا ، خیرات ، یتسیز ،  مولع  یـسانشناور ، یـسانش ، هعماج  تخادرپ - قیقحت  شهوژپ و  هب  ناوت  یم  نوگانوگ 

تائاقلا نردـم و  يایند  ياهیزاس  اضف  اما  دزاس ، یم  نشورار  يو  يایند  زا  يا  هشوگ  کیره  دزادرپ و  یم  نز  هلئـسم  هب  نوگانوگ  داعبا 
ياه هزومآ  زا  ام  نوزفا  زور  یجیردـت و  هاگآدوخان  يریگ  هلـصاف  بجوم  نآ ، نوماریپ  لـئاسم  نز و  عوضوم  رد  ناـیارگ  برغ  رمتـسم 

لکـشم رب  ات  میا  هدز  تایاور  تایآ و  تسردان  ياه  لیوأت  ریـسفت و  هب  تسد  زین  يدراوم  رد  و  تسا ، هدـش  هراب  نیا  رد  ییاور  ینآرق و 
رد میریگن !  رارق  ناگدنام  بقع  هرمز ي  رد  مییآ و  قئاف  زور  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  نامز و  تاهبتشم  تایـضتقم و  اب  نید  قابطنا 

هرابرد ي هنامز  تاروهشم  زا  غراف  ار  مالسا  هاگدید  تنس - باتک و   – یمالـسا فراعم  لیـصا  عبنم  ود  هب  هعجارم  اب  ات  مینآ  رب  لاقم  نیا 
هلصاف ي هجیتن  رد  میهد و  حیضوت  برغ  مالسا و  هاگدید  يا  هسیاقم  یسررب  اب  هارمه  درم  نز و  ياه  توافت  نز و  تیصخش  عوضومود 

ینابم فلا . میهد . ناشن  ییاور  ینآرق و  ياه  هزومآ  زا  نینیدـتم - هریاد  رد  یتح  ار - نانز  لـئاسم  هراـبرد ي  ینونک  طلـسم  ياـههراگنا 
یطارفا نایرج  کی  عقاو  رد  مسیناموا  دوب . مسیناموا  ای  يروحمناسنا  هشیدـنا ي  سناسنر ، هناوج ي  نیتسخن  مسیناـموا  ( 1 برغ :  يرکف 

يدنمهوکش هک  تفای  شرتسگ  ذوفن و  برغ  رد  ینامز  تیحیسم  دمآ  دیدپ  یطسو  نورق  رد  تیحیـسم  ییارگ  طیرفت  لباقم  رد  هک  دوب 
تصرف نیا  زا  هدافتسا  اب  اسیلک  ءابآ  تشاد . هرطیـس  مدرم  رب  يدیماان  سأی و  ياضف  دوب و  هداتفا  قنور  زا  نا  ياهنامرآ  مور و  يروطارپما 

هدولآ طاطحنا  تیـصعم و  هب  ًاترطف  ًاتاذ و  ملاع  طوبه  اب  ناسنا  هک  دوب  دقتعم  تیحیـسم  ودنتـساخرب  یفنم  ياوقت  ییوج و  تلزع  غیلبت  هب 
یناسنا مسج  یتح  يدام و  يایند  تعیبط و  هاگدـیدنیا ، زا  درادـن . هصمخم  نیا  زا  زیرگ  تاجن و  يارب  یهار  شیوخ  بناـج  زا  هتـشگ و 
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. دوش لیان  يراگتسر  هب  دناوت  یم  هک  تسا  ینامسج  يدام و  طیارش  زا  يرود  اب  اهنت  حور  دنا و  نیرفآ  رـش  رورـش و  یتادوجوم  رـسارس 
سساسیلک بتارم  هلسلسو  تافیرشت  بادآ و  زا  رایسب  ياه  هیاریپ  اب  لاس  رازه  لوط  رد  یحیسم ،  گنهرف  رد  يزیتس  هدام  يزیرگ و  ایند 

شیوخ هشیپ  ار  يزودـنا  تورث  یبلط و  ایند  دوخ  ًـالمع  تیناـبهر  دـهز و  هب  توعد  اـب  ناـیئاسیلک  هکنآ  رتهم  همه  زا  دـش و  هتـسب  نیذآ 
هب تشگزاب  راعش  ابو  تفرگ  هناشن  ار  یحیسم  گنهرف  فعض  هطقن  نیمه  تسرد  يزاوژروب  يراد و  هیامرـس  روهظ  اب  سناسنر  دنتخاس .

هرهب هب  زاغآ  رد  مسیناموا  درمـش . دودرم  ار  لاب  ملاع  زا  تشاد  مشچ  رگید و  ناهج  هب  اـکتا  هنوگره  يویند  ییاورماـک  يرـشب و  تعیبط 
هحولرس ار  ریز  راعش  دوب و  هتخود  مشچ  لادتعا  نوناق  زا  هدافتـسا  اب  هتفرـشیپ  ندمت  کی  هیاس  رد  یگدنز  تاکرب  زا  ملاس  يداع و  يرو 

تـسد زا  ینغ  ناهج  نیا  رد  ومن  دـشر و  يارب  ار  تصرف  شاب و  اناوت  ناج ، نت و  هب  شاب و  ملاس  شاب و  لماک  :» دادرارق شیوخ  راـک  ي 
زا يرو  هرهب  ات  دندوب  هدیروش  یحیـسم  فالخا  هیلع  اهنآ  دندوب . رتارف  يزیچ  ناهاوخ  لمع  رد  تسیناموا  هک  داد  ناشن  ثداوح  اما  هدم »

زیارغ رد  نیمز و  رد  ارـشیوخ  يوزرآ  دـندوب و  هتفرگ  نامـسآ  زا  دـیما  یلک  هب  اهنآ  دـننک ،  هبرجت  ار  يدام  ياـه  ییاـبیز  تاذـل و  عاونا 
تسخن هک  یتسیناموا  رکفت  تفرگ ، رارق  یتسیناموا  رکفت  ریذپان  ییادج  شخب  ناونع  هب  ییارگ  تاذل  بیترت  نیا  هب  دنتسج . یم  یناویح 
ياپورا یلمع  یملع و  تایح  نوئـش  مامت  جیردت  هب  درک ، روهظ  يزاس  همـسجم  یـشاقن و  رد  یگنهرب  گنهرف  ینیمز و  قشع  جـیورت  اب 

کی رد  مسیناموا ، دـیدرگ . میکحت  تیبثت و  دـیدج  برغ  گنهرف  تایبدا و  یـساسا  ياه  هیاـپ  زا  یکی  ناونع  هب  تفرگرب و  رد  ار  یبرغ 
هیاپ نیا  رب  اهنت  ار  رگید  ياهزیچ  دـناد و  یم  رکفت  شالت و  يارب  نمـشزرا  عوضوم  اهنت  ار  ینیمز - يدام و  ناـسنا  ینعی  ناـسنا - مـالک ،

دویق و زا  یگدـنز  ياضف  هعماج و  يزاسکاپ  هبـشیارگ  مسیناموا ، يرهق  ياهدـمایپ  زا  یکی  مسیرالوکـس  ( 2 دـنک . یم  یبایزرا  لیلحت و 
نیا یتخبکین  يارب  شالت  يویند و  تایح  اب  دوب ، هتشاذگ  ياج  رب  تیحیسم  هک  يا  هرهچ  اب  نیدب  میتفگ ، هک  نانچ  تسا  ینید  ياهشزرا 

تشادن یطابترا  چیه  تیهولا  نامسآ و  اب  هک  دنتـسج  یم  ارییاهنامرآ  اهتـسیناموا  رگید ، يوس  زا  تشادن . يززاسمه  ییوسمه و  یناهج 
يراگنا ادـج  ار  شیوخ  ياهوزرآو  لایما  رب  هدوشگ  هچیرد ي  اهنت  دنتـشاد  یحیـسم  هعماج  زا  ناـییاپورا  هک  يا  هبرجت  اـب  بیترت  نیا  هب 

تـسیز یعمج و  طـباور  هزوح ي  زا  نید  يزاـس  ادـج  نیمه  دـندید . یم  یهلا  ینید و  ياهـشزرا  یهزوح  زا  یگدـنز  یمومع  هزوح ي 
( تسا ناسنا  ) دوخ ناسنا  یباـیماک  ییاـهر و  هار  هک  تخومآ  برغ  هبمـسیناموا  ییارگ  تبـسن  ( 3 دنیوگ . یم  مسیرالوکـس  ار  یعامتجا 

دوخ ریبدت  تشگنارس  اب  هناگیب ، حور و  یب  ناهج  نیا  رد  ار  راک  هرگ  درک و  زاغآ  دوخ  زا  دیاب  ینوریب ، رواب  لماع و  ره  هب  انتعا  یب  سپ 
هب هبرجت  نومزآ و  هار  هشیدـنا 2 - لقع و  هار  - 1 درادـن : دوجو  رتشیب  ار  ود  برغ  نارکفتم  رظن  زا  درک ؟ زغآ  دـیاب  اجک  زا  لاـح  دوشگ 
رب تشاد  مان  مسیلانویـسار  ابییارگ  لقع  هک  لوا  نایرج  تفرگ  اپ  یفـسلف  مهم  بتکم  ود  يدالیم  نرق 17  زا  برغ  ياـیند  رد  بیترت  نیا 

یتسه ناسنا و  تقیقح  تخانش  هب  ناوت  یم  يدابم  نیا  کمک  اب  تسا و  هتفهن  تفرعم  هیلوا  ياه  هیام  یمدآ  لقع  رد  هک  دوب  هدیقع  نیا 
هنوگچیه ساوح  يرای  نودـب  لقع  هک  دـیزرو  یم  رارـصا  تساد ، مان  مسیریپمآ  اـی  ییارگ  هبرجت  هک  مود  ناـیرج  اـما  درک . ادـیپ  تسد 

هکنانچ درواین و  ماود  برغ  رد  نرق  کی  زاشیب  ییارگ  لقع  هتبلا  تسا . یـسح  ياه  هبرجت  هب  لسوت  تفرعم ، هار  اـهنت  درادـن و  یتخاـنش 
رکفت ماجنارـس  دـش و  یم  رتکیدزن  يریذـپ  نومزآ  قطنم  ییارگ و  سح  يوس  هب  ماگ  هب  ماـگ  برغ  ندـمت  ناوراـک  دـش  یم  ینیب  شیپ 
یمولع دیاقع و  اهنت  ییارگ  تابثا  هیرظنربانب  دـش . هدـینت  برغ  گنهرف  دوپ  رت و  رد  ناهنپ  ادـیپ و  تروص  هب  مسیوتیزوپ )  ) ییارگ تابثا 

، دشاب تابثا  لباق  یبرجت  یسح و . ياه  شور  هلیسو ي  هب  دشاب و  هدمآرب  يدام  سوسحم و  تیعقاو  زا  ًامیقتسم  هک  تفریذپ  ناوت  یم  ار 
تاموهوم هرمز ي  زا  دیاب  ار  نآ  هکلب  تسین  انتعا  لباق  اهنت  هن  دجنگن ، یبرجت  شناد  یـسح و  تفرعم  بوچراچ  رد  هچنآ  ره  ور ، نیا  زا 

یقوـقح و ياهـشزرا  لوـصا و  هک  تسا  یهیدـب  دریگ ؟ یم  رب  رد  ار  يرما  هچ  یبرجت  هزوـح ي  اـما  دروآ . رامـش  هـب  يرـشب  تـالیخت  و 
فالخ رب  ددیدج ، رکفت  رد  ًاساسا  دتفا . یمن  هبرجت  ماد  رد  یلک  هب  یسح  ارف  تالوقم  تخانـش و  ناوت  یمن  یبرجت  کنیع  اب  ار  یقالخا 

قالخا و بیترت ، نیا  هب  تفایرد . نآ  یملع  شواک  اب  ناوتب  ات  تسا  هدشن  هدینت  ناهج  دبلاک  رد  اهشزرا  یحیـسم  ای  ییوطـسرا  هفـسلف ي 
لیم هب  دـناوت  یم  سکره  دـسر  یمن  ماجنارـس  هب  روما  نیا  رد  یملع  ياهوگتفگ  تسا و  هاوخلد  یبسن و  ًالماک  روما  یگدـنز  ياـهوگلا 
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تیبسنرب دیکأت  دـشاب . هدیـشیدنا  ناهج  ناسنا و  تیهام  هرابرد ي  هکنآ  یب  دـیوگ  خـساپ  مینک )!؟ یگدـنز  دـیاب  هنوگچ   ) لاؤس هب  دوخ 
یم دازآ  یناسنا  ياهـشزرا  یقالخا و  دویق  همه ي  زا  ناسنا  هک  دوب  نیا  نآ  دمایپ  نیرتمهم  اما  دراد  رد  ار  یمهم  سب  ياهدـمایپ  یقالخا 

رد ار  برغ  ماجنارـس  هک  دوب  یـشزرا  ییارگ  تیبسن  نیمه  درمـش . یم  زاـجم  ار  ینید  یقـالخا و  ياـهنامرف  لـباقم  رد  یـشکرس  درک و 
مسیناـموا و یعیبـط  ياهدــمایپ  یکی  نآ ، یلــصا  موـهفم  رد  ییارگدرف  ییارگ  درف  ( 4 دـناشک . ییارگ  چوـپ  مـسیلیهین و  رـصاعم  نارود 
، درف ناینورد  اما  دوب . ناسنا  زا  يزاوژروب  هنایارگ  درف  موهفم  نامه  دـش  حرطم  ناونع  نیا  اـب  برغ  رد  هچنآ  عقاو  رد  دوب .  مسیرـالوکس 
هک یمدآ  درخ  هوق ي  مود ، دشوج و  یم  وا  نورد  زا  هنالاعف  هک  یتاذ  لایما  تاینمت و  يورین  لوا ، دوشیم : لیکتیساسا  تمسق  ود  زا  دوخ 

یـساسا تالیامت  دراد  ار  هاگیاج  نیرتمهم  یناسنا » لیم   » هاگدید نیا  زا  ناسنا  ضارغا  لایما و  نیمأت  تهج  رد  هک  تسا  يرازبا  هلزنم  هب 
نینچ داینب  رب  دـیاب  قالخاو  تسایـس  ًاساسا  دـننک و  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  اب  زین  یعامتجا  ياهنامرآ  قالخا و  هک  دراد  یتردـق  نانچ  رـشب 
لقع ) هک میدهاش  اجنیا  رد  تشاذگ ، رانک  ییارگ  هبرجت  دوس  هب  ار  يرظن ) لقع   ) دیدج برغ  هک  میدـید  رتشیپ  دریگ . یم  لکـش  یلایما 
رازبا مداخ و  اهنت  نآ  دـیدج  موهفم  رد  لـقع  دریگ ، یم  دوخ  هب  هزاـت  موهفم  تینـالقع  لـقع و  هژاو  دـتفا و  یم  راـبتعا  نیا  زازین  یلمع )
یلمع لقع  يرظن و  لقع  لباقم  رد  شاعم ) لقع  ای  يرازبا  لقع   ) ار لقع  زا  انعم  نیا  تسا . شیوخ  ياهوزرآ  لاـیما و  ءاـضرا  رد  ناـسنا 

. تسا هتفای  لیکـشت  يرازبا ) لقع   ) و یـصخش ) لیم   ) رـصنع ود  زا  دـیدج  موهفم  رد  درف  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب  دـنیوگ . یم 
رد دش و  زاغآ  مسیناموا  هفسلف  اب  برغ  نیون  گنهرف  هک  میتفگ  ادخ  هفیلخ  ناسنا ،  ( 1 نوچ :  ییاه  هلوقم  رد  یمالسا  يرکف  ینابم  ب .
اب مالـسا  نییآ  تسناد . یم  اکتا  انتعا و  لباقم  هطقن  اهنت  ار  یناسنا  تاناکما  تشادنپ  یم  هیامورف  تسپ و  ار  ناسنا  هک  تیحیـسم  اب  لباقت 

مادک چیه  درگن و  یم  بسانتم  گنهامه و  تبـسن  کی  رد  ار  یتسه  لک  ناسنا و  هکلب  درادن ، یتشآ  تبارق و  شرگنود  نیا  زا  کیچیه 
نیرتهب و رد  ار  ناسنا  وس ، کی  زا  هک  ددرگ  یم  زاب  هتکن  نیمه  هب  ًاقیقد  نآرق  یسانش  ناسنا  زایتما  دراذگ . یمن  رانک  يرگید  دوس  هب  ار 

یم موهفم  انعم و  ياراد  یتسه  ماظن  لک  ناهج و  قلاخ  اب  طابترارد  اهنت  ار  ناسنا  تیوه  وس ، نآ  زا  دـنک و  یم  ریوصت  هاگیاج  نیرتالاو 
وا دوش ، یمن  تفای  زین  نارادناج  ریاس  رد  یتح  هک  دراد  یتقیقح  تسا و  ملاع  تادوجوم  ریاس  زا  ریغ  رگید  يدوجوم  ناسنا  ًاساسا  دناد .
هب نآ  زا  هک  ریظن  یب  تقلخ  نیا  تسا . هدـناوخ  نیقلاـخلا » نسحا   » ار دوخ  ببـس  نادـب  هدرک و  راـختفا  نآ  رب  دـنوادخ  هک  دراد  یتـقلخ 
مزال ار  مدآ  رب  ار  ناگتشرف  هدجس  و  یحور )  )= هداد تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  یتفارـش  نانچ  تسا  هدش  ریبعت  حور ) )

زور و ایرد و  هام ، دیـشروخ ، زا  تسا ، نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  ره  دـنوادخ  هک  تسا  هبترم  ـالاو  فیرـش و  ناـنچ  ناـسنا  تسا . هدرمش 
مدآ ریخست  رد  ملاع  ناس  نیدب  تسا . هداتسرف  ورف  وا  رب  ار  شیوخ  راکشآ  ناهنپ و  ياه  تمعن  هدروآ و  رد  نآ  ریخـست  هب  اریگمه  بش ،
اهنت رگید  تادوجوم  هک  اجنآ  نیاربانب  دیوج . دوس  شیوخ  فادها  تهج  رد  همه  نیا  زا  هک  تسا  هدیـشخب  ناوت  ار  یمدآ  هتفرگ و  رارق 

، رایتخا و  هدارا )  ) اب یتسه و  نیناوق  زا  یهاگآ )  ) اب دـناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  ناسنا  دـننک  یم  لمع  يربج  نیناوق  بوچراـچ  رد 
کی هدـیرفآ ي  وا  تسین  یتسه  ملاع  زا  هدـیرب  يدوجوم  ناسنا  همه ، نیا  اب  دزاس  لوحتم  شیوخ  ضارقا  ياتـسار  رد  ار  مکاـح  طـیارش 

نیناوق شراتفر  دوجو و  رب  تسیندودحمان و  یتسه  ناسنا  اما  دراد . راوتسا  کیدزن و  يدنویپ  ناگدیرفآ  رگید  اب  تسا و  یلاعتم  تقیقح 
نیا نودب  اه و  یگتسویپ  اهدنویپ و  نآ  نودب  ناسنا  یقیقح  تیوه ، درادن  يزیرگ  مکاح  نیناوق  شریذپزا  تسا و  مکاح  ییاه  تنـس  و 

یتخـس هب  هک  دوب  هدش  کچوک  نانچ  برغ  رد  یتسه  ناهج  -1 تفرگ : هجیتن  نینچ  ناوت  یم  سپ  درادـن . موهفم  وانعم  اهتنـس  نیناوق و 
ناهج رد  اما  دش . یم  موکحم  هفارخ  لایخ و  بسچرب  اب  تشاد  يدام  ریغ  گنر  هچره  ودراذگب  رتارف  يدام  تعیبطزا  ار  اپ  تسنتاوت  یم 
ناهج اب  هسیاقم  رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نآ  هبترم  نیرت  تسپ  نیرت و  نییاپ  تعیبط  ناهج  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  یتسه  یمالـسا ، ینیب 

ابیز نیرترب و  ناونع  هب  ناسنا  تیصخش  رب  مالسا  هک  تسا  ییاهتنا  یب  روانهپ و  ناهج  نینچ  رد  تسین . شیب  يا  هظحل  يا و  هرطق  تیدبا 
هدیزگرب ناگداتسرف  لاعتم  دنوادخهکنآ  بلاج  درمش . یم  وا  رخـسم  ار  تعیبط  ءاروام  تعیبط و  ناهج  و  دزرو ، یم  دیکأت  قولخم  نیرت 

تخـس زین  رگید  ياهناسنا  اب  هکلبرگید  تادوجوم  اب  اهنت  هن  برغ  رکفت  رد  ناسنا  -2 تسا . هدـیزگرب  اه  ناسنا  نیمه  نایم  زا  ار  شیوخ 
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وجتـسج دوخ  یـصخش  عفانم  هدودحم ي  رد  اهنت  ار  روما  همه  تسوج و  تذل  هاوخ و  تعفنم  ًاساسا  ناسنا  هاگدید ، نیا  رد  تسا  هناگیب 
ناسناور نیا  زا  دـناد . یم  شیوخ  ياه  ییوجماک  نیمأت  يارب  رگید  ياهناسنا  مادختـسا  تعیبط و  ریخـست  ار  دوخ  هفیظو ي  وا  دـنک . یم 

کی زا  ودـنراد  يدـحاو  أشنم  تادوجوم  همه  یمالـسا ، رکفت  رد  اـما  دـنیب . یم  اـهناسنا  ریاـس  عفاـنم  اـب  داـضت  رد  ار  دوخ  عفاـنم  هراومه 
یمدآ يارب  یتسه  رهاظم  همه ي  هکلب  دنراد ، نیرید  سنا  رادیاپ و  دنویپ  رگدیدکی  اب  اه  ناسنا  اهنت  هن  ور  نیا  زا  دنا .  هدـمآ  رب  تقیقح 

نیمدـت يارب  يرایمه  نواعت و  بلاق  رد  اهنت  رگیدـکی  اب  اهناسنا  لباقتم  يریگ  هرهب  مالـسا  رد  دراد . قیمع  قیقد و  ییانعم  انـشآ و  ییاوآ 
یگنهامه و نینچ  لوصحم  یمالـسا  بولطم  هعماج   . تسا هدش  هدرمـش  عورـشم  زاجم و  یناسنا  لیـصا  تلزنم  هب  لوصو  اه و  يدنمزاین 

شتمزغ همه ي  هب  ناسنا  یمالسا ، هاگدید  رد  نیاربانب  تسا . نآ  ياضعا  داحآ  يارب  رادتقا  تینما و  تزع ، نیمأت  ياتـسار  رد  يرایمه و 
زا هتـسجرب  يوضع  وا  ددرگ . یمن  وا  هدارا  درگرب  شنیرفآ  تسین و  رادـم  دوخ  هتخاس و  دوخ  ناسنا  دراد  هژیو  هاگیاج  یتسه  ناـهج  رد 

فالخرب مالـسا  رد  -3 تسا . ناـهج  لـک  رد  دوـجوم  بساـنت  مـظن و  تیاـعر  ورگ  رد  شییاـیوپ  يرادـیاپ و  هـک  تـسا  یتـسه  هموـظنم 
یمن يزیر  همانرب  یمدآ  ملاع و  يارب  يدام  تسپ  لاـیما  هنزور  زا  دوشیمن و  هتـسیرگن  ناـهج  هب  یمدآ  مشچ  گـنت  هچیرد  زا  مسیناـموا ،

یم رارق  یباـیزرا  هعلاـطم و  دروم  ملاـع  طـباور  هعومجم ي  رد  ار  وا  تیوه  درگن و  یم  یتسه  هدرتـسگ ي  هنهپ  رد  ار  ناـسنا  هکلب  دوش ،
تسرد ریـسفت  اب  دنـشخب و  ییاهر  تعیبط  گنت  هدودحم  زا  ار  ناسنا  هک  دوش  یم  هصالخ  هتکن  نیمهرد  یهلا  ءایبنا  تلاسر  ًاساسا  دهد .

برغ گنهرف  یلصا  زیامت  عقاو  رد  دنمفده  یتسه  ( 2 دنناشکب . رت  یلاعتم  یلاعتم و  تابیاغ  فادـها و  هب  ار  وا  حور  نهذ و  تقیقح ، زا 
زاغآ و هک  تسا  يرتفد  يدام  رکفت  هاگن  زا  ناهج  دـنیب . یم  اهتنم  أدـبم و  یب  ار  یتسه  ناـهج  برغ  هک  تسا  هتکننیا  رد  یهلا  ناـیدا  اـب 

ناسنا دنام و  یم  موهفم  انعم و  یب  ًابلاغ  یتسه  يارجام  بیترت ، نیا  هب  تسین . شیپ  رد  ینشور  ماجرف  ار  شنیرفآ  ناتـساد  درادن و  ماجنا 
دصقم و زین  ناسنا  يارب  هکلب  دنرادن  یتیاغ  ملاع  تادوجوم  اهنت  هن  درادن . شیپ  رد  ینشور  هار  ناهج ، نیا  زا  كدنا  ییاه  هتکن  مهف  رج 

تسا یناسنا  ياه  هتساوخ  زیارغ و  دراد  دوجو  هکینـشور  هطقن  اهنت  هنحـص ، نیا  رد  تسین  ریوصت  لباق  کیرات  يایند  نیا  رد  يدذوصقم 
یلبق و حرط  کی  رب  ناهج  ناسنا و  تقلخ  شنیرفا و  ماظن  یمالـسا  هشیدـنا  رد  اما  دوش . هتفگ  خـساپ  دـیاب  يرـشب  ریبدـت  شالت و  اـب  هک 

يدوجوم چیه  تسا ، تکرح  رد  هنامیکح  یتیاغیوس  هب  هدش و  هدیرفآ  دنمدرخ  ییأدـبم  زا  ناهج  تسا . هتـشگ  راوتـسا  راد  قدـه  همانرب 
تلزنم و هک  درک  لوبق  دیاب  تقلخ ، رد  يدنمتیاغ  شریذپ  اب  درادن . هار  یتیگ  رسارس  رد  يژک  یتسس و  هدن و  قلخ  باسح  یب  فازگ و 

تسا هبترمدنلب  فیرش و  رایسب  يدوجوم  یمدآ  یمالـسا ،  ینیب  ناهج  رد  تسا  یقیقح  فادها  تیاغ و  نامه  عبات  زین  دارفا  يدنمـشزرا 
تسین و لئاق  ناسنا  يارب  ینأش  نینچ  يدام  ینیب  ناهج  اما  تسا . هدـش  هدـیرفآ  یلعت  قح  هب  برق  تیدوبع - ینعی  الاو - یتیاـغ  يارب  هک 

تسا هجوت  یب  یناسنا  رادیاپ  داعیا  یقیقح و  روما  هب  دنک و  یم  ریسفت  ناهج  نیا  هدودحم ي  رد  اهنت  شیوخ و  قلاخ  زا  هدیدرب  ار  یمدآ 
نایم بسانت  ( 3 دـنک . یم  لیلحت  ییایند  یگدـنز  يدرف و  لامآ  بوچراـچ  رد  ار  ناـسنا  تیـصخش  اـه  يزیر  هماـنرب  اـه و  لـیلحت  رد  و 

ینوگمهاـن اـی  ینوگمه  سپ  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  هناشیدـنا  رود  هناـمیکح و  هشقن  کـی  ساـسا  رب  شنیرفآ  ناـهج  عیرـشت  نیوـکت و 
هک تساج  نیمه  زا  دراد ، ار  دوخ  هژیو  هاـگیاج  یلک  هشقن ي  نآ  رد  یگمه  تاـناکما  اـه و  تیفرظ  رد  فـالتخا  نینچمه  تادوجوم و 

نیناوق لوا ، هتـسد  تسا : هتـسد  ود  رب  نآ  ماع  موهفم  رد  یهلا  نیناوق  هتبلا  دوش . یم  مولعم  یهلا  يراذگ  نوناق  عیرـشت و  هاگیاج  شقن و 
تمـس هب  ینیوکت  رظن  زا  ار  تادوجوم  دزاس و  یم  رارقرب  یتسه  هموظنم  رد  ار  یگنهامه  مظن و  هک  تسا  یتسه  ياـه  هدـیدپ  رب  مکاـح 

هب ار  ناسنا  تکرح  همانرب ي  تسا و  طوبرم  ناسنا  هدارا  هناهاگآ و  راتفر  هب  هک  تسا  ینیناوق  رگید  هتـسد  اما  دناشک . یم  بولطم  تیاغ 
زا ناسنا  لوحت  يارب  یلمع  همانرب  عقاو  رد  دوش  یم  هدیمان  تعیرش )  ) ای عیرشت )  ) ًاحالطـصا هک  ریخا  نیناوق  دهد  یم  ناشن  دوصقم  يوس 
وا تداعس  وناسنا  تیعقاو  هب  تبسن  دنوادخ  قلطم  یهاگآ  زا  هتـساوخرب  هک  نیناوق  نیا  تسا . بولطم  يوگلا  تمـس  هب  دجوم  ياهتیفرظ 
ات ماگ  هب  ماگ  ار  تفرشیپ  دشر و  هار  هدرک و  يرادرب  هرهب  ینونک  ياهتیفرظ  زا  دیاب  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  تسا ، ترخآ  ایند و  رد 

رـشب تیادـه  يدـصتمدوخ  یتسه  قلاخ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  میرک  نآرق  يراذـگ  نوناـق  رد  نید  شقن  ( 4 دومیپ . لامک  یلاع  ياـه  هلپ 
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ياه هتـسناد  اه و  هتفای  زا  ار  یحو  تحاس  عطاق  روط  هب  دـنوادخ  دریگ . یم  رب  رد  زین  اریراذـگ  نوناـق  هدودـحم ي  تیادـه  نیا  و  تسا .
هب ار  وا  دوب ، هتخیمآ  رد  یحو  اب  ار  دوخ  ياه  هتفگ  زا  یکدنا  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  یتح  هک  دهد  یم  رادشه  و  دناد . یم  رود  هب  يرشب 
رد ناس  نامه  هب  هکلب  دوش  یمن  دودـحم  يدابع  يدرف و  روما  هب  يراذـگ  نوناق  هنماد  هک  تساجنیا  مهم  هتکن  درک . یم  تازاجم  یتخس 

. دریگ یم  رارق  نید  تلاخد  هدودحم ي  رد  زین  يویند  یعامتجا و  روما  مسیرالوکـس ، فالخرب  نیاربانب ، دراد  نایرج  زین  یعامتجا  روما 
تیدوبع و ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  اهراب  یمالـسا  گنهرف  رد  يراذگـشزرا  يدنمـشزرا و  رایعم  ( 5

نیا هب  تسا  حلاص  لمعو  يوقت  نامیا ،  زا  ترابع  رـشب  یگتفای  تیادـه  هناشن ي  دـعب و  برق و  كالم  نینچمه  تسا  هناصلاخ  یگدـنب 
هب هک  اجنآ  زا  ینیوکت  ياه  هتـشاد  اهیدـنمناوت و  نازیم  هرخلاـب  لـباقتم و  قوقح  اـه و  تیلوئـسم  یگداوناـخ  یعاـمتجا و  نوئـش  بیترت 

بتاکم رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دشاب . صاخـشا  یعقاو  شزرا  رگناشن  دـناوت  یمن  تسین  ناسنا  یگتفای  تیادـه  رگنایامن  دوخ  يدوخ 
رارق رظن  دـم  تایح  عماج  ماظن  دوش و  یمن  لیلحت  تقلخ  ییاغ  فدـهاب  تبـسن  رد  شیوخ و  لصا  اب  دونیپ  رد  ناشنا  نوچ  برغ  يداـم 

اهتیلوئـسم اه ، شقن  توافت  هاگدید ،  نیا  رد  دوش . یم  يراذگ  شزرا  یعامتجا  تلزنم  يدام و  قوقح  اب  طابترا  رد  ناسنا  اهنت  دریگیمن 
هک تسور  نیمه  زا  دـیاش  دـیآ . باسح  هب  يراذگـشزرا  رد  تاوفت  یعقاو و  تیـصخش  فـالتخا  ياـنعم  هب  ًاـقیقد  یقوقح ، تازاـیتما  و 

هدروآ باسح  هب  ناسنا ) همین   ) ار نز  مالـسا  سپ  دشاب ، یم  درم  فصن  وا  ثرا  ای  نز  هید  یمالـسا  هقف  رد  نوچ  دنا  هدرب  نامگ  یهورگ 
یعامتجا ياهتیلوئسم  اهدرکراک و  هب  رظان  هکلب  درادن  درم  نز و  تیصخش  اب  یطابترا  چیه  مالـسا  رد  ماکحا  هنوگ  نیا  هکنآ  لاح  تسا 

نیا ًـالومعم  تسا . ییارگ  درف  مسیناـموا و  برغ  دـیدج  گـنهرف  یـساسا  رموحم  یمالـسا  تعیرـش  رد  هعماـج  درف و  هاـگیاج  ( 6 دراد .
يارب نید  رگا  تسا ؟ فلاـخم  يدرف  عفاـنم  هب  هجوـت  ییارگ و  ناـسنا  اـب  مالـسا  رگم  هک  دـسر  یم  نهذ  هب  تسخن  هـلهو ي  رد  شـسرپ 

يدـیدرت دـهد ؟ رارق  داضتو  لباقت  رد  برغ  گنهرف  اب  یمالـسا  گنهرف  دـناوت  یم  يور  هچ  زاسپ  تسا  هدـمآ  رـشب  تداعـس  تیادـه و 
فده و چـیه  دارفا  تداعـس  تحلـصم و  زج  هدـش و  هداتـسرف  ورف  رـشب  داحآ  تیادـه  يارب  یگمه  یهلا  نایدا  ریاس  مالـسا و  هک  تسین 

توافت برغ  ییارگ  درف  اب  تهج  ود  زا  یمالـسا  موهفم  رد  ییارگ  درف  هک  تساجنیا  رد  یلـصا  هتکن  اـما  تسا ،  هدوبن  رظن  رد  يدوصقم 
یفیرعت یناسنا ) درف   ) ناسنا زا  برغ  -1 هکنیا : حیضوت  وا ، تداعس  ریـسفت  تهج  زا  رگید  درف و  فیرعت  تهج  زا  یکی  دراد ، داضت  هکلب 

اه وزرآ  یکی  تسا  یگژیو  ود  ياراد  اهنت  ناسنا  هاگن  نیا  رد  دراد  راکـشآ  توافت  مالـسا  هاگدید  زا  ناسنا  فیرعت  اب  هک  دهد  یم  هئارا 
دوش یم  هتفرگ  هدیدان  ناسنا  يدامارف  يونعم و  داعبا  اهنت  هن  نیاربانب  تسا  شاعم  لقع  ای  يرازبا  لقع  يرگید  یصخش و  ياه  هتساوخ  و 

یمالـسا فراعم  رد  دوش . یم  هجوت  یناویح  تسپ  ياه  هبنج  اهنت  وا  نوگانوگ  ياهیدـنمزاین  ینیمز و  تایح  هدـیچیپ ي  داعبا  یتح  هکلب 
تـسا ناسنا  یعقاو  ياـهزایننیمأت  لـماکت و  يارب  يرازبا  يداـم  مسج  تسوا و  یتوکلم  حور  سفن و  هب  ناـسنا  تینادرف  لیـصا و  تیوه 

یمن لفاغ  درف  تایح  نوگانوگ  ياه  هیال  هب  هبناج  همه  هجوت  زا  یناسنا ، تایح  رادـیاپ  نادواج و  دـعب  رب  دـیکأت  نمـض  مالـسا  نیارباـنب 
، دـنک یم  تلفغ  یعامتجا  یلاعتم و  ياهزاین  زا  دراذـگ و  یم  تشگنا  يدام  يدرف و  ياهزاین  رب  اـهنت  برغ  گـنهرف  هک  اـجنآ  -2 دنام .

درف لامک  دـشر و  رد  یگداوناخ  یعامتجا و  تابـسانم  ریثأت  هب  درگن و  یم  يونعم  يداـم و  ياهیدـنمزاین  هیلک  اـب  ار  یناـسنا  درف  مالـسا 
دنچ طابترا  لیلد  هب  اـما  دراد  هجوت  وا  ياهیدـنمزاین  درف و  حـلاصم  هب  تیاـهن  رد  دـنچره  یمالـسا  تعیرـش  ور  نیا  زا  دراد  ناوارف  هجوت 

یسانش ناور  یـسررب  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  دارفا  تداعـس  ياتـسار  رد  زین  یعامتجا  حلاصم  هراومه  هداوناخ ، هعماج و  درف ، نایم  هیوس 
هدش قلخ  تاذ  رهوگ و  کیزا  درم  نز و  نارسفم  لقن  ربانب  توافتم : تیسنج  كرتشم و  تیوه  درم 1 / نز و  ياه  توافت  مالسا  رد  نز 
يو یلیفط  ئو  دـئاز  درم و  رب  عرف  نز  هکنیا  هن  تسا  یکی  درم  نز و  رهوـگ  تسا و  زیچ  کـی  دارفا  هـمه ي  شنیرفآ  لـباق  أدـبم  دـنا و 

اب نیرک  نآرق  درکقلخ . لصا  نامه  زا  ار  اه  نز  اهدرم و  همه ي  هک  تسا  هدیرفآ  یلـصا  تاذ  نامه  زاار  نز  نیلوا  دـنوادخ  هکلب  دـشاب 
یناسکی هب  حیرـصت  اجاوْزَأ ».... ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو  هلمج «  اـب  زین  و  اـهَجْوَز » اـْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ   » تراـبع

نز و ناور  حور و  هک  دـنرواب  نیا  رب  هتـسناد و  ناور  ناـج و  حور ، ياـنعم  هب  ار  سفن  ناسانـشناور  یخرب  تسا . هدرک  درم  نز و  تیوه 
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: دنیوگ یم  يوسنارف  فورعم  ناسانـشناور  مورف و  کیرا  وسبد  سیروم ، دـننام : یبرغ  ناساشناور  زا  يا  هراپ  یفرط  زا  تسا  ناسکی  درم 
رـساعم رـسفم  تسا  ناسکی  اهنآ  همه ي  يریگ  هجیتن  هداد و  رارق  قیقحت  دروم  ار  درم  نزطباور و  يداـیز  بتک  درادـن و  تیـسنج  حور  )
تیعقاو لصا  تاذ و  رهوگ و  اـنامه  همیرک  نیا  رد  سفن  زا  روظنم   : ) دـیوگ یم  ءاـسن  هروس  لوا  هیا  هب  هراـشا  اـب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

هیآ هب  ار  هزات  ای  نهک  سفنلا  ملع  ثحابم  هک  تسین  اور  سپ  تسین  نآ  دـننام  ناور و  ناـج ،  حور ،  نآ ،  زا  دارم  و  تسا .  یـش ء  ینیع 
راگدرورپ و يوس  هب  نآ  عوجر  ناسنا و  رد  نآ  حـفن  سفن و  شیادـیپ  اب  رظان  تایآ  اب  ار  ثحب  لـحم  هیآ  هراـبرد  قیقحت  اـی  داد و  طـبر 

تاذ لصا و  رهوگ و  یناسنا و  تیوه  رظن  زا  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  تسناد ) هتسباو  یناسنا  حور  ماکحا  هب  طبترم  ینآرق  ثحابم  رگید 
اب نادرم  هکلب  دنتـسه  توافتم  مه  اب  درم  نز و  اهنت  هن  یناور  رظن  زا  اما  تسین ، اـهنآ  تقلخ  هیلوا  هداـم  رد  یتواـفت  چـیه  هدوب و  ناـسکی 

نیا تشادیاپ  تسا و  رثؤم  رایـسب  لامک  يوسب  اهنآ  دربشیپ  رد  اهتوافت  نیا  هک  دـنراد  ییاهتوافت  دوخ  ياه  سنجمه  اب  نانز  رگیدـکی و 
هب ییالاب  رظنم  زا  نالک و  یهاگن  اب  رگا  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  تسا . يرورض  هعماج  يزاسهب  يارب  یهورگ  يدرف و  ياه  فالتخا 

زیارع و اهراتفر و  هیلک  هک  تسا  یساسا  دُعب  ود  ای  رصنع  ود  ياراد  نز  درم و  زا  معا  ناسنلا  هک  مینیب  یم  میرگب  یناسنا  تیوه  تیهام و 
هولج تاقتشم و  مامت  اب  تسا  رت  سوملم  سوسحم و  هک  يدام  هبنج ي  فلا ) دوش : یم  حرطم  دعب  ود  نیا  رد  یعون  هب  يو  ياه  هتساوخ 

یناور و موـلع  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يرفعج  همـالع  موـحرم  نآ  صاوـخ  اـه و  هوـلج  تاقتـشم و  ماـمت  اـب  يوـنعم  هـبنج ي  شیاـه ب )
 ، دـشر اهنت  هن  یگدـنز  يارجم  رد  اهنآ  میظنت  دـعب و  ود  نیا  ندرک  گنهامه  نودـب  هک  دـننک  یم  تابثا  یبوخ  هب  یخیراـت  تادـهاشم 

عقاو رد  دش . دهاوخ  رجنم  یناسنا  نوئش  همه  تالالتخا  هب  روبزم  یگنهامه  ان  هکلب  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  عامتجا  درف و  يارب  ار  لامک 
رظن زا  درم  نز و  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  یمدآ  نوماریپ  هک  تسا  يدام  ياه  هدیدپ  لماوع و  ندئرک  یلقیـص  لیدـعت و  يارب  يونعم  رـصنع 
هنوگ چـیه  تهج  نیا  زا  هدوب و  كرتشم  تیوه  ياراد  نادرم  نانز و  نیاربانب  دنتـسه . كرتشم  ناشدوجو  رد  رـصنع  ود  نیا  تیدوجوم 

ره و  دراد . دوخ  نم )  ) هب تبـس  یهاـگآ  دوخ  یعون  تسا و  تیـصخش ) دوخ ، ( ، ) نم  ) ياراد یناـسنا  ره  دـنرادن . رگیدـکی  اـب  یتواـفت 
هبفرـص ار  دوخ  ياهییاناوت  اهدادعتـسا و  یمامت  تسوا و  تیـصخش  رگنایامن  هک  تسا  رتکاراک )  ) شنم ياراد  درم  هچ  نز و  هچ  یناـسنا 

تسا و لماک  ناسنا  هلحرم ي  نید  نابز  هب  هک  یلاع  نم )  ) هب ندیـسر  يارب  وا  رگید  ترابع  هب  دنک . یم  دوخ  نم )  ) نیا ندـناسر  لماکت 
فطاوع تاناجیه و  یتسه و  فده  هفسلف و  رد  هشیدنا  نادجو و  دنک . یم  ششوک  شالت و  تسا  ارگنامرآ  ناسنا  ره  نامرآ  لآ و  هدیا 

تیفیک نازیم و  رد  ییاهتوافت  دنـشاب  هتـشاد  یتسه  ملاع  رد  تسا  انب  هک  يا  هفیظو  بسانت  هب  اهنآ  تسه و  اهناسنا  همه  دوجو  رد  ینورد 
-1 برغ : یتخانـشناور  هرگن  ( 1 اه : تواـفت  هشیر  / 2 دنـشاب . یم  یناسکی  فیرعت  ياراد  یتسیچ  تیهاـم و  رظن  زا  یلو  دـنراد  داوم  نیا 

اهتوافت نیا  رد  يریثأت  هنوگچیه  هعماج  گنهرف و  تسا و  تقلخ  تاذزا  هتساخرب  اهتوافت  یتیسنج :) ياهتاوفت  تثارو و   ) دیورف هرگن ي 
نیاربانب تسا .  یشیرتا  واکناور  دیورف ، دنومگیز  دنا  هتخادرپ  شیوخ  ياه  هیرظن  هئارا  هب  رکفت  نیا  اب  هک  یناسانشناور  هلمج  زا  دنرادن .

هباشم یگدنز  تسخن  لاس  ود  لوط  رد  رسپ  رتخد و  دنک . یم  افیا  ار  یمهم  رایسب  شقن  ناسنا  راتفر  نایب  رد  تیسنج  يواکناور  هرگن ي 
لثم یتسیز ) نورب   ) لماوع ریثأت  هب  دـیورف  درک . دـنهاوخ  دـشر  توافتم  يا  هنوگ  هب  یـسنج  یناور  دـشر  لحارم  رد  یلو  هدوب  رگیدـکی 

هرگن - 2 دناد . یم  هدننک  نییعت  ار  یتسیز  تیعـضو  درم  نز و  یتیـسنج  ياهتوافت  رد  هتـشادن و  يداقتعا  چـیه  هعماج  هسردـم ، هداوناخ ،
ناسانشناور زا  هورگ  نیا  تسا . یعامتجا  يریگدای  لصاح  رسپ  رتخد و  یتیسنج  ياهتوافت  یتیـسنج :) ياهتوافت  طیحم و   ) ناکیلگ لراک 

هنادرم ياهراتفر  رطاخ  هب  نارسپ  هنانز و  ياهراتفر  رطاخ  هب  نارتخد  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  دنا  هدرک  ادیپ  يرایـسب  نارادفرط  هزورما  هک 
نارتخد و رد  یتیـسنج  ياـهراتفر  تیوقت  ثعاـب  یتیـسنج  ریغ  راـک  ماـجنا  تروص  رد  هیبنت  اـیقیوشت  نیا  دـنریگ و  یم  رارق  قیوشت  دروم 
 . دوش یم  یتیسنج  صاخ  ياهراکماجنا  بجوم  اهنآ  زا  یلمع  تشادرب  عقاو  رد  نارگید و  راتفر  رد  يریگوگل  یفرط  زا  دوش . یم  نارسپ 

یم هنانز  ياهراک  ماجنا  هب  ار  وا  دـنریگ  یم  رارق  هجوت  درومو  هدرک  تفاـیرد  شاداـپ  هناـنز  هژیو  ياـهراتفر  ماـجنا  ربارب  ردـیرتخد  هکنیا 
لراک دوشیم . اهنآ  یتیـسنج  ياهراتفر  ثعاب  ردامزا  اهنآ  يزاس  دـننامه  دـننک و  یم  يریگوگلا  ردام  زا  اه  هچب  رتخد  ییوس  زا  دـناشک ،
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یعامتجا طیحم  زا  یشان  اهیدنمناوت ، اه و  يریذپبیـسآ  يدرف ، ياهتیفرظ  یتیـسنج ، ياهتوافت  هک  دنراد  رظن  قافتا  شناراکمهو ، ناکیلگ 
ربانب ددرگ .  یم  درم  نز و  تیسنجود  رد  یتوافتم  ياه  یگژیو  يریگ  لکش  بجوم  یلماوع  نینچ  تسا و  هعماج  یگنهرف  ياهراجنه  و 

رد هنادرم  نانز و  رد  هنانز  ياهراتفر  زورب  ثعاب  یگنهرف  ياـهراجنه  یعاـمتجا و  طـیحم  تسا  یتسینمف  ياـهداینب  رب  ینتبمهک  قوف  رظن 
تسا و نارگید  راـتفر  زا  يرادرب  وـگلا  تسا  هدـش  حرطم  یعاـمتجا  يریگداـی  هرگن ي  رد  هک  هجوـت  لـباق  مهم و  هتکن  دوـش . یم  ندرم 

یم ناشن  هنادرم  ای  هنانز  راتفر  دوخ  زا  دـنریگ و  یم  دای  اهراتفررگید  دـننامه  ار  یـسنج  یـسانش  پیت  نارـسپ  نارتخد و  هیرظن ، نیارباـنب 
هرگن - 3 دنهد . ناشن  دوخ  زا  ارراتفر  نامه  هیبش  دنزومایب و  ار  ییاهراتفر  دنناوت  یم  نارگید  زا  دیلقت  اهراتفر و  هدـهاشم  اب  اهنآ  دـنهد . 

، هژاـیپ ناژ  هدـیقع  نیارباـنب  تـسا . نادـنزرف  هشیدـنا  رکفت و  زا  هتـساخرب  اـهتوافت  یتیــسنج ) ياـهتوافت  یهاـگآ و  دوـخ   ) هژاـیپ ناژ  ي 
ار یقالخا  میهافم  رگید  هک  دنزوما  یم  هنوگنامه  ار  یتیـسنج  ياهـشقن  میهافم  اهراتفر و  ناکدوک  تسا  نآ  حارط  یـسیئوس  سانـشناور 
ار نارـسپ  نارتخد و  راتفر  رد  اهتوافت  یتیـسنج و  ياه  يریگدای  یتخانـش ) - يدشر  ) هرگن ي ساسا  رب  گربلهک  سنرول  دـنریگ . یم  ارف 
هب دنناوت  یمناکدوک  یگلاسراهچ  رد  دنتسه ، قیقدًالماک  دوخ  یسنج  يراذگمان  رد  یگلاس  هس  ات  ناکدوک  رتشیب  دنک : یم  نایب  هنوگنیا 

يرترب جیردت  هب  هدرک  يدنب  هتسد  یتیسنج  ظاحل  زا  ار  دوخ  ناکدوک ، نا  زاسپ  دننک . يدنب  هتـسد  ثنؤم  رکذم و  ناونع  هب  ار  دارفا  روط 
یم ادیپ  شیارگ  هنانز  ياهتیلاعف  ءایـشا و  هب  دناد  یم  هچب  رتخد  ار  دوخ  هک  یکدوک  دننک . یم  زاربا  ار  دوخ  یتیـسنج  کیتامتـسیس  ياه 
ياه هرگن  دـقن  ینید 1 - یتخانـشناور  هرگن  ( 2 دراد . یناوخمه  یگنهاـمه و  كدوک  یـسنج  تیوه  اـب  اـهتیلاعف  ءایـشا و  نیا  اریز  دـنک 
هزیرغ هژیو  هب  هزیرغ و  تثارو و  يارب  هک  دیورف  تایرظن  رگید  دننام  تثارو » لماع  يواکناور و  هرگن ي   » رد دـسر  یم  رظن  هب  -1 برغ :

یبگنهرف طیحم و  یتایح  مهم و  شقن  هب  دوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  هعماج  یگنهرف و  طیحم  شقن  تسا و  لـئاق  تیمها  زا  شیب  یـسنج  ي 
هرگن ي رد  يوـس  زا  -2 تسا . هتخادرپ  درم  نز و  نیب  ياـهتاوفت  رد  تثارو  شقن  هب  یطارفا  تروـص  هب  هیرظن  نـیا  تـسا و  هدـش  يرهم 

یهیدـب یتح  تسا و  هدـش  هتخادرپ  اهتوافت  داجیا  رد  یگنهرف  یعامتجا و  شقن  هب  یقطمن  لومعم و  دـح  زا  شیب  یعاـمتجا » يریگداـی  »
هب هک  مینیبیم  یتخانش » - يدشر  » موس هیرظن  رد  -3 تسا . هدش  هتفرگ  هدیدان  رـسپ  رتخد و  یتسیز  ياهتوافت  یتسیژولویزیف و  ینابم  نیرت 

یتیسنج راتفر  هجیتن  رد  تیسنج و  صیخـشت  یـسانش و  تیوه  ثعاب  هک  دوش  یم  هراشا  ناکدوک  دوجو  رد  ینالقع  هژیو ي  يورین  کی 
هدیدان ناکدوک  رد  رکفت  لقعت و  نامز  ندیسر  ارف  زاشیب  یتیسنج  يراتفر  ياهتوافت  هکنیا  هلمج  زا  دراد  یتالکشم  زین  هیرظننیا  دوش . یم 

دارفا یگدـنز  زا  ار  هرود  نیا  دـیاب  اـی  هک  میتـسه ، یکدوک  يدازوـن و  نارود  رد  يراـتفر  ياـهتوافت  نیا  دـهاش  اـم  تسا و  هدـش  هتفرگ 
تروص درف  تخانش  كرد و  نودب  يراتفر  ياهتوافت  هک  یئانثتـسا  يا  هرود  ناونع  هب  ای  تسا و  لاحم  نیا  هک  یلاح  رد  مینکن  بوسحم 

رد طیرفت  طارفا و  هک  نونکا  ینید : هرگن ي  ناـیب  - 2 تسا . هدشن  نایب  یتخانـش  - يدشر هرگن ي  رد  بلطم  نیا  ومینک  یفرعم  دریگ  یم 
تعیبط و رب  ینتبم  ینید  ياـه  هیرظن  هکنیا  مالـسا و  نیبم  نید  رد  یتخانـشناور  ياـه  هرگن  هب  هجوت  اـب  دـش ، هدـهاشم  هناـگ  هس  تاـیرظن 

يراتفر ياهتوافت  هاگتساخ  یسررب  هب  تسا  يرـشب  لقع  ینایحو و  يا  هزومآ  زا  يا  هزیوآ  ینید  نایاوشیپ  تایرظن  تسا و  يرـشب  ترطف 
تثارو هزیرغ و  زا  یشان  ار  یتیسنج  ياهتوافت  زا  يا  هراپ  تسا  تنس  باتک و  زا  هتساخرب  هک  مالسا  ياه  هیرظن  میزادرپ . یم  یتیـسنج  و 

یَلَع َُدلُوی  ٍدُولْوَم  ُّلُک  تیاور «:  اب  رگید  يوس  زا  دیامرف ، یم  نایب  ار  یکیتینژ  هلئسم  تیـساسح  ساسَد »..... َقررِعلا  َّنِا   » ریبعت اب  هتـسناد و 
زا هدرک و  صخـشم  ار  درف  يراتفر  ياهدنیارف  رد  نیدـلاو  هژیو  هب  طیحم و  هدـنزاس  شقن  ِِهناَرِّصَُنی »... َو  ِِهناَدِّوَُهی  ُهاََوبَأ  َنوُکَی  یَّتَح  ِةَرْطِْفلا 

تیـسنج رد  تثارو  ریثأت  ربمه  قوف  تیاور  دـنک . یم  نایب  زین  ار  يراـتفر  یهدوگلا  تیبرت و  رب  تموکح  زین  هعماـج و  شقن  رگید  يوس 
هرگن ي یعامتجا و  يریگدای  يواک ، ناور  هیرظن  هس  ره  رب  مالـسا  دراذـگ . یم  یقاب  طیحم  ینیرفآ  شقن  يارب  ییاج  مه  هدرک و  هراـشا 
. تسا لئاق  يا  هژیو  هاگیاج  یهاگآ ) دوخ   ) و یعامتجا ) گنهرف  طیحم و  تثارو ( ،)  ) زا کیره  يارب  هتشاد و  هجوت  یتخانش  يدشر – 

يارب زگره  دنک و  یم  نییبت  ار  کیره  هدنزاس  شقن  هتـسیرگن و  رـشب  یگدـنز  داعبا  یمامت  هب  هنارگن  عماج  یهاگن  اب  مالـسا  لاح  ره  هب 
یناور یقالخا و  تیبرت  رد  طیحم  تثارو و  شقن  هب  هجوت  اب  (ع ) یلع ترـضح  دـیوج  یمندوسرگید  يایاضق  یفن  زا  هیـضق  کی  تاـبثا 
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رب دیکأت  اب  زین  و  تسا ). هدیدنـسپ  ياه  تثارو  رب  لیلد  یقالخا  يایاجـس  ) ینعی قارعألا » مرک  ناهرب  قالخألا  نسح  دیامرف «: یم  اهناسنا 
بایغ روضح و  رد  تسا  فیرـش  شا  یگداوناخ  هشیر  هک  یـسک  :» دیامرف یم  ناکدوک  رب  یناور  ياهداد  نورب  عقاو  رد  هداوناخ و  شقن 

زا يریذپ  ریثأت  اب  مه  ددرگ و  یم  رب  تثارو  هب  مه  یتیسنج  ياهتوافت  نیاربانب  تسا » . هدیدنـسپ  تافـص  تلیـضف و  ياراد  لاح  ره  رد  و 
قلطم روط  هب  روما  زا  کی  چیه  یـسانشناور  هاگدید  زا  هتـشاد و  زیمآ  لادـتعا  یهاگن  روما  هیلک  هب  تنبـسن  مالـسا  دریگیم . لکـش  طیحم 

شقنهک هنوگنامه  هدوب  یسررب  لباق  دوخ  ياج  رد  یتسیز  روماو  تثارو  شقن  ور  نیا  زا  دشاب و  یمن  دارفا  راتفر  رد  راذگ  ریثأت  یعطقو 
اب (ع ) یلع ترـضح  دوش . یمن  هتفرگ  هدـیداناهنآ  یتیـصخش  يانب  رد  دارفا  ياـه  یهاـگآ  دوخ  زین  نـالاسمه و  هورگ  هداوناـخ و  طـیحم 

دیـشاب هاگآ  ینعی (  ةَدِصاَق »  ُهَُلبُـس  َو  ٌةَدِحاَو  ِنیِّدلا  َِعئاَرَـش  َّنِإ  َو  َالَأ  دیامرف «: یم  ینید  ياهروتـسد  میلاعت و  رد  لادتعا  هیور  نیا  هب  هراشا 
. ( تسا کیدزن  میقتسم و  لدتعم و  همه  نآ  ياههار  تسا و  یکی  نید  ياهروخشبآ  هک 

(1  ) یعیشریسافت هب  درکیور  اب  ِءاَسِّنلا » یَلَع  َنوُماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي یسررب 

نآ یلمع  يرکف و  درکیور  هاگن و  عون  هب  هجوت  اب  تسا ، نایدالامتاخ  هک  مالـسا  سدقم  نید  هدیکچ  این  ییالوم  هللاتزعرتکد  : هدنـسیون
هاـگن کـی  اـب  فلتخم ، ياـههصرع  رد  ار  درم  نز و  یقوـقح  هاـگیاج  هلمج  زا  دوـخ ، یقوـقح  میژر  رـشب ، يورخا  يوـیند و  یگدـنز  هب 

دید ضرعم  رد  یمازلا  لمعلاروتسد  کی  تروص  هب  ار  تنـس  نآرق ، صوصن  رد  هدومن و  میظنت  ینامزارف  يدامارف و  يزرمارف و  هنالداع ،
رد ار  درم  نز و  یقوقح  ماظن  هک  تسا  ياهیآ  اههد  زا  یکی  هک  ار - نوماوق »...  لاجرلا   » هیآ ي رضاح ، هلاقم ي  تسا . هداد  رارق  نایناهج 

، ثیدـح ریـسفت ، ياههزوح  رد  نیقیرف  نارگـشهوژپ  دـنمجرا  يارآ  زا  يریگهرهب  هب  دـیامنیم - حرطم  هعماج  هرتسگ ي  هداوناخ و  داهن 
رارق یمارگ  ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  ار  هلـصاح  جـیاتن  اهدرواتـسد و  هداد و  رارق  قیقد  یـسررب  ثحب و  دروم  مالـسا  قوقح  خـیرات و  هقف ،

رد نانز  رب  قلطم  تمومیق »  » یـسررب دقن و  هک  تسا  ینامزرید  همّدقم  هعماج . هداوناخ ، ءاسنلا ، نوماوق ، لاجرلا ، اه : هژاو  دیلک  دـهدیم .
ياهراتشون رذگهر ، نیمه  زا  هدوب و  ناهج  نانادقوقح  نارگشهوژپ و  نادنمـشیدنا و  زا  يرایـسب  یلوغـشملد  یعامتجا ، یملع و  لفاحم 

ًاضعب هک  میتسه  ینوگانوگ  ياهبتکم  تایرظن و  يریگلکـش  دهاش  هکنیا  هچ  تسا ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  خیرات  لوط  رد  ار  یناوارف 
لوسر نادیواج  هزجعم ي  هک  میرک  نآرق  اتسار ، نیا  رد  دناهدرک . يراشفاپ  اهنآ  رب  تایرظن  نیا  یتسرد  هب  لالدتسا  نمض  اهنآ  نابحاص 

ملع و يور  زا  رـشب ، یگدـنز  هدرتسگ ي  داعبا  هب  تیانع  اب  تسا ، ملاع  ریذـپانفیرحت  ینامـسآ  باتک  اهنت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 
اب یتـسه و  قلاـخ  اـب  يو  طـباور  ناـسنا ، نداد  رارق  تیاـنع  فطل و  دروم  نمـض  شاهناـمیکح  ياـههمانرب  اـب  یهلا  تحلـصم  تمکح و 
نآ تداعـس  نماض  هک  یتروص  هب  ار - درم ) نز و   ) نوگانوگ سنج  ود  لماعت  هلمج  زا  شیوخ و  نتـشیوخ  اب  هرخالاب  دوخ و  ناـعونمه 

ياههنوگ رد  لاح و  بسانت  هب  میرک  نآرق  ياـج  ياـج  رد  درم  نز و  یعاـمتجا  يدرف و  طـباور  هچرگ  تسا . هدومن  يزیریپ  - دـشاب ود 
هصرع ي رد  ار  درم  نز و  یقوقح  طباور  هب  طوبرم  ياههیآ  زا  هیآ  کی  اهنت  راتـشون  نیا  رد  یلو  تسا ، هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  توافتم 

یلع ُهللا  لّضف  امب  ِءاَسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » ۀیآ : میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ییوشانز  طباور  هدودحم ي  رد  هداوناخ  عامتجا و 
، هدـش ایوج  ار  ثیدـح  نآرق و  ناسانـشتغل  ياههاگدـید  تسخن  هیآ ، يریـسفت  یهقف و  ماکحا  یـسررب  زا  شیپ  (. 34 ءاـسن : ...« ) ٍضعب
: میزادرپیم یمالسا  ياهقف  نارسفم و  ياههاگدید  یسررب  هب  هاگنآ  میهدیم ، رارق  قیقد  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  نآ  يدیلک  ياههژاو 
« ماوق  » زا ءاسنلا .» لاجرلا و  اوقفنا ، امب  هللا ، لضف  امب  ماوق ، : » زا دنترابع  هیآ ، يدیلک  ياههژاو  ناسانـشتغل  هاگن  زا  هیآ  یناگژاو  یـسررب 

مایق ای  صخـش ، هب  مایق  يزیچ . رب  هدارا  مزع و  رب  مایق  . 3 ءیش ، هب  مایق  . 2 صخش ، هب  مایق  . 1 دوش : یم  تشادرب  هنوگ  هس  مایق »  » ینعم هب 
رایتخا هب  نادرم  ینعی  تسا ؛ ینعم  نیمه  زا  ( 11 تارجح :  ...« ) ِءاَسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي و  رایتخا ، هب  مایق  ای  تسا و  ریخـست  هب 

رد هدش و  عضو  نادرم  يارب  تقیقح  رد  یلو  ددرگیم ، قالطا  درم  رب  مه  نز و  رب  مه  موق ،» . » دنیامنیم مایق  نانز  روما  ریبدت  هب  شیوخ 
هتفر راک  هب  ءاسن »  » ربارب رد  هک  ارچ  ءاسن ؛» نم  ءاسن  و ال  موق ... نم  موق  رخـسی  ال  هیآ ي ...«  لیلد  هب  دوریم ، راـک  هب  ًازاـجم  ناـنز  دروم 
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هنوؤم و نز  هب  درم  ینعی  هأرملا » لجرلا  ماق  . » دـش لداعتم  راک  ینعی  رمـالا » ماـق  (. » 693 ص 692 - ق ، ه ـ  1412، یناهفصا بغار   ) تسا
زا درف  هب  تسا . يراوتسا  ندوب و  مکحم  ینعم  هب  و »  » دیدشت و  ق »  » حتف هب  ماوقلا -» . » تساخ اپ  هب  وا  ياهراک  ماجنا  هار  رد  داد و  یجرخ 

تیریدـم و يارب  هک  یـسک  هب  ای  تساناوت ؛ اـهراک  ماـجنا  يارب  دراد و  یلداـعتم  راوتـسا و  مادـنا  هک  دـنیوگیم  تماـق  شوخ  تهج  نآ 
«(. موق  » هدام لیذ   1054 ص 1053 - ج2 ، 1404 ق ، ینوترش ،  ) تسا ماوق  عمج  نوماوق » « ؛» ماوق ریما  : » دنیوگیم دشاب ، هتـسیاش  تسایر 

هرادا هک  تسوا  مه  تساهنآ و  هشیر ي  گرزب و  ینعی  تسا ؛ شیوخ  نادناخ  داینب  هیاپ و  ینالف  هک  تسانعم  نیا  هب  رسکلاب » رمألا  ماوق  »
ار ناتیاههیامرـس  ًامایق :»... مکل  هللا  لعج  یّتلا  مکلاومأ  ءاَهَفُّّّسلا  اوتؤت  الو   » هیآ ي ور  نیمه  زا  دراد ؛ هدـهع  رب  ار  شنادـناخ  یهدـناماس  و 
و  » ترابع رد  نینچمه  تسا ؛ هدش  ریـسفت  ینعم  نیمه  هب  (، 5 ءاسن :  ) دیراپـسن نانادان  تسد  هب  هداد ، رارق  ناتیگدنز  ساسا  دنوادخ  هک 
؛ دوشیم ماجنا  نآ  اب  راک  نیا  هک  تسا  یکالم  يانعم  هب  راک ، ماوق  موق »  » هداـم لـیذ  ، 1980 يرهوج ، « ) هب موقی  يذلا  ۀـکالم  رمالا  ماوق 
هب مایق  یهاگ  موق .)»  » هدام لـیذ  ص 3 ، اـتیب ،) ، ) يرـشخمز  ) تسا هدـمآ  زین  ندوب  یـسک  یلو  رما و  تیـالو  ینعم  هب  ماوق  هکنآ  نمض 
هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدش  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  ِءاَسِّنلا »...  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » رد نوماوق »  » هدـمآ و حالـصا  تظفاحم و  ینعم 

رد موق » «(. » موق  » هدام لیذ  اتیب ،) ، ) يرـصم روظنم  نبا   ) تسا هدـش  نایب  ینعم  نیمه  اب  ( 75 نارمع : لآ  « ) ًاِمئآق هیلع  َتمُد  اـم  اَّلإ  ي ...« 
، دـنرادن ییآراک  نآ  رد  نانز  هک  يروما  رد  نادرم  هک  ارچ  تسا ؛ هتفای  صاصتخا  نادرم  هب  لامعتـسا ، ترثک  رثا  رب  هدوب و  ردـصم  لصا 

روما رازگتـسایس  تسرپرـس و  رورـس ، دیـس ، اقآ ، يانعم  هب  زین  میق »  » و موق .)»  » هدام لیذ  (، اـتیب ، ) يدـیبز  ) دنـشابیم ناـنآ  یلو  و  ماوق » »
هدرک و مهارف  ار  شرـسمه  ياـهزاین  همه  رهوـش ، هکنیا  يارب  تسوا ؛ رهوـش  نز ، تسرپرـس  ینعی : اـهجوز » ةأرملا  میق   » هکنیا هچ  تسا ؛
رب ار  ماّوق »  » و موق »  » هدام زا  لیعف »  » نزو رب  ار  میق » ، » فورعم سانـش  تغل  ءارف  نامه .)  ) دشابیم يو  نوئـش  تیریدم  ریبدـت و  راد  هدـهع 

نینچمه يرزج و  ریثا  نبا  هک  میدـید  اما  تسا ، هدـماین  لاّعف » لیعف و   » نزو رب  ياهژاو  برع  نابز  رد  تسا : دـقتعم  هتفرگ و  لاّـعف »  » نزو
گرزب ناسانشتغل  زا  یخرب  ( 2 .) دنتسنادیم ناتـسدریز  روما  تسرپرـس  لفکتم و  يانعم  هب  ار  ماوق  دندوب و  هیرظن  نیا  فلاخم  هیوبیس ،

لیلد دنـشابیم و  نانآ  رایتخا  بحاص  هتـشاد و  یتسرپرـس  تموکح و  تیالو و  قح  نانز  رب  نادرم  دنیوگیم : نوماّوق »  » ریـسفت رد  هعیش 
رد نادرم  نآ ، ربانب  هدـش و  ینازرا  يو  هب  ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  هک  يا  يرطف  تبهوم  . 1 تسا : زیچود  تیمکاح ، تیالو و  قح  نیا 

نوگانوگ ياههصرع  رد  یحور  یمـسج و  تردـق  روما ، ریبدـت  نسح  لقع ، لامک  لیبق  زا  دـناهدرک ؛ ادـیپ  يرترب  ناـنز  رب  یناوارف  روما 
هار رد  داهج  رئاعـش ، دودـح و  هماقا ي  مدرم ، رما  تیالو  هعماـج ، تماـما  تلاـسر و  توبن و  خـماش  ماـقم  ور ، نیمه  زا  يداـبع ؛ یملع و 
هک ارچ  تسا ؛ یباـستکا  قح ، نیا  . 2 تسا . هدـش  نادرم  ِنآ  زا  هید و ... ثرا ، رد  ینوزف  دراوم ، همه  رد  يو  تداهـش  شریذـپ  دـنوادخ ،

ق، 1359ه ـ یفجن ، یحیرط   ) دـشابیم ود  ره  ِنآ  زا  جاودزا  هرهب ي  هکنآ  اب  دنتـسه ؛ نانآ  ترجا  ای  رهم و  ناـنز ، هقفن  راد  هدـهع  نادرم 
يرترب ببـس  هب  ملاع  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ هیردصم  ام »  » هملک تیببـس و  ياب  اوقفنا » امب   » و هللا » لضف  امب   » رد اب »  » فرح ص 142 .) ج6 ،

رد هاوخ  هعماج ، رد  هاوخ  يدرف - یعاـمتجا و  ياـههصرع  رد  ار  ناـنز  روما  ماـمز  یتسرپرـس و  نادرم ، یباـستکا  یتبهوم و  یتاذ و  ياـه 
نأش شقن  لوزن  نأش  هیآ  لوزن  نأش  هرابرد  نیقیرف  يریـسفت  ياههاگدید  یـسررب  دـقن و  نامه .)  ) تسا هدرپس  اهنآ  هب  ییوشانز - طباور 

ار یمالسا  ناهوژپ  نآرق  نادنمشناد و  رظن  تایآ ، میهافم  تسرد  كرد  اب  نآ  طابترا  دصاقم و  حیحص  مهف  رد  نامز  رید  زا  تایآ  لوزن 
، هداتق يرـصب ، نسح  دناهتـسیرگن . نآ  هب  نیرفآشقن  مهم و  ياهراکهار  اهرازبا و  زا  یکی  ناونع  هب  ناگمه  تسا و  هدرک  بلج  دوخ  هب 

شرازگ ار  یناتـساد  ءاـطع و ... هحلط ، یبا  نب  یلع  دـهاجم ، قزروبا ، یبـلک ، ماـشه  لـتاقم ، يروـث ، نایفـس  يرهز ، يدـس ، حـیرج ، نبا 
. دوب هتفرگ  رارق  برض  دروم  شرـسمه  فرط  زا  زوشن ، لیلد  هب  هک  تسا  ياهزـشان  نز  دروم  رد  روکذم  هیآ  نآ ، هیاپ ي  رب  هک  دناهدومن 

راتساوخ درک و  تیاکش  شیوخ  داماد  زا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  وا  هارمه  هب  نز  نیا  ردپ  شرازگ ، نیا  یط 
ٌتاَِتناَق ُتاَِـحلاَّصلاَف  مِِهلاَومأ  نِم  اوقُفَنأ  اـمب  ٍضعب و  یَلَع  مُهَـضَعب  ُهللا  َلَّضَف  اـمب  ِءاَـسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَـجِّرلا  » هیآ هاـگ  نآ  دـش ، صاـصق 

َّنِهیَلَع اوُغبَت  الَف  مُکَنعَطأ  نإَف  َّنُهُوبِرـضا  َو  ِعِجاَضَملا  ِیف  َّنُهوُرُجها  َو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاََخَت  یتاللا  ُهللا و  َظـِفَح  اَِـمب  ِبیَغلِّل  ٌتاَِـظفاَح 
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نز و ییوشاـنز  طـباور  رد  ار  دراوم  نیا  صاـصق  درک و  نشور  ار  هلئـسم  مکح  دـمآ و  دورف  ( 34 ءاسنلا : « ) ًاریبک ایلع  َناَـک  َهللا  َّنإ  ًـالِیبَس 
میلعت و بیدأت ، روما و  ریبدـت  رد  نادرم  دومرف : و  تشادرب ، دـشاب ، هدرک  یبیدأـت  هیبنت  ار  شنز  درم  زوشن ، لـیلد  هب  هک  یتروص  رد  درم ،
، لتق زا  رتمک  تایانج  رد  شنز ، درم و  ناـیم  تسا : هتفگ  يرهز  و  دـنراد ؛ تنطلـس  تیمکاـح و  تیـالو ، ناـنآ  رب  ناـنز ، روما  یتسرپرس 
هرابرد ي یمالسا  بهاذم  ياهقف  رظن  زا  دراد و  ثحب  ياج  دوخ  هلئسم  نیا  هتبلا  ص 189 .) ج3 ، ق ، 1419 ه ـ یسوط ،  ) تسین یصاصق 
درادن و مه  صاصق  ًاعطق  درادن و  هید  طیرفت ، مدع  تروص  رد  دنک ، بیسآ  راچد  ار  يو  شرسمه ، زا  عورـشم  عامتـسا  رثا  رب  هک  يدرم 
اب هیآ ، لوزن  نأش  شرازگ ، نیا  ربانب  ( 3 .) درادن صاصق  شندوب ، عورـشم  لیلد  هب  لوصا ، تیاعر  اب  نز  زوشن  تروص  رد  مه  یندب  هیبنت 

؛ ینعملا و  : » دیوگ یم  یسوط  خیش  تانایب  شرازگ  نمض  یـسربط  موحرم  دراد . لماک  يراگزاس  نوماوق »  » هژاو زا  ناسانـشتغل  فیرعت 
یم هاگ  نآ  ضعب .» یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  میلعتلا  هضاـیرلا و  بیدأـتلا و  ریبدـتلا و  یف  َنهیلع  نوطلـسم  ءاـسنلا  یلع  نومیق  لاـجرلا 

ج7، ق ، 1419 ه ـ هللالضف ، ص 75 /  ج3 ، 1403 و 1414 ق ، یـسربط ،  ) تسا نانز  رب  نادرم  تیمکاح  تیلوت و  ببـس  نایب  نیا  دیوگ :
يراوزبس / 342 ص 341 - ج 2 ، یناـجرج ، ق / 1420 ه ـ یغالب ، ص 357 / ج4 ، اتیب ،) ، ) ییابطابط همـالع  / 239 و 236 - صص 229 

ج 3، ق ، 1421 ه ـ يزاریش ، مراکم  اتیب / ) ، ) حلاص یحبـص  ص 207 /  ج1 ، ق ، 1418 ه ـ یناشاک ، ضیف  ص 89 / ق ، 1419ه ـ یفجن ،
ج4، ق ، 1404 ه ـ ینادمه ، ینیسح  ص 268 / ج9 ، اتیب ،) ، ) یسوط خیـش  ص 161 / ج1 ، اتیب ،) ، ) یلاما قودص ، خیـش  / 74 ص 72 -
، يزاریش ینیسح  اتیب /) ، ) یسوط خیش  ص512 / ج1 ، ق ، 1385 ه ـ قودص ، خیش  ص74-72 / ج2 ، ق ، 1416 ه ـ ینارحب ، / 52 ص 51 -

هاش ینیسح  / 219 ص 217 - ج3 ، ق ، 1389 ه ـ ینیمخ ، یفجن  ص592 / ص 11 و ج1 ، ج3 ، 1408 ق ، يدابانگ ، ص 95 / ق ، 1423 ه ـ
1415 هـ یناشاک ، ضیف  ص 114 / ق ، 1412 ه ـ رَّبُش ، ص 355 / ج2 ، 1377 ش ، یشرق ، / 421 ص 419 - ج2 ، 1363 ش ، یمیظعلادبع ،
، يدرجورب ص 84 / اتیب ،) ، ) يدادغب يدـیوه  ص 105 / اتیب ،) ، ) ۀـینغم / 315 ص 314 - ج2 ، اتیب ،) ، ) يرـشخمز ص 448 / ج1 ، ق ،
ق، 1398 ه ـ ینارهت ، یفقث  ص 197 / ج2 ، 1390ق ، یناورسخ ، ازریم  ص 353 / ج1 ، اتیب ،) ، ) یسربط / 69 ص 63 - ج2 ، 1366 ش ،
1378 ش، هاش ، یلع  یفص  ص 469 / ج1 ، 1373 ش ، یجیهال ، فیرش  ص 361-360 / ج5 ، 1380 ش ، يوفطصم ، ص 53-50 / ج2 ،

یمرک / 397 ص 396 - ج3 ، ش ،  1368 يدهـشم ، یمق  ص 137 / ج1 ، ش ،  1367 یمق ، ص 84 / ش ،  1382 ینیـسح ، ص 144 /
يرترب و كـالم  هیجوت  رد  یمالـسا  نارـسفم  زا  یخرب  ص 19-12 .) ج3 ، 1336 ش ، یناشاک ، ص 222 / ج2 ، ق ، ه ـ  1402 يزیوح ،
هک تسا  نادرم  تینالقع  هبنج ي  يرترب ، ياهكالم  زا  یکی  . 1 هلمج : زا  دـناهدرک ؛ هراشا  يروما  هب  نانز  رب  نادرم  تیالو  تیمکاح و 

نیقی و دـُعب  رد  نادرم  ینوزف  يرترب  كالم  . 2 تسا . نادرم  زا  رترب  نانز  تاساسحا  فطاوع و  هبنج ي  هک  ناـنچ  دـنرت ؛ يوق  اـه  نز  زا 
.3 دنتـسه . مورحم  هزور  زامن و  زا  ضیح  مایا  رد  ناشیا  هک  ارچ  دنناصقن ؛ ياراد  تناید  يدنمدرخ و  رظن  زا  نانز  نوچ  تسا ؛ ینید  رواب 

ییاهنت هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  نانز  تداهش  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتفریذپ  یقوقح  دراوم  همه ي  رد  ییاضق  مکاحم  رد  نادرم  تداهش 
، مود وا ل و  دیهـش   ) تسا درم  کـی  تداهـش  لداـعم  هدـش ، هتفریذـپ  دراوـم  رد  نز  ود  تداهـش  شزرا  . 4 (. 282 هرقب :  ) تسین هتفریذـپ 
رد یتح  نانز  اما  تسا ؛ نادرم  يارب  تراجت ، لاوما و  رد  فرصت  قح  . 5 ییازج .) یندم و  نوناق  رارقا ، دودح ، تاداهش ، باتک : اتیب ،) )

دش و بجاو  نادرم  رب  داهج  . 6 دنتـسه . اهنآ  یلو  تسرپرـس و  نانآ  هک  ارچ  دنریگب ، نذا  دوخ  نارهوش  زا  تسا  رتهب  مه  شیوخ  لاوما 
مه داهج  تایآ  رگید  (. 41 هبوت : ...« ) ِهللا ِلِیبَس  ِیف  مُکِسُفنأ  َو  مُِکلاَومِأب  اوُدِهاَج  َو  ًالاَِقث  اًفاَفِخ و  اوُرِفنا  : » دومرف دنتسه . فاعم  نآ  زا  نانز 

صاصتخا . 7 (. 33 بازحا : ...« ) َّنُِکتُوُیب ِیف  َنرَق  َو  : » دومرف دننیـشنب و  هناخ  رد  داد  روتـسد  ناـنز  هب  لاـح  نیا  اـب  اـما  تسا ؛ لکـش  نیدـب 
ناـنز هب  دـیاب  هـک  نادرم  رب  هـقفن  رهم و  بوـجو  . 8 اـتیب )) ، ) هللاهمحر ینیمخ  ماـما   ) ناـنز ندوـب  فاـعم  نادرم و  هب  تعاـمج  هـعمج و 
َباَط اَم  اوُحِکناَف  : » دومرف هطبار  نیمه  رد  دنشاب . هتشاد  رهوش  کی  دنناوتیم  اهنت  نانز  دنریگب و  نز  راهچ  دنراد  قح  نادرم  . 9 دنزادرپب .
نیمه هب  دراد و  رارق  نادرم  رایتخا  رد  قـالط  قح  . 10 (. 3 ءاسن : ...« ) ًةَدِـحاَوَف اُولِدـعَت  اَّلأ  ُمتفِخ  نإَف  َعَابُر  َو  َثَُالث  َو  یَنثَم  ءاَسِّنلا  َنِّم  مَُکل 

َّنُهوُقِّلَطَف ءاَسِّنلا  ُُمتقَّلَط  اَذإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  اَی  : » دـیامرفیم هداد ،  رارق  باـطخ  دروم  قـالط  هراـبرد ي  ار  نادرم  دروم  تفه  رد  نآرق  رد  لـیلد 
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. هـید ثرا و  رد  نادرم  ینوزف  . 11 ( 5 .) تسا هدش  هداهن  نانز  هدـهع ي  رب  هدـع ، نآ ، ربارب  رد  و  ( 4 ( ،) 1 قالط : ... « ) اوُصحأ َو  ِّنِِهتَّدـِِعل 
 ، ینامسآ یمالـسا و  نایدا  ِخیرات  يازارد  رد  هک  نانچ  دراد ؛ صاصتخا  نادرم  هب  ینید  تموکح  تفالخ و  تماما ، توبن ، تلاسر ، . 12
زا یکی  . 13 ددرگیم . هدافتسا  نآ  فالخ  تایاور  تایآ و  عومجم  زا  هکلب  تسا ، هتـشادن  هدهع  هب  ار  بصانم  نیا  تیلوت  ینز  هاگ  چیه 

ادـخ لوسر  ور ، نیمه  زا  دـشاب و  یم  نادرم  تمومیق  تیمکاح و  تیالو ، یتسرپرـس ، هب  نانآ  يدـنمزاین  نانز ، يرطف  یعیبط و  ياهزاین 
، الاب تیاور  همادا ي  رد  ( 6 .) دنشاب هتشاد  مه  یناوارف  ییاراد  هچرگ  دنمحرت ، لباق  نیکسم و  رهوشیب ، نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک تسور  نیا  زا  ثیدـح ، نآ  لابند  هب  هیآ ، نیا  تئارق  دومن . تئارق  ار  ءاَسِّنلا »... یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا  : » هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

تموـمیق و هب  تهج  نیا  زا  هک  دـنا  ناـنز  نیا  تسا ؛ ناـنز  یحور  یعاـمتجا و  يرطف ، یعیبـط ، زاـین  هیاـپ ي  رب  ناـنز  رب  نادرم  تموـمیق 
یلص ادخ  لوسر  . 14 تسا . هدومرف  حیرـشت  ار  هنامیکح  نوناق  نیا  نانز ، قوقح  زا  عافد  رد  نآرق  دـنراد و  دـیدش  زاین  نادرم  یتسرپرس 

: دیامرفیم دنادیم و  دوخ  نارهوش  تاروتـسد  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  ار ، نانز  يوکین  ياه  تلـصخ  تافـص و  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا 
، لاوما رادـساپ  تبایغ  رد  درب و  نامرف  يداد ، شروتـسد  رگاو  دـشاب  تیدونـشخ  ثعاب  ینک ، شهاگن  نوچ  هک  تسا  ینز  نانز ، نیرتهب 

شیامرف دـییأت  رد  ار  ...« ءاَسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا  : » هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هاگ  نآ  دـشاب ؛ وت  فرـش  وربآ و  سومان ،
اهراک و ربارب  رد  یحور  یکیزیف و  يرترب  يدرف ، یعاـمتجا و  روما  یـشیدناریبدت  یتیریدـم ، يـالاب  ناوت  . 15 ( 7 .) دومرف تئارق  شیوخ 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  زا  یشرازگ  رد  . 16 تسا . نانز  رب  نانآ  تمومیق  لماع  نادرم ، رد  يزاسدوخ  تدابع و  نادیم  رد  یـشوک  تخس 
هب نانز  يروراب  طاشن و  یباداش و  تایح و  هدش و  هدرمش  نیمز  هب  تبسن  بآ  نیمز و  رب  نامسآ  يرترب  نوچ  نانز ، رب  نادرم  يرترب  هلآ 

نانز دندوبن ، نادرم  رگا  بیترت  نامه  هب  دباییم ، یگدنز  تایح و  بآ ،  دوجو  اب  نیمز  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  هداد  تبـسن  نادرم  دوجو 
هـشیمه هناهام  تداع  رثا  رب  نانز  دینیبیمن  ایآ  دندومرف : دندناوخ و  ار  ءاَسِّنلا »... یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي هاگنآ  دندشیمن ؛ هدـیرفآ 

ینعی دـیوگیم : رـصم  رهزالا  خیـش  يواطنط ، و  ص394 ) ج2 ، ، 1360 یلماع ، ص18 / ج3 ، ،1336 ش ، یناشاک  ) دـنرادن تدابع  ناوت 
،1370ش، يزار ص39 / ج2 ، ق ، ،1402ه  يواـطنط  ) دنـشابیم تلم  تیعر و  هلزنم ي  هب  ناـنز  ناـمکاح و  تـالو و  هلزنم ي  هـب  نادرم 
، ینارحب ص381 / ج1 ، 1336ش ، یناـشاک ، ص125 / 1367ش ، یمق ، ص353 / ج1 ، 1415ه.ق ، یناـشاک ، ضیف  ج1،ص761-760 /
نز و طباور  رد  تمومیق  موهفم  یسررب  يارب  هلاقم ، نیا  تسخن  شخب  رد  یئاور  ریـسافت  و  لاجرلا »  » هیآ ي ص226 .) ج10 ، 1416ه ق ،

یـسررب اـب  ناـیم  نیا  رد  تفرگ . رارق  دـقن  دروم  یعاـمتجا  ِعوضوم  نیا  ءاَـسِّنلا ،»... یَلَع  َنوـُماَّوَق  ُلاَـجِّرلا   » هیآ ي زا  يریگ  هرهب  اـب  درم ،
يرطف یتاذ و  يرترب  زا  ییاـه  هناـشن  هب  نارـسفم ، هاـگن  زا  هیآ  لوزن  نأـش  هب  يدرکیور  سپـس  ناسانـش و  تغل  هاگدـید  زا  هیآ  ناـگژاو 
ماکحا زا  ناهیقف  يریگهرهب  یعیبط ، یتایعقاو  ناونع  هب  یمـسج ، ياه  تواـفت  یخرب  دوجو  رب  نوزفا  دـش . هراـشا  ناـنز  هب  تبـسن  نادرم 

یهقف باوبا  رد  هژیو  هب  هک  یقیداصم  ؛ داد قوس  اهيرترب  نیا  قیداصم  نایب  هب  ار  نخس  یقوقح ، یهقف و  ماکحا  رودص  يارب  نآرق  یهلا 
ثیدح تسیب  دودح  يربط  میریگیم : یپ  ار  عوضوم  ییاور ، ریسافت  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا . ییوج  یپ  لباق  ثراو  عیب و  قالط ، حاکن ،

نینچمه تسا ؛ هدومن  ریـسفت  تیالو  قح  یتسرپرـس و  تیمکاح ، ار  نآ  هدرک و  شرازگ  نوماوق »  » موهفم نایب  رد  نوگانوگ  ياـههار  زا 
ص189/ ج3 ، اتیب ،) ، ) یسوط خیش  ص39-37 / ج4 ، ق ، .ـ 1409ه يربط ، ) دناهدروآ یثیداحا  هنیمز  نیا  رد  زین  یـسربط  یـسوط و  خیش 
هب دـیوگیم : هتـسناد و  نز  ِّیلو  مکاح و  رایتخا و  بحاص  تسرپرـس و  سیئر ، ار  نوماوق »  » ریثکنبا ص75 .) ج3 ، ق ، .ـ 1403ه یسربط ،

: ءاسن ...« ) ٍضَْعب یَلَع  ْمُهَضَْعب  ُهللا  َلَّضَف  اَِمب  . » 1 دـنک : بیدأت  ار  يو  دراد ، قح  درم  لادـتعا ، هداج ي  زا  نز  فارحنا  تروص  رد  لیلد  ود 
رد اـضق ، بصاـنم  یهلا و  ياـهتموکح  تماـما و  تلاـسر ، توبن و  ناـیرج  یتـبهوم ، يرطف و  یتاذ ، ياـهيرترب  لـیلد ، نیمه  هب  34 ؛)

لماع دشاب - هک  یتلم  ره  رب  ار - نانز  تموکح  تنطلس و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هتـشاد  رارق  گرزب  نادرم  راصحنا 
هقفن و رهم و  تخادرپ  هب  دـهعت  نآ ، قبط  هک  ( 34 ءاسن : ...« ) مِِهلاَومأ نِم  اوُقَفنأ  اَِمب  . » 2 ( 8 .) دنادیم تلم  نآ  طوقس  ینوبز و  یتخبدب و 
هب دریگیم : هجیتن  ریثک  نبا  هاگ  نآ  (. 228 هرقب : ) تسا هداهن  نادرم  هدهع  رب  ار  ییاسرف  تقاط  تالکشم  اهتمحز و  هداوناخ ، یتسرپرس 
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َّنِهیَلَع يِذَّلا  ُلـثِم  َّنَُهلَو  دوـمرف ...« : هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  هداد  نادرم  هب  يرترب  زین  يراذـگ  نوناـق  هلحرم ي  رد  اـه ، يرترب  نـیمه  لـیلد 
، نز هاگره  دومرف : نادرم  زاـیتما  ربارب  رد  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  (. 228 هرقب : «) ٌمیُکَح ٌزیِزَع  ُهللاَو  ٌهَجَرَد  َّنِهیَلَع  ِلاَـجِّرِلل  َو  ِفورعَملاـِب 

شرـسمه نامرف  رد  دراد و  كاپ  ار  دوخ  نماد  سومان و  ضرِع و  و  دریگ ، هزور  ار  ناضمر  دراد و  اپرب  ار  شیوخ  هناگجـنپ ي  ياهزامن 
ج5، ق ، .ـ 1409ه يربطلا ، ص277-275 / ج2 ، ق ، .ـ 1420ه ریثکنبا ، ! ) وش دراو  یهاوخیم ، هک  تشهب  رد  ره  زا  دنیوگیم : وا  هب  دـشاب ،

تمومیق كالم  ياههاگدید  یـسررب  دقن و  ص149 .) ج2 ، ق ، .ـ 1417ه یطویس ، ص205-204 / ج1 ، اتیب ،) ، ) يرـشخمز ص60-57 /
؛ دـناهدوزفا زین  ار  يرگید  روما  هدـش ، داـی  دراوم  رب  هوـالع  ناـنز ، رب  نادرم  يرترب  ياـه  كـالم  رب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یخرب  نادرم 
، لئاضف عامتجا - هصرع  رد  هاوخ  هداوناخ و  رد  هاوخ  تماما - تماعز و  تیالو و  رما  يدـصت  رب  یگتـسیاش  رایعم  هک  هیرظن  نیا  نوچمه 
یتاذ و ياه  يرترب  لوصا  سپـس  هیرظن  نیا  نآ . دننام  یماظن و  يرهق و  طلـست  هرطیـس ي  هن  تسا و  يدادادـخ  ياه  يرترب  اه و  شزرا 

لئاضف هلمج  زا  اما  دـش ؛ هراشا  یباستکا  لئاضف  هب  رتشیپ  یباـستکا : یتاذ و  لـئاضف  دراد : یم  ناـیب  نینچنیا  ار  ناـنز  رب  نادرم  يدادادـخ 
یگدنـسیون و زیگناتفگـش و  تردـق  توـق و  نیدـالوف ، هدارا ي  مزع و  یتیاـفکاب ، مزح و  يدـنمدرخ ، ریبدـت ، لـقع ، هب  ناوـتیم  یتاذ 

دییأت يارب  همادا  رد  الاب ، هیرظن ي  درک . هراشا  یمزر  ياهورین  یهدـنامرف  هکرعم و  ياه  نادـیم  هرادا ي  یگنج ، تراـهم  يرگـشراگن و 
ياه هصرع  نادنمشناد  هوبنا  مالّسلا و  مهیلع  رون  ناماما  لیخ  مالّسلا و  مهیلع  یهلا  نالوسر  ءایبنا و  هلیلج  هلسلس ي  هب  دوخ  ياه  هاگدید 

ياهزور ياهریبکت  يادا  یهلا و  دباعم  رد  فاکتعا  هباطخ ، دجاسم ، نوبیرت ، ناذا ، داهج ، ههبج و  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  شناد  ملع و 
رد عوجر  قالط و  قح  نیناجم ، ناهیفـس ، ناکدوک ، تیالو  صاصق ، دودـح و  يارجا  ییاضق ، مکاحم  رد  تداهـش  هماـقا ي  ( 9 ،) قیرشت

هیرظن نیا  دـنمورحم .» اهنیا  بلغا  زا  نانز  : » دـیوگیم هدرک ، هراشا  یگنادرم و ... نساحم  همامع ، نادـنزرف ، باـسنا  تاـجز ، دّدـعت  نآ ،
طباور رد  ار  فارطا  سفن و  صاصق  هلئـسم ي  هورگ  نیا  دـنکیم . لالدتـسا  دـش ، هراشا  نادـب  شیپ  رد  هک  يایباستکا  لئاضف  هب  سپس 

سفن و لتق  رد  . 2 تسا . بجاو  نآ  هید ي  هچرگ  دوشیمن ؛ صاصق  درم  سفن ،»  » نودام تاـیانج  رد  . 1 دننکیم : نایب  نینچ  نز  درم و 
فیاظو همه ي  هک  ینانز   » هب ار  تاتناق »  » هاگدـید نیا  باحـصا  تسین . مزال  يداع  برـض  رد  اما  تسا ، بجاو  صاـصق  اـهمخز ، عاونا 

« دـنیامنیم تسارح  ار  اهنآ  شارف  سومان و  لام و  دوخ  نارـسمه  باـیغ  رد  هک  یناـنز   » هب ار  تاـظفاح »  » و دـننک ،» تیاـعر  ار  يرـسمه 
اما تسا ، هدرک  دـییأت  ار  هدـش  دای  هاگدـید  لاجرلا ،»  » هیآ ي ریـسفت  رد  يواضیب  ( 10 (.) ج205-204 اتیب ،) ، ) يرشخمز ) دننکیم ریـسفت 

روما ریبدت  مایق و  رد  دیاب  نادرم  هیآ ، نیا  ساسا  رب  دیوگ : یم  هتفرگ و  هغلابم  هغیص  ار  نوماوق » ، » يواضیب ریسفت  رب  هیشاح  رد  هداز  خیش 
لماک و طلـست  نانز  روما  ریبدـت  رب  یعامتجا ، ییوشانز و  طباور  هداوناخ ، ياه  هصرع  رد  دـنریگ و  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  ناـنز 
يدابع و ياـههصرع  رد  ناـنز  تسا : هدرک  داـی  تاـعیطم  ار  ( 34 ءاسن : ...« ) ٌتاَِتناَق ُتاَِـحلاَّصلاَف   » نینچمه يو  دنـشاب . هتـشاد  مکح  ذوفن 
عیطم و هارمه ، دیاب  هحلاص  نز  ره  نیاربانب ، دیوگیم : تاحلاصلاف »  » ریـسفت رد  هداز  خیـش  دنـشاب . هتـشاد  يربنامرف  دیاب  ییوشانز  طباور 

یکاپ هداوناخ و  تانوئش  نابهگن  شرـسمه  بایغ  رد  هک  ياهنوگ  هب  دشاب ؛ شیوخ  رهوش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  وریپ 
«، رابخا  » رهاظ هب  لاجرلا »  » هیآ ي دـیازفا : یم  سپـس  وا  دـشاب . تدوخ  سومان  هلمج  زا  رهوش  ياـه  تناـما  ظـفاح  دوخ و  ضرِع  نماد و 

ادخ نامرف  وریپ  هکنیا  رگم  ددرگ ، یمن  هحلاص  نز  بلطم ، نیا  ساسا  رب  دـیامنیم . دوجو  هدافا ي  هجیتن ، رد  رما و  هدافا ي  عقاو  رد  یلو 
ص31- ج1 ، اتیب ،) ، ) يواضیب ) دیامن تیاعر  تبیغ  روضح و  رد  ار  وا  قوقح  هدوب و  شیوخ  رسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
دناهدرک و ریـسفت  اضق  تامهم  هب  ار  نادرم  هب  اضق  مکاحم  رد  تداهـش  رما  صاصتخا  زا  روظنم  يواضیب ، ریـسفت  ِناحراش  زا  یخرب  (. 32
هیآ ي لوزن  نأـش  ندـش  روآداـی  زا  سپ  يزار  رخف  ص133 .) ج3 ، اتیب ،) ، ) باهـش ) دناهتـسناد روما  همه ي  لـماش  ار  نآ  رگید  یخرب 
؛ تسا هدرک  ریـسفت  ملع » تردق و   » یباستکا یتبهوم و  زیچ  ود  رد  ار  نانز  رب  نادرم  يرترب  لماع  يرـشخمز ، هاگدـید  دـییأت  و  لاجرلا » »
ج3، اتیب ،) ، ) يزار ) تسین هدش  دای  روما  رد  نانز  رب  نادرم  يرترب  رکنم  یـسک  هک  ارچ  تسا ، یهیدـب  رما  نیا  لیلد  دـیوگ : یم  هاگ  نآ 
یبوطر و نادرم  تعیبط  نوچ  دیوگیم : يواضیب  يروباشین و  ماظن  يرـشخمز و  يزار ، رخف  ياه  هاگدید  دییأت  نمـض  یبطرق  ص316 .)
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لیلد نیمه  هب  دراد ؛ دوجو  نادرم  رد  یـشنم  تواخـس  تشذگ و  شمرن و  عون  کی  ور  نیا  زا  مرگ ، کشخ و  نانز  تعیبط  تسا و  درس 
، یبطرق ) تسا هدرپس  يو  هب  زین  ار  هداوناخ  روما  مامز  هداهن و  نادرم  هدهع ي  رب  ملاع - راگدیرفآ  یقیقح - راذگنوناق  ار  نانز  رهم  هقفن و 
هیآ ي ریسفت  رد  یمالسا  نارسفم  رگید  دننام  نادرم ، يرترب  لماوع  لوزن و  نأش  نایب  زا  سپ  یـسولآ  همالع  ص168 .) ج5 ، ق ، .ـ 1405ه
: میهد رارق  هجوت  دروم  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  هداوناخ  ماظن  نز و  ییوشاـنز  طـباور  هراـبرد  دـیاب  ار  هتکن  نیدـنچ  دـیوگیم : لاـجرلا » »

یحور يونعم و  يدام و  روما  نیمأت  تسارح و  ظفح و  هب  تبـسن  مالـسا ، رد  هداوناـخ  ماـظن  رد  نادرم  ینوناـق  تیلوئـسم  هفیظو و  فلا )
تیـصخش سومان و  ضرع ، لام ، ناج ، ظفح  روما و  ریبدـت  هک  تسا  تلم  هب  تبـسن  نایلاو  نامکاح و  تیلوئـسم  دـننام  نادـنزرف ، ناـنز 

رد دشر  تافص  هک  دوشیم  هدافتسا  نوماوق » لاجرلا   » رد هغلابم  هغیـص ي  هیمـسا و  هلمج  باختنا  زا  ب ) دنراد . هدهع  رب  ار  نانآ  یقیقح 
رد هداوناخ  ماظن  یلک  حـلاصم  نینچمه  يرـشب و  هعماج  حـلاصم  هیاپ ي  رب  هک  تسا  یتبهوم  ملاـع ، راگدـیرفآ  قیرط  زا  يدوجو  لاـمعا 

هدـش صخـشم  صاـصق ، هید و  ثرا ، نوـچ  یلئاـسم  ناـنز  رب  نادرم  يرترب  لـیلد  هیآ ، نیا  رد  ج ) تسا . هدـش  داـهن  هعیدو  هب  درم  داـهن 
راب دیوگ : یم  لاجرلا »  » هیآ ي یسررب  ثحب و  رد  تاراشالا  فئاطل  ریـسفت  رد  يریـشق  همالع  ص20-23 .) ج5 ، اتیب ،) ، ) یسولآ ) تسا

فیلکت رایعم  هک  ارچ  تسا ؛ نادرم  يدام  یحور و  توق  تردق و  ینوزف  نآ ، لیلد  هدش و  هدرپس  نادرم  هب  نانز  روما  هرادا ي  ِتیلوئسم 
ج2، اتیب ،) ، ) يریشق  ) نادبا سوفن و  هن  تسا و  تمه  يدنلب  یکیزیف و  یملع و  تردق  نامه  عرش ، لقع و  رظن  زا  تیلوئسم  راب  لمح  و 
: دنیوگ یم  هدومن و  ریسفت  طلـسم »  » هب ار  ماوق »  » دوخ ریـسافت  رد  یناود  یطویـس و  ( 1 (.) ص692-691 ج1 ، اتیب ،) ، ) دوعسلاوبا ص25 /

تردق نامه  يرترب ، لیلد  تسا و  نانآ  عورشم  قوقح  زا  نانز  زا  یسنج  هدافتسا ي  هتـشاد و  ار  نانز  بیدأت  قح  تیماوق ، هیاپ ي  رب  درم 
، نارسفم ياههاگدید  یسررب  دقن و  و  لاجرلا »  » هیآ ي یسررب  ثحب و  زا  سپ  بطق ، دیـس  ص110 .) اتیب ،) ، ) یناود ) تسا لقع  ملع و 

ناکما قیمع ، ِیهلا  یعیبط و  يرطف و  شور  نیا  يریگراک  هب  نودب  زگره  يرـشب  عماوج  يونعم  يدام و  تایح  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ 
نانز هیحاـن ي  زا  نآ  شریذـپ  نادرم و  تیماوق  اـب  یعمج  هتـسد  ِیگدـنز  نینچ  يارب  سنج  ود  ره  نورد  ترطف و  هک  ارچ  تسین ؛ ریذـپ 

ياهجیتـن هدربـن ، ییاـج  هب  هار  دریگب ، ماـجنا  سنج  ود  نیا  تشرـس  ترطف و  فـالخرب  هک  یتـکرح  ره  هجیتـن  رد  تسا و  هدـش  هدـیرفآ 
یـسک هب  میق » : » دیوگیم موق »  » هدام يوغل  ینعم  هب  هجوت  اب  ، ییابطابط همالع  موحرم  ص62-57 .) ج5 ، اتیب ،) ، ) بطق دیس  ) داد دهاوخن 

ُهللا َلَّضَف  اَِمب   » زا روظنم  و  تسا ؛ تمومیق  رد  هغلابم  مایق »  » و ماوق »  » ددرگیم و قـالطا  دراد ، هدـهع  رب  ار  يرگید  روما  همه ي  ریبدـت  هک 
ناوت نوچمه : نآ ، تاعورف  هلقاـع و  هوق  رد  يرترب  دـننام  تسا ؛ ناـنز  رب  نادرم  یماوق  يرطف  ياـه  يرترب  ناـمه  ٍضَعب »... یَلَع  مُهَـضَعب 

هیاـپ ي رب  ناـنز  یگدـنز  هـک  ارچ  راوـشد ؛ ياـهراک  ماـجنا  اـه و  یتخـس  دـئادش و  لـمحت  ناوـت  رد  يرترب  روـهت ، تعاجـش و  یمزر و 
تایآ هعومجم  زا  دـیوگیم : سپـس  ییابطابط  همـالع  تسا . هدـش  هداـهن  اـنب  تفارظ  تفاـطل و  تقر و  یگناـنز و  فطاوع  تاـساسحا و 

هب رـصحنم  ناـنز  رب  نادرم  تیماوق  مکح  هک : ددرگ  یم  هدافتـسا  تاـیح  هصرع ي  رد  رهوش  نز و  لـماعت  ییوشاـنز و  طـباور  هب  طوبرم 
تایح و ياههصرع  همه ي  رد  ناـنز - عون  رب  درم  عون  تیریدـم  تیماوق و  دارم  هکلب  دوشیمن ، هداوناـخ  ماـظن  ییوشاـنز و  ياـه  هصرع 
رب نادرم  تیریدـم  رب  نآ  رد  هک  يا  یعامتجا  یمومع و  ياههصرع  اههزوح و  . تسا دـشاب - طوبرم  سنج  ود  یگدـنز  هب  هک  هماع  روما 

يربهر تیعجرم و  ناکدوک ، رب  تیالو  هداوناخ ، یمئاد  یتسرپرـس  اضق ، تموکح ، دـننام   ) هدـش دـیکأت  یتاذ  ياه  يرترب  ساسارب  نانز 
یتنس و ینآرق و  ینابم  زا  دص و  رد  دص  یگتسب  نادب  لوقعم  ياهنوگ  هب  يرشب  هعماج ي  تایح  همادا ي  هک  دنتـسه  يروما  هعماج و )...

یلک روط  هب  نادرم  نایم  رد  اه  تلصخ  نیا  ینامسآ ، نایدا  ياه  هداد  خیرات و  هبرجت و  ملع ، لقع ، لیلد  هب  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  لقعت 
تیریدم لوقعم و  ياهتکرح  يدنمدرخ و  لقعت و  دنمزاین  يرالاسهتـسیاش ، ساسا  رب  هعماج  هرادا ي  تسا  یهیدب  تسا . نانز  زا  رتشیب 

ریبدـت و یماـظن و  تردـق  هب  نارگزواـجت ، ربارب  رد  هکرعم  ياهنادـیم  یعاـفد و  ياـههصرع  هـک  هنوگناـمه  تـسا ؛ هنادنمـشیدنا  ياـه 
لوسر تنـس  نآ و  اب  وسمه  تایآ  رگید  و  لاجرلا »  » هیآ ياـههداد  ساـسا  رب  دـیوگیم : همادا  رد  يو  تسا . راوتـسا  لوقعم  يزیرهماـنرب 

رد  ) عامتجا هداوناخ و  هلمج  زا  بناوج  مامت  رد  نانز ، قلطم  رب  نادرم  قلطم  تیریدـم  نالک ، شرگن  کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 
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قایس و  ( 34 ءاسن : ...«) ٌتاَِتناَق ُتاَِحلاَّصلاف   » هیآ ي رهاظ  زا  نینچمه  ددرگیم ؛ تاـبثا  یماـظن ،) یـسایس و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ، طـباور 
قلطم مکح  نآ  ياههبعـش  تاعورف و  زا  مکح  نیا  دـشاب و  نیجوز  ییوشانز  طباور  رب  رظان  هک  دـیآیمرب  نینچ  نآ ، شیپ  سپ و  تاـیآ 
رـشق رد  بولطم  یناسفن  ياهتقایل  ینعی : نآ ، يوغل  ینعم  نامه  تاحلاصلا »  » زا روظنم  و  ددرگ ؛ دودحم  نآ  قالطا  هکنآ  نودـب  تسا ،
نایم هلداعم  يرارقرب  زا  دیوگیم : همالع  هاگنآ  تسا . نارهوش  ربارب  رد  عضاوت  تعاطا و  یگتسویپ  رارمتسا و  تاتناق ،»  » زا دارم  و  نانز ،

«، تاـحلاصلا  » زا روظنم  هک : ددرگیم  نشور  ناـمه ) «) َّنُهَزوُُشن َنُوفاََـخت  ِیتـَّاللاَو   » و ( 34 ءاسن : « ) ِبیَغلِّل ٌتاَِظفاَح  ٌتاَِـتناَق  ُتاَِـحلاَّصلاَف  »
نانچ و  هناگیب ، درم  نز و  قلطم  هن  دراد و  صاصتخا  هداوناخ  داهن  رد  رهوش  نز و  طـباور  هب  مکح  نیا  هدوب و  هحلاـص  نارـسمه  ناـنز و 

رد ار  نیجوز  نایم  طباور  هدمآ و  يروتسد  رما و  ینعم  هب  ربخ و  ظفل  هب  تاظفاح ،» تاتناق ، ، » میدرک لقن  رگید  نارسفم  زا  شیپ ، رد  هک 
تاروتـسد و ربارب  رد  دـیاب  هحلاص  نارـسمه  ینعی : ( 34 ءاسن : « ) ٌتاِظفاَح ٌتاِتناَق  ُتاَِحلاَّصلاَف   » ریبعت نیا  اـب  دـنکیم ؛ ناـیب  هداوناـخ  داـهن 
، ضرع وربآ ، هناخ ، لام ، نابهگن  شیوخ  نارسمه  بایغ  روضح و  رد  و  اهنآ ، روای  رای و  میلـست و  عیطم و  هتـسویپ  ناشنارـسمه  تیریدم 
دودـح و ص372-365 .) ج4 ، اتیب ،) ، ) ییابطابط همالع  ) دـننک تیاـعر  ار  اـهنآ  تیـصخش  تانوئـش و  دنـشاب و  اـهنآ  تیثیح  سوماـن و 
تلع و تیدودحم  ای  تعـسو  عبات  یگداوناخ ، یعامتجا و  روما  رد  يربهر ، تمومیق و  نیا  هنماد ي  نادرم  تیریدم  تمومیق و  ياهزرم 
، اضق تموکح ، يربهر و  دـننام : یعامتجا ، روما  رد  نانز  رب  نادرم  تمومیق  هطیح ي  هراـبرد ي  . 1 هک : انعم  نیدـب  تسا ؛ شیوخ  لیالد 
یتاذ و ياه  يرترب  نآ ، لیلد  دوشیم و  رـشق  ود  نیا  كرتشم  روما  هب  طوبرم  هتـسد  نیا  تفگ : ناوتیم  داهج و ... گنج و  یعافد  روما 

لمع نادـیم  رد  ناـنز  لالقتـسا  يدرف و  يدازآ  اـب  یتاـفانم  زگره  تیمکاـح ، قح  نیا  و  تسا ؛ هدـش  داـی  ياـههصرع  رد  نادرم  یتبهوم 
هچ ره  نآ  هدودحم  رد  نانز  یمالسا ، تعیرـش  ياه  هداد  ساسا  رب  تسا . هدرک  صخـشم  ار  هورگ  ود  ره  فیاظو  نوناق ، هک  ارچ  درادن ؛

ُمتیَتآ آَّم  ُمتمَّلَـس  اَذإ  مُکیَلَع  َحاَـنُج  َـالَف  : » دومرف هک  ارچ  دـنراد ؛ لـماک  لالقتـسا  راـیتخا و  دـنهدیمن و  ماـجنا  دـنهاوخب  دـنراد و  تسود 
رد دـیاب  نز  هک  دوشیم  طوبرم  ییوشانز  لـئاسم  هب  اـهنت  ییوشاـنز ، طـباور  رد  نز  رب  تیریدـم  تیماوق و  . 2 (. 233 هرقب : « ) ِفوُرعَملِاب
يو باـیغ  رد  هدوب و  میلـست  عوـضخ ، ینتورف و  اـب  شرهوـش  عورـشم  ياههتـساوخ  ربارب  رد  جاودزا  یهلا  سدـقم و  قاـثیم  بوچراـهچ 
درم تسا و  يدرف  ياهيدازآ  لالقتـسا و  ياراد  نز  ییوشانز ، لئاسم  زا  جراخ  رد  اما  دـنک ؛ ظـفح  ار  شرـسمه  شارف  لاـم و  سوماـن ،

زا عافد  یتامدـقم  تایلمع  عنام  ای  دریگب و  اهنآ  زا  عافد  یعاـمتجا و  يدرف ، قوقح  رد  ار  وا  لالقتـسا  فرـصت و  هدارا ، يولج  دـناوتیمن 
، يدرف ياهيدازآ  دودـح  دـنک . راـک  نآ  زا  نوریب  اـی  هناـخ و  طـیحم  رد  دراداو  ار  وا  دـناوتیمن  هک  هنوگناـمه  ددرگ ؛ شیوخ  قوقح 

بوچراـهچ رد  ددرگیم  مزلم  دـنکیم ، تفاـیرد  درم  يوـس  زا  هک  ياهقفن  رهم و  ربارب  رد  نز  اـهنآ  رب  نادرم  قوـقح  ناـنز و  یعاـمتجا 
ار يو  قوقح  تمرح  زین  وا  بایغ  رد  دـیامن و  ارجا  وم  هب  وم  ار  وا  ینوناـق  ياههتـساوخ  رماوا و  هدوب و  يو  رما  میلـست  ییوشاـنز  لـئاسم 
هن و  دهد ، رارق  ناگناگیب  ياهییوج  تذل  ضرعم  رد  ار  دوخ  هن  دنادرگ و  يو  شارف  دراو  ار  ياهناگیب  هن  دزرو ؛ ینمادکاپ  هتـشاد ، ساپ 
رب نیاربانب  تسا ؛ ریبعت  نیمه  زین  تاظفاح و ... تاتناق ، تاـحلاصلاف ، زا  روظنم  دـیامن . تناـیخ  هدـش  هدرپس  يو  هب  هک  شرهوش  لاوما  رد 

یگتـسیاش و تقایل و  دادـس ، حالـص و  ساـبل  ناـشنارهوش  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  دـیاب  رادرهوش ، ناـنز  تاـحلاصلاف ،»  » هیآ ي هیاـپ ي 
رد هدوب ، دوخ  نارهوش  نامرف  رد  هتـسویپ  تسا  بجاو  نانآ  رب  دوب و  دـنهاوخ  هتناق »  » ًارهق دنـشاب ، هحلاـص  رگا  دـنیامن . نت  هب  ینمادـکاپ 

، دـشاب يرازبا  اب »  » هیردـصم و «، هللا ظفح  امب   » رد ام » » رگا نیاربانب  دـنیامن . تیاعر  ار  اـهنآ  عورـشم  قوقح  ییوشاـنز ، لـئاسم  اـب  طاـبترا 
روضح بایغ و  رد  هدومن ، يوریپ  ییوشانز  اب  طابترا  رد  دوخ  نارـسمه  رماوا  زا  دـیاب  رادرهوش  ناـنز  دوشیم : نینچ  هیآ  هجیتن  موهفم و 

نینچ هیآ  ینعم  دـشاب ، لـباقت  يارب  اـب »  » هیردـصم و اـم »  » رگا و  دـنیامن ؛ تیاـعر  نیما  يرادـتناما  نوچ  ار  دوـخ  نارهوـش  قوـقح  اـهنآ ،
هـصرع رد  هاوخ  یعامتجا و  هصرع  رد  هاوخ  تسا  بجاو  هدش ، هداهن  نادرم  هدـهع ي  رب  هک  یقوقح  ربارب  رد  رادرهوش  نانز  رب  دوشیم :
تیاعر دوخ  نارهوش  بایغ  روضح و  رد  ار  تناـما  لـماک  عوضخ  اـب  هدرک ، يوریپ  دوخ  نارهوش  رماوا  زا  ییوشاـنز ، طـباور  هداوناـخ و 

یلع َبلَغ  ّمث  ماـق »  » ردـصم ِلـصلا  یف  ُموقلا  . 2 . 1387/02/02: ییاهن بیوصت  خیرات  لوصو 1386/09/21؛ خیرات  .1 تشون : یپ  دـننک .
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ءاَِسن مُهنِّم و ال  ًاریخ  اُونوُکی  نأ  یَسَع  ٍموق  نم  ٌموَق  رَخسَی  ال  هنم : و  : » يرهوجلا لاق  و  اهب ، َنمقَی  نا  ِءاسنلل  یتلا  رومالاب  ِءاسنلا  نود  لاجرلا 
یهقف ياه  باـتک  : هب .ر.ك  تشاد دـهاوخ  هید  اـی  صاـصق و  دـشاب ، زاـجم  دـح  زا  رتـالاب  هک  یتروص  رد  .3 (. 11 تارجح : « ) ءاَـسِّن نم 
تسا هدش  حرطم   5 میرحت ، 49 و  بازحا ، 237 و241 ، ، 236 ، 232-227 تایآ هرقب ، هروس ي  رد  قالط  نایرج  . 4 صاصق . باب  ، نیقیرف

هکنآرگم تسا ؛ هداد  درم  هب  ار  قالط  قح  زین  یندم  نوناق  تسا . هدـش  هداهن  وا  رایتخارد  درم و  تسد  هب  قالط  تایآ ، نیا  همه ي  رد  و 
قالطلا : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .5 دنیامن . ذـخا  درم  لزعالب  لیکو  ناونع  هب  ار  قالط  رایتخا  دـقع ، نمـض  رد  نانز 

اهل ناک  نا  هللا و  لوسر  ای  اولاق : جوز ، اهل  نکی  مل  اـم  ۀنیکـسم  ةارملا  : » هلآ هیلع و  هللا و  یلـص  هللالوسر  لاـق  .6 ءاسنلاب .» ةدعلاو  لاجرلاب 
ص18/ ج3 ، 1336ش ، یناشاک ، ...« ) ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا  : » ءرق مث  لام ، اهل  ناـک  نا  و  هلآ : هیلع و  هللا و  یلـص  لوسر  لاـق  لاـم !؟

اذا کتعاطا و  اهترما  اذا  و  کتَّرـس ، ترظن  اذا  یتلا  ءاـسنلاریخ  : » هلآ هیلع و  هللا و  یلـص  لوسر  لاـق  .7 ص394 .) ج2 ، 1360ش ، یلماع ،
ج2، 1360ش ، یلماع ، ص53 / ج2 ، ینارهت ، یفقث  ...« ) ءاَسِّنلایَلَع َنُوماَّوَق  ُلاـجِّرلا  : » ءرق مث  اهـسفن ، کـلام و  یف  کـتظفح  اـهنع  تبیغ 
اب . 10 هامره . مهدزواد  مهدزاـی و  ياـهزور  .9 ةأرما .» مهرما  اوـلو  موـق  حـلفی  نل  :» هـلآ هـیلع و  هللا و  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  .8 ص393 .)

اهنت دوشیمن و  يراج  صاصق  دشاب ، هتخاب  ناج  رگید  تاعتمت  طارفا و  نودـب  وا ، اب  رهوش  یکیدزن  رثا  رب  نز  رگا  تفگ : دـیاب  لاحنیا ،
هیبنت رثا  رب  رگا  نینچمه ، صاصق ؛ هن  ددرگیم و  تخادرپ  هید  اهنت  نیقیرف  عاـمجا  هب  دـمعریغ ، لـتق  رد  هک  ارچ  ددرگیم ؛ تخادرپ  هید 

ُهاَفَطصا هللا  َّنإ  لاق  .» 11 تشاد . دهاوخ  صاصق  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛ نامه  مکح  دـشاب ، زوشن  رگا  هژیو  هب  دـنیبب ، بیـسآ  یلومعم 
(. 286 هرقب : « ) اَهَعسُو َّالإ  ًاسفَن  ُهللا  ُفِّلَُکی  ال  (. » 247 هرقب : « ) ِمسِجلاو ِملِعلا  ِیف  ًۀَطَسب  َُهداَز  َو  مُکیَلَع 

(2  ) یعیشریسافت هب  درکیور  اب  ِءاَسِّنلا » یَلَع  َنوُماَّوَق  ُلاَجِّرلا   » هیآ ي یسررب 

ینز دیوگیم : یقهیب ، زا  تیاور  اب  یطویس  تایاور  وترپ  رد  لاجرلا »...  » هیآ ي مق  هاگـشنادرایداتسا  این  ییالوم  هللا  تزع  رتکد  : هدنـسیون
لوسر ای  تیادف  مردام  ردپ و  تشاد : هضرع  دش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دیزی » تنب  ءامـسا   » مان هب  راصنا  زا 

نم هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  تیادف  مناج  ماهدیـسر . ناتتمدـخ  هب  ناهج  نانز  هدـنیامن ي  ناونع  هب  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
هفاک ي يارب  قح  هب  ار  امش  ملاع ، دنوادخ  منکیم : ضرع  هک  تسا  نیمه  ملاع  برغ  قرـش و  رد  نانز  همه ي  لاح  نابز  هک  مراد  نیقی 

دنوادـخ تسا : نانز  ام  همه ي  لاؤس  نیا  اما  میدروآ ؛ نامیا  وت  راگدرورپ  وت و  هب  زین  ام  هدومن و  ثوعبم  ملاع - نادرم  نانز و  اهناسنا -
ءاَیحأ ، » دیدش هتشک  رگا  دریگیم و  قلعت  امش  هب  نادهاجم  شاداپ  دیدش ، حورجم  رگا  هک  هدومرف  بجاو  نادرم  امش  رب  ار  داهج  ههبج و 
داـهج ههبج و  تلیـضف  زا  میتـسه و  دوخ  نارهوش  تمدـخ  رد  هکنآ  اـب  ناـنز  اـم  اـما  دـیدرگیم ؛ ( 169 نارمعلآ : «) َنُوقَزُری مِهِّبَر  َدـنِع 
نامه اب  يرگید  ثیدح  رد  (. 152 1417ه.ق ، یطویس ، ( ؟ میروآیم تسد  هب  هچ  قح ، هار  نادیهـش  نادهاجم و  رجا  ربارب  رد  میمورحم ،
نادرم امـش  یگدنز  هناخ و  رادساپ  هدوب و  دودحم  امـش  ياههناخ  يراویدراهچ  رد  نانز  ام  دیوگیم ...: نخـس  همادا ي  رد  ءامـسا  ، دـنس
تسد ییاه  يرترب  هب  نادرم  امش  لاح ، نیع  رد  میروآیم ؛ ایند  هب  ار  امش  نادنزرف  مییامنیم و  هدروآرب  ار  امش  یسنج  ياهزاین  میتسه و 
هزانج عییشت  نارامیب ، تدایع  تعامج ، هعمج و  رازراک ، ياه  نادیم  رد  تکرش  قح  امـش  هک  ارچ  میاهرهبیب ؛ اهنآ  زا  نانز  ام  دیاهتفای و 

، ترفاسم ماگنه  ام  رگید  يوس  زا  و  میمورحم ، اهنآ  رد  تکرش  زا  نانز  ام  دیراد و  ار  یبحتسم و ... هرمع ي  جح و  مسارم  رد  تکرـش  و 
، هدرک کشخ  رت و  ار  ناتنادـنزرف  مییاـمنیم و  هرادا  ار  امـش  لزنم  رما  میهدیم و  ماـجنا  ار  ناـتهناخ  ياـهراک  مییامـش و  لاوما  ناـبهگن 

دجسم رد  نارـضاح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ؟ دوشیم ام  بیـصن  راک  همه  نیا  ربارب  رد  یـشاداپ  هچ  دییامرفب  مینکیم . تیبرت 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نارای  دیاهدینـش ؟ نانز  قوقح  دروم  رد  نز  نیا  راتفگ  زا  رتابیز  رتهب و  يراتفگ  نونکات  دیـسرپ : بجعت  اب  درک و  ور 
نینچ ینز  هک  میدرکیمن  رواـب  هکلب  میاهدینـشن ، ینز  چـیه  زا  یقطنم  زغمرپ و  ینخـس  نینچ  اـهنت  هن  نونکاـت  اـم  دـندرک : ضرع  هـلآ ، و 

رد نانز  نایم  رد   ) نم هدنیامن  ناونع  هب  نونکا  دومرف : درک و  ور  نز  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دشاب . هتـشاد  یقطنم 
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لابند هب  دـیآرب و  يرادرهوش  فیاظو  هدـهع ي  زا  یبوخ  هب  هک  امـش  زا  کی  ره  ناسرب : نانآ  همه ي  هب  ار  مایپ  نیا  ملاع ) برغ  قرش و 
ترـضح رـضحم  رد  شرهوش  ياهشاداپ  همه ي  لداعم  دـیامن ، ارجا  تبغر  لـیم و  اـب  ار  يو  تاروتـسد  دـشاب و  دوخ  رهوش  يدونـشخ 

كرت ار  هسلج  نایوگریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنمجرا  نایب  زا  يدنـسرخ  اب  نز  نآ  هاگ  نآ  تشاد . دـهاوخ  رجا  تیدـحا 
لبنح نب  دمحا  هبیش و  یبا  نبا  زا  یطویـس  ( 1 (.) ص351-350 ج4 ، اتیب ،) ، ) ییابطابط همالع  ص153 / ج2 ، 1417ه.ق ، یطویس ، ) دومن

روتسد نانز  هب  ًانیقی  مدادیم ، هدجـس  نامرف  يرـشب  هب  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامنیم  تیاور  لبج  نب  ذاعم  زا 
لداعم ار  نانز  يرادهناخ  شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا  هدـش  لقن  یقهیب  زا  و  دـنیامن ؛ هدجـس  دوخ  نارهوش  هب  مدادیم 

ردق نآ  هلوقم  نیا  رد  رابخا  تایاور و  نیاربانب  نیـشیپ .) ییابطابط ، همالع  نیـشیپ / یطویـس ،  ) تسنادیم ادخ  هار  رد  ار  نادهاجم  شاداپ 
نیرتابیز تسا . نآ  زا  لامالام  ینـس  هعیـش و  یثیدح  عماجم  دنراد و  دیکأت  نآ  رب  نیقیرف  هدوب ، رادروخرب  ینعم  رتاوت  زا  هک  تسا  ناوارف 

زا و  لعبتلا ؛» نسح  ةارملا  داهج  : » دنیامرفیم مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا . هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هک  تسا  ینخـس  اهنآ 
ادخ لوسر  نینچمه  نامه ؛) ییابطابط ، همالع  « ) هنامرهقب تسیل  ۀـناحیر و  ةارملا  نا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

یـسک ار  وا  نامیاز  درد  شاداپ  دیامرفیم : دنادیم و  رادهدـنز  بش  نارادهزور  شاداپ  لداعم  ار  رادراب  نانز  شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هرک تیعمج  همه ي  يایحا  لداعم  هک  سفن - کی  يایحا  شاداپ  دکمیم ، وا  هنیـس  زا  شدنزرف  هک  راب  ره  ربارب  رد  دنادیمن و  ادـخ  زج 
نیا هعلاـطم  زا  دـیزی  تنب  ءامـسا  ثیدـح  یـسررب  دـقن و  ( 2 (.) ص36-33 ج5 ، ،1409ه.ق ، يروباـشین ماـظن   ) تساراد ار  تسا - نـیمز 

، يرادهناخ فیاظو  هب  هجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  نانز  . 1 ددرگیم : دافتـسم  نانز  قوقح  زا  یمهم  تاکن  ثیدح ،
روضح زا  نادنزرف ، رهوش و  قوقح  زا  يرادـساپ  بوچراهچ  رد  هداوناخ - داهن  رد  مهم  یـساسا و  نکر  هس  يرادرهوش - يراددـنزرف و 

هشیدنا و يدازآ  نانچ  زا  نینچمه  دـناهدوبن ؛ عونمم  قوقح  قاقحا  یتموکح و  نالوئـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سلاجم  رد 
هک دـناهدرکیم  ناـیب  هدرپیب  ار  نآ  هدوب و  رادروخرب  شیوخ  عون  قوقح  اـب  طاـبترا  رد  یمالـسا  تعیرـش  بوچراـهچ  رد  يرظنراـهظا 

همیرک هیآ ي  ریسفت  رد  هدش  دراو  رابخا  عومجم  زا  . 2 ( 3 .) درادن دوجو  ایند  ياجچیه  رد  رضاح  رصع  رد  يدازآ ، نآ  مدص  کی  زگره 
نز کی  یگدـنز  رد  راکهار  نیرتدـیفم  نیرتهب و  هک  دوشیم  هدافتـسا  یمالـسا  سدـقم  عرـش  رد  نانز  یقوقح  ماظن  هب  طوبرم  تاـیآ  و 
هس نیا  هچرگا  دریگ . راک  هب  شیوخ  نادنزرف  تیبرت  يرادرهوش و  يرادهناخ ، روما  ریبدت  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  هک : تسا  نآ  ناملـسم 
رد نکر  هس  نآ  رب  نانز  یبابحتسا  صیرحت  قیوشت و  بیغرت و  اب  اما  تسین ، بجاو  نانز  رب  مالـسا  سدقم  نید  هاگدید  زا  یـساسا  نکر 

ار دوخ  ياهراک  همه ي  دنراد  شالت  یعس و  دارفا  مامت  نآ  رد  هک  ییاضف  تسا ؛ هدش  يراشفاپ  یگـشیپاوقت ، هب  هتخیمآ  ینید ، ّوَج  کی 
دـشر شرورپ و  نآ  رد  هک  یطیحم  دنهدیم ؛ حیجرت  ایند  هب  ار  يورخا  ياهدرواتـسد  دنهد و  ناماس  ادخ  يدونـشخ  تیاضر  بلج  يارب 

هار رد  هدش و  يزیرهیاپ  لزنم  هرادا  هب  هقالع  نادـنزرف و  رب  تبحم  ایح و  یمادـکاپ ، نوچمه  یناسنا  یقالخا - ياهشزرا  هیاپ ي  رب  نانز 
يرادـیاپ و هب  ار  نمادـکاپ  نانز  یلوغـشملد ، هقـالع و  نیا  . 3 دـنرادیمرب . مدـق  يرطف ، ینید و  سدـقم  نیناوق  اهتنـس و  نیا  يرادـیاپ 

راک رب  ار  حـلاص  نادـنزرف  تیبرت  لزنم و  طیحم  رد  راک  اهنآ  هکنیا : درادیماو و  شیوخ  يرطف  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  زا  يرادـساپ 
ياههداوناخ نایم  رد  هنسح ، تنس  نیا  لامعا  عضو و  نیا  رارمتـسا  . 4 دنهدیم . حـیجرت  هناگیب  نادرم  نایم  رد  لزنم ، زا  نوریب  طیحم  رد 
ياسآهزجعم لاح  نیع  رد  فیرظ  ياهراک  نادرم و  هدـهع ي  رب  لزنم ، نوریب  تخـس  قاش و  ياهراک  نآ ، ساسارب  دـش  ثعاب  ناملـسم 

داهج ههبج و  هکنیا  . 5 دشاب . نانز  هدهع ي  رب  نادنزرف  رسمه و  يارب  لزنم  طیحم  نتـشاد  هاگن  مرگ  نادنزرف و  تیبرت  دننام  هناخ  نورد 
زا نیا  تسین و  مزال  نانز  يارب  نآ  رد  تکرـش  هدوب و  نادرم  هژیو ي  یـصاصتخا و  فیاظو  زا  شخبيدازآ  ياهتکرح  يرادنادـیم  و 
زا تیمورحم  مالـسا  سدقم  نید  . 6 ص129 .) اتیب ،) ، ) مود لوا و  دیهـش  ) تسا یمالـسا  بهاذـم  قافتا  دروم  مالـسا و  نید  تایرورض 

نادرم گنج  ههبج و  نادیم  زا  رت  سدقم  یتح  رگید ، نادیم  رد  ار  اهنآ  هکلب  هتفرگن ، هدیدان  نانز  يارب  ار  رازراک  ياهنادیم  رد  تکرش 
ینآرق يرادرسمه  رد  رسمه  کی  شزرا  هک  تسا  ینآرق  تقیقح  کی  نیا  ( 4 (.) ص350 ج4 ، اتیب ،) ، ) ییابطابط همالع  ) تسا هداد  رارق 
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نآ رـصاعم  ناسنا  هکنیا  هاوخ  تسا ؛ ینآرق  هناـخ  کـی  هرادا ي  رد  وناـب  کـی  شزرا  ینآرق و  ینادـنزرف  تیبرت  رد  رداـم  کـی  شزرا  و 
راـمآ دـیامن . لـمع  نآ  فـالخ  رب  هدـش ، ناوتاـن  نآ  شزرا  تقیقح و  كرد  زا  هاوـخ  دـیامن و  لـمع  نآ  هـب  هدرک و  كرد  ار  تـقیقح 

دنناوارف مـه  زورما  و  ( 5) تسام فرح  تیناقح  رب  لیلد  ناناوجون  ناناوج و  نادرم ، ناـنز ، یگدـنز  ياـههصرع  یماـمت  رد  اـهیناماسبان 
رد يزابناج  نیاربانب ، . 7 دناهتساخرب . تباقر  هب  رگیدکی  زا  تقبـس  يوگ  ندوبر  رد  دنیامنیم و  راختفا  اهشزرا  نیا  هب  هک  ییاههداوناخ 

ياـضر يارب  ودره  هک  یتروـص  رد  ینآرق ، يرادرـسمه  دـالوا و  حیحـص  تیبرت  يرادهناـخ و  رب  مالـسا  هاگدـید  زا  هـکرعم  ياهنادـیم 
ناملـسم مدرم  هب  تمدـخ  يارب  هک  ياهصرع  ره  رد  ماکح  نایلاو و  تواضق ، هک  هنوگنامه  درادـن ؛ يزایتما  چـیه  دـشاب ، ملاع  دـنوادخ 

َّنإ : » دومرف هک  ارچ  دنرادن ؛ دنهدیم ، ماجنا  هناخ  طیحم  رد  یمالـسا ، هعماج ي  رد  نانز  هک  یفیاظو  رب  يزایتما  چـیه  دـنیامنیم ، شالت 
تلود و هک  دنکیم  دـشر  ياهعماج  رد  اهشزرا  نیا  . 8 (. 30 فهک : /90 فسوی : /115 دوه : (، ) 120 هبوت : « ) َنِینِسحُملا َرجأ  ُعیُِـضیَال  َهللا 

رگم تسین ، ریذپناکما  یلاعت  دشر و  دساف ، هعماج ي  رد  هک  ارچ  دنـشاب ؛ هدومن  یبسانم  يزاسرتسب  ینآرق  ياهشزرا  ياتـسار  رد  تلم 
همالع ) ینیبب كرادـت  ینآرق  ياهشزرا  دـشر  يارب  یبسانم  رتسب  ینک و  هارمه  دوخ  اب  یهلا - گرزب  نانکـشتب  نوچ  ار - هعماـج  هکنآ 

یندـم و نیناوق  رد  هاوخ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تلود  نیناوق  رد  یندـم  قوقح  رد  تمومیق  ص352-347 .) ج4 ، اتیب ،) ، ) ییابطابط
، نآرق ینعی  هعیش ، یهقف  يانبریز  اب  نیا  هدش و  هتفریذپ  نآ  ینعم  ود  ره  هب  نانز  رب  نادرم  تمومیق  یلک  روط  هب  يرفیک ، نیناوق  رد  هاوخ 

هلمج زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هعوضوم  نیناوق  هقف و  ياج  ياـج  رد  هلئـسم  نیا  و  تسا ؛ هدـش  هداد  قیبطت  هلدا ، رگید  لـقع و  تنس ،
تیالو تیعجرم ، اضق ، رد  . 2 دوشیمن . هتفریذپ  نانز  زا  رهوش  نذا  نودب  هک  یبحتسم  تادابع  دننام  . 1 تسا : هدش  حرطم  یساسا ، نوناق 

،1043 هداـم یندـم ، نوناـق   ) تـسا طرــش  ردـپ  نذا  هـک  هرکاـب  رتـخد  جاودزا  ثـحب  رد  . 3 تـسا . هدـش  طرـش  تیروـکذ  تموـکح ، و 
یناگناوید ناـکدوک و  هب  و  ( 1041 هدام یندم ، نوناق   ) دنراد تیالو  نآ  رب  يردـپ  دـج  ردـپ و  هک  ناکدوک  حاکن  و  ( 70/8/14 یحالصا

اهنآ عـالطا  نودـب  دوخ  نادـنزرف  يارب  رداـم  رگا  اـما  دراد ؛ تیـالو  هورگ  ود  ره  رب  ردـپ  هک  دـشاب ، غولب  هب  لـصتم  ناـنآ  یگناوـید  هک 
دیهـش  ) رهوش تعاطا  زا  جورخ  زوشن : مسق ، ثحب  . 4 اتیب .)) ، ) مود لوا و  دیهـش  ) دوب دهاوخ  یلوضف  يو  دقع  دیامن ، باختنا  يرـسمه 
هجوز لـماک  نـیکمت  رب  طورــشم  هـقفن ، بوـجو  ص233 ،) و1108 ،  1109 هداـم یندــم ، نوناـق  اــتیب ،) ، ) هـضورلاریرحت مود ، لوا و 

، تسا نادرم  رایتخا  رد  قالط  یمالسا  بهاذم  همه ي  عامجا  هب  . 5 ص233 .) ، 1108 هدام یندم ، نوناق  اتیب ،) ، ) مود لوا و  دیهش  ) تسا
ص352، ، 1052 هداـم یندـم ، نوناـق  اـتیب ،) ، ) مود لوا و  دیهـش  ) دـشاب هتـشاد  لزعـالب  تلاـکو  درم  زا  دـقع  نمــض  رد  نز  هـکنآ  رگم 
لوا و دیهـش  ) تسا نادرم  صوصخم  ماکحا  زا  ءالیا  ناِعل و  راهِظ ، ماکحا  . 6 ص237 .) ، 1133 هدام 227 و228 و238 ، صص ، 1138 هدام
هید ي فصن  دیاب  نز ، لتق  رد  درم  صاصق  تروص  رد  تسا و  درم  هید ي  مود  کی  نز  هید ي  هک  هید  صاصق  ماکحا  . 7 نامه .) مود ،
(. ص481 ، 301 هدام تاید ، یندـم ، نوناق  ص460 / ، 209 هدام یمالـسا ، تازاجم  نوناـق  اـتیب ،) ، ) مود لوا و  دیهـش  ) دوش تخادرپ  يو 
(، ناثدحم ناهوژپنآرق و  ناناد ، قوقح  ناهیقف ، نارسفم ، ناسانشتغل ،  ) ینآرق هزوح  نادنمشناد  ياههتفگ  ارآ و  یسررب  دقن و  زا  هجیتن 

، یعامتجا يدرف ، ياههصرع  رد  یباستکا  یتبهوم و  ياهيرترب  ساسا  رب  نادرم  یمالـسا ، ماـظن  رد  ( فلا هک : دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ 
یباستکا و  تسا ، یـشنیرفآ  یتاذ و  یتبهوم ، لماع  ب ) دـنراد . تمومیق  نانز  رب  يرـشب  ياـهرتسب  رگید  یگنهرف و  يداـصتقا ، یـسایس ،

ینوزف روما و  ریبدـت  رد  تینـالقع  هبنج ي  . 1 زا : دـنترابع  قوف  تیمکاح  دراوم  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  هک  ییاـهتقایل  لـیلد  هب  تسا 
هللاقح و یقوقح ، یلام ، ياههصرع  همه ي  رد  یئاضق ، مکاحم  همه ي  رد  تداهـش  يرترب  . 2 یلمع ؛ يداقتعا و  ینید ، ياهرواب  نیقی و 

اهنآ دننام  ضیرم و  تدایع  تعامجزامن ، هعمجزامن ، داهج ، بوجو  . 4 انثتسا ؛ دراوم  زج  هب  لاوما  رد  فرصت  قح  نتـشاد  . 3 سانلاقح ؛
زا نانز  تیمورحم  نامزمه و  رـسمه  کی  زا  شیب  اـب  جاودزا  قح  . 6 نادرم ؛ رب  هقفن  رهم و  تخادرپ  بوـجو  . 5 نآ ؛ زا  نانز  تیفاـعم  و 

ینید تموکح  تماما ، تیاصو و  توبن ، خماش  ماقم  صاصتخا  . 9 هید ؛ ثرا و  رد  نادرم  ینوزف  . 8 قالط ؛ قح  نتشاد  رایتخا  رد  . 7 نآ ؛
.11 نارهوش ؛ زا  تعاـطا  بوجو  یعاـمتجا و  يدرف ، روما  رد  نادرم  یتسرپرـس  هب  ناـنز  یعیبط  يرطف و  زاـین  . 10 نادرم ؛ رب  تواـضق  و 
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سفن نودام  تایانج  رد  نادرم  صاصق  بوجو  مدع  . 12 گرزب ؛ ثداوح  تامیالمان و  ربارب  رد  یحور  یکیزیف و  یتیریدم ، ياهيرترب 
نانز و یحور  يونعم و  يدام و  روما  نیمأـت  تسارح و  ظـفح و  بوجو  . 13 ییوشانز ؛ ترـشاعم و  رد  طیرفت  طارفا و  مدع  تروص  رد 
رب نانز  . 15 دشابیمن ؛ ریذپناکما  هتـسیاش ، وحن  هب  تیرـشب  ناهج  روما  بان ، مالـسا  نیناوق  نتـسبراک  هب  نودب  . 14 نادرم ؛ رب  ناکدوک 

یگداوناخ و ياههصرع  رد  یگرزب  رایـسب  شقن  یگداوناخ  يرـسمه و  يردام ، تاساسحا  فطاوع و  رظن  زا  باستکا  تبهوم و  ساـسا 
روما اضق ، تموکح ، يربهر ، یعاـمتجا ، روما  رد  تمومیق  ورملق  هطیح و  . 16 دیآیمنرب ؛ نادرم  هدهع ي  زا  زگره  هک  دـنراد  یعامتجا 

رد تیماوق  . 17 درادن ؛ لمع  نادیم  رد  نانز  لالقتسا  يدرف و  ياهيدازآ  اب  یتافانم  هدوب و  رـشق  نیا  كرتشم  روما  هب  طوبرم  یعافد و ...
تیاعر ار  شرـسمه  قوقح  دـیاب  جاودزا ، یهلا  سدـقم و  قاـثیم  بوچراـچ  رد  نز  هدوب و  طوبرم  نآ  لـئاسم  هب  اـهنت  ییوشاـنز  طـباور 

هلوحم ي فیاظو  نیکر  نکر  . 19 دنیامن ؛ تیاعر  ار  دوخ  رـسمه  قوقح  دیاب  هداوناخ  دـنمجرا  نیناوق  بوچراچ  رد  نادرم  . 18 دیامن ؛
ياـههصرع رد  نادرم  ياـهشالت  اـهتیلاعف و  همه  اـب  مالـسا  لوصا  ساـسا  رب  تسا ، يراددـنزرف  يرادرهوش و  يرادهناـخ ، هک  ناوناـب 

، ناملسم يوناب  کی  يارب  مالـسا  رظن  زا  . 20 دراد ؛ ینوزف  نآ  رب  هداوناـخ  رـسمه و  قوقح  تیاـعر  تروص  رد  هکلب  هدوب ، ربارب  فلتخم 
دوجو هداوناخ ، هصرع ي  رد  يراددنزرف  يرادهناخ و  يرادرـسمه ، هناگهس ي  شقن  يافیا  جاودزا و  زا  رتسدقم  یلمع  مالـسا ، زا  سپ 

و دنـشابیم ؛ دوخ  نارـسمه  ماقم  مئاق  نیـشناج و  هصرع ، نیا  رد  نانز  تسا و  هدش  هدرپس  ناوناب  هب  هداوناخ  یلخاد  تیریدم  . 21 درادن ؛
نانز داهج  . 22 تسا ؛ هتـشاد  ینازرا  اهنآ  هب  ار  يرـسمه  يردام و  سدـقم  ماقم  هداد و  رارق  نانآ  ياـپ  ریز  ار  تشهب  هک  تسا  رما  نیمه 

نارهوش ییوشانز  قوقح  تیاعر  زج  هب  قوف  روما  زا  کی  چیه  لاح  نیع  رد  . 23 تسا ؛ هدش  هداد  رارق  هنومن ، يرادرهوش  لعبتلانسح ) )
زا رما  نیا  و  دـیامن ، بلط  دزمراک  قوقح و  درم  زا  نادـنزرف ، تیبرت  لزنم و  رد  تیلاـعف  رباربرد  دـناوتیم  نز  دـشابیمن و  بجاو  نز  رب 

هدـش و عضو  تنـس  باـتک و  لوصا  ساـسا  رب  یمالـسا ، يروهمج  تلود  هعوضوم ي  نیناوق  . 24 دـهاکیمن ؛ وا  يورخا  شاداـپ  رجا و 
.2 اتیب .) ، ) یبرعلا ثارتلاراد  توریب : یناعملاحور ؛ دادغب ؛ دمحم  دیس  یسولآ ، . 1 میرکنآرق . عبانم * : تسا . هداد  نادرم  هب  ار  تمومیق 
.3 1422ق . یمالـسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت : چ3 ، مضخلا ؛ رحبلا  مظعالا و  طیحملا  ریسفت  ردیح ؛ دیـس  یلمآ ،
.4 یطویس .) روثنملا  رُّدلا  ریـسفت  هیـشاح ي  رد  هدش  پاچ   ) 1413ق ۀیفاقثلا ، بتکلا  ۀسـسؤم  توریب : نآرقلابیرغ ؛ هللادـبع ؛ سابع ، نبا 
، یمالـسا تاغیلبت  رتفد  مق : برعلاناـسل ؛ يرـصم ؛ روظنمنبا  . 5 ق . 1420، مزح نباراد  توریب : میظعلا ؛ نآرقلا  ریـسفت  یماـش ؛ ریثـک  نـبا 
؛ هزمحوبا یلامث ، . 7 اتیب .) ، ) ضایرلا ۀـعبطم  يدوعـس : ناتـسبرع  میرکلا ؛ باتکلا  ایازم  یلا  میلـسلا  لقعلا  داـشرا  دوعـسلاوبا ؛ . 6 اتیب .) )
، يدابآرتسا . 8 1420ق . دیفملاراد ، توریب : تفرعم ؛ يداهدمحم  نیدلازرح و  نیـسح  دمحم  قازرلادـبع  قیقحت  میرکلا ؛ نآرقلا  ریـسفت 
، تثعب داینب  نارهت : نآرقلا ؛ ریسفت  یف  ناهربلا  مشاهدیـس ؛ ینارحب ، . 9 اتیب .) ، ) یجارعملا ۀبتکم  نارهت : ماکحالاتایآ ؛ یلع ؛ نب  دـمحم 

نیسح يوغب ، . 11 1366ش . ردص ، نارهت : چ6 ، عماج ؛ ریسفت  میهاربا ؛ دمحم  دیـس  يدرجورب ، . 10 1295ق . یگنس ، پاچ  1416ه.ق و 
1420ق. تثعب ، داینب  مق : نآرقلا ؛ ریـسفت  یف  نمحرلا  ءالآ  داوجدمحم ؛ یغالب ، . 12 1402ق . ملعلاراد ، رصم : لیزنتلا ؛ ملاعم  دوعسم ؛ نب 
؛ یـضاق يواـضیب  . 14 ق . 1423 ثارتـلا ، ءاـیحالاراد  توریب : هتاحــش ؛ هللادــبع  رتـکد  قـیقحت  یعیــش ؛ نامیلــس  نـب  لــتاقم  یخلب ؛ . 13

دمحم قیقحت  يرتستلا ؛ ریـسفت  هللادبع ؛ نب  لهـس  دـمحموبا  يرتست ، . 15 اتیب .) ، ) ۀیمالـسإلا ۀـبتکملا  رکب : راید  هیکرت : يواضیبلاریـسفت ؛
1398ق. ناهرب ، نارهت : چ3 ، دیواج ؛ ناور  ریـسفت  دمحم ؛ ینارهت ، یفقث  . 16 1423ق . ۀـیملعلا ، بتکلاراد  توریب : دوسلا ؛ نویع  لساب و 
؛ ۀغللا حاحص  ةامح ؛ نب  لیعامسا  يرهوج ، . 18 1422ق . مزح ، نبا  راد  توریب : ۀعبرالا ؛ بهاذملا  یلع  هقفلا  نمحلرادـبع ؛ يریزج ، . 17
، مالَّسلا مهیلع  تیب  لآ  ۀسـسؤم  توریب : يربحلا ؛ ریـسفت  مکح ؛ نب  نیـسح  هللادبعوبا  یفوک ، يربح  . 19 1980م . یجناخلا ، ۀعبطم  رصم :

ینیسح . 21 ش . 1377 یمالـساگنهرف ، رـشن  رتـفد  نارهت : چ6 ، لوزنلا ؛ بابـسا  رقابدمحمدیـس ؛ یتـجح ، . 20 ق . 1408 ثارتلاءایحال ،
؛ يرشع انثا  ریسفت  دمحا ؛ نب  نیـسح  یمیظعلادبع ، هاش  ینیـسح  . 22 1404ق . دیون ، نارهت : ماکحالاتایآ ؛ حتفلاوباریمادیـس ؛ یناجرج ،
، ینادمه ینیـسح  . 24 ق . 1423 موـلعلاراد ، توریب : چ2 ، نآرقلا ؛ نییبـت  دمحمدیـس ؛ يزاریـش ، ینیـسح  . 23 ش . 1363 تاـقیم ، نارهت :
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: مق نیلقثلاروـن ؛ ریـسفت  هعمج ؛ نـب  یلع  دـبع  يزیوـح ، . 25 ق . 1404 یفطل ، یـشورف  باـتک  نارهت : ناـشخرد ؛ راونا  نیـسحدمحمدیس ؛
: مق هلیسولا ؛ ریرحت  هللاحوردیس ؛ ینیمخ ، . 27 اتیب .) (، ) انیب : ) رصم نزاخلاریسفت ؛ يدادغب ؛ نیدلاءالع  نزاخ ، . 26 اتیب .) ، ) نایلیعامسا
، یبرعلا باـتکلاراد  توریب : نیلـالج ؛) ریـسفت  ) مـیرکلا نآرقلا  ریـسفت  نیدـلالالج ؛ یناود ، . 28 اتیب .) ، ) ینیمخماما راـثآ  رـشن  هسـسؤم 

نارگـشهوژپ داـینب  دهـشم : حـصان ؛ يدـهمدمحم  یقحاـی و  رفعج  قیقحت  ناـنجلا ؛ حور  ناـنجلا و  ضور  حوتفلاوبا ؛ يزار ، . 29 اتیب .) )
ظاـفلا تادرفم  یناهفـصا ؛ بغار  . 31 اـتیب .) ، ) هـیملعلا بـتکلاراد  توریب : ریبکلاریـسفتلا ؛ نیدـلارخف ؛ يزار ، . 30 ش . 1370 یمالسا ،

: نارهت میرک ؛ نآرق  ریـسفت  همجرت و  نیدـباعلانیز ؛ امنهر ، . 32 1412ق . ۀیماشلارادلا ، توریب : يدواد ؛ ناندـع  ناوفـص ، قیقحت  نآرقلا ؛
رینملا هبهو ؛ یلیحز ، . 34 اتیب .) ، ) ۀلاسرلا هسسؤم  توریب : سوماقلا ؛ حرـش  یف  سورعلا  جات  دمحمدیـس ؛ يدیبز ، . 33 1346ش . ناهیک ،
هیملع هزوح  تسفا  ( ) اـتیب ( ؛ فاشکلاریـسفت رمع ؛ نب  دومحم  هللاراـج ، يرـشخمز ، . 35 ق . 1424 رکفلاراد ، توریب : نآرقلا ؛ ریــسفت  یف 

بهاوم یلعلادبع ؛ دیس  يراوزبس ، . 37 اتیب .) ، ) یبابلا یبلحلا  یسیع  هرهاق : رـصم : ۀغالبلا ؛ ساسا  رمع ؛ نب  دومحم  يرـشخمز ، . 36 مق .)
؛ نآرقلاریـسفت یلا  ناـهذالا  داـشرا  هللا ؛ بیبح  نب  دـمحم  یفجن ، يراوزبس  . 38 ق . 1414 دیواج ، ۀـعبطم  مق : نآرقلاریـسفت ؛ یف  نمحرلا 

یمیرکدیس . 40 اـتیب .) ، ) یبرعلا ثارتـلا  ءاـیحاراد  مـیرکلا ؛ نآرقلا  لـالظ  یف  ریـسفت  بطقدیــس ؛ . 39 ق . 1419 فراـعتلاراد ، توریب :
، بتکلاراد توریب : روثأملاب ؛ ریسفتلا  یف  روثنملا  رّدلا  نمحرلادبع ؛ یطویس ، . 41 1382ش . هوسا ، مق : نییلع ؛ ریسفت  سابعدیس ؛ ینیسح ،
؛ دراوملا برقا  دعیس ؛ ینوترش ، . 43 1412ق . رشنلا ، ۀعابطلل و  ۀغالبلاراد  توریب : میرکلا ؛ نآرقلا  ریسفت  هللادبعدیـس ؛ رَّبَش ، . 42 1417ق .
، يومرا نیدلا  لالج  قیقحت  میرکلا ؛ نآرقلا  ریسفت  یلع ؛ نب  دمحم  یجیهال ، فیرش  . 44 1405ق . یفجن ، یشعرم  هللا  ۀیآ  هناخباتک  مق :
؛ هعمل حرش  مود ؛ لوا و  دیهش  . 46 اتیب .) ، ) رداصلاراد توریب : يواضیب ؛ ریسفت  رب  ۀیشاح  يواضیب و  باهـش ؛ . 45 1373ش . داد ، نارهت :
رب هیشاح  یفطصم ؛ نب  دمحم  هدازخیش ، . 47 رتنالک .) دمحم  دیس  يواضیب ، هیـشاح ي  رد  هدش  پاچ  ( ) اتیب ، ) یبرعلا ثارتلاراد  توریب :
(، انیب : ) مق نآرقلاب ؛ نآرقلاریـسفت  یف  یغـالبلا  دـمحم ؛ یقداـص ، . 48 یگنـس .) پاچ  1303ق( نامعنلا ، ۀـعبطم  رـصم : يواضیب ؛ ریـسفت 

؛ عیارـشلا للع  . ____________ ، 50 اتیب .) ،) يرواد تاروشنم  مق : یلامالا ؛ نیـسحلا ؛ نب  یلع  هیوباـب ، نبا  قودـص  . 49 ق . 1419
نسح هاش ، یلع  یفص  . 52 اتیب .) (، ) انیب (، ) اجیب ( ؛ هیقفلا هرـضحیال  نم  . ____________ ، 51 1385ق . يرواد ، تاروشنم  مق :

: توریب نآرقلاریـسفت ؛ یف  نازیملا  نیـسحدمحمدیس ؛ همالع  ییابطابط ، . 53 1378ش . يرهچونم ، نارهت : یفـص ؛ ریـسفت  رقاب ؛ دمحم  نب 
؛ نایبلا عمجم  . ____________ ، 55 اتیب .) ، ) نارهت هاگشناد  نارهت : عماجلاعماوج ؛ نسح ؛ نبلضف  یـسربط ، . 54 اتیب .) ، ) یملعا
: توریب ناـیبلا ؛ عماـج  ریـسفت  ریرج ؛ نبدـمحم  يربط ، . 56 ق . 1414 رکفلاراد ، توریب : و  1403ق  یـشعرملا ، یفجنلا  تاروـشنم  مـق :
1395ق. ۀیوضترملا ، ۀبتکملا  ورـسخ ، رـصان  نارهت : هیناثلا ، ۀـعبطلا  نیرحبلا ؛ عمجم  نیدـلارف ؛ یفجن ، یحیرط  . 57 ق . 1409 ۀفرعملاراد ،

ریصق دمحا  قیقحت  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نایبتلا  نسحلا ؛ نب  دمحم  یـسوط ، . 59 1402ق . رکفلاراد ، توریب : رهاوجلاریـسفت ؛ يواطنط ؛ . 58
.61 1419ق . فراعتلاراد ، توریب : ج9 ، بیذهتلا ؛ . ____________ ، 60 اـتیب .) ، ) یبرعلا ثارتلا  ءاـیحاراد  توریب : ج3 ، یلماع ؛

یلع قیقحت  یلماع ؛ ریسفت  میهاربا ؛ یلماع ، . 62 1387ش . یمالسا ، نارهت : میرکلانآرقلاریسفت ؛ یف  نایبلا  بیطا  نیسحلادبع ؛ دیس  بیط ،
تارف . 64 1411ق . یملعا ، تاروشنم  توریب : یشایعلاریسفت ؛ دوعـسم ؛ نبدمحم  یـشایع ، . 63 1360ش . قودـص ، نارهت : يرافغ ؛ ربکا 

1410ق. یمالـسا ، داشرا  ترازو  نارهت : يدومحم ؛ مظاک  دـمحم  قیقحت  میرکلا ؛ نآرقلا  ریـسفت  میهاربا ؛ نب  تارف  مساـقلاوبا ، یفوکلا ،
؛ نسحمالم یناشاک ، ضیف  . 66 1419ق . رشنلا ، ۀعابطلل و  كالملاراد  توریب : میرکلا ؛ نآرقلا  یحو  نم  نیسحدمحمدیس ؛ هللالضف ، . 65
.67 ق . 1418 یمالــسا ، تاــغیلبت  رتــفد  مــق : یتــمعن ؛ اضردــمحم  یتــیارد و  نیــسح  دــمحم  قــیقحت  نآرقلاریــسفت ؛ یف  یفــصالا 
؛ ثیدحلا نسحاریسفت  ربکایلع ؛ دیس  یشرق ، . 68 1415ق . ردص ، نارهت : یملعا ؛ نیسح  قیقحت  یفاصلاریـسفت ؛ ____________ ، 
، یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب : نآرقلا ؛ ماکحالا  عماجلا  يراصنا ؛ دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا  یبطرق ، . 69 1377ش . تثعب ، داینب  نارهت :

دیـس قـیقحت  یفاصلاریـسفت ؛ میهاربا ؛ نب  یلع  یمق ، . 71 اتیب .) ، ) یبرعلا باتکلاراد  توریب : تاراـشالا ؛ فئاـطل  يریـشق ؛ . 70 ق . 1605
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قیقحت بئارغلا ؛ رحب  قئاقدلازنک و  ریـسفت  اضردمحم ؛ نب  دـمحم  يدهـشم ، یمق  . 72 1367ق . باـتکلاراد ، مق : يرئازج ؛ يوسوم  بیط 
: مق یهاـگرد ؛ نیـسح  قیقحت  نیعملا ؛ ریـسفت  یـضترملا ؛ نب  دـمحم  یناـشاک ، . 73 ش . 1368 یمالـسا ، داشرا  : نارهت یهاگرد ؛ نیـسح 
، یملعا نارهت : نیفلاخملا ؛ مازلا  یف  مالّـسلا  هیلع  نیقداصلا  جـهنم  هللاحـتف ؛ الم  یناشاک ، . 74 1410ق . یفجن ، یـشعرم  هللاتیآ  هناخباتک 
، ینیلک . 76 ق . 1402 هیملع ، هناـخپاچ  مق : رینملا ؛ هللا  باـتکل  ریـسفتلا  دـمحم ؛ يزیوح ، یمرک  . 75 ق . 1296 یگنـس ، پاچ  1336ش و 

ةداعسلا نایب  دمحم ؛ ناطلس  يدابانگ ، . 77 1419ق . فراعتلاراد ، توریب : نیدلاسمـش ؛ رفعج  دمحم  قیقحت  یفاکلا ؛ بوقعی ؛ نب  دمحم 
، یسلجم . 79 ق . 1399 ۀـلاسرلا ، ۀسـسؤم  توریب : لامعلازنک ، يدـنه ، یقتم  . 78 ق . 1408 یملعا ، هسـسؤم  توریب : ةدابعلا ؛ تاـماقم  یف 

هاگنب نارهت : میرکلا ؛ نآرقلا  تاـملک  یف  قیقحتلا  نسح ؛ يوفطـصم ، . 80 1403ق . یبرعلا ، ثارتلاراد  توریب : راونالاراحب ؛ رقابدـمحم ؛
؛ داوجدمحم ۀـینغم ، . 82 1380ش . باـتک ، رـشن  زکرم  نارهت : نشور ؛ ریـسفت  نـسح ؛ يوفطـصم ، . 81 ش . 1360 باـتک ، رـشن  همجرت و 
(. اتیب ، ) ۀـیبرعلا بتکلاراد  توریب : ۀـسمخلا ؛ بهاذـملا  یلع  هقفلا  . ____________ ، 83 اتیب .) ، ) تثعب داـینب  مق : نیبملاریـسفتلا ؛

1424ق. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق : يزایا ؛ یلع  دمحم  دیس  قیقحت  دیجملا ؛ نآرقلا  ریسفت  ؛ نامعنلا دمحم  نب  دمحم  دیفم ، . 84
، یجنایم یکلم  . 86 1421ق . مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  ۀسردم  مق : لزنملا ؛ باتکلا  ریسفت  یف  لثمالا  رصان ؛ يزاریـش ، مراکم  . 85
؛ يورسخ ریـسفت  اضریلع ؛ یناورـسخ ، ازریم  . 87 ق . 1400 ءافولا ، ۀسـسؤم  توریب : ماکحالا ؛ تایآریـسفت  یف  مالکلا  عیادـب  رقابدـمحم ؛
.89 ق . 1398 یمالـسا ، نارهت : ناسآ ؛ ریـسفت  داوج ؛ دـمحم  ینیمخ ، یفجن  . 88 ق . 1390 یمالـسا ، نارهت : يدوبهب ؛ رقاب  دـمحم  قیقحت 
.90 يربط .) ریـسفت  هیـشاح  رد  هدـش  پاچ  ، ) 1409ق ۀـفرعملاراد ، توریب : نآرقلا ؛ بئارغ  ریـسفت  دـمحم ؛ نب  نسح  يروباـشینلا ، ماـظن 

اّهنإ : » تسا نینچ  ثیدـح  نتم  .1 تشون : یپ  اـتیب .) ، ) یبرقلا يوذ  مق : نیظعتملاو ؛ نیظعاولل  نیعملا  رـسفتلا  دـمحم ؛ يدادـغب ، يدـیوه 
ٍةارما نم  اَم  هنا  ُءادـفلا ، َکل  یِـسفَن  ملِعَا  و  َکیِلا ، ِءاسنلا  ٌةدـِفاو  ّینِا  هللا  لوسر  ای  یِما  َتنأ و  ِیباب  : » تلاـقف هباحـصا  نیب  وه  یبَّنلا و  تنأ 

َکِهلاب َکب و  انماَف  ِءاسنلاو  لاجِرلا  َیلا  قَحلاب  َکثعب  هللا  َّنإ  ِییاَر ، لثِم  یلَع  َیِه  َو  الا  اذه  یجَرخَمب  تَعِمَـس  ٍبرَغ  ِقرـش و ال  یف  ٍۀَِـنئاک 
لاجِّرلا رشاعم  مکنا  و  مُکِدالوا ، ُتالَماح  مُِکتاوَهش و  َیِضقم  مُِکتُوُیب و  ُدعاوق  ٌتاروصقم  ٌتاروصحم  ِءاسنلا  َرشاعم  انِا  و  َکلَـسرا ، يذلا 
لاجرلا نا  و  هللا ، لیبس  یف  ُداهجلا  کلاذ  نم  ُلضفلاو  جـحلاو ، زئانحلا  دوهـش  یـضرملا و  ةدایِع  ِتاعامجلا و  شو  ۀَـعمُجلاب  انیَلَع  ُمتلـُضف 

؟ هللا لوسر  ای  رجالایف  مککراشن  امف  مکدالوا  مکل  انیبر  مکفاوصا و  مکلانلزع  مکلاوما و  مکل  انظفح  ًاطبارم  وا  ًارمتعم  وا  ًاجاح  اذا  مکنم 
نم اهنید  رما  یف  اهتلئـسم  نم  نسحا  طق  ةارما  ۀـلاقم  متعمـس  له  لاق : مث  هلک  ههجوب  باحـصألا  یلا  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  تفتلاف 

: لاق مث  اـهیلإ  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  یبَّنلا  تفتلاـف  اذـه ، لا  يدـتهت  ةارما  نا  اـننظ  اـم  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  هللالوسر  اـی  اولاـقف : هذـه ؟
« هلک کلذ  لدعت  هقفارم ، اهعابتا  هئاضرم و  بلط  اهجوزل و  نکادـحا  لعبت  نسح  نا  ءاسنلا  نم  کفلخ  نم  یملعا  ةارملا و  اهتیا  یفرـصنا 

ِریَِغب ًاسفَن  َلَتَق  نَم  ُهَّنأ  َلِیئاَرـسِإ  ِیَنب  یَلَع  اَنبَتَک  َِکلَذ  ِلجأ  نم  .» 2 ص235 .) ج7 ، 1419ق ، هللالضف ، ص227 / ج10 ، 1403ق ، یسلجم ، )
تـسا نآ  یمومع  راکفا  رظن  زا  يدازآ  زا  روظنم  . 3 (. 32 هدـئام :؟ ...« ) اَهاَیحأ نَم  َو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  اَمَّنأَکَف  ِضرألا  ِیف  ٍداَـسَف  وأ  ٍسفَن 

زین وا  تمرح  هتـشاد و  دص  رد  دص  يدازآ  نوناق ، هدودحم  رد  دوخ ، تامیمـصت  یگدنز و  داعبا  یمامت  رد  نز  یمومع ، هشیدـنا  رد  هک :
ج5، 1419ق ، ینیلک ، « ) لُّعَبَّتلا ُنسُح  ِةارَملا  ُداهَج  : » هلآ هیلع و  هللا و  یلص  هللالوسر  لاق  . 4 تسین . نینچ  نونکا  یلو  تسا ؛ هدوب  ظوفحم 

ینـس ياههورگ  رد  هعماج  نوگانوگ  ياهرـشق  نایم  رد  یعامتجا  دسافم  رامآ  هب : دینک  هاگن  . 5 یفاک . لوصا  زا  لـقن  هب  9 و507 ) صص
. طبر يذ  تالاقم  یمسر  ياهرامآ  تایرشن و  رد  توافتم 

یقوقح هاگن  رد  نز 

دوجو دـنچ  یتافالتخا  نانآ  نیب  یحور ، )  یمـسج و  یعیبط (  رظن  زا  تیناسنا ،  رد  درم  نز و  كارتشا  مغر  یلع  هک  روط  نامه  همدـقم 
اـه و كارتـشا  نیا  یقطنم  هیجوت  نییبـت و  دوـش .  یم  هدـید  ناـنآ  نیب  ییاـهتوافت  كارتـشا ،  لـصا  مغر  یلع  زین  یقوـقح  رظن  زا  دراد ، 
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هب ناسنا  عون  زا  فنص  ود  ناونع  هب  درم ،  نز و  . 1 تسا .  رکذت  دنچ  نایب  هب  دنمزاین  تسا -  ثحب  نیا  یلصا  عوضوم  هک  اه -  فالتخا 
فالتخا دـنرادروخرب و  یناسکی  فیلاکت  قوقح و  زا  اقطنم  الوصا و  یناسنا ،  ياهـشزرا  تیناسنا و  رهوگ  تشرـس و  رد  كارتشا  لـیلد 

یقوقح تافالتخا  نیا  . 2 دش .  دهاوخ  نشور  هکنانچ  تسا ،  ییانثتـسا  یعرف و  رما  کی  اه  تیفاعم  اه و  تیمورحم  فیلاکت و  قوقح و 
بجوم هجو  چیه  هب  نیاربانب  درادن و  یشقن  قح  ترضح  يوس  هب  وا  برق  ناسنا و  یقیقح  لامک  رد  هتشادن و  یـشزرا  هبنج  هجو  چیه  هب 

کی ره  هک  تسا  یصاخ  یقوقح  یهقف و  نیوانع  دولوم  تافالتخا ،  نیا  رتشیب  . 3 دندرگ .  یمن  ود  هجرد  کی و  هجرد  هب  اهناسنا  میسقت 
درم ای  نز  دولوم  هن  نآ و  لاثما  ومع و  همع و  ردارب ،  رهاوخ و  ردپ ،  ردام و  رهوش ،  نز و  لثم :  دـنک  یم  ادـیپ  هداوناخ  رد  درم  نز و  زا 

قوقح رد  تافالتخا  زا  یخرب  دـنچ  ره  ددرگ .  یم  زاـب  هداوناـخ  قوقح  ماـظن  هب  درمو ،  نز  یقوقح  تاـفالتخا  رتشیب  اریز  ناـسنا ؛  ندوب 
زا یشان  مالسا ،  رد  نز  قوقح  هب  تبسن  تاضارتعا  تالاؤس و  زا  يرایـسب   4 تسا .  ناسنا  ندوب  درم  ای  نز  یگژیو  زا  یـشان  یعامتجا ، 

قوقح ماـظن  هداوناـخ و  قوقح  ماـظن  هعومجم ي  رد  نز ،  یقوقح  ماـظن  رگا  تسا .  مالـسا  رد  نز  قوـقح  مالـسا و  هب  رگن  ییزج  هاـگن 
مالـسا یگنهرف  یقالخا و  یـسایس ،  یعامتجا و  تاماظن  ریاس  رانک  رد  مهنآ  و  مالـسا ،  یقوقح  ماـظن  بتکم و  هعومجم ي  رد  هداوناـخ 

هب و  دنهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  عوضوم  الوصا  هک  نآ  ای  دـنک و  یم  ادـیپ  ینـشورب  ار  دوخ  خـساپ  تالاؤس ،  زا  يرایـسب  دوش ،  هعلاطم 
قوقح ماظن  هعلاطم  رد  . 5 میـشاب .  هتـشاد  یتراشا  زین  مالـسا  رد  نآ  یقوقح  ماظن  هداوناخ و  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  مزال  لـیلد  نیمه 

یقالخا و یتدـیقع ،  ياهماظن  ریاس  رانک  رد  مالـسا ،  قوقح  ماظن  یلاع  فدـه  لوا ؛  تسا :  يرورـض  هتکن  هس  هب  هجوت  مالـسا ،  رد  نز 
یکاـپ و تفع و  رـصنع  رب  مالـسا  هک  تسا  ور  نیمه  زا  تسا  قح  ترـضح  هاـگرد  هب  وا  برقت  ناـسنا و  دـیواج  تداعـس  نآ ،  یـسایس 
قوقح و رد  اهتوافت  یخرب  شیادیپ  رد  ار  دوخ  شقن  مامتها  هجوت و  نیمه  تسا و  هدیزرو  دیکات  هتـشاد و  مامتها  تدشب  نز  ینمادـکاپ 

نیرتمهم هعماج و  داهن  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  هداوناخ ،  يونعم  يداـم و  تمالـس  رب  مالـسا  مود ؛  تسا .  هداد  ناـشن  درم  نز و  فیلاـکت 
ار نز  هب  طوبرم  یقوقح  ماظن  هلمج  زا  و  ار ،  دوخ  یقوقح  ماظن  هعومجم  و   ، دراد عیسو  سب  یمامتها  ناسنا ،  شرورپ  شیادیپ و  هاگیاج 

قوقح تافالتخا  یخرب  تسا  نکمم  اسب  هچ  زین  فدـه  نیا  نیمأت  دـشاب .  راگزاس  فدـه  نیا  اب  هک  تسا  هدیـشخب  ناماس  يا  هنوگ  هب  ، 
ملظ و هن  تسا  راوتـسا  تمکح  تیعقاو و  رب  اـقیقد  مالـسا  رد  درم  نز و  نیب  یقوقح  تاـفالتخا  موس ؛  ددرگ .  بجوـم  ار  درم  نز و  نیب 
نز و يارب  ار  یتوافتم  شقن  تیعقوم و  اضعب  درم ،  نز و  یحو  رو  یمـسج  ینیوکت  یعیبط و  تاـفالتخا  رت ،  نشور  تراـبع  هب  ضیعبت . 

یم یقوقح  ياهتوافت  یخرب  بجوم  دوخ ،  توافتم  شقن  تیعقوم و  نیا  و  دزاس ،  یم  يرورـض  عامتجا  هصرع  هداوناخ و  نورد  رد  درم 
نیناوق عضو  مه  الباقتم  دسریم ،  رظن  هب  هناملاظ  ناسکی ،  دحاو و  یطیارـش  رد  فلتخم  نیناوق  عضو  هک  روط  نامه  تسا  یهیدب  ددرگ . 

اج نآ  لیلد ،  نیمه  هب  و  تسا .  فلاخم  متـس  عون  ود  ره  نیا  اب  مالـسا  دوب و  دهاوخ  هنارگمتـس  توافتم  ياهتیعقوم  طیارـش و  رد  دحاو 
هب هک  اج  نآ  تسا و  هداد  رارق  اهنآ  يارب  یناسکی  فیلاـکت  قوقح و  ددرگ ،  یم  زاـب  اـهنآ  كرتشم  هجو  هب  درم  نز و  یقوقح  ماـظن  هک 

یعیبط ياهتوافت  عون  هچ  الوصا  هک  شسرپ  نیا  هتبلا  تسا .  هداد  رارق  یتوافتم  فیلاکت  قوقح و  دوش ،  یم  طوبرم  اهنآ  فالتخا  تاهج 
ای و  دوش ،  اهنآ  نیب  یقوقح  فالتخا  توافت و  بجوم  دوخ  نیا  ددرگ و  درم  نز و  شقن  تیعقوم و  توافت  ببس  دیاب  دناوت و  یم  اقطنم 

نتفریذـپ زا  سپ  هک  تسا  یـساسا  یتالاؤس  تسا ؟  هنوگچ  یقوقح  تافالتخا  رب  یتاذ  یعیبط و  تافالتخا  نیا  ریثأت  اساسا  هک  لاؤس  نیا 
تقیقح هک  يراذـگنوناق  هب  یحو و  هب  ار  ناسنا  زاین  ینوناق -  یقوقح و  فالتخا  اب  ینیوکت  یعیبط و  فـالتخا  تمزـالم  بلطم -  لـصا 

القع لامجا ،  روطب  بلطم  ياربک  صیخـشت  دنچ  ره  اریز  ؛  دنک یم  راکـشآ  رتشیب  دسانـشب ،  ار  وا  رثؤم  ریغ  رثؤم و  ياهفالتخا  و  ناسنا ، 
میناوت یم  مینک  اعدا  هک  نآ  یب  ور  نیمه  زا  تسین .  ریذپ  ناکما  یحو  زا  دادمتسا  نودب  تایرغص  یلیـصفت  صیخـشت  اما  تسا ،  نکمم 

هک مینک  یم  تعاـنق  هتکن  نیا  ناـیب  هب  ـالامجا  مینک ،  لـیلحت  هیجوت و  قوف  هیرظن  ساـسا  رب  ار ،  درم  نز و  یقوـقح  ياـهتوافت  کـیاکی 
 ، ماود تابث و  یگژیو  هس  زا  هک  دـنوش  عقاو  رثؤم  یقوقح  ماظن  رد  دـنناوت  یم  ینیوکت  یعیبط و  تافالتخا  زا  هتـسد  نآ  اـقطنم  ـالوصا و 

فـالتخا نیرتـشیب  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  . 6 دنـشاب .  رادروخرب  یعاـمتجا  یقوقح و  طـباور  رد  يراذـگ  ریثأـت  لومـش و  تیمومع و 
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لدـب هژیو و  ياهـشقن  نزو  درم  زا  کـی  ره  هک  تسا  هداوناـخ  نورد  رد  اریز  دوش ،  یم  طوبرم  هداوناـخ  قوـقح  هب  درم ،  نز و  یقوـقح 
رثکا هتبلا  هک  دوش ،  یم  طوبرم  یقوقح  طباور  ریاس  هب  فالتخا  نیرتمک  الباقتم  و  دـنریگ ،  یم  هدـهع  هب  ار  نآ  هدرک و  ادـیپ  ( 1  ) ریذپان

مزالت و دـش ،  رکذـتم  دـیاب  اج  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  . 7 دراد .  طابترا  دـنویپ و  هداوناـخ  قوقح  اـب  يا  هنوگ  هب  مه  دراوم  نیمه 
یقح رانک  رد  درم -  هچ  نز و  هچ  سک -  ره  الوا ،  ینعی  تسا  رگید  يوس  زا  تیفاعمو  تیمورحم  وس و  کی  زا  فیلکت  قح و  فیاضت 

 . دوش یم  دـنم  هرهب  یقح  زا  دریگ  یم  هدـهع  رب  هک  یفیلکت  رانک  رد  ددرگ و  یم  راد  هدـهع  زین  ار  یفیلکت  دراد ،  يرگید  هب  تبـسن  هک 
ياراد درم  نیکمت ،  هب  تبسن  الثم  فیلکت .  راد  هدهع  هرسکی  رگید  فرط  دشاب و  قح  بحاص  هرسکی  فرط ،  کی  هک  تسین  هنوگ  نیا 

یقح زا  یـسک  هاگره  ایناث ،  تسا .  فیلکت  راد  هدهع  درم  قح و  ياراد  نز  هقفن ،  هب  تبـسن  الباقتمو  تسا  فیلکت  راد  هدهع  نز  قح و 
فاعم یفیلاکت  نتـشاد  زا  هک  سک  ره  الباقتم  هکنانچ  دـش .  دـهاوخ  فاعم  زین  نآ  اب  مزالم  فیلاکت  زا  دـشاب ،  مورحم  لـیلد -  ره  هب  - 
ضیعبت هناملاظ و  مهوت  هشیر  یلکروطب  مهم ،  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  دوب .  دـهاوخ  هرهب  یب  زین  فیلکت  نآ  اـب  مزـالم  قوقح  زا  دـشاب 

تسا و رفیک  شاداپ و  ياطعا  ماقم  رد  ای  ملظ  هک  ارچ  درب  یم  نیب  زا  ار  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  درم  نز و  یقوقح  تاـفالتخا  ندوب  زیمآ 
ریغ دنوادخ  هب  تبـسن  ثحب ،  عوضوم  اب  هطبار  رد  زین  یلک و  روطب  ود  ره  نیا  و  رفیک ،  شاداپ و  نییعت  يرواد و  ماقم  رد  نآ  زا  شیپ  ای 

میرک نآرق  تسا .  یفتنم  هک  دـش  نشور  الاب  نایب  اب  مهنآ  هک  دـنام  یم  یقاب  فیلکت  قح و  نییعت  ماقم  رد  ملظ  طقف  تسا ،  روصت  لـباق 
نهیلع يذـلا  لـثم  نهل  و  تسا «  هدوـمرف  ناـیب  نینچ  اـیوگ  هاـتوک و  تراـبع ،  نیرتـهب  اـب  ار  فـیلکت  قـح و  نزاوـت  نیا  تلادـع و  نـیا 

 ، تسا نز  درم و  یشزرا  يواست  رب  لصا  یشزرا ،  رظن  زا  هک  نآ  رب  نوزفا  مالسا ،  بتکم  رد  اه  يواست  اهکارتشا و  - 1 ( 2  « ) فورعملاب
( کی دوش .  یم  هراشا  اه  يواست  اه و  كارتشا  نیا  دراوم  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  کنیا  و  تسا .  اهنآ  يواـست  رب  لـصا  زین  یقوقح  رظن  زا 

تیکلاـم قح  نتـشاد  زا  اـبلاغ  اـهنت  هن  خـیرات  لوط  رد  نز  تشذـگ ،  تسخن  شخب  رد  هک  روط  ناـمه  تیکلاـم :  قح  يداـصتقا  قوقح 
قح نز  يارب  رخاوا ،  نیمه  اـت  مه  اـپورا  رد  یتـح  و  دـش ،  یم  هلماـعم  لاـم  کـی  ءیـش و  کـی  ناونع  هب  وا  دوخ  اـب  هکلب  دوب ،  مورحم 

تیمـسر هب  نادرم ،  نوچمه  نانز  يارب  ار  يداصتقا  لالقتـسا  تیکلام و  قح  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  مالـسا ،  اـما  دـندوبن .  لـئاق  یتیکلاـم 
(3  « ) نبستکا امم  بیصن  ءاسنلل  اوبستکا و  امم  بیـصن  لاجرلل  دیامرف «  یم  هتـسناد و  دوخ  جنرتسد  کلام  ار  نانز  میرک  نآرق  تخانش . 
دوخ ا هب  ار  نآ  دـمآ  رد  دـشاب و  هتـشاد  یلقتـسم  يداصتقا  تیلاـعف  دـناوت  یم  نز  هک  تسا  يداـصتقا  لالقتـسا  تیکلاـم و  قح  وترپ  رد 
اج نآ  ات  قح  نیا  دزادرپب .  ازدـمآرد  يداصتقا و  ياهراک  هب  مه  هناخ  طیحم  زا  جراخ  رد  یتح  دـناوت  یم  نز  هکنانچ  دـهد .  صاـصتخ 

هژیو یگداوناخ  ياـهتیلوؤسم  رطاـخ  هب  راـک ،  قوقح  رد  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  رد  هک  تسا  هدـش  تیاـعر  ینیب و  شیپ  ناـنز  يارب 
راک تدـم  اب  ای  دـننک و  راک  تقو  همین  راک ،  ياه  لحم  ریاـس  تارادا و  رد  دـنناوتب  هک  تسا  هدـش  عضو  ناـنآ  عفن  هب  ینیناوق  اـهمناخ ، 

دروم مالـسا  رد  تیکلاـم ،  قح  زا  يا  هخاـش  ناونع  هب  زین ،  ثاریم  زا  ناـنز  يدـنم  هرهب  قـح  ثراوـت ؛  قـح  دـنوش .  هتـسشنزاب  يرتـمک 
هن يا  هتـشذگ  ات  زین  ندـمتم  عماوج  یتح  هکلب  مالـسا ،  روهظ  نامز  یلهاـج  برع  اـهنت  هن  هک  یطیارـش  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  ییاـسانش 
 : » دـیامرف یم  هتـشاد و  مالعا  ناـنآ  يارب  ار  قح  نیا  تحارـص  هب  نآرق  مالـسا و  دـندوبن .  لـئاق  ثاریم  زا  یقح  نز  يارب  رود ،  نادـنچ 

( ود ( . 4  . ) اضورفم ابیصن  رثک  وا  هنم  لق  امم  نوبرقألاو  نادلاولا  كرت  امم  بیـصن  ءاسنلل  نوبرقألاو و  نادلاولا  كرت  امم  بیـصن  لاجرلل 
هیلک رد  اهنت  هن  دراد و  درم  دننامه  لقتـسم و  یتیـصخش  نز  زین ،  یـسایس  رظن  زا  دودـحم ، كدـنا و  سب  يدراوم  زحب  یـسایس :  قوقح 
رارق نیا  زا  فیلاکتو  قوقح  نیا  مها  دشاب .  یم  زین  فلکم  نادرم  دـننامه  تاعوضوم  یخرب  رد  هکلب  تسا ،  قح  ياراد  یـسایس  لئاسم 
نیا رد  میرک  نآرق  دـنرادروخرب ،  تعیب  فیلکت  قح و  زا  القتـسم  دـنراد و  شقن  هعماج  نیلوؤسم  نییعت  رد  نادرم  نوچمه  نانز  تسا . 

رب ( 5  « ) میحر روفغ  هللا  نا  هللا ،  نهل  رفغتـسا  نهعیابف و  کنعیابی ..  تاـنمؤملا  کـئاج  اذا  یبنلا  اـهیا  اـی  دـیامرف «  یم  تحارـص  هب  دروم 
ندـش باختنا  قح  مه  ندرک و  باختنا  قح  مه  يربهر  ناگربخ  تاباختنا  هب  تبـسن  یمالـسا  يروهمج  رد  نانز  هک  تسا  ساـسا  نیمه 

مه دـنراد و  ندرک  باختنا  فیلکت  قح و  مه  دـنرادروخرب ،  نادرم  نوچمه  یقوقح  زا  نانز ،  زین  هعماج  یـسایس  روما  ریاس  رد  دـنراد . 
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 . تسا ظوفحم  الماک  نانآ  يارب  یـسایس  مهم  ياهتیلوؤسم  يدـصت  هک  نانچمه  ندـش .  باختنا  قح  ندوب ،  طیارـش  دـجاو  تروص  رد 
یساسا نوناق  یمالسا ،  يروهمج  ماظن  مودنارفر  لثم  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  رد  فلتخم  تاباختنا  اه و  مودنارفر  رد  نانز  تکراشم 
نتـشاد زین  و  اتـسور ،  رهـش و  یمالـسا  ياـهاروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج و  تساـیر  ددـعتم  تاـباختنا  و  نآ ،  يرگنزاـب  و 

نانز يارب  هک  تسا  یقح  یلجت  يروهمج  تسایر  تنواعم  نوچمه  یبصانم  يدـصت  یمالـسا و  ياروش  سلجم  رد  یگدـنیامن  یـسرک 
زا یـسایس  ياهتیلاعف  هیلک  رد  نانز  تکرـش  يارب  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  فافع ،  تیاعر  تمرح و  ظفح  اب  ـالوصا  تسا .  هدـش  روظنم 

يدرف و قوقح  ریاس  هس ) درادـن .  دوجو  نآ ،  لاثما  بازحا و  رد  تیوضع  یـسایس ،  ياـه  گـنیتیم  هعمج ،  ياـهزامن  رد  تکرـش  لـیبق 
رنه ملع و  لیـصحت  دزادرپب ،  یعامتجا  تامدـخ  بسک و  راک و  هب  دـناوت  یم  دراد :  درم  دـننامه  یقح  نز  زین ،  تهج  نیا  زا  یعاـمتجا 

تـسا وا  ییاضق  قوقح  ناسنا ،  یعامتجا  قوقح  نیرتمهمزا  یکی  ییاضق  قوقح  راهچ ) دیامن و ...  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنک ، 
 ، تیاکـش يوعد و  حرط  هدرک و  هعجارم  ییاضق  عجارم  هب  دـنناوت  یم  دـنرادروخرب و  قح  نیا  زا  ناـنز  هجو ،  نیرتلماـک  هب  مالـسا  رد  . 

اضاقت ار  تاریزعت  دودح و  صاصق و  نوچمه  یمالـسا  ياه  تازاجم  يارجا  تراسخ و  ناربج  دنیامن و  شیوخ  رهوش  ردپ و  هیلع  یتح 
رـسمه باختنا  قح  هداوناخ و  لیکـشت  جاودزا و  قح  هداوناخ ،  قوقح  رد  عوضوم  نیرت  يداینب  نیرتمهم و  هداوناخ  قوقح  جنپ ) دـننک . 

لوط رد  هک  ار  نز  دازآ  لقتسم و  تیـصخش  هلیـسو  نیدب  تسا و  هدومن  نیمأت  نانز  يارب  ار  قح  نیا  تروص  نیرتهب  هب  مالـسا  و  تسا . 
دناوت یم  دهاوخب  هک  یطیارـش  دجاو  هتـسیاش  درم  ره  اب  قح ،  نیا  بجوم  هب  نز  تسا .  هدـینادرگ  زاب  يو  هب  هدوب  مورحم  نآ  زا  خـیرات 

ار وا  هارکا  لیمحت و  قح  یـسک  دزیهرپب و  دـناد  یمن  دوخ  اب  جاودزا  هتـسیاش  ار  وا  هک  یـسک  ره  اب  جاودزا  زا  دـناوت  یم  دـنک و  جاودزا 
 ، دومن یم  لیمحت  ینز  رب  ار  يدرم  هک  يا  هناـملاظ  ياـهجاودزا  هیلک  مارح و  ار  یقـالخا  ریغ  ياـهجاودزا  فلتخم  عاونا  مالـسا  درادـن . 

نیمأت رد  هک  تسا  اج  نیا  بلاج  تسا .  نآ  زا  يا  هنومن  مالـسا  رد  حاکن )  رد  نارتخد  هضواعم  راغـش (  حاکن  تمرح  ( 6 ( ؛  درک عونمم 
هلیـسو نیدب  ات  تسا  هداد  رارق  درم  ار  لوبق  فرط  نز و  ار  هدننک  داهنـشیپ  باجیا و  فرط  جاودزا ،  دقع  رد  الوصا  نانز ،  يارب  قح  نیا 

رتخد حاکن  رد  یلو  تیاضر  طرـش  هتبلا  دـشاب .  هتـشاد  یلیمحت  هارکا و  وا  رب  دـناوتن  سک  چـیه  هتـشگ و  نیمأـت  ـالماک  وا  قح  يدازآ و 
یم زین  رتخد  تحلصم  هب  هکلب  درادن  تافانم  رسمه  باختنا  رد  نز  يدازآ  قح  لصا  اب  اهنت  هن  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  هفـسلف ي  هرکاب ، 
درم نز و  یقوقح  تافالتخا  بلاغ  دش  هراشا  رتشیپ  هک  روط  نامه  مالسا :  هاگدید  زا  هداوناخ  همدقم :  اه  توافت  اه و  یگژیو  . 2 دشاب . 

تافالتخا ریاس  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ،  یم  طوبرم  صاخ  روطب  رهوش  نز و  ای  ردام و  ردـپ و  شقن  و  ماع ،  روطب  هداوناخ  قوقح  ورملق  هب 
شیپ تسا  مزال  ور  نیا  زا  تسا .  هداوناخ  رد  درم  نز و  یقوقح  فـالتخا  نیمه  زا  رثأـتم  میقتـسم  ریغ  يا  هنوگ  هب  زین  درم  نز و  یقوقح 

نآ و فادها  تیمها و  هداوناخ ،  داهن  هب  تبـسن  مالـسا  هاگدـید  هب  یهاگن  درم ،  نز و  یقوقح  ياهتوافت  مهم  دراوم  نایب  هب  نتخادرپ  زا 
لیکشت یلصا  هتسه  هداوناخ ،  داهن  مالسا ،  یعامتجا  یقوقح و  ماظن  رد  هداوناخ ؛  تیمها  ( 1 میزادنیب .  هداوناخ  طباور  میظنت  یگنوگچ 

 ، یمالـسا هعماج  هک  اج  نآ  زا  و  دـنراد .  یهاوگ  اعدـم  نیا  رب  مالـسا  یقالخا  یقوقح و  یعامتجا ،  نیناوق  رثکا  تسا .  یمالـسا  هعماج 
هتـشاد کیژولوئدیا  ینید و  تیهام  گنر و  تسیاب  یم  زین  هعماج  داهن  نیرت  يداینب  نیا  اقطنم  تسا ،  کیژولوئدـیا  ینید و  هعماج  کی 

یمالسا و هعماج  زا  هناگیب  يرصانع  ناملسم ،  هداوناخ  لیکشت  یلـصا  رـصانع  هک  دراد  مامتها  رارـصا و  مالـسا  لیلد ،  نیمه  هب  و  دشاب ، 
ار كرـشم  اب  نمؤم  جاودزا  احیرـص  هک  تسا  تهج  نیمه  هبو  دنـشاب  هعماج  نیا  اب  گنهامه  صلاـخ و  يرـصانع  هکلب  هدوبن  يدـیحوت 
(2 دوش .  هدامآ  تسرپادخ  كاپ و  ملاس ،  نادنزرف  شیادیپ  يارب  هداوناخ  طیحم  هلیسو  نیدب  ات  ( 7  ) تسا هدرک  مالعا  عونمم  یلک  روطب 

درم نز و  یـسنج  زاین  زیمآ  تحلـصم  دنم و  هطباض  نیمأت  هداوناخ ،  لیکـشت  فدـه  نیرتراکـشآ  نیتسخن و  هداوناخ ؛  لیکـشت  فادـها 
هک دیآ  یم  دوجو  هب  ود  نآ  رد  یصاخ  یسنج  زاین  دنوش  یم  غلاب  هک  جیردتب  دنا و  فلاخم  سنجود  یمـسج ،  رظن  زا  درم  نز و  تسا . 

يراک هکلب  تسین ،  هدـیهوکن  مومذـم و  اهنت  هن  مالـسا  یـشزرا  ماظن  رد  هتـساوخ ،  نیا  نیمأت  دزاس .  یم  لـیامتم  يرگید  هب  ار  کـی  ره 
تعیدو هب  وا  تشرـس  رد  دـنوادخ  تمکح  ساسا  رب  هک  ناسنا  تـالیامت  اـهزاین و  همه  هک  ارچ  دور .  یم  رامـش  هب  سدـقم  هدیدنـسپ و 
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لباقتم فطاوع  تمحر و  تدوم و  یناور ،  شمارآ  داجیا  فده ،  نیمود  دنک .  یم  لابند  ار  یـصاخ  فده  هدوبن و  هدوهیب  هدـش  هداهن 
صقن نیا  هک  تسا  هداوناخ  رد  تسا و  يرگید  هب  دـنمزاین  صقان و  ییاهنت  هب  نز  درم و  زا  کـی  ره  هک  ارچ  ( 8  ) تسا نارسمه  نایم  رد 

زا ناسنا  ياقب  بح  هزیرغ  نیمأت  فدـه ،  نیموس  دـیآ .  یم  دـیدپ  نانآ  يارب  شخب  مارآ  لماک  دـحاو  کـی  دوش و  یم  فرطرب  ینیفرط 
نیا ندش  هدروآ  رب  دنزرف و  دلوت  اب  تسا .  ناسنا  رد  يرطف  زاین  کی  دنزرف ،  نتشاد  هب  هقالع  تسا .  نادنزرف  نتـشاد  لسن و  همادا  قیرط 

یگدنز رتشیب  ینیریش  ماکحتسا و  بجوم  هک  نآ  زا  هتشذگ  نادنزرف  دوجو  دوش .  یم  يدیدج  هلحرم  دراو  هدش و  رتلماک  هداوناخ  زاین ، 
رد اهنآ  يارب  ار  يدـیدج  نیناوق  هتـشاذگ و  ریثأت  زین  نانآ  یقوقح  طباور  رد  دوش ،  یم  ردام )  ردـپ و  هداوناخ (  یلـصا  نیفرط  طـباور  و 

لماعت و نوهرم  نآ ،  رارمتـسا  هداوناخ و  لیکـشت  دنچ  ره  هک  تسا  یهیدب  هداوناخ ؛  طباور  میظنت  ( 3 دنک .  یم  باجیا  دـنزرف  اب  هطبار 
لدب انایحا  بسانتم و  هژیو ،  شقن  ود  نآ  زا  کی  ره  لاح  نیع  رد  اما  تسا  رهوش  نز و  ینعی  هداوناخ ،  یلصا  ناکرا  يراگزاس  قفاوت و 

نیا نتفرگ  رظن  رد  نودب  صاخروطب ،  هداوناخ  یقوقح  طباور  و  ماع ،  روطب  هداوناخ  طباور  میظنت  رگا  دـنک .  یم  افیا  ار  شیوخ  ریذـپان 
ماظن مالـسا و  سدقم  نییآ  يور ،  نیا  زا  تسا .  تلادع  تحلـصم و  فالخ  رب  لقادح  ای  و  تسکـش ،  هب  موکحم  امتح  دـشاب ،  تیعقاو 

یگژیو نیا  هب  یگداوناخ  فلتخم  طباور  میظنت  رد   ، هاوخ تلادـع  بلط و  تقیقح  ارگ ،  عقاو  ماـظن  نییآ و  کـی  ناونع  هب  نآ ،  یقوقح 
یخرب یقطنم  لماع  نیرت  یلـصا  هلئـسم ،  نیمه  و  تسا .  هتخادرپ  یقوقح  دـعاوق  عضو  هب  اهنآ  ساسا  رب  هتـشاد و  هجوت  اه  توافت  اـه و 

شقن ریذپان ،  لدب  ياهتوافت  اه و  یگژیو  نیا  قادصم  نیرت  نشور  تسا .  عامتجا  سپس  هداوناخ و  رد  درم  نز و  نیب  یقوقح  تافالتخا 
ردپ هب  تبسن  ردام  ینالوط  مهم و  هدمع ،  مهـسو  دنزرف  دلوت  ینعی  هداوناخ ،  نوناک  لیکـشت  فده  نیموس  نیمأت  رد  درم  نز و  فلتخم 
سک چـیه  رب  باداـش ،  ملاـس و  یلـسن  داـجیا  رد  دازون ،  یهدریـش  سپـس  لـمح و  ماـیا  رد  رداـم  یناور  یحور و  شمارآ  شقن  تسا . 
نیا هک  دـنوش  عـضو  يا  هنوـگ  هب  نیناوـق  یگداوناـخ ،  طـباور  میظنت  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یقطنم  رایـسب  نیارباـنب ،  تسین .  هدیـشوپ 
هدهع رب  دنزرف  ردام و  یگدـنز  هنیزه  هقفن و  الثم  هک  تسا  ور  نیا  زا  دوش .  مهارف  ردام  يارب  مایا ،  نیا  رد  هژیوب  هشیمه و  يارب  شمارآ 

 . درامگ تمه  دنزرف  تیبرت  هب  ندـب ،  یتحار  لایخ و  یگدوسآ  اب  دـناوتب  ات  درادـن  يا  هفیظو  چـیه  هنیمز  نیا  رد  نز  و  هتفرگر ،  ارق  درم 
تافالتخا رب  ینتبم  اقطنم  هک  هداوناخ -  رد  درم  نز و  یقوقح  تاـفالتخا  یخرب  هب  هک  تسا  نآ  تبون  کـنیا  قوف ،  همدـقم  ناـیب  زا  سپ 

رد هچ  تاـفالتخا  نیا  مینک .  هراـشا  اـه  هصرع  ریاـس  رد  ناـنآ  یقوقح  ياـهتوافت  یـضعب  هب  سپـس  هتخادرپ و  تسا -  ینیوکت  یعیبـط و 
نز و زا  کی  ره  يدنم  هرهب  هجرد ي  رد  فالتخا ،  نیا  هاگ  دوش :  یم  رهاظ  هنوگ  ود  هب  عامتجا  هصرع  رد  هچ  هداوناخ و  قوقح  هصرع 

فیلکت ای  هداوناخ و  قوقح  رد  ثرا  قح  تناضح و  قح  تسا  فیلکت  زا  تیفاعم  قح و  زا  تیمورحم  الباقتم  فیلکت و  اـی  قح و  زا  درم 
درم نز و  قوقح  ياهتوافت  تروص  نیرتشیب  فالتخا ،  زا  عون  نیا  يرفیک .  یعاـمتجا و  قوقح  رد  هید  تخادرپ  اـی  داـهج و  رد  تکرش 
رگید فرط  تسا و  رادروخرب  نآ  زا  درم )  ای  نز  فرط (  کی  هک  تسا  یفیلکت  ای  قح و  هاگ  و  یمک )  تافالتخا  دـهد ( .  یم  ناشن  ار 
هقفن فیلکت  صاصتخا  لثم  دروم  دـنچ  هب  اهنت  هک  تسا  درم  نز و  نیب  یقوقح  فالتخا  عون  نیرتمک  نیا ،  تسا و  هرهب  یب  نآ  زا  یلکب 

هب دیاش  . 1 اه : تشون  یپ  یفیک . )  تافالتخا  دوش ( .  یم  دودحم  نادرم  هب  تواضق  يدصت  انایحا  هعماج و  يربهر  تیلوئـسم  شریذپ  ، 
و دشاب ،  عناق  هدش  هداد  وا  هب  هک  هچنآ  هب  مادک  ره  هک  دهد  یم  روتسد  نانز  هب  مه  نادرم و  هب  مه  لاعتم ،  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه 
اوبستکا و امم  بیصن  لاجرلل  ضعب ،  یلع  مکضعب  هب  هللا  لضف  ام  اونمتت  و ال  دنارورپن :  رس  رد  دراد  يرگید  هک  ار  هچنآ  نتـشاد  يوزرآ 
 . 7 ءاسن /  . 4  . 32 ءاسن /  . 3  . 228 هرقب /  . 2  . 32 ءاسن /  امیلع .  ییش  لکب  ناک  هللا  نا  هلضف  نم  هللا  اولئسا  و  نبستکا ،  امم  بیـصن  ءاسنلل 
 ، ددـعتم نارهوش  اـب  جاودزا  مراـحم ،  اـب  جاودزا  زیمآ ،  رهق  جاودزا  تسا :  رارق  نیا  زا  اـهجاودزا  نیا  زا  يا  هنومن  . 6  . 12 هـنحتمم /  . 5

جاودزا یطــالتخا ،  جاودزا  یعمج ،  جاودزا  یگداوناــخ ،  یکارتـشا و  جاودزا  يدــیلوت ،  جاودزا  یثاریم ،  جاودزا  یعاــیتبا ،  جاودزا 
جاودزا هبیث ،  جاودزا  يا ،  هزیـشود  جاودزا  هنازور ،  جاودزا  یعبر ،  هـس  جاودزا  یعنـصت ،  یمـسر و  جاودزا  يا ،  هضواـعم  یـضارتقا و 

و ال . 7 ص 328-304 .  يد 76 ،  رهم .  هرامش 15-12  نز ،  هژیو  هشیدنا ،  نتلوب  ر.ك :  لادبتسا .  جاودزا  یقیلطت و  جاودزا  یفرـصت ، 
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اجاوزا مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  . 8  . 221 هرقب /  اونموی .  یتح  نیکرـشملا  اوحکنت  ـال  و  نموی ...  یتح  تاکرـشملا  اوحکنت 
 . 21 مور /  همحر .  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکستل 

مالسا رد  هداوناخ  نز و  قوقح  ماظن 

زا دراد .  يا  هظحالم  لباق  تیمها  نز ،  قوقح  هژیوب  هداوناخ ،  قوقح  تسا .  هداوناخ  قوقح  یندم ،  قوقح  ياه  هخاش  زا  یکی  همدـقم 
رب ار  نآ  ناضرغم ،  ای  ناهاگآ  ان  یخرب  دراد ،  دوجو  درم  نز و  نیب  ییاهتوافت  هاـگهگ  مالـسا  رد  هداوناـخ  یقوقح  ماـظن  رد  هک  اـج  نآ 
یم رما ،  نیا  تقیقح  ندـش  نشور  يارب  دـنهد .  یم  رارق  هلمح  ای  لاؤس  دروم  ار  مالـسا  تهج  نیا  زا  هدومن و  لمح  اوران  ياـه  ضیعبت 

تبسن مالسا  هک  ار  یلماکت  لوحت و  ات  میزادنیب ،  عماوج  رگید  رد  نز  یشزرا  یقوقح و  یعامتجا ،  تیعـضو  هب  یهاگن  زاغآ  رد  تسیاب 
یسررب هعلاطم و  دروم  یشزرا  یتخانش و  ناسنا  دعب  زا  ار  نز  هب  مالـسا  هاگن  سپـس  مینک .  كرد  رتهب  تسا  هدروآ  دیدپ  نانز  قوقح  هب 

، لوا هاگن  ندش  نشور  نودب  هک  ارچ  میزادرپب .  یقوقح  دـعب  زا  نز ،  هب  مالـسا  هاگن  ینعی  ثحب ،  یلـصا  عوضوم  هب  هاگنآ  میهد و  رارق 
زا شیپ  ات  نز  فلتخم  عماوج  رد  نز  یقوقح  یعامتجا و  یـشزرا ،  هاگیاج  فلا ) دوب .  دهاوخن  زیمآ  تیقفوم  نادـنچ  مود  هاگن  زا  ثحب 

هتفای و شزرا  یحو ،  وترپ  رد  هک  هاتوک ،  کچوک و  یتاعطق  رد  زجب  اج -  همه  هراومه و  شا ،  ینونک  بولطم  یقرتم و  رهاظب  تیعضو 
 ، قح نیرتمک  اب  ای  قح و  نودـب  یلیفط ،  یناسنا ،  همین  یناسنا ،  ریغ  يرـصنع  توافتم ،  تاـجرد  اـه و  هنوگ  هب  هدـش -  هتـشاگنا  ناـسنا 

تیعـضو هب  ارذگ  یهاگن  دنا .  هتـشادن  ندـمتم  ریغ  يودـب و  عماوج  زا  یمک  تسد  مه  ندـمتم  للم  تهج ،  نیا  رد  تسا .  هدـش  ضرف 
نز ایلارتسا ،  لیابق  رد  ندمتم -  ریغ  عماوج  رد  لوا :  تسا .  اعدـم  نیا  هدـننک ي  تابثا  خـیرات  لوط  رد  فلتخم  لیابق  عماوج و  رد  نانز 

هتشک ار  نانز  ءالغ ،  طحق و  عقاوم  رد  اقباس  تسا و  هتفر  یم  راکب  لسن  دیلوت  توهـش و  عفد  يارب  طقف  هک  هتـشاد  ار  یلها  ناویح  مکح 
هناهب نیرتکچوک  يور  هداوناخ  ردپ  تسا .  عونمم  رهوش  اب  ندروخ  اذغ  زا  نز  هیسونایقا ،  لثم  يزکرم ،  ياقیرفآ  رد  دندروخ - .  یم  و 

 ، كوخ غرم و  تشوگ  لیبق  زا  ذیذل  ياهاذغ  زیکرام ،  ریازج  رد  دوش - .  یم  گرم  هب  فرشم  هک  دنز  یم  يدح  هب  ار  دوخ  رـسمه  يا 
یعمط یقح و  اهاذغ  نیا  رد  ار  اهنز  تسا .  نادرم  نایادـخ و  صوصخم  همعطا  نیا  دوش .  یم  هدـیمان  یهلا  هیذـغا ي  ودرگ ،  لیگران و 

هب ار  دوخ  ياهنز  دنراد  قح  نارهوش  ینامریب ،  رد  تسا - .  هتـشادن  ار  شنارـسپ  ای  رهوش و  اب  ندروخ  اذـغ  قح  نز  نیچ ،  رد  تسین - . 
 ، لوپ ياجب  راکبلط  تسا  نکمم  دوش و  یم  هماقا  نز  هیلع  رب  اوعد  دشاب ،  ضورقم  ردپ ،  ای  رهوش  هک  يدروم  رد  دنهد .  ضرق  یجراخ 

دیاب نز  سکع ،  هب  دمان ؛  یم  زینک  راکتمدخ و  مان  هب  ار  دوخ  نز  رهوش ،  ینامریب ،  دنه و  رد  دیامن - .  هدافتـسا  راکهدب  رتخد  ای  نز  زا 
 . تسا هدوب  روآ  تقر  رایـسب  نارتخد  نانز و  عضو  یلهاج ،  ناتـسبرع  رد  دنک - .  باطخ  راگدنوادخ  یهاگ  بانجیلاع و  بابرا ،  ار  وا 

نارتخد نتشک  دنا .  هدوب  هلماعم  کلمت و  لباق  ءیـش  تمیق و  یب  فیعـض ،  يدوجوم  نارهوش ،  رظن  رد  نانز  و  ناردپ ،  رظن  رد  نارتخد 
هتـشادن یگدنز  رم  رد ا  يا  هلخادم  چیه  قح  هناخ ،  نورد  رد  یتح  ردام  هدوب و  دودحمان  درم  تارایتخا  هک  دهد  یم  ناشن  ناتـسبرع  رد 

دندرک یم  باترپ  نیئاپ  هب  هلق  يالاب  زا  ار  كدوک  اه  یضعب  دندیرب ،  یم  رس  ار  هدش  هدیئاز  هزات  نارتخد  برع ،  لیابق  یضعب  رد  تسا . 
میمصت هتـسناوت  یم  ردپ  مر  رد  ندمتم -  عماوج  رد  مود :  دندرک .  یم  روگ  هب  هدنز  ای  دندومن  یم  قرغ  بآ  هب  ار  رتخد  رگید  یـضعب  ، 

 . دهد همتاخ  دوخ  نز  اصوصخم  هداوناخ ،  ياضعا  زا  کی  ره  تایح  هب  هتـشاد  قح  نینچمه  دریمب .  دیاب  هدالولا  دیدج  دنزرف  هک  دریگب 
 ، سکع هب  دنتشادن .  ثاریم  رد  یقح  یفوتم  نز  نارتخد و  دنتـسه .  وا  یقوقح  دنزرف  هک  دیـسر  یم  شنارـسپ  هب  طقف  ردپ  ثرا  هکرت و 

نارتخد و دندوبن .  يرایتخا  تیـصخش و  هنوگ  چیه  ياراد  رتخد  نز و  میدق ؛  مر  قوقح  رد  درب .  یم  ثرا  دنزرف  دننام  هدناوخ ،  دـنزرف 
ردپ دنتـشادن .  تایح  قح  یتح  دمآ و  تفر و  ترـشاعم ،  تیکلام ،  قح  دندش .  یم  عقاو  هلماعم  دروم  كولمم  یئیـش  دننام  رتشیب  نانز 

نز رظن  هجو  چـیه  هب  رهوش ،  باختنا  رد  دـشکب .  ای  دـهد و  هیارک  ضرق و  دـشورفب و  ار  اهنآ  تسناوت  یم  تسناد  یم  حالـص  تقو  ره 
نادنزرف هلیسو ي  هب  هداوناخ  لسن  ياقب  افرص  جاودزا ،  زا  روظنم  نوچ  نانوی ،  رد  دوش - .  میلـست  دیاب  ارچ  نوچ و  نودب  هدوبن و  لیخد 
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تاوهـش ياضرا  دلاوت و  رـصنع  کلمت و  لباق  یئیـش  نز  تسا .  هتـشادن  یعنام  دندروآ  یمن  رـسپ  هک  ینانز  نتخادنا  رودب  هدوب ،  روکذ 
ياراد نز  هک  دنا  هدوب  دقتعم  نیرکفتم  زا  يرایـسب  دنا .  هتـسناد  یمن  يرـشب  لماک  ياوق  دجاو  درم و  کیرـش  ار  وا  هجو  چیه  هب  هدوب و 

رد یفوتم ،  رهوش  دسج  اب  هدنز  هدنز  نتخوس  دنک .  یگدنز  رهوش  تافو  زا  دعب  درادن  قح  تبسانم  نیمه  هب  تسین و  یناسنا  دلاخ  حور 
حیسم ترضح  روهظ  اب  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نانچمه  برغ  رد  روآ  تقر  تیعضو  نیا  تسا .  هدیقع  نیمه  زا  یشان  ملاع  طاقن  یضعب 
ناسنا هب  کلمت ،  لباق  ءیـش  تروص  زا  نانز  عضو  جـیردتب  برغ ،  رد  مالـسا  ریثأت  ادـعب  وا و  ناوریپ  یبهذـم  راکفا  و  مالـسلا -  هیلع  - 

الثم هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ ،  یم  تروص  يدـنک  ریخات و  اب  یلیخ  رییغت  نیا  هتبلا  تفای .  رییغت  یعاـمتجا ،  قوقح  تیکلاـم و  قح  ياراد 
مه هک  نآ  ای  و  دـنداد ،  یمن  ثرا  اقلطم  رتخد  هب  ریخا ،  ياه  هدـس  نیمه  ات  كرامناد )  ژورن ،  دـئوس ،  يوانیدناکـسا (  ياـهروشک  رد 

یقاب زا  یناشن  دوخ  نیا  و  دوش ،  یم  هدـناوخ  شرهوش  مان  هبو  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  یگداوناخ  ماـن  جاودزا ،  زا  سپ  نز  زین ،  نونکا 
رد رتـخد  تسا .  هدوـب  نینچ  شیباـمک  تیعـضو  زین  میدـق  ناریا  نیمز و  قرـشم  رد  تسا - .  نز  هـب  برغ  راو  یلیفط  هاـگن  ياـه  هدـنام 
اب جاودزا  هناتـسرپ ،  داژن  لیالد  هب  یناریا  هعماج  رد  دنک .  تعباتم  دـص  رد  دـص  دـیاب  هکلب  تسا ،  هتـشادن  رظن  راهظا  قح  رهوش  باختنا 

عورشم مراحم  اب  جاودزا  تسب ،  نب  زا  ییاهر  يارب  هک  تسا  هدناشک  ییاج  هب  ار  راک  هلئسم ،  نیا  رد  طارفا  و  تسا .  هدوب  عونمم  هناگیب 
یعرش تحلـصم  چیه  نودب  قالط ،  رگید  يوس  زا  تسا .  نآ  زا  يا  هنومن  هیدرگ ،  شرهاوخ  اب  نیبوچ  مارهب  جاودزا  تسا .  هدش  یقلت 

دزمتـسد ای  یکلم و  دـیاوع  زا  هدافتـسا  رد  درم  نانوی ،  مور و  لثم  زین  میدـق  ناریا  رد  تسا ،  هدوب  ریذـپ  ناکما  نیفرط  تیاعر  یلقع و  و 
 - مسینیمف موس :  ( 1  . ) تسا هتشادن  يداصتقا  لقتـسم  قح  چیه  نز  اریز  تسا ،  هدوب  راتخم  الماک  نز -  تیاضر  فالخ  رب  یتح  نانز - 
 ، وس کی  زا  نز  ياه  يدازآ  تهج  رد  هنارادم  نز  یشبنج  شیادیپ  ببس  یعیبط  روطب  متـس ،  ضیعبت و  تراسا و  تیمورحم و  همه  نیا 
هب ار  نانز  رگید ،  یعون  هب  راـب  نیا  نآ ،  یـشنکاو  یلاـعفنا و  هاگتـساخ  لـیلد  هب  هک  دـش  رگید ،  يوس  زا  درم  اـب  وا  يواـست  يربارب و  و 

قوقح قاقحا  يارب  اپورا  رد  هک  یتضهن  دسیون « :  یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  یضترم  دیهش  داتـسا  دومن .  متـس  نانآ  هب  دیـشک و  تراسا 
 . تفرگ ماـجنا  يداـیز  هلجع  یگچاپتـسد و  اـب  دـندوب ،  هداـتفا  رکف  نیا  هـب  ( 2  ) رید هک  نآ  لـیلد  هب  تـفرگ  تروـص  نز  هدـش  لاـمیاپ 

کی تضهن  نیا  تخوس .  رگیدـکی  اب  کشخ  رت و  ور  نیا  زا  دریگ .  رارق  امنهار  دـیوگب و  ار  دوخ  رظن  ملع  هک  دادـن  تلهم  تاـساسحا 
یگراچیب اه و  یتخبدـب  ضوع ،  رد  اما  درک  زاب  ار  يا  هتـسب  ياهرد  داد و  وا  هب  يدایز  قوقح  تفرگ و  نز  زا  ار  ییاه  یتخبدـب  هلـسلس 

درم يادـیپان  تسد  زین  شبنج  نیمه  نایرج  رد  نآ ،  رب  نوزفا  ( 3  «. ) دروآ دوجو  هب  تیرـشب  هعماج  يارب  نز و  دوخ  يارب  يرگید  ياه 
ياه هناخراک  سیـسات  يژولونکت و  شرتسگ  طیارـش  رد  وس و  کـی  زا   . دوب رثؤم  تدـشب  یبرغ  يوج  تذـل  تسرپ و  لوپ  هاوخ و  دوخ 

هب دـنک  هدافتـسا  رگراک  ناونع  هب  وا  زا  دـناوتب  رتهب  ات  تخانـش ،  تیمـسر  هب  ار  نز  تیکلام  نازرا ،  راک  يورین  هب  یبایتسد  يارب  گرزب 
گنـسمه ناسمه و  راک )  فیلکت  رد  رتهب  ترابع  هب  و  راک (  قوقح  رد  ار  وا  نانچنآ  ناـنز ،  صاـخ  یگژیو  هب  هجوت  یب  تهج ،  نیمه 

زا ار  یبرغ  نانز  زا  هتـسد  نیا  ینامیـشپ  دایرف  هک  درک  لیمحت  وا  رب  تاجناخراک  رد  ار  هنادرم  افرـص  نیگنـس  ياهراک  تشادنپ و  نادرم 
هک نآ  زا  شیب  یطارفا ،  هنوگ  هب  نز ،  ییاهر  يدازآ و  راعـش  دایرف  اب  رگید  يوس  زا  و  ( 4  ) تخاس دنلب  نادرم ،  اب  یقوقح  يواست  راعش 
مان اب  شیوخ  یناـبایخ  ییوجماـک  يارب  یتح  یبرغ ،  نارـالاس  درم  دنتـسسگ .  قـالخا  دـنب  دـیق و  زا  دـنزاس ،  دازآ  درم  تراـسا  زا  ار  وا 

نیمأت ار  نادرم  تذـل  ییامندوخ  شیارآ و  اب  هاگراک ،  هرادا و  رد  نابایخ ،  هچوک و  رد  ناـنز  هک  دـندرک  يزیر  هماـنرب  ناـنچنآ  يدازآ 
رد ار  هداوناخ  داـهن  ناـنچنآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـش  برغ  ریگنماد  هک  تسا  هدرتسگ ا ي  داـسف  یطارفا ،  نینچ  یعیبط  هجیتن  دـننک . 
 ، هداوناخ نایک  ظفح  زا  نخـس  یبرغ ،  يوج  لامک  بلط و  تداعـس  ناسنا  يارب  نونکا  مه  هک  تسا  هداد  رارق  يدوباـن  لزلزت و  ضرعم 
 ، ور نیمه  زا  دوش . یم  حرطم  رـشب  یجان  بولطم و  ناسنا  ناونع  هب  نآ  هدنیوگ ي  هدش و  بوسحم  راعـش  نیرتهب  نخـس و  نیرت  نیریش 

دیدـج تراـسا  ملظ و  نیا  زا  اـت  تسا  هداـتفا  هار  هب  نز  قوـقح  زا  عاـفد  تضهن  ناوـنع  هب  يرگید  ياهتـضهن  اددـجم  هـک  تـسا  يدـنچ 
یب نیا  رثا  رد  مه  تفر و  تسد  زا  یقـالخا  لاذـتبا  هجیتـن  رد  نز  تمارک  مه  میدـق ،  هنـالوجع  تضهن  نآ  اـب  هک  ارچ  دـنک .  يریگولج 
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ریذپ بیـسآ  تدـشب  هداوناخ  داهن  هجیتن  رد  هدروآ و  يور  ییارگ  سنجمه  هب  هدـش و  تبغر  یب  نانز  هب  نادرم  یـشزرا ،  یب  یتمارک و 
زا اما  تسا ،  مالسا  هاگدید  زا  نانز  هب  طوبرم  یقوقح  ثحابم  هب  نتخادرپ  راتشون ،  نیا  یلصا  فده  دنچره  مالـسا  رد  نز  ب ) تشگ . 

ناسنا هاگدـید  هب  زاغآ  رد  تسا  مزال  نیاربانب  تسا ،  نز  هب  بتکم  نیا  هاگن  رب  ینتبم  مالـسا ،  رد  هداوناخ  نز و  یقوقح  ماظن  هک  اج  نآ 
عوضوم تمسق  نیا  رد  مییوگ .  نخس  مالسا ،  رد  هداوناخ  نز و  قوقح  ماظن  زا  سپس  هتخادنا و  عیرـس  يرظن  مالـسا  یـشزرا  یتخانش و 

نیوانع ثحب  عوضوم  الماک )  هن  و  رتشیب (  هک  نز ،  قوقح  هب  طوبرم  تمـسق  فـالخ  رب  درم ،  فنـص  ربارب  رد  تسا  نز  فنـص  ثحب ، 
نز لوا :  ردپ و ...  ربارب  رد  ردام  ردارب ،  ربارب  رد  رهاوخ  رهوش ،  ربارب  رد  نز  نوچمه  نز ،  فنص  هن  تسا  ثحب  عوضوم  نز  رب  یـضرع 

لباقت و یعون  هلحرم ،  نیلوا  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دوش ،  یم  هتفگ  نخس  درم  ربارب  رد  نز  زا  یتقو  یشزرا  یتخانـش و  ناسنا  هاگن  رد 
هار نیرتهب  تخانـش  فراعت و  یقیبطت ،  هعلاطم  هسیاقم و  نیا  زا  فدـه  هک  تسناد  دـیاب  اـما  دـنک ،  روطخ  نهذ  هب  درم  نز و  نیب  داـضت 

عازن و هجیتن  رد  داـضت و  رخاـفتو و  لـباقت  هن  تسا و  نز  درم و  زا  کـی  ره  طـسوت  رتشیب  هچ  ره  يراـکمه  لـماعت و  هجیتن  رد  لـماکت و 
هب و  سنج ،  کی  زا  عون  ود  هن  عون و  کی  زا  دـنا  فنـص  ود  درم ،  نز و  مالـسا ،  هاگدـید  زا  طاـطحنا .  يداو  هب  نداـتفا  رد  يریگرد و 
اه یگژیو  نیمه  اسب ،  هچ  و  تسا .  رادروخرب  شیوخ  صاخ  ياـه  یگژیو  زا  مادـک ،  ره  هیعون ،  تدـحو  نتـشاد  نیع  رد  تهج  نیمه 

نیب یناسنا  ياهـشزرا  تیناسنا و  رد  ار  یفالتخا  نیرتمک  هک  نآ  یب  تسا ،  هدش  درم  نز و  نیب  یقوقح  ياهتوافت  یخرب  ببـس  هک  تسا 
كارتشا - 1 قارتفا .  هوجو  زا  سپـس  مییوگ و  نخـس  درم  نز و  كارتشا  هوجو  زا  زاغآ  رد  هک  تسا  بسانم  نیاربانب  دروآ .  دـیدپ  نانآ 

 ، مالسا هاگن  زا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  میرک  نآرق  هژیوب  مالـسا و  نوتم  هعلاطم  اب  درم  نوچمه  یناسنا  نز ،  کی ) اه  يواست  اه و 
هن تسا و  هتـسباو  وا  حور  هب  ناسنا ،  تیناسنا  الـصا  مالـسا ،  رظن  زا   . تیناسنا مزاول  اه و  یگژیو  همه  اب  درم ،  نوچمه  تسا  یناـسنا  نز 

فلتخم و داعبا  زا  ار ،  تیناسنا  زا  يرادروخرب  رد  نز  درم و  یناـسمه  نیا  دوش .  یمن  میـسقت  ثنؤم  رکذـم و  هب  یناـسنا  حور  و  وا ،  نت 
أدـبم و هب  تبـسن  مه  دـنا ،  يواسم  ناسکی و  الماک  شنیرفآ  رد  درم ،  نز و  شنیرفآ  رد  تفای - .  ناوت  یم  ینید  نوتم  رد  نوگاـنوگ ، 
و دنا ،  هدمآ  دیدپ  رهوگ  أدبم و  کی  زا  ود  ره  درم ،  نز و  شنیرفآ ؛  ادبم  رظن  زا  شنیرفآ - .  فده  هب  تبسن  مه  شنیرفآ و  یگنوگچ 

لسن همادا  رد  نانآ  رسپ  رتخد و  نادنزرف  هب  تبسن  مه  تسا و  قداص  اوح )  مدآ و  درم (  نز و  زا  ناسنا ،  نیلوا  هب  تبـسن  مه  نخـس  نیا 
هیلع رقاب  ماـما  و  ( 5  . ) نادرم هک  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نامه  زا  ناـنز  شنیرفآ ،  نیتسخن  رد  هک  دـیامرف  یم  حیرـصت  میرک  نآرق  مدآ .  ینب 

هدـیرفآ درم ،  نز و  زا  معا  ار ،  نانآ  همه  مدآ ،  ینب  لسن  همادا  رد  هکنانچ  ( 6  . ) دنا هدیزرو  دیکات  هتکن  نیمه  رب  یتیاور  رد  زین  مالـسلا 
 ، جاـشما هفطن  هفطن ،  بزـال ،  نیط  بارت ،  نیط ،  ءاـم ،  نوـچمه  فـلتخم ،  ياـهمان  هب  نآ  زا  هک  یتـیعقاو  دـناد ،  یم  تـیعقاو  کـی  زا 

هدش هدیرفآ  فده  نامه  رطاخ  هب  نز  شنیرفآ ؛  فدـه  رظن  زا  تسا - .  هدـش  دای   ، قلع راخفلاک و  لاصلـص  نونـسم ،  أمح  نم  لاصلص 
هب تبـسن  مه  تسا و  قداص  ناسنا  عون  شنیرفآ  زا  ییاغ  فده  هب  تبـسن  مه  یناسمه ،  نیا  تسا .  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  درم  هک  تسا 

شنیرفآ ییاهن  ییاغ و  فدـه  نآرق  تایآ  یخرب  رد  وس  کی  زا  درم .  نز و  فنـص  ود  زا  کـی  ره  شنیرفآ  هب  طوبرم  کـیدزن  فدـه 
 ، دـیکات هب  حیرـصت و  هب  رگید  تاـیآ  یخرب  رد  و  ( 7  . ) تسا هدـش  یفرعم  تداـبع  وترپ  رد  وا  لامکتـسا  نز ،  هلمج  زا  ناـسنا و  قـلطم 

مالعا ار ،  هار  نیا  اب  تفلاخم  زا  یـشان  ياهباذـع  هب  التبا  ای  تیدوبع و  لماکت و  هار  كولـس  يایازم  زا  يدـنم  هرهب  رد  درم  نز و  يربارب 
(8  . ) تسا هدرک  یفرعم  هکرشم  كرـشم و  هرفاک و  رفاک و  ای  هحلاصو و  حلاص  هنمؤم ،  نمؤم و  يارب  ار  دحاو  یتشونرـس  تسا و  هدومن 
 ، يرگید رانک  رد  ار  کی  ره  نتفای  شمارآ  نکس و  درم ،  نز و  فنص  ود  زا  کی  ره  شنیرفآ  کیدزن  فده  هب  تبسن  رگید ،  يوس  زا 

درم راـنک  رد  زین  ار  وا  دوخ  شمارآ  هدرک ،  یفرعم  درم  شخب  شمارآ  ار  نز  هک  روط  ناـمه  ( 9  . ) تسا هدومرف  یفرعم  فدـه  ناونع  هب 
تلاصا هب  يرگید ،  هب  درم  نز و  زا  کی  ره  زاین  مالعا  نیع  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  نحل  تسا .  هدومن  نیمأت 

نآ مزاول  یناسنا و  تیهام  رد  دهد - .  یمن  رارق  رگید  فنـص  یلیفط  ار  یفنـص  چیه  هتـشاد و  تراشا  فنـص  ود  زا  کی  ره  لالقتـسا  و 
مزاول یناسنا و  تیهام  زا  يرادروخرب  ظاحلب  اعبط  دنـشاب ،  رادروخرب  یناسمه  لـصا  زا  شنیرفآ ،  فلتخم  داـعبا  رد  درم  نز و  هک  یتقو 
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نتـشاد رد  دـش - .  دـهاوخن  یقلت  مود  هجرد  يدوـجوم  مادـکچیه  دوـب و  دـنهاوخ  دـنم  هرهب  يواـسم  شزرا  زا  هدوـب و  ناـسکی  زین  نآ 
هب ندیـسر  يارب  ود  ره  هک  تسا  نآ  یناسنا ،  تیهام  رد  داـحتا  شنیرفآ و  رد  درم  نز و  يدـننامه  یعیبط  هجیتن  تاـناکما  اهدادعتـسا و 

تیزم و هنوگ  چیه  بجوم  ندوب ،  درم  ای  نز و  دنرادروخرب و  یناسکی  تاناکما  اهدادعتسا و  زا  ناسنا ،  شنیرفآ  ییاهن  فده  لماکت و 
رازبا ياراد  ود  ره  ( 11  . ) رادروـخرب لدـتعم  يراـتخاس  زا  ود  ره  ودـندنم  هرهب  ( 10  ) یهلا حور  زا  ود  ره  دوـش ،  یمن  یتــیمورحم  اــی 

ود ره  و  ( 14  ) یهلا تناما  لماح  ود  ره  تسا .  هدش  هتشرس  ( 13  ) یهلا ترطف  رب  ود  ره  داهن  و  ( 12  ) دنتسه یناسکی  یکاردا  یتخانش و 
هداد رارق  ود  ره  رخسم  ناسکی  هب  زور  بش و  هام و  دیـشروخ و  تسا ،  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ( 15  ) دنا یقالخا  نادجو  ياراد 

بطاخم مه  رانک  رد  مه و  دننامه  ود  ره  هرخالاب  دندنم و  هرهب  ( 18  ) نایب تمعن  و  ( 17  ) یهلا میلعت  زا  ناسکی  ود  ره  و  ( 16  ) تسا هدش 
زا کی  ره  لماکت  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  لـماکت :  هار  عناوم  رد  ( - 19  . ) دنا هتفرگ  رارق  نانآ  تیاده  زا  دـنم  هرهب  ناربمایپ و  دـنوادخ و 

قیداصم رکذ  اب  هارمه  میرک ،  نآرق  لاـثم ،  ناونع  هب  تسین ،  یفـالتخا  ود  نآ  نیب  تهج  نیا  زا  تسا و  ناـسکی  زین  دراد  رارق  درم  نز و 
اب نز ،  مود )  دـنک .  یم  یفرعم  نز  درم و  لـماکت  هار  عـناوم  ناوـنع  هب  هنوـگ  کـی  هب  ار  ( 21  ) ناطیش و  ( 20  ) یناوـیح سفن  یفلتخم ، 

اهدادعتسا زا  يرادروخرب  یناسنا و  تیهام  شنیرفآ و  رد  نز  درم و  یناسکی  يواست و  یعیبط  هجیتن  يرهق و  همزال  درم  نوچمه  یـشزرا 
ناس نامه  هب  تـالامک ،  بسک  اـب  نز  تسا .  درم  نز و  یـشزرا  يواـست  لـماکت ،  هار  ندومیپ  رد  ربارب  ناـکما  و  يواـسم ،  تاـناکما  و 

تـسا یتاذ  شزرا  نآ  رب  نوزفا  نیا ،  و  درم .  هک  دش  دهاوخ  شزرا  دض  هنوگ  نامه  لیاذر ،  بسک  اب  و  درم ؛  هک  دوب  دـهاوخ  دـنمجرا 
یباستکا ياهـشزرا  دـض  ای  اهـشزرا و  زا  نخـس  اج  نیا  رد  دـندنم .  هرهب  نآ  زا  ناسکی  هب  یهلا ،  حور  زا  يدـنم  هرهب  ظاـحلب  ود  ره  هک 

نادرم اب  شناد و ...  ملع و  ترجه ،  اوقت ،  حلاص ،  لمع   ، نامیا رد  تقبـس  نامیا ،  نوچمه :  ییاهـشزرا  زا  يدـنم  هرهب  رد  نانز  تسا . 
مومع و دنچره  ( 22 . ) دنرادن یفالتخا  درم  اب  قافن  كرـش و  رفک ،  نوچ :  یلیاذر  بسک  زا  یـشان  طاطحنا  رد  هکنانچ  دنرادن ،  یتوافت 

اهنت هن  ماهبا ،  هنوگ  ره  عفر  يارب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یـشزرا  دـض  ای  یـشزرا  يواست  نیا  رگنایب  ینآرق ،  تانایب  تاباطخ و  قـالطا 
درب یم  مان  یـشزرا  دض  ای  یـشزرا  فاصوا  نیا  زا  دنم  هرهب  نانز  نادرم و  زا  ناسکی  هب  اما  لیـصفت  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق 

زا لاثم ،  ناونع  هب  دـنک و  یم  دای  دـب  کین و  نادرم  رانک  رد  دـب ،  کین و  نانز  زا  یفنم ،  تبثم و  ياـهوگلا  هئارا  ماـگنه  رد  هکلب  ( 23)
 ، نارمع رسمه  میرم  ردام  ایرکز ، ترضح  رسمه  ربمایپ  يایحی  ردام  میهاربا ، ترضح  رـسمه  هراس  مدآ ،  ترـضح  رـسمه  اوح  ترـضح 

هکلم سیقلب  ربمایپ و  بیعش  نارتخد  رصم ،  نوعرف  رسمه  هیسآ  یسوم ،  ترـضح  رهاوخ  ردام و  یـسیع ،  ترـضح  ردام  میرم  ترـضح 
یم شیپ  اجنادـب  ات  ریـسم  نیا  رد  و  درب ،  یم  ماـن  یتشز  هب  بهل  یبا  نز  طول و  نز  حون ،  نز  زا  ربارب ،  رد  دـنک و  یم  داـی  یکین  هب  اـبس 

(25  ) طول رسمه  حون و  رـسمه  نوچمه  ینانز  و  ( 24  ) نینمؤم يوگلا  ناونع  هب  ار  میرم  هیـسآ و  نوچمه  نمؤم ،  كاپ و  یناـنز  هک  دور 
یم شیامن  هب  یفنم -  هچ  تبثم و  هچ  زین -  ار  يو  تیـصخش  لالقتـسا  یفرعم ،  نیا  اب  دـیامرف و  یم  یفرعم  نیرفاـک  يوگلا  ناونع  هب  ار 

زا نانز  رب  دراو  یخیرات  ملظ  و  وس ،  کی  زا  درم  نز و  یقوقح  يواست  هب  یطارفا  تاشیارگ  دـنچره  اه  توافت  اه و  یگژیو  - 2 دراذگ .
تسا نآ  تقیقح  اما  دزاس ،  وربور  یفنم  ینیشیپ  تواضق  لکـشم و  اب  ار  درم  نز و  ياهتوافت  زا  نتفگ  نخـس  تسا  نکمم  رگید ،  يوس 

یحور و رظن  زا  مه  یندـب و  یمـسج و  رظن  زا  مه  درم  نز و  توافت  و  دـنرادن ،  رارق  ناسنا  تواضق  تاساسحا و  عبات  ینیع  تایعقاو  هک 
ياهتوافت نیا  زا  نادرم  هدافتـسا  ءوس  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  تسا .  تایهیدـب  راکنا  نوچمه  نآ ،  راکنا  هک  تسا  نشور  ردـقنآ  یفطاـع 

یم هک  تسا  اهتوافت  نیا  تخانـش  اب  طـقف  سکع ،  رب  هکلب  دـشاب ،  اـهتوافت  نیا  راـکنا  یفن و  رب  یلیلد  دـناوت  یمن  زگره  یتاذ  یعیبط و 
تروص هب  هچ  درم -  نز و  تواـفت  دومن .  مادـق  درم ا  نز و  يارب  تاـیعقاو  نیا  اـب  بساـنتم  يا  هنـالداع  یقوـقح  طـباور  میظنت  هب  ناوـت 

هب زین  زورما  تسا و  هدوب  وطسرا  نوطالفا و  نوچمه  يا  هفسالف  نادنمـشناد و  هجوت  دروم  زابرید  زا  تسردان -  تروص  هب  هچ  تسرد و 
اه یگژیو  نیا  زا  یخرب  نایب  زا  لبق  دراد .  رارق  یسانش  هعماج  یسانش و  ناور  يژولویزیف ،  مولع  نادنمـشناد  هجوت  دروم  رگید  يا  هنوگ 

تسا و رترب  سنج  نز  ای  درم  هک  نیا  هب  هجو  چیه  هب  اهتوافت  نیا  مالـسا «  هاگدید  زا  هک  تشاد  هجوت  مهم  هتکن ي  نیا  هب  دیاب  اهتوافت  و 
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نیا تقلخ  نوناق  تسا  هتـشاد  يرگید  روظنم  اهتوافت  نیا  زا  تقلخ  نوناق  تسین .  طوبرم  رت  صقان  رت و  تسپ  رت و  نیئاـپ  سنج  يرگید 
نوناق دزیرب .  رتهب  ار  اهنآ  تدحو  هدولاش  دـنک و  رتمکحم  ار  درم  نز و  یگداوناخ  دـنویپ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  نیا  يارب  ار  اهتوافت 

 . دـنک میـسقت  درم  نز و  نایم  ار  یگداوناخ  فئاظو  قوقح و  دوخ ،  تسد  هب  هک  تسا  هدرک  داجیا  روظنم  نیا  هب  ار  اـهتوافت  نیا  تقلخ 
زا کی  ره  تقلخ  نوناق  رگا  تسا .  هدرک  داجیا  ندب  کی  ياضعا  نایم  تافالتخا  هیبش  يروظنم  هب  ار  درم  نز و  ياهتوافت  تقلخ  نوناق 
یم هاـگن  اـهنآ  هب  مشچ  ود  اـب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  تسا  هداد  رارق  یـصوصخم  عضو  رد  ار  تارقف  نوتـس  تسد و  شوـگو و  مشچ 

 ، درم نز و  نیب  تافالتخا  عون  نیا  هک  نآ  هصالخ  ( . 26  « ) تسا هتشاد  اور  افج  يرگید  هب  تبسن  یکی  هب  هتـشاد و  ضیعبت  رظن  هدرک و 
تسا هناراگزاس  یبسانت  هنامیکح و  یتوافت  تسا .  راگدیرفآ  تمکح  زا  یتیآ  هکلب  هتشادن ،  اهنآ  یناسنا  ياهشزرا  تیهام و  رد  يریثأت 
شزرا یتواـضق  بجوم  هک  نآ  هن  دوش  يرگید  دوـجو  لـمکم  کـی  ره  اـت  دـنک  یم  میـسقت  درم  نز و  فنـص  ود  هب  ار  ناـسنا  عوـن  هک 

نز و ياه  توافت  اه و  یگژیو  نیرتمهم  زا  یخرب  نایب  هب  کنیا  همدقم  نیا  نایب  زا  سپ  ددرگ .  قوقح  رد  هناملاظ  یضیعبت  ای  هناراذگ و 
هب طوبرم  یمادـنا  تافالتخا  نز ،  درم و  یمـسج  تاـفالتخا  زا  یکی  یندـب  یمـسج و  ياـهتوافت  اـه و  یگژیو  کـی ) میزادرپ :  یم  درم 
هک تسا  ردام  شقن  زا  رت  تیمها  مک  رت و  فیعـض  رایـسب  دنزرف  دـلوت  رد  ردـپ  شقن  یعیبط ،  فالتخا  نیا  ساسا  رب  تسا .  لسن  دـیلوت 
اب دراد  هک  یـضراوع  همه  اب  ار  گرزب  تناما  نیگنـس و  راب  نیا  دهد و  شرورپ  ار  نینج  هام  هب 9  کیدزن  ینالوط  یتدـم  رد  تسیاب  یم 

تسا رداق  یعیبط  روطب  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  نز  دوش ،  یم  طوبرم  دنزرف  هیذغت  هب  رگید  یمادنا  فالتخا  دنک .  لمح  دوخ 
ینینج هلحرم  یکی  دهد ،  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  اهاذغ  نیرت  بسانم  نیرتهب و  دنک و  هیذغت  لکـش  نیرتهب  هب  هلحرم  ود  رد  ار  دوخ  دـنزرف 

هجو رد  نز -  درم و  یمـسج  فالتخا  نیموس  ردام .  ریـش  زا  لفط  هیذغت  دلوت و  زا  سپ  هلحرم  يرگید  و  ردام ،  نوخ  زا  نینج  هیذـغت  و 
تـشرد طسوتم  روطب  درم  تسا « :  رارق  نیا  زا  رگید ؛  تافالتخا  دوش .  یم  طوبرم  دشر  یگنوگچ  یندـب و  يورین  تردـق و  هب  بلاغ - 

تفلک و درم  يادص  رت ،  فیرظ  نز  تسا و  رت  نشخ  درم  رت ،  هاتوک  نز  تسا و  رتدق  دنلب  درم  رت ،  مادـنا  کچوک  نز  تسا و  رت  مادـنا 
رتخد نینج  دوش  یم  هتفگ  یتح  تسا ،  رت  ءیطب  درم  یندب  دشر  رتعیرـس و  نز  یندب  دشر  رت ،  فیطل  رت و  كزان  نز  يادص  رت و  نشخ 

يرامیب زا  يرایسب  لباقم  رد  نز  تمواقم   . تسا رتشیب  نز  زا  وا  یندب  يورین  درم و  ینالقع  دشر  دنک .  یم  دشر  رتعیرـس  رـسپ ،  نینج  زا 
رتخد دـتفا  یم  راک  زا  لثم  دـیلوت  رظن  زا  مه  درم  زا  رتدوز  دـسر و  یم  غولب  هلحرم  هب  درم  زا  رتدوز  نز  تسا . رتشیب  درم  تمواـقم  زا  اـه 

 ، ندب هعومجم  هب  زغم  تبـسن  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  تسا  رتگرزب  نز  طسوتم  زغم  زا  درم  طسوتم  زغم  دیآ .  یم  نخـس  هب  رـسپ  زا  رتدوز 
 . « تسا رتعیرـس  درم  بلق  نابرـض  زا  نز ،  بلق  نابرـض  تسا ،  نز  هیر  زا  يرتشیب  ياوه  سفنت  هب  رداـق  درم  هیر  تسا .  رتگرزب  نز  زغم 

زا هتـسد  نآ  یمک  ياهتوافت  زا  دوصقم  یفیک .  یمک و  تسا :  هنوگ  ود  اهتوافت  نیا  یفطاع  یحور و  ياهتوافت  اـه و  یگژیو  ود ) ( 27)
 . تسین یفیاضت  نآ  رد  دنا و  قلطم  تهج  نیا  زا  دنرادروخرب و  نآ  زا  ندوب  ناسنا  لیلد  هب  درم ،  نز و  زا  کی  ره  هک  تسا  ییاهیگژیو 

رود مزح و  لـقعت ،  هجو  رد  فـالتخا  تسا .  رادروـخرب  رتـمک  يرگید  رتـشیب و  یکی  هسیاـقم ،  ماـقم  رد  يرادروـخرب ،  رادـقم  رد  یلو 
 ، - دراوم بلغا  رد  تسا .  اهتوافت  زا  عون  نیا  هنومن  نیرتمهم  يزرورهم  تاساسحا و  هفطاع ،  زین  نآ و  لاثما  يرگ و  هبساحم  یـشیدنا ، 

و دـندنم .  هرهب  يرتدایز  تاساسحا  هفطاع و  زا  نانز  الباقتم  دـنرادروخرب و  يرتشیب  یـشیدنارود  مزح و  لقعت ،  زا  نادرم  هشیمه -  هن  و 
یم لکـش  هداوناخ  داـهن  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تسا ،  یهلا  تمکح  زا  یتیآ  دوخ  تفر -  تراـشا  ـالبق  هکناـنچ  تواـفت -  نیا 

یگدـنز ریبدـت  هب  يدرم  هن  تخیر و  یم  وا  ماک  رد  ار  شناـج  هریـش  دیـشک و  یم  شوغآ  رد  ار  شدـنزرف  هناقـشاع  يرداـم  هن  تفرگ و 
درم ای  نز  ندوب  ناسنا  هب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  دـنراد -  یفیاضت  هغبـص  رتشیب  هک  یفیک -  ياـهتوافت  زا  دوصقم  تشاـمگ .  یم  تمه 

نز هک  ار  هچنآ  اـب  دراد  درم  هک  ار  هچنآ  تیفیک  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ و  یم  طوبرم  ناـسنا  ندوب  درم  اـی  نز  هب  هکلب  دوش ،  یمن  طوبرم 
عون اهتوافت ،  نیا  هنومن  نیرتیلاع  سکعلاب .  درادن و  نز  دراد  درم  هک  ار  هچنآ  الـصا  هک  نآ  ای  و  نآ )  تیمک  هن  و  تسا (  توافتم  دراد 

یهاوـخ تیاـمح  یگداد ،  لد  ییاـبرلد و  رد  درم  نز و  نیب  فـالتخا  رد  هک  تسا  يرگید  هـب  تبـسن  نز  درم و  زا  کـی  ره  تاـساسحا 
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همه ي هکنانچ  تسا  هدرک  اطع  نز  هب  ار  ییاـبرلد  لـیاسو  همه  شنیرفآ ،  تسد  هک  تساـجنیا  بلاـج  و  دـبای .  یم  یلجت  يرگتیاـمحو 
كدنا اب  ص 123-103 ( .  هرامش 12-15 .  هشیدنا ،  نتلوب  . 1 اه : تشون  یپ  تسا .  هدیـشخب  درم  هب  زین  ار  يرگتیامح  يارب  مزال  رازبا 

ناتـسلگنا دش .  ناونع  درم  قوقح  ربارب  رد  نز  قوقح  هلئـسم  برغ ،  رد  راب  نیلوا  يارب  يدالیم  متـسیب  نرق  رد  . » 2 صیخلت )  فرصت و 
اب اکیرمآ  دحتم  لود  دش . لئاق  يواسم  قح  درم  نز و  يارب  متسیب  نرق  لیاوا  رد  هزات  دور  یم  رامشب  یسارکومد  روشک  نیرت  یمیدق  هک 
رد ار  درم  نز و  يواست  نوناق  يدـالیم  لاس 1920  رد  دندوب ،  هدرک  فارتعا  رشب  قوقح  هب  لالقتـسا  مالعا  نمـض  هدجیه  نرق  رد  هکنآ 

ص مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ،  دیهـش  دش » .  رما  نیا  میلـست  متـسیب  نرق  رد  هسنارف  نینچمه  دندرک .  بیوصت  یـسایس  قوقح 
اهنم قلخ  هدـحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يذـلا  مکبر  اوقتا  سانلا  اهیا  ای  . 5 ص 22-25 .  همدـقم ،  نامه ،  . 4 ص 184 .  نامه ،  . 3  . 131

 - ماما زا  دیوگ  مادقم  وبا  . 6  . 189 فارعا /  اهیلا .  نکـسیل  اهجوز  اهنم  لعج  هدحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يذلا  وه   . - 1 ءاسن /  اهجوز . 
درم هدند  زا  ار  اوح  ادخ  دـندقتعم  نانآ  متفگ  دـنیوگ ؟  یم  هچ  نارگید  دومرف :  دـیرفایب ؟  ار  اوح  هچ  زا  ادـخ  مدیـسرپ ،  مالـسلا -  هیلع 
ادخ دومرف :  دش ؟  قلخ  هنوگچ  اوح  سپ  متفگ :  دـنک .  قلخ  ار  اوح  هک  دوب  ناوتان  دـنوادخ  ایآ  دـنیوگ .  یم  غورد  دومرف :  درک .  قلخ 

ص 379 ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  قودص ،  درک .  قلخ  ار  اوح  نآ  هیقب  زا  و  دیرفایب .  ار  مدآ  نآ  زا  تشادرب و  نیمز  كاخ  زا  یتشم 
هبوت  ، 97 لحر /   ، 124 ءاسن /  . 8  . 56 تایراذ /  نودبعیل . الا  سنالاو  نجلا  تقلخ  ام  و  . 7 ص 116 .  ج 11 ،  راونالاراحب ،  یسلجم ،   ؛

هدحاو و سفن  نم  مکقلخ  يذلا  وه  . 9  . 221 هرقب /   ، 8 نمؤم /   ، 56 سی /  12 و 13 ،   ، 1 دیدح /  5 و 6 ،  حتف /   ، 35 بازحا /   ، 72 / 
هدوم و مکنیب  لعج  اـهیلا و  اونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم  و   . - 189 فارعا /  اهیلا ،  نکـسیل  اهجوز  اهنم  لـعج 
 . 4 نیت /  میوقت .  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  . 11  . 72 29 و ص /  رجح /  یحور .  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  . 10  . 21 مور /  همحر . 

مقاف . 13  . 78 لحن /  نورکـشت .  مکلعل  هدـئفالاو ،  راصبالاو  عمـسلا  مکل  لعج  ائیـش و  نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللاو  . 12
اهلمحی نا  نیباف  لابجلاو  ضرالاو  تاومسلا  یلع  هنامالا  انضرع  انا  . 14  . 30 مور /  اهیلع .  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدلل  کهجو 

 ، 13 هیثاج /  . 16 7 و 8 .  سمـش /  اهیوقت .  اهروجف و  اهمهلاف  اهیوس ،  ام  سفن و  و  . 15  . 72 بازحا /  ناسنالا .  اهلمح  اهنم و  نقفـشا  و 
اونمآ نیذلا  ریباعت  اب  هک  یتایآ  همه  قالطا  مومع و  . 19  . 3  - 1 نمحرلا /  . 18 قلع 4 و 5 .   ، 91 ماعنا /   ، 239 هرقب /  . 17  . 33 میهاربا / 

 . یبر محر  ام  الا  ءوسلاب  هراـمال  سفنلا  نا  . 20 تسا .  هداد  رارق  باطخ  نخـس و  عضوم  ار  یمدآ  نآ ،  دننامو  ناسنالا  اورفک ،  نیذـلا  ، 
.23 ( . 2  ) هرامش یقرواپ  ر.ك ص 11  . 22  . 5 فسوی /  نیبم .  ودع  ناسنالل  ناطیـشلا  نا  . 21  . 62 فرخز /   ، 6 رطاف /   ، 15 صصق / 

نیقداصلاو تاتناقلاو  نیتناقلا  تانموملاو و  نینموملا  تاملسملاو و  نیملـسملا  نا  دیامرف :  یم  بازحا  هروس  زا  هیآ 35  هنومن ،  ناونع  هب 
مهجورف نیظفاحلاو  تامئاصلاو  نیمئاـصلاو  تاقدـصتملاو  نیقدـصتملاو  تاعـشاخلاو  نیعـشاخلاو  تارباـصلاو  نیرباـصلاو  تاـقداصلاو 

تلاق ذا  نوعرف ،  هأرما  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برـض  و  . 24 امیظع .  ارجاو  هرفغم  مهل  هللادعا  تارکاذلاو  اریثک  هللا  نیرکاذـلاو  تاظفاحلاو 
اهجرف تنـصحا  یتـلا  نارمع  تنبا  میرم  و  نیملاـظلا /  موقلا  نم  ینجن  و  هلمع ،  نوعرف و  نم  ینجن  هنجلا و  یف  اـتیب  كدـنع  یل  نبا  بر 
تأرما اورفک  نیذلل  الثم  هللا  برض  . 25 11 و 12 .  میرحت /  نیتناقلا .  نم  تناک  هبتک و  اهبر و  تاملکب  تقدـص  انحور و  نم  هیف  انخفنف 

10 میرحت /  نیلخادلا .  عم  رانلا  الخدا  لیق  و  ائیـش ،  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امه  اتناخف  اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  طول ،  تأرما  حون و 
 . ص 173 مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ،  دیهش  . 27 ص 200 .  مالسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ،  دیهش  . 26 . 

یگنرف ناسیون  همانرفس  تیاور  هب  یناریا  نز 

ریاس زا  یتح  تسا و  هدرکیم  تیاعر  لماک  روطهب  ار  دوخ  فافع  باجح و  رود ، ياههتشذگ  زا  یناریا  نز  يدابآرهم  دیعـس  هدنـسیون :
هدمآ نایناریا  هتشذگ  ياهسکع  و  اهیشاقن ، اهباتک ، رد  اهنتهن  هلئـسم ، نیا  تسا . هدیزرویم  مامتها  رتشیب  زین  نیمزقرـشم  ياهروشک 

نانچنآ هتبلا  هک  دـناهدرک  نایب  دوخ  ياههمانرفـس  رد  یناوارف  تایئزج  تقد و  اب  ار  نآ  زین  یگنرف  دارفا  ریاـس  نادرگناـهج و  هکلب  تسا ،
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زا دناهدوب و  یـضاران  تیعـضو ، نیا  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  دناهدرک -  نایب  تحارـص  هب  ار  نآ  یهاگ  و  دیآیمرب -  ناشیاههتـشون  زا  هک 
يارب یهاگ  دـناهدوب و  فسأتم  دنـشاب ، هتـشاد  زین  یناریا  نانز  اـب  دناهتـشاد  یبرغ  ناـنز  اـب  هک  ار  يدروخرب  ناـمه  دنتـسناوتیمن  هکنیا 

درک تفایرد  نانآ  ياههتشون  یخرب  زا  ناوتیم  هک  زین  يرگید  هتکن  دناهدز . تسد  زین  ییاهدنفرت  هب  دوخ  زیمآتنطیش  يواجنک  ياضرا 
، تسا هدوب  نانآ  ياههداوناخ  نایرابرد و  طسوت  تسا ، هدـش  هتـشادرب  یباـجحیب  تهج  رد  ناریا ، رد  هک  ییاـهماگ  نیلّوا  هک  تسا  نیا 

نز مینیبیم ، هک  نانچمه  اما  تسا ؛ هدوب  نایگنرف  اب  ترـشاعم  گنرف و  هب  ناـیرابرد  ِترفاـسم  ببـس  هب  مه  نآ  یلـصا  لـلع  زا  یکی  هک 
نأش مه  زونه  تسا ، هتفرگ  تروص  باجح  هرابرد  هک  يایفنم  تاغیلبت  باجح و  فشک  ياتسار  رد  هک  یشالت  مامت  اب  یناریا  ناملـسم 

فافع باجح و  هرابرد  تسا ، هدرک  رادـید  ناریا  زا  يوفـص  یفـص  هاش  نامز  رد  هک  سویراـئلوا » . » تسا هدرک  ظـفح  ار  دوخ  تلزنم  و 
رداچ هکلب  دـنهدیمن . نادرم  ناشن  ار  دوخ  هرهچ  دـنوشیم ، جراخ  هناـخ  زا  هک  یعقوم  ناـنز ، تسا : هدروآ  شتارطاـخ  رد  یناریا  ناـنز 

نآ زا  هک  دراد  یکچوک  فاکـش  تروص ، يولج  رد  طقف  دـناشوپیم و  اپ  چـم  ات  ار  اهنآ  ندـب  ماـمت  هک  دـنزادنایم  رـس  يور  يدـیفس 
اب هک  یتـشز  ياـههرهچ  هنارّقحم و  ياـهسابل  اـب  هک  ییاـبیز  ياـههرهچ  اـسبهچ  و  دـننیبب . دـنناوتیم  ار  دوخ  يولج  تمحز  هب  فاـکش ،

همانرفـس تسا . هتفهن  ياهفایق  هچ  رداچ ، نیا  سپ  رد  دـمهفب  دـناوتیمن  ناسنا  دـنایفخم و  اهرداچ  نیا  ریز  هدـنبیرف ، لّلجم و  ياهسابل 
. دـنهدیمن ناشن  دوخ  رهوش  زا  ریغ  يدـحا  هب  ناریا  رد  ار  دوخ  نانز ، دـسیونیم : شاهمانرفـس  رد  هینرواـت »  » ص 644 سویراـئلوا ، مادآ 

شیپ هک  دراد  خاروس  ود  مشچ ، تاذاحم  رد  طقف  هک  دـنیامنیم  روتـسم  ار  دوخ  ياپاترـس  يرداچ  رد  دـنوریم ، یمومع  ماّمح  هب  یتقو 
ماـمح نتـشاد  تعاطتـسا  هک  تسا  موس  هقبط  ارقف و  صوصخم  نتفر ،) یمومع  ماـمح  هب  ینعی   ) راـک نیا  و  دـننیبب . دـنناوتب  ار  دوخ  ياـپ 

نز دوشیم و  نایارسهجاوخ  ای  اهنز  هب  رـصحنم  وا  نیرـشاعم  درک ، رهوش  يرتخد  هکنیمه  دنـشاب ... . ... هتـشادن  ار  هناخ  رد  صوصخم 
نانز ششوپ  عون  هرابرد  لیوورد »  » ص 85 هیویلوا ، همانرفس  دشاب . ظوفحم  هروتـسم و  رتشیب  هک  تسا  یـسک  مرتحم ، بیجن و  لوقعم و 

. دـنراد رگیدـمه  نتخانـش  دوخ و  ندناسانـش  يارب  یبیجع  تراهم  رداچ ، ریز  رد  یناریا  ناـنز  دـسیونیم : راـجاق  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد 
نانز رانک  زا  هک  ینادرم  اسب  هچ  اما  دـناهدرکن ؛ هابتـشا  فرط  نتخانـش  رد  هک  دـنراد  نیقی  دـنرذگیم ، مه  راـنک  زا  یتقو  هکنآ  تفگش 
رفـس ناریا  هب  راجاق  هاشدـمحم  نامز  رد  هک  ندـنالف » نژوا   » ص 81 لیوورد ، همانرفـس  دنـسانشب . ار  اهنآ  هکنآیب  دـنرذگیم ، شیوخ 

روتـسم ار  ناشیاپاترـس  هک  يرداـچ  اـب  مه  اـههچوک  رد  دـنوشیم . جراـخ  مـک  لزنم ، زا  یناریا  ناـنز  هدروآ : هراـب  نـیا  رد  تـسا ، هدرک 
نیدنچ نامشچ ، لباقم  رد  هک  دنزادنایم  يدیفس  هچراپ  رس ، يور  هب  دنیبب . ار  اهنآ  تروص  یـسک  تسا  نکمم  ریغ  دنیآیم و  دنکیم ،

رد ار  اـپ  قاـس  دـتفا . ناـشتروص  هب  یمرحماـن  مشچ  دـنراذگب  تسا  نکمم  ریغ  و  دـننیبیم . ار  دوخ  يولج  هک  تسا  نآ  اـب  دراد و  هکبش 
. تسا کیراب  شاهنـشاپ  هتـشگرب و  شکون  هک  تسا  يزبس  ای  درز  شوپاپ  عون  کی  ناشـشفک  دـنیامنیم ، روچقاـچ  اـی  داـشگ ، يراولش 
، دوش رهاظ  ناشرهوش  یتح  يدرم ، هکنیمه  اّما  دـنزادنایم ؛ سپ  اوه  قاشنتـسا  تهج  هب  ار  دـنبور  درذـگن ، يدرم  هک  هچوک  رد  یهاگ 
زا مدینـش  دنزب ، ار  شدنبور  تیروف ، هب  تسناوتن  متـشذگیم و  ینز  رانک  زا  هک  زور  کی  دنزادنایم . تروص  يور  هب  ار  دـنبور  هرابود 
مک دـیآیم . روج  کی  اهییاپورا  قایـس  هب  گنر و  کـی  اـهرداچ  مومع  دـنکیم . شنزرـس  ار  شدوخ  هدـش ، بکترم  هک  یهاـنگ  نیا 

نژوا همانرفـس  میـسانشب . ار  دوخ  نانز  هک  تسا  ناسآ  یلیخ  ام  يارب  دنرادیم  راهظا  نایناریا  دوخ  اما  دـش ؛ لئاق  ناشنیب  يزایتما  ناوتیم 
مومذـم و یلمع  یناریا ، نانز  رظن  زا  راقو ، تّفع و  هب  ییاـنتعایب  یمرـشیب و  یبیجناـن و  دـسیونیم : زلیو »  » رتکد و 68  ص 67  ندنالف ،

لّزنت هب  رضاح  زگره  دراد و  ار  شدوخ  تباجن  تّفع و  هظحالم  مه  هاگن  تبحص و  نتفر ، هار  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ... هتـسیاشان  يراتفر 
نیدلارصان رابرد  رد  نپاژ  ریفس  وراهاسام » ادیـشوی   » ص 367 و 368 زلیو ، رتکد  همانرفـس  ددرگیمن . دوخ  مارتحا  لـباق  ماـقم  زا  ندرک 

يايروت دنبور  تشپ  زا  اهمشچ  طقف  دناشوپیم و  ار  ناشیاپ  هب  ات  رس  زا  هک  دندرکیم  رس  هب  يرداچ  اهنز  دسیونیم : هراب  نیا  رد  هاش ،
ام زا  مشچ  اـهنآ  میدیـسریم ، یناریا  ياـهنز  هب  هک  ناـبایخ  رد  تشاد ... نوریب  هب  ياهرجنپ  دـندوب ، هتخادـنا  تروـص  هب  رداـچ  ریز  هـک 

میتـسناوتن دومنن و  اـم  هب  ار  شیور  ینز  زگره  میدوـب ، اـجنیا  اـم  هک  یهاـم  دـنچ  رد  دـنتفرگیم . تخـس  ار  ناـشیور  دـندنادرگیمرب و 
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تلاـح گـنر و  يور  زا  ار  اـهنز  ندوـب  ریپ  اـی  ناوـج  اـبیز و  اـی  تـشز  عـضو ، نـیا  رد  مینیبـب . رداـچ  باــجحیب و  ار  اــهنز  تروـص 
رد زین  ونیب » وگود  تنک   » ص 176 وراهاسام ، ادیشوی  همانرفـس  میدرکیم . یبایزرا  سایق و  تسا ، هدیکورچ  ای  باداش  هک  ناشیاهتسد 
هب تیچ و  لاو ، ياهرداچ  رد  ار  ناشدوخ  ناسکی  روطهب  هناـخ ) نوریب  رد  اـهنز  همه  : ) دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  دوخ  تادـهاشم  هراـبنیا 

رداچریز هک  دیفـس  هچراپ  ياهعطق  اب  ار  ناـشتروص  دـناشوپیم . ار  ناـشیاپ  اـت  رـس  هک  دـناهدیچیپ  هریت  ِیبآ  گـنر  هب  یمـشیربا  تردـن ،
نکممریغ ار  ناشیاههرهچ  ندز  سدح  یتح  و  ندید ، هک  دناهدناشوپ  مکحم  دتفایم ، نیمز  يور  ات  ولج  زا  دوشیم و  هتسب  ناشرستشپ 

ار نوریب  هدـنبور ، نیا  ياروام  زا  دـنناوتب  ات  هدـش  يزودـبالق  کّبـشم ، روط  هب  ناشنامـشچ  يذاحم  هچراپ ، نیا  يولج  تمـسق  دزاسیم .
هتخاس نانز  ياپ  كزوق  ات  رـس  ندناشوپ  يارب  ًاصوصخم  دوشیم و  هدیمان  رداچ  هک  هریت -  یبآ  باجح  نیا  ریز  دنـشکب ؛ سفن  دـننیبب و 

هک نانز  هناخ . زا  ندـش  جراخ  عقوم  رد  طقف  مه  نآ  دنـشوپیم و  دـهدیم ، ماـجنا  ار  نماد  هفیظو  هک  داـشگ  راولـش  کـی  تسا -  هدـش 
نیمز يور  يوحن  هب  ار  اهنآ  لداعت ، ظفح  يارب  دننکیم و  اپ  هب  رادهنشاپ  کچوک و  ياهییاپرس  دناهدش ، ظوفحم  هدیشوپ و  ناسنیدب ،

نز باجح  هرابرد  شاهمانرفـس  رد  مه  كالوپ »  » ص 404 ونیبوگود ، تنک  همانرفـس  دـشابیم . تفارظ  زا  يراع  یّلک ، هب  هک  دنـشکیم 
هب يرداچ  دـنک ، روبع  ناـبایخ ) عراـش =(  زا  اـهرکون  تّیعم  رد  بسا  رب  راوس  اـی  دورب  هچوک  هب  ینز  هاـگره  دـسیونیم ... : نینچ  یناریا 

ياهچراپ هرهچ ، لباقم  رد  دوشیم . هدـیچیپ  نآ  رد  اپ  هب  ات  رـس  زا  ندـب ، مامت  هک  تسا  یـششوپ  نآ ، دـنکیم و  رـس  رب  یلین  یبآ  گـنر 
، ندید يارب  هرجنپ  هرجنپ  لکـش و  یـضیب  ياهعطق  هتفرگ ، رارق  مشچ  هک  یتمـسق  لباقم  رد  هک  تسا  هتخیوآ  دنبور  مان  هب  دنلب  کیراب و 

نآ دنوشیم  راچان  هاگهاگ  اهمناخ  لیلد ، نیمه  هب  تسا . یتحاران  هیام  تخـس  مرگ ، ناتـسبات  رد  صوصخب  باقن ، نیا  تسا . هدش  هیبعت 
ربارب رد  دراد  قح  طقف  نز  دـنزادنیب ... ... نییاپ  ار  مشچ  یمناخ ، اب  تاـقالم  ماـگنه  هب  هک  دـنکیم  باـجیا  بدا ، تکازن و  دـنرادرب . ار 

باجح فداصت ، رثا  رب  هچوک ، رد  هاگره  دوش . رهاظ  باجح  نودب  دنامرحم ، وا  هب  هک  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  نتدـنچ  رهوش و 
. دنک بترم  ار  دوخ  باجح  هرابود  نز  نآ  ات  دـنادرگب  يور  تسا ، ورهبور  وا  اب  هک  يدرم  هک  تسا  نینچ  مسر  دـتفیب ، شتروص  زا  ینز 
، دوخ دنوشب ، رهاظ  اهنابایخ  رد  باجح  نودـب  هک  ییاپورا  ياهنز  دوشیمن . هدـید  باقن  نودـب  زین  رازاب  هچوک و  يادـگ  ریپ  نز  یتح 
« هنا دولک   » ص 115 – 117 كالوپ ، همانرفـس  دننازوسیم . لد  اهنآ  رب  مدرم  یتح  دنوشیم و  یمومع  يواکجنک  سح  کیرحت  بجوم 
ار نانز  نم  ییاپورا ، درم  کی  تداع  ربانب  یعیبط و  روط  هب  دسیونیم : تسا  هدربیم  رـسهب  ناریا  رد  راجاق ، هاش  نیدلارّفظم  نامز  رد  هک 
، یناریا نانز  نم ، رظن  هب  منیبب ! يزیچ  هکنآیب  مدرکیم ، هاـگن  طـقف  هتبلا  مدرکیم . هاـگن  يرتشیب  هّجوت  لاـح  نیع  رد  يواـکجنک و  اـب 

لزنم زا  یتقو  دـنناشوپیم . ار  دوخ  هرهچ  الاب و  دـق و  ساوسو ، تّقد و  اب  دـناباجح و  هب  دـّیقم  نیمز ، قرـشم  ياـهروشک  ماـمت  زا  شیب 
، تسا هدش  تسرد  یتفارظ  ییابیز و  چیهیب  اّما  فیطل ، هبسنلاب  ياهچراپ  زا  هک  یگرزب  هایس  رداچ  رد  ار  دوخ  ياپاترس  دنوشیم ، جراخ 

درادـن تسود  یناریا ، نز  اّما  دوشیم . زاب  مه  زا  دراد ، رارق  تروص  ًالومعم  هک  یلحم  رد  ینعی  ـالاب ، تمـسق  رد  رداـچ ، نیا  دـنچیپیم .
کّبـشم نآ  يالاب  هک  يدیفـس  دنلب  لامتـسد  شیوخ ، هرهچ  يولج  رد  زین  تهج  نیمه  هب  دـهد و  ناشن  یـسک  هب  ار  دوخ  نامـشچ  یتح 

هایـس رداچ  رد  ار  دوخ  هکیلاحرد  دینکیم ، هدهاشم  ار  يدودـعم  نانز  رازاب ، هچوک و  رد  امـش  هک  تسا  هنوگنیدـب  دزیوآیم ... تسا ،
نیا تسین . مولعم  ناوج ، ای  دنریپ  ابیز و  ای  دـناتشز  نانز ، نیا  دـنوریم . دوخ  هار  هب  دـناهتخیوآ ، هرهچ  رب  دیفـس  يدـنبور  دـناهدیچیپ و 
هچنآ فالخرب  دروآیم ... . دوجو  هب  ییاپورا  نادرم  رد  يواجنک ، اـب  هتخیمآ  مشخ  یعون  لّوا ، دروخرب  رد  هدرپ )!(  رد  هدـیچیپ  ياـمعم 

يداـیز يدازآ  زا  دوـخ  یگدـنز  رد  ناـنز  نـیمه  هـک  دـسریم  رظن  هـب  نـینچ  دـهدیم ، ناـشن  یناریا  ناـنز  باـجح  رد  هدیــشوپ  رهاـظ 
، ناهفـصا خرـس  ياهلگ  دنوشیم . جراخ  هناخ  زا  دشاب ، ناشهارمه  یـسک  هکنآیب  دهاوخب و  ناشلد  تقو  ره  اهنآ  رتشیب  دنرادروخرب .

دوشیم زور  رد  هن  ار  ناریا  هعماج  نانز  دنکیم : میـسرت  هنوگنیا  راجاق ، هاشدـمحا  نامز  رد  ار  نانز  عاضوا  هنا » دولک   » 164 ص 162 - 
زین هناخ  رد  دنتـسه و  اههجاوخ  اب  هارمه  هتـسبرس و  ياههکـشرد  هکـسلاک و  رد  دنیآیم ، نوریب  هناخ  زا  هک  مه  یتقو  بش . رد  هن  دید و 

تموکح زاغآ  رد  نانز  باجح  هرابرد  رشولب »  » ص 22 یناریا ، قاروا  سب ! نیمه و  دننکیم ، تاقالم  ار  ناشردارب  ردـپ و  رهوش و  طقف 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 160 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تشاد  ار  هصیقن  نیا  اهیناریا  اب  ترـشاعم  ینیـشنمه و  دـسیونیم : دـهدب ، ار  باـجح  فشک  روتـسد  يو  هکنآ  زا  شیپ  هاـشاضر و 
ندب و رـسارس  هک  هایـس  گنر  هب  بلغا  تسا  یـششوپ  رداچ  دنتـشاد ... رـس  رب  ار  دوخ  ياهرداچ  زونه  نانز ، دـندوب . نیـشنهناخ  ناشنانز 

ياهتفایـض رد  درکیم  تئرج  هک  دوب  نز  کی  اهنت  اهنت و  درادیم ... . هدیـشوپ  نادرم ، هاگن  زا  زین  ار  تروص  مظعا  تمـسق  ماـجنارس ،
نایناریا زا  و  دنـشاب . هتـشاد  تکرـش  اهییاپورا  ًارـصحنم  هکنیا  هب  طورـشم  طقف  مه  نآ  دوش و  رـضاح  رداچ  نودب  اههناخترافـس  ماش 

رهوش هک  زین  یناملآ  نانز  زا  يرایـسب  دوب ... . روشک ) نیـشیپ  هنطلـسلا  بیان  هویب   ) كولملارـصان مناـخ  نز ، نیا  دـیاین . لـمع  هب  یتوعد 
نیا رد  دنتشاد و  تساخرب  تسشن و  رگیدکی  اب  ًارصحنم  اهمناخ  دنشوپب . مشچ  رداچ  زا  دنتسناوتیمن  دراوم  زا  یلیخ  رد  دنتـشاد ، یناریا 

هب یـسورع  يارب  نم  رـسمه  هک  دوب  قیرط  نیدـب  دـندرکیم . توعد  زین  ار  اهتاملپید  نارـسمه  هاگیب ، هاگ و  هنانز ، ًالماک  ياـهینامهم 
روضح دـقع ، هغیـص  هدـننک  يراج  ياـّلم  داـماد و  طـقف  نادرم ، زا  مسارم  نآ  رد  هک  تفر  هلودـلا ) قوثو   ) نیـشیپ يارزولا  سیئر  هناـخ 
هتسشن درکیم ، ادج  نانآ  زا  ار  یناحور  درم  هک  ياهدرپ  لباقم  دندوب ، هدیدن  ار  رگیدکی  نآ  زا  شیپ  هک  سورع  داماد و  سب . دنتـشاد و 
هـشوگ یگدنز ، رد  رابنیلوا ، يارب  دنناوتب  مسارم  يارجا  نمـض  ًالقا  ود  نیا  هک  دوب  هدش  هیبعت  اجنآ  رد  نانچ  یکچوک  هنیئآ  اما  دندوب ؛

دوب ریزگان  درک ، توعد  دوخ  دزن  هب  ار  هلودلاقوثو  مناخ  دوخ ، مهس  هب  نآ  زا  دعب  نم  رسمه  هکیماگنه  دنزادنیب ... رگیدکی  هب  یمشچ 
ص 207 رـشولب ، همانرفـس  مشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  یناـمهم  هسلج  تسناوت  مهاوخن  نم  تسا و  هتـسب  نم  يور  هب  رد  هک  دـهدب  ناـنیمطا 

ناگدـننک هعلاطم  لمتحی ، دـسیونیم : نانز  باجح  هرابرد  دوب ، هدرک  ندـید  ناریا  زا  راجاق  هاـش  نیدلارـصان  هورد  رد  هک  رزوم » يرنه  »
هک يزیچ  زا  یلو  دراد ؛ تحص  هرقف ، نیا  ماهتشونن . نادنچ  ناریا  ياهنز  زا  دوخ  تایاور  رد  هک  دنیامنیم  تّمذم  ارم  همانتحایـس ، نیا 

دید و ار  اهنآ  تسین  نکمم  هک  دنتـسه  یفخم  يردق  هب  اهنز  ناریا ، ناتـسکرت و  رد  دیامن ؟ تبحـص  هنوگچ  دنادیمن ، هدیدن و  صخش 
بسا و رسپ و  ِتلاح  هک  دیسرپ  ناوتیم  ییاراخب  صخـش  زا  دوشیمن . تبحـص  زگره  اهنآ  زا  یتح  تشاد و  ناوتیمن  اهنآ  هب  یـسرتسد 

مه دراد و  تافانم  بدا  اب  مه  هرقف ، نیا  درک . یـسرپلاوحا  وا  هجوز  زا  هک  داتفا  تفارـص  هب  زگره  دـیابن  یلو  تسا ؛ هنوگچ  وت  کسورخ 
( اـهنز ، ) ناریا رد  نیمز . برغم  ياـهنز  عضو  زا  تسا  فلتخم  یّلک  هب  نیمز ، قرـشم  تاحفـص  رد  نز  عـضو  تسا . بهذـم  فـالخرب 

رـس اهنآ  تاقالم  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  بدا  ياضتقا  دنتـسه و  اهنآ  فارطا  رد  اـههجاوخ  دـنوریم و  هچوک  رد  هکـسلاک  رد  اـی  هراوس 
هک تفگ  يزیچ  داد و  حرـش  اـهنآ  لاوحا  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، روط  نیا  هب  اـهنآ  عضو  هشیمه  هک  تلاـح  نیا  اـب  دـنادرگرب . ار  دوخ 

نیمه رد  کیل  تسا . فسأتم  تخس  دنیبب ، ار  یناریا  نز  کی  يامیس  هتـسناوتن  هکنیا  زا  رزوم » يرنه   » ناسنیدب تسین ؟ تفتلم  صخش 
هک یتقو  دـسیونیم : يو  دـنکیم . رکذ  هدوب -  میقم  ناریا  رد  اهلاس  هک  ود - » نوراب   » مان هب  يوسنارف  سدـنهم  کی  زا  یتیاکح  هطبار ،
هب دنتـساوخیم  هک  نیرفاسم  دوب ، هدش  عطق  هار ، نوچ  دومنیم . ثادحا  ناریا ، تلود  يارب  یهار  دوب ، ناوج  ود ) نوراب  سدـنهم =(  نیا 
رفن کی  دوب ، تاجلمع  بظاوم  وا  هک  ینیح  دننک . یط  یّلک  تفاسم  هطـساو ، نیا  هب  هدز و  رود  ار  هار  هک  دندوب  روبجم  دنورب ، هاگترایز 

هب هک  دوب  یناریا  نز  رفن  کی  هکسلاک  رد  دیایب . دندوب ، نآ )  ) هارمه ریثک  صاخشا  هک  ياهکـسلاک  کیدزن  هک  دومن  توعد  ار  وا  مالغ ،
بدا لامک  هب  روبزم  نوراب  تسا . هاشداپ  نوردنا  ياهنز  زا  هک  دوب  مولعم  وا  مکح  زا  و  درذگب . ربعم  نیا  زا  دیاب  هک  دومن  مکح  ّطلست ،

نم ایب ، شیپ  : » تفگ وا  هب  دوب ، هتخادنا  دنبور  هک  نز  نآ  میامن .» انثتـسا  اجنیا  زا  روبع  باب  رد  مناوتیمن  ار  سکچـیه  : » هک داد  باوج 
وت رگا  : » تفگ هدرک و  دنلب  ار  دوخ  دنبور  و  ياهدیدن .» یناریا  مناخ  هدازهاش  تقوچیه  وت  متسه .  ( هاش نیدلارصان  ناریا =(  هاشداپ  رتخد 
هب هدـش و  نوتفم  هظحل ، کی  ردـق  هب  روبزم  نوراب  تخادـنا . نییاـپ  ار  دوخ  دـنبور  دـعب  دومن .» روبع  مهاوخ  نم  یتسه ، يوسنارف  ًاـعقاو 

رجا تفریم . هارمه  هکـسلاک ، برد  رد  وا  دوخ  دـنراد و  هاگن  كانرطخ ، لـحم  زا  روبع  تقو  رد  ار  هکـسلاک  هک  دومن  مکح  تاـجلمع 
لیـضفت نیا  تقوچیه  نوراب ، و  دومن ، دوخ  تسد  اب  فطل  روط  هب  مناخ  هدازهاش  نآ  هک  دوب  یفراعت  تمحز ، نیا  يازا  رد  روبزم  نوراب 

هاش نیدـلارّفظم  نامز  رد  هک  یتول » ریپ   » ص 265 و 267 ناریا ، ناتـسکرت و  همانرفـس  درک . دهاوخن  شومارف  دوخ  یگدنز  تدـم  رد  ار 
کی يزور  هک  تشاد  ار  نآ  يوزرآ  هراومه  دوب ، یـضاران  باجح ، اب  هدیـشوپ و  ًالماک  ِنانز  هدهاشم  زا  تخـس  هتفر و  زاریـش  هب  راجاق 
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هک دیـشیدنا  دوخ  اب  لزنم ، ماب  تشپ  کی  دنب  يور  رب  هتـسش  سابل  يرادـقم  ندـید  اب  يزور  ورنیا ، زا  دـنیبب . ار  رداچ  نودـب  یناریا  نز 
همادا رد  یتول  ریپ  ددرگیم . شندـید  هب  قّفوم  وا  ناس  نیدـب  دـیآیم و  ماب  تشپ  هب  اهنآ  نتـشادرب  يارب  هناخ  مناخ  هدـشن ، بش  ات  ًامتح 
تـسا هدـمآ  تسا و  ماب  تشپ  يور  مناخ  : » تفگ هدـش ، قاـتا  دراو  صوصخم ، لاـح  اـب  باتـش و  اـب  نم  مداـخ  هکنیا ) اـت  : ) دـسیونیم

. تسا هدـنبیرف  بذاج و  یلیخ  رـس  تشپ  زا  تساجنآ و  مناخ ، ماجنارـس  موریم . وا  لابند  هلجع  اـب  نم  دربب .» ار  دوخ  زبس  ياـهباروج 
نامـشچ اب  ایوگ  دـنادرگیمرب و  ار  دوخ  رـس  ماجنارـس  تسا . هتـشاد  روتـسم  یمـشیربا ، هچراپ  اب  ار  شیاـهوم  تیچ و  ساـبل  رد  ار  دوخ 

هتخیر و همه  شیاهنادـند  هلاس . داتفه  تسا  ینزریپ  مناـخ  نیا  دیـشکن . تمحز  دوخیب  اـههیاسمه  دـیوگیم : نینچ  اـم  هب  دوخ  رگهلیح 
هدـید رطخ  ضرعم  رد  ات  دـیآیم  مابتشپ  يور  ییابیز  مناخ  مینکیم  رّوصت  هک  میحولهداس  هزادـنا  هچ  ام  ًاـعقاو  تسا . هناـخ  ریپ  تَفلُک 
ناـمز رد  ناهفـصا ، رد  رداـچ ، نودـب  یناریا  ناـنز  ندـید  ياـجهبان  يوزرآ  رد  یتول » ریپ   » ص 83 ناهفـصا ، يوـسهب  دریگ ! رارق  ندـش 

رد  ) یشورف شفک  صخش  دسیونیم : نینچ  ار  ارجام  حرـش  شدوخ  دوشیم . لسوتم  هیلح  هب  ماجنارـس  راجاق ، هاش  نیدلارفظم  یهاشداپ 
. دهد ناشن  نم  هب  ار  ناهفصا  ياهنز  زا  رفن  هس  درب و  الاب  راوید  زا  ارم  لوپ ، یغلبم  نتفرگ  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  لوق  نم  هب  ناهفـصا )

هاگن یخاروس  زا  دنتـسه ، لگ  ندـیچ  لوغـشم  اـهنز  زورما ، هک  یغاـب  رد  اـت  میوریم  ـالاب  يراوید  ياـههعطق  يور  زا  مه  اـب  ورنیا ، زا 
دنهدیم ياج  اهدبـس  رد  هدیچ ، ار  اهلگ  اهنآ  اب  دنراد و  تسد  رد  یگرزب  ياهیچیق  دنتـسه و  غاب  نآ  رد  رفن  هس  مینیبب . ار  اهنآ  هدرک ،

نیا اب  یلو  دنالومعم ؛ زا  رتقاچ  یمک  هدـیرپ و  ناشگنر  نز ، رفن  هس  نیا  دـنهاوخیم ... بالگ  رطع و  هیهت  يارب  ار  اهلگ  نیا  راچان ، و 
، هدناشوپ ار  اهنآ  ناوسیگ  رادکلوپ ، درز و  ياهدـقراچ  تسادـیوه . یمیدـق  یگداس  ناشنامـشچ  زا  دنتـسین و  ییابیز  زا  یلاخ  فصو ،

دننام اهنآ  يزودـبالق  يزودـلگ و  دنـشاب و  هدـش  هتفاب  مشیربا ، زا  دـسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  اهسابل  نیا  مامت  دـنراد ... نترب  زارد  ساـبل 
ص 194 و 195 ناهفصا ، يوسهب  دناهتسجرب . ِتاقبط  زا  اهمناخ  نیا  هک  دهدیم  نانیمطا  نم  يامنهار  تسا . سابع  هاش  نامز 

مالسا رظنم  زا  هنومن  لآ و  هدیا  نانز 

، درم هفیظو  ود  تسا . هدـش  صخـشم  میرک ، نآرق  زا  ماـهلا  اـب  مه  نآ  درم ، يارب  هفیظو  ود  نز و  يارب  هفیظو  ود  ییوشاـنز  یگدـنز  رد 
رب اه  نز  دوخ  یتح  تسا و  لآ  هدیا  درم  دهد ، ماجنا  بوخ  ار  هفیظو  ود  نیا  هک  يدرم  هتبلا ، دص  ترـشاعم و  نسح  هقفن و  زا : دـنترابع 

هفیظو ود  اما  تسا . یفاک  دشاب ، لآ  هدیا  ترشاعم ، نسح  رد  یلو  دشابن ، لآ  هدیا  دصرد  دص  هقفن ، نیمأت  رد  يدرم  رگا  هک  دنرواب  نیا 
، تونق هرابرد  اما  میا ؛ هدرک  ثحب  دشاب ، وا  سومان  لام و  ظفاح  رهوش ، تبیغ  رد  دیاب  نز  هک  نیا  هرابرد  ظفح . تونق و  زا  دنترابع  نز ،

یفاو یفاک و  میا ، هتـشون  هراشا  هب  هچنآ  میا و  هدرکن  ثحب  لـماک ، عماـج و  روط  هب  تسا  رهوش  زا  نز  تعاـطا  نیکمت و  زا  تراـبع  هک 
رود هب  دیاب  ار  یبرغ  طلغ  رکف  نیا  تسا و  یمومع  یگشیمه و  تیلوؤسم  کی  سومان ، ظفح  تیلوؤسم  هک  مینک  یم  هفاضا  تسا . هدوبن 

وا يدازآ  درک ، رهوش  یتقو  طقف  تسا . دازآ  اه  سامت  اهدمآو و  تفر  اه و  ترـشاعم  رد  هدرکن ، رهوش  هک  یتقو  ات  رتخد  هک : تخادـنا 
فافع و رهظم  دـیاب  دنـشاب ، هتـشادن  ای  دنـشاب ، هتـشاد  رهوش  هک  نیا  زا  معا  رتخد ، ای  نز  تسین . یمالـسا  قـالخا  نیا  دوش ، یم  دودـحم 

بوچراچ رد  زج  هب  یمالـسا ، ماظن  رد  اریز  دربب ، ذذـلت  عتمت و  اـهنآ  زا  هناـگیب ، يدرم  هک  دـنهدن  هزاـجا  هجو  چـیه  هب  دنـشاب و  ناـصحا 
درف چیه  ِلام  هب  تنایخ  هک  مینک  یم  هیصوت  زین  لام  ظفح  هلأسم  رد  . تسا هدشن  هداد  یـسک  هب  يا  هزاجا  نینچ  عورـشم ، هار  زا  جاودزا و 

ار كرتشم  یگدنز  درک و  اضما  ار  ییوشانز  نامیپ  یهاگآ ، رایتخا و  اب  یتقو  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  نز  اهتنم  تسین ، زیاج  یناملـسم 
یمن رـسدرد  تمحز و  بابـسا  دـنک و  یم  کمک  سومان  لام و  ظفح  رد  ار  وا  نیارباـنب ، تسا و  راکددـم  راـی و  رهوش  يارب  تفریذـپ ،

ّالإ اِهلام  یف  ٍرْذـنالَو  ٍۀَـبِهالَو  ٍریبدـتالَو  ٍۀـقَدَصالَو  ٍْقتِع  یف  رما  اهِجوز  َعَم  ِةأرَْمِلل  َسَیل  هک .: تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  یتح  دوش .
رگم دنک ، یمن  فرـصتزین  شدوخ  لاوما  رد  رهوش ، نذا  نودب  نز  (. 1 (؛ اهتبارَق ِۀَلِـص  ْوا  اهیِدلاو  ِّرب  وأ  ٍةاکَز  وأ  ٍّجح  یف  ّالإ  اهِجوز ، ِنذِإب 

، یگداوناخ یگدـنز  رد  یقالخا  نینچ  دـنک . کمک  دوخ  نادـنواشیوخ  نیدـلاو و  هب  ای  دـهدب  تاکز  اـی  دـیامن ، جـح  دـهاوخب  هک  نیا 
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هک دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  یگداوناخ  یگدـنز  هک  میتفگ  مه  ًـالبق  هک  تسا  ناـمه  نیا  تسا و  لآ  هدـیا  هنومن و  نز  روخرد  هتـسیاش و 
زا رهوش ، ربارب  رد  نز  نیکمت  تونق و  هلأسم  اما  دزاس . یم  لیدبت  ام )  ) هب ار  وت )  ) و نم )  ) دـنک و یم  وحم  دوخ  رد  ار  لالقتـسا  تیدرف و 

یتـقو نز  دراد . يرثؤـم  رایـسب  شقن  مهاـفت ، داـجیا  رد  هلأـسم ، نیا  درک ، لـح  مهاـفت  اـب  دـیاب  ار  لـئاسم  ریاـس  رگا  تسا . رت  مهم  اـهنیا 
يارب ار  طیارـش  تاناکما و  همه  دشاب و  مار  تناق و  رهوش ، ربارب  رد  دوجو ، مامت  اب  هک  دنک  راکـشآ  دناوت  یم  ار  دوخ  یعقاو  تیدوجوم 

و شارف ! دـیدجت  ًاـنایحا  رگید و  ياـه  نز  يوس  هب  نتفر  زا  ار  وا  رکف  دزاـس و  مهارف  دوخ  يوس  هب  وا  ندـیناشک  رهوش و  بذـج  بلج و 
نز مسر  هار و  وا  رگا  هک  دـنادب  دراذـگن و  یقاب  وا  يارب  یفطاع  روما  رد  يألخ  یـسنج و  روما  رد  يدوبمک  دراد و  زاب  تاـجوز ! ددـعت 

ندرک هلگ  تسا و  تمالم  روخ  رد  شدوخ  دزرو ، یم  ریصقت  روصق و  اهنآ  ندرب  راک  هب  رد  ای  دسانش ، یمن  ار  يرادرهوش  هویش  ندوب و 
هب هنارایـشوه و  ار  ندوب  نز  ياه  هویـش  دراد و  هجوت  دوخ  هنانز  تشرـس  ترطف و  هب  هک  ینز  ! تسین درد  ياود  اـهدرم  سنج  عرـش و  زا 

ار رهوش  هکلب  تسا ، بایماک  شدوخ  اهنت  هن  تسا و  قفوم  یگدـنز  رد  دریگ ، یم  راـک  هب  يا -  هتیلاـمروف  یعنـصت و  هن  و  یعیبط -  روط 
رقتـسم هداوناخ ، هناخ و  نوناک  رد  ار  یمرخ  طاشن و  دیادز و  یم  وا  دوخ و  لد  ناج و  زا  ار  یگدـنز  ياه  یخلت  دـنک و  یم  بایماک  زین 

دیآرب و ناربج  ددص  رد  هک  دنیب  یمن  نوبغم  ار  دوخ  دـنیب و  یم  هتفای  ققحت  ار  دوخ  یعقاو  تیدوجوم  زین  درم  هک  تساج  نیا  . دزاس یم 
زا زین  يدعـس  روظنم  دیاش  دنک . رپ  ار  ألخ  نآ  لیمکت ! ای  نسحا ! هب  لیدبت  هار  زا  دهاوخب  هک  دنک  یمن  ساسحا  دوخ  یگدنز  رد  يألخ 

دناد یم  هتفای و  شرورپ  یمالـسا  گنهرف  دـهم  رد  يو  ًاعطق  اشداپ . ار  شیورد  درم  دـنک  اسراپ  ربنامرف  ِبوخ  نز  تسا .: نیمه  ریز  رعش 
ياه سابل  ياه  یگراپ  ندرک  هنیپ  هلـصو و  ییوش و  ساـبل  یـشکوراج و  يزپشآ و  هب  رهوش  ربارب  رد  ناملـسم ، نز  کـی  يربناـمرف  هک 

. تسین یمک  زیچ  نیا  تسا و  ییوشانز  هدودـحم  رد  وا  تونق  نیکمت و  هب  هکلب  تسا ، يراکمه  مهافت و  هب  طوبرم  اهنیا  هک  تسین  هنهک 
هنومن لآ و  هدیا  دوخ  هقیلس  قوذ و  قباطم  ار  رهوش  مه  تسا و  لآ  هدیا  دوخ  مه  هداهن ، يدنلب  هلق  نینچ  رب  ار  دوخ  راوتسا  ماگ  هک  ینز 

بیذهت و حالـصا و  رد  تسا و  تیناسنا  نابیتشپ  یماح و  ًالوصا  هک  مالـسا  تسا . لآ  هدیا  هنومن و  هداوناخ  اهنآ  هداوناخ  مه  دزاس و  یم 
نودـب هماـنرب و  یب  ار  نز  بیـشن ، زارف و  رطخرپ و  نادـیم  نیا  رد  تسا ، لـیاق  میظع  یتلاـسر  قـح -  هـب  دوـخ -  يارب  اـه  ناـسنا  هـیکزت 

بلق ریخـست  رد  ار  وا  هک  دراد  راـظتنا  تسا و  هتخومآ  وا  هب  ار  هناـنز  نف  توف و  ياـه  يراـک  هزیر  یتح  هکلب  هدرکن ، اـهر  لمعلاروتـسد 
دناد و یم  دنسپان  هداوناخ ، هب  ندیشخب  قنور  يرادرهوش و  رد  ار  نانز  تسکش  مالـسا ، درگنب . قفوم  ًالماک  وا  ياضرا  عابـشا و  رهوش و 

فالتخا اه و  یگنهامهان  هک  تسین  يدیدرت  چیه  دسانش . یم  يورخا  یتخبدب  لماع  هکلب  يویند ، یتخبدب  لماع  اهنت  هن  ار  تسکش  نیا 
زا کی  چـیه  دزاس و  یم  مکاح  طیحم  نیا  رب  ار  باصعا  گنج  دـیادز و  یم  هداوناـخ  سدـقم  طـیحم  زا  ار  شیاـسآ  شمارآ و  اـهرظن ،
هک دوب  هداتـسرف  مایپ  دوخ  نیدلاو  هب  نادنز  زا  یناوج  دهد . یمن  دیاش -  دیاب و  هک  يروط  هب  لماکت -  دشر و  لاجم  ار  هداوناخ  ياضعا 

هتشاد مهافت  رگیدکی  اب  منک  یم  شهاوخ  تسامش . ياوعد  گنج و  زا  یتحاران  طقف  مرادن ، یتحاران  هنوگ  چیه  نم  دیـشابن . نم  رکف  هب 
شیاسآ شمارآ و  یتقو  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  دنرادن و  شیاسآ  شمارآ و  مه  نادنزرف  یگداوناخ ، گنهامهان  طیحمرد  يرآ ، دیشاب .
ناـشورخ ناـشوج و  کـید  رد  دوب . دـهاوخن  دوشب ، دـمآراک  لـمأت ، هعلاـطم و  لیـصحت و  راـک و  هار  زا  هک  نیا  هب  قفوم  ناوـج  دـشابن ،

!. دنوش یم  رتسکاخ  اهدادعتسا  كرتشم ، رهاظ  هب  یگدنز  نیا  نازوس  رونت  رد  تسا و  بارطضاو  مطالت  رد  اضعا  ناج  مسج و  هداوناخ ،
رب ار  قطنم  لـقع و  سکره  تسا ، هنومن  لآ و  هدـیا  دـنک ، يراکادـف  سکره  درم  اـی  نز  دـنک  يراکادـف  دـیاب  یـسک  هچ  درک  دـیاب  هچ 
یم هیصوت  تسا ، لآ  هدیا  هنومن و  نز  هرابرد  ام  ثحب  نوچ  اج  نیا  رد  تسادخ . صلاخ  هدنب  دیامن ، مکاح  یناطیش  تالیامت  تاوهش و 

دنکن يراک  دریگن و  ندرگ  هب  ! 3 هه ؛ إر هداوناخ  طیحم  یناشیرپ  یگتفـشآ و  هانگ  شا ، یحور  يافـص  تفاطل و  هب  هجوت  اب  نز ، هک  مینک 
هتسیاش هک  يا  هداعلا  قوف  تبحم  تقر و  اب  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  تایاور  زا  یکی  رد  دنادرگ . لوسر  ادخ و  روفنم  ضوغبم و  ار  دوخ  هک 

؛ َرانلا َّنُْهنِم  ۀیِّلَـصُم  ْتَلَخَد  ام  َّنِِهَتلوُُعب  یلإ  َنیتأَی  ام  َول  تامیحَر  تاعِـضْرُم  تادـِلاو  تالِماح  دـندومرف : نانز  هرابرد  دوب ، شدوخ  هژیو  و 
اوران راتفر  نارهوش  هب  تبسن  رگا  تساهنآ ! ياه  یگژیو  زا  نادنزرف ، هب  ینابرهم  ندادریش و  لمح و  عضو  يرادراب و  هک  ییاه  نز  (. 2)
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همه نتفریذپ  فلاخم و  سنج  ود  حور و  مسج و  شزیمآ  ییوشانز ، هک  میتفریذپ  رگا  تفر . یمن  خزود  هب  اهنآ  رازگزامن  دـندرک ، یمن 
ظفح توـنق و  دـیاب  زین  نز  زا  دـنا ، هتـساوخ  ترـشاعم  نسح  هقفن و  درم ، زا  یتـقو  هک  میریذـپ  یم  یناـسآ  هب  تـسا ، نآ  مزاوـل  راـثآ و 

میلـست و ریاغم  محازم و  هچ  ره  دیاب  هطبار  نیا  رد  تسا و  رهوش  شریذپ  ياربوا  یگدامآ  نیکمت و  میلـست و  نز ، تونق  هلوقم  دنهاوخب .
ار دوخ  لومعم ، فراـعتم و  دـح  رد  دزاـسن و  هزیکاـپ  فـیظن و  ار  دوـخ  رگا  نز  دـیادزب . دوـخ  زا  تسا ، حور  مسج و  شزیمآ  نیکمت و 

رارق باذجنا ، بذج و  هزوح  رد  هدرکن و  مهارف  ار  حور  مسج و  شزیمآ  هنیمز  دنک ، تفر  دمآ و  ییاج  ره  هب  رهوش  هزاجا  یب  دـیاراین و 
یخلت و هتـسویپ  دوخ  ياه  مخا  اب  دـشابن و  هداوناـخ  طـیحم  رد  رهوش  تفلا  سنا و  زاـس  هنیمز  یقـالخا ، ظاـحل  زا  رگا  نز  تسا . هتفرگن 
رازاب و رد  هن  و  هداوناخ -  طیحم  رد  هنانز ، یعیبط  ياه  هولج  هک  دنک  هجوت  ًاقیمع  دـیاب  نز  تسین . نیکمت  تونق و  لها  دـنیرفایب ، ترفن 

اهنت هن  ندوب ، وا  نامرف  هزاجا و  تحت  دـشخب و  یم  راقو  تمظع و  رهوش  ناج  لد و  قامعا  رد  وا  هب  اه -  شدرگ  اـه و  یتراـپ  ناـبایخ و 
زاب تروص  هب  ار  لئاسم  نیا  همه  مالسا ، سدقم  نییآ  دهد . یم  یگرزب  التعا و  وا  تیصخش  هب  هکلب  دهاک ، یمن  وا  تیـصخش  زا  يزیچ 

: دیسرپ تفر و  ْمالسا  گرزب  ربمایپ  تمدخ  ینز  تسا . هتشاذگن  یقاب  یسک  يارب  یماهبا  ههبش و  هنوگ  چیه  ياج  هدومن و  نایب  نشور  و 
ُهُعَنْمَتالَو ِِهنْذِإب ، يإ  ًاعُّوَطَت  ُموُصَت  الَو  ِِهنْذِإب ، ّالإ  ًاْئیَـش  اـِهْتَیب  ْنِم  ُقَّدَـصَتالَو  ِهیـصْعَت ، ـالَو  ُهُعیُطت  دـندومرف : ترـضح  تسیچ  نز  رب  درم  قح 
ُۀَِکئالَمَو ِضْرألا ، ُۀَِکئالَمَو  ِءامـسلا ، ُۀَِـکئالم  اْهتَنََعل  ِهنْذإ  ِْریَِغب  ْتَجَرَخ  ْنإَف  ِِهنْذِإب  ّالإ  اِهتَیب  ْنِم  ُجُرَْخت  الَو  ٍبَتَق ، ِرهَظ  یلَع  َْتناک  ْنإَو  اهَـسْفَن 

شا هناخ  زا  يزیچ  شنذا  نودـب  دـنک و  یمن  ینامرفان  دـنک و  یم  تعاطا  ار  وا  (. 3 اِهْتَیب (؛... یلإ  َعِجَْرت  یّتَح  ِۀَمْحَرلا  ُۀَِـکئالَمَو  ِبَضَغلا ،
جراخ شنذا  نودب  هناخ ، زا  دراد و  یمن  غیرد  وا  زا  ار  دوخ  یلاح  چیه  رد  دریگ و  یمن  وا  نذا  نودب  بحتـسم ، هزور  دهد و  یمن  هقدص 
رگید راب  ددرگرب . هناخ  هب  ات  دننک ، یم  تنعل  ار  وا  تمحر ، بضغ و  ناگتشرف  نیمز و  نامسآ و  ناگتشرف  دوش ، جراخ  رگا  دوش و  یمن 

مورحم دوخ  زا  ار  نارهوش  هک  دیهدن  لوط  ار  دوخ  زامن  ردق  نآ  (. 4 (؛ َّنُکَجاوزأ َنْعَنْمَِتل  َّنُکَتالَص  ََّنلِّوَُُطتال  دندومرف : نانز  هب  ْادخ  ربمایپ 
نِم جُرختالَو  ًاعُّوَطَت -  ینعَی  ِِهنذِإب -  يإ  َموصَت  ْنأ  اَهل  َْسَیل  دندومرف : دوب ، هدیـسرپ  رهوش  قح  هرابرد  هک  اه  نز  زا  یکی  هب  زاب  و  دـیزاس .
نِم ُرَثکأو  ًۀّیشَعو ، ًةودَغ  ِْهیَلَع  اهَـسفَن  َضِرعتَو  اهتَنیِز ، ِنَسحِأب  َنَّیَّزتَو  اهباِیث ، نَسْحأ  َسبلَتو  اهبیِط ، ِبَیْطأب  َبَّیّطَت  ْنأ  اْهیَلَعَو  ِِهنذِإب ، يإ  اِهْتَیب 

هب ار  شوخ  يوب  نیرتهب  هک  تسوا  هفیظو  دوش . جراخ  هناخ  زا  دریگب و  بحتـسم  هزور  وا  نذا  نودب  درادن  قح  (. 5 (؛ اهیَلَع ُُهقوقح  کلذ 
رهوش قح  دهد و  رارق  وا  عتمت  ضرعم  رد  ار  دوخ  ماش  حبص و  دیارایب و  ار  دوخ  شتنیز  نیرتهب  اب  دشوپب و  ار  شـسابل  نیرتهب  درب و  راک 

، تسا هنانز  ياه  يرگـشیارآ  ییوج و  رـسمه  رد  هک  ار  دوخ  هنانز  تلـصخ  يوخ و  اه ، نز  هک  ددنـسپ  یمن  مالـسا  تسا . رتشیب  اهنیا  زا 
: دومرف ترضح  منکن . جاودزا  هک  ما  هتفرگ  میمصت  نم  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  ینز  دنزاس . لطاب  لطاع و 

دحأ َْسَیل  ّهنإ  ِکـْنِم ، ِِهب  َّقحأ  ُۀـمطاف  ْتَناـَکل  ًالـضف  کـلذ  َناـکوَلَف  یفرَْـصنا ، : دومرف منک . تلیـضف  بسک  مهاوـخ  یم  درک : ضرع  ارچ 
زا سک  چـیه  دوب ، رتراوازـس  راک  نیا  هب  همطاـف  دوب ، تلیـضف  جاودزا  كرت  رگا  وش . فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  (. 6 (؛ ِلْضَفلا یلإ  اهُقبسَی 

یغبنَیالو ًةدالَق ، اهُِقنُع  ِیف  ُقِّلعت  ولو  اهَـسفَن  َلِّطعت  ْنأ  ِةأرَمِلل  یغَبنی  ال  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تسین . وا  زا  رتالاب  تلیـضف ، ظاحل 
، دـنک يراددوخ  ندرک  تنیز  زا  نز ، هک  تسین  راوازـس  (. 7 (؛ ًۀَّنسم ْتناک  ْنإو  ِءاّنحلِاب  ًاحْـسَم  اهُحـسمت  ولو  ِباضخلا  َنم  اهَدَی  لِّطعت  نأ 
رد دشاب . يریپ  نس  رد  انح و  هلیـسو  هب  هچ  رگا  دنکن ، باضخ  ار  دوخ  تسد  نز  هک  تسین  راوازـس  دـشاب و  دـنب  ندرگ  کی  هب  هچ  رگا 
َْمل اهِجوز  ِْریَِغل  ْتَبَّیَطَت  ٍةأَْرما  اَمُّیأ  دـندومرف : راوگرزب  نآ  تهج ، نیمه  هب  دـشاب و  رهوش  يارب  دـیاب  اـهنت  اـه ، يرگ  هولج  نیا  لاـح ، نیع 
وا زا  يزامن  چـیه  دزاـس ، وبـشوخ  رهوش  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  (. 8 (؛ اِهَتبانِج ْنِم  اِهلْـسُغَک  اِهبیط  ْنِم  لِسَتْغَت  یّتَح  ةالَـص  اْهنِم  ْلَبُقت 

( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  زین  و  دـیوشب . شوخ  يوب  نآ  زا  دـیوش  یم  تباـنج  زا  هک  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  هک  یتـقو  اـت  دوش ، یمن  لوـبق 
ار دوـخ  ساـبل  هناـخ ، زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  نز  هک  تسین  راوازـس  (. 9 (؛ اـِهْتَیب ْنِم  ْتَجَرَخ  اذإ  اـَهبَْوث  َرِمُْجت  ْنأ  ِةأْرَمِلل  یغَْبنَیـال  دـندومرف :
زا دیاب  هکلب  درذـگب ، هار  طسو  زا  دـیابن  نز  (. 10 (؛ ِْهیَبنج ْنِکلَو  ِقیرَطلا  ِةارَـس  ْنِم  ِءاِسِنلل  َْسَیل  دندومرف : ْادـخ  ربمایپ  زین  و  دزاس . وبـشوخ 

شرسمه هب  نتفر  ماگنه  تفر و  رفس  هب  يدرم  ْادخ  ربمایپ  نامز  رد  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنک . روبع  نآ  فرط  ود  زا  یکی 
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ادخ ربمایپ  تمدـخ  یـسک  نز ، دـش . رامیب  نز  نآ  ردـپ  يو ، ترفاسم  لوط  رد  ًاقافتا  يورن . نوریب  هناخ  زا  دـیاب  نم  نتـشگزاب  ات  تفگ :
منک تدایع  ار  مردپ  هک  دیهد  یم  هزاجا  امـش  ایآ  تسا ، رامیب  مردپ  کنیا  هداد و  نم  هب  يروتـسد  نینچ  مرهوش  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و 

داتـسرف و ربمایپ  تمدـخ  ار  یـسک  زاب  تفر . ایند  زا  راـمیب  هک  دیـشکن  یلوط  نک . تعاـطا  ار  ترهوش  نیـشنب و  تا  هناـخ  رد  هن ، دومرف :
دنیـشنب و شا  هناخ  رد  هک  داد  روتـسد  دادـن و  هزاجا  ربمایپ  مه  زاب  دـناوخب . زاـمن  وا  رب  دوش و  رـضاح  ردـپ  هزاـنجرب  هک  تساوخ  هزاـجا 

ْدَق َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنإ  هک .: داد  مایپ  نز  نآ  هب  مالـسا ، گرزب  ربهر  دـندرپس و  كاخ  هب  ار  هدرم  مدرم ، ماجنارـس ، دـنک . تعاطا  ار  شرهوش 
. دیزرمآ ار  تردـپ  تدوخ و  ناهانگ  يدرک ، تعاطا  ار  ترهوش  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنوادخ  (. 11 (؛ ِکِجْوَِزل ِِکتَعاِطب  ِکیبَِالَو  ِکل  َرَفَغ 

رکذ دـنک ، یم  هضرع  اهنآ  هب  ار  يرادرهوش  زمر  هار و  تسا و  نانز  هیکزت  میلعت و  ماـقم  رد  هک  یتاـیاور  رتشیب  میدرک  یعـس  اـج  نیا  رد 
نودب مینادرگ . هاگآ  مالسا  ياوتحم  رپ  ياهدومنهر  زا  ار  مالـسا  ینامـسآ  بتکم  هب  دنم  هقالع  ناملـسم و  نانز  رذگهر ، نیا  زا  ات  ، مینک

اهنآ رگا  دوب و  دـنهاوخ  دنمتداعـس  دـننک ، تکرح  مالـسا  طخ  رد  ًاقیقد  اهنآ  رگا  هک  دـنراد  هجوت  زین  هاگآ  دـهعتم و  نانز  دوخ  کـش ،
حلاص دنمتداعس و  زین  هدنیآ  ياه  لسن  دوش ، نیمأت  اه  هداوناخ  یتخبشوخ  رگا  دوش و  یم  نیمأت  اه  هداوناخ  یتخبشوخ  دنوش ، دنمتداعس 

ای نز  تسد  هب  يا  هناهب  دسیون  یم  هچنآ  هدرکن و  تکرح  يدعب  کی  زگره  اه ، هتـشون  نیا  رد  هک  تسا  راودیما  هدنراگن  دش . دـنهاوخ 
يور هدرک ، دیکأت  همه  نیا  نز ، نیکمت  تونق و  يور  مالـسا  رگا  دشاب . هدادـن  تسا ، فلخت  لابند  هب  یگداوناخ  یگدـنز  رد  هک  يدرم 

زا مه  درم  يراددوـخ  دـنز ، یم  همطل  وا  يورخا  تداعـس  هب  توـنق ، زا  نز  يراددوـخ  رگا  هدرکن و  دـیکأت  مک  مه  درم  ترـشاعم  نسح 
طِخاس اْهیَلَع  اهُجْوَزَو  ْتَتاب  ٍةأَْرما  امُّیأ  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دوب . دـهاوخ  یبقع  ملاع  رد  وا  یناشیرپ  هیام  ترـشاعم ، نسح 

، دریذپ یمن  يزامن  وا  زا  دنوادخ  دشاب ، نیگمشخ  وا  رب  شرهوش  دباوخب و  بش  هک  ینز  ره  (. 12 (؛ اْهنَع یضْرَی  یّتَح  ةالَص  اْهنِم  ْلَبُقت  َْمل 
رد هک  یتحارج  رطاخ  هب  ذاعم  نب  دعـس  یتقو  هک : میراد  مالـسا  هوکـشرپ  خـیرات  رد  زین  ار  نیا  لباقم ، رد  دوش . یـضار  يو  زا  هک  نیا  ات 

يوریپ وا  زا  زین  نارضاح  همه  هک  تفگ  يریبکت  ناهگان  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  دیسر ، تداهش  هب  دوب  هتـشادرب  قدنخ  گنج 
مالـسا گرزب  ربهر  هتفگ  نیا  زا  همه  داد . يراشف  وا  هب  ربق  دومرف : دـندش ، اـیوج  ار  ادـخ  ربماـیپ  ریبکت  تلع  یتقو  دـنتفگ . ریبکت  هدرک و 

ربق راشف  راتفرگ  هدرک  لیلجت  وا  زا  همه  نیا  ادخ  ربمایپ  هدش و  شبیصن  تداهش  ماقم  هک  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ  دندش . بجعتم 
هک نیا  يارب  بیترت ، نیا  هب  درک . یم  یقلخدـب  شا  هداوناخ  اب  وا  ءْوُس .؛ ِِهلْهأ  َعَم  ِهِْقلُخ  یف  َناـک  ُهَّنإ  دـندومرف : مالـسا  گرزب  ربهر  دوش .!

ترفن موش و  یگدنز  کی  ساسا  هیاپ و  دوخ  دیاین و  رد  یجیردت  گرم  تروص  هب  دشابن و  ترفن  یخلت و  اب  هارمه  یگداوناخ  یگدنز 
ارف مالـسا  زاس  ناسنا  بتکم  زا  ار  یگداوناخ  قالخا  ناملـسم ، نادرم  مه  نانز و  مه  هک  مینک  یم  هیـصوت  دوشن ، نادواج  يارـس  رد  راـب 

دنزاس و ایهم  هدامآ و  یعقاو  یگناگی  باذجنا و  بذـج و  رمتـسم و  دـتمم و  تداعـس  کی  يارب  ار  دوخ  نآ ، نتفرگ  راک  هب  اب  دـنریگ و 
ص366. نامه ،  .2 ص361 . نامه ، .1 تشون : یپ  تسا . یمالسا  یناسنا و  هدیدنسپ و  قالخا  هب  اه  ناسنا  زایتما  هک : دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
، نامه .10 ص367 . نامه ، .9 ص367 . نامه ، .8 ص367 . نامه ، .7 ص365 . نامه ، .6 اج . نامه  .5 ص362 . نامه ، 4 ص360 . نامه ، .3

(. قلخ  ) هدام راحبلا ، ۀنیفس  .12 ص365 . نامه ، .11 ص376 .

تینالقع نز و  قوقح 

، یلماکت تکرح  رارمتسا  رد  فیاظو  قوقح و  تعیبط ، درکیور  هس  اب  يرشب  هعماج  هوبنا  زا  یمین  ناونع  هب  نز  ینارفغ  دمحم  هدنـسیون :
فافـش ًالماک  دروم  هس  ره  رد  نآرق  رد  نآ  يامیـس  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  مالـسا  ًاـصوصخ  یهلا  ناـیدا  رد  هتـشاد و  عیفر  یهاـگیاج 
ترطف اب  لباقت  ای  داضت  رد  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، تیدحا  تاذ  هب  لصتم  تّینالقع  هدنرادرب  رد  یحو  مالک  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش  نییبت 

عقاو رد  (1 .) تسا لیوأت  رس  رب  زورما  هب  ات  نآ  زا  دعب  و  لوزن ، رـس  رب  يراگزور  تسا  هزرابم  رد  تینالقع  نیا  اب  هچنآ  هکلب  تسین  ناسنا 
زا سرت  دنکیم ، ییامندوخ  دـیارج  رد  یتنـس ، نیزگیاج  هتینردـم  مان  تحت  هکنآ  ای  تسا و  حرطم  قوقح  زا  عافد  ناونع  هب  هزورما  هچنآ 
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رتالاو نامتفگ  هشیدنا و  تینالقع و  قلاخ  ضحم ، لقع  زا  هک  دیراد  غارـس  ار  لقع  مادک  الاو  تسا . مالـسا  ینارون  ماکحا  حیحـص  ارجا 
هک رویدـک  ياـقآ  مـالک  دـقن  رد  نیا ، دوجو  اـب  دـشاب . ناـنز  قوقح  نآ  یمود  هک  تسا  هطباـضیب  هلی و  ثبع و  هیحاـن  مادـک  و  دـشاب .

مـشچ هب  نز  زا  امیـس  ود  ام  ینید  تاّیبدا  رد  عقاو  رد  اما  هدرک « »  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زورید  تینـالقع  اـب  زورما  تینـالقع  دـناهتفگ « :
هن تسا  مود  يامیـس  نیا  هجوـتم  تالکـشم  همه  ًاـقافتا  تسه و  هتبلا  مه  یمود  يامیـس  تسا ، ینآرق  رتـشیب  هک  امیـس  کـی  دروـخیم ،

نودـب میهاوخب  مینکیم و  نشور  ار  نآ  میهاوـخن  رگا  امیـس  نیا  تسا « » یهقف  یعرـش و  يامیـس  رتـشیب  مود  يامیـس  نیا  لوا ، ياـمیس 
هلأسم حرط  دنکیم « » هئارا  ار  درم  یمئاد  يرادساپ  دنمزاین  ریذپبیسآ و  تسدورف و  ناسنا  یهرهچ  کی  نز  زا  مینکب  شحرطم  هلماجم 
تایآ مینکیم و  نآرق  رد  یلمأت  ( 2  «) دنراد یقوقح  لکـشم  ياهعماج  نینچ  رد  ناوناب  هک  دـنکیم  نآ  رب  تلالد  هعماج  رد  نانز  قوقح 

دوشیم تینالقع »  ياعدا «  زورما  هک  هچنآ  نآرق و  تینالقع  ایآ  هک  دینک  تواضق  دوخ  مینکیم . یـسررب  ار  وا  قوقح  نز و  هب  طوبرم 
اـهیگژیو و ياراد  ناـنز  تسین . ناـسکی  درم  نز و  نیوـکت  ملاـع  تعیبـط و  ظاـحل  زا  لوا ؛ درکیور  تـسا . مـضه  لـباق  هزادـنا  هـچ  اـت 

رتـشیب بلق  تـّقر  یحور و  تفاـطل  زا  يرهاـظ  هبذاـج  تفاـطل و  راـنک  رد  نز  دـنراد . نآ  ریغ  یتـعیبط  نادرم ، هـک  دنتـسه  یتایـصوصخ 
هب نآ  یناور  مئالع  تسا ... هدـیچیپ  یناور  تلاح  هک  ناجیه  ددرگیم ، تاـساسحا  ریـسا  هدـش ، یناـجیه  درم  زا  رتدوز  تسا . رادروخرب 

دهدیم و تسد  زا  ار  زکرمت  يداع و  تقد  یناجیه ، درف  دراد ، ریثأت  ینهذ  ّتیلاعف  يور  دوشیم .... رادیدپ  بارطضا  یگتفـشآ و  لکش 
عبات اهمناخ  درادیم « : راهظا  نوسلا »  دویلک  مناخ «  مان  هب  یـسانشناور  دنزیم . تسد  یلمع  ره  هب  راتفر ، بقاوع  رد  لمأت  نودب  اسب  هچ 

رد یهاگ  هکلب  دننکیم ، يربارب  نادرم  اب  طقف  هن  شوه  ظاحل  زا  اهمناخ  هک  هدش  هدـید  يرایـسب  دنتـسه . لقع  عبات  نایاقآ  تاساسحا و 
زاین نایاقآ  تراظن  هب  هک  دننک  لوبق  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تساهنآ  دـیدش  تاساسحا  اهمناخ  فعـض  هطقن  دنتـسه . رترب  اهنآ  زا  هنیمز  نیا 
ییاج رد  ( 4 .«) دشاب وا  عفادم  یماح و  درم  دـشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  درم  بلق  دـهاوخیم  نز  دـیوگیم « : يرهطم  دیهـش  ( 3 .«) دنراد
یتقو طقف  نز  درادیم « : راـهظا  هطبار  نیا  رد  تنارود  لـیو  ( 5 ....«) تسا نز  هب  درم  هقالع  لولعم  درم ، هب  نز  هقـالع  دـیوگیم « : رگید 

نز یتبهوم  تلیـضف  زین ، لمجت  ییاـبیز و  شیارآ ، هب  يدـنمهقالع  ( 6 .« ) تسوا تایح  هیاـم  وا  هب  هجوت  دـشاب و  قوشعم  هک  تسا  هدـنز 
دـنک و طارفا  راـتفرگ  ار  نز  دراد  ناـکما  رما  نیمه  درادـن  ینیعم  زرم  تسا  نز  هقـالع  دروم  یعیبـط  تروص  هب  هک  ییارگلـمجت  تسا .
وا رظن  رد  زیچ  هـمه  درگنیم ، دوـخ  رظن  زا  ار  زیچ  هـمه  نز  دـیوگیم «: رواـهنپوش  دـهد . رارق  اـهنیا  هـب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ار  شدرخ 

لیاسم رد  نامراکفا  نانز  ام  دـیوگیم «: رگید  ییاـج  رد  ربمـال  مناـخ  (7  «) یـصوصخ فادـها  تایاغ و  يارب  ياهلیـسو  تسا و  یـصخش 
لثم نز  درم و  ( 9  «.) یثنالاک رَکَذـلا ُ  سیل  و  مینزیم « ؛ نآرق  نیرتکد  هب  يرـس  بلاطم  نیا  اب  ( 8 .«) درادن یگتسویپ  طابترا و  یعامتجا 

مکـسفنا نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  ( » 2 دیق . نودـب  مات و  هلمج  تسا . قوقح  ماکحا و  تقلخ ، رد  هلثامُم  یفن  نیا  دنتـسین . رگیدـکی 
یف وه  یف و  ؤّـشَنی  نم  وا  ( » 4 ( 12 «.) نهتلوعبل الا  نهتنیز  نیدـبیال  و  ( » 11 «) رهظ ام  الا  نهتنیز  نیدـبیال  ( » 3 ( 10 .«) اهیلا اونکستل  ًاجاوزا 

. درادن ینشور  نایب  تموصخ  ماگنه  هتفای و  شرورپ  رویز  رز و  رد  هک  دنهد } یم  رارق  ادخ  کیرش   } یسک ایآ  ( 13 «.) نیبم ریغ  ماصخلا 

. دننکن یبوکياپ  دوخ  يادیپان  تنیز  هب  تبـسن  نداد  یهاگآ  دصق  هب  نانز  ( 14 «) نهتنیز نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجراب  نبرـضی  و ال  ( » 5
نهیلع ننیدی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  هک 6 « ) دنکیم  شرافس  یمالسا  طیحم  ظفح  روظنم  هب  میرک  نآرق 

دوخ رب  ار  ناشیاهشوپور  هک  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه ، هب  ربمایپ  يا  ( 15 «) نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم 
راتفر هروس ، نیمه  زا  رگید  ییاج  رد  دـننامب . رود  هب  رازآ  زا  هدـش و  هتخانـش  حالـص  لها  نانآ  هک  نیا  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  دـنریگب ،

عفن هب  مه  میرک  نآرق  هتـساوخ  هک  تسا  مولعم  دراد و  ناـنز  هب  صاـصتخا  نآرق  هتـساوخ  نیا  تسا . حرطم  ناـنز  صوـصخ  رد  يرگید 
يذلا عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  ( » 7 نانز ، تعیبط  نامه  رطاخ  هب  رگم  تسین  و  تسا . تافارحنا  زا  طیحم  ندـنام  ملاس  يارب  مه  نانز و 
بلاق رد  هچنآ  اب  گنهرف  نیا  ایآ  دوش . ناتـسرپاوه  عمط  هیام  ات  دـییوگن  نخـس  نادرم  اب  مرن  كزاـن و  راـهنز ، سپ  (16  «) ضرم هبلق  یف 
ندوب ساسح  تایآ  نیا  ایآ  دوشیمن ؟ هدـیمهف  تاـیآ  نیا  زا  هعماـج  رد  نز  ندوب  ریذـپ  بیـسآ  اـیآ  تسا ؟ ریاـغم  تسا  هدـمآ  تاـیاور 
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نم نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلأس  اذا  و  دـناهدرک « : حیرـصت  میرک  نآرق  رد  ارچ  سپ  تسین  نینچ  رگا  دـهدیمن ؟ ناـشن  ار  تقلخ  راـتخاس 
دیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ ، يزیچ  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ـ  نانز  زا  هاگره  17)و  «) ّنهبولق مکبولقل و  رهطا  کلذ  باجح  ءارو 

. » دشکب ریوصت  هب  ار  نز  تقلخ  هفسلف  هک  تسا  هتکن  نیا  ددصرد  نآرق  تایآ  عومجم  تسا . نانآو  امـش  ياهلد  رتشیب  یکاپ  ببـس  نیا 
تـسدب هچنآ  نیاربانب  و ...  ( 21  «) ءاـسنلا یلع  نوماوق  لاـجرلا  ( » 20  «) فورعملاب نهورـشاع  ( » 19 «) مکل ثرح  (» 18  «) مکل ساـبل  نه 

نامه رطاخ  هب  تسا  هدرک  دروخرب  دـنت  میرک  نآرق  ییاج  رگا  و  تسا . لماکت  ریـسم  رد  یگمه  نآرق  ياههتـساوخ  ماـمت  هکنیا  دـیآیم 
رد نتفرگ  رارق  يارب  هک  تسا  یتاراما  زا  یکی  22 ؛)  «) ّنهوبرضا عجاضملا و  یف  نهورجها  ّنهوظعف و  تسا « . یتسه  ماظن  هیلاع  فادها 

ار یتوافت  زین  عیرـشت  لکـش  رد  ًاعطق  دوب  يرگید  هنوگ  هب  نیوکت  ملاع  رگا  و  تسا . دـیدش  دروخرب  هب  زاین  تاقوا  یهاگ  لـماکت ، ریـسم 
هک مینکیم  هدهاشم  یتارابع  تایاور  زا  ییاج  رد  رگا  تسا . نآرق  تینالقع  نیا  دشیم . لزان  يرگید  هنوگ  هب  تایآ  میدرکیم و  سح 
اب هک  تسا  ياهنوگ  هب  تاملک  شنیچ  عون  تایاور و  بلاـق  تسا . یحو  ناـمجرت  هکلب  تسین  میرک  نآرق  رتارف  يزیچ  تسا  دـنیاشوخان 
اج ره  دناهدومرف : مالّسلا ـ  هیلع  موصعم ـ  ناماما  دوخ  هک  اجنآ  زا  تسین و  فالخ  ییاوتحم  ثیح  زا  اما  تسا  توافتم  ًالماک  یحو  مالک 

نیدقتنم زا  هتسد  نآ  نیاربانب  تسین . میرک  نآرق  هشیدنا  اب  ریاغم  ام  راتفگ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  دیراذگب ، رانک  ار  نآ  دوب  ریاغم  یثیدح 
. تسا مالّـسلا ـ  هیلع  موصعم ـ  ناـماما  رب  یئارتـفا  ( 23  «) هدـش رداص  مالـسا  ردـص  مکاح  وج  رد  ام  تایاور  دـنیوگیم « : هک  تعیرـش  هب 

نیذلا رودص  یف  تانیب  ٌتایآ  وه  لب  تسیک « ؟ هب  عجار  هیآ  نیا  هک  درک  لاؤس  مالّسلا ـ  هیلع  اضر ـ  ماما  زا  یـصخش  هکنیا  نآ  رب  هفاضا 
هک یسک  دینکیم  نامگ  ایآ  دومرف : یثیدح  رد  مالّسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  اما  تسا . مالّـسلا ـ  هیلع  همئا ـ  طقف  ناشیا  دومرف : ملعلا » اوتوا 
هک دننکیم  دای  دنگوس  مالّـسلا ـ  هیلع  رقاب ـ  ماما  دنامیم ؟ ناهنپ  وا  رب  ناشیاهراک  زا  يزیچ  هداد ، رارق  تجح  شناگدنب  يارب  ار  وا  ادـخ 

: دومرف رباج  هب  و  دنوادخ . ملع  ناراد  هنازخ  هکلب  هرقن ، الط و  راد  هنازخ  هن  میتسه ، نامسآ  نیمز و  رد  دنوادخ  ناراد  هنازخ  ام  انامه  هللاو 
نیمه تسا و  ناوارف  مالّـسلا ـ  هیلع  موصعم ـ  ناماما  صوصخ  رد  ثیداحا  نیا  ( 24 .) دناهتخومآ ام  هب  ادخ  ملع  زا  هک  میتسه  ینادناخ  ام 
رایـسب هچ  و  ملعلا ، باب  ترـضح  ینعی  اهباب ،»  ُیلع  و  دومرف « : مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  فیـصوت  رد  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ ـ  هک  سب 
هدیرب نابز  هک : نخـس  نیریـش  يدعـس  تفگ  شوخ  هچ  هک ... یناسک  هب  دسر  هچ  ات  دندوب و ... تریح  رد  نیموصعم  مولع  زا  هک  یغباون 

ملع و هطیح  ریغ  رد  رظن  راهظا  نتفرگ و  ناهد  رد  نابز  تسا  مولعم  مکح  ردنا  شنابز  دشابن  هک  یـسک  زا  هب  مکب  مص  هتـسشن  یجنک  هب 
یقوقح ثحابم  نآرق ، هب  مود  درکیور  ریطخ . یهانگ  نآرق  تیب و  لها  تایاور  نیب  نتخادنا  هلصاف  گرزب و  تسا  یتمعن  دوخ  صصخت 

قدص ( 25 «) هلحن نهتاقدـص  ءاـسنا  اوـتا  و  . » تسا هیرهم  باـب  رد  یکی  تسا . هدرک  حرطم  ار  نز  قوـقح  دروـم  نیدـنچ  رد  نآرق  تسا .
اب یکاپ  افـص و  لامک  رد  ار  نانز  رهم  ینعی  یکاپ . افـص و  تیاهن  رد  رطاخ و  بیط  زا  هیاـنک  مه  هلحن  تسا و  یتسار  قدـص و  زا  هیاـنک 

حرطم يددـعتم  ياـهارچ  دـنریگیم و  داریا  مرتحم  ياـقآ  رگا  دـهدب ؟ رهم  دـیاب  درم  ارچ  شـشخب ) ینعی  هلحن   . ) دـیزادرپب رطاـخ  بیط 
. نیکمت لباقم  رد  هکنیا  هن  تسا . نز  تبحم  هب  خـساپ  رطاخ  هب  درم  فرط  زا  هیرهم  تخادرپ  دـنیوگیمن . يزیچ  اـجنیا  رد  ارچ  دـننکیم 

قدص ظفل  لیلد  نیمه  هب  ( 26 .) تسا درم  هدهع  رب  رهم  فصن  مه  زاب  دشاب  یـسورع  مسارم  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  قالط  رگا  هکنآ  لیلدب 
قوقح زا  رگید  دـنکیم . تبحم  ناربج  زین  درم  تسا  هدرک  تیجوز  لوبق  هک  لاح  اـما  دـنکن . جاودزا  لوبق  تسناوتیم  نز  تسا . هدـمآ 
ترهـش هکنیا  تسا ، رتشیب  مه  هاگ  رتمک و  هاگ  تسا و  درم  ثرا  نزو  مه  یهاگ  نز  ثرا  تسا . ثرا  هلأسم  میرک  نآرق  رد  هدش  حرطم 

هدـنام ياـج  هب  يرهوش  رتـخد و  وا  زا  دریمب و  ینز  رگا  اریز  تسا ، هابتـشا  ًـالماک  تسا  رتـمک  درم  ثاریم  زا  هراومه  نز  ثاریم  هک  دراد 
تـسا درم  هک  شردـپ  هب  تبـسن  نز  تروص  نیا  رد  دربیم . ثرا  مراـهچ  کـی  شردـپ  دربیم و  ثرا  هب  ار  تورث  زا  یمین  رتخد  دـشاب 

، تیعجرم نوچ  یبصانم  ًـالوا  دـنامورحم . نآ  زا  ناـنز  ارچ  هک  تسا  بصاـنم  دوشیم  حرطم  هک  یقوقح  زا  رگید  تسا . هدرب  ثرا  رتشیب 
هدهع هب  ار  نیا  دـنوادخ  و  تسا . یعرـش  ماکحا  زا  یمکح  هلکب  تسا . نوریب  قح  هرئاد  زا  قالط و ... قح  نتـشاد  رد  تواضق  تماعز و 

قح : » تفگ ناوتیم  قح  رهوج  موهفم و  هراـبرد  نوـچ  دـنرادن . یتلاـخد  نآ  رد  نارگید  تسا و  هدرازگ  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ ـ 
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راـبتعا و یکی  قـح ، هلحرم  ود  رد  ( 27 .«) دـهدیم اهنآ  هب  صاخـشا  عفاـنم  ظـفح  روظنم  هب  روشک  ره  قوقح  هک  تسا  يراـیتخا  هطلس و 
دیاب و  تسا . بجاو  درم  رب  هقفن  تسا . یعرـش  ماکحا  زا  هک  هقفن ، لثم  تسا . جراـخ  قح  هرئاد  زا  دراوم  ياهراـپ  ارجا ، يرگید  تیلها و 

نز رب  زین  نیکمت  تسا ، بجاو  درم  رب  هقفن  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب  تسا . هدـش  مارح  بکترم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهد و  ماـجنا  ار  نیا 
یتسرپرـس تیمویق و  تسا ، حرطم  هک  یقوقح  زا  رگید  دوشیم . دـلوتم  هناگادـج  قـح  ود  یعرـش  مکح  ود  نیا  زا  هچ  رگ  تسا . بجاو 

هب زاین  هک  یتابجاو  ماجنا  محر ، هلـص  نوچ   ) دراوم زا  يرایـسب  رد  نانز  دنک ؟ یمادقا  ره  تسا  زاجم  درم  تیریدـم  نودـب  نز  ایآ  تسا .
زا دنناوتیم  تسا ) لزنم  زا  جورخ  اهنآ  همدقم  هدرک » طرـش  دقع  نمـض  رد  هک  یتادـهعت  ای  يرامیب ، ندرک  اوادـم  جـح ، لثم  دراد  رفس 

مزاول نتشاد  مداخ ، نتشاد  لزنم ، رد  ششوپ  عون  تحارتسا ، یگدنز ، هوحن  هرابرد  زین  و  درادن . تعنامم  قح  رهوش  دنوش و  جراخ  لزنم 
جوز قح  اب  هک  دراوم  ياهراپ  رد  اما  دنک . دزمتسد  هبلاطم  نادنزرف  نداد  ریـش  یتح  تامدخ  لابق  رد  دناوتیم  تسا و  دازآ  نأش ، ّدح  رد 

دشیم و تیاعر  یبوخ  هب  نوناق  نیا  رگا  تسا . نیوکت  ملاع  تیعضو  نامه  ياتسار  رد  زین  هجوز  نذا  دریگب . نذا  دیاب  تسا  ضراعت  رد 
دوش هچوک  نابایخ و  دراو  ینارذگشوخ  يارب  ًافرص  فده و  نودب  شرهاوخ  ای  شرتخد و  شرسمه ، دادیمن  هزاجا  يدنمتریغ  درم  ره 

قح نانز ، هژیو  راگیس  دمآرد ، شیازفا  ام  يارب  نانز  يدازآ  :» دیوگیم يو  دیدوبن ؛ ییاکیرمآ  هدنسیون  کی  زا  اهترابع  نیا  دهاش  زورما 
ناغمرا هب  ار  نانز  ياهیرامیب  صصختم  نانز  دازآ و  قشع  زواجت ،... نارحب  زکارم  داجیا  هرفن ، کی  هداوناخ  لیکشت  نتسیز ، اهنت  باختنا 
هداوناـخ رـسمه و  دوـجو  مه  نآ  تـسوا و  ورگ  رد  ناـنز  زا  يرایـسب  یتخبـشوخ  هـک  درب  تراـغ  هـب  ار  يزیچ  نآ  يازا  رد  یلو  هدروآ ،

یجوز تادوجوم  تقلخ  رد  مکح  نیا  ءاسنلا ، یلع  نوماوق  لاـجرلا  تسا . هدرک  مکح  هنافـصنم  نز  تیمویق  هراـبرد  مالـسا  ( 28 .«) تسا
هن تسا . رتارف  درم  زا  هک  یضعب  ياعدا  هن  دوب و  ریسا  نز  هک  تیلهاج ، لثم  هن  تسا . نیوکت  ماظن  قباطم  یمکح  تسا و  يراس  يراج و 
الف مکنعطا  ناف  ، » عیطم راوم  ياهراپ  رد  ّیبرم و  يریدـم  لاّـعف و  يوضع  هداوناـخ  ماـظن  هطیح  رد  تلادـع . هکلب  تسدارف  هن  تسدورف و 

ياقب طرـش  هداوناخ ، کچوک  هعماج  رد  يراکمه  نواعت و  تسا ، نانز  فیاـظو  حرـش  میرک ،  نآرق  هب  موس  درکیور  ( 29 «) ّنهیلع اوغبت 
ياقآ تسا . نیفرط  قوقح  قاقحا  يراـکمه ، تقیقح  دـشاپیم . ورف  مه  زا  مینک  فذـح  یگدـنز  سوماـق  زا  ار  يراـکمه  رگا  تسا  نآ 
نانز هرابرد  یهقف  ماکحا  يرایسب  نداد  هولج  فیض و  یعرـش  ماکحا  نتفرگ  رظن  رد  یتنـس  میرک ،  نآرق  ینابم  نتفرگ  هدیدان  اب  رویدک 

هک هنوگنامه  دـنکیم ؟ تیاکح  هچ  زا  ( 30 «) فورعملاب ّنهیلع  يذـلا  لثم  نهل  » همیرک هیآ  تسا . هتـسب  مشچ  مالـسا  قیاـقح  رب  عقاو  رد 
نانز ( 31 «) نهدالوا نعضری  تادلاولاو  .» دوش ءارجا  یتسردب  دیاب  مه  هلوحم  فئاظو  نینچ  مه  تسا ، مزال  دشابن  یـسورع  ولو  نانز  رهم 

تامدخ لباقم  رد  نانز  قوقح  دیاب  ینعی  ( 32 «) فورعملاب ّنهتوسک  ّنهقزر و  هل  دولوملا  یلع   » مه لباقم  رد  دنهد ، ریش  ار  نادنزرف  دیاب 
تقلخ ماظن  ساسا  رب  جاودزا  ساـسا  رگا  تسا  نادرم  ناـنز و  يرـسمه  مکح  تواـفت  هراـبرد  هدـش  حرطم  تـالاؤس  زا  ددرگ . تخادرپ 

نانز زا  رتشیب  بتارم  هب  شزیمآ  رب  نادرم  جازم  نیوکت  ملاع  رد  دـشاب  ماظن  ناـمه  ساـسا  رب  تسا  مزـال  زین  مه  نآ  تاـموزلم  سپ  تسا 
هام و راهچ  ره  نانز  يارب  هک  میناوخیم  ماکحا  رد  رطاخ  نیمه  هب  دنرادن و  شزیمآ  يارب  ياهقالع  هزیگنا و  ماّیا  زا  یلیخ  رد  نانز  تسا .

رابکی هام  نیا 4  اب  ًاعیبط  دـینک  عمج  ار  تداـع  ماـیا  نداد ، ریـش  یگلماـح ، نارود  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  بش  راـهچ  ره  نادرم  يارب 
یتـاللا «و  هیآ سپ  تسا . يرگید  دـهاش  زین  اـهنآ  يژوـلویزیف  تیعـضو  دـنرادن و  ار  لـئاسم  نیا  نادرم  رگید  فرط  زا  تسا . گـنهامه 

و تسا . هدش  لزان  تایآ  نیا  یتسیز  لئاسم  هب  تیانع  هجوت و  اب  دیکانمیب ... شزیمآ ) يار   ) اهنآ ینامرفان  زا  هک  ینانز  ّنهزوشن » نوفاخت 
رگید زا  تسین . نارگید  يزوـسلد  هب  يزاـین  دـنادیم  رتـهب  ار  راـک  هراـچ  دـنوادخ  دـشاب ، نز  مـه  یکی  درم و  یکی  هـک  تـسا  رارق  رگا 

دنکیم حرط  ار  رـصب  ّضغ  هلأسم  میرک  نآرق  یتقو  تسا . هدز  میرک  نآرق  ار  باجح  نوماریپ  اهفرح  نیلوا  تسا  باجح  ناـنز  فیاـظو 
ار شـشوپ  دـیاب  زین  ناـنز  هکلب  دـنرادن  یمکح  ناـنز  یلو  دـنناشوپب  مشچ  نادرم  هکنیا  هن  دـنکیم . باـطخ  درم  نز و  هفیاـط  ود  ره  هـب 

روتـسد دنوش و  جراخ  نانز  ات  دندرکیم  ثکم  يردق  دجـسم  زا  جورخ  ماگنه  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ ـ  یبن   » رگا دننک .. تاعارم 
تاـملک ماـمت  هکلب  ریخ  تسا ؟ ینآرق  يامیـس  ریاـغم  اـیآ  دـننکن » هدافتـسا  بـیط  رطع و  زا  دجـسم  هـب  دورو  ماـگنه  هـب  ناـنز  دـندادیم 
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باوبا باتک  ص 467 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  . ) تسین نکمم  نآرق  مهف  تنس ، نودب  و  تسا . هللا  مالک  ریسفت  مالّـسلا ـ  هیلع  نیموصعم ـ 
زا تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنریگیم  داریا  یسورع  دقع و  يراگتساوخ و  مسارم  هویش  هب  رویدک  ياقآ  ملسم ج 8 ). حیحص  هولصلا و  هفص 

ياج رد  نیا  تسا و  نز  راتـساوخ  درم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . درم  هیحان  زا  لوبق  نز و  هیحان  زا  باجیا  ندـناوخ  تعیرـش ، ماکحا  رگید 
نز ار  باجیا  هک  تسا  هدرک  مکح  نز ، تیـصخش  هب  نداهن  جرا  تمارک و  باب  زا  نز  هب  مالـسا  نیا ، دوجو  اب  تسا  هدش  ثحب  شدوخ 

اب يراگتساوخ  نیا  زا  نز  و  تسا . نز  راتـساوخ  درم  هک  دوشیم  هدناوخ  هبطخ  نیا  ینامز  مدروآرد . وت  جاودزا  هب  ار  مدوخ  نم  دناوخب .
تیولوا کی  ناونع  هب  درم  یـسنج  عابـشا  تسا . ابیز  رایـسب  هکلب  تسین  مه  ههاریب  کبـس  نیا  و  دنکیم . یگدامآ  راهظا  هغیـص  ندناوخ 

نیدبی «و ال  دیامن يریگشیپ  درم  یسنج  تیمورحم  زا  یـشان  یگداوناخ  ياهنارحب  زا  هلیـسو  نیدب  تسا و  هدش  هیـصوت  نانز  هب  ییانثتـسا 
،... تسا هتـشگ  رتتخـس  تباقر ، راب  هک  تسا  کلمت  هزیرغ  نامه  تریغ   » تسا رتدـنمتریغ  نز  اب  هسیاـقم  رد  درم  نهتلوعبل » اـّلا  نّهتنیز 

« تسا رتمک  نز  رد  بارطـضا  ینارگن و  نیا  یلو  دشاب ، هدرک  فرـصت  ار  شنز  وا  زا  شیپ  یـسک  ادابم  هک  تسا  برطـضم  نارگن و  درم 
هب دباییم و  شیازفا  وا  ینارگن  ددرگیم  هارمه  نادرم ، یتسرپ  توهش  تلـصخ  یـسانشناور و  زا  درم  یهاگآ  اب  تریغ  هزیرغ  هک  یتقو 

يرـسمه کت  ناوتیم  دراد  لاـبند  هب  ار  یقیمع  شیوشت  رهوش  يارب  یناوج  ياـهلاس  رد  هژیو  هب  هناـخ  زا  نز  ندـش  جراـخ  لـیلد  نیمه 
نز هک  دهدیمن  تیاضر  درم  تسناد . طبترم  نز  رد  نآ  دننامه  دوبن  درم و  دـیدش  تریغ  اب  طابترا  رد  ار  درم  جاودزا  ددـعت  نز و  يارب 
ًالوا منکیم ؛ بلج  هتکن  کی  هب  ار  امش  هجوت  همتاخ  رد  ( 33 .) دیآیمرد لهأتم  درم  دقع  هب  یناسآ  هب  نز  یلو  دشاب ، وا  رسمه  رادرهوش 

يزیجنت تعیرش  مکح  تسا و  یئالول  یقیلعت و  حالطصا  هب  تسا و  دیقم  لقع  رد  هک  تسا  توافت  نیا  لقع  طابنتـسا  عرـش و  مکح  نیب 
هدرکن رییغت  يزیرغ  یتسیز و  لئاسم  رـس  رب  زورما  زورید و  تینالقع  ًاـیناث  تسا  مدـقم  زیجنت  ًاملـسم  زیجنت ، قیلعت و  نیب  نارود  رد  تسا 

نآرق و ، ) ماهلا یحو و  مالک  تفگ  دیاب  عقاو  رد  تسا . هدرک  رییغت  تعیرش  ياهدیابن  اهدیاب و  هب  تبـسن  یحو  نیدت  يدنبیاپ و  اما  تسا 
هب یباقن  ندش ...، نارگید  بوعرم  صن ، لباقم  رد  داهتجا  تیلؤسم ، زا  رارف  يرشق ،  ياههتـساوخ  هکلب  درادن  نیابت  میلـس  لقع  اب  تنس )
هب هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم ـ  بان  مالـسا  اب  هلباقم  زا  يرگید  لکـش  باقن ،  نیا  ریز  رد  ات  هتخاس  تنـس » نیزگیاج  تینالقع   » مان
رب دـندرک  گـنج  نم  اـب  نآرق  لوزن  رـس  رب  هک  هنوگناـمه  یلع  يا  يوـبن : ثیدـح  هـب  هراـشا  ( . 1  : ) تشون یپ  دوـش . هتـشاذگ  شیاـمن 

بلطم نیمه  هب  هراشا  دنکیم  لقن  ربمایپ  زا  هک  هبدن  ياعد  رد  لیوأتلا » یلع  لتاقی ـ  «و  هلمج درک و  دـنهاوخ  گنج  وت  اب  نآرق  لیوأترس 
ماظن یضترم ، يرهطم ، ( . 3 . ) 1382/ رذآ هبنش 26 / راهچ  هرامش 218 ، میسن  همانزور  ابـص  میـسن  همانزور  نسحم ، رویدک ، ( . 2 . ) تسا

نامه ص ( . 7 . ) هفسلف ص 135 تاذل  تنارود ، لیو  ( . 6 . ) نامه ص 249 ( . 5 . ) نامه ص 229 ( . 4 . ) ص 171 مالسا ، رد  نز  قوقح 
نآرق ( . 9 . ) ص 300 هرامش 17 ، لاس 5 ، دقن ، باتک  همانلـصف  ( . 8 . ) تاراشتنا تکرـش  بایرز ـ  سابع  همجرت  هفـسلف ـ  خـیرات  229 ـ 

( . 13 . ) 31 روـن ، میرک ـ  نآرق  ( . 12 . ) هیآ 31 روـن  میرک ـ  نآرق  ( . 11 . ) هیآ 21 مور  مـیرک ـ  نآرق  ( . 10 . ) نارمع ص 36 لآ  مـیرک ـ 
( . 18 . ) 53 نامه ، ( . 17 . ) نامه 32 ( . 16 . ) هیآ 59 بازحا  میرک ـ  نآرق  ( . 15 . ) 31 رون میرک ـ  نآرق  ( . 14 . ) 18، فرخز میرک ـ  نآرق 
( . 24 . ) ص 218 ابص ، میسن  همانزور  رویدک ، ( . 23 . ) 34، ءاسن ( . 22 . ) 34 ءاسن ، ( . 21 . ) 223 هرقب ، ( . 20 . ) 19 ءاسن ، ( . 19 . ) 187 هرقب ،

، هیلمع ياههلاسر  ( . 26 . ) 4 ءاسن ، ( . 25 . ) 116 هارهزلا ، مکحلا  514 و 104 ، رئاصب ، ص 138 ، ج 26 ، راحب ، ص 206 ، تاجردلا ، رئاصب 
هرامش دقن ، باتک  همانلصف  رصاعم ، هشیدنا  شناد ، یگنهرف  هسسؤم  ( . 28 . ) ص 161 قوقح ، ملع  همدقم  نایزوتاک ، ( . 27 . ) حاکن باب 

تنارود لیو  ( . 33 . ) هیآ 232 هرقب ، ( . 32 . ) هیآ 233 هرقب ، ( . 31 . ) هیآ 2218 هرقب ، ( . 30 . ) هیآ 34 ءاـسن ، هروس  ( . 29 . ) ص 65 ، 12
هرامش 25. تاغیلبت ، رتفد  پاچ  ژچ ، ینآرق  یشهوژپ  همانلصف  رد  يداجس  میهاربا  دیس  هلاقم  زا  هدافتسا  اب  و  هفسلف ، تاذل 

مالسا رد  نز  هاگیاج 

نیا ات  هدش  ثعاب  ياهلأسم  هچ  مینادیمن  خساپ :  دـننک . راک  ناشنارـسمه  يارب  دـیاب  هک  دنتـسه  ناشنارـسمه  هدرب  مالـسا  رد  نانز  ههبش : 
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يریگ هجیتن  نآ و  نداد  میمعت  ما  دـنراد ، نانز  هب  تبـسن  یفنم  شرگن  هک  دنـشاب  ییاههداوناخ  ای  دارفا  تسا  نکمم  دوش . داجیا  ّتینهذ 
ار مالسا  شرگن  دیاب  تسین . تسرد  دنتسه  ناشنارسمه  هدرب  مالسا  رد  نانز  دراد و  نانز  هب  تبسن  یفنم  شرگن  مالسا  هک ، نآ  زا  ندرک 

تاروتسد لوصا و  هب  دنبیاپ  هزادنا  هچ  ات  تسین  مولعم  هک  يدارفا  یگدنز  راتفر و  هوحن  دروآ ، تسدب  ربتعم  عبانم  اهباتک و  زا  نز  هرابرد 
نآ دروم  رد  هنانیب  عقاو  تواضق  لاؤس و  نیا  خـساپ  هب  یبایتسد  نیاربانب  دوش . عقاو  یبایـشزرا  تواضق و  عبنم  دـناوتیمن  دنتـسه ، یمالـسا 

توافتم ياهدرکیور  اههاگدـید و  یلک  يدـنب  میـسقت  کی  رد  مینادـب . نز  هرابرد  ار  مالـسا  رظن  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یتروص  رد  اهنت 
، جیار بلاغ و  هاگدید  مالـسا  روهظ  زا  لبق  نز ؛ هب  تبـسن  یفنم  شرگن  . 1 درک . يدنب  هقبط  ناوتیم  یلـصا  هاگدـید  هس  هب  ار  نز  هرابرد 
زا زین  تیلهاج  هرود  ياهبرع  تسنادیم ، درم  یلیفط  یعرف و  دوجوم  ار  نز  ییاسیلک  ياهشنیب  دوب . نز  هب  تبـسن  یفنم  هنانیبدب و  هاگدید 

قوقح نز و  هرابرد  نآ  ینیب  ناهج  مالسا و  هدیقع  یمالسا ؛ هشیدنا  رد  نز  . 2 دندرکیم . هدافتسا  دوخ  یشاّیع  هلیسو  هدرب و  ناونع  هب  نز 
ناوـنع هب  ار  نز  هک  تسیرگن  تـمظع  دـید  اـب  نز  هـب  يراـگزور  رد  مالـسا  درک . يزیر  هیاـپ  نز  هراـبرد  ار  ینیوـن  درکیور  وا ، یناـسنا 

نرق لیاوا  هب  نآ  شیادـیپ  زاغآ  هک  تسا  یـشیارگ  نز  هراـبرد  موس  درکیور  یتسینمف ؛ شیارگ  . 3 دنتـشاگنایم . تسپ  ریقح و  يدوجوم 
حرط زاس  هنیمز  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  شیارگ  نیا  دشیم . دای  نانز  قوقح  يافیتسا  شبنج  ای  مسینیمف  هب  نآ  زا  ددرگیم و  رب  مهدزون 

رد هچ  رگ  ( 1 .) دنراد نادرم  اب  نانز  قوقح  يواست  رب  يراشفاپ  هاگدید  نیا  نارادفرط  زین  هزورما  دـیدرگ و  نادرم  اب  نانز  قوقح  يربارب 
عوضوم لصا  زا  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  درادـن و  دوجو  یلیـصفت  تروص  هب  درکیور  هس  نیا  هسیاـقم  یـسررب و  لاـجم  راتـشون  نیا 

رظن مالـسا  ایآ  دینیبب  هنیمز  نیا  رد  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  هک  مراذگیم  امـش  دوخ  هدهع  هب  ار  اههاگدید  هسیاقم  اذـل  دـنک ، رود  ار  ام  لاؤس 
تلزنم و هرابرد  ار  مالـسا  هاگدـید  نیاربانب  رگید . يرکف  ياهدرکیور  ای  هدومن  ذاـّختا  نآ  هاـگیاج  قوقح و  نز و  هراـبرد  رتهناـنیب  عقاو 
شنیب و رد  یتخانش ؛ تفرعم  هزوح  فلا . تسا . یسررب  لباق  هزوح  ود  رد  نز  هرابرد  مالسا  هاگدید  مینکیم . رورم  راصتخا  هب  نز  قوقح 
زا تسادخ ، یگدنب  تیدوبع و  ود  ره  درمو  نز  تقلخ  فده  دـنناسکی . ربارب و  مه  اب  يرایـسب  تاهج  زا  درم  نز و  یمالـسا  ینیب  ناهج 

دنترابع اهشزرا  بسک  كالم  هکلب  درادن ، يریثأت  اهشزرا  بسک  رد  ندوب  درم  نز و  دنتسه . هبتر  کی  رد  ود  ره  زین  اهشزرا ، بسک  رظن 
هتسیاش راک  نز ـ  ای  درم  زا  سک ـ  ره  ( 2 «) هَبِّیَط هایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  « ؛ حـلاص لمع  نامیا و  . 1 زا :

نز و زا  ار  امـش  اـم  مدرم  يا  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  اوقت ؛ . 2 میـشخب . تایح  ياهزیکاپ  یگدـنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دـشاب  نمؤم  دـنک و 
دزن رد  درم ) هچ  نز و  هچ   ) امـش نیرتهب  دیوش ، هتخانـشزاب  رگیدمه  زا  ات  میدینادرگ ، هلیبق  هلیبق  هورگ و  هورگ  ار  امـش  میدیرفآ و  يدرم 

لیاـق ياـهژیو  هاـگیاج  تیمها و  نز  يارب  هک  دراد  دوـجو  هنیمز  نـیا  رد  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  تـسا . امـش  نیرتاوـقت  اـب  دـنوادخ 
مالـسا هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اجنیا  ات  دش . هراشا  راصتخا  هب  هک  تسا  یـسانش  تفرعم  هزوح  يداقتعا و  ماظن  هب  طوبرم  نیا  ( 3 .) تسا

لیلجت و ناـنز  زا  درک و  هزراـبم  نز  يراد  هدرب  اـب  عقاو  رد  مالـسا  دراد . ياـهژیو  تلزنمو  ماـقم  مالـسا  رظن  زا  هکلب  دـنادیمن  هدرب  ار  نز 
زین هداوناخ  قوقح  یعامتجا و  طباور  دشابیم ، رادروخرب  یـصاخ  تلزنم  ماقم و  زا  نز  هک  ینیب  ناهج  نیا  ساسارب  دومن . یـصاخ  مارتحا 

يارب زین  هداوناخ  ماظن  رد  مالـسا  هداوناخ ؛ رد  نز  هاگیاج  ب : دراد . بتاکم  رگید  ياههاگدـید  اهدرکیور و  یـساسا ؛ توافت  مالـسا  رد 
، تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  یقوقح  درم  يارب  هک  هنوگناـمه  دـنادیمن . هدرب  ناونع  هب  ار  نآ  هاـگچیه  تسا و  لـیاق  هژیو  تیمها  شزرا و  نز 

مه نآ  ماکحتـسا  روظنم  هب  هداوناخ و  ماظن  رد  رگید  ریبعت  هب  ای  دـننک . تیاعر  نادرم  دـیاب  هک  هدومن  صخـشم  ار  یقوقح  زین  نانز  يارب 
ار یلاؤس  تسا  مزال  بلاـطم  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 4 .) دـننک تیاعر  دـیاب  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  فیاظو  يرـسکی  نز  يارب  مه  درم و  يارب 

يانعم هب  زگره  نیا  هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  مالسا  هک  تسا  یفیاظو  نامه  ماجنا  نز  ندرکراک  زا  امـش  دارم  رگا  هکنیا  نآ  منک و  حرطم 
رد دشاب و  ناشناوت  ّدح  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  اهنآ  هدهع  هب  ار  یفیاظو  نز ، تیـصخش  ظفح  رطاخ  هب  مالـسا  تسین ، نانز  نتـسناد  هدرب 
زا نوریب  رد  راک  نانز ، ندرک  راک  زا  امـش  دارم  رگا  اّما  و  تسا . نادرم  هدـهع  هب  رتنیگنـس  فیاظو  دوش . ظفح  زین  ناشتفع  لاـح  نیع 
هب نادرم  ياـپ  هب  اـپ  اـت  تسا  هدرک  راداو  ار  ناـنز  هک  تسا  ناـنز  هـب  تبـسن  یبرغ  شرگن  لوـصحم  رتـشیب  نـیا  تـسا ، هداوناـخ  طـیحم 
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يداصتقا و تالکشم  دنزادرپب ، تیلاعف  راک و  هب  تخـس  ردق  نیا  نانز  ات  هدش  ثعاب  هک  يرگید  هلأسم  دنبای . لاغتـشا  اهراک  نیرتتخس 
نیا لمحت  هب  راداو  ار  درم  نز و  هک  هدش  اسرف  تقاط  تخس و  نانچ  نآ  هزورما  یگدنز  ( 5 .) تسا یگدنز  ياهوگلا  رد  نیداینب  تارییغت 
نیا رطاخ  هب  دنتـسه ، لوغـشم  تیلاعف  راک و  هب  هزورما  نانز  مینیبیم  رگا  سپ  تسا . هدومن  تیلاعف  راک و  زا  لصاح  جـنر  یتخـس و  همه 

دیراد هقالع  رگا  و  تسا ، یگدنز  ياهوگلا  تالوحت  رییغت و  يداصتقا و  تالکـشم  رطاخ  هب  هکلب  دـنادب ، هدرب  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تسین 
هدش ثعاب  يداصتقا  راشف  هک  دینادب  نیون  یگدنز  ياهوگلا  هدرب  ار  يزورما  ناسنا  هک  تسا  رتهب  دـیرب ، راک  هب  ار  ندوب » هدرب   » ریبعت هک 

هچ نز و  يارب  هچ  شالت  راک و  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  نایاپ  رد  دـنزادرپب . شـشوک  راک و  هب  تخـس  هنوگ  نیا  ود  ره  درم  نز و  اـت 
(ع) یلع ترضح  شیامرف  قبط  و  درادن . یلاکشا  چیه  دشاب ، هتشادن  یفانت  ضراعت و  مالسا  ياهشزرا  لوصا و  اب  هک  ییاج  ات  درم  يارب 

رایـسب رگیدمه  شود  زا  یگدنز  راب  نتـشادرب  یعاسم و  کیرـشت  ییوش  انز  یگدنز  رد  . تسا ناور  حور و  طاشن  هیام  حـیرفت و  نیرتهب 
زا یخرب  رد  . دـنک کـمک  زین  يرگید  هب  دوخ  فیاـظو  ماـجنا  رب  هوـالع  درم  نز و  هک  هدـش  هیـصوت  مالـسا  رد  نیمه  رطاـخب  تسا . مهم 
ءزج لمع  نیا  دیدرگ و  دنم  هرهب  دنوادخ  دزن  ییالاب  رجا  زا  ات  دینک  کمک  يراد  هناخ  رما  رد  نانز  هب  هک  هدش  هیصوت  نادرم  هب  تایاور 

یگدـنز رد  هک  تسا  یگدـنز  فیلاـکت  اـه و  یتخـس  ياراد  دوخ  ییوش  اـنز  یگدـنز  رگید  ییوس  زا  تسا . هدوب  (ع ) همئا شنم  هریس و 
یحور و طئارـش  ینامـسج و  تردـق  توق و  بسانت  هب  دـندرک  میـسقت  مه  نیب  ار  اهراک  ناشیا  هک  مینیب  یم  (ع ) همطاـف یلع و  ترـضح 
هب نز  ینامـسج  یحور و  طئارـش  تهج  هب  هناـخ  لـخاد  ياـهراک  و  (ع ) یلع هـب  هناـخ  زا  نوریب  ياـهراک  فاـفع ، ظـفح  درم و  تعیبـط 

تاراشتنا مسینیمف ، عجرم  نتلوب  يزیرهم ، يدـهم  هب : دوش  هعجارم  رتشیب  هعلاـطم  يارب  ( . 1 : ) اهتشون یپ  دش . راذگاو  (س ) ارهز ترـضح 
هسسؤم یمالسا  هشیدنا  رد  نز  تلزنم  يروکشا ، ییانفدمحم  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  ( . 3 . ) 97 لحن ، ( . 2 . ) 1378 يدهلا ، یللملا  نیب 

، يرهاط هللا  بیبح  هب : دوش  هعجارم  صوصخ  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  ( . 4 . ) 1377 لوا ، پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و 
هویـش هللا ، لـضف  نیـسح  دـمحم  همـالع  زین  و  58 ؛ ص 67 ـ  ،1370 لوا ، پاـچ  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  هداوناـخ ، لـیاسم  رد  يریس 
هعماج توبآ ، الماپ  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  ( . 5 . ) 95 ص 115 ـ  ، 1373 لوا ، پاچ  يدازآ ، مایپ  يدشار ، فیطل  همجرت  يرادرسمه ،

.1380 لوا ، پاچ  ین ، رشن  یقارع ، مجن  هژینم  همجرت  نانز ، یسانش 

نوگانوگ ياه  هاگن  رد  نز  یندب  هیبنت 

نآ رد  هک  دشابیم  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  تسا ، هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  تّدش  هب  هک  یلئاسم  زا  یکی  ردص  یـسوم  هدنـسیون :
زا رضاح ، رـصع  رد  یحرط  نینچ  تسا . نز  ندز  نآ  لحارم  زا  یکی  هدش و  داهنـشیپ  يرـسمه  فیاظو  زا  نانز  زوشن  هراچ  يارب  یحرط 

نیا ییامن  گرزب  اب  هک  دنا  هدرک  یعس  یهورگ  تسا ! هدش  هتخانش  نانز  يدازآ  اب  داضت  رد  رشب و  قوقح  فالخ  نادقتنم , یخرب  يوس 
رد ار  هنالداعان  تسردان و  ياهشور  هیآ , زا  مهف  نیا  رب  هیکت  اب  ات  دنا  هتشاد  شالت  یعمج  دنزاسب و  مالسا  هیلع  يا  هماناعّدا  نآ  زا  حرط ,
ولج دنرامش و  هّزنم  هنالداعان  همانرب  هنوگره  زا  ار  نید  تحاس  یملع  تاهیجوت  اب  ات  دنا  هتشاد  مامتها  زین  یخرب  دنرامش ، زیاج  نز  دروم 
نآ زا  شیپ  اما  میـشاب , هتـشاد  اه  هاگدید  اهـشالت و  نیا  زا  کی  ره  هب  یهاگن  ات  میتسه  نآ  رب  هتـشون  نیا  رد  دنریگب . ار  اه  هدافتـسا  ءوس 

ّنهوبرـضا عجاضملا و  یف  ّنهورجهاو  ّنهوظعف  ّنهزوشن  نوفاخت  یتاللا  و  :) میهد رارق  یـسررب  دروم  نوگانوگ  داعبا  زا  ار  هیآ  نتم  دـیاب 
دیهد و ناشدنپ  تسخن )  ) دـیراد میب  نانآ  ینامرفان  زا  هک  ار  ینانز  /34 و  ءاسن ًاریبک ) ًایلع  ناک  هللا  ّنإ  ًالیبس  ّنهیلع  اوغبتالف  مکنعطأ  نإـف 

چیه ـا  هنآ رب  رگید )  ) دـندرک تعاطا  ار  ـا  مـش رگا  سپ  دـینزب ، ار  نانآ  درکن ) ریثأت  رگا   ) دـینک و يرود  ناشیا  زا  اه  هاـگباوخ  رد  دـعب ) )
ای قح  دنتسه  هجاوم  ناش  نارـسمه  زوشن  اب  هک  ینادرم  هب  دنوادخ  تسادیپ ، هک  هنوگ  نامه  تسا . گرزب  يالاو  ادخ  هک  دییوجم  یهار 
هس راکهار , نیا  رتهب  مهف  يارب  ندز . باوخ 3 . رتسب  رد  ندرک  تشپ  ضارعا و  تحیصن 2 . . 1 دـهد : یم  ار  راک  هس  نیا  هزاجا  ای  رایتخا 

.3 تسیچ ؟ ندز )  ) هفسلف رگید  ریبعت  هب  تسیچ ;و  يارب  هنوگچ و  برض  . 2 تسیچ ؟ زوشن  . 1 تسا : حرط  لباق  اهنآ  خساپ  زین  شسرپ و 
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حالطصا رد  هزشان  نز  تسا و  عافترا  يدنلب و  يانعم  هب  تغل  رد  زوشن  زوشن  فیرعت  ریخ ؟ ای  دراد  دوجو  یمادقا  نینچ  يارب  یطرـش  ایآ 
ۀئرملا زوشن  و  : ) دـیوگ یم  بغار  دـهدن . وا  تعاـطا  هب  نت  دـنیبب و  ـالاب  عضوم  رد  شرـسمه  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  ینز  هب 
نتفاترس شرهوش و  هب  تبـسن  وا  ترفن  هنیک و  زا  تسا  ترابع  نز  زوشن   1 .( هریغ یلا  هنع  اهنیع  هتعاط و  نم  اهسفن  عفر  اهجوزل و  اهـضغب 

, تسا هدش  فیرعت  رهوش  تعاطا  زا  وا  ندززاب  رس  نایـصع و  نز , زوشن  دوش  یم  هدید  هک  نانچ  وا . زج  هب  نتـشاد  مشچ  وا و  تعاطا  زا 
دـشاب رت  هدرتسگ  تعاطا  هرئاد  هچ  ره  اریز  دراد ; رـسمه  تعاـطا  هرتسگ  دودـح و  مهف  هب  یگتـسب  زوشن , ققحت  مدـع  ققحت و  نیا  رباـنب 

. دوش یم  مهارف  رتمک  زوشن  ققحت  هنیمز  دـشاب , رتدودـحم  رت و  گنت  رهوش  تعاطا  هرئاد  هچ  ره  سکع  هب  تسایهم و  رتشیب  زوشن  هنیمز 
هس ناوت  یم  دنا  هتشاد  هراب  نیا  رد  ناهیقف  نارسفم و  هک  ییاهریبعت  زا  تسا ؟ اجک  ات  دوخ  رسمه  زا  نز  تعاطا  هدودحم  دید  دیاب  نونکا 

دیاب نز  دهد  یم  رهوش  هک  يروتسد  ره  ینعی  تسوا ; یهاون  رماوا و  هرتسگ  هزادنا  هب  رهوش  تعاطا  هرتسگ  . 1 تفرگ : هجیتن  ار  هاگدید 
زا یکی  دـشابن ; ای  دـشاب  یـسنج  يرو  هرهب  قح  هرابرد  هچ  و  دـشابن , طوبرم  ای  دـشاب  یگداوناـخ  یگدـنز  هب  طوبرم  هچ  دـنک , تعاـطا 
ای دنک , دنلب  وا  رب  ار  دوخ  يادص  هکنیا  دننام  دیآ ; یم  تسد  هب  راتفگ  ای  راتفر  زا  هاگ  هک  تسا  ینامرفان  زوشن  : ) دسیون یم  ناگدنـسیون 

2 .( دشابن میلـست  دیوگ  یم  نخـس  وا  اب  هک  هاگ  نآ  و  دباتـشن , دهد  یم  شنامرف  هچنآ  هب  دیوگن و  خساپ  دناوخ  یم  ارف  ار  وا  هک  یماگنه 
دودحم صاخ  دروم  دـنچ  هب  تسا  زاین  ماگنه  هب  ندز  زوجم  هک  ار  یعرـش  زوشن  ناهیقف , رتشیب  : ) تسا هدروآ  زین  رانملا  ریـسفت  هدنـسیون 
قیداصم زا  ار  نز  ندرکن  شیارآ  یخرب  ترورـض و  نودـب  لزنمزا  نتفر  نوریب  رتسب , رد  درم  هتـساوخ  زا  ندز  زابرـس  لـثم  دـنا ; هتخاـس 

ییانعم زوشن  ًارهاظ  دـنزب . زامن  لسغ و  لثم  ینید  فیلاـکت  كرت  رطاـخ  هب  ار  نز  دراد  قح  درم  دـنا  هتفگ  نینچمه  و  دـنا . هدرمـش  زوشن 
هیآ و  دوش . یم  لماش  دـشاب  یگماکدوخ  رّبکت و  شا  هزیگنا  هک  ار  نز  يوس  زا  یـشکرس  نایـصع و  هنوگره  دراد و  اـهنیا  زا  رت  هدرتسگ 
نیا ساـسا  رب   3 .( دـناسر یم  ار  نـیمه  دـییوجم ) ناـشیا  رب  یهار  رگید  دـندرک , تعاـطا  امـش  زا  رگا  سپ  : ) دـیامرف یم  هـک  زین  هـفیرش 

, رهوش تساوخ  روتسد و  زا  ندرکن  تعاطا  يزارفرـس و  هنوگره  هکلب  تسا , هدشن  دودحم  يرـسمه  قوقح  هریاد  رد  نز  زوشن  هاگدید ,
زوشن اریز  تسین , راگزاس  قیقحت  رظن  اب  هاگدید  نیا  دشابن ! ای  دشاب  يرـسمه  قوقح  هب  طوبرم  روتـسد  نآ  هچ  دـیآ , یم  رامـش  هب  زوشن 

هک تسا  هتفگن  هقف  لها  زا  سک  چیه  هک  یلاح  رد  تسا , درم  زوشن  هاگتـساخ  دننامه  نز  زوشن  هاگتـساخ  تسا و  حرطم  زین  درم  هرابرد 
يو قوقح  ندرکن  تیاعر  اب  نز  هرابرد  درم  زوشن  هک  دـنرواب  نیا  رب  همه  هکلب  تسا , نز  هتـساوخ  زا  ندرکن  يوریپ  رطاـخ  هب  درم  زوشن 

هن تسا , رهوش  قوقح  ندرکن  تاـعارم  اـب  يو  زوشن  هک  تفریذـپ  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  زین  نز  دروـم  رد  نیارباـنب  دـنک . یم  ادـیپ  قـقحت 
یم تسا  هدـمآ  تسد  هب  زوشن  يوغل  فیرعت  زا  هک  هیرظن  نیا  هراـبرد  رهاوـج  بحاـص  رهوـش . ياـه  هتـساوخ  تاروتـسد و  زا  یچیپرس 

يرود ندز و  زا  تسا  ترابع  درم  زوشن  و  رفنت , یـشکرس و  هنوگره  زا  تسا  ترابع  نز  زوشن  هک  تسا  نیا  نانآ  نخـس  هجیتن  : ) دـیوگ
ره بجاو  قح  صوصخ  ماجنا  زا  يراددوخزا  تسا  ترابع  هک  هدـش  حرطم  عرـش  رد  هک  تسا  ییانعم  فـالخ  نیا  یلو  رتسب , رد  ندرک 

يراددوخ نینچمه  دشاب . بیدأت  شنزرس و  راوازـس  هچرگا  تسین ; زوشن  نز  ینابز  دب  دنا : هتفگ  ور  نیمه  زا  و  يرگید . هب  تبـسن  کی 
رب اهراک  نیا  زا  کی  چیه  اریز  تسین , زوشن  قیداصم  ءزج  درادن  یسنج  يدنم  هرهب  هب  یطبر  هک  ییاهزاین  ندروآرب  رـسمه و  تمدخ  زا 
هک ینعم  نیا  هب  دشاب ; یمیرکت  تاروتـسد  زا  یقوقح  تاروتـسد  کیکفت  مدع  هیرظن  نیا  شیادیپ  تلع  دیاش   4 .( دشاب یمن  بجاو  نز 
دنا هدرک  هدهاشم  رگید  يوس  زا  تسا و  رهوش  تعاطا  زا  ندز  زابرـس  يانعم  هب  زوشن  هک  دـنا  هدـید  وس  کی  زا  هدـشدای  هیرظن  نابحاص 

ندوب میلست  ندوب و  عیطم  ياتـسار  رد  اه  هیـصوت  نیا  همه  هک  تسا  هدش  شرـسمه  هرابرد  نز  هب  يدایز  ياه  هیـصوت  ینید  عبانم  رد  هک 
شرهوش هب  تبـسن  ینامرفان  نیرت  کچوک  نز  رگا  سپ  هک  دـنا  هتفرگ  هجیتن  بلطم  ود  نیا  زا  تسوا , ياـه  هتـساوخ  رهوش و  هب  تبـسن 

یخرب هکلب  دنتسین , رهوش  قوقح  رگنایب  همه  هدشدای  ياه  هیـصوت  اریز  تساطخ , روصت  نیا  هک  نآ  لاح  دوش , یم  هدرمـش  هزـشان  دنکب 
هک دراد  قح  نز  نیارباـنب  دـبلط . یم  ار  نز  يراوگرزب  تشذـگ و  تقیقح  رد  هک  تسا  رهوش  میرکت  رگید  یخرب  قوقح و  زا  هتـساخرب 
نآ نز , زوشن  نیاربانب  رتشیب ; هن  تسوا و  قوقح  دودح  رد  اهنت  رهوش  تعاطا  . 2 دهدن . نت  رهوش  ياه  هتساوخ  همه  هب  دنکن و  تشذگ 
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زا ندرکن  تعاطا  زا  تسا  ترابع  نز  دروم  رد  زوشن  : ) دـسیون یم  هر ) ) ینیمخ ماـما  دوشن . تیاـعر  قوقح  نیا  هک  دـبای  یم  ققحت  هاـگ 
ندرب تذل  يرو و  هرهب  اب  تسا و  زیمآرفنت  هک  ییاهزیچ  زا  دوخ  نتـساریپن  ندرکن , نیکمت  لثم  وا ; رب  تسا  بجاو  هک  ییاج  رد  رـسمه 
لزنم زا  نتفر  نوریب  نینچمه  دشاب و  نآ  راتـساوخ  رهوش  هک  یتروص  رد  ندرکن  شیارآ  ندرکن و  تفاظن  زین  دـشاب , یم  راگزاسان  وا  زا 

زا رگا  نیاربانب  دنک . یمن  ادیپ  ققحت  زوشن  دـشابن  بجاو  هک  یتروص  رد  اهنت , ندرکن  تعاطا  اب  اّما  اهنیا . دـننام  رهوش و  هزاجا  نودـب  وا 
يزپشآ و… یطایخ , ندرک , وراج  لثم  درادن  یسنج  يریگ  هرهب  اب  یطابترا  هک  ار  درم  ياهزاین  ای  دنز  زابرـس  هناخ  ياهراک  نداد  ماجنا 
نز و زا  کی  ره  نتفر  نوریب  اـب  زوشن , هک  تسا  نیا  رهاـظ  : ) دـسیون یم  زین  رهاوج  بحاـص   5 .( دنک یمن  قدـص  زوشن  دزاسن , هدروآرب 

یم زوشن  ققحت  ثعاب  نز  طسوت  اهنآ  ندرکن  تیاعر  هک  دنمادک  قوقح  نیا  اما   6 .( دبای یم  ققحت  رگیدکی  رب  بجاو  فیاظو  زا  رهوش 
هرهب عاتمتسا و  . 1 دوش : یم  هصالخ  ناونع  هس  رد  نز  رب  درم  بجاو  قوقح  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  یهقف  ریغ  یهقف و  نوتم  زا  دوش ؟

نودـب نتفرن  نوریب  لزنم و  رد  نز  تنوکـس  . 3 دوش . یم  درم  رفنت  بجوم  هک  ییاـهزیچ  اـهراک و  زا  نز  ندوب  هتـساریپ  . 2 یسنج . يرو 
دشاب و هتـشاد  نیکمت  شرـسمه  هب  تبـسن  هک  تسا  بجاو  نز  رب  : ) میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  یهقف  نوتم  زا  ترابع  دنچ  رهوش . هزاجا 

یگتسکش ای  يزیر  نوخ  بجوم  هکنیا  نودب  دنزب , ار  هزـشان  نز  دراد  قح  درم  دیادزب و  دوخ  زا  دوش , یم  وا  رفنت  ثعاب  هک  ار  ییاهزیچ 
بجوم هک  ییاـهراک  نداد  ماـجنا  اـی  وا  قوقح  ندادـن  ماـجنا  تروص  هب  شرـسمه  هب  تبـسن  نز  دّرمت  زا  تسا  تراـبع  زوشن   ) 7 .( ددرگ

هدروآرب رد  رهوش  هب  تبـسن  نز  درمت  زا  تسا  ترابع  زوشن   ) 8 .( دشاب ندرک  شنزرـس  ای  نداد  مانـشد  لثم  هچ  رگا  ددرگ , یم  وا  ترفن 
دشاب ندرک  شنزرـس  ای  نداد  مانـشد  لیبق  زا  اهراک  نآ  هچ  رگا  دوش  یم  وا  ترفن  بجوم  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  ای  شقوقح  نتخاسن 

تـسخن ناونع  لّمکم  مّمتم و  تقیقح  رد  مود  ناونع  هدـشدای , ناونع  هس  زا   9 .( ترورـض هزاجا و  نودب  لزنم  زا  نتفر  نوریب  نینچمه  و 
تروص هب  دنکن و  ادـیپ  تیدودـحم  عاتمتـسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنک  مهارف  ار  رهوش  رفنت  تابجوم  درادـن  قح  نز  رگا  ینعی  تسا ;

يرو هرهب  اب  تسا و  رهوش  ترفن  بجوم  هک  ییاهزیچ  ندودزن  و  : ) دـسیون یم  تحارـص  هب  ینیمخ  ماـما  هک  ناـنچ  دریگ , ماـجنا  لـماک 
رگا تاریبعت  یخرب  تسا ؟ يا  هناگادج  ّقح  دوخ  ای  تسا , تسخن  ناونع  لّمکم  زین  موس  ناونع  ایآ  اما  تسا .) راگزاسان  تذل  یـسنج و 

يا همطل  رگا  یتح  هک  تسا  يا  هناگادج  قح  لزنم  زا  نتفرن  نوریب  هک  دنا  هدرک  حیرصت  اهقف  زا  یضعب  اما  تسا , مهبم  تهج  نیا  زا  هچ 
نوریب هک  یلاح  رد  دور  نوریب  لزنم  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  هک  تسین  زیاج  نز  يارب  : ) دـشاب رهوش  هزاجا  اـب  دـیاب  دـنزن , مه  عاتمتـسا  هب 

; تسین زیاج  دـشابن , زین  يرـسمه  هژیو  قح  اـب  راـگزاسان  هچ  رگا  نتفر  نوریب  طاـیتحاربانب  هکلب  دـشاب , عاتمتـسا  قح  اـب  راـگزاسان  نتفر 
راگزاسان یسنج  يریگ  هرهب  قح  اب  هکنیا  رگم  تسین ; مارح  رهوش  هزاجا  نودب  اهراک  ریاس  اما  دوش . یم  هزشان  تفر  نوریب  رگا  نیاربانب 

, دـشابن زین  عاتمتـسا  قح  اب  راگزاسان  نتفر  نوریب  هچ  رگا  دور , نوریب  رهوش  هزاـجا  نودـب  لزنم  زا  هک  تسین  زیاـج  نز  يارب   ) 10 .( دشاب
یکی دوـش ; یم  هصـالخ  زیچ  ود  رد  نز  رب  درم  قوـقح  بـیترت  نـیا  هـب   11 (. درادـن هقفن  قاقحتـسا  تفر , نوریب  هزاـجا  نودـب  رگا  سپ 
نامرف . 3 دوشن . تیاعر  قح  ود  نیا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ققحت  هاگ  نآ  زوشن و  و  لزنم . رد  تنوکـس  مود  یـسنج , يریگ  هرهب  عاتمتـسا و 

: دیوگ یم  رهاوج  بحاص  هک  نانچ  تسا ; نیکمت  دض  زوشن  هیرظن  نیا  ساسا  رب  رتشیب . هن  تسا و  یسنج  عاتمتسا  رد  اهنت  رهوش  زا  يرب 
دهد رارق  درم  رایتخا  رد  ار  دوخ  نز  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نیکمت  12 و  .( دشاب یم  زوشن  ربارب  رد  هک  تسا  نیکمت  ندوبربتعم  رد  نخس  )

رد ار  دوخ  زا  تسا  تراـبع  لـماک , نیکمت  : ) دـسیون یم  نیکمت  فیرعت  رد  رهاوج  بحاـص  دـشاب . نکمم  وا  يارب  عاتمتـسا  هنوگره  اـت 
هلئـسم هکلب  تسا , هقفن  بوجو  طرـش  قاـفتا  هب  هک  يزوشن  مدـع  نآ  دـبای ; ققحت  زوشن  مدـع  هک  يا  هنوگ  هب  نداد  رارق  رهوـش  راـیتخا 

اـهیاج و زا  ار  یـصاخ  تقو  اـی  صاـخ  لـحم  هک  يا  هنوگ  هب  درک , نیکمت  دـش  هتفگ  هک  يا  هنوـگ  هب  نز  رگا  نیارباـنب  تسا . یعاـمجا 
یم تروص  یتقو  زوشن  نیاربانب   13 .( تسین بجاو  هنرگ  تسا و  بجاو  قافنا  درم  رب  دـنکن , نییعت  یـسنج  يریگ  هرهب  بسانم  ياهنامز 

تاهج زا  هچ  رگا  دوش , یمن  هدرمـش  هزـشان  تروص  نیا  رد  درک  نیکمت  رگا  اما  دهدن , درم  تاعتمت  هب  نت  دنکن و  نیکمت  نز  هک  دریگ 
14 .( تسا هدش  دنبیاپ  نادب  جاودزا  ماگنه  نز  هک  یقح  رهوش ; عاتمتسا  قح  زا  نز  يراددوخزا  تسا  ترابع  زوشن  . ) دشاب رـصقم  رگید 
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هدرک بجاو  نز  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  ندرکن  تعاطا  اـی  درم  یـسنج  زاـین  ندروآرب  زا  نز  ندرک  يراددوخ  زا  تسا  تراـبع  زوشن  )
ای دـنراد ; ار  یلاـمتحا  عـضوم  ود  زا  یکی  درم , رگید  قوـقح  هب  عـجار  هیرظن  نیا  ناـبحاص   15 .( تسا هدیدنـسپ  هیرظن  ود  ره  هک  تـسا 

يارب يرگید  قح  هکنیا  ای  و  دهد . رارق  رفیک  هتـسیاش  ار  وا  هچ  رگا  دنناد  یمن  زوشن  ناونع  قدص  رد  رثؤم  ار  اهنآ  يادا  زا  نز  يراددوخ 
رد رهاوج  بحاص  دوش . یم  هدافتسا  مالکلارهاوج  نتم  زا  هک  نانچ  دننادرگ , یم  رب  عاتمتسا  قح  هب  ار  وا  قوقح  مامت  دنتسین و  لئاق  درم 

: دسیون یم  رگید  ياجرد  .16 و  دنک یم  فیرعت  درم  عاتمتسا  يارب  نز  يراپس  نت  هب  ار  نیکمت  دناد و  یم  نیکمت  دض  ار  زوشن  اج  کی 
عفر رهوش و  تمدخ  زا  ندرک  يراددوخ  نینچمه  و  دشاب . بیدأت  شنزرس و  راوازس  هچ  رگا  تسین , زوشن  درم  هب  تبـسن  نز , ینابز  دب  )

زا بجوم  هک  ییاهراک  زا  اهنیاریغ  اهنیا و  زا  کی  چـیه  اریز  دوش , یمن  هدرمـش  زوشن  درادـن , یـسنج  يریگ  هرهب  هب  یطبر  هک  ییاهزاین 
تبـسن درم  يارب  اهقف  هک  یقوقح  همه  ناشیا , رظن  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تاریبعت  نیا   17 .( تسین بجاو  نز  رب  تسین , عاتمتسا  نتفر  نیب 

رد لزنم و ... رد  تنوکـس  دوش , یم  رهوـش  رفنت  بجوـم  هک  ییاـهراک  ندادـن  ماـجنا  شیارآ , تفاـظن , لـیبق  زا  دـنا  هدرک  حرطم  نز  هب 
دنزن عاتمتـسا  هب  همطل  دنچره  ار  لزنم  رد  تنوکـس  هک  یناسک  زا  یخرب  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  عاتمتـسا  قح  يادا  يارب  همدقم  تقیقح 
يارب : ) مینیب یم  ییوخ  هللا  تیآ  ترابع  رد  هک  نانچ  لالدتـسا , لباق  لیلد  يور  زا  هن  دـنا و  هداد  اوتف  طایتحا  باب  زا  دـنا  هتـسناد  بجاو 

, طایتحاربانب هکلب  دشاب , عاتمتـسا  قح  اب  راگزاس  شنتفر  نوریب  هک  ییاج  رد  دور ; نوریب  لزنم  زا  رهوش  هزاجا  نودب  هک  تسین  زیاج  نز 
زین یهقف  یناـبم  اـب  هک  زوشن  هب  عجار  هیرظن  نیا   18 .( تسین زیاج  دـشابن , عاتمتـسا  اب  راگزاسان  رگا  یتح  ًاقلطم  هزاجا  نودـب  نتفر  نوریب 

زوشن ار  درم  یـسنج  قح  زا  نز  ندززابرـس  اهنت  اریز  دنک , یم  دودـحم  تدـش  هب  ار  زوشن  هنیمز  وس  کی  زا  دـسر , یم  رظن  هب  رتراگزاس 
راتفر و هنوگره  هب  دهد  یم  هعـسوت  ار  نآ  هنماد  رگید  يوس  زا  یلو  ار , وا  قحان  قح و  ياه  هتـساوخ  هنوگ  ره  اب  تفلاخم  هن  دـناد و  یم 

یم رهاوج  بحاص  تهج  نیمه  هب  دـماجنایب . عاتمتـسا  زا  تیمورحم  هب  هجیتن  رد  دوش و  نز  هب  تبـسن  درم  یلیم  یب  ثعاـب  هک  يراـتفگ 
ددرگ عاتمتـسا  ناکما  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب , نز  یلیم  یب  ترفن و  هیآ  رد  زوشن  زا  دوصقم  هک  تسین  دـیعب  : ) دـیوگ
یسنج يریگ  هرهب  یکیدزن و  هب  لیم  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  دشاب  نآ  دننام  ییاهراک  تشرد و  نانخس  و  ندیـشک , مهرد  هرهچ  اب  هچرگ 

اب ترفن  راهظا  یناج , نارگ  ندنادرگ , يور  ندیـشک , مه  رد  هرهچ  اب  زوشن  هک  تسا  یهیدـب  : ) دـیوگ یم  رگید  ییاجرد  ایی   19 .( ددرگ
اب هـطبار  رد  ارچ ؟ هنوـگچ و  ندز ،  20 .( دـبای یم  ققحت  دـهاکب , نز  زا  ار  درم  ییوجماـک  يرو و  هرهب  هک  ییاـهراک  راـتفر و  اـی  راـتفگ 

دنراد دیکأت  قفاوت و  بلطم  نیا  رب  ناهیقف  نارسفم و  همه  تسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  تایاور  هب  هجوت  اب  نز ، ندز  یگنوگچ 
رد ًالوا  دنا ، هتفگ  ساسا  نیمه  رب  دوب . دهاوخ  هید  بجوم  هنرگ  دناسرن و  یمـسج  رازآ  بیـسآ و  ینعی  دشاب ؛ حّربمریغ )  ) دـیاب ندز  هک 

. دوش شخپ  دـیاب  هکلب  دـشابن  عضوم  کـی  رد  ندز  ًاـیناث  و  دوش , زیهرپ  مشچ و ... تروـص ، لـثم  ساـسح  عـضاوم  زا  دـیاب  ندز  ماـگنه 
دنک و يرود  مکـش  ولهپ و  تروص , دـننام  ساسح  عضاوم  زا  ندز  ماگنه  هک  تسا  هتـسیاش  : ) میرگن یم  هراب  نیا  رد  ار  اهقف  زا  یتارابع 

حّربم دشاب و  حّربمریغ  دیاب  کش  نودـب  ندز  اما  و   ) 21…( دوش هدـنکارپ  فلتخم  عضاوم  رب  هکلب  دزیهرپب , عضوم  کی  ندز  زا  نینچمه 
یندز ینعی  حربمریغ  ندز   ) 22 .( دنراد رظن  قافتا  طرش  نیا  رب  ناناملـسم  همه  ًارهاظ  دشاب و  یتخـس  تقـشم و  ثعاب  هک  تسا  یندز  نآ 

تسا …و نماض  دـش , نز  تکاله  ثعاب  درک و  زواـجت  زاـجم  ّدـح  زا  ندز  رد  درم  رگا  سپ  ددرگن … دـیدش  رازآ  تیذا و  ثعاـب  هک 
اه ییاـبیز  رهظم  تروـص  هک  دـنک  يرود  تروـص  رب  ندز  زا  نینچمه  درواـین و  دورف  لـحم  کـی  رب  ار  تابرـض  درم  هک  تسا  هتـسیاش 
اب ای  هبترم  هس  نز , فتک  رب  تسد  اب  کبـس  ندز  لثم  : ) دـشاب كاوسم  بوچ  دـننام  کبـس  يزیچ  دـیاب  راک  نیا  رازبا  ًاـثلاث  23 و  .( تسا
رد هک  دشابن  روآدرد  تخـس  هک  یندز  ینعی  هدش ; ریـسفت  حّربمریغ  هنوگ  هب  هیآ  رد  ندز   ) 24 .( رگید كزان  بوچ  اب  اـی  كاوسم  بوچ 

رگم دشابن , رگید  هلیـسو  بوچ و  هنایزات و  اب  هک  هدش  دّیقم  ور  نیمه  زا  و  هژیو , تفارظ  اب  تسا  یندیـشک  تسد  هکلب  تسین , ندز  عقاو 
ندز تسا , هدـمآ  ریخا  نتم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تقیقح  رد  ندز  عون  نیا   25 .( دـنز یم  كاوسم  نآ  اب  ناسنا  هک  كاوسم  كزان  بوچ 

لومعم ندز  هن  تسا و  صاخ  ندز  برض )  ) زا عراش  دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن  دنک و  یم  ادج  ًالماک  جیار  یلومعم و  ياهندز  زا  ار  نز 
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زیوجت هفـسلف  دوـش . یم  تسوـپ  گـنر  رییغت  يدوـبک و  بجوـم  مک  تسد  هک  دوـخ  نارـسمه  هب  تبـسن  نادرم  ياـهتنوشخ  رد  جـیار  و 
ندز هک  تسا  نیا  كرتشم  هطقن  فالتخا . هطقن  کی  دراد و  دوجو  كرتشم  هطقن  کی  نارـسفم  ناـهیقف و  نیب  عوضوم  نیارد  برـض ) )

ماقتنا هن  دـشاب  رظن  رد  نز  حالـصا  دـیاب  ندز  رد  . ) تسا هراچ  حالـصا و  يارب  هکلب  تسین , درم  ندرک  یلاخ  هدـقع  يریگ و  ماقتنا  يارب 
بیدأت دوصقم  اریز   ) 26 .( تسا هداد  ماجنا  مارح  راک  دنزب  روظنم  نیا  هب  رگا  هک  تسا  هتفگ  کلاسم  رد  دیهـش  و  ییاشگ . هدقع  يریگ و 

هک تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هچنآ   ) 27 .( دـننک یم  نادان  دارفا  زا  یخرب  هک  ناـنچ  وا  ندرک  تیذا  ندـناسر و  رازآ  هن  تسا  نز 
ار فدـه  هک  هزادـنا  نیرتمک  هب  نآ  نوچ  دـنچ و  رد  دـیاب  سپ  دـشاب ; دـیاب  رهوش  تعاـطا  هب  وا  ندـنادرگزاب  نز و  حالـصا  يارب  ندز 

ریبعت هب  تسا . راذگریثأت  نز  بیدأت  حالصا و  رد  ناونع  هچ  هب  برض  هک  تسا  نیا  فالتخا  هطقن  اما   28 .( دوش هدنسب  دنک  یم  هدروآرب 
نیا رب  یخرب  دراد ؛ دوجو  تشادرب  ود  هنیمز  نیا  رد  ددرگ ؟ یم  نز  تعاطا  حالـصا و  ثعاـب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ندز  زا  يرثا  هچ  رگید 

هجیتن رد  سرت و  ثعاب  دنک , یم  داجیا  نز  مسج  رد  هک  يریثأت  ظاحل  هب  نیاربانب  کبـس ; اما  تسا , یندب  هیبنت  رفیک و  ندز , هک  دـنرواب 
هک نآ  یب  هدومن و  بلـس  ار  شرهوش  قوقح  هدرک و  زوشن  هک  دـیوگ  یم  نخـس  ینز  هراـبرد  هیآ  : ) ددرگ یم  رهوش  ربارب  رد  وا  میلـست 

دوجو اب  درم  رب  نز  یـشکرس  زا  هدـنکآ  ياضف  نینچ  رد  تسا . هداد  رارق  تناـها  دروم  ار  درم  تیناـسنا  دـیامن , عییـضت  ار  وا  قوقح  درم 
یمارآ هب  ار  نز  هک  نآ  زج  دنام  یمن  يا  هراچ  درم  يارب  دـعب , هلحرم  رد  رتسب  ندرکادـج  ای  درم و  زیمآ  هظعوم  هنارگ و  تحیـصن  راتفر 

هدرک دولآ  لگ  ار  یگداوناخ  ياضف  يافـص  تسا و  درم  تیناـسنا  هیلع  نایـصع  هک  يا  یناـمرفان  زا  يو  اـت  دـهد , رارق  یندـب  هیبنت  دروم 
دـناسرتب و ار  نز  هک  تسا  یبرـض  دارم  هکلب  نینوـخ , اـی  تخـس  نادـنچ  هن  تسا  یبرـض  برـض , زا  دارم  ًاـیناث  درادرب …و  تسد  تـسا 

حالـصا تهج  يرازبا  ناونع  هب  ار  یندـب  هیبنت  هک  يزیچ  یـسانش  ناور  تاـیبدا  رد   ) 29 .( درادرب تسد  دوخ  یناـمرفان  زا  وا  دوش  بجوـم 
هکنیا نیا , ربانب  تخانـش . تیمـسر  هب  ار  ینآرق  نوناق  شزرا  هاگیاج و  دـیاب  ور  نیا  زا  درادـن . دوجو  دـنک , یفن  هرـسکی  اـهراتفر  یخرب 

30 .( تسا هناـمیکح  هناـیارگ و  عقاو  هداد  رارق  زوشن  نارحب  يارب  نکمم  لـح  هار  نیرخآ  ناوـنع  هب  ار  هزـشان  رـسمه  برـض  هنیزگ  نآرق 
لها ندرک  مار  يارب  یندب  هیبنت  هک  دسرب  یندب  هیبنت  هب  تبون  دوشن و  دـیاع  يا  هجیتن  رتسب  ییادـج  هظعوم و  زا  هک  تساجنآ  مود  هتکن  )

ای ساّـسح  عـضاوم  زا  ندرک  يرود  دـننام  مزـال , ياـهطایتحا  برـض  یگنوـگچ  رد  هک  یناـسک  هـمه   31…( تسا رثؤم  ًالماک  تجاـجل 
باختنا يا  هناریگ  تخـس  تایرظن  برـض , عوضوم  ینعی  موس ; ثحب  رد  هک  اهنآ  نینچمه  دـنا و  هدرک  طرـش  ار  اـه  هبرـض  یگدـنکارپ 

یم ور  نیمه  زا  دـننک . یم  یقلت  یمـسج  رازآ  یندـب و  هیبنت  ناونع  هب  ار  نآ  ینعی  تسا ; هاـگن  نیمه  برـض , هب  ناـش  هاـگن  دـنا , هدرک 
تبوقع رفیک و  یعون  ندز )  ) هک تسا  نیا  هنیمز  نیارد  مود  تشادرب  دـنریگب . ار  نز  هب  ندیـسر  بیـسآ  ولج  مزال  تادـیهمت  اب  دنـشوک 

هنوگ چیه  رگید  هک  دنامهفب  وا  هب  دـنک و  مالعا  نز  هب  ار  دوخ  یتحاران  رّفنت و  تیاهن  دـهاوخ  یم  ندز  اب  درم  یمـسج , هن  تسا ; یناور 
دنویپ موادـت  هب  يدـنم  هقالع  رـسمه و  هب  قشع  هناشن  ندرک  تحیـصن  رگا  تسا . هدـنامن  یقاب  نز  هب  تبـسن  وا  يارب  یگتـسبلد  هقـالع و 

يروخلد یتحاران و  هیاس  رد  قشع  نآ  هک  دوب  نیا  تمالع  رتسب  رد  وا  هب  ندرک  تشپ  ینادرگیور و  رگا  دـش و  یم  هدرمـش  وا  اب  یفطاع 
یم رادـشه  نز  هب  تسا و  قشع  نتفای  نایاپ  مالعا  صالخریت و  يانعم  هب  ندز  تسا , هتفرگ  رارق  يدوبان  رطخ  ضرعم  رد  هتفای و  شهاک 
یم شوغآ  رد  زورید  ات  هک  ار  شرـسمه  نینچ  نیا  هک  درادـن  هبذاـج  درم  يارب  رگید  هدـش و  تبحم  زا  يراـع  يرـسمه  هطبار  هک  دـهد 
دور یم  هناشن  ار  نز  ندوب  قوشعم  هیحور  هک  تسا  درط  راجزنا و  رّفنت و  دامن  ندز , هیرظن , نیا  ساسا  رب  دنار . یم  دوخ  زا  زورما  تفرگ 

رتراگزاس همیرک  هیآ  زا  تایاور  نییبت  ریسفت و  اب  تشادرب  نیا  دسر  یم  رظن  هب  ار . شمـسج  هن  درازآ  یم  ار  وا  ناور  وا , یندب  هیبنت  هن  و 
ینعی دـشاب ; حّربمریغ )  ) دـیاب برـض ,  32 تـسا هدیـسر  (ع ) تیب لـها  همئا  و  (ص ) مرکاربماـیپ زا  هـک  یتاـیاور  ریـسفت  قـبط  اریز  دـشاب ,

, دوش هدرمـش  یندب  هیبنت  دناوت  یمن  یندز  نینچ  کش  یب  دشاب . كاوسم  بوچ  اب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دشابن و  هدنهدرازآ 
هدش تیاور  هیجوت  زا  ریزگان  دنتسه , یندب  هیبنت  هب  دقتعم  هک  نانآ  زا  یخرب  لیلد  نیمه  هب  دنک . یمن  داجیا  یمسج  رازآ  هنوگ  چیه  اریز 
ماـما تیاور  تسا و  كاوسم  بوچ  اـب  ندز  نیزاـغآ  هلحرم  : ) تسا ندز  تسخن  هلحرم  هب  طوبرم  كاوـسم  بوـچ  اـب  ندز  دـنا  هتفگ  و 
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كاوسم بوچ  اب  ندز  رتالاب  لحارم  اما  دوش , لمح  ینعم  نیمه  رب  دیاب  دنک  یم  ریـسفت  كاوسم  اب  ندز  هب  هیآ  رد  ار  برـض  هک  (ع ) رقاب
هک نانچ  تسا ; راگزاسان  دـنک  یم  رکنم  زا  یهن  رب  تلـالد  هک  یتاـیآ  اـب  رگید  يوس  زا  و  تسا . قلطم  اـهقف  نانخـس  هیآ و  اریز  تسین ,

تـسردان تسا  هدـش  نآ  يارب  هک  یلالدتـسا  مغر  هب  هیجوت  نیا  اـّما   33 .( دـنک یمن  هدروآرب  ار  فدـه  لحارم  همه  رد  كاوسم  اـب  ندز 
درادـن و توافتم  ماـجنا  زاـغآ و  نیارباـنب  تسا , رازآ  یب  ندز  نآرق , رظن  دروم  ندز  هک  تسا  نیا  تیاور  رد  یلـصا  دوصقم  اریز  تسا ,
ای ندز  هجیتن , رد  تسا . زاجمریغ  شندز  درکن , تاعارم  رگا  دشابن و  هدنهد  رازآ  شندز  دیاب  درک  تیاعر  ار  رظن  دروم  ندز  یـسک  رگا 

ياعدم تابثا  يارب  یفاک  کی  چیه  زین  تسا  هدش  نایب  هک  یلیالد  تسین . یندب  هیبنت  اما  تسا  زاجم  ای  و  زاجم , ریغ  اما  تسا  یندـب  هیبنت 
تیاور اریز  تسا ـ  هیآ  اب  راگزاسان  هن  دـنک , یم  ّدر  ار  یندـب  هیبنت  هجیتن  رد  یناسررازآ و  هک  یتیاور  قبط  رب  لمع  اریز  تسین , هدـشدای 

زا یهن  هلوقم  زا  ای  هزـشان  نز  ندز  نوچ  تسا , رکنم  زا  یهن  هلدا  اب  راـگزاسان  هن  و  دـهد ـ  یم  حیـضوت  ار  نآ  ياـنعم  تسا و  هیآ  رّـسفم 
زا یهن  ییوشانز  هژیو  طباور  هب  هجوت  اب  دـشاب  رکنم  زا  یهن  هلوقم  زا  مه  رگا  ای  تسا و  نز  هب  تبـسن  رّفنت  راهظا  اـهنت  هکلب  تسین , رکنم 

تیاور و هب  لمع  مه  هن  و  درک . قیبطت  اجنیا  رد  تسا  رکنم  زا  یهن  لحارم  هلمج  زا  هک  ار  یندز  ناوت  یمن  تسا و  صاخ  هویـش  اـب  رکنم 
هچ ار  ندز  زا  فده  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  نتـشادن  ای  نتـشاد  هلـصاف  نوچ  دراد , هلـصاف  فدـه  هب  ندیـسر  اب  ییاور  ریـسفت  شریذـپ 

ار يزیچ  نینچ  لیلد  مادـک  هب  اما  دراد , هلـصاف  نآ  اب  كاوسم  بوچ  اب  ندز  هک  هتبلا  دـشاب  وا  مسج  هب  یناسر  رازآ  فدـه  رگا  مینادـب ;
بوچ و  حّربـمریغ )  ) هب ندز  ریـسفت  دوـخ  هکلب  تسا , نز  مسج  هب  یناـسررازآ  ندز , زا  فدـه  هک  میرادـن  یلیلد  چـیه  مینادـب ؟ فدـه 

ندادـن تلاخد  نآرق و  زا  تنـس  ریـسفت  رب  هیکت  لاح  ره  هب  ندـناسر . رازآ  زج  تسا  رگید  يزیچ  فدـه  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  كاوسم 
هژیو ندز  هکلب  تسین , جیار  یلومعم  ندز  برـض ,)  ) زا نآرق  دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن  ار  تیعقاو  نیا  ندز )  ) هلوقم رد  هنایماع  تینهذ 

زوشن و هیآ  اب  هطبار  رد  ثحب  نیموس  برـض )  ) زیوجت طرـش  یندب . یمـسج و  بیـسآ  هن  دراذگ  یم  یفطاع  یحور و  ریثأت  هک  تسا  يا 
رتسب و رد  يرود  هظعوم , هناگ  هس  لحارم  هطوبرم  هیآ  دنک . یم  باجیا  ار  ندز  هک  تسا  ییاهتلاح  ای  تلاح  قیقد  نییعت  هزشان , نز  ندز 

نینچمه ندز و  اـیآ  هـک  تـسا  حرطم  شـسرپ  نـیا  نوـنکا  ّنهزوـشن .) نوفاـخت  یتـاللاو   ) دـنک یم  حرطم  زوـشن  فوـخ  یپ  رد  ار  ندز 
هک نآ  ای  دـشاب  زوشن  فوخ  هک  یتروص  رد  اـی  دـبای و  ققحت  زوشن  دوخ  هک  دوش  یم  لاـمعا  یماـگنه  رتسب  رد  ینادرگیور  تحیـصن و 
هب اجنیا  رد  هک  تسا  توافتم  هنیمز  نیا  رد  اه  هاگدید  زوشن ؟ زا  سرت  تروص  رد  رگید  یضعب  زوشن و  تروص  رد  لحارم  نیا  زا  یضعب 
رد برض , رتسب و  رد  ینادرگیور  تحیصن , ینعی  هناگ  هس  لحارم  هک  دنرواب  نیا  رب  نارسفم  اهقف و  زا  یخرب  . 1 دوش : یم  هدروآ  لامجا 
دـش هدـید  نز  تاکرح  راتفر و  رد  زوشن  ياه  هناشن  هاگره  هک  ینعم  نیدـب  تسا , هدـمآ  هیآ  رد  هک  یبیترت  اب  اما  تسا , زوشن  فوخ  یپ 

رهاوج بحاص  لقن  ربانب  عفانلا  رـصتخم  رد  ققحم  دنزب . موس  هلحرم  رد  دنک و  ضارعا  درکن  ریثأت  رگا  دنک , تحیـصن  زاغآ  رد  دیاب  درم 
ياه هناشن  ندش  راکشآ  رب  هناگ  هس  تامادقا  هتفگ  عفانلا  رصتخم  باتک  رد  فنصم  رطاخ  نیمه  هب  : ) تسا هدرک  باختنا  ار  هیرظن  نیمه 

رد ییابطابط  همالع   34 .( دـشاب رکنم  زا  یهن  بیترت  بسح  رب  دـیاب  هتبلا  تسین . ندزریغ  ندز و  ناـیم  یقرف  نآ  رد  و  تسا , بترتم  زوشن 
راکـشآ زوشن ) فوخ   ) زا دوصقم  و  رهوش , زا  نز  ینامرفان  یـشکرس و  زا  تسا  ترابع  زوشن  : ) دنک یم  دییأت  ار  هیرظن  نیمه  زین  نازیملا 

شقن نتفرگ  رظن  رد  زوشن , لـصا  رب  هن  هدـش  بترتـم  زوشن  فوخ  رب  هناـگ  هس  ياـهراکهار  هکنیا  دـیاش  و  تسا , نآ  ياـه  هناـشن  ندـش 
راکـشآ لحارم  رد  ققحت و  زا  شیپ  دراد , دربراک  نایـصع  تروص  رد  هک  نانچ  هظعوم  اریز  تسا , هناگ  هس  ياهراکهار  نایم  زا  هظعوم 

تسا رکنم  قادصم  درف و  هچنآ  هکنیا  یکی  تسا ; هتفرگ  رارق  دقن  دروم  تهج  ود  زا  هیرظن  نیا   35 .( تسا رثؤم  زین  نآ  ياه  هناشن  ندش 
رب هکنیا  رگید  و  دریگ . تروص  رکنم  زا  یهن  رکنم , ققحت  زا  شیپ  هک  درادـن  ینعم  سپ  نآ , ياـه  هناـشن  روهظ  هن  تسا  نز  زوشن  دوـخ 

, دوب دهاوخ  لامعا  لباق  نز  راتفگ  راتفر و  رد  نآ  ياه  هناشن  روهظ  زوشن و  فوخ  تروص  رد  هناگ  هس  لحارم  همه  هاگدید , نیا  ساسا 
ساسحا نآ  رطخ  اهنت  هک  نآ  هن  دـبای  ققحت  دوخ  زوشن , هک  دوش  یم  ارجا  یتقو  رد  اـهنت  ندز , هک  دـنا  هدرک  عاـمجا  اـهقف  هک  نآ  لاـح 

اما دوش , یم  لامعا  رطخ  ساسحا  تروص  رد  ینادرگیور  تحیـصن و  هناـگ , هس  ياـهراکهار  زا  هک  تسا  نیا  مود  هاگدـید  . 2 36. دوش
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دناوت یم  زوشن  ققحت  اب  اما  درادن , ندز  قح  درم  زوشن  لصا  زا  شیپ  سپ  دـبای . ققحت  زوشن  دوخ  هک  دوش  یم  حرطم  هاگ  نآ  اهنت  ندز ,
ای دیشک  مه  رد  هرهچ  رهوش  ربارب  رد  هکنیا  دننام  دش , هدید  نز  راتفر  رد  زوشن  ياه  هناشن  هاگره  : ) دنک ندز  هب  مادقا  هلحرم  نیتسخن  رد 

يرود وا  زا  رتسب  رد  هک  تسا  زیاج  درم  يارب  داد , رییغت  ار  شا  هنابدؤم  راتفر  وا  اب  دروخرب  رد  ای  درک  یناـج  نارگ  وا  ياـهزاین  ماـجنا  رد 
يارب تسین  زیاج  و  تسا , هدمآ  لوا  تلاح  تیاور , رد  اما  دـنک , ادـج  ار  شرتسب  یلوقربانب  ای  دـنک , وا  هب  تشپ  هک  تروص  نیا  هب  دـنک 

, تفای ققحت  لمع  رد  تسا , مزال  دراوم  رد  رهوش  تعاطا  زا  نز  يراددوخ  نامه  هک  زوشن  رگا  اما  دنزب . ار  نز  یتلاح  نینچ  رد  هک  درم 
رازآ يزیرنوـخ و  بجوـم  ندز  دـنک و  هدنـسب  دـح  نیرتـمک  هب  دـیاب  و  هـلحرم . نـیلوا  رد  هـچرگ  دـنزب  ار  وا  هـک  تـسا  زیاـج  درم  يارب 
شیپ یکی  هک  رتسب , رد  ینادرگیور  برـض و  نیب  تسا  قرف  هچ  هک  تهج  نآ  زا  تسا , هتفرگ  رارق  دقن  دروم  زین  هیرظن  نیا   37 .( ددرگن

هک دراد  دوجو  لاکشا  نیا  هیرظن  نیا  رد  ( ؟ دریگ یم  رارق  رازآ  دروم  نز  تلاح , ود  ره  رد  هکنیا  اب  نآ , زا  سپ  يرگید  تسا و  زوشن  زا 
ناسآ زین  و  دشاب . زیاج  هانگ  زا  شیپ  رفیک  نیا  دیابن  سپ  دوش , یم  رهوش  رب  نز  بجاو  قح  نتفر  نیب  زا  بجوم  زین  رتسب  رد  ینادرگیور 

.3 38 .( درک مادقا  نادب  تبسن  ناوت  یم  تیصعم  ياه  هناشن  ندش  راکـشآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نیا  رب  لیلد  دناوت  یمن  ینادرگیور  ندوب  رت 
یم راکشآ  زوشن  ياه  هناشن  هک  یتلاح  يارب  تحیصن ) ;  ) تسا تلاح  کی  يارب  کیره  هناگ  هس  ياهراکهار  هک  دنرواب  نیا  رب  يا  هدع 

هک یتلاح  يارب  برـض )  ) ماجنارـس و  درادـن , نآ  رب  رارـصا  اما  هدرک  زوشن  نز  هک  یتلاح  يارب  ینادرگیور ) , ) تسا زوشن  فوخ  دوش و 
شیپ هدیسر و  دیدش  ّداح و  هلحرم  هب  زوشن  هک  دراد  يا  هلحرم  هب  صاصتخا  برض  هیرظن , نیا  ساسا  رب  دنک . یم  رارصا  شزوشن  رب  نز 

زا شیپ  زوشن و  ققحت  اب  دنک و  تحیـصن  هظعوم و  دـیاب  زوشن  ياه  هناشن  ندـش  راکـشآ  ماگنه  : ) درک هدافتـسا  ندز  زا  ناوت  یمن  نآ  زا 
ندز هبرح  زا  دـناوت  یم  دـیزرو  رارـصا  شیوخ  زوشن  رب  نز  داتفاین و  رثؤم  رگا  دـنک و  لامعا  ار  رتسب  رد  ینادرگیور  هراچ  نآ  رب  رارـصا 

رد دـندرک  زوشن  لمع  رد  رگا  دـینک و  تحیـصن  دیـسرت  یم  نانآ  زوشن  زا  هک  ار  ینانز  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  موهفم  سپ  دـنک . هدافتـسا 
رظن زا  اهراکهار  يدنب  هبتر  ظاحل  هب  هچرگ  هیرظن  نیا   39 .( دینزب ار  نانآ  دندیزرو  رارصا  دوخ  زوشن  رب  رگا  دینک و  يرود  نانآ  زا  رتسب 

.4 دیامن . یم  راگزاسان  تسا , هدرک  نییعت  زوشن  فوخ  تلاح  يارب  ار  اهراکهار  همه  هک  همیرک  هیآ  رهاظ  اب  اما  دیامن , یم  هّجوم  یلقع 
ساـسا رب  اـما  زوشن , فوخ  هن  دریگ  یم  تروص  زوـشن  تلاـح  رد  یگمه  هناـگ  هس  تامادـقا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  مراـهچ  هیرظن 

ندز دـش  ّداـح  قیمع و  رگا  و  ینادرگیور , دـش  رتدـیدش  رگا  تحیـصن , دوب  یحطـس  فیفخ و  زوشن  رگا  ینعی  زوشن ; فعـض  تدـش و 
تقیقح رد  40 ـ  تـسا هدرک  لقن  یخرب  زا  یـسوط  خیـش  هک  نانچ  دـنا ـ  هتفرگ  ملع  يانعم  هب  هیآ  رد  ار  فوخ  هک  اهنآ  دوش . یم  لامعا 
نوملعت یتاللاو  : ) دوب دـهاوخ  تراـبع  نیا  اـب  فدارتم  ّنهزوشن ) نوفاـخت  یتـاللاو   ) تروص نیا  رد  اریز  دـنا , هدـیزگرب  ار  هیرظن  نیمه 

رب هیرظن  نیا  یتسرد  دنوش . ارجا  دنناوت  یم  بیترت  هب  هناگ  هس  ماکحا  نیاربانب  هدرک و  ادیپ  ققحت  نز  زوشن  هکنیا  ینعی  نیا , و  ّنهزوشن )
هیرظن مراهچ , هاگدید  هیبش  . 5 دشاب . ملع  يانعم  هب  فوخ  هک  میرادن  یلیلد  چیه  اما  تسا , راوتسا  فوخ  زا  هدشدای  ریـسفت  تحـص  هیاپ 

. بیترت نودـب  اـما  دـبای , ققحت  زوشن  لـصا  هک  دوش  یم  ارجا  یتلاـح  رد  هناـگ  هس  ياـه  هماـنرب  هکنیارب  ینبم  تسا  هدـش  حرطم  يرگید 
زا سپ  اما  درادـن , یمادـقا  چـیه  قح  درم  ددرگ  راگـشآ  زین  نآ  ياه  هناشن  میـالع و  هک  یتروص  رد  یتح  زوشن  ققحت  زا  شیپ  نیارباـنب 

لاکـشا مراـهچ , هیرظن  لاکـشا  رب  هوـالع  هیرظن  نیا  دـنک . ارجا  ار  هناـگ  هس  ياـه  هنیزگ  زا  یکی  هاوخلد  هب  دـناوت  یم  درم  زوـشن  قـقحت 
هتفگ هب  اما  دـنک , یمن  بیترت  رب  تلـالد  واو )  ) هب فطع  هچرگ  تسا . هناـگ  هس  ماـکحا  رد  بیترت  نتفرگ  هدـیدان  نآ  دراد و  زین  يرگید 
نیا تسا  هناگ  هس  تامادقا  يدنب  هجرد  رب  دهاش  هک  هچنآ  : ) دراد ار  بیترت  ياضتقا  اهراکهار  هیضق  عبط  مالک و  قایـس  ییابطابط  همالع 

هدـمآ هیآ  رهاظ  رد  هک  نانچ  دوش , یم  هدافتـسا  هدـنرادزاب  رازبا  ناونع  هب  تخـس  ات  ناـسآ  زا  ناـسنا  عبط  بسح  هب  اـهراک  نیا  هک  تسا 
تلاح يارب  هن  هناگ  هس  تامادـقا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  مشـش  هیرظن  . 6 41' (. واو ' زا هن  دوش , یم  هدـیمهف  هیآ  قایـس  زا  بیترت  سپ  تسا .

رد اـهنت  هن  هیرظن  نیا  قبط  دـشاب . فیُخم ) زوشن   ) هک تسا  یتروص  يارب  هکلب  طـقف , زوشن  قـقحت  تلاـح  يارب  هن  تسا و  زوـشن  فوـخ 
فوخ كانرطخ و  هلحرم  هب  هک  ینامز  ات  زین , زوشن  ققحت  تلاح  رد  یتح  هکلب  درادـن , یمادـقا  هنوگ  چـیه  قح  درم  زوشن  فوخ  تلاح 
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زا نز  زوشن  اب  هک  دریگ  شیپ  رد  ار  هناگ  هس  ياهـشور  زا  یکی  دناوت  یم  یعقوم  اهنت  دهد , ماجنا  يراک  دـناوت  یمن  تسا  هدیـسرن  زیگنا 
ریبعت فوخ . نودـب  زوشن  اـی  زوشن , عوقو  زا  سرت  هن  تسا , كانـسرت  زوشن  تسا  هدـش  ضرف  هیآ  رد  هچنآ  : ) دـسرتب هداوناـخ  یـشاپورف 

رد دـناوت  یمن  یتریغاب  ناـسنا  چـیه  هک  تسا  ساره  فوخ و  بجوم  يا  هنوگ  هب  زوشن  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  ّنهزوشن ) نوفاـخت  )
تـسا هتخادـنا  رطخ  هب  ار  یگداوناخ  یگدـنز  سیماون  هچنآ  ربارب  رد  دـیابن  هداوناـخ  تسرپرـس  ناونع  هب  درم  دـنک و  تمواـقم  نآ  ربارب 

زا یـشان  فوخ  يانعم  هب  ار  هیآ  رد  فوخ  هتـشذگ  ياه  هاگدـید  همه  فالخ  رب  هیرظن  نیا   42 .( دوش میلست  هتـسب  تسد  دنک و  توکس 
; تسا هدرک  لالدتـسا  هتکن  ود  هب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  تفگ و  یم  رگید  تایرظن  هک  نانچ  ; زوشن زا  فوخ  هن  دـناد  یم  زوشن  ققحت 
, دـنک رطخ  ساـسحا  زوشن  هب  تبـسن  اـهنت  هک  یتروص  رد  اریز  دراد , زوشن  ققحت  عوقو و  رب  تلـالد  هک  هیآ  رد  مکنعطأ )  ) ریبـعت تسخن 

ققحت زا  شیپ  تسا و  رکنم  زا  یهن  تاجرد  زا  یکی  برـض )  ) هکنیا رگید  دشاب . هتـشاد  ینعم  تعاطا  ات  تسا  هدزن  رـس  نز  زا  یتیـصعم 
نیا رد  دوب , نآ  ياـه  هناـشن  ندـش  راکـشآ  ظاـحل  هب  زوـشن  عوـقو  زا  سرت  هیآ  روـظنم  رگا  : ) دوـش یهن  نآ  زا  اـت  تسین  يرکنم  زوـشن ,

ریبـعت نـینچمه  دوـش . یمن  هدرمـش  نایـصع  هدـشن  عـقاو  زوـنه  هـک  یلاـمتحا  زوـشن  اریز  تشادـن , ینعم  مـکنعطأ ) ناـف   ) ریبـعت تروـص 
ایآ هک  درک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  هیرظن  نیا  دقن  رد   43 .( تشادن یهیجوت  تسا  رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ  هک  ّنهوبرـضاو ) )
هک دـهدن  تبثم  خـساپ  درم  یـسنج  هتـساوخ  هب  نز  رگا  تسین ؟ روآ  سرت  يرما  ًاتاذ  يرـسمه , هژیو  قح  هب  نز  ندادـن  نت  زوشن و  لصا 

تسا و فیخم  يراـک  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دریگ ؟ یمن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  یگداوناـخ  یگدـنز  اـیآ  تسا , نیمه  زین  زوشن  ياـنعم 
درادن و فیخم )  ) دیق ندوزفا  هب  زاین  تسا و  فیخم  زوشن , لصا  نیاربانب  دهد . یم  رارق  ندیشاپ  مه  زا  ضرعم  رد  ار  یگداوناخ  یگدنز 
.7 مینادب . فیخم ) زوشن   ) ار هناگ  هس  تامادقا  طرـش  هک  درادن  یترورـض  سپ  دنک . یمن  تباث  ار  نیا  زا  شیب  هدش  هئارا  هک  مه  یلیالد 

لمع اما  دراد , ارجا  تیلباق  ینادرگیور )  ) و تحیـصن )  ) ینعی مادـقا ; ود  اهنت  هناگ  هس  تامادـقا  زا  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیرخآ  نیمتفه و 
برـض هیرظن  نیا  ساسا  رب  تسا . هتفر  نایم  زا  هدـش و  خـسن  يدـیهمت  هنوگ  هب  عراش  يوس  زا  اریز  درادـن , ارجا  تیلباق  هزورما  برـض ) )

تمرح و ظفح  هب  عجار  هک  ییاه  هیـصوت  اب  عراش  اریز  زوشن , ققحت  زا  سپ  هن  و  رطخ , ساسحا  ماگنه  رد  هن  دریگ , تروص  دیابن  ًاساسا 
زا خـسن و  تامدـقم  همه  تسا  هدومن  درم  يوس  زا  نز  ندز  هب  عجار  هک  يدـیدش  ظیلغ و  ياه  عنم  اه و  یهن  زین  هدرک و  نز  تیـصخش 
رب درم  تیماوق  هلئسم  : ) تسا هتسبرب  تخر  يرسمه  طباور  هنحص  زا  یلک  روط  هب  هدیدپ  نیا  تیاهن  رد  هتخاس و  مهارف  ار  ندز  نتفر  نیب 
زا یلو  هدـمآ , نآرق  رد  هچ  رگا  نیاربانب  تسا . لـئاسم  نیمه  هلمجزا  دوش  نز  روآدرد  دـیدش  ندز  لـماش  هک  ماـع  هدودـحم  رد  زین  نز 

. دوش بجوم  تدم  زارد  رد  ار  نآ  نتخاس  نک  هشیر  نامز و  نآ  رد  ار  نآ  لیدـعت  هک  هدـش  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  تعیرـش  هدـنروآ  يوس 
یندیـشک تسد  هکلب  تسین , ندز  عقاو  رد  هک  دـشابن  روآدرد  تخـس  هک  یندز  ینعی  هدـش , ریـسفت  حّربمریغ  هنوگ  هب  هیآ  رد  ندز  ًالوا ,

نآ اب  ناسنا  هک  كاوس  كزان  بوچ  رگم  دـشابن ; رگید  هلیـسو  بوچ و  هنایزات و  اب  هک  هدـش  دـیقم  ور  نیمه  زا  و  هژیو . تفارظ  اب  تسا 
…. دنک یم  یفن  هرسکی  ار  درم  يوس  زا  نز  یناسررازآ  یندب و  هیبنت  قح  دنک و  یم  یثنخ  ار  هیآ  تلالد  عقاو  رد  نیا  دنز . یم  كاوسم 
زا رود  هب  تمحر و  تفأر و  ینابرهم و  هجوت و  لذب  اب  وا , زا  يرادبناج  وا و  تمرح  تشادـساپ  نز و  هب  تبـسن  دـیکا  ياهـشرافس  ًایناث ,
هک تسا  هدش  عنم  یهن و  یتخس  هب  نانچ  نز  ندز  زا  ًاثلاث , … وا . ياه  یهاتوک  تاهابتشا و  هرابرد  يریگتخـس  یتح  تدش و  تنوشخ و 
; تسا هدش  خسن  هیآ  طرش  دیق و  یب  رهاظ  هجیتن  رد  درامش … یم  سانلا  رارـش  ءزج  هدرمـش  نوریب  تما  ناکین  هرئاد  زا  ار  هدننک  فلخت 

ياهـشرافس ربمایپ و  یهن  اب  حیرـص  یتفلاخم  تسا و  خوسنم  يرهاظ  نتفرگ  هیآ , رهاظ  ندرک  زیواتـسد  نیارباـنب  ینیچ … هنیمز  هنوگ  هب 
وـس کی  زا  اریز  تسا , ینورد  يراگزاسان  یعون  راتفرگ  هیرظن  نیا  دسر  یم  رظن  هب   44 .( وا زا  سپ  ناماما  ترـضح و  نآ  يایوگ  اسر و 

رگید يوس  زا  تسا و  ندیشک  تسد  یعون  تسین و  ندز  تقیقح  رد  هک  هدش  ریـسفت  كاوسم  اب  ندز  هب  هیآ  رد  برـض  هک  تسا  دقتعم 
رهاظ ای  تسا  هدش  خسن  هدش  ریـسفت  رهاظ  ایآ  هک  ددرگ  حرطم  شـسرپ  نیا  دراد  اج  تسا . هدش  يدیهمت  خـسن  هیآ  رهاظ  هک  دـیوگ  یم 
نانچ  , هدشن خسن  ًاعطق  هک  یلوا  مدرم ؟ نیب  فراعتم  ندز  ای  هدش , خسن  كاوسم ) اب  ندز   ) صاخ ندز  ایآ  رت  قیقد  ریبعت  هب  هدشن ؟ ریسفت 
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زا دوصقم  رگا  اما  و  تسا ؟ هدـش  يدـیهمت  خـسن  يزیچ  هچ  سپ  دوش , خـسن  ات  هدـشن  عیرـشت  ًَالـصا  یمود  و  دراد , حیرـصت  زین  دوخ  هک 
مهارف ار  یتادـیهمت  تامدـقم و  عراش , هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ; جراخ  ملاع  نیوکت و  رد  خـسن  دارم  هکلب  دـشابن  عیرـشت  رد  خـسن  خـسن ,

اب يراک  نینچ  خسن , ریبعت  ندوب  تسردان  رب  هوالع  تفگ  دـیاب  تروص  نیا  رد  دوش , فذـح  یگداوناخ  طباور  زا  ندز  هدـیدپ  ات  هتخاس 
ياعدا تایاور , رد  برـض )  ) ریـسفت هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هتفرن  نایم  زا  دراد و  دوجو  هدـیدپ  نیا  زونه  اریز  تسین , راگزاس  تیعقاو 

دنکرتشم فعض  هطقن  نیا  رد  تایرظن  ریاس  تسخن , هیرظن  زا  ریغ  هک  دسر  یم  رظن  هب  رخآ  نخـس  دوب . دهاوخ  لیلد  نودب  ياعدا  خسن ,
هدیدن راگزاس  زوشن  فوخ  اب  نوچ  ور  نیا  زا  دـنا , هتفرگ  ضرف  شیپ  نآ , لومعم  فراعتم و  يانعم  هب  ار  هیآ  رد  برـض )  ) اهنآ همه  هک 

زوشن هب  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا , زوشن  لصا  هب  طوبرم  برـض  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـننک , هیجوت  یعون  هب  هک  دـنا  هدـش  ریزگاـن  دـنا 
تـسا هدرک  ریـسفت  تیاور  هک  ییانعم  نامه  هب  ار  برـض  رگا  هک  نآ  لاح  دـنا , هدرک  خـسن  ياعدا  زین  یخرب  دوش و  یم  طوبرم  فیخم 

نز يوس  زا  تیـصعم  ققحت  هب  زاین  ات  دوش  یمن  هدرمـش  یندب  رفیک  برـض , تروص  نیا  رد  اریز  تسین , تاهیجوت  نیا  هب  يزاین  میریگب 
بیرغ یف  تادرفملا  بـغار , . 1 اه : تشون  یپ  تسا . ارجا  لـباق  راـگزاس و  زین  زوشن  فوخ  اـب  هک  تسا  یناور  راـشف  یعون  هکلب  دـشاب ,

, مالکلا رهاوج  نسحدمحم , یفجن , . 4 . 5/76 رانملا , اضر , دیشر  . 3 . 61, نآرقلا یف  ۀئرملا  ماکحا  دیـس , یلیمج , . 2 زشن . هدام  نآرقلا ,
, ییوـخ . 7 . 200 31/201 ـ  مــالکلا , رهاوـج  نسحدــمحم , یفجن , . 6 . 3/542 ۀلیــسولاریرحت , ینیمخ , ماــما  . 5 . 201 31/200 ـ 

جاهنم ییوخ , . 10 . 152 نیحلاصلا , جاهنم  نسحمدیس , ییابطابط , میکح  . 9 . 2/287 نامه , . 8 . 2/282 نیحلاصلا , جاهنم  مساقلاوبادیس ,
, هللا لضف  . 14 نامه . . 13 . 31/303 مالکلا , رهاوج  نسحدـمحم , یفجن , . 12 . 148 نیحلاصلا , جاـهنم  میکح , . 11 . 2/289 نیحلاصلا ,
, مـالکلا رهاوج  ر.ك : . 16 . 225 ۀنــسلا , نآرقلا و  یف  ۀـئرملا  ةزع , دــمحم  ةزورد , . 15 . 390 لوا , باتک  ةودـنلا , نیـسحدمحمدیس ,
.21 . 205 / 31, نامه . 20 . 31/201 مـالکلا , رهاوـج  ر.ك : . 19 . 2/289 نیحلاـصلا , جاـهنم  ییوخ , . 18 . 201 ناـمه , . 17 . 31/303
.24 . 56 5ـ6/58 ـ  رینملا , ریسفتلا  ۀبهو , یلیحز , . 23 . 2/398 نآرقلا , ریسفت  یف  نمحرلا  ءالآ  داوجدمحم , یغالب , . 22 . 206 / 31, نامه
.26 هحفص 45 . هرامـش 26ـ25 , ینآرق , ياهـشهوژپ  لوزن , نامز  گنهرف  رد  نآرق و  هاگن  رد  نز  يداهدمحم , تفرعم , . 25 . 56 نامه ,
.29 . 2/400 نآرقلا , ریــسفت  یف  نمحرلاءـالآ  ر.ك : . 28 . 56 58 ـ   / 6ـ5 رینملا , ریــسفتلا  ر.ك : . 27 . 31/207 مـالکلا , رهاوج  ر.ك :

ۀئرملا ۀیالو  دـمحم , یطعملادـبع  یمویب , . 30 هحفـص 24 . هرامـش 26ـ25 , ینآرق , ياهـشهوژپ  نآرق , رد  نز  تناـکم  رفعج , یناـحبس ,
, راونالاراحب رقابدـمحم , یـسلجم , . 32 . 321 322 ـ  نآرق , رد  يّربدـت  رقابدــمحم , يدوـبهب , . 31 . 195 196 ـ  اهدودـح , … اهتیعرش 
.4/345 نآرقلا , ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحمدیس , ییابطابط , . 35 . 31/202 نامه , . 34 . 31/206 مالکلا , رهاوج  ر.ك : . 33 . 101/55

ریسفت یف  نایبتلا  نسحدمحم , یـسوط , . 40 نامه . . 39 نامه . . 38 . 201 31/202 ـ  نامه , . 37 ج31/203 . مـالکلا , رهاوج  ر.ك : . 36
.43 . 7/48 نآرقلا , ریـسفت  یف  ناقرفلا  دـمحم , یقداص , . 42 . 48  / 6ـ5 رینملا , ریـسفتلا   ; 4/345 نازیملا ,  ر.ك : . 41 . 4/450 نآرقلا ,

.45 هحفص 51 ـ  ,25 هرامش 26 ـ  ینآرق , ياهشهوژپ  لوزن , نامز  گنهرف  رد  نآرق و  هاگن  رد  نز  يداهدمحم , تفرعم , . 44 نامه .

ناملسم نز  نردم و  رصع  نز  ياه  یگژیو 

نارود مسینردم و  رصانع  ریثات  تحت  رتشیب  وا  تیـصخش  هک  دیدج ،  رـصع  نز  نایم  میهاوخ  یم  هلاقم  نیا  رد  يوسوم  یـضر  : هدنـسیون
دندقتعم ناسانش  گنهرف  زا  يرایسب  میرامش . رب  ار  ود  نآ  زا  کیره  تایصوصخ  مینک و  هسیاقم  ناملسم  نز  و  تسا ،  سناسنر  زا  سپ 

نآ رد  هک  دیهد  رارق  یسررب  دروم  هعماج  نآ  رد  ار  نانز  تیعضو  دینک ،  یـسررب  ار  هعماج  کی  یگنهرف  تیعـضو  دیهاوخ  یم  رگا  هک 
ناسنا : » دـیامرف یم  مالـسا ص  ربماـیپ  اتـسار  نیا  رد  دنتـسه . رادروخ  رب  یتیعقوم  هچ  زا  ناـنز  ودوش  یم  هتـسیرگن  هنوگچ  نز  هب  هعماـج 
كـالم ار  نز  ربماـیپ  عقاو  رد  دـنک » یم  یتـمرح  یب  ناـنز  هب  شزرا  یب  تسپ و  ناـسنا  دراذـگ و  یم  مارتـحا  ناـنز  هب  راوـگرزب  میرک و 
گرزب تـضهن  ورکفت  ود  اـب  هجاوـم  ناـهج  متـسیب  نرقرخاوا  دـندقتعم  ناسانـش  هعماـج   . دـنک یم  یقلت  هعماـج  درف و  شزرا  تـمارک و 
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يافیتسا مسینمف  ای  نانز  شبنج  زا  فدهو  روظنم  تسا .  مسینمف  ای  نانز  شبنج  يرگید  مسینردم و  تسپ  رکفت  یکی  هک  هدوب  یعامتجا 
نادنمـشیدنا و زا  يرایـسب  شبنج ،  نیمه  ساسا  رب  دیدج  هرود  رد  هک  دـشاب . یم  درمو  نز  سنج  ود  نایم  يواست  داجیا  نانز و  قوقح 

گنهرف ياه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  دـنا و  هداتفا  وپاکت  هب  درمو ،  نز  نایم  یقوقح  يواست  داجیا  نانز و  قح  قاقحا  رطاخ  هب  گنهرف  لها 
 ، همانشیامن نامر ، نز ،  تیروحم  نومضم و  اب  ملیف  دیلوت  هلمج  زا  تسا  یتسینمف  ياه  هشیر  ياراد  هک  دنا  هتخادرپ  یتالوصحم  دیلوت  هب 

ياـه تسپ  اـه و  بصنم  ياـطعا  یتعنـص ،  يرنه و  یملع ،  ياـه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  نز  هب  یناـهج  زیاوج  ياـطعا  یـشاقن ،  سکع و 
 ، هاگـشناد هلمج  زا  حوطـس  یمامت  رد  یلیـصحت  ياه  تصرف  ندروآ  دوجو  هب  ترازو ،  تلود و  يالاب  حوطـس  رد  يدـیلک  یتیریدـم و 

هاگداد رد  ییازج  یقوقح و  نیناوق  رییغت  نانز ،  قوقح  هب  نتخادرپ  نانز و  تیریدم  مسا و  اب  یگنهرف  ياه  نامزاس  تاسسوم و  سیـسات 
قح یلغـش ،  ياه  تصرف  ياطعا  نادرم ،  اب  كرتشم  یگدنز  رد  نانز  هب  رتشیب  تارایتخا  نداد  نانز ،  عفن  هب  اهروشک  یقوقح  ماظن  اه و 

رگید دراوم  زا  يرایسب  تلود و  سلجم و  ياه  یسرک  زارحا  تاباختنا و  رد  تکرش  قح  یـسایس ، یعامتجا و  لیاسم  رد  باختنا  يار و 
رد تفگ  دیاب  تسا .  هدش  هدراذگ  مارتحا  نانآ  تیـصخش  هب  هدش و  هتخادرپ  نانز  ياه  شـشوک  اه و  تیقالخ  هب  روما ، نیا  همه  رد  هک 

تسا مارتحا  ریدقت و  لباق  تسا ،  درمو  نز  نایم  یقوقح  يواست  داجیا  قیداصم  زا  هک  هدش  هدرمشرب  دراوم  یمامت  یلک  يدنب  عمج  کی 
اجنیا رد  يدج  یشسرپ  اما  میرگن ،  یم  اهنآ  هب  شزرا  تمرح و  هدید  هب  میزادرپب ،  روما  نآ  یقوقح  لیلحت  هب  هکنآ  نودب  اجنیا  رد  ام  و 

ياه توافت  نتفرگ  هدـیدان  اب  دزادرپب و  درم  نز و  نایم  یقوقح  يواست  هب  اهنت  هک  هدوب  نیا  نانز  شبنج  زا  دوصقم  اـیآ  هک  تسا  حرطم 
نیمات ًاموزل  درم  نز و  نایم  یقوقح  يواـست  اـیآ  هکنیا  مود  شـسرپ  و  دـنک ؟  مـالعا  ار  درم  نز و  ناـیم  يواـست  درم  نز و  ناـیم  دوجوم 

نایم یحور  یمـسج و  یتقلخ ،  ياه  توافت  نتفرگ  هدیدان  اب  میتسناوت  ام  رگا  ینعی  دشاب ؟  یم  مه  درمو  نز  نایم  یناسنا  يواست  هدـننک 
دسر یم  رظن  هب  میهد ؟  مکح  مه  یناسنا  يواست  هب  میا  هتسناوت  تروص  نیا  رد  مینک ،  مکح  ود  نآ  نایم  یقوقح  يواست  هب  درم ،  نز و 

شـشوک هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  دنبای ،  تسد  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  يرادقم  هب  دـنا  هتـسناوت  دـنچ  ره  ریخا  ياه  ههد  رد  نانز 
ققحت ریسم  رد  دشاب ،  نانز  ياه  تلیضف  هب  مارتحا  درم و  نز و  نایم  یناسنا  يواست  داجیا  ریسم  رد  هکنآ  زا  شیب  مسینمف  ای  نانز  شبنج 

کی رد  هک  دنام  یم  نیا  لثم  عقاو  رد  درادن .  دوجو  نانآ  نایم  یتوافت  چـیه  دنتـسه و  يواسم  روما  همه  رد  درم  نز و  هک  هدوب  رکف  نیا 
لیـصحت هک  نانآ  هچ  دارفا  یمامت  تسین و  هرادا  نیا  ياضعا  نایم  یقرف  چیه  دـعب  هب  نیا  زا  ایازم  قوقح و  هبنج  زا  هک  مینکب  مالعا  هرادا 

قوقح زا  دـیاب  همه  دنتـسه  هرادا  حطـس  نیرت  نییاپ  رد  هک  اهنآ  هچ  دنتـسه و  هرادا  يارب  يرتشیب  تیمها  صـصخت و  ياراد  دـنا و  هدرک 
نیا هب  هک  دشاب  نیا  مه  لالدتسا  دنـشاب و  رادروخرب  ناسکی  قوقح  زا  همه  دیاب  نآ  مدختـسم  هرادا و  سیئر  دنـشاب و  رادروخرب  ناسکی 

ینتبم راک  نیا  عقاو  رد  دوش .  تیاعر  دـیاب  اهنآ  نایم  یناسنا  يواست  نوچ  میا  هدرک  مکح  یقوقح  يواست  هب  هرادا  دارفا  همه  نایم  لـیلد 
دنتسین و ناسکی  رگیدکی  اب  یناسنا  تهج  زا  درم  نز و  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  میوش ،  یقوقح  توافت  هب  دقتعم  رگا  هک  تسا  رکف  نیا  رب 

كولب یتسینومک و  ياهروشک  رد  هژیو  هب  مسینمف  اضق  زا  میرادرب  ار  اه  قرف  مامت  دـیاب  درم ،  نز و  نایم  یناسنا  يواـست  ققحت  يارب  اـم 
رانک رد  نادرم ،  هب  تبسن  ینامسج  فعض  يریذپ و  بیـسآ  مامت  اب  نانز  نیمز  لخادرتم  دص  ندعم ،  لد  رد  داد و  ار  هجیتن  نیمه  قرش 

نز نایم  اه  تصرف  یمامت  يواست  يانعم  هب  تلادع  هک  دننک  یم  روصت  دنناد و  یم  تلادع  ار  لمع  نیا  دنتسه و  راک  هب  لوغـشم  نادرم 
رگا ینعی  تسا  شیوخ  هاگیاج  رد  زیچ  ره  نتفرگ  رارق  يانعم  هب  هکلب  تسین ،  يواست  يانعم  هب  تلادـع  هک  تفگ  دـیاب  اما  تسا .  درمو 
نازیم هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  تلادع  اریز  تسین  تلادـع  اما  تسا ،  يواست  نیا  دـنتفرگ  قوقح  ناسکی  هرادا  مدختـسم  اب  هرادا  سیئر 

مه نانز  شبنج  رد  نینچمه  مینادـب ،  ناسکی  ار  همه  میریگب و  هدـیدان  ار  اه  توافت  هکنآ  هن  دریگب  قوقح  دوخ  یگتـسیاش  قاقحتـسا و 
نایم يواست  هب  دنریگب ،  يواسم  قوقح  دنزادرپب و  راک  کی  هب  ناسکی  ود  ره  درم  نز و  رگا  هک  دنا  هدرک  روصت  یضعب  تسا و  نینچنیا 
قوقح دـنک و  راک  شیوخ  يدـنمناوت  یگتـسیاش و  نازیم  هب  کی  ره  هک  دـنک  یم  اضتقا  تلادـع  هک  یلاح  رد  میا ،  هدرک  مکح  ود  نآ 

ره رگا  دنـشاب و  لمکم  مه  هب  تبـسن  عامتجا  یگدـنز و  رد  دـیاب  درمو  نز  عقاو  رد  دـنزادرپب  ناسکی  راک  کی  هب  ود  ره  هکنآ  هن  دریگب 
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ای نانز  شبنج  وا  رکف  لوصحم  هک  دیدج  رـصع  نز  تفگ  دیاب  هنافـساتم  دشاب . یم  هنالداع  درک ،  لمع  دوخ  ییاناوت  فیاظو و  هب  کی 
نآ رد  اما  دـشاب  هتفاین  ققحت  مه  عماوج  زا  يرایـسب  رد  زونه  تسا  نکمم  هتبلا  هک  دـشاب  هدیـسر  نادرم  اب  يواست  هب  دـیاش  تسا  مسینمف 

هچیزاب دـیدج  رـصع  نز  نانچمه  دـنا و  هدـشن  لئان  یناسنا  يواست  هب  زونه ،  دـنا  هدیـسر  یقوقح  يواـست  هب  درم  نز و  هک  مه  یعماوج 
دوب و روآرجز  وا  يارب  يداوسیب  دش ،  هدیشک  هناخ  زا  نوریب  هب  دش و  ریقحت  هناخ  رد  نز  هک  زور  نآ  تسا .  زرو  سوه  ياهناسنا  تسد 

راک لابند  هب  رطاخ  نیا  هب  دیدنسپ و  یمن  ار  يراد  هناخ  ناونع  داد ،  لیکـشت  ار  اه  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یمین  تخادرپ و  لیـصحت  هب 
، دـنک حـیرفت  دـشوپب ،  ساـبل  نادرم  دـننام  دـهد و  رییغت  ار  تیعـض  نیا و  رگا  هک  درک  یم  روصت  وا  زور  نآ  رد  تفر ،  هناـخ  نوریب  رد 

اما دناتسب  نادرم  زا  ار  دوخ  قح  دوش و  کیدزن  درم  نز و  نایم  تلادع  هب  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  دنک ،  راک  تارادا  رد  وا  شوداشود 
ققحتم زونه  نز  تلیضف  تمارک و  هب  مارتحا  یناسنا و  يواست  اما  دسرب  یقوقح  يواست  هب  هتسناوت  راک  نیا  اب  اهنت  هک  درک  یمن  نامگ  وا 

رظن دـم  نانآ  يارب  نز  تیـسنج  زا  هدافتـسا  ددرگ ، یم  نایب  درم  نز و  يواست  زا  نخـس  هک  نردـم  عماوج  یمامت  رد  زونه  تسا .  هدـشن 
اهنت هک  دنراد  تسود  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ  ملاع  نانز  همه  زا  رگا  دـنوش . یم  عقاو  یـسنج  ریقحت  دروم  اه  يدازآ  یمامت  اب  نانز  تسا و 
همه دنناد و  یم  دنـسپان  ار  نیا  داد و  دـنهاوخ  یفنم  باوج  اهنآ  همه  ًاعطق  دوش ،  هجوت  نانآ  هب  تیـسنج ، تهج  هب  ندوب و  نز  رطاخ  هب 

يایند هب  هاگن  کی  اما  ناشندوب .  نز  رطاخ  هب  هن  دنـشاب  نادرم  مارتحا  دروم  ناشیاه  تمارک  اه و  تلیـضف  رطاخ  هب  ات  دنراد  تسود  اهنآ 
وزاب و روز  رطاخ  هب  يژولونکت  هصرع  رد  ناـنز  زا  هدافتـسا  دـنک و  یم  لـمع  هناـگود  هنیمز  نیا  رد  هتینردـم  هک  تسا  نیا  رگناـیب  زورما 

سکع نداد  رارق  هک  مینیب  یم  ام  هزورما  دنکب .  مه  يرگید  ياه  هدافتـسا  نز  زا  دـهاوخ  یم  نیا  زا  شیب  هکلب  تسین  نانآ  یملع  شناد 
سابل دیلوت  ای  اه و  تکرش  رد  هدرک  شیارآ  ناوج و  رتخد  کی  مادختسا  ای  هلجم ،  يادتبا  رد  امیـس  شوخ  هدنناوخ  ای  هشیپرنه  نز  کی 
تذـل دوس ، لابند  هب  نردـم  رـصع  تالوصحم  نیا  هکلب  تسین  نانز  هب  مارتحا  تمارک و  رطاـخ  هب  هناـنز ،  شیارآ  نییزت و  لـیاسو  اـه و 

يژولونکت سناـسنر و  لوصحم  وا  رکف  هک  نردـم  ناـسنا  تسا و  تاوهـش  ذـیاذل و  رب  ینتبم  ياـیند  کـی  ققحت  يزرو و  سوه  ییوج ،
دروم دـنهاوخ  یم  هک  تسا  ینانز  شیالا  یب  كاپ و  هزیگنازا  ریغ  وا  هزیگنا  دزاـس  یم  حرطم  ار  مسینمف  اـی  ناـنز  شبنج  مه  رگا  تسا ، 

یم هجوت  مه  رما  نیا  هب  دندیـشیدنا و  یمن  شیوخ  قوقح  قاـقحا  هب  اـهنت  دوـخ  شبنج  رد  ناـنز  هک  دوـب  راوازـس  دـنوشن .  عـقاو  ریقحت 
دنـشاب و هتـشاد  نانآ  هب  یناسنا  یهاـگن  دـیاب  نینچمه  دـنهدب ،  ار  ناـنآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  دـیاب  هک  لاـح  نیع  رد  نادرم  هک  دـندرک 

راک تخس  لغاشم  رد  ات  دنتسین  روبجم  هک  دنتسنادیم  دندرک و  یم  فارتعا  دوخ  ینامسج  ياه  یتساک  هب  نانز  دوخ  دوب  بوخ  نینچمه 
 ، دـنک یمن  راـک  ندـعم  نوچمه  یتخـس  راـک  رد  هک  لاـح  نیع  رد  دنـشاب و  یم  ناـنآ  زا  یلاـم  تیاـمح  هب  فظوم  نادرم  هکلب  دـننک ، 
زا هار  نیا  اب  درک و  تکرـش  تخـس  ياهراک  رد  نز  مه  مینیب  یم  ام  اما  تسا .  تلادع  نیع  نیا  دشاب و  یم  یلام  قوقح  ياراد  نینچمه 

يرالاس درم  هیحور  تهج  هب  هتـشذگ  هرود  رد  نز  تفرگ .  رارق  نادرم  هدافتـسا  ءوس  دروم  هتـشذگ  دـننام  مه  تساـک و  نادرم  تمحز 
هناخ هوهق  رد  نادرم  اما  درک  یم  راک  يزرواشک  ياه  نیمز  رد  دوب  هتـسب  هرگ  دوخ  تشپ  هب  هک  يأ  هچب  اب  تفرگ و  یم  رارق  متـس  دروم 

هدافتـسا ءوس  دروم  زاب  تسا ،  هدیـسر  شیوخ  قوقح  زا  يرادـقم  هب  نانز  هک  هزورما  اما  دندیـشک .  یم  راگیـس  دـندروخ و  یم  ياچ  اه 
ندوب نز  شتیـسنج و  رطاخ  هب  یعامتجا  هاگن  رد  نانچمه  اما  دهاک ،  یم  نادرم  تمحز  یلام و  راب  زا  هک  لاح  نیع  رد  دریگ و  یم  رارق 
مهارف ار  لامک  دـشر و  هنیمز  نانز  يارب  دـیاب  هک  دـش  یم  هجوت  رما  نیا  هب  ناـنز  شبنج  رد  هک  دوب  راوازـس  دریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم 
موسر بادآ و  بهذم و  هطـساو  هب  نانز  هک  مه  ار  یمارتحا  رادقم  نآ  یموب  ینید و  ياه  تنـس  زا  نانز  يدازآ  هناهب  هب  هکنآ  هن  دومن ، 

ناشدوخ یهاتوک  رطاخ  هب  دننیب ،  یم  دوخ  هب  نانز  زورما  هک  متـس  نآ  زا  يرادقم  دسر  یم  رظن  هب  دـنهد ،  تسد  زا  دـندوب ،  اراد  یفرع 
هراوهام تنرتنیا ،  یگنهرف ،  ياه  هنیمز  تاغیلبت ،  تراجت ، هصرع  رد  نانآ  زا  دوجوم  ياه  هدافتـسا  ءوس  ربارب  رد  دوخ  ناـنز  رگا  تسا ، 

هک نز  یگژیو  نیرتمهم  تفگ  دـیاب  دوب و  رتهب  نانآ  يارب  بتارم  هب  دـنداد ، یم  ناشن  لـمعلا  سکع  دوخ  زا  کـیتامروفنا  ياـیند  اـه و 
داجیا رد  یتح  رصانع ،  رگید  همه  زا  شیب  تیصوصخ  نیا  تسا و  وا  ندوب  نز  تیسینج و  دریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  نردم ،  رـصعرد 
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تفص رهظم  نایدا  هاگن  رد  نز  تسوا و  كاپ  فیطل و  حور  نایدا  رد  نز  یگژیو  نیرتمهم  اما  دراد . تلاخد  مه  مسینمف  ای  نانز  شبنج 
هاگچیه تسین و  وا  تیـسنج  رطاخ  هب  دریگ  یم  رارق  ینید  نوتم  هجوت  دروم  ناملـسم  نز  رگا  تسا .  دـنوادخ  تمحر  فطل و  ییاـبیز ، 

ردام دنزرف ،  تیبرت  نوچمه  یفیاظو  تافـص و  اب  نز  رگا  یتح  تسا ،  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ندوب ،  نز  رطاخ  هب  نز  نایدا  نخـس  رد 
نادرم شود  رب  مه  هک  تسا  یفیاـظو  هزوح  رد  روما  نیا  دریگ  یم  رارق  باـطخ  دروـم  تسد  نیا  زا  یتافـص  اـی  يراد و  رهوـش  ندوـب ، 

نینچنیا مه  نانز  يارب  تسا  هدش  هدرمش  رب  یفیاظو  يرـس  کی  نادرم  يارب  نید  رد  هک  روطنامه   . نانز شود  رب  مه  تسا و  هدش  هداهن 
یناسنا ياه  شزرا  طاخ  هب  دوش  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  لیلجت  هجوت و  دروم  نید  رد  ینز  ای  يدرم  هاگ  ره  اـما  تسا . 

ياه شزرا  اه و  تلیـضف  دـش  نایب  هک  روطنامه  و  تسا .  یناسنا  ياه  تلیـضف  تمارک و  هب  نداد  اهب  نامه  عقاو  رد  رما  نیا  هک  تسا  وا 
زا هدـمآ  رب  یناـسنا و  فیلاـکت  هب  يدرم  اـی  ینز  هاـگره  درادـن ،  درم  اـی  نز و  سنج  هب  یطبر  چـیه  تـسا و  تیـسنج  ارف  يرما  یناـسنا 

هتـشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  یگرزب  نانز  نایدا  رد  دوش .  یم  دای  تمظع  هب  دریگ و  یم  رارق  لیلجت  دروم  دـنک ،  لـمع  شیوخ  شنیرفآ 
 ، سدقم میرم  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  همطاف  نوچمه  ینانز  دنتسه ،  اراد  هک  تسا  یتافـص  رطاخ  هب  نانآ  تمظع  دوش ،  تقد  رگا  هک  دنا 

اهنآ همه  رد  كرتشم  تافـص  هب  میهاوخب  رگا  هک  رگید  ناـنز  زا  يرایـسب  هعبار و  هیودـع  وریبوس ، تداـنرب  ازرت ،  يربک ، بنیز  هیـسآ ، 
ندوب نز  تیـسنج و  زا  يادج  اه ،  یگژیو  نیا  همه  هک  مینک ،  هراشا  اهنآ  نطاب  يافـص  و  یگدنب ، ییاسراپ ، یکاپ ،  هب  دیاب  مینک  هراشا 

هتخیگنارب مالسا  ربمایپ  ینامز  هک  تسا  نیا  رگنایب  مالسا ،  خیرات  هب  یهاگن  تسا ،  يدوجو  شزرا  تمارک و  ياراد  نایدا  رد  نز  تسا . 
رتخد وت  رـسمه  هک  دنداد  یم  ربخ  يدرم  کی  هب  یتقو  دش ،  یم  یقلت  شزرا  یب  هراجتلا و  لام  تروص  هب  برع  گنهرف  رد  نز  هک  دش 

رتخد و عقاو  رد  درک .  یم  روگ  هب  هدـنز  ار  وا  تینابـصع  تدـش  زا  دـش و  یم  هایـس  یتحاراـن  زا  وا  تروص  نآرق  ریبعت  هب  تسا ، هدـیئاز 
نیا رد  تشادـن .  یقوقح  یناـسنا و  شزرا  هنوگچیه  دـش و  یم  یقلت  ـالاکو  یلاـم  شزرا  ياراد  نارود  نآ  نادرم  يارب  طـقف  نز  سنج 

هک تسا  یـسک  دـنوادخ ،  دزن  درمو  نز  زا  درف  نیرتهب  هک  دومرف  نآرق  دومن و  مـالعا  ار  درم  نز و  یناـسنا  يواـست  ربماـیپ ص  هعماـج ، 
دومرف صربمایپ  ینامزرد  دش و  یم  یقلت  تراقح  رتخد  نتـشاد  هک  دیـسوب  ار  شیوخ  رتخد  تسد  صربمایپ  ینامزرد  دنک .  هشیپ  يوقت 

رگا نیاربانب  دندوبن .  رادروخرب  یلام  لالقتـسا  هنوگچیه  زا  نارود  نآ  یقوقح  ماظنرد  نارتخد  هک  دـبای  یم  همادا  مرتخد  زا  نم  لسن  هک 
دروم ار  نارود  نآ  مدرم  راـکفا  یـسانش و  ناـسنا  دـیاب  میهد ،  رارق  هجوـت  دروـم  نز  سنج  هب  ار  نید  ناـیاوشیپ  نید و  رظن  میهاوـخ  یم 

اهنآ تخانش و  تیمسر  هب  ار  نانز  قوقح  اهنت  هن  صربمایپ  تسا .  هداد  رییغت  ار  ییاه  تنس  هچ  ربمایپ ص  هک  میمهفب  ات  میهد  رارق  هجوت 
دش و لئاق  یناسنا  یهاگیاج  اهنآ  يارب  هکلب  دیـشخب ،  یلام  لالقتـسا  نانز  هب  روما  نیا  اب  دومن و  هیرهم  هقفن ، هید ،  ثرا ، زا  دنم  هرهب  ار 
دنتـسه و ریذپ  بیـسآ  هدننکـش و  لگ  دـننام  هب  نانز  هک  دومرف  ربمایپ ص  ینخـس  رد  تسناد .  نادرم  اب  يواسم  ار  اهنآ  یناسنا  تهج  زا 

لئاق یناسنا  يونعم و  تمارک  نانآ  يارب  هکنآرب  هوالع  مالسا  دنتسه .»  هناحیر  نانز  تخاس «  دراو  یمـسج  یحور و  راشف  نانآ  هب  دیابن 
رما نیا  دنروآ و  راشف  نانآ  هب  دیابن  یندب  یمسج و  تخس  ياهراک  رد  هک  دومن  هیصوت  نادرم  هب  هکلب  داد  یلام  لالقتـسا  نانآ  هب  دش و 

يواست زا  دوجو  نیا  اب  دنراذگب و  نانز  شود  رب  ار  ینامـسج  راک  ياه  یتخـس  دنتـساوخ  نانز  شبنج  رد  هک  نانآ  رب  تسا  يدـقن  دوخ 
فاعم تشیعم  نیمات  تخـس و  ياهراک  زا  ار  نانآ  دش ، لئاق  یقوقح  ماظن  نانز  يارب  هکنآرب  هوالع  مالـسا  اما  دندنار ،  نخـس  نز  درم و 

نانآ اب  سپ  دنتـسه  امـش  تسد  ناریـسا  نانز  دـیوگ ،  یم  نادرم  هب  ینخـس  رد  صربمایپ  تسناد . نادرم  فیاـظو  زا  ار  راـک  نیا  دومن و 
ینز ناملسم ،  نز  نیاربانب  دنتـسه  اراد  نید  رد  ناملـسمو  نموم  نانز  هک  تسا  یتفارـش  تمظع و  زا  یکاح  نخـس  نیا  هک  دییامن  ارادم 

ینامـسج راک  ياه  یتخـس  زا  ار  وا  دـنوادخ  لاح  نیع  نیا  رد  وا و  یقوقح  هبنج  هب  مه  دوش و  یم  هجوت  وا  یناسنا  هبنج  هب  مه  هک  تسا 
دقن بتارم  هب  هتینردم  زا  رثاتمو  رصاعم  نز  هک  دسر  یم  رظن  هب  ورنیا  زا  تسا .  هتشادرب  نانآ  شود  زا  ار  راک  ياه  یتخس  هدومن و  فاعم 

عاعـشلا تحت  وا  تیـصخش  زیچ  ره  زا  شیب  نردم  رـصع  نز  تسا و  هدش  فیـصوت  تنـس  نآرق و  رد  هک  تسا  یناملـسم  نز  زا  رتریذـپ 
. تسا هتفرگ  رارق  ندوب  نز  تیسنج و 
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؟ تسیچ نانز  لیصحت  لاغتشا و  دروم  رد  مالسا  رظن 

ار ییارجا  ياـهراک  دـنوادخ  و  لاـمک ، هن  تسا  بصنم  تیعجرم  تواـضق و  : " دـیامرف یم  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ناتـسنز  تیاـس  عبنم :
هب تسا .  تیالو "  " اه نیا  هناوتـشپ  تسا . ییارجا  ياهراک  تلاسر  توبن و  یّتح  تسا . هدرک  میـسقت  ناسنا  يدوجو  راتخاس  اب  بساـنتم 

ياهقف ياوتف  هلئسم و  مکح  نایب  هب  هک  نیا  یکی  دومن :  نییبت  نانز  لیصحت  لاغتشا و  دروم  ار  مالسا  هاگدید  رظن و  ناوت  یم  تروص  ود 
خساپ زین  درم  نز و  هب  توافتم  هاگن  ضیعبت و  هبئاش  رذگهر  نیا  زا  میرگنب و  هلئسم  هب  یقیقحت  هاگن  اب  هک  نیا  رگید  مینک ، هدنسب  مالسا 

، هنازرف هیقف  سانـش و  مالـسا  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  هاگدید  سپـس  میزادرپ  یم  خـساپ  هب  ییانبم  یقیقحت و  هاگن  اب  ادـتبا  دوش .  هداد 
حور ار ، وا  تقیقح  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هلئسم :  قیقحت  درک .  میهاوخ  نایب  نانز  لیصحت  لاغتشا و  دروم  رد  ار  هعیش  دیواج  هشیمه 
یلمآ يداوج  هللا  تیآ  درم . هن  تسا و  نز  هن  درجم  دوجوم  تسا و  درجم "  " یتوکلم حور  دـهد . یم  لیکـشت  وا  يارگادـخ  یتوـکلم و 
تـسا يدوجوم  هکلب  درم  هن  تسا و  نز  هن  هدش ، هدیرفآ  یحور " نم  هیف  تحفن  " و  روحم رب  هک  یتوکلم  درجم و  حور  نآ  دـیامرف : یم 

ار ناسنا  هک  اه  یبرغ  هشیدنا  فالخ  رب  سپ  " هلأتملا . یحلا  وه  ناسنالا   " ینعی تسا  هدـش  نیمـضت  وا  ّهلأت "  " رد شا  یتسه  تایح و  هک 
رد وا  تایح   " هک دـناد  یم  يا  هدـنز  دوجوم  ار  ناسنا  هکلب  دـناد  یمن  قطان  ناویح  ار  ناسنا  زگره  نآرق  دـننک ، یم  یفرعم  قطان  ناویح 

لمع یهلا  دشیدنا ، یم  یهلا  تثونا ) تروکذ و  ظاحل  نودب   ) ناسنا نیا  تیهلا . رد  نتشگ  یناف  ندش و  بوذ  ینعی  هلأت  تسا و  وا  ّهلأت "
ار همه  تسین ، نآ  يارب  یلحاس  هنارک و  هک  نآ  ياروام  ات  سوسحم  تعیبط  زا  توکلم و  ات  کلم  زا  و  توهال ، ات  توسان  زا  دـنک و  یم 

يروـص قرو  نیا  درم . ... يارب  هک  ناـنچ  تـسا  هـفلتخم  داـعبا  نز  يارب  دـیامرف :  یم  هر )  ) ینیمخ ماـما   ( 1 .) دنیب یم  یهلا " هغبـص   " اب
هبترم زا  تسا  كرحتم  يدوجوم  ناسنا  تسا .  لامک  يوس  هب  تکرح  لزان  هبترم  نیمه  زا  نکل  تسا ... ناـسنا  هبترم  نیرت  لزاـن  یعیبط 

هن تسا  هداد  رارق  بطاخم  ار  ناسنا  یقـالخا  لـیاضف  تـالامک و  فراـعم و  همه  رد  نآرق   ( 2 .) تیهولا رب  انف  اـت  بیغ ، هبترم  اـت  تعیبط 
هزیکاپ و یگدـنز  دـنک .  یم  یفرعم  مدرم  رگ  تیادـه  امنهار و  ساـنلل " يدـه   " ار دوخ  عناـم . ار  تثونُا  هن  هتـسناد و  طرـش  ار  تروکذ 
دهد و یم  ماجنا  ادخ  هب  برقت  دصق  هب  نامیا و  يور  زا  ار  حـلاص  لمع  هک  دـناد  یم  ینز  درم و  ره  شاداپ  لمع و  يازج  ار  هبیط  تایح 

تسا انعم  نیا  هب  رظان  ( 4) نآ هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  ( 3" .) هبیط هایح  هینیحنلف  نمؤم  وه  یثنإ و  ٍرکذ و  نم  ًاحلاص  لمع  نم  : " دـیامرف یم 
دیاب هک  يرگید  هتکن  درم .  ای  نز  هن  تسا  حور  تسا ، دـقتعم  لماع  هک  سک  نآ  نوچ  تسا  يواسم  ندوب  نز  درم و  هب  تبـسن  حور  هک 

جرادـم و ناسنا و  ِتیناـسنا  هک  نیا  هچ  دنتـسه . مه  زا  ادـج  هلوقم  ود  ییارجا  بصاـنم  یناـسنا و  لاـمک  هک  تسا  نیادومن  تقد  نآ  رد 
یم طوبرم  ندـب  مسج و  هب  یعامتجا  ياه  تیلاـعف  ییارجا و  بصاـنم  یلو  دوش  یم  طوبرم  وا  حور  ناـج و  هب  وا  دـشر  لاـمک و  بتارم 

ییارجا بصنم  هک  هچ  نآ  و  تسین ، طرش  تثونا  تروکذ و  نآ  رد  دوش ، یم  طوبرم  ناسنا  تیناسنا  هب  تسا و  لامک  هچ  نآ  ره  ددرگ .
زاین دروم  مولع  يریگارف  ای  داهتجا  تهاقف و  ًالثم  تسا ، حرطم  ثنؤم  رکذـم و  ینعی  ندـب  راتخاس  اـب  بساـنت  نآ  رد  دوش ، یم  بوسحم 

دندرگ یملع  ياه  هتشر  زا  یکی  رد  فوسلیف و ...  دهتجم ، هیقف ، دننک و  بسک  لامک  دنناوت  یم  درم  نز و  زا  کی  ره  تسا . لامک  رـشب 
تیعجرم تواضق و  : " دـیامرف یم  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ   " هملـسم . ملـسم و  لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط   : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک 

تلاـسر توبن و  یّتـح  تسا . هدرک  میـسقت  ناـسنا  يدوجو  راـتخاس  اـب  بساـنتم  ار  ییارجا  ياـهراک  دـنوادخ  و  لاـمک ، هن  تسا  بصنم 
لامک بحاص  دوش و  تیبرت  نانچ  هرهاط  هقیدـص  نوچ  ییوناـب  تسا  نکمم  تسا .  تیـالو "  " اـه نیا  هناوتـشپ  تسا . ییارجا  ياـهراک 

. تسا كرتشم  درم  نز و  نیب  هک  تسا  تلاسر  توبن و  هناوتـشپ  تیالو  لـصا  رگید : ناـیب  هب   ( 5 .) ددرگ رتالاب  اـیبنا  زا  هک  ددرگ  يونعم 
اّما دنتـسه . يواسم  نآ  رد  درم  نز و  هک  تسا  لامک  هفـسلف و ...  نافرع و  لصا  تهاقف و  داهتجا و  لصا  تفرعم و  ملع و  لیـصحت  لصا 
زاین طیارـش و  ندب و  راتخاس  بسح  رب  دنـشاب ، لامک  رگنایامن  دنناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  بصانم و  اه و  لغش 
درم نز و  نیب  یتوافت  یناسنا  قوقح  رظن  زا  : " دنیامرف یم  ماما  نانز :  لیصحت  لاغتشا و  دروم  رد  ینیمخ  ماما  هاگدید  دوش .  یم  میـسقت 
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هک دـینک  شـشوک  اوقت  ملع و  رد  : " دـیامرف یم  هک  تسا  درم  نز و  يرگن  ناسکی  هاگدـید  هیاپ  رب   ( 6" .) دـنناسنا ود  ره  هک  اریز  تسین 
ناوناب و هک  میرختفم  ام  : " دیامرف یم  شیوخ  یهلا  یسایس  همان  تیصو  رد  و  ( 7") تسا همه  لام  ملع  درادن . راصحنا  سک  چیه  هب  ملع 

یلاعت هار  رد  نانآ ، زا  رتهب  ای  نادرم  شودـمه  رـضاح و  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف و  ياه  هنحـص  رد  نالک  درُخ و  ناوج و  ریپ و  ناـنز 
لوغـشم یگنهرف  یملعههبج و  رد  اـهدرم  هک  يروط  ناـمه  : " دومرف اـه  نز  هب  باـطخ   " دـنراد . تیلاـعف  میرک  نآرق  دـصاقم  مالـسا و 

يروط الاح  : " دیامرف یم  یملع  ياه  ییاناوت  مولع و  هنماد  هعـسوت  هب  ناوناب  قیوشت  يارب  دیـشاب  لوغـشم  دیاب  مه  اه ) نز   ) امـش دنتـسه ،
یم تیلاعف  تعنـص ، هللا  ءاشنا  ملع و  بعُـش  مامت  هفـسلف و  نافرع و  ملع و  لیـصحت  رد  ناردارب  ریاس  اب  شودمه  اه  مناخ  هک  تسا  هدـش 

هب دـنمزاین  يرگید  ناـمزاس  ره  دـننام  هداوناـخ  ناـمزاس  هک  تسا  نیا  دوـش  هجوـت  نآ  هب  ناـیاپ  رد  تسا  مزـال  هـک  ار  یلـصا   ( 9 .) دننک
يارب نز  تسا  مزال  نیاربانب  تسا . هداهن  درم  هدـهع  هب  ار  تیریدـم  راـتخاس " بساـنت  لـصا   " تیاـعر ساـسا  رب  مالـسا  تسا . تیریدـم 

 . دشاب هتشاد  نآ ، زا  دعب  ای  دقع  ندناوخ  جاودزا و  ماگنه  رد  ار  رهوش  تقفاوم  لزنم ، زا  جراخ  لاغتشا 

نادرم نانز و  قوقح  يواست  ای  هباشت 

رصع تایضتقم  زورما  تسا . هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یمیظع  تالوحت  تارییغت و  نونک  ات  تقلخ  ودب  زا  رشب  خیرات  يدیمح  اضر  هدنسیون :
دشاب و یم  حرطم  ینونک  يایند  رد  هک  لیاسم  نیا  زا  یکی  دریگ . رارق  یبایزرا  دروم  ًاددـجم  لیاسم ، زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  باجیا  ام 
هک هچ  نآ  نکیل  تسا . نادرم  ربارب  رد  وا  قوقح  يواست  يدازآ و  هعماج و  رد  يو  هاگیاج  نز و  تسا ، هتخیگنارب  ار  يدایز  ياـه  ثحب 

اذـل هتـشادن و  قباطت  وا  صاخ  هاگیاج  نز و  یعقاو  شقن  اب  ًاضعب  هک  تسا  يددـعتم  تالیامت  اه و  شیارگ  میتسه  ور  هبور  نآ  اب  زورما 
تایضتقم اب  ار  نآ  زا  هتفرگرب  تاررقم ، دودح  عرش و  نیناوق  میناوتب  هنوگچ  هک  نیا  تسا . هدمآ  دیدپ  نایم  نیا  رد  يا  هدیدع  تالکشم 

داتـسا اتـسار  نیا  رد  دـبلط . یم  ار  یمالـسا  گرزب  نارکفتم  شالت  هتـشاد و  یعیـسو  قیمع و  رکفت  هشیدـنا و  هب  زاین  میزاس  قبطنم  نامز 
يو یقوقح  ماظن  نز و  هب  طوبرم  ثحابم  هک  دنا  هدومن  یعس  دنیآ  یم  باسح  هب  ینید  هشیدنا  نارگایحا  نیرتگرزب  زا  هک  يرهطم  دیهش 

تهج رد  تسا  یلخدـم  دوخ  هبون  هب  زین  رـضاح  راتـشون  دـنیامن . یفرعم  ار  نز  هاگیاج  دـنهد و  رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  ار 
هعماج و هدـنزاس  رـصنع  ناونع  هب  نز  هاگیاج  فیرعت  نییبت و  هعماج و  رد  يو  شقن  نز و  اب  طابترا  رد  يرهطم  داتـسا  هشیدـنا  تخاـنش 

هرود یخرب  رد  هک  دنا  هدنارذگ  رـس  تشپ  ار  يا  هناگ  هس  ياه  هرود  یخیرات  شقن  رظن  زا  نانز  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هاگدید  زا  خیرات .
کی ًافرـص  نز  اه  هرود  نیا  رد  تسا . هدوب  یفنم  تروص  هب  خـیرات  نتخاس  رد  نز  میقتـسم  تلاخد  تارکفت  زرط  یخرب  ساـسارب  اـه و 

هدارا و یگدازآ و  يرادیب و  یهاگآ و  رکفت ، ینعی  شتیناسنا  ياهدادعتسا  زا  کی  چیه  یطیارـش  نینچ  رد  ًاعبط  تسا و  ینوردنا  يالاک 
تسا و یگدنز  رازبا  مکح  رد  نز  عماوج  هنوگ  نیا  رد  دومنن . ار  مزال  دشر  هنافراع  كولـس  تدابع و  یتح  عادـبا و  تیقالخ و  رایتخا و 

سوملم شقن  نآ  نتخاس  رد  نانز  تسا و  رکذم »  » ًاعبط خیرات ؛ اه ؛ هرود  نیا  رد  نیاربانب  تسا . شزرا  اب  اهبنارگ و  یسیفن ، یش  ره  دننام 
یـسایس يرکف و  يرنه ، یملع ، نووش  رد  دـنا و  هدـش  عامتجا  دراو  هدرک و  اهر  ار  هناخ  ناـنز  عماوج  زا  یخرب  رد  دـنرادن . یمیقتـسم  و 

تسد زا  ار  دوخ  ياهب  شزرا و  دنا ، هدز  رانک  هب  ار  میرح  هدرک و  اهر  لک  هب  ار  شیوخ  رادم  هک  نیا  هب  رظن  اما  دنا . هدش  نادرم  کیرش 
رد وا  میقتـسمریغ  شقن  اب  انامه  هک  ار  ههبج  تشپ  نکیل  تسا  هدرک  تبث  خـیرات  هنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  نز  عماوج  نیا  رد  دـنا . هداد 

تسا یتیعقاو  نیا  تسا و  هدیناشک  یهابت  هب  ار  نادرم  هعماج  مه  هتخاس و  هابت  ار  دوخ  مه  نامز  نیا  رد  هداد و  تسد  زا  تسا  یگدنزاس 
صخـش  » نز هک  نیا  دـش  لـیاق  خـیرات  رد  ناـنز  يارب  ناوت  یم  هک  یموس  شقن  . ) ? میا ) هدوـب  نآ  رظاـن  دـهاش و  يوـلهپ  نارود  رد  هک 

راـکتبا و تردـق  هدارا ، ملع ، ینعی ؛ يو  یناـسنا  صاـخ  ياهدادعتـسا  دـشر  یکی  تسا . هتـسباو  زیچود  هب  دوـخ  نیا  هک  دـشاب  اـهبنارگ »
نز هک  میا  هدوب  دهاش  میا و  هدراذگ  رـس  تشپ  یمالـسا  بالقنا  نارود  رد  ام  ار  خـیرات  زا  هرود  نیا  لاذـتبا . زا  يرود  رگید  تیقالخ و 

هدرکن و اهر  ار  اه  ههبج  تشپ  دومن ، تکرـش  یگدنزاس  راک  رد  ًامیقتـسم  دش و  رهاظ  خیرات  هنحـص  رد  هک  نیا  نیع  رد  یناریا  ناملـسم 
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. تسا هدـیناشکن  لاذـتبا  هب  ار  دوخ  تسا و  هتـشاد  ظوفحم  ار  شیوخ  هنانز  تزع  تمارک و  تسا و  هدادـن  فک  زا  ار  مزال  فافع  اـیح و 
یطلتخم ای  هدوب و  ضحم  رکذـم  ای  خـیرات  هک  تسا  نیا  دومن  تشادرب  هناگ  هس  ياه  هرود  زا  عومجم  رد  ناوت  یم  هک  هچ  نآ  لاح  )? ( 

هک وحن  نیا  هب  تسا . ثنؤم  رکذم - هک  دراد  دوجو  مه  خیرات  کی  تسا و  هتفر  شیپ  يدـیلپ  يوس  هب  هعماج  طالتخا  نآ  هطـساو  هب  هک 
یبهذم خیرات  رد  نز  دوخ . رادـم  رد  نکیل  تسا  لماع  نز  اج  نیا  رد  دـنک و  یم  تکرح  شیوخ  رادـم  رد  نز  شیوخ و  رادـم  رد  درم 

ياهرادم ظفح  اب  اما  تسا  یناسنا  ینعی  تسا . ثنؤم  رکذـم - نآرق  یبهذـم  خـیرات  ینعی  تسا ، هدوب  رثؤم  یلماع  میرک  نآرق  یقلت  قبط 
طلخ ضراعت و  تاـبجوم  هک  دوش  یم  حرطم  ینیناوق  هراومه  نکیل  . ) ? تسا ) جوز  اـی  و  ثنذـم »  » رگید تراـبع  هب  کـی ، ره  هب  صاـخ 
هدرک رادـیدپ  مدرم  رد  ار  یمیظع  تافارحنا  لیلد  نیمه  هب  هتـشادن و  حیحـص  هشیر  هیاپ و  نیناوق  نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  اـه  شقن 

تیاعر نادرم  نانز و  دروم  رد  ار  تاواسم  مالـسا  هک  دـنرظن  نیا  رب  یخرب  هک  تسا  تاواـسم  لـصا  نیناوق ، لوصا و  نیا  زا  یکی  تسا .
هیرظن یـسررب  زا  لبق  لاح  دشاب . یم  هورگ  نیا  زایتما  حـیجرت و  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  هدـش  لئاق  نادرم  يارب  ار  یقوقح  تسا و  هدومنن 

درم نز و  كارتشا  همزال  هک  دشاب  یم  تیعقاو  نیا  فرعم  هتفر  راک  هب  قوف  لالدتـسا  رد  هک  یلـصا  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  قوف 
یناسنا و تیثیح  رد  نارودزم  كارتشا  همزال  هک  تسین  کش  .) ? تسا ) قوقح  رد  اه  نآ  هباشت  یناسکی و  یناسنا ، تفارـش  تیثیح و  رد 
دیلقت و دـشاب  انب  رگا  تسا ؟ تروص  هچ  هب  قوقح  رد  اه  نآ  هباشت  دـید  دـیاب  اما  تسا  یناسنا  قوقح  تیناسنا و  ظاحل  زا  اه  نآ  يربارب 

هباشت قوقح ، يواست  همزال  ایآ  هک  مینیبب  دیاب  میهد ، هشیدنا  رکف و  هزاجا  دوخ  هب  میراذگب و  رانک  ار  برغ  هفـسلف  زا  هناروکروک  تیعبت 
ملـسم هچ  نآ  تسا . تیفیک  زا  ریغ  تیمک  یتخاونکی ؛ هباشت  تسا و  يربارب  يواست  تسا ؛ هباشت  زا  ریغ  يواست  هن ؟ اـی  تسه  مه  قوقح 
تبسن نادرم  يارب  زین  یقوقح  حیجرت  زایتما و  زگره  تسا و  هدش  لیاق  درم  نز و  يارب  تخاونکی ، روجکی و  قوقح  مالسا  هک  نیا  تسا 
فلاخم هباشت  اب  ارچ  هک  نیا  تسا و  فلاخم  قوقح  هباشت  اب  تسین  فلاخم  درم  نز و  قوقح  يواست  اب  مالـسا  تسا . هدشن  لیاق  نانز  هب 

ماقم هرابرد  مالـسا  رظن  هک  نیا  لوا  . ) ? دوش ) هتخادرپ  نادب  دیاب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  هک  ددرگ  یمرب  یـساسا  هنیمز  هس  هب  تسا ،
تسا و ییاه  فدـه  هچ  يارب  تسه  درم  نز و  تقلخ  رد  هک  ییاه  تواـفت  هک : نیا  مود  تسیچ ؟ شنیرفآ  تقلخ و  رظن  زا  نز  یناـسنا 
هک نیا  ًاـتیاهن  و  هن ؟ اـی  دنـشاب  هتـشاد  هباـشتمان  عضو  يرطف  یعیبط و  قوقح  ظاـحل  زا  درم  نز و  هک  دوش  یم  ببـس  اـه  تواـفت  نیا  اـیآ 

ساسارب دهد  یم  رارق  یهباشمان  عضو  رد  اه  تمسق  یضعب  رد  ار  اه  نآ  هک  تسه  درم  نز و  نایم  یمالسا  تاررقم  رد  هک  ییاه  توافت 
تایوتحم هک  تفگ  دیاب  لوا  هتکن  حیضوت  رد  ریخ ؟ ای  تسه  یقاب  دوخ  ماکحتـسا  هب  مه  زونه  اه  هفـسلف  نآ  ایآ  و  تسا ؟ يا  هفـسلف  هچ 

مه تسا و  هظعوم  مه  خیرات - مه  تسا و  نوناق  مه  نآرق  رد  دشاب  یمن  ریسفت  نودب  کشخ  نیناوق  تاررقم و  هلسلس  کی  ًافرـص  نآرق 
- ناهج  ) نامه هک  هفسلف  یساسا  عوضوم  هس  هرابرد  ار  دوخ  رظن  نکیل  تسین ، هفسلف  باتک  نآرق  رگید . بلاطم  نارازه  تقلخ و  ریـسفت 

درم نز و  تقلخ  عوضوم  تسا  هدـش  ریـسفت  میرک  نآرق  رد  هک  یلیاسم  هلمج  زا  تسا . هدرک  نایب  عطاـق  روط  هب  تسا ، عاـمتجا ) - ناـسنا
نز و هب  طوبرم  تاررقم  يارب  دوخ  زا  شیپ  زا  هک  تسا  هدادـن  لاـجم  ناـیوگ  هواـی  هب  تسا و  هدرکن  توکـس  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا .

تقلخ دروم  رد  نآرق  رظن  مینیبب  میهاوخب  رگا  دننک . یفرعم  نز  هب  تبـسن  مالـسا  ریقحت  ریظن  ار  تاررقم  نیا  يانبم  دـنزاسب و  نوناق  درم 
لامک اـب  نآرق  هک  مییوگب  دـیاب  باوج  رد  یتشرـس . ود  اـی  دـناد  یم  یتشرـس  کـی  ار  درم  نز و  نآرق  هک  مینیبب  دـیاب  تسیچ  درم  نز و 
هیرظن نآرق  رد  سپ  )? میا .) هدیرفآ  نادرم  تشرـس  ریظن  یتشرـس  زا  نادرم و  سنج  زا  ار  نانز  دیامرف : یم  يددـعتم  تایآ  رد  تحارص 

، تسا هدرک  حرطم  ار  مدآ  تشهب  ناتـساد  هک  ییاـج  رد  نینچمه  درادـن . دوـجو  تنیط  تشرـس و  ظاـحل  زا  نز  هـب  تبـسن  يزیمآریقحت 
باسح زا  ار  وا  هن  هدرک و  یفرعم  یلصا  لووسم  ناونع  هب  ار  اوح  هن  نآرق  ار . مدآ  اوح  تفیرف و  ار  اوح  ناطیـش  هک  تسا  هتفگن  هاگچیه 

سوسوف : » دیامرف یم  دروآ و  یم  هینثت »  » یلکش هب  ار  اهریمض  دروآ  یم  نایم  هب  ار  ناطیـش  هسوسو  ياپ  هک  اج  نآ  هکلب  دنک . یم  جراخ 
نم امکل  ینا  امهمساق   » درک و ییامنهار  رورغ  هب  ار  نآ  ناطیش  رورغم » امهالدف   » تسا و هدرک  هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیش  ناطیـشلا ،» امهل 

جیار رکف  کی  اب  نآرق  بیترت  نیا  هب  .) ? دهاوخ ) یمن  ار  اه  نآ  ریخ  زج  هک  درک  دای  دـنگوس  ود  ره  ربارب  رد  ناطیـش  ینعی  نیحـصانلا ،»
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رـصنع هک  ماهتا  نیا  زا  ار  نز  سنج  هتخادرپ و  هزرابم  هب  تخـس  دراد  ییایاقب  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  مه  زونه  هک  ناـمز  رـصع و  نآ 
درم يارب  تسا و  درم  دوجو  همدـقم  نز  دـیوگ  یم  هک  زیمآریقحت  هیرظن  نیا  اـب  نآرق  نینچمه  تسا . هدومن  اربـم  تسا  هاـنگ  هسوـسو و 

ربا و نامسآ ، نیمز و  دیوگ  یم  دنک و  یم  نایب  تحارـص  لامک  رد  ار  ییاغ  تلع  لصا  مالـسا  تسا . هدومن  تفلاخم  تسا  هدش  هدیرفآ 
ره دیوگ  یم  مالـسا  تسا . هدش  هدیرفآ  درم  يارب  نز  هک  دـیوگ  یمن  زگره  اما  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  همه  ناویح ؛ هایگ و  داب ،

تنیز و امـش  دنتـسه و  امـش  شـشوپ  تنیز و  نانز  نمل » سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  . » دنا هدش  هدیرفآ  رگیدـکی  يارب  درمو  نز  زا  کی 
یتخبدب هیام  هن  تسا و  درم  لد  شمارآ  تنوکس و  هیام  نز  هک  دهد  یم  رکذت  ار  بلطم  نیا  نآرق  نینچمه  . ) ? دیتسه ) اه  نآ  شـشوپ 

. تسا هتخانـش  دورطم  دننک  یط  دـنناوت  یمن  ار  یهلا  تاماقم  دـنور و  یمن  تشهب  هب  نانز  هک  ار  زیمآریقحت  هیرظن  نیا  يو و  يراتفرگ  و 

. تسا طوبرم  لمع  نامیا و  هب  تسین و  طوبرم  تیـسنج  هب  یهلا  برق  يورخا و  شاداپ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  یناوارف  تاـیآ  رد  نآرق 
یم دای  يا  هقیدص  هسیدق و  نانز  زا  قیدص ، سیدـق و  نادرم  تازاوم  هب  میرک  نآرق  . ) ? نز ) فرط  زا  هاوخ  دـشاب و  درم  فرط  زا  هاوخ 

بیرف و رـصنع  طقف  ار  نز  اه  نیئآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هتـشاد  یتوکلم  یماقم  رتالاب  هکلب  نادحوم و  زا  هک  دـنک 
نز هب  تبسن  زیمآریقحت  رظن  تقلخ ، ریسفت  رظن  زا  یفسلف و  رکف  رظن  زا  مالسا  هک  دوش  یم  مولعم  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دنـسانش . یم  هانگ 

توافت نیا  دنک ، یم  حرطم  ییاج  رد  ار  ییاه  توافت  رگا  نینچمه  تسا . هدومن  تفلاخم  زین  زیمآریقحت  تایرظن  مامت  اب  تسا و  هتـشادن 
یقرف چیه  یقالخا  تیـصخش  رظن  زا  دارفا و  تیـصخش  قالخا و  رد  هن  تسا  اهراتفر  رد  تساراد ، نز  هک  تسا  یـصاخ  عضو  هب  طوبرم 

« لاجرلا لاصخ  رارش  ءاسنلا  لاصخ  رایخ  : » دنیامرف یم  ترـضح  هک  تسا  يا  هلمج  هغالبلا  جهن  رد  . ) ?? دوش ) یمن  لئاق  درم  نز و  نیب 
يارب تسا  تلصخ  نیرتهب  نز  يارب  هک  ییاهزیچ  ینعی  تسا . نادرم  ياه  تلـصخ  نیرتدب  نامه  نانز  ياه  يوخ  اه و  تلـصخ  نیرتهب 

ندوب و لیخب   ) لخبلا و  ندوب ) وسرت   ) نبجلا و  ربکت )  ) روهذلا دنیامن : یم  یفرعم  ار  زیچ  هس  ترضح  هاگ  نآ  تسا . تلصخ  نیرتدب  درم 
رد تسا . تافص  نیرتدب  نادرم  يارب  تافص  نیمه  هک  یلاح  رد  تسا  وکین  نز  يارب  تافـص  نیا  هنوگچ  دید  دیاب  لاح  ندوب ) کسمم 

داجیا يا  هلصاف  میرح و  هناگیب  درم  دوخ و  نایم  دهد و  یمن  هار  دوخ  هب  ار  هناگیب  درم  دشاب ، ربکتم  یتقو  نز  دنیامرف : یم  ترضح  همادا 
زا دشاب  وسرت  رگا  دنک و  یم  يرادهگن  دوخ  لاوما  لام و  زا  دشاب  کسمم  رگا  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  هناربکتم  راتفر  نیاربانب  دنک  یم 

هلأـسم هب  رظاـن  سرت  نبج و  هلأـسم  هک  تفگ  دـیاب  زین  دروم  نیا  رد  دـیامن و  یم  طاـیتحا  دـنک و  یم  يرود  دـیآ  یم  شیپ  هک  یثداوح 
دیاب زین  هنیمز  نیا  رد  . ) ?? نز ) يارب  مه  تسا و  حودمم  درم  يارب  مه  یحور  قلخ  ناونع  هب  تعاجش  يو . تعاجش  هن  تسا  نز  فافع 

یفرعم ایند  هب  ار  مالسا  قیاقح  دنازرل و  ار  ناملاظ  تشپ  يوخ ، تلصخ و  نیا  اب  هک  درک  دای  البرک  هثداح  رد  بنیز  ترضح  تعاجش  زا 
خیرات رد  دنتسه و  یمالسا  یلاع  رایسب  هنومن  کی  گرم ، زا  ندیـسرتن  حور و  نتـشاد  هسامح  بلق و  تردق  توق و  رظن  زا  ناشیا  دومن .
تورث لام و  ناج و  دروم  رد  دنا  هتفگ  نز  يارب  هک  يزیچ  نآ  سپ  تسا . هدش  لقن  هشیمه  لماک  هنومن  کی  ناونع  هب  وا  ناتساد  مالـسا 
دنتسه نآ  رادتناما  یگمه  نانز  هک  تسا  يرما  تفع  تسین . هدوبن و  یـصخش  رما  کی  فافع  تسا و  يو  فافع  دروم  رد  هکلب  تسین ،

، دوش رپ  درم  نز و  دروم  رد  يواست  مان  زا  مه  اـیند  رگا  هک  تفگدـیاب  لـک  رد  دـنیامن . ظـفح  ار  یناـسنا  تناـما  نیا  هک  دـنراد  هفیظو  و 
كرتشم رگیدکی  اب  یناسنا  روما  زا  یخرب  رد  هک  دنتسه  یـسنج  ود  درم  نز و  هک  نیا  رد  و  دزاسب ، دناوت  یمن  یـسک  ار  درم  نز و  هباشت 

حرط اه  لسن  ءاقب  يارب  تقلخ  میظع  هاگتـسد  تسین . هدوبن و  يدیدرت  دـنراد ؛ فالتخا  رگیدـکی  اب  یفیک  رظن  زا  رگید  روما  یخرب  رد  و 
دروخ دـنویپ  مه  هب  درم  نز و  ناـج  مسج و  دوش و  یلمع  ًـالماک  هک  نیا  يارب  تسا . هدومن  رارقرب  درم  نز و  نیب  ار  يداـحتا  تدـحو و 
بذـج مه  هب  ود  نآدوش  یم  ثعاب  هک  تسا  اه  توافت  نیمه  تسا و  هداد  رارق  ود  نآ  یحور  یمـسج و  ظاحل  زا  یبیجع  ياه  تواـفت 

دراد دوجو  ءایـشا  هب  تبـسن  هک  یقیالع  اب  هقالع  نیا  نکیل  دهد  یم  رارق  مه  هب  دنم  هقالع  مه و  بلاط  ار  درم  نز و  تقلخ  نوناق  دنوش .
ًاضعب هک  دورطم  لطاب و  تاروصت  اب  نیا  تسا و  بلاط  ار  يرگید  شیاسآ  تداعـس و  دارفا  زا  کی  ره  تیجوز  هقالع  رد  تسا . توافتم 

ندوب و ناـسنا  رد  اـه  نآ  يواـست  هب  هجوت  اـب  درم  نز و  زا  کـی  ره  يرظن  یعیبـط و  عضو  نتفرگ  رظن  رد  دراد . تاـفانم  دوش  یم  حرطم 
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دیاقع تسایس »  » باتک رد  وطسرا  شتیصخش . هن  دوش و  هدیبوک  شـصخش  هن  هک  دهد  یم  رارق  یبسانم  عضو  رد  ار  نز  كرتشم ، قوقح 
یفیک هبنج  زا  تسین  یمک  هبنج  زا  اهنت  درم  نز و  توافت   » هک تسا  هتـشاد  راهظا  هنوگ  نیا  درم  نز و  نیب  ياه  توافت  دروم  رد  ار  دوخ 

زا کی  ره  هدهع  هب  تقلخ  نوناق  هک  یفیاظو  تسا و  توافتم  درم  نز و  ياهدادعتسا  عون  دیوگ : یم  وا  تسا ». دوهشم  ییاه  توافت  زین 
ار درم  نز و  یقالخا  لیاضف  نینچمه  دراد . توافت  يدایز  ياه  تمـسق  رد  تسا  هتـساوخ  اه  نآ  يارب  هک  یقوقح  تسا و  هدراذگ  نانآ 

لیسکلا نینچمه  .) ?? سکعرب ) دناد و  یمن  هتـسیاش  نز  يارب  هتـسناد و  تلیـضف  درم  يارب  ار  اه  قلخ  زا  یخرب  هتـسناد و  توافتم  مه  اب 
نیا هب  هتخانـشان » دوجوم  ناسنا   » مان اب  دوخ  سیفن  باـتک  رد  دراد  یناـهج  ترهـش  هک  يوسنارف  فورعم  حارج  تسیژولویزیف و  لراـک ،

توافتم ار  اه  نآ  قوقح  فیاظو و  تافالتخا  نیا  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  توافتم  تقلخ  نوناق  مکح  هب  درم  نز و  هک  دراد  هراشا  عوضوم 
دنبای و تیبرت  میلعت و  مسق  کی  دنناوت  یم  سنج  ود  ره  هک  هدمآ  دوجو  هب  وج  نیا  تاکن ، نیا  هب  هجوت  مدع  ببس  هب  لاح  تسا . هدومن 

ًاـساسا دیامن و  لمع  رکف و  درم  دننام  دناوت  یمن  نز  هک  یتروص  رد  دـنریگب ، هدـهعرب  ار  یناسکی  ياه  تیلووسم  تارایتخا و  لغاشم و 
تقلخ نوناق  دوش . ام  نیب  رد  ییاطـسو  نورق  تارکفت  شریذپ  هب  رجنم  دـیابن  زین  تیعقاو  نیا  هتبلا  تسا . توافتم  نز  يایند  اب  درم  يایند 

عقاو هب  اه  توافت  نیا  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  یگداوناخ  فیاظو  میـسقت  نینچمه  نز و  درم و  نیب  دـنویپ  ماکحتـسا  تهج  هب  ار  توافت 
یمرد ار  تسا  میلع  میکح و  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  دوخ  هک  تیجوز  دنویپ  هفسلف  ام  هک  تسا  اج  نیا  لامک . هن  صقن و  هن  تسا  بسانت 
هقالع دوش  یم  دنویپ  ماکحتسا  بجوم  هک  هچ  نآ  دیآ و  یم  لصاح  دنویپ  نیا  وترپ  رد  دارفا  لماکت  اه و  لسن  رد  لداعت  بسانت و  میبای .
يونعم رگید  يدام و  یکی  دـنا و  هتـشاد  تلاـخد  هراومه  یـساسا  رـصنع  ود  قوف  ناـینب  لیکـشت  رد  تسا . رگیدـکی  هب  ود  نیا  تبحم  و 
شمارآ شهاک و  هب  ور  ًاجیردت  تسا و  نایلغ  جوا و  ياهتنم  هب  یناوج  رد  هک  تسا  نآ  یـسنج  ياه  هبنج  ییوشانز  يدام  رـصنع  تسا .

درذـگ یم  ناـمز  هـچ  ره  دوـش و  یم  اـمرفمکح  رفن  ود  ناـیم  هـک  تـسا  يا  هنامیمـص  قـیقر و  فـطاوع  زین  نآ  يوـنعم  هـبنج  دور . یم 
تیمها مود  رـصنع  نز  يارب  هک : دوـش  یم  حرطم  هنوـگ  نیا  اـج  نیا  رد  زین  درم  نز و  نـیب  ياـه  تواـفت  زا  یکی  ددرگ . یم  رتدـنمورین 

لاح .) ?? دراد ) دوجو  يربارب  لـقاال  هک  نیا  اـی  تسا و  لوا  رـصنع  هب  طوبرم  اـی  نادرم  دروم  رد  تیمها  نیا  هک  یلاـح  رد  دراد  يرتشیب 
دنا هدوب  دنبیاپ  نادب  رفن  ود  ره  هک  یتادهعت  جـیردت  هب  دوش  شزرا  مک  گنر و  مک  نامیپ  نیا  يونعم  ياه  هبنج  نامز  رذـگ  رد  هچنانچ 

اب نز  درم و  هک  تسا  یتالکـشم  لیاسم و  زا  يرایـسب  لماع  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  لالحنا  یگتـسسگ و  راچد  هداوناـخ  هدرب و  نیب  زا  ار 
نز و دنک ، یم  نییعت  نیمأت و  ار  رشب  تداعس  یلـصا  یـساسا و  ياه  هیاپ  هک  هداوناخ  ماکحتـسا  يارب  تقلخ  نوناق  دنوش . یم  هجاوم  نآ 

نز شمارآ ، شیاسآ و  هبنج  زا  تسا ، هداد  رارق  نز  اکتا  هطقن  یلام  ياه  هبنج  زا  ار  درم  رگا  تسا و  هتخاس  دـنمزاین  رگیدـکی  هب  ار  درم 
هتـشاد دوجو  نوناق  عرـش و  هیحان  زا  یطباوض  نیناوق و  دیاب  ناینب  نیا  لالحنا  ناکما  تروص  رد  سپ  تسا و  هداد  رارق  درم  اکتا  هطقن  ار 

هدـنارذگ و ار  نوناق  نیا  شیپ  لاس  دـص  راهچ  رازه و  رد  مالـسا  روظنم  نیدـب  دـنوشن . فارحنا  ای  ینادرگرـس و  راچد  ود  نیا  اـت  دـشاب 
تسا يرو  هرهب  دنروآ  یم  تسد  هب  دننک و  یم  بسک  هچ  نآ  زا  ار  نادرم  نبستکاامم » بیصن  ءاسنلل  اوبستکاام و  بیصن  لاجرلل  : » هتفگ

راک خیرات  رد  ار  نادرم  هک  يروطنامه  روکذم  هیآ  رد  نآرق  تسا . يا  هرهب  دنروآ  یم  تسد  هب  دـننک و  یم  بسک  هچ  نآ  زا  ار  نانز  و 
هک دزاس  یم  مهارف  ار  یطیارـش  هلیـسو  نیدـب  درمـش و  یم  قح  يذ  ناشتیلاعف  راک و  هجیتن  رد  زین  ار  نانز  دـناد  یم  قح  يذ  ناشتیلاعف  و 
رد ار  دوخ  شیاسآ  شمارآ و  دنناوتن  اه  نآ  هک  یتروص  رد  نادرم  دروم  رد  نینچمه  . ) ?? دشابن ) درم  هب  هتـسباو  یلام  رظن  زا  ًاقلطم  نز 
یم هلأسم  نیدـنچ  هب  فوطعم  دوخ  لصا  نیا  هتبلا  . ) ?? تسا ) هدومن  حرطم  ار  تاجوز  ددـعت  مالـسا  دـنیامن  نیمأت  هداوناخ  مرگ  نوناک 

. دوش هعجارم  یمالـسا  ربتعم  عبانم  هب  دیاب  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا و  جراخ  ثحب  نیا  هلـصوح  زا  هک  دبلط  یم  ار  یطیارـش  دـشاب و 
هدروآ دوجو  هب  ار  یطیارش  بسانت  لداعت و  يرارقرب  تهج  هب  شنیرفآ  تقلخ  ماظن  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  هک  هچ  نآ 

رد تخادرپ . یگدـنز  هب  رطاخ  شمارآ  تینما و  لامک  رد  ناوت  یم  نآ  زا  يوریپ  تخانـش و  هیاس  رد  هک  تسا  هدومن  عضو  ار  ینیناوق  و 
لطاب تنـس  تماهـش  مه  تسا و  مزال  یگنهرف  يرکف و  غوبن  مه  یقیقح ، یعقاو و  تخانـش  يارب  هک  درک  هراشا  دـیاب  هتکن  نیا  هب  اـهتنا 
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بالقنا نوماریپ  ، يرهطم دیهـش  داتـسا   ? و - تشون ? :  یپ  نانز . هناهاگآ  دنمـشزرا و  تیلاعف  شالتاب و  زج  دـیاین  لصاح  نیا  و  ینکش ؛
رد نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، دیهش  داتسا   ? ??? و - ص ? .  ، ج ? ینیسح ، هسامح  يرهطم ، دیهش  داتسا   ?? . ? ?? و - صـص  یمالـسا ،

??? و ??? و صص مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، دیهش  داتـسا   ? و ? و - مور ? . هروس  لحن و  ءاسن ، هروس   ??? . ? ص - مالـسا ،
 ?? ?? و- ?? و  ??? و  . ?? ??? و  صص  مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  ، يرهطم داتسا   ?? . ?? ص - تیمتاخ ، يرهطم ، داتسا  ??? . ?? - 

 ، ???  ، ???  ??? . صص مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، دیهش  داتسا 

ناقرشتسم هاگن  زا  رصاعم  یناریا  نز 

یسایس تیعضو  یناریا و  نانز  ششوپ  باجح و  یناریا ،  ندمت  گنهرف و  رد  نز  يروحم  شقن  هدیکچ  یسگرن  ناضمر  اضر  هدنسیون :
ناقرشتسم همه ي  انثتسا ، نودب  دنشاب .  یم  هلاقم  نیا  ثحابم  یساسا  روحم  هس  رصاعم  یبرغ  ناگدنـسیون  رظن  زا  یناریا  نز  یعامتجا  – 

برغ گنهرف  زا  يوریپ  هب  دـعاقتم  ار  یناریا  نانز  دنـشوک  یم  ناشیا  زا  يرایـسب  دـنراد و  دـیکأت  ندـمت  نتخاس  رد  نز  شقن  تیمها  رب 
هتشون رد  یناریا  نز  ششوپ  هب  تناها  ییوگدب و  ات  دایز  رایسب  دیجمت  فیرعت و  زا  یتوافتم  عضاوم  یناریا ،  نز  باجح  لابق  رد  دنیامن .
عـضوم دنا .  هتـسناوتن  نانآ  دوش . یم  هدید  حوضو  هب  اه  نآ  ياه  هتـشون  رد  یگتفـشآ  یعون  نینچمه  دنوش . یم  هدـید  ناقرـشتسم  ياه 

هیجوت یمالسا  تانوئـش  ظفح  اب  عامتجا  تسایـس و  ياه  هصرع  رد  تکرـش  هب  یناریا  نانز  قیوشت  لابق  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  يریگ 
 ، یناریا نز  اه :  هژاو  دیلک  دـنا .  هدرک  دادـملق  بالقنا  هیلوا ي  لوصا  زا  یچیپرـس  یعون  ای  تموکح  ترورـض  زا  یـشان  ار  نآ  دـننک و 

مهم ثداوح  زا  رپ  موب  زرم و  نیا  خیرات  رـسارس  همدقم  یتسینیمف .  شبنج  نارتخد ،  لیـصحت  یبهذم ،  مسارم  یناریا ،  ندـمت  گنهرف ، 
ره تسا .  نانز  شقن  هب  هژیو  هجوت  نآ  و  دنا ،  هدوب  مورحم  نآ  زا  هتشذگ  راودا  هک  دراد  یصاخ  یگژیو  ناریا  رـصاعم  خیرات  اما  تسا ، 

يوس زا  هجوت  نیا  اـما  دـنا ، هدرک  هجوت  ناـنز  شقن  هب  شیب  مک و  یلخاد  ناـخروم  هتـشذگ ،  هلاـس ي  دـص  تـالوحت  یـسررب  رد  دـنچ 
الرـس الراک  دـننامه  دـنا "  هدوب  نز  دوخ  هکنآ  لـیلد  هب  ناگدنـسیون  نیا  زا  یخرب  ـالوا ،  هک  ارچ  هدوب ؛  لـمأت  لـباق  یبرغ  ناگدنـسیون 

یناریا نانز  عضو  یـسررب  هغدغد ي  رتشیب   ( " clara colliver rice  ) سیار رویلوکارالک  و  يدـک ،  کین   (، Carla cerena)
نانز تیعـضو  دـنا ،  هدـش  ناریا  لثم  یعماوج  دراو  نانیا  یتقو  یبرغ ،  يرگیحابا  ياه  شزرا  گنهرف و  هب  هجوت  اـب  اـیناث ،  دـنا ،  هتـشاد 

داجیا ياضف  هب  هجوت  اب  اثلاث ،  تسا .  هدوب  باذج  بلاج و  ناشمدرم  اه و  نآ  يارب  نیمه  نیاربانب ،  تسا .  هتشاد  یگزات  ناشیارب  یناریا 
ياهروشک یگنهرف  تیعضو  دنا  هتـشاد  یعـس  ناگدنـسیون  زا  هتـسد  نیا  مسینیمف ،  ثحابم  حرط  نز و  قوقح  زا  عافد  رد  برغ  رد  هدش 

. دیامنب اهروشک  نآ  رد  روبزم  ثحابم  جیورت  غیلبت و  هب  مادـقا  ناکما ،  تروص  رد  دنجنـسب و  روکذـم  ياه  سایقم  اهرایعم و  اب  ار  رگید 
ضیقن دض و  بلاطم  دنوش ،  یم  هئارا  یناریا  نز  هرابرد ي  یبرغ  ناگدنسیون  يوس  زا  هک  يددعتم  ياه  لیلحت  زا  يرایـسب  رد  نیاربانب ، 

نانز تیعـضو  صوصخب  ناریا ،  روشک  گنهرف  مهف  رد  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هدهاشم  ای  دنوش ،  یم  هدـید  یعقاو  ریغ  اضعب  و 
ره یلیلحت  هئارا ي  ام  ياه  هتشون  نایم  رد  دوش  یم  ساسحا  هک  تساجنیا  دنا .  هدش  یمگردرس  راچد  یتح  ای  دنا و  هدوب  ناوتان  یناریا ، 

نیا ناوت ،  دح  رد  ات  تسا  هدمآ  رب  ددصرد  راتـشون  نیا  تسا .  یلاخ  یناریا  هعیـش ي  نانز  صوصخ  رد  اه  یبرغ  شرگن  زا  صقان  دـنچ 
 ، يور نیدب  دنا .  هتفرگ  رارق  ثحب  عوضوم  یناریا  هعیش ي  يرهش و  نانز  اهنت  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیامن .  عفر  ار  هصیقن 
 ( ینیشنارحص یگدنز  ینمرا و  درک ،  نانز  دننامه  اه (  نآ  نانز  یناریا و  ماوقا  هرابرد ي  یبرغ  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هکنی  مغر ا  یلع 

شقن هب  هجوت  اـب  یناریا  ندـمت  گـنهرف و  رد  نز  يروـحم  شقن  هب  هجوـت  تسا .  هدـش  رظن  فرـص  اـه  نآ  زا  دـنا ،  هدرک  ییاـسرف  ملق 
لوذبم يا  هژیو  هجوت  هتکن  نیا  هب  ناشیاه  باتک  رد  یبرغ  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  یگنهرف ،  ياه  ینوگرگد  ای  ظفح و  رد  نز  يروحم 

ذوفن تلزنم و  ماقم و  يداـیز  دـح  اـت  ار  يروشک  ره  ندـمت  نازیم  دـیوگ « :  یم  هراـب  نیا  رد  ( 1  ) سیار مناخ  هنومن  يارب  دـنا .  هتـشاد 
نز و دنا :  هتفگ  هک  تسا  یتقیقح  دنک .  یم  نییعت  نانآ  یحور  يرکف و  ياهوزرآ  اه و  نامرآ  هکلب  یعامتجا ،  ماقم  افرـص  هن  شنانز ، 
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يرترب نتفرگ  ضورفم  اب  دیآ و  یمرب  یبرغ  ياه  سایقم  اب  یناریا  نز  شجنس  ددصرد  ادتبا  وا  ( 2  . «) تسا عوضوم  هیضق و  کی  ندمت 
نیا وا ،  هدیقع ي  هب  هک  ارچ  دیامن ؛  ییاپورا  ندمت  ذخا  هب  قیوشت  ار  یناریا  نانز  ات  دـنک  یم  یعـس  اه ،  هبنج  همه ي  رد  برغ ،  ندـمت 

رد هک  ناریا ،  نوچ  يروشک  باب  رد  دهد « :  یم  همادا  ساسا ،  نیمه  رب  دننز و  یم  ار  لوا  فرح  یگنهرف  تالوحت  رد  هک  دنتسه  نانز 
یلم یعامتجا و  یگدـنز  فعـض  نیرت  گرزب  تسا ؟  رارق  هچ  زا  هلئـسم  تسانتعا ، )!(  لـباق  ریغ  يدوجوم  رداـم ،  يانثتـسا  هب  نز ،  نآ 
هدوب یـسایس  يا  هیور  یفرع و  يروتـسد  نز  یگدنز  ندرک  روصحم  و  مورحم !  يوزنم ،  دنا :  هداد  نز  هب  هک  تسا  يرابتعا  نازیم  ناریا 

عناق ار  یناریا  نانز  مدرم و  دناوتب  هک  تسا  نآ  اه  فرح  نیا  مامت  رـس  هک  دنام  یمن  هدیـشوپ  قیقد  هدـنناوخ ي  دـید  زا  هتبلا  ( 3  .« ) تسا
رد یلوحت  يزور  دشاب  رارق  رگا  دنوش « : لوحتم  یناریا  نانز  هک  تسا  نیا  مه  شهار  دـینک و  ذـخا  ار  برغ  ندـمت  دـیاب  امـش  هک  دـنک 

يردام ای  نز  نآ  رد  هک  يا  هناخ  منک  روصت  تسا  لکـشم  نم  يارب  دـشاب .  هداوناـخ  نآ  تکرح  هطقن ي  یتسیاـب  دـیآ ،  دوجو  هب  ناریا 
رتـشیب هک  تسا  يا  هخـسن  نـیا  هـتبلا  ( 4  .« ) دـشاب هتـشاد  یعاـمتجا  تـالوحت  رد  يدـج  یـشقن  دـناوت  یم  دـشابن ،  رادـیب  رکفلا و  روـنم 

ره رد  دـسیون « :  یم  صوصخ  نیا  رد  زین  دراـشیو  ناـج  ياـقآ  دـنا .  هدوـمن  زیوـجت  ناریا  هراـبرد ي  ناقرـشتسم )  یبرغ (  ناگدنـسیون 
هنیمز نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ناریا  خیرات  دنتسه و  يداصتقا  یتح  یسایس و  یعامتجا ،  لئاسم  تفرـشیپ  مهم  لماوع  زا  نانز  يروشک 

زا دراشیو  دارم  هک  تسا  صخشم  ( 5  .« ) تسا دوهشم  الماک  اه  هبنج  همه ي  رد  زین  تفرشیپ  هب  زاین  تسین و  انثتـسم  کلامم  ریاس  زا  مه 
دارم هکنیا  يارب  دراشیو  ياقآ  تسا .  برغ  اب  یگنهرف  يزاس  ناسمه  اجنیا  رد  دارم  هکلب  تسین ،  ینف  یملع و  ياهدرواتـسد  تفرـشیپ » »
نیا رد  دنک « :  یم  دای  نهک » لوصا  هب «  ناریا  تلم  صوصخب  اه ،  تلم  ندمت  زا  دنک ،  میهفت  هدـنناوخ  هب  الماک  ار  تفرـشیپ » زا «  دوخ 

ون و یطیارـش  دنناوت  یم  هک  دنیادرف  ناریا  ياهدـیما  هدرک  لیـصحت  اناد و  ناردام  هک  میهد  ناشن  ات  میتفگ  نخـس  یفاک  هزادـنا  هب  هراب ، 
هکنیا هب  هجوت  اب  ( 6  .« ) تسا مدـقم  نادرم  رب  یتاهج  هب  ناـنز  شرورپ  تیبرت و  عقاو ،  رد  دـنزاس . نهک "  لوصا  نیـشناج "  ار  هدـنزاس 
انکـس روشک  نیا  رد  لاس  تسیب  هدـش و  مازعا  ناریا  هب  تیرومأم  اب  دوب و  ناریا  رد  برغ  تیحیـسم  یبهذـم  ياه  غلبم  زا  دراـشیو  ياـقآ 

وا تسا .  یگنهرف »  تارییغت  روشک «  رد  یبهذم  يداصتقا و  یـسایس و  تارییغت  يارب  مدـق  نیلوا  هک  تسا  فقاو  یبوخ  هب  دوب ،  هدـیزگ 
رطاخ هب  هن  دنا ؛  هدرک  بانتجا  تسایـس  زا  هراومه  دنراد ،  لاغتـشا  تمدخ  هب  ناریا  رد  هک  ییاه  نویـسیم  دیوگ « : یم  هراب  نیا  رد  دوخ 

دوخ يراکمه  هراومه  اما  یسایس ... لئاسم  هن  تسا ،  هدوب  یعامتجا  روما  حالـصا  رب  نانآ  ياه  همانرب  راک و  هویـش ي  الک  هکلب  هکنیا ...
دیاب یگنهرف ،  تارییغت  يارب  هک  تسا  هدرک  دیکأت  ررکم  دوخ  وا  ( 7  .« ) دنا هدرک  مالعا  یتلود  تاماقم  اب  هعفنملا  ماع  روما  عیمج  رد  ار 

رد هک  یبلاطم  یهاگ  نیاربانب ،  دیوجب . اجک  رد  ار  یـسایس  يداصتقا و  یبهذم ،  رییغت  همدقم ي  هک  دناد  یم  بوخ  درک و  زاغآ  نانز  زا 
یم دیدرت  کش و  هب  اه  نآ  یملع  یفرط  یب  يرواد و  شیپ  مدـع  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دـنوش ،  یم  هدـید  ییاپورا  ناقرـشتسم  ياه  باتک 

هک دـنک  یم  حیرـصت  نمـض ،  رد  وا  دـشاب .  ناـیم  رد  تلم  کـی  گـنهرف  رییغت  زا  نخـس  ینلع  تروـص  هب  یتـقو  صوـصخب  دـنزادنا ، 
فراعم مولع و  بسک  يارب  فلتخم ،  تاهج  زا  دـنا و  هتفایرد  ار  تیعقاو  نیا  ناریا  نانز  زا  يداـیز  دادـعت  دـنا « :  هداد  هجیتن  شتاـمحز 
سرادـم رد  هک  تسا  یمولع  فـلتخم »  فراـعم  موـلع و  بسک  زا «  ناـشیا  دارم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  ( 8  .« ) دنـشالت رد  فلتخم 

 ، همادا رد  دراـشیو  ( 9  . ) دنتـشاد رایـسب  جاور  نارهت  رد  هنارتخد  میدـق  سرادـم  هک  تسا  نشور  هنرگو  دـنوش ،  یم  سیردـت  ناییاپورا 
نیا رد  دـیاب  فلتخم ،  حوطـس  رد  هنارتخد )  سرادـم (  دـیوگ « :  یم  دـهد ؛  یم  هئارا  هنارتخد  سرادـم  تیفیک  هرابرد ي  ییاه  هیـصوت 

رـصق رد  يور  ابیز  رتسا  هک  نارود  نآ  نوچ  دـنناسرب ؛  دوخ  هنیرید ي  تمظع  هب  ار  نز  تمرح  یگداوناخ و  یگدـنز  هک  دنـشاب  شـالت 
مزال نآ  زا  شیپ  اما  دوش ،  هراشا  نآ  هب  تسین  دـب  هک  تسا  يا  هتکن  يواح  يورابیز »  رتسا  زا «  ندرب  مان  ( 10  .« ) دنار یم  نامرف  شوش 

يارب دوخ ،  يرهاظ  ییابیز  زا  وا  دوب .  هاش  رایاشخ  نز  ناریا ،  هکلم ي  لصالا و  دوهی  نز  رتسا ،  مینادـب :  رتسا  هرابرد ي  ار  یتاکن  تسا 
ناج ظفاح  دوخ ،  يرهاظ  ییابیز  زا  هدافتسا  اب  دوب  هتـسناوت  وا  يدرف .  ياه  یگتـسیاش  اه و  تقایل  زا  هن  تسج ،  یم  هرهب  رابرد  رد  ذوفن 

ار یناریا  تیلم  هدـمآرد و  ناریا  روتارپما  يرـسمه  هب  هکنآ  دوجو  اب  يو  دـننک .  یم  یگدـنز  روشک  نیا  رد  هک  دـشاب  یناگناگیب  لاـم  و 
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ناریا نکاس  نایدوهی  زا  یـضعب  لتق  زا  اهنت  هن  نیاربانب ،  دـید .  یم  دوخ  ناـشیک  مه  عفاـنم  ظـفح  رد  ار  دوخ  تلاـسر  اـما  دوب ،  هتفریذـپ 
نخـس نیا  زا  لاح ،  ( 11  . ) دـسرب لتق  هب  زین  دوب ،  هشقن  نیا  حارط  هک  هاش ،  راـیاشخ  ياـفو  اـب  ریزو  دـش  بجوم  هکلب  درک ،  يریگولج 
هتخوس یناریا  نانز  يارب  شلد  وا  ایآ  دوش ؟ یم  تشادرب  يزیچ  هچ  دنـشاب ،  رتسا  دـننامه  دـهاوخ  یم  یناریا  نانز  زا  هک  دراشیو ،  ياقآ 

 ، دوخ هناخ ي  رد  مه  یناریا  نانز  دوب ،  ناگناگیب  عفانم  ظفاح  ناریا  رابرد  رد  ذوفن  اب  رتسا  هک  هنوگ  نامه  دـهاوخ  یم  وا  هن ،  ای  تسا ؟ 
یتایلمع يارب  وا  میـشاب . هتـشاد  دراشیو  نانهـس  همادا ي  هب  یهاگن  دـیاب  هتکن ،  نیا  ندـیمهف  يارب  دـنهد ؟  جـیورت  ار  ناگناگیب  گنهرف 

دناشک نادرم  اب  طالتخا  هنحص ي  هب  درک و  جراخ  ینونک  سابل  نیا  زا  ادتبا  دیاب  ار  یناریا  نانز  هک  دهد  یم  داهنشیپ  دوخ ،  حرط  ندرک 
راک نیا  هراچ ي  يو  نیاربانب ،  دوش .  هدز  اشحف  یگزره و  تمهت  اه  نآ  هب  دوش  یم  بجوم  طالتخا  نیا  هک  دراد  ناـعذا  وا  هتبلا  ( 12 .)

گنهرف حطـس  ندرب  الاب  تیبرت و  میلعت و  هنیمز ي  رد  دـیاب  ادـتبا  دـناد « :  یم  ییاـپورا  کبـس  هب  تیبرت  میلعت و  شرتسگ  شزومآ و  ار 
ار یگزره  يدازآ و  زا  هدافتسا  ءوس  يدازآ و  نیب  قرف  دنناوتب  دوخ  ات  دوش  ارجا  یعیسو  نیگنس و  هدرـشف ،  ياه  همانرب  نانآ ،  یعامتجا 

دنک یم  شالت  دـیتسین ،  اهنت  امـش  هک  دـیوگب  ندـمتم  حالطـصا –  هب  ياه –  نز  هب  هک  نآ  يارب  سپـس  ناشیا  ( 13  .« ) دنهد صیخـشت 
قوقح یعدـم  رادـفرط و  هک  نانآ  زا   ، تماهـش اب  نز  کی  اریخا  دـنزب « : لاثم  دـنا ،  هداهن  اپ  ریز  زا  ار  اه  تنـس  هک  ینانز  زا  ییاه  هنومن 

نیا تسا .  هدش  نانز  راب  فسا  عضو  هب  یگدیسر  راتساوخ  نآ  رد  هتشون و  ناریا  ياه  همانزور  زا  یکی  رد  يدنت  هلاقم ي  دنتـسه ،  نانز 
یم شا  هعماج  رد  قوقح  نیرت  یلومعم  یعدم  دراذگ و  یم  نادـیم  هب  مدـق  رایـسب  تئرج  اب  ینز  هک  تسا  یـشخب  دـیما  هناشن ي  مادـقا 

هب هدنکفا و  يرانک  هب  ار  رداچ  دنبور و  هاش ،  نیدلارصان  رتخد  لبق  لاس  دنچ  هک  ما  هدینـش  دنا . هدرک  شمورحم  نآ  زا  اه  لاس  هک  دوش 
ینیناوق ادتبا  ناریا ،  هعماج ي  هب  یمالسا  گنهرف  تشگزاب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ( 14  .« ) دزومایب يزیچ  ات  تسا  هتفر  اپورا 
ینیناوق یمالـسا  ياروش  سلجم  دندید  هکنآ  زا  سپ  اما  دندناوخ ،  هنارجحتم  ار  اه  نآ  دـنتفر و  هناشن  ار  ناریا  یندـم »  نیناوق  نوچمه « 

هب ار  تاحالـصا  نیا  دـنداد و  عضوم  رییغت  هرابود  درب ،  یم  لاوس  ریز  ار  اه  نآ  هیلوا  تالمح  نآ  هک  درک  عضو  هداوناـخ  ناـنز و  عفن  هب 
دادملق بهذم  رب  مکاح  لوصا  فلاخم  ار  نانز  قوقح  زا  عجارم  نایناحور و  يراد  فرط  یتح  دـنداد و  دانتـسا  رالوکـس  نانز  تازرابم 

رد قالط  هدننک ي  دودحم  یحالـصا  هحیال ي  کی  تازرابم ،  هتـشر  کی  زا  سپ  دسیون « :  یم  صوصخ  نیا  رد  يدک  مناخ  دـندرک . 
هک یطیارـش  یهاگ   ... دوش هتفرگ  زوجم  هاـگداد  زا  دـیاب  قـالط ،  تبث  زا  شیپ  تفگ :  یم  هک  تشذـگ  سلجم  بیوصت  زا  لاس 1368 

سلجم بیوصت  زا  یمالسا "  تاحالصا  ناونع "  هب  دش ،  یم  هدرمـش  دودرم  ینید  ریغ  ياه  تعدب  ناونع  هب  نویناحور  فرط  زا  ینامز 
 ، همه نیا  اب  ( 15  .« ) دش یم  نانز  اب  رتهب  راتفر  ثعاب  تازرابم  یمومع و  وج  دوب ،  دودحم  تاحالـصا  هک  ینامز  یتح  و  تشذـگ ،  یم 
ار تاحالـصا  نیا  تیار  نیبار  مناـخ  هک  يا  هنوـگ  هب   ، هدوـب روآ  تریح  هدـننک و  جـیگ  رایـسب  اـه  یبرغ  يارب  ریخا  لاـس  هد  تاحالـصا 

دامن دننک و  یم  تکرح  مسیرالوکس  يوس  هب  ناباتش  موس  ههد ي  رد  ناریا  نانز  تسا :  دقتعم  هتسناد و  بالقنا  هجرد ي  شخرچ 180 
 ، امنیس نانز ، )  نایرع  رکیپ  زا  همـسجم  نتخاس  نانز (  يزاس  همـسجم  هلمج  زا  اه  هصرع  همه ي  رد  رنه  ( 16 « ، ) ناوناب شزرو  ار «  نآ 

یبالقنا ههد ي 1990  رد  دیوگ « :  یم  صوصخ  نیا  رد  وا  درامـش . یم  مود »  بالقنا  ار «  نآ  دـناد و  یم  لاس 1376 ،  زا  یپک  هژیو  هب 
هب دهد ،  یم  ماهلا  نانز  شبنج  هب  هدـمآ و  دـیدپ  ناریا  هعماج ي  رانک  هشوگ و  زا  هک  یقوش  روش و  داد ...  يور  ناریا  بالقنا  نورد  رد 
 : درامش یمرب  ار  مود » بالقنا  حالطصا « -  هب  نیا –  ياه  هولج  سپس  وا  ( 17  .« ) تسا قیمع  لاس 1357  بالقنا  قوش  روش و  هزادنا ي 
 ، قالط یمادختسا ،  نیناوق  لاس 1994  زا  نانز ،  راشف  اب  ( 18  . ) تسا سوسحم  یناریا  یگدنز  ياه  هبنج  همه ي  رد  مود  بالقنا  ریثأت  » 

یمتاخ دـمحم  يزوریپ  لماع  ود  زا  یکی  نانز  هچراپکی ي  هدـننک و  نییعت  يأر  تفای . رییغت  نامیاز  زا  سپ  یـصخرم  هقفن و  تناـضح ، 
ياه شزرا  زا  سوسحم  الماک  یـشخرچ  دادرخ 1376  زا  سپ  دـنچ  ره  ( 19  .« ) تسا هدوب  لاس 1997  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  رد 

؛  دننک تباث  ار  وا  ياعدم  هک  دنتسین  ییاهزیچ  دندرمشرب  تیار  مناخ  هک  يدراوم  اما  دش ،  هدید  اه  هصرع  زا  يرایسب  رد  بالقنا  لیـصا 
يادـتبا زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  بالقنا  ربهر  هک  دوب  ییاـهزیچ  زا  یـسایس  يداـصتقا و  ياـه  هصرع  رد  ناـنز  روضح  هک  ارچ 
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شیپ برغ ،  یهورگ  ياه  هناسر  تائاقلا  تحت  هک  تسا  نیا  رد  اه  یبرغ  راک  لاکـشا  نیاربانب ،  دـندرک .  یم  يراـشفاپ  نآ  رب  بـالقنا 
درک یم  رکف  نوچ  ناریا ،  هب  شرفـس  نیلوا  رد  تیار  مناخ  هک  نانچ  تسا ؛  هتفرگ  لکـش  بالقنا  هب  تبـسن  ناشنهذ  رد  یـصاخ  يرواد 
نانز ششوپ  باجح و  ( 20 ! ) دوب هدنابـسچ  مخز  بسچ  شا  هدز  كال  ياه  نخان  مامت  يور  تسا ،  دایز  رایـسب  ناریا  رد  يریگ  تخس 
نیا رد  هک  تسا  یناریا  ناـنز  شـشوپ  عـضو  دـنک  یم  بلج  دوـخ  هب  ناریا  رد  ار  یجراـخ  هدـننیب ي  ره  هجوـت  هـک  يزیچ  نـیلوا  یناریا 

یضعب هدومن و  ضارتعا  نانز  شـشوپ  عضو  نیا  هب  تدش  هب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  دنا .  هدش  هئارا  یـضیقن  دض و  تاراهظا  صوصخ ، 
نیا بجعت  تریح و  تسا  دوهـشم  ناسکی  تروص  هب  تاراهظا  نیا  همه ي  رد  هک  يزیچ  دنا . هدرک  ریدـقت  نآ  زا  هدوتـس و  ار  نآ  رگید 

ینمرا ینارصن ،  هکنآ  رگم  دید ،  ناوت  یمن  ار  ینز  چیه  تروص  هرهچ و  نارهت ،  رد  تسا « :  یناریا  نانز  شـشوپ  عضو  زا  ناگدنـسیون 
.« دناشوپ یم  مه  ار  اه  نآ  تروص  یتح  دنزادنا  یم  رـس  يور  هک  يا  هدـنبور  دنتـسه و  لماک  باجح  رد  نانز  هیقب ي  دـشاب و  ربگ  ای  و 
یم یناریا  نانز  فیـصوت  رد  وا  هدوب .  زیگنارب  بجعت  بلاج و  رایـسب  وا  يارب  عضو  نیا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  ( 22  ) وراهاسام ( 21)

هب رداچ  ریز  هک  يروت ،  دـنبور  تشپ  زا  اه  مشچ  طقف  دـناشوپ و  یم  ار  ناشیاپ  هب  ات  رـس  زا  هک  دـندرک  یم  رـس  هب  رداچ  اه  نز  دـسیون :
ياموراد یـشوبوک و   – يراگآ یکوا  کسورع  هیبش  شـشوپ  نیا  رد  اه  نآ  تأیه  تشاد .  نوریب  هب  يا  هرجنپ  دندوب ،  هتخادنا  تروص 

 . دنتفرگ یم  تخـس  ار  ناشیور  دندنادرگ و  یم  رب  ام  زا  مشچ  اه  نآ  میدیـسر ،  یم  یناریا  ياه  نز  هب  هک  نابایخ ،  رد  دومن . یم  ینپاژ 
عضو نیا  رد  مینیبب .  رداچ  باجح و  یب  ار  اه  نز  تروص  میتسناوتن  دومنن و  ام  هب  ار  شیور  ینز  زگره  میدوب ،  اجنیا  هک  یهام  دنچ  رد 

یبایزرا سایق و  تسا ،  هدـیکورچ  ای  باداش  هک  ناشیاه ،  تسد  تلاح  گنر و  يور  زا  ار  اـه  نز  ندوب  ریپ  اـی  ناوج  اـبیز و  اـی  تشز  ، 
يرثا شتاملک  رد  دراد ، ناریا  مدرم  گنهرف  هب  تبسن  رادتهج  يرواد و  شیپ  نودب  یهاگن  نوچ  ینپاژ  يوراهاسام  ( 23 . « ) میدرک یم 

گنهرف و هب  تبـسن  زیمآ  ریقحت  يدید  اب  اه  نآ  دنتـسین .  نینچ  ییاپورا  ناگدنـسیون  هنافـسأتم  اما  دوش . یمن  هدـید  ناریا  نانز  ریقحت  زا 
John Foran  ) نروف ناج  ( 24  . ) دننک یم  ریقحت  هتفرگ ،  رخسمت  هب  ار  یناریا  نانز  شـشوپ  عون  یتح  دنرگن و  یم  ناریا  تلم  ندمت 
ندـناوخ و تاناکما  زا  اه  نآ  هک  دـنک  یم  فارتعا  لاح ،  نیع  رد  ( 25  ، ) دناد یم  تیدودـحم  ینیـشن و  هناخ  هیام ي  ار  باجح  هک  ( ، 
زا هاگ  يرهـش  نانز  دـندوب « : رادروخرب  یـسایس  ياـه  تکراـشم  اـه و  شروش  رد  روضح  یتح  یبهذـم و  مسارم  رد  تکرـش  نتـشون و 

يدراوم رد  دـنداد و  یم  ماجنا  نز  یناحور  روضح  رد  ار  یبهذـم  مسارم  دـندش ،  یم  رادروخرب  نتـشون  ندـناوخ و  لیـصحت و  ياـیازم 
دنورهـش یتروص «  رد  اهنت  نانز  هک  تسا  هتفرگ  ملـسم  نروف  ناـج  نیا ،  دوجو  اـب  ( 26  .« ) دـندرک یم  يربهر  ار  اهرهـش  رد  نان  ياولب 

نیناوق هکنیا  رطاخ  هب  نیاربانب ،  دنـشاب .  مکاح  ناش  هعماـج  رد  برغ  یندـم  نیناوق  دـننامه  ینیناوق  هک  دـنوش  یم  بوسحم  لوا »  هجرد 
دنچ داهن  رطاخ  هب  اه ،  نیا  همه ي  اب  دـنوش « : یم  بوسحم  ود » هجرد  دنورهـش  نانز «  دنـشاب ،  یم  مکاح  ناریا  هعماـج ي  رد  یمالـسا 

 ، یبرغ ناگدنسیون  زا  یـضعب  لاح ،  نیا  اب  اما  ( 27 .« ) دندش یم  بوسحم  مود  هجرد  نادنورهـش  نانز )  قالط ( ،  نیناوق  هغیـص و  ینز 
نافیدرمه نانخـس  هب  هجوت  نودب  نانیا  دنهدن . تسد  زا  ار  فاصنا  دنا  هدرک  یعـس  دـنراد ،  يرتشیب  یملع  هیحور ي  هک  اهنآ  صوصخب 

تاـملک هراـب ،  نیا  رد  دـنا .  هتخادرپ  یناریا  نز  باـجح  زا  دـیجمت  هب  یعاـمتجا ،  تاـیعقاو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  فاـصنا ،  رـس  زا  دوـخ و 
 ، تسا هدـننک  تحاران  نانز  يارب  اه ،  یجراخ  روصت  هب  دـنراد  نابایخ  هچوک و  رد  ناریا  نانز  هک  یباجح  دنتـسه « : یندـناوخ  نیماجنب 

یمنرب ددـصرد  هجو  چـیه  هب  نانز  مه  تهج  نیمه  هب  تساه و  نآ  عفن  هب  يدایز  تاهج  زا  باجح  نیا  تسین و  روط  نیا  هک  یلاـح  رد 
باسح هب  یتیدودحم  هنوگ  چیه  نانز  يارب  باجح  هک  تسا  دقتعم  زین  يدـک  یکین  ( 28 .« ) دنهد رییغت  ار  باجح  عضو و  نیا  هک  دـنیآ 

(29 . ) تسین تسرد  مینادب ،  دیفم  ياه  تیلاعف  يارب  یعنام  ای  لماک  يدازآ  مدع  هناشن ي  زین  ار  رداچ )  باجح (  هکنیا  اما  دیآ « :  یمن 
يارب يرابرپ (  مهم و  تیلاعف  تهج ،  ره  زا  هداوناخ ،  هرادا ي  هب  کمک  ای  و  هداوناـخ ،  هرادا ي  تسه ،  مه  برغ  رد  هک  يروط  ناـمه 

زا یـضعب  دـش ». یم  لتخم  نادـنزرف  تیبرت  هدـمآ و  دراو  للخ  هعماـج  حیحـص  درکلمع  هب  نآ ،  نودـب  هک  دـمآ  یم  باـسح  هب  ناـنز ) 
یم هراب  نیا  رد  الرسانراک  دنا .  هتشاد  هعماج  هرادا ي  تسایـس و  رد  یـساسا  شقن  هراومه  یناریا  نانز  دندقتعم :  زین  یبرغ  ناگدنـسیون 
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لماک طلـست  نارهوش  رب  اه  نآ  زا  يرایـسب  اما )  ، ) دنا هدـش  یفرعم  كرد  تردـق  زایتما و  هنوگ  ره  دـقاف  یناریا  نانز  هچ  رگا  دـسیون « : 
ناریا نانز  باجح  زا  هکنآ  زا  شیپ  نت  هس  ره  تسادـیپ ،  هک  هنوگ  ناـمه  ( 30  .« ) تسا هورگ  نیا  زا  یقادصم  مظعا  ردص  نز  دـنراد و 

رما نیا  دـنا . هدرک  هراشا  اه  نآ  ياه  يرواد  شیپ  زین  یناریا و  ناـنز  باـجح  هراـبرد ي  برغ  بلاـغ  رکفت  یتسرداـن  هب  دـننک ،  دـیجمت 
هغدـغد ي نیرت  گرزب  زاـب  ناریا ،  مدرم  گـنهرف  اـب  برغ  ییانـشآ  زا  نرق  ود  تشذـگ  اـب  هزورما  یتح  هک  تسا  هعجاـف  قمع  رگناـشن 

ساسا رب  نانیا  دوش . یم  هدـید  حوضو  هب  هدـیدپ  نیا  اب  ینمـشد  یعون  ناشتاملک  رد  تسا و  یناریا  نانز  باـجح »  یبرغ «  ناگدنـسیون 
ناریا نانز  اب  یتقو  اما  دـنراگنا ،  یم  یناریا  ناـنز  باذـع  هیاـم ي  یتخبدـب و  لـماع  ار  رداـچ  باـجح و  دوخ ،  ینهذ  ياـه  ضرف  شیپ 

، باجح زا  یناریا  نانز  رتشیب  هکلب  دـننک ،  یمن  تیدودـحم  ساسحا  باجح  دوجو  زا  یناریا  نانز  اهنت  هن  دـننیب  یم  دـننک ،  یم  تبحص 
سیار مناخ  دنرامـش .  یم  هراکدب  نانز  دوخ و  نیب  زیمت  لماع  شیوخ و  يارب  یظافح  ار  نآ  دنیامن و  یم  ترـسم  یتقو و  شوخ  راهظا 

ناوت نانآ  زا  يرایسب  دیوگ « : یم  دنک و  یم  هجوتم  نانز  دوخ  يوس  هب  ار  هلمح  كون  دنیب ،  یم  نینچ  یتقو  یناریا ،  نانز  اب  ههجاوم  رد 
دوشن رت  كاپ  نادرم  لد  مشچ و  ات  دـنیوگ :  یم  دـنراگنا ؛  یم  يزایتما  ظافح و  ار  دـنبور  یتح  دـنرادن و  ار  مهم  نیا  تفایرد  كرد و 

هرهچ ي اهنت  هک  تسا  دـقتعم  دوخ  يو  هک  تسا  بلاـج  ( 31 . «) دراد قلطم  ترورـض  یعبطلا  عینم  سفنلا و  فیرـش  نز  ره  يارب  دنبور 
ینز بلغا  هک  تسا  نیا  اه  نآ  صیخشت  هناشن ي  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ماندب  ياه  هناخ  اهرهـش ،  رد  تسین « :  هدیـشوپ  هراکدب  نانز 

رکفت زرط  نامه  زین  هزورما  هکلب  تسین ،  مهدزون  نرق  صتخم  دروخرب  عون  نیا  هتبلا  ( 32  .« ) دشک یم  كرس  هناخ  رد  يال  زا  دنبور  یب 
ناریا نانز  هرابرد ي  هدرک و  رفس  ناریا  هب  بترم  ریخا ،  ياه  لاس  رد  هک  یناسک  زا  یکی  تسا .  مکاح  یبرغ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  رب 

ياج ياـج  رد  دـنک  یم  یعـس  تسا و  ساـسح  ناـنز  باـجح  هب  تبـسن  يرگید ،  زیچ  ره  زا  شیب  وا  تسا . تیار  نیبار  مناـخ  هتـشون ، 
رداچ وا  دنیب  یم  دور و  یم  نارهت  ياه  تسینیمف  زا  یکی  راک  رتفد  هب  یتقو  یتح  وا  دیامن . داقتنا  نآ  زا  دنک ،  اضتقا  تبسانم  هک  شباتک 

(33 ( »!؟  یفاضا سابل  همه  نآ  ارچ  مسرپ : یم  وا  زا  دـنک « :  یم  هلمح  وا  رداـچ  هب  زیچ ،  ره  زا  شیپ  وا ،  ندـید  ضحم  هب  دراد ،  رـس  هب 
رد امـش  دونـش « : یم  باوج  هک  تسا  بلاج  اما  درب ،  یم  مان  یفاضا »  سابل  هب «  رداـچ  زا  وا  دراـب .  یم  وا  تاـملک  یماـمت  زا  یفنم  راـب 

يونعم يزیچ  ما .  هدرک  باختنا  ار  نیا  مدوخ  نم  تسین ... هلئسم )  ) حرطم باجح  ام  يارب  دیا ... هدرک  هلیپ  باجح  هب  دح  زا  هدایز  برغ 
ياه ینیچ  سابل  لثم  تسا ؛  یعاـمتجا  مروفینوی  کـی  نیا  دـینک  یمن  رکف  ارچ  تسا .  دنمـشزرا  اـم  ندـب  مییوگب :  میهاوخ  یم  تسا و 

 ، دنیآ یم  نادیم  هب  نانز »  قوقح  و «  يدازآ »  راعـش «  اب  تیار  نیبار  مناخ  هلمج  زا  اه  یبرغ  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  ( 34 ( »... ؟ وئام نامز 
. دنوش یم  هتفـشآرب  تسا ،  هدرک  باختنا  ار  راچد »  دوخ «  لیم  يور  زا  هک  دـنوش  یم  هجاوم  ینز  اب  شـشوپ ،  عون  باختنا  رد  یتقو  اما 
هک اجنآ  ات  دنک  یم  یعس  زین  نیتنلاو  ( 35 .« ) دننک رـس  رداچ  دندوب  هدرک  راداو  روز  هب  ار  نانز  ناریا «  رد  هک  دـننک  یم  ناونع  نیاربانب ، 
هک دیوگ  یم  نخس  ینانز  زا  اج  همه  دیوگن و  ینخس  الـصا  دندمآ ،  اه  نابایخ  هب  یبهذم  ياه  هزیگنا  هب  هک  ینانز  دروم  رد  دناوت ،  یم 
زا يرایسب  دسیون « :  یم  لیلد ،  نیمه  هب  دنک .  هرداصم  برغ  گنهرف  عفن  هب  ار  هبجحم  نانز  دراد  یعس  یتح  وا  دنراد .  یبرغ  یـشرگن 

هیروف رد  هک  یماگنه  ور ،  نیا  زا  دوش .  يرابجا  اجح ب  دنتـشادن  راظتنا  دـندرک ،  یم  هدافتـسا  باجح  زا  ضارتعا ،  ناونع  هب  هک  ناـنز 
یمالـسا فراعتم  سابل  رد  ار  نانز  مهد  یم  حـیجرت  نم  دـندرک :  مالعا  ینیمخ  هللا  ۀـیآ  دـش و  یمازلا  باجح  راب ،  نیتسخن  يارب   1979

یم هدافتسا  یمالسا  باجح  زا  هک  ینانز  دیوگ «:  یم  هک  تسا  نیا  نیتنلاو  فرح  لاکشا  ( 36 .«) دندش برطضم  نانز  زا  يرایسب  مینیبب ، 
زا دنتشاد ،  يرکفت  زرط  نینچ  هک  ینانز  قافتا  هب  بیرق  تیعمج  الوا ،  هک  یلاح  رد  دوش ، »  يرابجا  باجح  هک  دنتـشادن  راظتنا  دندرک 
رد نانز  زا  هتسد  نیا  نآ ،  رب  هوالع  دنتشاد . صقان  باجح  ای  دنتشادن  باجح  الصا  ای  هکلب  دندرک ،  یمن  هدافتسا  یمالسا  لماک  باجح 

دنتشاد و رداچ  هک  دندوب  ینانز  دنا ،  یکاح  اه  تارهاظت  نآ  زا  هدنام  اج  هب  ریواصت  هک  هنوگ  نامه  نانز ،  عطاق  تیرثکا  دندوب و  تیلقا 
نانز زا  هتسد  نیا  فادها  زا  یکی  اساسا  هکلب  دوش ،  يرابجا  باجح  دنـشاب  هتـشادن  راظتنا  يرداچ  تانز  هک  تسا  هدشن  هدید  ییاج  رد 

یـساسا شقن  ناـنز  ناریا ، ندـش  یمالـسا  رد  هک  دـنک  یم  فارتعا  دوخ  يو ،  تسا . هدوب  باـجح  مک  تسد  اـی  رداـچ  ندـش  ریگ  همه 
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طـسوتم هقبط ي  نییاپ  ياه  هیال  زا  امومع  هک  ینانز  درک ؛ ظفح  ار  دوخ  رادـفرط  ناـنز  زا  يرایـسب  ناریا  ندـش  یمالـسا  ( » 37 : ) دنتشاد
یناریا نز  یعامتجا  یسایس –  تیعضو  ( 38 .« ) دندمآ یم  رامش  هب  یمالـسا  دیدج  يربهر  یناقبط  هیاپ ي  هک  دندوب  ییاه  نامه  هدوب و 

يا هناگود  عضوم  ییاپورا  ناگدنسیون  ناقرشتسم و  دوش ،  یم  حرطم  یناریا  هعیش ي  نانز  یعامتجا   – یـسایس تیعـضو  زا  نخـس  یتقو 
مشخ و زا  هدنکآ  برغ و  هعماج ي  رب  مکاح  ياه  شزرا  ریثأت  تحت  یناریا ،  نز  هب  تبـسن  اه  نآ  زا  یـضعب  هاگن  دـنریگ ؛  یم  شیپ  رد 
هک یناسک  هلمج  زا  لوا :  هورگ  دنزادرپ . یم  ناریا  هعماج ي  تایعقاو  هب  دـنرت ،  فصنم  رت و  ملاع  هک  رگید ،  هتـسد ي  اما  تسا ،  محرت 

یبهذم و تأیه  وضع  سیلگنا و  تلود  نارومأم  زا  یکی  رـسمه  وا  تسا .  سیار  رویلوکارالک  مناخ  دنریگ ،  یم  ياج  لوا  هتـسد ي  رد 
ياهراک هب  دشاب ،  هتشاد  دوخ  یحیسم  یبهذم –  غیلبت  يارب  یـششوپ  دنناوتب  هکنآ  يارب  تسا و  ناهفـصا  يافلج  نکاس  یحیـسم  یغیلبت 

 ، هتـشاذگ يو  هدـهع  هب  شعوبتم  روشک  هک  یتلاـسر  ماـجنا  يارب  هک  تسا  یعیبط  يور ،  نیدـب  ( 39  . ) دزادرپ یم  یتشادـهب  یناـمرد و 
 ، دنک یم  یفطل  مک  ناریا  یعیش  یمالـسا –  ندمت  گنهرف و  هب  تبـسن  وا  هکنیا  زا  لیلد ،  نیمه  هب  دریگ .  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن 
يو هک  نیا  بلاج  دـناد . یم  راب  تبیـصم  یقرـش ،  ناـنز  همه ي  دـننامه  ار  یناریا  نز  یگدـنز  هنیمز ،  نیمه  رد  وا  درک .  بجعت  دـیابن 
عافد شدوخ  تیعـضو  زا  اما  تسا ،  تخبدب  هکنیا  نیع  رد  تسین و  شدوخ  تیعـضو  ندوب  راب  تبیـصم  هجوتم  یناریا  نز  تسا :  دقتعم 

نز تسا « :  دـیماان  دراذـگب ،  ریثأت  یناردام  نینچ  رب  دـناوتب  هکنیا  زا  وا  تسا . ربکتم  وج و  هزیتس  برغ ،  گـنهرف  لـباقم  رد  دـنک و  یم 
هلزنم ي"  هب  یتحار  هب  هراومه  هتخانشزاب و  ار  عضو  نیا  تردن  هب  نز  دنچ  ره  تسا ، هتشاد  راب  تبیصم  یعضو  اه ،  نرق  لوط  رد  یقرش 
زا دنوش . یم  یقلت  شزرا  مک  زیچان و  هراومه  نز  کی  هب  دامتعا  نانیمطا و  اه و  ییاناوت  ( » 40  .« ) تسا هتفریذپ  ار  نآ  دوخ ،  تمسق " 

نینچ اب  تسا .  ربکتم  وج و  هزیتس  یـسفن ،  فک  هنوگ  چیه  یب  اما  بوکنم ،  متـس  ملظ و  زا  تسا ،  هاگآان  لفاغ و  و  هرهب ،  یب  لیـصحت 
رود یفن و  رثا  رد  تعیبط  زا  رتهب  هدافتـسا ي  يزاسهب و  رد  شالت  دـنیآ !؟  راب  تسود  نطو  ربهر و  دـنناوت  یم  نادرم  هنوگچ  یناردام ، 

یگدـنز یفاـنم  هک  تسا  هدـش  رجنم  یـصقان  لداـعتمان و  یعاـمتجا  سوماـن  مـظن و  هـب  تـسوا ،  راوازـس  هـک  یهاـگیاج  زا  نز  نتخاـس 
یهجوت یب  هانگ  وا  تیاهن ،  رد  ( 41  .« ) تسا ریذپان  ناکما  ینونک  طیارش  رد  هک  یتفرشیپ  یگدنز و  تسا ؛  یلم  تفرـشیپ  یگداوناخ و 

املـسم هک  دوش  هداد  رکذت  تسا  یفاک  دـیامن « :  یم  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  هجوتم  ار  وا  یبرغ  ياه  هزومآ  هب  تبـسن  یناریا  ناردام 
هرمث ي نآ ،  زا  شیپ  دـنا و  هدرب  ثرا  هب  هک  تسا  یلماوع  هجیتن ي  يدـح  اـت  رما  نیا  دنتـسین . اربـم  تمـالم  شنزرـس و  زا  ـالماک  ناـنز 

لاـبند هب  روما ،  همه ي  رد  یناریا  نادرم  ناـنز و  هک  دراد  راـظتنا  یتـح  سیار  مناـخ  ( 42  .« ) تسا شرورپ  شزومآ و  نادـقف  طـیحم و 
هب شود  رهوش  نز و  هکنیا  زا  لـیلد ،  نیمه  هب  تسا .  زیگنا  تریح  وا  يارب  دـشاب ،  نیا  فـالخ  هچ  ره  دنـشاب و  برغ  رد  لومعم  فرع 

(43 ! ) دیامن یم  بجعت  راهظا  دنک ،  یم  تکرح  درم  رـس  تشپ  رد  نز  هکلب  دننک ،  یمن  تکرح  نارهت  ياه  نابایخ  رد  رگیدـمه  شود 
هرابرد نیماجنب  ياقآ  دننک . لیلحت  ار  یناریا  نانز  یعامتجا  تیعقوم  هنانیب  عقاو  هناملاع و  دنا  هدرک  یعس  هک  دنتـسه  یناسک  مود :  هورگ 

ناریا نانز  هک  دوش  يریگ  هجیتن  تواضق و  هنالوجع  رگا  اما  تسا « :  هدروآ  دـنا ،  هدرک  دراو  یناریا  نانز  هب  ناییاپورا  هک  ییاـهداریا  ي 
هب یلو  دنتسین ،  یبرغ  ندمت  هب  انشآ  و  ( 44  ) هدرک لیصحت  هچ  رگا  اه  نآ  تسا . ضحم  هابتشا  دنتسه ،  نادان  عالطا و  یب  هداتفا و  بقع 

تکراشم و اـب  اـهراک  یلیخ  هدرپ ،  تشپ  رد  دـنراد و  ذوفن  روشک ،  یـسایس  یعاـمتجا و  روما  رد  دنتـسین و  قمحا  ندوک و  هجو ،  چـیه 
یلثم دنوش . یمن  علطم  نآ  زا  یناسآ  هب  وا ،  رظن  رد  اه  یجراخ  تسین و  رهاظ  راکشآ و  ناریا  نانز  ذوفن  طقف  درذگ .  یم  اه  نآ  یعاسم 

تـشپ دننک و  یم  کیرحت  ار  تردق  بحاص  نیا  هک  یلماوع  زا  هکلب  دیـسرت ،  دیابن  تردق  بحاص  زا  دنیوگ " :  یم  هک  تسا  فورعم 
 . دـنراد ار  هدرپ  تشپ  یلو  رثوم ،  شقن  تردـق ،  عضاوم  راـبرد و  رد  تسا ، نینچ  عضو  ناریا  رد   . تشاد " تشحو  دـیاب  دنتـسه  وا  رس 

بالق یشاقن ،  رعـش ،  یقیـسوم ،  رد  هک  ینانز  دراد ؛  دوجو  اهارـس  مرح  لخاد  اه و  نوردنا  رد  يرایـسب  ياهدادعتـسا  نیا ،  زا  هتـشذگ 
رادقم هب  ناریا  رد  ذوفن  لامعا  کیرتنآ و  يزاب ،  تسایس  دنا .  هدیسر  يداتسا  هلحرم ي  هب  یساملپید  تسایس و  لاح ،  نیع  رد  يزود و 

دوخ تحت  ار  یماقم  يراک  ماجنا  يارب  دهاوخب  ناریا  لاجر  زا  یکی  یتقو  دننک . یم  يزاب  نآ  رد  نانز  هک  دراد  یشقن  هب  یگتسب  دایز ، 
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یسک نارسمه  ای  تسا  رظن  دروم  هک  یماقم  نارسمه  اب  وا  نانز  دنک و  یم  دوخ  نانز  همه ي  ای  یکی  هلیسو ي  هب  ار  راک  نیا  دهد ،  رارق 
هک دنهاوخ  یم  اه  نآ  زا  دیعو ،  هدعو و  نداد  ایاده و  میدقت  ینابز و  برچ  اب  دننک و  یم  تاقالم  تسانـشآ ،  تسود و  ماقم  نآ  اب  هک 

یلمع هتفرگ و  تروص  هلیـسو  نیا  هب  ناریا  رد  اهذوفن  لامعا  اه و  يزاب  هسیـسد  زا  يرایـسب  دـنیامنب . روظنم  ماجنا  هب  راداو  ار  ناشرهوش 
نرق ياپورا  ناریا و  نانز  یعامتجا  تیعقوم  هسیاقم ي  رد  زین  دروف  ناـج  ( 45 .) ددرگ یم  افیا  هدرپ  تشپ  رد  ناـنز  شقن  یلو  دوش ،  یم 

نآ يرترب ،  نیا  رد  وا  لیالد  زا  یکی  تسا و  هدوب  ییاپورا  نانز  زا  رتـالاب  بتارم  هب  ناریا  نز  یعاـمتجا  تیعقوم  تسا :  دـقتعم  مهدزون 
يا هزاـج  نینچ ا  مهدزوـن  نرق  ییاـپورا  نز  هک  یلاـح  رد  دراد ،  هگن  دوـخ  يارب  ار  دوـخ  لاوـما  تسا  هتـسناوت  یم  یناریا  نز  هک  تسا 

 ، روبزم نرق  زا  لبق  ات  ار  یناریا  نز  دراد ،  هاگن  شیوخ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هتـسناوت  یم  لهأتم  نز  هک  هلئـسم  نیا  زین  و  تسا « :  هتـشادن 
هب صاصتخا  یناریا  نانز  راتفر  مهف  ییاناوت  مدع  تشادرب و  ءوس  لکشم  هتبلا  ( 46  .« ) تسا هداد  یم  رارق  برغ  نانز  زا  رتهب  یتیعضو  رد 

ناریا یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  اه  نآ  هکلب  درادـن ،  دـنا ،  هدرک  ترداـبم  ناریا  هعلاـطم ي  هب  مهدزون  نرق  رد  هک  یناـییاپورا 
نانز ینویلیم  تکرـش  یتقو  مدقم  م .  . نیتنلاو دـنا . هدوب  هجاوم  لکـشم  نیا  اب  زین  دـنیامن ،  يزادرپ  هیرظن  ناریا  نانز  هرابرد ي  دنتـساوخ 

تیونعم هب  تشگزاب  اه  نآ  زا  مادک  چیه  رد  هک  درامش  یم  رب  نانز  تکرش  يارب  يددعتم  قوقش  دنیب ،  یم  ار  یمالسا  بالقنا  رد  ناریا 
تیمورحم دنتشاد :  هاش  اب  تفلاخم  يارب  ینوگانوگ  لیالد  یعامتجا ،  ياه  هورگ  رگید  دننام  مه  اه  نآ  : » دیوگ یم  وا  دوش . یمن  هدید 

نانز زا  یمیظع  ياه  هورگ  ینابایخ  تارهاظت  یتسیلایسوس .  يا  هعماج  هب  شیارگ  یمالسا و  تیوه  نییعت  یسایس ،  بوکرس  يداصتقا ، 
.« دـندمآ یم  اه  نابایخ  هب  باجح  شـشوپ  اب  يولهپ ،  يارگبرغ  طاـطحنا  اـی  يزاوژروب  اـب  تفلاـخم  هناـشن ي  هب  هک  تفرگ  یم  ربرد  ار 

نییعت نیا  نوچ  اما  تسا ،  هدـش  کیدزن  یناریا  نانز  یهلا  ياـه  هزیگنا  هب  يدـح  اـت  یمالـسا »  تیوه  نییعت  حرط «  اـب  وا  دـنچ  ره  ( 47)
 ، دشاب یم  دیدج  يایند  تاعادبا  تاعارتخا و  زا  هک  تسا ،  ییارگ » یلم  خنـس «  زا  يزیچ  درب  یم  مان  نآ  زا  مدقم  م .  . نیتنلاو هک  یتیوه 

تسا و قیقد »  مهف  مدع  زا «  نخـس  یهاگ  هتبلا  تسا .  لفاغ  یهلا »  فیلکت  ماجنا  و «  تیونعم »  ادخ و  هب  قشع  لماع «  زا  وا  يور  نیدب 
یناریا نانز  تسرد  مهف  رد  یعس  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يدک  مناخ  هدش . » تیاده  مهف  ای «  یمهف »  جک  رد  دهعت  زا «  نخـس  یهاگ 

ات یبرغ  ياـهروشک  رثکا  رد  اـه  نز  يارب  هک  ینیناوق  دـنک « : یم  حیرـصت  يو  تسا .  هدـش  یبرغ  یناریا  نز  لاـبند  هب  وا  هکلب  دـنرادن ، 
رد هاش  اضر  هرود ي  رد  هک  ینیناوق  زا  وا  لـیلد ،  نیمه  هب  ( 48  .« ) تسا یمالـسا )  نیناوق  زا  رتهب (  یلیخ  تشاد ،  دوجو  نرق  نیا  لیاوا 
عفر ندرک  يراـبجا  تسا « :  دـقتعم  یلو  دـنک ،  یم  داـی  یکین  هب  دـندوب  هدـش  عـضو  ناریا  هعماـج ي  رتـشیب  هچ  ره  ندرک  یبرغ  تـهج 

(49 .« ) دوب مدرم  يدعب  دیدش  ینیشن  بقع  لیالد  زا  یکی  1320 ش )  ) لاس 1940 م ات  نوناق  نیا  هنایـشحو ي  نشخ و  يارجا  باجح و 
ترـسم راهظا  دـناشکب ،  زور  نآ  تارادا  هب  اه  هناخ  زا  ار  نانز  تسناوت  یمارآ  هب  دـشن و  بکترم  ار  هابتـشا  نیا  اضر  دـمحم  هکنیا  زا  وا 

طسوتم و تاقبط  یگدنز  کبس  ییارگ  برغ  اب  مأوت  دوب ،  هدش  عورـش  متـسیب  نرق  لیاوا  زا  هک  نانز ،  دشر  هب  ور  تضهن  و  دنک « : یم 
تیدودحم ياه  هیاپ  يدودح  ات  شزومآ ،  يراتـسرپ و  اه ، هناخراک  رد  راک  لیبق  زا  یلغاشم  رد  اه  مناخ  دورو  هارمه  هب  عامتجا ،  يالاب 

بآم ددجت  هک  اه  نآ  یتح  دـندش و  نوگرگد  هرابکی  نانز  یمالـسا  بالقنا  رد  لاح ،  نیا  اب  ( 50 .« ) درک تسس  ار  ناوناب  یتنس  دویق  و 
زا ار  دوخ  یعقاو  تمرح  دـندرک  ساسحا  يولهپ  هرود ي  رد  نانز  تسا :  دـقتعم  نیتنلاو  دـندروآ . يور  رداچ  تناـید و  يوس  هب  دـندوب 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  تمرح  يولهپ  نارود  رد  نانز  هکنیا  دنتشگزاب « : اه  تنس  يوس  هب  لماک ،  یـشخرچ  اب  نیاربانب ،  دنا .  هداد  تسد 
خسم یگدز  برغ  اب  یناریا  لیصا  یگنهرف  تیوه  هک  دنتـشاد  هدیقع  ناریا  رد  نایارگ  مالـسا  ( 51 .) دوب هدش  ریگارف  يا  هشیدنا  دـندوب ، 

روط نیمه  یموب و  گنهرف  هب  برغ  مجاـهت  زا  يدومن  ناونع  هب  دـندش ،  یم  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  هک  باـجح ،  یب  ناـنز  تسا .  هدـش 
ار مالسا ،  ربمایپ  هتسراو ي  رتخد  همطاف ،  ترضح  نایارگ  مالسا  ( 52  . ) دندمآ یم  رامش  هب  زواجت  نآ  ندش  عقاو  رثوم  يارب  يا  هطساو 
: ار هتسیاش  نز  هاگیاج  یتح  داد ،  رییغت  ار  رصانع  همه ي  بالقنا  دهد :  یم  همادا  وا  ( 53  .« ) دنتسناد یم  یناریا  نز  يوگلا  نیرت  بسانم 
يردام و ماقم  دـنک .  یم  تیبرت  لوئـسم  ياه  ناملـسم  هک  تشاد  رارق  يردام "  شزرا  رپ  ناـینب  ساـسا "  رب  هداوناـخ  رد  نز  هاـگیاج  » 
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هک دش  عضو  ینیناوق  دش . هدروآ  نییاپ  لاس  هب 15  جاودزا  يارب  فراعتم  نس  دش و  هتخانـش  یعامتجا  شزرا  کی  ندوب  هداوناخ  نوناک 
هب تبسن  یعیش  مالسا  شرگن  كرد  زا  برغ  یناوتان  ( 54 .« ) تخاس توافتم  رایسب  برغ  طیارش  اب  ار  نآ  داد و  رییغت  ار  یسنج  تابسانم 

نکمم هنوگچ  هک  تسا  نیا  تسین ،  مضه  لـباق  یبرغ  ناگدنـسیون  موـمع  يارب  هک  يدراوـم  زا  یکی  نز  یعاـمتجا   – یـسایس تیعقوـم 
شبنج دندقتعم «:  دننک و  یم  دیکأت  درم  نز و  ياه  توافت  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دـننامه  عیـشت  نید  ناگرزب  هک  لاح  نیع  رد  تسا 

هک دنتـسه  نآ  ناهاوخ  اح ل ، نیع  رد  اما  ( 55  « ، ) تسا هدیماجنا  یـسنج  يرابودـنب  یب  هب  اهنت  برغ ،  رد  درم  نز و  هناهاوخ ي  يربارب 
هب دـنهد  هزاجا  ناشنارتخد  هب  هک  دـنهاوخ  یم  یتنـس  ياه  هداوناخ  زا  دـننک و  تکرـش  یـسایس  یعاـمتجا و  روما  رد  رتشیب  هچ  ره  ناـنز 

تباقر لباق  یتح  یمالسا و  روشک  ره  زا  شیب  یعامتجا  ياهراک  هب  ناریا  نانز  لابقتسا  زین  لمع  رد  ( 56 .) دنادرپب یهاگشناد  تالیصحت 
یم لیکـشت  نانز  ار  تلود  نانکراک  موس  کی  بیرق  یمالـسا ،  بالقنا  درگلاـس  نیمتـسیب  رد  لاـثم ،  يارب  تسا .  یبرغ  ياـهروشک  اـب 

مادختـسا رد  نز  يدودـعم  اهنت  دراد ،  ترهـش  ارگداینب  مالـسا  هب  هک  ناتـسبرع ،  لثم  يروشک  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( » 57 . ) دنداد
سلجم یسرک  بحاصت 270  يارب  تسایس ،  رد  دنراک . لوغـشم  یتلود  ياه  هرادا  رد  نز  لک  ریدم  اهنت 342  ناریا ،  رد  اما  دنا .  تلود 

شیب اروش  سلجم  رد  ناریا  نانز  دادعت  ینعی  دنتفای ؛  هار  سلجم  هب  ناشرفن  دندرک و 14  دزمان  ار  دوخ  نز  تسیود  لاس 1996  رد  اروش 
جنپ لاس 1995 ، رد  ناریا  رد  اتسور  رهش و  ياروش  تاباختنا  نیتسخن  رد  دوب . لاس  نامه  رد  اکیرمآ  يانـس  رد  نز  ياهروتانـس  دادعت  زا 
دوب ناهج  لوا  روشک  وزج 10  ناریا  لاس 1998  رد  شرورپ  شزومآ و  رد  دندوب . هدـنرب  ناشرفن  زا 300  شیب  هک  دـندش  دزمان  نز  رازه 
یم ناتسبد  هب  نارتخد  دصرد  زا 95  شیب  لاس ،  نآ  رد  دوب .  هدش  قفوم  رتخد ،  رسپ و  یلیصحت  هلـصاف ي  ندرب  نایم  زا  هنیمز ي  رد  هک 
نیا رد  وا  دـسر .  یم  رظن  هب  رگید  نامز  ره  زا  رت  ناوتان  نآ ،  تسرد  نییبت  رد  هدـمآ و  راتفرگ  فـالک  نیا  رد  زین  يدـک  ( 58  .« ) دنتفر

دندرک و یم  قیوشت  ار  نارتخد  لیصحت  دندیزرو ،  یم  رارصا  نانز  یـسایس  جیـسب  رب  شناهارمه  ینیمخ و  هللا )  ۀیآ  دسیون (« :  یم  هراب 
زیمآ ضیعبت  ياه  هیور  نیناوق و  زا  يرایـسب  لاح ، نامه  رد  دـندومن . یم  تیامح  زین  قارع  ناریا و  گنج  لوط  رد  نانز  ياه  تیلاعف  زا 

یمرد ارجا  هب  ار  ناش  یتلود  لغاشم  زا  صـصختم  نانز  زا  يرایـسب  يرانکرب  ناـنز و  ندـش  یـضاق  تیعونمم  هلمج  زا  ناـنز ،  هب  تبـسن 
اب دوخ و  دـید  زا  ار  هلئـسم  نیا  دـنا  هدرک  شـالت  يوحن  هب  یبرغ  ناگدنـسیون  رتشیب  یگناـگود ،  نیا  نییبت  لـیلحت و  رد  ( 59  .« ) دنروآ

تسا دقتعم  رما ، نیا  نییبت  رد  نیتنلاو  دنا :  هدرک  هئارا  هنانیب  عقاو  ریغ  یلیلحت  هتفر و  ههاریب  ار  هار  نیاربانب ،  دنیامن .  لح  یبرغ  ياهرایعم 
ریگارف لاعف و  روضح  یـساسا «  نوناق  همدـقم ي  رد  نیاربانب ،  دـنراد ،  یهاگآ  يزورما  ياه  تیـساسح  زا  یناریا  نایارگ  مالـسا  نوچ  : 

صن ای  تعیرـش  اما  دـنراد . یم  مالعا  نوناق  ربارب  رد  ار  نادرم  نانز و  يربارب  رکذـتم و  ار  میظع »  هزراـبم ي  نیا  لـحارم  ماـمت  رد  ناـنز 
نیا تسا :  دـقتعم  وا  رگید ،  ترابع  هب  ( 60 . ) دهد یم  رارق  عاعـشلا  تحت  لمع  رد  ار  هدش  عضو  يربارب  نیا  یگنوگچ  یمالـسا ،  نوناق 

يایند ياـهداقتنا  زا  ار  دوخ  دـنا  هتـساوخ  درم ،  نز و  يربارب  صوصخ  رد  ینیناوق  عضو  اـب  هک  تساـیند  یمومع  راـکفا  بیرف  عون  کـی 
یصوصخ شقن  هتشاد و  نادرم  نانز و  شقن  زیامت  رب  يا  هژیو  دیکأت  یمالـسا  يروهمج  دسیون « :  یم  هراب  نیا  رد  وا  دنزاس . اهر  دیدج 

ادج رب  لیامت  نینچمه  دنراد ).  يأر  قح  هدشن و  عونمم  نانز  یمومع  ياه  تیلاعف  هچ  رگا  دـهد (  یم  حـیجرت  نانز  يارب  ار  یگداوناخ 
 ، تروص ره  رد  دراد .  ینویزیولت  ریواصت  یمومع و  راظنا  رد  راتفر  ندیـشوپ و  سابل  رد  تیاـعر  یمومع و  نکاـما  رد  درم  نز و  ندرک 

نیا لحارم  مامت  رد  نانز  ریگارف  لاعف و  روضح  یساسا  نوناق  همدقم ي  دنراد .  یهاگآ  يزورما  ياه  تیساسح  زا  یناریا  نایارگ  مالسا 
نیا یگنوگچ  یمالـسا  نوناق  صن  ای  تعیرـش  اما  دراد .  یم  مالعا  نوناق  ربارب  رد  ار  نادرم  ناـنز و  يربارب  رکذـتم و  ار  میظع  هزراـبم ي 
ياـه هصرع  رد  ناـنز  هدرتسگ ي  روضح  اـب  رما  نیا  هک  تسا  نشور  ( 61 .« ) دـهد یم  رارق  عاعـشلا  تحت  لمع  رد  ار  هدـش  عضو  يربارب 
دقتعم وا  هدرک ؛  هئارا  رگید  ینییبت  تیار  نیبار  مناخ  دراد .  يدـج  یتافانم  دـش -  هراشا  اه  نآ  هب  هک  یعامتجا –  یـسایس و  يداـصتقا ، 

یگدنز تمـسق  نیرت  هدـمع  دوش و (  تیبرت  نید )  ) اه تنـس  هب  انب  هک  تسا  ینز  لآ  هدـیا  نز  دـش «: یم  هتفگ  بالقنا  لیاوا  رد  تسا : 
رد و  دـشاب .  راگزیهرپ  فیفع و  دراذـگاو و  درم  هب  ار  ینوریب  یگدـنز  مهم  ياه  هبنج  هرادا ي  روما  همه ي  درذـگب و  يرداـم  هب  شا ) 
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 ، نادرم ندرک  اوغا  زا  زیهرپ  يارب  دـناشوپب و  ار  ندـب  ياج  همه  اه ،  تسد  تروص و  زجب  دـش  هتـساوخ  نانز  زا  اه ،  فدـه  نیا  يارجا 
فده نیا  بالقنا ،  لوا  ياهزور  رد  دننک و  ادج  ار  درم  نز و  یکـسا ،  تسیپ  سوبوتا و  ات  هرادا  هسردم و  زا  اج  همه  رد  دـندرک  یعس 

یم نخس  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوخ  رفس  نیلوا  زا  دهد ،  حیضوت  رتشیب  ار  اه  توافت  نیا  هکنیا  يارب  وا  ( 62 .« ) دش یم  ارجا  تدش  هب 
یم هداد  رکذت  وا  هب  فورعم  هب  نارمآ  يوس  زا  درک ،  یمن  تیاعر  ار  نادرم  اب  دروخرب  باجح و  عضو  هکنآ  رطاخ  هب  هنوگچ  هک  دیوگ 
نیا هک  تسا  نیا  ناـشیا  لـیلد  دوبن . يربخ  رگید  اـه  هماـنرب  نآ  زا  تشگرب و  قرو  هراـبکی  زا 1997  سپ  ياه  لاـس  رد  اـما  ( 63  . ) دش

هب راک  يورین  صاصتخا  قارع و  اب  گـنج  اـی  ( 64  .) تسا هدوب  نانز  ربارب  تکراـشم  تهج  رد  یناـهج  ترح  زا  یـشان  دـیدج  شخرچ 
هاگتـسد درک  راچان  ار  تلود  ناریا  تیعمج  زیمآ  راجفنا  دـشر  ای  دوش .  هدافتـسا  لخاد  رد  نانز  راک  يورین  زا  هک  دـش  بجوم  اـه  ههبج 

 ، هدرمش رب  تیار  مناخ  هک  يدراوم  ( 65 .) دوبن ریذپ  ناکما  نانز  يرای  نودب  نیا  دهد و  شرتسگ  تعرـس  هب  ار  یتموکح  يرالاس  ناوید 
لاس رد  یتح  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  نانخـس  اب  اه  فرح  نیا  یتسردان  اما  دنـشاب ،  تسرد  يدح  ات  یئزج  تروص  هب  یعطقم  رد  دـیاش 
نیا اب  میتسین ،  فلاخم  نانز  یقرت  اـب  اـم  دـندومرف « : لاس 1343  رد  هللا  همحر  لحار  ماـما  تسا .  نهربم  ـالماک  بـالقنا ،  زا  شیپ  ياـه 

.« دندازآ اهدرم  هک  روط  نامه  دندازآ ؛  رگید  ياهراک  رد  دنتسه ،  دازآ  مه  لیـصحت  رد  دنتـسه و  دازآ  اه  نز  ( » 66  .« ) میفلاخم اشحف 
رارق دوخ  یناسنا  عیفر  هاگیاج  رد  هعماج ،  رد  ار  نانآ  هکلب  دنک ،  یمن  درط  یعامتجا  یگدنز  هنحـص ي  زا  ار  نانز  اهنت  هن  عیـشت  ( » 67)
دوش یم  يریگولج  هک  يزیچ  زا  دوش ،  یمن  يریگولج  هجو  چیه  هب  نیسلجم  تارادا و  هاگـشناد و  هب  اه  نآ  نتفر  زا  ( » 68  .« ) دهد یم 
مادک چیه  اب  ماما  ترضح  نانخس  نیا  ( 69  .« ) تسا مارح  ود  ره  يارب  دنتـسه و  يواسم  نآ  هب  تبـسن  درم  نز و  هک  تسا  یقالخا  داسف 

حیضوت تاهیجوت  یخرب  اب  ناوتب  دیاش  ار  بلط  حالصا  نالوئسم  زا  یـضعب  عضوم  رییغت  رثکادح  دنرادن و  يراگزاس  روبزم  تاهیجوت  زا 
درم نز و  نیب  توافت  ناهاوخ  نونکا  ای  نامز و  نآ  رد  دنا و  هدرکن  لودع  بالقنا  يادتبا  عضوم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  ناشیا و  اما  داد . 

ره دـنزجاع . نآ  كرد  زا  تیار  نیبار  مناخ  لاثما  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنتـسه و  یعامتجا  روما  رد  نانز  رتشیب  هچ  ره  تکراشم  نیع  رد 
دوخ هب  هاگ  چـیه  اما  ( 70  «، ) تشاد توافت  رایـسب  دوب ،  هاش  نامز  رد  هچنآ  اب  بالقنا  یتسینیمف  شبنج  هک «  دـنک  یم  حیرـصت  وا  دـنچ 

هزاجا ي شنهذ  رب  طلـسم  یگنهرف  ياضف  اه و  يرواد  شیپ  هک  ارچ  دـشیدنیب ؛  رتشیب  اه  توافت  نیا  تیهام  هرابرد ي  دـهد  یمن  هزاجا 
ریغ مسیرالوکـس و  تمـس  هب  الاب  تاماقم  زا  نورد و  زا  بالقنا  تسا :  دقتعم  یگناگود  نیا  هیجوت  رد  وا  دنهد . یمن  وا  هب  يراک  نینچ 
چیه رد  هک «  دروآ  یم  دـهاش  ار  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  ياروش  ریدـم  یعاجـش ،  ارهز  زا  یتالمج  سپـس  دور .  یم  شیپ  ندـش  ینید 

یم تیناحور  هک  هدوبن  يزیچ  نیا  هتبلا  و  دیوگ «:  یم  صوصخ ،  نیا  رد  وا  ( 71  .« ) دنک يراد  هناخ  دیاب  نز  هک  هدشن  هتفگ  نآرق  ياج 
هنیمز ي رد  هاش  نامز  ياه  مادقا  یفن  هب  بالقنا  زا  دـعب  مکاح  نایناحور  دوب . یـسنج  ییادـج  رتشیب  تیناحور  یلـصا  فدـه  هتـساوخ . 
5 ناتـسرهش ،  ناتـسا و  ياـهاروش  وضع  نز   330 انــس ،  اروـش و  سلجم  هدـنیامن ي  نز   22 دـنتخادرپ . مهم  ياه  ماقم  هب  ناـنز  لاغتـشا 

نادرم همه  نآ  ارچ  سپ  دـندش ،  هیفـصت  دـندوب  نز  رطاخ  هب  افرـص  ناـنیا  رگا  هک  دـیوگ  یمن  اـما  ( 72 .« ) دـندرک هیفـصت  ار  رادرهش ... 
دهاوخ یمن  ای  دناد  یمن  ای  ناشیا  دندش ؛  هیفـصت  زین  ناگدنیامن  ای  اه  لک  ریدـم  نارادرهـش ،  نارادناتـسا ،  زا  معا  فرحنم ،  ای  یتوغاط 

رد هک  نامه  دندش ؛  جارخا  دنتشاد  هک  یتالکشم  ریاس  رابرد و  هب  یگتسباو  داسف و  رطاخ  هب  هکلب  تیـسنج ،  رطاخ  هب  هن  نانیا  هک  دنادب 
وا یتقو  لاح ،  نیا  اب  درادـن . نانز  هب  یـصاصتخا  نیا  و  تفرگ ،  تروص  یلک  ياـه  هیفـصت  یتلود  تارادا  همه ي  شرورپ و  شزومآ و 
 ، هتساوخان تیناحور –  اضق ، زا  دیوگ « :  یم  دوش ،  رکنم  عامتجا  هنحص ي  هب  ناملـسم  نانز  ندناشک  رد  ار  تیناحور  شقن  دناوت  یمن 
 ، هداد ناشقوقح  دروم  رد  یقیمع  ساسحا  نانز ،  هب  بالقنا  تشاد .  یمهم  شقن  یمومع  هزوح ي  هب  ناـنز  ندـناشک  رد  هناـعطاق –  اـما 

لیدـبت راشف  هورگ  ای  تاباختنا و  رد  هدـننک  نییعت  یمـسر  ریغ  هزوح ي  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  داجیا  نانآ  رد  هعماـج  اـب  یلدـمه  ساـسحا 
ریغ اه  نآ  يارب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ياه  لاس  عیاقو  اهنت  هن  رگید ،  ترابع  هب  دوش . یمن  متخ  اـجنیا  هب  لکـشم  ( 73  .« ) تسا هدرک 

يارب تسا .  هدوزفا  تالکـشم  رب  اه  نآ  رظن  رد  زین  نانز  هرابرد ي  هللا  همحر  ماما  ترـضح  هیرظن ي  یتح  هکلب  دنـشاب ،  یم  مضه  لـباق 
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 ، تسا هدوبن  اهنآ  يدازآ  فلاخم  هاگ  چیه  مالـسا  دیامرف « :  یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دـنیب  یم  وس ،  کی  زا  تیار  نیبار  مناخ  هنومن ، 
نز تسا .  هداد  زاب  يو  هب  ار  وا  تیثیح  تفارـش و  تسا و  هدرک  تفلاخم  یـش ء  ناونع  هب  هدش و  یئیـش  نز  موهفم  اب  مالـسا  سکع ،  هب 

ندرک قرغ  اب  هک  تسا  هاش  میژر  اما  دـنک ، باختنا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تشونرـس و  هک  تسا  دازآ  درم  دـننام  نز  تسا .  درم  يواـسم 
نز يدازآ  میژر  نیا  تسا .  رما  نیا  هب  ضرتعم  ادیدش  مالـسا  دنـشاب .  دازآ  نانز  هک  دوش  نآ  عنام  ات  دـشوک  یم  فالخ  روما  رد  اه  نآ 
رد لاعف  روضح  هب  ار  نانز  زین  لمع  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ( 74  . ) تسا هتخاس  لاـمیاپ  هدرب و  ناـیم  زا  درم –  يدازآ  ریظن  هتبلا  ار – 
زا اما  تسا . هدوتـس  نداد  يأر  دـننامه  یعامتجا  نوئـش  ریاس  اه و  ییامیپ  هار  رد  ار  اه  نآ  روضح  هدـناوخارف و  یعامتجا  راک  هعماـج و 
درک داقتنا  دوب ،  نانز  هب  طوبرم  نآ  زا  یـشخب  هک  یتیالو ،»  یتلایا  ياه  نمجنا  هحیال ي «  زا  لاس 1341  رد  هک  دش  هدید  رگید ،  يوس 

هب يأر  نداد  رد  ار  هاش  تموکح  مادـقا  هک  يا  هنوگ  هب  دومن ،  میرحت  ار  نآ  یـسرپ  همه  دـش و  دیفـس »  بـالقنا  ضرعتم «  تدـش  هب  و 
یم صوصخ  نیا  رد  هناـضرغم  ینحل  اـب  هتـسناد ،  درم  نز و  ییادـج  لـماع  ار  رما  نیا  تیار  مناـخ  دومن . موکحم  تیعقوم  نآ  رد  ناـنز 

هب نانز  هب  يأر  قح  نداد  رد  تموکح  مادـقا  هیلع  هاش ،  نامز  رد  درک . شالت  درم  زا  نز  ییادـج  دربشیپ  رد  هک  دوب  ماـما  نیا  دـیوگ « : 
نانز رد  یقالخا  ریغ  راتفر  یگزره و  دربشیپ  لماع  ار  نانز  هب  أر  قح  هللا  ۀـیآ  درک .  موکحم  ار  هاش  دیفـس  بالقنا  تساخرب و  تفلاـخم 
دوش مامت  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تیموکحم  هب  هک  دنک  لح  يا  هنوگ  هب  ار  لضعم  نیا  دراد  یعس  تیار  مناخ  ایوگ  ( 75  .« ) درک دادملق 
ياه هاگتـسد  رد  هنهرب  نانز  زا  داقتنا  تفرگ ،  رارق  یبالقنا  تموکح  سأر  رد  هللا  ۀـیآ  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ « :  یم  هیانک  اـب  نیارباـنب ،  . 
تیار مناخ  فرح  نیا  ینامز  تفگ :  دیاب  تیار ،  نیبار  نانخس  یبایزرا  رد  ( 76  .« ) دننک رس  رداچ  دیاب  نانز  هک  دش  ریبعت  نیا  هب  یتلود 

يا هتکن  دنبای . روضح  هعماج  رد  بالقنا  زا  شیپ  عضو  نامه  اب  یمالسا و  ششوپ  نودب  نانز  دنداد  یم  هزاجا  ماما  هک  دومن  یم  تسرد 
مناخ هک  تساجنیا  بلاج  دـنناوتان . شکرد  زا  تیار  مناـخ  لاـثما  هک  تسا  هتفهن  یمالـسا  شـشوپ  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـیکأت  رد 
نینچ زین  اه  نآ  دنزیخ و  اپ  هب  هاش  هیلع  تساوخ  ناریا  نانز  زا  دوب ، دـیعبت  رد  ماما ) یتقو (  دـنک : یم  فارتعا  هتکن  نیا  هب  زین  دوخ  تیار 

اهرهـش عیـسو  ياه  نابایخ  اه و  نادیم  دـنتخادرپ .  ییامیپ  هار  هب  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  ياه  نابایخ  رد  نز  رازه  اهدـص  دـندرک . 
تیار مناخ  نانخس  ینامز  نیاربانب ،  ( 77  . ) تسا بالقنا  یندش  ان  شومارف  ياهریوصت  زا  یکی  هایـس ،  رداچ  اب  نانز  تیعمج  زا  لامالام 

زا رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یتنـس .  حالطـصا  هب  نانز  هن  دـندرک ،  یم  تیامح  ناشیا  زا  باجح  یب  نانز  هک  دـندمآ  یم  رظن  هب  لوقعم 
هعماج رد  یمالسا  ششوپ  اب  نز  روضح  سفن  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  ياوتف  قبط  دوش  هاگن  هلئسم  هب  يرواد  شیپ  نودب  فاصنا و  يور 

رد اه  نز  روضح  طقف  هکلب  دننک ،  ضوع  ار  دوخ  یهقف  رظن  دنهاوخب  هک  دنتـشادن  نیا  فلاخم  يرظن  مه  لوا  زا  تسین و  عرـش  فلاخم 
 » مسا هب  هاش  نامز  رد  هک  ینیناوق  اب  هللا  همحر  لحار  ماما  رگا  دوش . یم  بوسحم  عرش  فالخ  جربت ،  يارب  ینید و  ششوپ  نودب  هعماج 

نانز و ندرک  دساف  دصق  هب  اه  نآ  تسناد  یم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  طقف  درک  یم  تفلاخم  دندش ،  یم  حرط  نانز  يارب  دیفـس »  بالقنا 
ياج همه  رد  اه  ییاکیرمآ  هاش ،  نامز  رد  تیار :  هتفگ ي  قبط  دـنا . هدـش  حرط  ناـمز  نآ  تارادا  هدولآ ي  طـیحم  هب  اـه  نآ  ندـناشک 
 ( ، ناریا روشک (  نآ  هب  رفـس  رد  نم  تشاد .  هبذاج  ییاکیرمآ  نانز  يارب  هک  دوب  يروشک  نامز ،  نآ  رد  ناریا  دنتـشاد « :  روضح  ناریا 

ره اب  متـسناوت  یم  منکب ،  متـسناوت  یم  يراک  ره  ـالمع  مورب ،  متـسناوت  یم  اـج  همه  مدرک .  یم  سح  ییاـپورا  روشک  کـی  رد  ار  دوخ 
ساسحا نایناریا  زا  رتشیب  اـه  یجراـخ  یهاـگ  دوب ...  دـم  هاـتوک  ياـه  نماد  مشوپب .  متـساوخ  یم  هک  یـسابل  ره  منک و  تبحـص  یـسک 
تساجنیا تسا .  مولعم  هجیتن  دوش ،  یم  حرطم  نانز  ياه  يدازآ  زا  نخس  یتقو  یطیارـش ،  نینچ  رد  لاح  ( 78  .« ) دندرک یم  یگدوسآ 

(79  .« ) میفلاخم اشحف  اـب  اـم  میتسین ، فلاـخم  يدازآ  اـب  اـم  دومرف « :  هک  اـجنآ  درک ؛ كرد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  نانخـس  دـیاب  هک 
ای یبرغ  ياهروشک  ياضف  رب  مکاح  یناور  وج  زا  رثأتم  هک  ینهذ ،  ياه  يرواد  شیپ  هب  هجوت  اب  تیار  مناـخ  دـسر  یم  رظن  هب  نیارباـنب ،

شزرا نآ  هب  هک  یبرغ ،  الماک  ای  دـنیب  یم  دیفـس  هایـس و  تروص  هب  ار  زیچ  همه  هدرک ،  دـشر  نآ  رد  هک  تسا  یملع  ياضف  ریثأت  تحت 
هب دـنک ،  یم  باختنا  ار  باجح  هنادازآ  شدوخ  رایتخا  هب  یناریا  نز  کـی  یتقو  یتح  و  تسوا ،  رفنت  دروم  هک  یبرغ  ریغ  اـی  دـهد ،  یم 
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 ، دننک یم  دادـملق  نز  قوقح  رادـفرط  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هکنیا  زا  ینابم ،  نیمه  ساسا  رب  وا  دوش . یم  عقاو  وا  داقتنا  دروم  تدـش 
نینچ ناوت  یم  دندش ، رکذ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  يدـنب  عمج  ( 80 . ) دنک هئطخت  ار  نآ  يوحن  هب  دراد  یعـس  تسا و  تحاران  تدـش  هب 

شواک دروم  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  اه  نآ  مه  دـنا و  هدرک  ثحب  مهدزون  نرق  ناریا  ناـنز  زا  هک  یناقرـشتسم  مه  درک :  يدـنب  عمج 
مهدزون نرق  ناقرشتسم  دنبایرد . ار  ناریا  نانز  هعماج ي  تایعقاو  يدح  ات  دنا  هتسناوت  هتـسد  ود  نیا  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  دنا ،  هداد  رارق 

رب لالدتـسا  رد  دنچ  ره  دنتـسناد ،  یم  رترب  ناریا  نانز  گنهرف  هلمج  زا  اه  گنهرف  همه ي  رب  ار  دوخ  گنهرف  دـندوب و  رادـم  موق  رتشیب 
هئارا ي اب  دـنیامن ،  هماقا  دوخ  گنهرف  يرترب  رب  یفاک  لیالد  دنتـسناوت  یمن  نوچ  و  دـندومیپ ،  یمن  فاـصنا  هار  دوخ ،  گـنهرف  يرترب 

ندمت رد  اهنت  یتخب  شوخ  هک  دننک  اقلا  دوخ  هدنناوخ ي  هب  دنتـشاد  یعـس  ناریا ،  روشک  یگنهرف  تیعـضو  زا  کیرات  هریت و  ییامنرود 
ریشمش لوا  نامه  زا  ناریا ،  هیلع  برغ  یتاغیلبت  ياضف  ریثأت  تحت  مکی  تسیب و  متسیب و  نرق  یبرغ  ناگدنـسیون  اما  سب .  تسا و  برغ 

یمالسا بالقنا  رد  نانز  یعامتجا  یسایس ،  یگنهرف ،  تکراشم  تیعضو  دنهاوخب  هکنیا  نودب  اه  نآ  زا  يرایسب  دندوب و  هتسب  ور  زا  ار 
تکراشم يا  هتـسد  دندوب :  هتـسد  ود  تاهیجوت ،  نیا  رد  دنتـسج و  یم  شزرا  یب  کبـس و  یتاهیجوت  هب  دـننک ،  كرد  تسرد  ار  ناریا 

ياه ترورض  زا  یشان  ار  اضف  نیا  رگید  هتـسد ي  دنتـسناد و  یم  دوخ  لوصا  زا  بالقنا  شخرچ  زا  یـشان  ار  نانز  یعامتجا  یـسایس – 
یم ناناملـسم  ینید  میلاـعت  فلاـخم  ار  دوـجوم  عـضو  ود  ره  و  دـندرک ،  یم  ناوـنع  تلود  يوـس  زا  ناـنز  تیعمج  هب  زاـین  یعاـمتجا و 

یلوصا میلاعت  نیب  رگید ،  ترابع  هب  هعیـش و  تنـس و  لها  نایارگداینب  نیب  یقرف  اـه  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  مهف  ءوس  نیا  دنتـشادنپ . 
تنس لها  نایارگداینب  میلاعت  قبط  دننک و  یم  هسیاقم  ناتسبرع  نایرشق  اب  ار  ناریا  تیعضو  هراومه  دنا و  هتشاذگن  تنس  لها  هعیش و  هقف 

نایرـشق نشخ  کشخ و  ياضف  نآ  نوچ  دشاب و  نینچ  دیاب  زین  ناریا  رد  دننک  یم  روصت  دنراد ،  نز  هب  تبـسن  نشخ  رایـسب  يدید  هک  ، 
ار ناشدوخ  نید  عجارم  املع و  اجنیا  لیلد ،  نیمه  هب  تسین ،  مکاح  تشاد )  ییارگداینب  ياعدا  هکنآ  اب  ناریا (  هعماج ي  رب  تنـس  لـها 

نیب نانز ،  هلئـسم ي  رد  اما  دـنا . هدـناشک  هعماج  هب  ییاه  ترورـض  رطاخ  هب  ار  نانز  دوخ ،  ینید  میلاـعت  فـالخ  رب  دـنا و  هداـهن  اـپ  ریز 
هطقن رد  یعیش  رکفت  اما  دنا ،  هدمآ  راتفرگ  طیرفت  طارفا و  نیب  تنس  لها  دنراد .  دوجو  يرهوج  ییاه  توافت  ینس  هعیـش و  نایارگداینب 

یشزومآ هسسوم ي  یشهوژپ  یملع –  تأیه  وضع  یـسانش ،  هعماج  دشرا  سانـشراک  اه * : تشون  یپ  دراد . رارق  ود  نیا  نیب  لادتعا  ي 
 ، دازآ هللادـسا  همجرت ي  نانآ ،  یگدـنز  مسر  هار و  یناریا و  نانز  سیار ،  رویلوک  ارالک  ك . ر . . 1 هللا . همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  و 
 ، اینریپ یلع  همجرت ي  ناریا ،  رد  لاـس  تسیب  دراـشیو ،  ناـج  . 4 نامه . . 3 ص 77 . ناـمه ،  . 2 ص 8 . . 1366 سدق ،  ناتسآ  دهـشم ، 

لبح همانزور ي  هک  نانچ  . 9 ص 95 . نامه ،  . 8 ص 257 . نامه ،  . 7 ص 256 . نامه ،  . 6 نامه .  . 5 ص 95 .  ، 1363 نیون ،  نارهت ، 
لزنم کی  یجاب  ازریم  ای  یجاب  الم  کی  رگید ،  دالب  نارهط و  ياه  هچوک  بلغا  رد  دروآ « :  نیناوخ  زا  یکی  همان ي  نمـض  رد  نیتملا ، 

ص 256. نیشیپ ،  دراشیو ،  ناج  . 10 .( 1325 بجر ،   23 نیتملا ،  لبح  دنهد ( » .  یم  سرد  ار  ناگزیـشود  يدازآ ،  لامک  اب  دـنراد و 

. نامه . 14 ص 94 . نامه ،  . 13 ص 94 . نیشیپ ، دراشیو ،  ناج  . 12 مهد . ات  موس  باب  رتسا ، »  رفـس «  قیتع ،  دهع  سدـقم ،  باتک  . 11
 ، تیار نـیبار  . 16 ص 102 . ، 1383 سوـنقق ،  نارهت ،  هاوـخ ، تقیقح  يدـهم  هـمجرت ي  ناریا ،  بـالقنا  جـیاتن  يدـک ، رآ . یکین  . 15

ص 191-190.  ، 1382 اسر ،  نارهت ،  يدـمحا ،  نیهـش  نیدـت و  دـمحا  همجرت ي  ناریا ،  رد  لوحت  بالقنا و  گرزب :  بالقنا  نیرخآ 
نیتسخن نیماجنب (  همانرفـس ي  نیماجنب ،  و . ج . س . . 21 ص 14 . نامه ،  . 20 ص 194 . نامه ،  . 19 نامه . . 18 ص 192 . نامه ،  . 17

،1369 نادیواج ،  نارهت ،  مود ،  چ  هچبدرک ،  نیسح  دمحم  همجرت ي  هاش .)  نیدلارـصان  رـصع  ناریا  رد  اکیرما  هدحتم ي  تالایا  ریفس 
ادیـشوی همانرفـس ي  وراهاسام ،  ادیـشوی  . 23 م .)   1881-1880 ق /  1298-1297 ناریا (  هـب  نـپاژ  هداتـسرف ي  نیتـسخن  . 22 ص 82 .

ياه یندید  مدرم و  انرس ،  الراک  ك . ر . . 24 ص 176 . ، 1373 يوضر ،  سدق  ناتسآ  دهشم ،  هداز ،  بحر  مشاه  همجرت ي  وراهاسام ،
ص 94/ نیـشیپ ،  دراشیو ،  ناج  ص 60-59 / ، 1363 ون ،  رـشن  نارهت ،  یعیمـس ،  اضرمالغ  همجرت ي  انرـس ،  الراک  همانرفـس ي  ناریا : 

لاس ات  هیوفـص  زا  ناریا  یعامتجا  تالوحت  خـیرات  هدننکـش ي  تمواقم  نروف ،  ناـج  . 25 ص 78-77 . نیـشیپ ،  سیار ،  رویلوک  ارـالک 
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 ، نیماجنب و . ج . س . . 28 نامه . . 27 نامه . . 26 ص 205 . ، 1377 اسر ،  نارهت ،  نیدت ،  دمحا  همجرت ي  یمالـسا ،  بالقنا  زا  سپ  ياه 
 ، سیار رویلوک  ارالک  . 31 ص 112 . نیشیپ ،  انرس ،  الراک  . 30 ص 70 و 71 . ناریا ،  بالقنا  ياه  هشیر  يدک ،  رآ . یکین  . 29 ص 83 .

يزادرپ هیرظن  نروف ،  ناـج  . 36 ص 14 . ناـمه ،  . 35 نامه .  . 34 ص 203 . نیـشیپ ،  تیار ،  نـیبار  . 33 نامه . . 32 ص 79 . نیـشیپ ، 
ص نامه ،  . 37 اه .»  بالقنا  تیسنج و  مدقم « ،  نیتنلاو م . ص 198 ،  ، 1382 ین ،  رشن  نارهت ،  داشرا ،  گنهرف  همجرت ي  اه ،  بالقنا 
 ، نامه . 43 ص 79 . نامه ،  . 42 ص 78 . نامه ،  . 41 ص 77 . نامه ،  . 40 ص 8 . نیشیپ ،  سیار ،  رویلوک  ارالک  . 39 نامه . . 38 . 198

يزورما يانعم  هب  کیسالک  لیصحت  مدع  یناریا ، »  نانز  لیصحت  مدع  زا «  یبرغ  ناگدنسیون  دارم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  . 44 ص 78 .
ندـناوخ داوس  مک  تسد  دـنتخادرپ و  یم  اه  هناخ  بتکم  رد  لیـصحت  هب  گرزب  ياهرهـش  نارهت و  رد  ناـنز  زا  يرایـسب  هنرگ  و  تسا ، 

ات هیوفص  زا  ناریا  یعامتجا  تالوحت  خیرات  هدننکش ،  تمواقم  نروف ،  ناج  . 46 ص 83-82 . نیشیپ ،  نیماجنب ،  و . ج . س . . 45 دنتشاد .
ص 69. نیـشیپ ،  يدک ،  رآ . یکین  . 48 ص 198 . اه ،  بـالقنا  يزادرپ  هیرظن  ومه ،  . 47 ص 65 . یمالـسا ،  بالقنا  زا  سپ  ياه  لاس 
ر.ك. . 55 نامه . . 54 نامه . . 53 نامه .  . 52 ص 199 . اه ،  بالقنا  يزادرپ  هیرظن  نروف ،  ناـج  . 51 نامه . . 50 ص 191 . نامه ، . 49
ص 194-192. نامه ،  . 58 نامه . . 57 ص 193 . نیشیپ ،  تیار ،  نیبار  . 56 ص 153 . ج 22 ، رون ،  هفیحـص ي  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما 
 ، نیشیپ تیار ،  نیبار  . 62 نامه . . 61 ص 199 . اه ،  بالقنا  يزادرپ  هیرظن  نروف ،  ناـج  . 60 ص 100 . نیـشیپ ،  يدک ،  رآ . یکین  . 59

ینارنخس ص 80 ، ج 1 ، رون ،  هفیحـص ي  ینیمخ ،  ماما  . 66 نامه . .65 ص 198 . نامه ،  . 64 ص 1995-199 . نامه ،  . 63 ص 195 .
 ، ص 39 ج 4 ، نامه ،  . 69 ص 159 . ج 3 ، نامه ،  . 68 نابآ 1357 .  22 ینارنخس ،  ص 144 ، ج 3 ،  ، نامه . 67 تشهبیدرا 1343 .  25

.74 ص 198 . نامه ،  . 73 ص 195 . نامه ،  . 72 ص 194 . نامه ،  . 71 ص 199 . نیشیپ ،  تیار ،  نیبار  . 70 رذآ 1357 .  15 ینارنخس ، 

.77 ص 210 . نامه ،  . 76 ص 210 . نیـشیپ ،  تیار ،  نیبار  . 75 تشهبیدرا 1357 . ینارنخس 16  ص 45 ، ج 2 ، نیـشیپ ،  ینیمخ ،  ماما 
 ، تیار نیبار  . 80 تشهبیدرا 1343 . ینارنخس 25  ص 80 ،  ج 1 ، نیشیپ ،  ینیمخ ،  ماما  . 79 ص 13-12 . نامه ،  . 78 ص 211 . نامه ، 

ص 214-212. نیشیپ ، 

نانز ياهدرواتسد  یمالسا و  ماظن 

ربـمغیپ . ) دنرامـشیمن تـسپ  ناـمیئل  زج  دـنرادیمن و  گرزب  ناراوـگرزب ، زج  ار  ناـنز  مـیئل  ـالا  نهناـها  اـم  میرکـالا و  ءاـسنلا  مرکا  اـم 
. تسا زادنانینط  نامیاهشوگ  رد  زونه  دندوب  هداد  رس  ار  یمالسا » يروهمج  «، » يدازآ «، » لالقتـسا  » راعـش هک  ینانز  يادص  «ص )» مرکا
، یمالـسا باجح  اب  هاش ، میژر  یگنهرف  نازیرهمانرب  تساوخ  هعماج و  رب  مکاح  وج  مغریلع  يراشف  هنوگچـیه  نودـب  هنابلطواد و  نانآ 

هدایپ ندـناسر و  ققحت  هب  يارب  ار  ناشاهدارا  اهوزرآ و  اهزاین ، ناشماما ، ربهر و  يادـن  هب  مظنم و  فوفـص  رد  نادرم  اـب  ماـگمه  هارمه و 
فوفص رد  ممـصم  هاگآ و  نانز  روضح  تارهاظت ، ریاس  رویرهش 57 و  هدفه  رد  دندناسریم . نایناهج  شوگ  هب  یمالـسا  لوصا  ندرک 

یمالسا بالقنا  رد  هک  تشاد ، ییازسب  ریثأت  رتشیب  روضح  هب  نادرم  بیغرت  رد  بالقنا ، نارود  لوط  رد  رایسب ، يادهـش  میدقت  هدرـشف و 
رد ناسنا »  » ناونع هب  هچراپکی و  همه  تشادـن و  یقرف  درم »  » و نز »  » نیب اهدرواتـسد  ظـفح  فادـها و  اـهنامرآ ، هب  ندیـسر  يارب  شـالت 

روضح و يارب  نادرم  یلـصا  قوشم  دـنزرف ،»  » و رهاوخ » «، » رـسمه «، » ردام ، » یتوسک ره  رد  نانز  دـندوب . اهزاین »  » هب یبایتسد  وجتـسج و 
جارعم هب  درم  نز  نماد  زا  : » دـناهدومرف ییاـبیز  رایـسب  ریبـعت  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دـندوب . هزراـبم  موادـت 

اب بساـنتم  اـیآ  دنتـشاد ، نادرم  روـضح  هب  قـیوشت  روـضح و  رد  یمالـسا  بـالقنا  ندـناسر  رمث  هب  رد  ناـنز  هک  یـشقن  همه  اـب  دوریم »
لیکشت ار  هعماج  هرکیپ  زا  یمین  هک  میظع  رشق  نیا  لئاسم  تالکشم و  زا  ییاهشخب  هچ  دناهدرب ؟ مهـس  بالقنا  زا  يزوریپ ، رد  ناشمهس 

مکی تسیب و  لصا  قبط  تسا ؟ هتفرگ  تروص  هعماج  زا  هورگ  نیا  یلاعت  دشر و  يارب  یتامادـقا  هچ  تسا ؟ هدـش  لح  نونک  ات  دـنهدیم 
قوقح يایحا  نز و  تیـصخش  دشر  يارب  دـعاسم  ياههنیمز  داجیا  تاهج و  همه  رد  نانز  قوقح  ظفح  هب  فظوم  تلود  یـساسا ، نوناق 
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هاگداد داجیا  تسرپرسیب ، ناکدوک  زا  تیامح  دنزرف و  تناضح  يرادراب و  نارود  رد  صوصخب  ناردام  زا  تیامح  وا ، يونعم  يدام و 
تمومیق ياطعا  ماجنارـس ، تسرپرـسیب و  هدروخلاس و  نانز  ناـگویب و  صاـخ  همیب  داـجیا  هداوناـخ ، ياـقب  ناـیک و  ظـفح  يارب  حـلاص 

هک یتامادقا  زا  یشخب  تلود  هتفه  تبسانم  هب  دشابیم . یعرش ، یلو  ندوبن  تروص  رد  اهنآ  هطبغ  تهج  رد  هتـسیاش  ناردام  هب  نادنزرف 
دهاوخ ناگدنناوخ  عالطا  هب  ییاهلـصفرس  رد  هدیدرگ  نیودـت  نیناوق و ...  تروص  هب  هتفریذـپ و  تروص  نانز »  » قوقح زا  تیامح  يارب 
نیورپ  » نارسپ یگرزب  رـسیم  تسا  ردام  تسادرف ز  ردام  زورما  رتخد  هشیمه  شزومآ *  نانز : تامدخ  رازبا  نیرتمهم  شزومآ *  دیـسر .

ياههصرع رد  نانآ  رتيوق  روضح  يارب  اهرازبا  نیرتمهم  زا  موس و  ناهج  ياهروشک  تفرـشیپ  رد  یمهم  لماع  نانز  شزومآ  یماصتعا »
روضح شریذپ  رـشق و  نیا  رتشیب  یلاعت  دشر و  ترورـض  رواب  يانعم  هب  نانز  شزومآ  رما  رد  رتنوزفا  يراذگهیامرـس  دشابیم . فلتخم 

هنیمز نیا  رد  ار  یتاـکن  زا 57 ، لبق  ياهلاس  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناـنز  شزومآ  تیعـضو  یـسررب  تسا . ناـنآ  رتقیمع 
بیترت نیا  هب  . ) تسا هتفای  ءاقترا  لاس 1370  رد  دصرد  هب 1/67  لاس 1355  رد  دصرد  زا 5/35  نانز  يداوس  اب  تبـسن  دنکیم . نشور 

6 ینس 9 ـ  ياههورگ  دناهدوب ). داوس  اب  روشک  ییاتـسور  طاقن  رد  نانز  دصرد  يرهش و 2/54  طاقن  رد  نانز  دصرد  لاس 8/76  نیا  رد 
زا رگید ، نخس  هب  تساراد . دصرد  دصرد و 8/90  اب 4/90  بیترت  هب  نانز  هورگ  رد  ار  يداوس  اب  نازیم  نیرتـالاب  هلاـس   10 هلاس و 14 ـ 

نارتخد شزومآ  هب  اههداوناخ  بیغرت  قیوشت و  يزومآداوس و  شزومآ و  تیمها  دنتسه . داوس  دقاف  دصرد  ابیرقت 9  ینس  ياههورگ  نیا 
رد دوشیم . هتساک  نانآ  يداوس  اب  دصرد  زا  نارتخد  نس  شیازفا  تازاوم  هب  تسا . هدش  هورگ  نیا  رد  يداوسیب  دصرد  شهاک  بجوم 

نازیم نیرتمک  دنتسه . داوس  اب  نارتخد  نیا  زا  دصرد  طقف 2/76  دسریم ، نایاپ  هب  زین  يرابجا  ياهشزومآ  هک  لاس   20 ینس 24 ـ  هورگ 
شریذپ روحم  رب  تلود  هدش  هئارا  ياههمانرب  مینکیم . هدهاشم  دصرد  اب 8/11  هلاس   60 الاب و 64 ـ  ینس  ياههورگ  رد  ار  يزومآداوس 

دودح 33 هب  لاس 70  رد  دوب ، دـصرد  ربارب 5/64  لاس 55  رد  هک  نانز  يداوسیب  دـصرد  دوشیم و  عورـش  نییاـپ  نینـس  زا  شزومآ  و 
اب 8/40 ناتسچولب  ناتسیس و  داوس و  اب  نانز  دصرد  نیرتشیب ، دصرد  اب 1/81  نارهت  روشک ، ياهناتسا  نیب  رد  تسا . هتفای  شهاک  دصرد 

یگنهرف تفاب  یشزومآ و  تاناکما  هب  یسرتسد  لیبق  زا  یفلتخم  لماوع  دنتـسه . اراد  اهمناخ  نیب  رد  ار  يداوس  اب  نازیم  نیرتمک  دصرد ،
يوس زا  هدـش  هئارا  رامآ  بسح  رب  ینـس  ياههورگ  بسح  رب  نز  ناداوس  اـب  دـصرد  دادـعت و  تسا . هدوب  لـیخد  رما  نیا  رد  یعاـمتجا   ـ

رد رفن  دادعت 474696  نیا  زا  هک  دندوب  یهاگشناد  هیلاع  تالیصحت  ياراد  نانز  زا  رفن  اعمج 092/496  لاس 1370  رد  ناریا  رامآ  زکرم 
بالقنا زا  لبق  تبـسن  هب  هدرکلیـصحت  نانز  دـشر  هک  دـنچ  ره  دـنراد . تنوکـس  روشک  ییاتـسور  طاقن  رد  رفن  يرهـش و 21396  طاقن 

رد رتخد  نایوجـشناد  شریذـپ  دـنور  دـهدیم . لیکـشت  ار  ینییاـپ  مقر  هدرکلیـصحت  نادرم  راـمآ  اـب  هسیاـقم  رد  نکیل  تسا ، ریگمـشچ 
هب  67 یلیـصحت 68 ـ  لاس  رد  رفن  زا 71822  رتخد  نایوجشناد  دادعت  تسا . يدوعـص  ریـس  زا  یکاح  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و 

دادعت یلیـصحت  هرود  نیمه  رد  دهدیم . ناشن  ار  شیازفا  دصرد  دودح 47  هک  تسا  هدش  غلاب   71 یلیصحت 72 ـ  لاس  رد  رفن   105667
هفاضا اهنآ  رامآ  هب  لبق  هرود  هب  تبـسن  دـصرد  ینعی 58  تسا ؛ هدیـسر  رفن  هب 27109  رفن  زا 17122  زین  ملعم  تیبرت  رتخد  نایوجـشناد 
شقن هداوناخ  میظنت  اههداوناخ و  تمالس  دوبهب  رد  هکلب  یهدزاب ، شیازفا  رد  اهنت  هن  نانز  لیـصحت  دناهدوب . لیـصحت  هب  لوغـشم  هدش و 

نآ يالاب  دشر  خرن  تیعمج و  شیازفا  هک  ام  روشک  رد  دنرادروخرب و  يرتمک  نادـنزرف  زا  هدرکلیـصحت  نانز  دـنکیم . ءافیا  ار  يرثؤم 
هتشاد راهظا  یناهج  هتسجرب  نادداصتقا  زرماس » سنول  . » دنکیم ادیپ  دومن  رتشیب  میظع  رشق  نیا  شزومآ  تیـساسح  تسا ، نیرفآلکـشم 

هب 8/1 زا 8/3  تیعمج  دشر  خرن  شهاک  دراد . نانز  يروراب  نازیم  رد  دصرد  ات 10  لداعم 5  یشهاک  یفاضا ، لیصحت  لاس  کی  ره  هک 
شزومآ و صوصخ  رد  هک  يدراوم  تالیهـست و  رگید  زا  دـشاب . نانز  یلیـصحت  حطـس  شیازفا  راثآ  زا  یکی  دـناوتیم  يراـج  لاـس  رد 

وغل نهدور ** . مق و  نارهت ، رد  نانز  هاگشناد  سیسأت  درک ** : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناوناب  تالیصحت 
رد ناوناب  هاگشناد  نیلوا  سیسأت  دیدرگ ** . مالعا  رد 6/9/72  هک  یهاگشناد  ياههتشر  هیلک  يارب  رتخد  يوجشناد  شریذپ  تیدودحم 

 ** نهدور رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  نارهاوخ  یگنهرف  تنواـعم  رظن  ریز  ناـنز » ینیلاـب  یـسانشناور  هدکـشناد   » ناوـنع تحت  رهم 73 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 200 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیمهس صیصخت  نوناق  فلتخم ** . ياههتشر  رد  نانز  يارب  هیمهس  نییعت  مق و  رد  یکشزپ  هدکشناد  نارهت و  رد  نانز  هاگشناد  سیسأت 
یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  هدـحاو ، هدام  قبط  رب  هک  یکـشزپ  یـصصخت  ياههتـشر  يرایتسد  شریذـپ  رد  ناـنز  يارب 

، ینیب قلح و  شوگ و  يدپوترا ، يژولورا ، باصعا ، یحارج  ياههتشر  رد  يرایتسد  شریذپ  هیمهـس  زا  دصرد  لقادح 25  تسا  فظوم 
کشزپ ياهمناخ  هب  ار  بلق  یلخاد و  یمومع  یحارج  هیمهس  دصرد  بلطواد 50  دوجو  تروص  رد  یکشزپناور ، يژولویدار و  مشچ ،

ياـههرود رد  ناگدـنمزر  دورو  يارب  تالیهـست  داـجیا  نیناوق  حالـصا  اـب  دـهد ** . صاـصتخا  يراـیتسد  یبتک  شنیزگ  رد  هدـش  لوبق 
هب راک ، ریزو  راهظا  هب  انب  دننک ** . هدافتـسا  ناگدنمزر  دورو  هیمهـس  زا  دـنناوتیم  دـصرد  يالاب 50  نازابناج  نارـسمه  یلاع ، شزومآ 

مهد خیرات  زا  نارتخد  يارب  يزاسملیف  هرود  شزومآ  شیاشگ  تسا ** . هدش  هداد  ینف  هاگـشزومآ  سیـسأت  زوجم  لاس 70  زا  زین  نانز 
دنشاب و هتشاد  ياهعماج  ره  يداصتقا  هعسوت  دشر و  رد  ياهدمع  مهس  دنناوتیم  هوقلاب  ياهورین  ناونع  هب  نانز  لاغتشا  لاس 67 . هامنابآ 

یلم يداصتقا  تیاهن  رد  هداوناخ و  داصتقا  شود  زا  يرتشیب  راـب  دـنراد و  داـصتقا  رد  يرتشیب  شقن  هتفایهعـسوت ، ياـهروشک  رد  ًـالومعم 
اب 43 نیچ  ياهروشک  زا  سپ  دـصرد و  ربارب 19  ( 1992  ) لاس 1371 رد  یمالـسا  يروهمج  رد  راک  يورین  رد  نانز  مهـس  دـنرادیمرب .

رارق دصرد  اب 25  دنه  دـصرد و  يزنودنا 31  دصرد ، هیکرت 34  دصرد ، یبونج 34  هرک  دـصرد ، يزلام 35  دصرد ، نپاژ 38  دصرد ،
رد رفن  دادـعت 752000  نیا  زا  دناهتـشاد . لاغتـشا  فلتخم  لغاشم  رد  نز  رفن  رازه  نویلیم و 231  کی  اـعمج  لاس 1370  نایاپ  اـت  دراد .

يدـیلوت و لغاشم  نارگراک  ناونع  هب  ییاتـسور  قطانم  نکاس  ناـنز  تیرثکا  دـناهدوب . ییاتـسور  طاـقن  رد  رفن  يرهـش و 479000  طاقن 
ای هدوبن و  لغاش  ینز  ییاتـسور  قطانم  رد  يرادا  هبتریلاع  نادـنمراک  ناریدـم و  زا  هک  یلاح  رد  دناهتـشاد ، راک  هب  لاغتـشا  لقن  لمح و 

رفن رازه  هدوب و  راک  هب  لوغشم  یصصخت  ینف ، یملع ، لغاشم  رد  يرهـش  قطانم  نکاس  نانز  دادعت  نیرتشیب  اما  تسین . تسد  رد  يرامآ 
نالغاش تلود  فلتخم ، ياههصرع  رد  نانز  راـک  طیارـش  دوبهب  يارب  دناهتـشاد . رارق  يرادا  هبتریلاـع  نادـنمراک  ناریدـم و  هدر  رد  زین 
بیوصت اب  یمالـسا  يروهمج  رفن ) رازه   ) رهم 1370 ییاتسور  يرهـش و  طاقن  رد  یلغـش  هدمع  ياههورگ  بسحرب  رتشیب  هلاس  نانز 10 

تسا هدش  هتخادرپ  نادب  شخب  نیا  رد  هک  یمهم  دراوم  زا  دیدرگ . نانز  لاغتشا  طیارـش  لیهـست  بجوم  هامرهم 66  رد  نانز  راک  طیارش 
هدافتسا نودب  تسد و  اب  زاجم  دح  زا  رتشیب  راب  لمح  زین  روآنایز و  تخس و  كانرطخ ، ياهراک  ماجنا  هدام 75 ، رد  زا * : تسا  ترابع 

هک هدرک  فلکم  ار  راک  یتشادـهب  ینف و  تظافح  یلاع  ياروش  هدام ، نیا  نینچمه  دـش . عونمم  نز  نارگراک  يارب  یکیناکم  لـیاسو  زا 
ماجنا تیعونمم  هب  نوناق  نیا  هدام 76 ، رد  دناسرب * . راک  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  صخـشم و  ار  دراوم  لیبق  نیا  نازیم  عون و  طباوض و 

زور هب 90  اعمج  نز  نارگراک  نامیاز  يرادراب و  یـصخرم  راـک ، نوناـق  هدام 77  رد  هدـش و  حیرـصت  نز  نارگراک  يارب  بش  رد  راـک 
اب تدـم  نیا  ددرگیمزاب و  دوخ  راک  هب  نامیاز  یـصخرم  زا  سپ  نز  رگراک   » تسا هدـش  هدروآ  هداـم  نیا  هرـصبت 1  رد  هتفای و  شیازفا 
رد دوشیم ». تخادرپ  یعامتجا  نیمأـت  تاررقم  قبط  قوقح  هدـش و  بوسحم  يو  تمدـخ  قباوس  ءزج  یعاـمتجا  نیمأـت  ناـمزاس  دـییأت 

روشک و لک  یتسیزهب  نامزاس  طسوت  كدوک  دهم  هاگراوخریش و  هرادا  سیسأت و  طباوض  ییارجا  هماننییآ  تسا : هدمآ  هدام 79  هرصبت 
زا ناـنز  لاغتـشا  دروم  رد  هک  یتیاـمح  نیناوـق  رگید  زا  دوـشیم . هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  یعاـمتجا  روـما  راـک و  ریزو  بیوـصت  زا  سپ 
هـس ات  نامیاز  یـصخرم  ردام و ...  ریـش  اب  هیذغت  جیورت  نوناق  زا  هداـم 3  قبط  درک *** : هراـشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم  هتـشذگ ، بیوصت 

زا سپ  هدریش  ناردام  هرصبت 1 ـ دشابیم ** . هام  یتلود 4  ریغ  یتلود و  ياهشخب  رد  دنهدیم  ریـش  ار  هچب  دوخ  هک  یناردام  يارب  دنزرف 
رسک نودب   ) یـصخرم زا  تعاس  کی  هنازور  كدوک ، یگهام  ات 20  رثکادح  دنناوتیم  یهدریـش  همادا  تروص  رد  ددجم  راک  هب  عورش 

نیمأت دیاب  یهدریش  نیح  رد  نامیاز و  یصخرم  نایاپ  زا  سپ  ناردام  یلغـش  تینما  هرصبت 2 - . ** دننک هدافتسا  یقاقحتسا ) یـصخرم  زا 
نانز تسا . هدش  لصاح  هتـشذگ  لاس  دنچ  هب  تبـسن  ییاهتفرـشیپ  زین  ییاضق  ییالاب  لغاشم  رد  نانز  تکراشم  صوصخ  رد  دوش *** .

. دنتسه نز  رفن   185 هدش ، تبث  لیکو  رفن  زا 2661  رامآ  بسحرب  دنراد و  ییاضق  هیاپ  دننکیم و  تمدخ  اههاگداد  رد  رواشم  تمس  رد 
بوصم 14/12/61 يرتسگداد  تاضق  باختنا  طیارش  دجاو  هک  مه  ار  یناوناب  دناوتیم  هیئاضق  هوق  سیئر  بوصم 29/1/74 ، نوناق  هبانب 
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رتافد قیقحت و  یـضاق  صاـخ ، یندـم  ياـههاگداد  يرادا ، تلادـع  ناوید  ترواـشم  ياهتـسپ  يدـصت  تهج  ییاـضق  هیاـپ  اـب  دنـشابیم 
تـسپ ياراد  هک  یتارادا  ریاـس  یقوقح و  هرادا  يراشتـسم  راغـص و  یتسرپرـس  يرادا  يرتـسگداد و  نیناوق  نیودـت  یقوقح و  تاـعلاطم 

لاس هاميد  بوصم  يروشک  مادختسا  نالومشم  یگتسشنزاب  تاررقم  هدش  حالصا  نوناق  ساسارب  دیامن *** . مادختسا  دنتـسه  ییاضق 
ياهراک ءزج  يراتسرپ  هفرح  لغش و  زین  مراهچ  سلجم  رد  دنوش *** . هتسشنزاب  دنناوتیم  تمدخ  هقباس  لاس  اب 20  نز  نادنمراک  ، 70

دیسر بیوصت  هب  هک  يرگشل  نیناوق  قبط  رب  انمض  تفای . شهاک  ناراتـسرپ  یگتـسشنزاب  نس  ورنیا  زا  دش . بوسحم  روآنایز  تخس و 
سلجم رد  هک  راک  هقباس  لاس  اب 20  رگراک  نانز  یگتسشنزاب  حرط  دنوش . هتسشنزاب  تمدخ ، لاس  اب 20  دنناوتیم  زین  نانز  زا  هورگ  نیا 

نیمأت نیناوق  قبط  دنمراک  نانز  فالخرب  نز  نارگراک  رـضاح  لاح  رد  دیـسرن و  ارجا  ییاهن و  بیوصت  هب  دـش  هتـشاذگ  ثحب  هب  مراهچ 
. *** دننک یگتـسشنزاب  ياضاقت  دـنناوتیم  یگلاس  نس 45  رد  همیب  قـح  تخادرپ  راـک و  ماـمت  لاـس  ماـجنا 30  تروص  رد  یعاـمتجا 

یس و کی  تبـسن  رییغت  هدام 76 و  هب  هرـصبت  ود  قاحلا  بوصم 1354 و  یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 76  هرصبت  داوم 72 و77 و  حالصا 
یگتسشنزاب نس  شهاک  رب  ینبم  هدام 76  هب  هرصبت  ود  قاحلا  نوناق و  هدام 72  رد  مایـس  کی  هب  هدش  همیب  طسوتم  قوقح  ای  دزم  مجنپ 

. دننک یگتـسشنزاب  ياضاقت  دنناوتیم  همیب  قح  تخادرپ  تمدخ و  لاس  تروص 30  رد  هدـع  نیا  لاس . هب 45  نانز  لاس و  هب 50  نادرم 
یلاوتم و تمدخ  لاس  ای 20  لماک ، همیب  قح  تخادرپ  روآنایز و  تخس و  ياهراک  ای  اوه و  بآ و  دب  قطانم  رد  ندرک  راک  تروص  رد 
رد یتلود  زکارم  رد  لغاش  ناوناب  تقو  همین  حرط  بیوصت  دـننک *** . یگتـسشنزاب  تساوخرد  دـنناوتیم  بوانتم  تمدـخ  لاـس  ای 25 

دنمراک ناوناب  تساوخرد  بسح  رب  ررقم  تعاس  مراهچ  هس  هب  ناوناب  راـک  تعاـس  لـیلقت  رب  ینبم  نآ  هیقاـحلا  لاس 62 و  هامرذآ  خیرات 
ای هدوبن و  رسمه  ياراد  هک  ریگبهفیظو  هتسشنزاب و  لغاش و  نز  نیمدختسم  نامزاس *** . لوؤسم  ماقم  نیرتالاب  تقفاوم  تباث و  یمـسر 

هنیزه کمک  يایازم  زا  دنـشابیم  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  جراخم  لـفکتم  ییاـهنت  هب  دوخ  دـشابن و  راـک  هب  رداـق  لولعم و  اـهنآ  رـسمه 
نالیـصحتلا غراف  دنوشیم *** . دـنمهرهب  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  ( 9  ) هدام هرصبت  ( 1  ) دنب عوضوم  يدـنمهلئاع 

مناخ نالیصحتلاغراف  دنـشابیم و  فاعم  يرایتسد  هرود  زا  لبق  ینوناق  تامدخ  ماجنا  زا  یملع  تأیه  رد  یلوبق  تروص  رد  نز  یکـشزپ 
ریاس تیاعر  اب  دـنناوتیم  هدوب و  فاعم  تسا  لاس  ات 5  هک 3  مورحم و ...  طاقن  رد  تمدخ  زا  یکـشزپماد  ياههتـشر  ریاس  کشزپماد و 

روضح هب  نز  قیوشت  روظنم  هب  رگراـک  زور  رد  نز  هنومن  نارگراـک  باـختنا  دـنیآرد *** . ییارجا  ياههاگتـسد  مادختـسا  هب  تاررقم 
یگناخ لغاشم  یفرعم  ییاسانـش و  حرط  يروهمج  تسایر  داهن  نانز  روما  رتفد  تمه  هب  لاح  نیع  رد  شالت . راک و  هصرع  رد  رتهنالاعف 
هیامرس لیبق  زا  راک  رازبا  هتفرگ و  رارق  ییاسانش  دروم  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  یلغاشم  حرط  نیا  رد  تسا . هدش  هیهت  لغش  رب 103  غلاب 

. تسا هدـش  هداد  نآ  يارب  زین  ییاهلح  هار  ییاسانـش و  هار  نیا  رد  دوجوم  تالکـشم  هدـش و  دروآرب  هلـصاح  دوس  اههنیزه و  زاین ، دروم 
ابیمالسا بالقنا  زا  سپ  دوبن  راگزاس  یمالسا  ياههاگدید  اب  دوب  لبق  میژر  رد  هک  ياهویـش  هب  نانز  شزرو  روضح  هک  اجنآ  زا  شزرو 

ققحت روظنم  هب  دیدرگ و  ناوناب  یـشزرو  تالیکـشت  ینوگرگد  هب  مادـقا  یمالـسا ، ماظن  اب  ناوناب  شزرو  قیبطت  يارب  اهنامرآ و  هب  هجوت 
یتالیکشت یمالسا  ماظن  بوچراچ  رد  ناوناب  یشزرو  ياهتیلاعف  يارب  مالسا  سدقم  عرـش  اب  نآ  قابطنا  همه و  يارب  یندب  تیبرت  فادها 

ناوناب شزرو  هرادا  لماش  ناوناب  یشزرو  تالیکشت  همانساسا ، قبط  رب  دمآ . دوجو  هب  صخشم  همانـساسا  اب  یندب  تیبرت  نامزاس  رظن  ریز 
شزرو هتیمک  دوب . ناوناب  یـشزرو  ياهتیلاعف  یگنهامه  ياروش  ناوناب و  یـشزرو  یگنهرف -  ياهتیلاعف  كرتشم  هتیمک  یندب ، تیبرت  رد 

تهج رد  هتیمک  نیا  شالت  تخادرپ . روشک  حطـس  رد  ناوناب  تاـقباسم  يرازگرب  رواد و  یبرم ، تیبرت  هب  لیکـشت و  لاس 60  رد  ناوناب 
یللملانیب تکرح  نـیلوا  لاـس 71 ، هاـمنمهب  رد  تفرگیم . تروص  فلتخم  حوطـس  رد  تاـقباسم  يرازگرب  یـشزرو و  تاـناکما  هیهت 

مویداتسا رد  فلتخم  ياههتشر  رد  ناریا و  رد  یگتسبمه »  » راعـش اب  راکـشزرو  روشک و 1200  روضح 13  اب  یمالـسا  ياهروشک  ناوناب 
فرط و کـی  زا  یمالـسا  ياـهروشک  نیب  یگتـسبمه  مهاـفت و  داـجیا  تاـقباسم  نیا  يرازگرب  زا  فدـه  دـیدرگ . رازگرب  يرفن   12000

نیا رد  یمالـسا  ياـهروشک  ناوناـب  تاـقباسم  يرازگرب  داتـس  سیئر  تسا . هدـش  ناونع  رگید ، فرط  زا  ناوناـب  شزرو  ندرک  یناـگمه 
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همانزور دـنک . تنامـض  اهمیرح  اهتمرح و  ظفح  اب  ار  ناسنا  طاشن  تمالـس و  هک  میتسه  ییاهـشزرو  یپ  رد  ام  تسا  هتـشاد  راـهظا  هطبار 
نز و 8 رواد   100 نز ، یبرم  رازه  زا 3  شیب  ناریا  تشون : یمـشاه  هزئاف  مناخ  زا  لقن  هب  دوخ  ریخا  هرامـش  رد  سیراپ  پاـچ  اورکـال » »

تبث فلتخم  ياههاگـشاب  رد  نانز  زا  رفن  رازه  رب 500  غلاب  زین  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدرک  تیبرت  تواـضق  رما  رد  نز  یللملانیب  رواد 
هّللاتیآ كراپ  هلمج  زا  صخـشم  ياـهکراپ  رد  یـصاصتخا و  یـشزرو و  مویداتـسا  هدزاـی  رد  زین  خـیرات 14/7/68  زا  دـناهدرک ** . مان 

تسا فلکم  تلود  زین  مود  همانرب  نوناق  هرصبت 65  ساسا  رب  دوشیم ** . يرتشیب  هجوت  ناوناب  شزرو  رما  هب  هتفه  زا  ییاهزور  یناقلاط 
مادقا یمالسا  هعماج  رد  نز  نوؤش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناوناب و  رتخد و  نازومآشناد  يارب  یشزرو  تاناکما  صاصتخا  داجیا و  هب  تبـسن 
تسا ینز  نیلوا  نامیرف » ادیل  . » دوب اتنالتآ  کیپملا  رد  هبترم  نیلوا  يارب  زادناریت  نز  کی  روضح  ناوناب ، یشزرو  مادقا  نیرخآ  و  دیامن .

رد ینیون  لصف  رگزاغآ  نیا  دوب . ناریا  یـشزرو  تأیه  رادمچرپ  تکرـش و  يزادناریت  هتـشر  رد  کیپملا  ياهیزاب  رد  بالقنا  زا  دـعب  هک 
نیرتالاب تسایـس **  تسا . یمالـسا  باجح  هژیوب  یمالـسا  ياهـشزرا  ناملـسم و  نز  نوؤش  ظفح  رب  دیکأت  اب  هتبلادص  ناوناب و  شزرو 

نارود هب  نانز  یـسایس  تکراشم  هیلوا  ياههیاپ  نانز **  روما  رد  يروهمج  تسایر  ترواـشم  تسپ  ناـنز : يارب  تلود  یمـسر  هاـگیاپ 
رد روضح  هب  دوخ ، نادرم  بیغرت  قیوشت و  ههبج و  تشپ  زا  يرادـساپ  هاگنآ  دـجاسم و  نانز ، جیـسب  ياههتـسه  رد  روضح  اب  بالقنا و 

ياروش سلجم  باـختنا  هصرع  رد  روـضح  اـب  دوـب  مزـال  هک  هاـگنآ  تفاـی و  همادا  قارع  ثعب  میژر  موـجه  زا  يریگوـلج  يارب  اـهههبج 
حلـصا ناگدنیامن  باختنا  هب  يأر  ياهقودنـص  ياپ  رد  هنالاعف  دریگ ، شیپ  رد  ار  هزرابم  زا  يرگید  هویـش  يروهمج ، تسایر  یمالـسا و 
یـسایس تکراشم  هب  هنالاعف  سلجم ، رگنـس  رد  روضح  یمالـسا و  ياروش  سلجم  تاباختنا  رد  ندش  دزمان  اب  رگید  یماگ  رد  تخادرپ .
لاـمتحا مجنپ و  هرود  رد  نز  مراـهچ و 10  هرود  رد  نز  سلجم و 9  موـس  مود و  لوا ، ياـههرود  رد  نز  روضح 4  تخادرپ . هبناج  همه 

تـسپ دـنکیم . مکاح  ياهـشزرا  اهرواب و  رییغت  روضح و  نیا  يدوعـص  ریـس  زا  تیاـکح  ياهرود  ناـیم  تاـباختنا  رد  رتشیب  ناـنز  دورو 
لاح نیع  رد  تسا . نانز  يارب  تلود  یمـسر  هاـگیاپ  نیرتـالاب  هک  دـیدرگ  داـجیا  لاـس 1370  زا  ناـنز  روما  رد  يروهمجسیئر  رواـشم 
ماگ نانز ، لقتـسم  تالیکـشت  داجیا  دنتـسه . راک  هب  لوغـشم  یتلود  ياهداهن  رد  نانز  زا  دشرا  ریدم  دودح 342  ریزو و  رواشم  نیدـنچ 
رتفد دنرارق : نیا  زا  اهلکـشت  نیا  زا  یخرب  دـش ، هتـشادرب  هک  دوب  نانآ  قوقح  ندرک  هدایپ  عافد و  يارب  شالت  ماجـسنا و  رد  يرگید  رثؤم 

یطیارـش ندرک  مهارف  ار  شایلـصا  فدـه  دراد . رارق  نآ  سأر  رد  نانز  روما  رد  يروهمجسیئر  رواشم  نیلوا  یبیبح  الهـش  نانز : روما 
ماجنا سلجم ، هب  فلتخم  ياهحرط  هئارا  لیبق  زا  یتامادـقا  اتـسار  نیا  رد  تسا . هدرک  ناونع  ناـشقوقح  زا  عاـفد  رد  ناملـسم  ناـنز  يارب 
یتلود ناشن  ياطعا  دـهدیم . هئارا  دوخ  يراک  همانزارت  رد  ار  تدـمنایم  هاتوک و  ياههمانرب  رد  نانز  لیاسم  لح  يدربراک و  تاـقیقحت 
دربشیپ هعسوت و  رد  نانز  میظع  تکراشم  هنیمز  داجیا  تهج  هعماج  رد  یلوصا  ياهتکرح  هب  ندیشخب  باتش  يارب  روشک  هنومن  ناوناب  هب 

: نانز یعامتجا  یگنهرف و  ياروش  دش . هتفریذـپ  لاس 71  رد  يروهمج  تسایر  تقفاوم  یبیبح و  الهـش  تساوخرد  هب  یمالـسا  فادـها 
بالقنا یلاع  ياروش   » سالجا نیمـشش  تسیب و  دـص و  رد  هامرهم 66 ، رد  تسا و  دـهعتم  صـصختم و  نز  رفن  زا 15  بکرم  اروـش  نیا 

یقوقح یمالـسا و  یملع ، یعامتجا ، یگنهرف ، ياهتیـصخش  نارظنبحاـص و  زا  بکرم  اروش  نیا  دـش . بیوصت  نآ  هماـننییآ  یگنهرف »
داجیا دـش . لیکـشت  هنیمز  نیا  رد  مزال  ياهیگنهامه  داجیا  نانز و  یعامتجا  یگنهرف و  لیاسم  رد  يراذگتـسایس  روظنم  هب  تسا و  ناـنز 

ياهتیلاعف رد  نانز  تکراشم  عناوم  عفر  هداوناخ ، سدقم  داهن  تهج  يزیرهمانرب  نانز ، قوقح  نیمأت  تیـصخش و  دشر  دعاسم  ياههنیمز 
رد نانز  هیلاع  تالیـصحت  یمومع و  ياهیهاگآ  حطـس  ءاقترا  يارب  ییاـهحرط  نیودـت  تسرپرـسیب ، ناـنز  عضو  هب  یگدیـسر  فلتخم ،
هب تسا  (س ) ارهز همطاف  ترضح  دالیم  فداصم  هک  نآ  زور  نیرخآ  يراذگمان  و  نز » هتفه   » بیوصت دراد . رارق  اروش »  » نیا راک  همانرب 

تیعمج دیدرگ . رارقرب  لاس 1370  زا  هک  تساروش  نیا  هیلوا  تامادـقا  هلمج  زا  نز ،»  » ماقم زا  تشادـگرزب  لیلجت و  رد  ردام » زور   » ماـن
یبرغ و یقرـش و  طحنم  ياهـشزرا  اب  هزرابم  ناهج ، نامولظم  نیفعـضتسم و  قوقح  زا  تیامح  فدـه  اب  لاس 66  رد  تیعمج  نیا  ناـنز :
، تاقیقحت یمومع ، طباور  همانرب ، حرط و  راک ، دحاو  ياراد 8  تیعمج  نیا  دش . لیکشت  مالسا  یلاعتم  لیصا و  گنهرف  ندرک  نیزگیاج 
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رد یمالـسا  ياهنامرآ  ياتـسار  رد  نز  یتیـصخش  يرکف و  یگنهرف ، يالتعا  تسا . تاکرادـت  تاراـشتنا و  دادـما ، تاـعالطا ، تاـغیلبت ،
یمالـسا بالقنا  مالـسا و  يوزاب  هک  ینالاهن  ون  ندـنارورپ  کچوک و  عماوج  تیبرت  هداوناخ و  نایک  تیوقت  روشک و  زا  جراخ  لـخاد و 

هرگنک  » ود يرازگرب  هورگ  نیا  زراب  ياههمانرب  زا  دراد . رارق  نانز  تیعمج  يراک  همانرب  رد  نانز  ملاس  ياهتکرح  زا  تیامح  دنشابیم و 
روضح اب  ياهلاس 66 و 67  رد  مالسا » یناهج  بالقنا  نز و   » یللملانیب و هقطنم و  حطس  رد  ناملـسم  نز  شقن  یـسررب  و  نز » یللملانیب 

تاقیقحت و نانآ و  ینوناق  یعرـش و  قوقح  زا  ناوناب  ندرک  هاگآ  فدـه  اب  رتفد  نیا  هییاضق : هوق  نانز  روما  رتفد  دوب . یجراخ  ناـنامهیم 
دـیدرگ و لیکـشت  ییاضق  عجارم  هب  هعجارم  لیهـست  ییاضق و  عجارم  هب  نانآ  هعجارم  للع  نانز و  تالکـشم  اب  هطبار  رد  مزال  تاـعلاطم 

یگنهامه هجراـخ : روما  ترازو  ناـنز  لـلملانیب  روما  هرادا  دراد . هدـهع  هب  روشک  ییاـضق  عجارم  رد  ار  ناـنز  زا  تیاـمح  عاـفد و  راـک 
یمک و تاعالطا  يروآدرگ  يزیرهمانرب ، راک و  ياههنیمز  ییاسانـش  اـهروشک ، ناملـسم  ناـنز  تیعـضو  یـسررب  یللملانیب ، ياـهتیلاعف 

نوماریپ يزیرهمانرب  یجراخ و  یلخاد و  یتلود  ریغ  یتلود و  ياهنامزاس  ییاسانـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد  نانز  تیعـضو  زا  یفیک 
يانبم رب  روشک  ترازو  ناوناب : روما  نویـسیمک  تسا . هرادا  نیا  فادـها  اـههمانرب و  هلمج  زا  اـهروشک  ناملـسم  ناـنز  یگنهرف  ياـهزاین 

ياهنویسیمک هامرهم 1369  رد 18  ناوناب ، یگنهرف  ءاقترا  يارب  دعاسم  بسانم و  ياههنیمز  ندرک  مهارف  رب  ینبم  یساسا  نوناق  لصا 21 
لاغتـشا داجیا  اهمناخ ، یگنهرف  ياهتیدودـحم  عفر  اهنویـسیمک  نیا  فدـه  داد . لیکـشت  اهناتـسرهش  اهناتـسا و  زکارم  رد  ار  ناوناـب  روما 

نز عامتجا  هداوناخ و  دـشابیم . یناور  یقالخا و  یقوقح ، یگداوناخ  تالکـشم  لح  يارب  هرواشم  ياههتـسه  اهمناخ ، تلزنم  اب  بسانم 
ناـنز زا  تیاـمح  هداوناـخ و  ناـیک  ظـفح  یماـصتعا » نیورپ   » ناـینب تسب و  ياـپ  یب  هناـخ  تخاـس  هک  یتسه  هناـخ  نکر  دوب  تسخن  زا 

رظن دروم  طیارش  داجیا  هب  نادرمتلود  هراشا و  نادب  یساسا  نوناق  رد  تحارص  هب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  نارتخد و ...  تسرپرسیب و 
رد نانز  ندومن  میهـس  تشاد ** : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هدش  ماجنا  اههنیمز  نیا  رد  هک  ییاهتیلاعف  هدـمع  زا  دـناهدیدرگ . فظوم 

. ** تسا هدش  هدناجنگ  دیدج  ياههماندقع  رد  دقع و  نمض  طورش  ءزج  دروم  نیا  قالط . عوقو  تروص  رد  ناشنارـسمه  تورث  فصن 
نوناق زا  هرـصبت 6  قبط  رب  ددرگیم . لـثملاترجا  تخادرپ  هب  فظوم  درم  قـالط ، ماـگنه  هب  نآ و  ساـسا  رب  هک  قـالط  نوناـق  حالـصا 

نداد دوشیم ** . تخادرپ  هدوبن ، ناـنآ  تساوـخرد  هب  قـالط  هک  یناـنز  هب  لـثملاترجا  تخادرپ  قـالط ، هب  طوـبرم  تاررقم  حالـصا 
داجیا نانز **  تسد  هب  نادـنزرف  یثوروم  ریغ  لاوما  ندر  ـ پـس نا و  ـ نآ شرور  تیبرت و پـ لبقت  ناردام و  هب  نادـنزرف  تناضح  تیلوؤسم 

 ** نانز روما  رتفد  تمه  هب  لاس 71 و  رد  رشق  نیا  زا  یتیامح  رتچ  شرتسگ  روظنم  هب  دنمزاین  نانز  يارب  یتیامح  هنـسحلاضرق  قودنص 
هدافتـسا یعامتجا  نیمأت  تامدـخ  زا  جاودزا  زا  لبق  ات  دـنناوتیم  هدـش  همیب  نارتخد  یعامتجا ، نیمأت  ناـمزاس  یلاـع  ياروش  بیوصت  اـب 

طـسوت مود ، رهوش  توف  تروص  رد  مئاد ) دـقع   ) دـناهدرک راـیتخا  رهوش  هک  یفوتم  ناگدـشهمیب  نارـسمه  بوصم 1368 ** ) . ) دـننک
تمالـس یـسررب  یتروشم  ياههاگراک  لیکـشت  بوصم 1374 ** ) . ) دـش دـهاوخ  تخادرپ  يرمتـسم  اهنآ  هب  اددـجم  یعامتجا  نیمأـت 

هب رادراب  ناردام  تمالـس  هب  هجوت  ردام و  ریـش  اب  ناکدوک  هیذغت  نادازون ، ناردام و  زا  یتشادـهب  تبقارم  يارب  ناوج  ناوجون و  نارتخد 
نوناق نیا  ساـسا  رب  ( 24/8/71  ) بوصم تسرپرـسیب  ناکدوک  نانز و  نیمأت  نوناـق  نادازون **  نارداـم و  ریم  گرم و  شهاـک  روظنم 

. دـش دـنهاوخ  دـنمهرهب  نوناق  نیا  رد  ررقم  ياهتیامح  زا  دنتـسین  رگید  یتیامح  نیناوق  شـشوپ  تحت  هک  یتسرپرـسیب  ناکدوک  ناـنز و 
هب هتـسباو  یتلود و  ياهنامزاس  اههناخترازو ، هیلک  يراـکمه  اـب  هک  هدـش  هدراذـگ  روشک  یتسیزهب  ناـمزاس  هدـهع  رب  نوناـق  نیا  يارجا 

لاس 70 هاميد  رد  هک  اـهراطق  رد  نارهاوخ  يارب  هژیو  هپوک  صاـصتخا  تسا ** . نآ  يارجا  هب  فظوم  یمومع و ...  تاسـسؤم  تلود ،
لوؤسم نانز  دید  دیاب  لاح  میدوب . هعماج  نالوؤسم  رواب  روضح و  تیفیک  نانز ، شقن  يوجتسج  رد  اهراتشون  اهراتفگ و  رد  دش . مالعا 

لئاق نانز  يارب  یشقن  هچ  يروهمج  تسایر  هلظماد و  مظعم  يربهر  هکنآ  رتمهم  دنشیدنایم و  هنوگچ  دوخ  ناسنجمه  هاگیاج  هب  تبسن 
کی رد  درم  نز و  یهلا ، ماظن  رد  میزادرپیم * . اـهرواب  هب  شخب  نیا  رد  دـننکیم ؟ تیادـه  ناـنآ  دروم  رد  يریـسم  هچ  هب  ار  هعماـج  و 

رد دیاب  یگنهرف  ياههمانرب  مامت   * 22/8/74 بالقنا ، مظعم  ربهر  دنادب . يرگید  زا  رتدیفم  ار  دوخ  درادن  قح  یکی  دنراد و  رارق  حـطس 
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. دـشاب نآرق  مالـسا و  ینامرآ  فادـها  بوچراچ  رد  فلتخم  ياههنحـص  رد  نانز  هناهاگآ  روضح  اهدادعتـسا و  نتخاـس  افوکـش  تهج 
ییاهـشور لابند  هب  ام  یلو  دـنرادن  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  اهماقم  نیرتالاب  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  ناـنز   * 7/11/74 يروهمج ، تسایر 
تاعوبطم رد  نانز  دشر  ياههنیمز   * 9/2/75، روهمج سیئر  رواشم  یبیبح  الهـش  میتسه . روشک  نانز  هدوت  يارب  دشر  هنیمز  داجیا  يارب 

داـشرا گـنهرفریزو و  رواـشم  روپدازهب ، نیمیـس  دراد . یگتـسب  ناـنز  دوخ  شـالت  هب  یتاـعوبطم  رتـشیب  ياـههنیمز  داـجیا  تسا و  مهارف 
. دـیامنیم تیلاعف  رهاظ و  عامتجا  رد  یمالـسا  باجح  رداـچ و  اـب  هتفریذـپ و  ار  باـجح  رـضاح  لاـح  رد  ناریا  نز   * 9/2/75 یمالسا ،

سانـشمالسا نملف ، مناخ  دـنراد . ریگمـشچ  تیلاعف  ناکدوک  نانز و  صـصخت  یکـشزپ ، يراتـسرپ ، ، یملعم ياههنیمز  رد  نانز  نینچمه 
ناشریگنماد ار  ییوس  تاعبت  نطاـب  رد  دروآیم و  ناـغمرا  هب  یناریا  ناـنز  يارب  ار  یبرغ  موسرم  يدازآ  هتـشذگ  میژر   27/3/75، یناملآ

يرکف لوحت  نانز ، يارب  یمالسا  بالقنا  دندربیم . رـس  هب  یعامتجا  ملظ  یگنهرف و  رقف  يداوسیب ، رد  نامز  نآ  رد  نانز  اریز  درکیم .
للملا نیب  قوقح  داتسا  افصم ، نیرسن  دروآ . ناغمرا  هب  ار  یسایس  ياهتیلاعف  رد  تکراشم  یگدنز و  تانوؤش  مامت  رد  تفرشیپ  ياهشیر ،

يروهمج ماظن  رد  هک  دـنداد  ناشن  يأر  ياهقودنـص  ياپ  هچ  یگدـنیامن و  دزماـن  ناونع  هب  هچ  ناریا ، ناـنز   * 27/3/75، نارهت هاگشناد 
ياهرایعم رییغت   * 6/1/75 نانز ، یعامتجا  یگنهرف  ياروش  سیئر  یلعزخ ، میرم  دناهدیـسر . یگنهرف  یـسایس و  يالاب  دشر  هب  یمالـسا 

لغاشم رد  نانز  لاغتشا  دنور  نانز ، صصخت  حطس  نتفر  الاب  اب  یلو  هدوب ، نانز  لاغتـشا  تفا  لماع  ارهاظ  هچ  رگا  نانز  یعامتجا  روضح 
رد تشادهبریزو  رواشم  يدـمحا ، لوتب  دـشابیم . نانز  راک  تیفیک  هب  هجوت  رگناشن  نیا  تسا و  هدوب  شیازفا  هب  ور  یـصصخت  یملع و 

. تسا هدوب  یهجوت  لباق  روضح  جیسب  مان  هب  یتالیکشت  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  یجیـسب  هدازآ  نانز  روضح   * 23/12/74، نانز روما 
نز و زا  تیاـمح  رد  هـک  اهلمعلاروتـسد و ...  نیناوـق ، تاـبوصم ، زا  يرایـسب   28/8/74 تمواقم ، ياهورین  لـک  هدـنامرف  یلاـمج  رهاوخ 

دوب هتفای  ساکعنا  تالجم و ...  اـههمانزور و  يراـمآ ، ياـههمانلاس  نیناوق ، بتک  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  ياـهلاس  یط  وا ، هاـگیاج 
ماجنا هچنآ  ایآ  هدیسر و  لمع  هب  اهدرواتسد  نیا  زا  ییاهـشخب  هچ  هک  هتکن  نیا  نتـسناد  تسا . هدش  هدروآ  راتـشون  نیا  رد  يروآدرگ و 

نیلوؤسم هک  ییاهشالت  زا  يرازگساپس  نمـض  اجنیا  رد  تسا . یمهم  هتکن  هدوب ، بولطم  دشیم ، ماجنا  دیاب  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  هدش 
لوذـبم شیوخ  یعاـمتجا  یناـسنا  هاـگیاج  قوقح و  هب  ناـنآ  یباـیتسد  ناـنز و  دـشر  تهج  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  رازگتمدـخ 

هب نانز  اـیآ  تسا ؟ هدوب  رظن  روظنم  هک  دوشیم  ارجا  هنوگ  ناـمه  اهلمعلاروتـسد  تاـبوصم و  نیناوق ، اـیآ  مینادـب : هک  مینآ  رب  دناهتـشاد ،
؟ دنبای تسد  دوخ  قوقح  هب  دنناوتیم  هبوصم  نیناوق  هب  دانتسا  اب  یتحار و  هب  ای ...  لثملاترجا و  ذخا  ای  لاوما و  میسقت  رد  قالط  ماگنه 
؟ تسا بولطم  تیعضو  رفن  زا 270  نز  هدنیامن  روضح 10  ایآ  یمالسا ، ياروش  سلجم  رد  نز  ناگدنیامن  دادعت  يدوعص  ریس  دوجو  اب 
، دشاب هتشاد  ار  ندش  ریزو  ناوت  هک  ینز  چیه  ای  دراد  دوجو  نانز  يارب  یترازو  ياهتسپ  ندروآ  تسد  هب  رد  ینوناق و ...  یعرش ، عنم  ایآ 

دوجو نانز »  » و نادرم »  » همیب قح  ياهتخادرپ  نیب  یتوافت  رگم  دننک ؟ هدافتسا  نانآ  قوقح  يرمتـسم و  زا  دیابن  نانز »  » هثرو ارچ  میرادن ؟
نز نارگراک  ارچ  دنوش ، هتسشنزاب  لاس  اب 20  دنناوتیم  حلـسم ، ياهورین  نز  نادنمراک  ناراتـسرپ و  دنمراک ، نانز  هک  يدوجو  اب  دراد ؟

داوسیب نارتخد ...  نانز و  زا  دـصرد  دودح 59  ناتسچولب  ناتـسیس و  رد  ارچ  دنتـسین ؟ رادروخرب  یقح  نینچ  زا  ناشتخـس  راک  دوجو  اب 
نادـنمراک ناریدـم و  هورگ  رد  نانز  زا  رفن  رازه  دوجو  ایآ  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  زا  یمین  ناـنز  هک  يدوجو  اـب  دنتـسه ؟

؟ تسا یفاک  هبتریلاع 

فیرشلا هجرفیلاعتهّللالّجع  نامز ، ماما  تموکح  رد  نانز 

تموکح کی  یناهج و  بـالقنا  کـی  هب  دنـشیدنایم ؛ هدـنیآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دـننامه  ناوناـب  زورما  یـسبط  داوج  دـمحم  هدنـسیون :
رد نانز  دننکیم و  يراکمه  وا  اب  یناسک  هچ  تسیچوا ؟ ياههمانرب  ایآ  دنکیم ! ادیپ  هبلغ  گرزب  ياهتردق  ربارب  رد  هنوگچ  هک  دوعوم ،

ماّیا رد  نانز  شقن  هاتوک  راتشون  نیا  رد  ام  تسیچ ؟ ورگ  رد  شتیقفوم  زمر  زار و  دنایناسک و  هچ  شنانمشد  دنراد ؟ یشقن  هچ  نامز  نآ 
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تبیغ تخـس  نارود  رد  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  ناـنز  شقن  میهدیم . رارق  یـسررب  دروـم  ار  مالـسلاهیلع ، ناـمز ، ماـما  روـهظ  تـبیغ و 
وخ ماما  تبیغ  اب  تسیابیم  دندوب و  ور  هب  ور  گرزب  شیامزآ  کی  اب  لاس  تصـش  تسیود و  زا  سپ  نایعیـش  هک  ییاهزور  رد  يرغص ،
هچ رگا  هرود ، نیا  رد  تسا . مالسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما  راوگرزب  ردام  نآ  دوشیم و  یفرعم  هانپ  عزفم و  ناونع  هب  نز  کی  دننک ،

دننامه يدامتعا  دروم  ياه  تیـصخش  دـندوب و  هدرک  مهارف  شیپ  زا  ار  تبیغ  هنیمز  مالـسلاامهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما  يداـه و  ماـما 
، يرکسع نسح  ماما  ردام  تیعقوم  زا  یلیالدهب  دندوب ، هدرک  یفرعم  لیکو  ناونعهبار  نامثع  نب  دمحم  شرـسپ  يرمع و  دیعـس  نبنامثع 
، داوج ماما  رتخد  همیکح »  » اب میهاربا  نب  دمحا  يوگتفگزا  دیدرگ . فورعم  هعیش  هانپ  يو  دش و  هدافتسا  هّدج ،»  » هب فورعم  مالـسلاهیلع ،

ردام تسدهب  اهراک  زا  يرایـسب  نانچمه  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما  تلحر  زا  لاسود  تشذگ  زا  سپ  هک  دیآیمرب  مالـسلاهیلع ،
هب و  مالـسلاهیلع ، نسحلانبۀـجح ، ترـضح  فرطزا  تقیقح  رد  یلو  تسا  هدـشیم  ماـجنا  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماـما  راوگرزب 
رب ق . لاـس 262  رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  میهاربا  نب  دـمحا  زا  هیلعهللاۀـمحر ، قودـص ، خیـش  تسا . هتفرگ  تروص  ترـضح  نآ  ناـمرف 

همه وا  مدیـسرپ . ناماما  هب  شداقتعا  هرابرد  وا  زا  متفگ و  نخـس  يو  اب  هدرپ  سپ  زا  مدـش و  دراو  مالـسلاهیلع ، داوج ، ماـما  رتخد  همیکح 
بیغ هدرپ  سپ  رد  تفگ : تساجک ؟ دـنزرف  نیا  مدیـسرپ : وا  زا  درب ... مان  زین  ار  یلع  نب  نسحلانبۀـجح  هاگنآ  درمـش و  کیاکی  ار  اهنآ 
يوس زا  روتسد  نیا  دوزفا : سپس  مالسلاهیلع . يرکسع ، نسح  ماما  ردام  هّدج ، هب  تفگ : دربب ؟ هانپ  یـسک  هچ  هب  هعیـش  سپ  متفگ  تسا .
رهاظ رد  مالسلاهیلع ، نیـسح ، ماما  اریز  تسا . هتفرگ  تروص  مالـسلاهیلع ، نیـسح ، ماما  زا  يوریپهب  و  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ، نسح  ماما 

زا هچنآره  یتدم  ات  هجیتنرد  درک و  تیصو  مالـسلااهیلع ، يربک ، بنیز  شرهاوخ  هب  مالـسلاهیلع ، داجـس ، ماما  شدنزرف  ناج  ظفح  يارب 
اهتیـساسح 1 و  دـشاب ناهنپ  رما  ات  دشیم  هداد  تبـسن  مالـسلااهیلع ، بنیز ، ترـضح  هب  دـشیم  رداص  مالـسلاهیلع ، نیدـباعلانیز ، ماما 

نابیان ارفس و  رگید  و  دیعس » نبنامثع   » دننام یناسک  هکنآات  دوب  یقاب  هّدج  يارب  زایتما  نیا  دوش . رتمک  مالسلاهیلع ، داجس ، ماما  هب  تبسن 
رظن وناب ، کی  مالسلاهیلع ، يرکسع ، ماما  تداهش  زا  سپ  دنتفای . تلزنم  دندش و  هتخانـش  نایعیـش  نیب  رد  مالـسلاهیلع ، نامز ، ماما  صاخ 

نـسح ماما  هناخ  رد  هک  باّذـک ، رفعج  شرازگ  زا  سپ  دناهتـشون  داد . رییغت  نامز  ماـما  بیقعت  هب  تبـسن  ار  ساـبعینب  تفـالخ  هاگتـسد 
لقیـص يریگتـسد  زا  سپ  دـندرب و  موجه  ماما  هناخ  هب  اهنآ  تسا ، هدـنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  یلاسدرخ  دـنزرف  مالـسلاهیلع ، يرکـسع ،

، دنام هدیشوپ  اهنآ  يارب  عوضوم  هکنیا  يارب  هاگنآ  درک و  راکنا  تسخن  وا  دندرک . هبلاطم  وا  زا  ار  لاسدرخ  دنزرف  ماما ) نازینک  زا  یکی  )
لقیـص هک  یتدم  رد  دنک . تبقارم  وا  زا  ات  دندرپس  تقو ، یـضاق  براوشلا ،» یبأ   » تسدهب ار  زینک  نآ  ورنیا  زا  متـسه . هلماح  نم  تفگ 

تیعـضو زا  لقیـص  دش و  ورهبور  جنزلا  بحاص  شروش  یناقاخ و  نب  دیبع  گرم  اب  تفالخ  هاگتـسد  دـشیم  يرادـهگن  یـضاق  رظنریز 
، مالـسلاهیلع دمحم ، لآ  مئاق  تموکح  رد  نانز  مینادب  تسا  راوازـس  لاح  روهظ  نارود  رد  نانز  شقن   2. درک رارف  تسج و  دوس  هتفـشآ 
روضح و تایاور ، زا  یخرب  ساسارب  دنراد ؟ هدهعرب  یتیلوؤسم  هچ  دـنیآیم و  اجک  زا  دـنرفن ؟ دـنچ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دـننکیم ؟ هچ 

رـضحم هب  هک  ینانز  زا  هورگ  نیلوا  ماما  نارای  نیب  رد  نز  هاجنپ  روضح  فلا ) تسا : هنوگراهچ  تیعقوم ، ناـمز و  رظنزا  ناـنز  نیا  شقن 
یهلا نما  مرح  رد  روهظ  ماگنه  هب  مالـسلاهیلع ، ماما ، نارای  رگید  دـننامه  دناهتـسیزیم و  ماّیا  نآ  رد  هک  دـنیاهنآ  دنباتـشیم  ناـمز  ماـما 

زا روهظ ، میالع  هرابرد  یثیدح  نمـض  هملـس  ّما  لوا : تیاور  دراد : دوجو  تیاور  ود  هرابنیا  رد  دنـسریم . مالـسلاهیلع ، ماما ، تمدـخهب 
ۀعبرأ ةأم و  ثالث  هیلإ  عمتجی  یّتح  ۀقرفتملا  ةدراولا  ریّطلاک  هیلإ  سانلا  عمتجیف  مرحلا  نم  ذـئاع  ذوعی  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ 

دنناـمه مدرم  دروآیم و  هاـنپ  یهلا  نما  مرح  هـب  ياهدـنهانپ  ماـگنه  نآ  رد   3 ... راّبج نبا  راـّبج و  ّلـک  یلع  رهظیف  ةوسن  هیف  ًـالجر  رـشع 
درگ رفنهدراهچ  دصیس و  ترضح  نآ  دزن  رد  هکنیا  ات  دنوشیم  عمج  وا  يوسهب  دنربیم  موجه  وس  کی  هب  تمس  راهچ  زا  هک  ینارتوبک 

ثیدح نمض  یفعج ، دیزی  نبرباج  مود : تیاور   4. دوشیم زوریپ  ياهداز  رابج  رابج و  ره  رب  هک  دنشابیم  نز  نانآ  زا  یخرب  هک  دنیآیم 
مهیف ًالجر  رـشع  ۀعـضب  ةأم و  ثالث  هّللاو  ءییجی  و  هک : هدرک  لـقن  روهظ  ياـههناشن  یخرب  ناـیب  رد  مالـسلاهیلع ، رقاـب ، ماـما  زا  یلـصفم 

هّللا مکب  تأـی  اونوکت  اـمنیأ   » هّللا لاـق  یّتلا  ۀـیآلایه  مهـضعب و  عبتی  فیرخلا  عزقک  اـعزق  داـعیم  ریغ  یلع  ۀـکمب  نوعمتجی  ةارما  نوسمخ 
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چیه نودب  هک  دنتسه  نز  هدع  نیا  زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآیم  رفن  هدزیس  دصیـس و  دنگوس ، ادخهب   5 ...« ریدق ءیش  ّلک  یلع  هّللا  ّنإ  اعیمج 
اریز دنکیم . رضاح  ار  امش  همه  دنوادخ  دیـشاب  اجره  : » هفیرـش هیآ  يانعم  تسا  نیا  دش . دنهاوخ  عمج  رگیدکی  رانک  هکم  رد  یلبق  رارق 

هدزیس دصیس و  دیامرفیم : هک  تسا  نیا  تیاور  ود  نیا  رد  تفگـش  هتکن  رفن ! هدزیـس  دصیـس و  زا  نز  هاجنپ  تسا .» اناوت  يراک  ره  رب  وا 
رد  6. درادن دوجو  ینز  چیه  مان  تسا  هدش  هدرمـشرب  نارای  مان  هک  یتیاور  رد  هکنآ : مود  دنتـسه ! نز  ناشیا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ  درگ  درم 
؛» مهیف : » دیامرفیم مالسلاهیلع ، ماما ، ًالوا  اریز  دنتسه . رفن  هدزیـس  دصیـس و  نامه  هرمز  رد  رفن  دنچ  نیا  تفگ : ناوتیم  ههبـش  نیا  خساپ 

ینوزف باب  زا  هملک  نیا  دنتسه و  درم  دارفا  نیا  رتشیب  هک  دشاب  ببـس  نیدب  نادرم  ریبعت  دیاش  مود : دشابیم . نز  هاجنپ  هدع  نیا  رد  ینعی 
«، مهیف  » دیامرفب هکنیا  هن  مهعم ،» : » دومرفیم ماما  دوب  هدع  نیا  زا  جراخ  یهارمه  دوصقم  رگا  موس : تسا . هدـش  رکذ  نینچ  نادرم ، ددـع 

تردق ماقم و  رظنزا  هبتریلاع و  ناهدـنامرف  نارای و  همه  دـناهدش و  هدرمـشرب  ردـب  باحـصا  ددـع  دـننام  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نیا  اریز 
رگا نیاربانب  دنراد . رایـسب  قرف  نامز  نآ  مدرم  هیقب  اب  کش  نودب  اهنیا  دـنوشیم و  اجهباج  ربا  اب  یخرب  هک  دنتـسه  ییالاب  رایـسب  دـحرد 
رگید نارای  هرمز  رد  مییوگب  رگا  میاهدـش و  لئاق  هژیو  تیعقوم  هبتر و  اـهنآ  يارب  دنتـسه  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ناـمه  وزج  اـهنآ  مییوگب 

تموکح يارب  دنوادخ  هک  دنتسه  هدیزگرب  يوناب  دصراهچ  مود  هتسد  ینامسآ  نانز  ب ) دنرادروخرب . يرتمک  زایتما  زا  دنشاب  ترـضح 
هب مالسلاهیلع ، یسیع ، ترضح  هارمه  هب  ترضح  نآ  روهظ  اب  تسا و  هدرک  هریخذ  نامـسآ  رد  مالـسلاهیلع ، رـصعیلو ، ترـضح  یناهج 

ةأرما ۀـئام  عبرأ  لجر و  ةام  ناـمث  یلع  میرم  نب  یـسیع  لزنی  هک : هدرک  تیاور  هلآ ، هیلع و  هّللایّلـص  ربماـیپ ، زا  هریرهوبا  دـنیآیم . نیمز 
يور دارفا  نیرتهتـسیاش  نیرتهب و  زا  نز  دـصراهچ  درم و  دصتـشه  هارمه  هب  میرم  نبیـسیع  یـضم . نم  حلـصأ  ضرألا و  یلع  نم  رایخ 

، نیموـصعم و  هلآوهیلعهّللایّلـص ، ربماـیپ ، ناـمز  یمالـسا  تـما  اـی  دنتــسه  نیــشیپ  ياـهتما  زا  ناـنز  نـیا  اـیآ  دـمآ . دـهاوخ  دورف  نـیمز 
تموکح رد  یبصنم  يرادهدهع  يارب  دناهدش و  هدرب  نامـسآ  هب  تلع  هچ  هب  نامز و  هچ  زا  اهنآ  فلتخم ؟ ياهنارود  زا  ای  مالـسلامهیلع ؛

نیموس نانز  تعجر  ج )  دـیوگیمن . يزیچ  اهنآ  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسا  ییاهشـسرپ  اهنیا  رگید ؟ لـیاسم  يارب  اـی  دـنیآیم  ترـضح 
رگید راب  درک و  دهاوخ  هدنز  ار  اهنآ  نامز  ماما  روهظ  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  ینانز  مالـسلاهیلع ، هّللاۀیقب  ترـضح  ناروای  زا  هورگ 

زا طـقف  رگید  یخرب  هدـش و  هداد  ربـخ  ناشندـش  هدـنز  زا  ناـشن  ماـن و  اـب  یخرب  دناهتـسد : ود  هورگ  نیا  دوـمن . دـنهاوخ  تعجر  اـیند  هب 
، دـمحم لآ  مئاـق  روـهظ  ماـگنه  هـب  هـک  دوـشیم  داـی  نز  هدزیـس  ماـن  یمالــسا  ربـتعم  عباـنم  رد  تـسا . هدـمآ  ناـیمهب  نخــس  ناشندـمآ 

يربط تخادرپ . دنهاوخ  نارامیب  یتسرپرـس  یگنج و  ناحورجم  ياوادم  هب  نامز  ماما  رکـشل  رد  دش و  دنهاوخ  هدـنز  هلآوهیلعهّللایّلص ،
دنهاوخ نز  هدزیـس  هلآوهیلعهّللایّلـص ) دـمحم ، لآ   ) مئاق هارمه  دومرف : قداص  ماما  هک  هدرک  لـقن  رمع  نبلـضفم  زا  ۀـمامالا ، لـئالد  رد 

. تفرگ دـنهاوخ  هدـهعهب  ار  نارامیب  یتسرپرـس  هتخادرپ ، ناحورجم  ياوادـم  هب  دومرف : دـهاوخیم ؟ يراـک  هچ  يارب  ار  اـهنآ  متفگ  . دوب
دلاخ ماهدـیبز  رـسای ،) رامع  رداـم   ) هیمـس هیبلاو ، هباـبح  نمیا ، ما  يرجه ، دیـشر  رتخد  ءاونق  دومرف : دـییامرفب . ار  اـهنآ  ماـن  مدرک : ضرع 

رد رسای  رامع  ردام  تسا و  هتسیزیم  یسوم  ترضح  نامز  رد  هطشام » هنایص   » 7. هیّنهج دلاخ  ما  هطشام ، هنایص  هیفنح ، دیعس  ما  هّیسمحا ،
رد هیقب  و  مالسلاهیلع ، نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  نامز  رد  ءاونق »  » و مالـسلاهیلع ، یلع ، نامز  رد  هبابح » . » دیـسر تداهـش  هب  تثعب  يادتبا 

نامز ماما  تکرب  هب  اهنآ ، زا  ینادردق  يارب  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  تعجر  يرفن  هدزیس  هورگ  نیا  دناهدرکیم . یگدنز  رگید  ياهنامز 
صیاصخ باتک  رد  دنکیم . دای  ار  رفن  هن  مان  طقف  نز  هدزیـس  نآ  زا  مالـسلاهیلع ، قداص ، ماما  تیاور  نیا  رد  درک . دهاوخ  هدـنز  ار  اهنآ 

هب کنیا  زارفارس  نانز   9. تسا هدش  هراشا  هیشبحأ »  » و هریتو »  » مانهب رئاصبلابختنم  باتک  رد  و  هنیزام ،» هبعک   » رتخد هیبسن ، مانهب   8 هّیمطاف
تلود رد  هک  تـسا  ییوناـب  هدزیـس  ناـمه  زا  یکی  وا  هطـشام  هنایـص  . 1 مینکیم . هراشا  هدربماـن  ناـنز  زا  یخرب  لاـح  حرـش  هب  راـصتخا 

رتخد يرگـشیارآ  شلغـش  و  نوعرف ، يومع  رـسپ  لیقزح ،»  » رـسمه يو  ددرگیمزاب . ایند  هب  هدـش ، هدـنز  مالـسلاهیلع ، يدـهم ، ترـضح 
. درکیم ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  ناـنچمه  اـّما  دوب  هدروآ  ناـمیا  یـسوم ، ترـضح  دوخ ، ناـمز  ربماـیپ  هب  شرهوش  دـننامه  وا  . دوب نوـعرف 

رتخد تخاس . يراج  نابزرب  ار  ادـخ  مان  راـیتخایب  داـتفا و  شتـسد  زا  هناـش  هک  دوب  نوعرف  رتخد  شیارآ  لوغـشم  يو  يزور  دناهتـشون :
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نوعرف رتخد  تسا . هدـیرفآ  ار  وت  ردـپ  هک  مدروآ  نابز  رب  ار  یـسک  مان  هکلب  هن ، تفگ : يدروآ ؟ نابز  رب  ارم  ردـپ  مان  ایآ  تفگ : نوعرف 
يادخ زا  نم  زگره ! تفگ : يرادن ؟ فارتعا  نم  ِییادخ  هب  رگم  تفگ : درک و  راضحا  ار  هنایـص  نوعرف  درک و  وگزاب  ردـپ  دزن  ار  ارجام 

شروضح رد  ار  نز  نآ  ياههچب  همه  دـنزورفارب و  یـسم  رونت  ات  داد  روتـسد  نوعرف  منکیمن . شتـسرپ  ار  وت  مشکیمن و  تسد  یقیقح 
هب شراوخریـش  كدوک  هک  دـیوج  تئارب  نید  زا  رهاظ  هب  تساوخیم  هنایـص  دیـسر  شراوخریـش  لفط  هب  تبون  نوچ  دـننکفا . شتآ  رد 

دنوادخ دندنازوس و  هدـنکفا ، شتآ  رد  ار  شراوخریـش  هچب  نز و  نآ  ناینوعرف  یتسه ! قح  رب  وت  هک  نک  ربص  ردام  تفگ : دـمآ و  نابز 
دوخ ماقتنا  مهو  دنک  تمدخ  ترضح  نآ  هب  مه  ات  دنادرگیم  هدنز  يدهم  ماما  تلود  رد  ار  وا  نید ، هار  رد  نز  نآ  لمحت  ربص و  رثارد 

دمآ و مشخ  هب  تخس  نمشد  ببسنیدب  دیورگ و  مالسا  هب  هک  دوب  يرفن  نیمتفه  يو  رسای  رامع  ردام  هیمس ، 2 ـ  دریگب . ناینوعرف  زا  ار 
ربمایپ هک  درک  رابجا  ار  اهنآ  تسخن  وا  دـندمآ و  راـتفرگ  لـهجوبا  ماد  رد  رـسای  شرهوش  وا و   10. تشاد اور  وارب  ار  اههجنکـش  نیرتدب 
نازوس باتفآ  رد  ار  اهنآ  دـیناشوپ و  رـسای  هیمـس و  هب  ینهآ  هرز  زین  وا  دـندشن . يراـکنینچ  هب  رـضاح  اـهنآ  اـّما  دـنهد ، مانـشد  ار  ادـخ 

ّنإف رـسای  لآ  اـی  اربص  دومرفیم : دومنیم و  شرافـس  تمواـقم  ربص و  هب  ار  اـهنآ  درکیم  روبع  ناـشرانک  زا  هاـگ  هک  ربماـیپ  تشادهگن .
تخاس و دراو  یتبرض  کیرهرب  لهجوبا  ماجنارس  تسا . تشهب  امـش  هاگ  هدعو  هک  دیزاس  هشیپ  ربص  رـسای ، نادناخ  يا  ۀنجلا . مکدعوم 
زا ار  هجنکش  نیرتدب  داد و  ناشن  مالسا  يالتعا  هار  رد  هک  یتدهاجم  ربص و  شاداپ  هب  ار  نز  نیا  دنوادخ   11. دناسر تداهشهب  ار  ناشیا 

رکشل رد  دنیبب و  ار  یهلا  هدعو  ققحت  ات  دومن  دهاوخ  هدنز  هلآوهیلعهّللایّلص ، دمحم ، لآ  يدهم  روهظ  ماّیا  رد  درک ، لمحت  ادخ  نمـشد 
تسا مالسا  ردص  راکادف  نانز  زا  و  هرامعما »  » هب فورعم  وا  هینزام  بعک  رتخد  هبیسن ، 3 ـ  دنک . تمدخ  ترضح  نآ  ناروای  هب  ادخ  ّیلو 

دحا گنج  رد  وا  تسا . هدرک  اوادـم  ار  یگنج  ناحورجم  هتـسج و  تکرـش  هلآوهیلعهّللایّلـص ، مالـسا ، ربمایپ  ياهگنج  زا  یخرب  رد  هک 
هار نیا  رد  تخادرپ و  ربمایپ  فیرـش  ناج  زا  عافد  هب  ربمایپ  نتـشاذگ  اـهنت  ناناملـسم و  رارف  هنحـص  ندـید  اـب  درک . اـفیا  ار  شقن  نیرتهب 

نادرم زا  وت  ردام  ماقم  زورما  دومرف : نینچ  هرامع  شدـنزرف  هب  دوتـس و  ار  يراکادـف  نیا  زیزع  ربماـیپ  تشادرب . ناوارف  ياـهمخز  شندـب 
هب تشگرب و  هناخ  هب  ناناملـسم  رگید  هارمه  هب  نیگنـس   13 مخز هدزیـس  اب  هبیـسن  گنج ، ندرک  شکورف  زا  سپ   12. تسا رتالاو  یگنج 
زا هبیسن  دنباتـشب ، نمـشد  بیقعت  هب  دیاب  گنج  ناحورجم  طقف  هک  هلآوهیلعهّللایّلـص ، ادخ ، ربمایپ  نامرف  ندینـش  اب  تخادرپ . تحارتسا 

شیپ تشگرب ، نمـشد  بیقعت  زا  ربمایپ  هک  نیمه  دنک . تکرـش  تسناوتن  يزیرنوخ  تدش  تلعهب  اّما  دش ، نتفر  هدامآ  تساخرب و  ياج 
هاگآ يو  یتمالس  زا  نوچ  داتسرف و  وا  دزن  هب  يو  یتمالـس  هبیـسن و  یـسرپلاوحا  يارب  ار  ینزام  بعک  نب  هّللادبع  دورب ، هناخ  هب  هکنآ  زا 

ّما . 4 15. دش دهاوخ  هدنز  مالسلاهیلع ، يدهم ، ماما  يرای  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  هبیسن   14. داد ربخ  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نامداش  تشگ 
ۀیقب هذـه  دومرفیم : درکیم و  باطخ  ردام  واهب  ربمایپ  تسا . هلآوهیلعهّللایّلـص ، لوسر ، ترـضح  راکتمدـخ  راکزیهرپ و  ناـنز  زا  نمیا 

ناـحورجم ياوادـم  هب  گـنج  ههبج  رد  دـهاجم ، ناـنز  راـنک  رد  هراومه  يو  تسا . نم  نادـناخ  زا  ياهدـنامیقاب  نز ، نیا   16. یتیب لها 
یفرعم دهاش  ناونعهب  ار  وا  مالسلااهیلع ، ارهز ، ترضح  كدف ، يارجام  رد  هک  دوب  تماما  نادناخ  ناگتفیـش  زا  نمیا  ما   17. تخادرپیم

هدنز ار  وا  روهظ ، ماگنه  هب  مالـسلاهیلع ، دمحم ، لآ  يدهم  تکرب  هب  دـنوادخ   18. تفر ایند  زا  ربمایپ  زا  سپ  هام  شـش  ای  جـنپ  يو  درک .
ما هیسمحا و  دلاخ  ما  دناهدش : روهـشم  مان  نیدب  وناب  ود  تیاور  رد  دلاخ  ّما  . 5 دوش . هتشامگ  تمدخ  هب  ماما  هاگرکـشل  رد  ات  دنادرگیم 
نب یلع  نبدیز  ندناسر  تداهـشهب  زا  سپ  رمع ، نبفسوی  هک  دشاب  هدیرب ) تسد   ) دـیلا ۀـعوطقم  دـلاخ  ما  دوصقم  دـیاش  هیّنهج . دـلاخ 
ماما زا  راکادـف  نز  نیا  ماقم  تیـصخش و  هرابرد  یـشک  لاـجر  باـتک  رد  درک . عطق  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  وا  تسد  هفوک ، رد  نیـسحلا 
دلاخ ما  هک  میدوب  هتـسشن  قداص  ماـما  تمدـخ  رد  دـیوگ : ریـصبوبا  تسا . تیمها  زیاـح  هک  هدـیدرگ  رکذ  یبلطم  مالـسلاهیلع ، قداـص ،

دنزرف يا  يرآ  مدرک : ضرع  نم  يونـشب ؟ ار  دـلاخ  ّما  مالک  هک  يراد  لیم  ایآ  ریـصبابا ، يا  دومرف : ترـضح  دیـسر . هار  زا  دـیلاۀعوطقم 
تحاصف لامک  رد  يو  مدید  تفگ . نخس  دمآ و  ماما  تمدخ  هب  دلاخ  ما  عقوم  نامه  رد  مدرگیم ... نامداش  نآ  ندینـش  اب  ادخ ، لوسر 

یلماک تاصخشم  هدیبز  . 6 19. تفگ نخس  وا  اب  نانمشد  زا  تئارب  تیالو و  عوضوم  نوماریپ  ترضح  سپس  دنکیم . تبحص  تغالب  و 
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زا یکی  يو  تسا : هتفگ  شاهرابرد  هیلعهللاۀمحر ، قودص ، خیـش  هک  دشاب  دیـشرلانوراه  نز  هدـیبز  دراد  لامتحا  تسا . هدـشن  لقن  وا  زا 
یتامدـخ ياهراک  هدـیبز  دـهد . شقالط  هک  دروخ  مسق  تسا  نایعیـش  زا  تسناد  نوراه  هک  یماگنه  تسا . تیب  لها  ناوریپ  ناراداوه و 

دندوب و نآرق  ظفح  لوغـشم  هتـسویپ  هک  تشاد  زینک  دصکی  يو  دناهتـشون  نینچمه  تسا . تافرع  هب  یناسربآ  یکی  هک  تشاد  يرایـسب 
یماقمالاو نانز  زا  هّیبلاو  هباّبح  . 7 20. درک تلحر  لاس 216 ق . رد  هدیبز  دش . هدینـش  نآرق  توالت  يادص  وا  تنوکـس  لحم  زا  هشیمه 

هلیسوهب تبون  ود  ای  کی  رد  تشاد . رارق  ناشیا  تیانع  فطل و  دروم  هتسویپ  درک و  كرد  ار  موصعم  ماما  تشه  یگدنز  هرود  هک  تسا 
زا هک  دوب  مالـسلاهیلع ، نانمؤم ، ریما  اب  يو  تاقالم  نیلوا  دش . هدنادرگزاب  واهب  شایناوج  مالـسلاامهیلع ، اضر ، ماما  نیدـباعلانیز و  ماما 
رهم نآ  رثا  درک و  شقن  ار  دوخ  رهم  نآ  رب  تشادرب و  ار  یگنس  يو  روضح  رد  ترضح  درک . تساوخرد  تماما  رب  یلیلد  ترـضح  نآ 

ور نیا  زا  تسا . ماـما  وا  دراذـگب  ياـجرب  يرثا  نینچ  گنـس  نیا  رد  تسناوت  هک  ره  نم  زا  سپ  دوـمرف : وا  هب  تفرگ و  ياـج  گنـس  رد 
هک تبون  تسبیم . شقن  نآ  رثا  دندزیم و  گنس  نامه  رب  ار  دوخ  رهم  نانآ  تفریم و  يدعب  ماما  دزن  یماما  ره  تداهـش  زا  سپ  هبابح 

دوردب نآ  زا  سپ  دوب و  هدنز  مالسلاهیلع ، اضر ، ماما  تلحر  زا  سپ  هام  هن  هبابح  درک . نینچ  زین  ترضح  دیسر  مالسلاهیلع ، اضر ، ماما  هب 
. دوب هدش  يرپس  شرمع  زا  لاس  هدزیـس  دصکی و  دیـسر  نیدباعلانیز  ماما  تمدخ  هب  هبابح  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور   21. تفگ تایح 
زا هتخوس و  دوجس  يدایز  زا  هبابح  تروص  دناهتشون : نینچمه   22. تشگزاب شایناوج  دومن و  ياهراشا  دوخ  هبابس  تشگنا  اب  ترـضح 

نارای زا  دوخ  و  مالسلاهیلع ، یلع ، ناوریپ  نایعیش و  زا  یکی  يرجه ، دیشر  رتخد  ءاونق  . 8 23. دوب هدش  ياهدیکشخ  بوچ  دننامه  تدابع 
زرطهب ناـنمؤم  ریما  یتـسود  تبحم و  هار  رد  هک  تـسا  يدرمگرزب  رتـخد  يو  . 24 تسا مالـسلاهیلع ، قداص ، رفعج  ماما  ترـضح  يافواب 

تسد و ود  عطق  دهاش  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  شردپ  دورو  ماگنه  هب  ءاونق  هک  دیآیمرب  دیفم  خیش  راتفگ  زا  دیـسر . تداهـشهب  یـشارخلد 
هب ءاونق  يزور  تسا . هدرک  لقتنم  هناخهب  هدروآ و  نوریب  هرامالاراد  زا  ار  ردپ  ناجهمین  ندـب  نارگید  کمکهب  هدوب و  دوخ  ردـپ  ياپ  ود 

یهورگ ام  زا  سپ  مرتخد ، تفگ : باوجرد  ردـپ  يزادـنایم ! تداـبع  تقـشم  جـنرهب و  ار  دوخ  همه  نیا  ارچ  ناجردـپ ، تفگ : شردـپ 
رظتنم ناوناب  .25 د . تسا رتشیب  میاهتخادنا ، تدابع  تمحزهب  ار  دوخ  همه  نیا  هک  ام ، زا  ناشنامیا  تدش  ینید و  شنیب  هک  دمآ  دـنهاوخ 
ناشیا هب  دناهدرک . تلحر  مالـسلاهیلع ، هّللاۀـیقب  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  دنتـسه  يراکزیهرپ  ناوناب  نامز  ماما  ناروای  هورگ  نیمراهچ 

. دـش دـنهاوخ  هدـنز  راگدرورپ  هدارا  هب  زین  ناـنآ  یـشاب . هتـشاد  روضح  یناوتیم  یلیاـم  رگا  تسا ، هتـشگ  رهاـظ  وت  ماـما  دوشیم : هتفگ 
، دـمحم لآ  يدـهم  تموـکح  رد  یگدـنز  طیارـش  اههتـساوخ و  اـب  ار  دوـخ  ییوناـب  ره  تسین و  یـصاخ  هورگ  هب  طوـبرم  ناـنز  تعجر 

طیارـش نآ  زا  یکی  دوش . هدنز  ماما  يرای  يارب  هتـشگ ، دـنمهرهب  يدـنوادخ  تمحر  زا  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  دـهد  قیبطت  مالـسلاهیلع ،
ماـما هدومرفهب  دـنکیم . داـجیا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تموـکح  شریذـپ  يارب  یگداـمآ  یعوـن  درف ، رد  هک  تسا  دـهع »  » ياـعد ندـناوخ 
دورب ایند  زا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  مه  رگا  دشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حبـص  لهچ  هک  ره  مالـسلاهیلع : قداص ،
قیفوت هّللاۀیقب و  تموکح  رد  روضح  طیارـش  زا  یکی  جرف  راظتنا   26 ... دشاب ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ات  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنوادخ 

، مالـسلاهیلع يدـهم ، هک  هچنآ  هب  نتـسارآ  قح و  تموکح  شریذـپ  يارب  لماک  یگدامآ  ینعی  تسا ؛ جرف  راظتنا  ترـضح  نآ  اب  رادـید 
، مالک کی  رد  قالخا و  داسف  یفارحنا و  راکفا  اـب  هزراـبم  ناـگناگیب و  زا  هطلـس  هنوگره  یفن  ینعی  جرف  راـظتنا  دـهاوخیم . دـیوگیم و 

هدـش هدرمـش  لامعا  نیرتهب  زا  راظتنا  هک  تسین  ببـسیب  مالـسلامهیلع . نیموصعم ، ربمایپ و  ادـخ و  نانمـشد  زا  يرازیب  ینعی  جرف  راظتنا 
رگا تسا و  هدیتلغ  دوخ  نوخ  رد  هتشگ و  دیهـش  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  يدهم  تلود  ِرظتنم  درف  هکلب  تسا ،

تیاور قداص  ماما  زا  ریصبوبا  دشابیم . مالـسلاامهیلع ، همطاف ، يدهم  همیخ  رد  هک  دشاب  یـسک  ناسب  دورب  ایند  زا  راظتنا  تلاح  نامه  رب 
: میتفگ دنکیمن ؟ لوبق  شناگدنب  زا  نآ  نودب  ار  یلمع  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  دومرف : يزور  ترضح  نآ  هک  هدرک 

يرازیب ام و  یتسود  زا  هدومرف ، دنوادخ  هک  هچنآ  هب  رارقا  و  هلآوهیلعهّللایّلص ، ربمایپ ، تلاسر  ادخ و  تینادحو  رب  تداهش  دومرف : يرآ .
هک یتسردب  دومرف : هاگنآ  مالـسلاهیلع . مئاق ، يارب  ندیـشک  راظتنا  يراکزیهرپ و  عرو و  نتـشاد  زین  ام . زا  يوریپ  تعاطا و  نانمـشد و  زا 
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، مئاق ناراـی  زا  دراد  تسود  هک  سکره  دوزفا : سپـس  دزاـسیم . رارقرب  دـنک  هدارا  هک  یناـمز  ره  ار  نآ  دـنوادخ  تسا ، یتلود  اـم  يارب 
دننامه يرجا  وا  يارب  دریمب  لاح  نامه  رد  رگا  و  دیارایب ، قالخا  نساحم  عرو و  هب  ار  دوخ  درب و  رسهب  راظتنا  رد  دیاب  دشاب  مالـسلاهیلع ،

، نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، .2 هیآ 11 . (، 66  ) میرحت هروس  .1 تشون :  یپ   27. دشاب هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  یسک 
، رکب یبا  نبیلع  نیدـلارون  یمثیهلا ، .4 ص 476 . نامه ، .3 ص 138 . ۀبیغلا ، نسحلا ، نب  دـمحم  یـسوطلا ، ص50 ؛ ج 2 ، نیدلالامک ،
ص ج 52 ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجملا ، .6 نامه . .5 ص 500 . ج 1 ، يدهملا ، مامإلا  ثیداحا  مجعم  ص315 ؛ ج 7 ، دئاوزلاعمجم ،

صیاصخ زا  لقن  هب  ص 41 ؛ ج 5 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  .9 ص 260 . نامه ، .8 ص 314 . ۀمامالا ، لئالد  ریرج ، نب  دـمحم  يربطلا ، .7 . 223
یبا نب  یلع  ریثـالا ، نبا  .11 ص 338 . ج 3 ، همئالا ، ناـیب  زا  لـقنهب  ص 74 ؛ مالـسلاهیلع ، يدهم ، تموکح  زا  يزادـنامشچ  .10 هیمطاف .

، نامه .14 ص 273 . ج 1 ، يزاغم ، رمع ، نب  دمحم  يدقاولا ، .13 ص 353 . ج 4 ، هعیرشلانیحایر ، .12 ص 481 . ج 5 ، هباغلادسا ، مرکلا ،
تموکح زا  يزادنامشچ  .17 هّیمطاف . صیاصخ  زا  لقنهب  ص 41 ؛ ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  .16 ص 270 . ج 1 ، نامه ، .15 ص 268 . ج 2 ،

ص20. گـنج ، رد  ناملـسم  ناـنز  شقن  داوج ، دـمحم  یـسبط ، .18 ص 329 . ج 35 ، لاـمکلا ، بیذـهت  ص 76 ؛ مالـسلاهیلع ، يدـهم ،
زا لـقنهب  ص 381 ؛ ج 3 ، هعیرــشلانیحایر ، نـسح ، دـمحم  هللادــبع  یفجنلا ، یناـقماملا  .20 ص 387 . ج 10 ، لاـجرلا ، سوماــق  .19

ص 458؛ ج 2 ، ةاورلاعماج ، .24 نامه . .23 ص 204 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  سابع ، خیش  یمقلا ، .22 ص 78 . ج 3 ، نامه ، .21 لاقملاحیقنت .
ج 2، نامه ، سابع ، خیـش  یمقلا ، .26 ص 73072 . صاصتخالا ، نامعنلا ، نبدمحم  نبدمحم  دـیفملا ، .25 ص 341 . یسوط ، خیش  لاجر 

. ۀبیغلا میهاربا ، نب  دمحم  ینامعنلا ، زا : لقنهب  ص 486 ؛ ج 2 ، لامآلایهتنم ، سابع ، خیش  یمقلا ، .27 ص 294 .

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  نز  هداوناخ و  قوقح  هب  هاتوک  یهاگن 

ثحابم زا  یکی  دـبلط . یم  ار  يرایـسب  ثحاـبم  داـعبا و  یقوقح , رظنم  زا  نز  هداوناـخ و  عوضوم  هب  هاـگن  ینادزی  لـهلا  تیاـنع  : هدنـسیون
نز و یناسنا  تیـصخش  هب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  هژیو  هجوت  تساهروشک . یـساسا  نیناوق  رد  عوضوم  نیا  یـسررب  یـساسا ,

نز ثحب  هنیمز  تسا . هتفرگ  تروص  هلاقم  نیا  رد  هک  یهاتوک  یبایزرا  یـسررب و  يارب  تسا  يا  هزیگنا  هداوناخ , قوقح  نانز و  لـیاسم 
ماقم و رظن  زا  فلتخم , عماوج  اهکلـسم و  بتاکم و  رد  نورق و  لوط  رد  هداوناخ , لیکـشت  رد  یـساسا  رـصنع  دـنوادخ و  تیقالخ  رهظم 
(( تیآ  )) ناونع هب  نآ  زا  هاگ  هتفای و  لزنت  الاک  کی  دـح  ات  هاـگ  تسا . هدرک  یط  ار  ییاهبیـشن  زارف و  هراومه  تیوه , یفرعم  تیعقوم و 

رظن رد  نآ  عیفر  هاگیاج  الاو و  ماقم  هدوب و  یناسنا  تارکفت  اهتلود و  هجوت  نوناک  رد  یهاگ  زین  هداوناخ  مهم  داهن  تسا . هدـش  دای  یهلا 
نایب اب  مالـسا  تسا . هدـش  یـشالت  راچد  زین  هعماج  نآ , ياهناینب  نتخیر  ورف  اب  هک  هتفرگ  رارق  یهجوت  یب  دروم  نانچ  هاگ  هدـش و  هتفرگ 

هنالهاج گنهرف  باوصان و  تارکفت  یمامت  اب  نز , هداوناخ و  قوقح  تمارک و  ظفح  اهنآ و  يدوجو  رثا  هداوناـخ و  نز و  یعقاو  شزرا 
رارق نز  تاساسحا  فطاوع و  اهیدنمناوت و  اهدادعتسا , یلجت  يارب  ینادیم  ار  هداوناخ  و  تساخرب . هزرابم  هب  هداوناخ  نز و  صوصخ  رد 

هتفریذپ يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا و  یگنهرف , لئاسم  رد  یناسنا , تایح  ممتم  هعماج و  رثوم  وضع  ناونع  هب  ار  وا  لاح  نیع  رد  داد و 
, یسایس دنس  نیرتربتعم  و  مالسا , نتم  زا  هتساخرب  یماظن  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تسا . هتخاس  کیرش  هعماج  تشونرـس  رد  و 
, هداوناخ هب  یصاخ  مامتها  هجوت و  زین  تسا , مالسا  نیزاوم  رب  قبطنم  هک  یساسا  نوناق  ینعی  نآ  يداصتقا  یقوقح و  یعامتجا , یگنهرف ,

نیا رد  تسا . نز  هداوناخ و  تلزنم  رابتعا و  شیازفا  ماظن , مهم  فادـها  زا  یکی  دراد و  نانز  رـشق  زین  عامتجا و  نیداـینب  دـحاو  ناونع  هب 
نیا يارب  دوش . هئارا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  نز  هداوناخ و  تیعقوم  قوقح و  زا  ییاـمن  اـت  تسا  هدـش  شـالت  هتـشون 
دروم یـساسا  نوناق  رد  ار  هداوناخ  هاـگیاج  سپـس  هتخادرپ , نز  هداوناـخ و  هب  یـساسا  نوناـق  هژیو  هجوت  لـیالد  یـسررب  هب  ادـتبا  روظنم 

هداد رارق  هجوت  دروـم  ار  نز  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روـط  هب  هک  میا  هتخادرپ  یلوـصا  لـیلحت  هیزجت و  هب  نآ  زا  سپ  هداد و  رارق  هعلاـطم 
رایـسب يا  هتـشذگ  هک  دـهد  یم  ناشن  ناریا , هعماج  رد  نانز  هتـشذگ  هب  یهاگن  نز  ماقم  هداوناخ و  هب  یـساسا  نوناق  هجوت  لیالد  تسا .
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يالاو تلزنم  ماقم و  نوزفازور  لزنت  نانآ و  یعیبط  ملـسم و  قوقح  هب  زواجت  يدـعت و  نانآ , هب  تبـسن  یتلادـع  یب  زا  نوحـشم  کیرات ,
نز قحال , قباس , هاش  هرود  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  هدش و  روآدای  ار  کیرات  هریت و  هتـشذگ  نیا  هر ) ) ماما ترـضح  دنا . هتـشاد  اهنآ  یناسنا 
هک یتزع  تیونعم و  تفارـش , ماـقم  نآ  زا  ار  يو  و  دـندرک , اـهملظ  اـهنز  هب  دـننک , دازآ  ار  نز  دـنهاوخ  یم  هکنیا  مسا  هب  دـش و  مولظم 
زا يا  هعومجم  کیرات , مومـسم و  ياـضف  نیا  رد  ( 1 .) دننک یم  دای  هایـس  نارود  نیا  زا  دندرک , قالخالادـساف  دندیـشک و  نییاپ  تشاد 

نیرتمهم هب  ناوت  یم  خـیرات  هعلاطم  اب  هک  هدرب  نیب  زا  ار  نانز  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس , یگدـنلاب  دـشر و  ياه  هنیمز  لماوع  للع و 
ناونع هب  نز  تلزنم  ماـقم و  زا  فافـش  يریوـصت  هئارا  مدـع  هجیتـن  رد  نز و  تیـصخش  زا  یقطنم  فـیرعت  مدـع  1 ـ دومن : هراشا  لـماوع 

هب نز  هک  يا  هنوگ  هب  نز  هب  تبـسن  یفنم  ياهـشرگن  دوجو  یسنج 3 ـ ياوران  ياهـضیعبت  هنالداعان و  ياهدروخرب  هعماج 2 ـ زا  يوضع 
رد نانز  تیعضو  زا  حیحـص  يدنمنوناق  يدنم و  ماظن  مدع  4 ـ دش . یم  یقلت  تسا , درم  توهـش  راک و  تمدـخ  رد  هک  يدوجوم  ناونع 
زا هک  یبرغ , ياهیدازآ  گنهرف و  زا  يریذپوگلا  هناخ 6 ـ رد  درم  یقطنم  ریغ  قوفت  هنارالاسدرم و  ياهدروخرب  رکفت و  دوجو  هعماج 5 ـ

اهراتخاس دوبن  نز 8 ـ يا  هداوناخ  ریطخ  تیلووسم  تلاسر و  هب  نداد  تلاصا  مدع  دیدرگ 7 ـ زاغآ  راجاق  هاش  نیدلارصان  تموکح  نامز 
رد نز و  تلزنم  ماقم و  باـب  رد  مالـسا  شرگن  قیقد  لـماک و  هئارا  مدـع  نانز 9 ـ یعامتجا  یـسایس ـ  ياهتیلاعف  يارب  بسانم  ياـهبلاق  و 

, ییاه هنیمز  نینچ  دوجو  اب  نز . هاگیاج  تلاسر و  صوصخ  رد  مالـسا  تعیرـش  ياهرایعم  كالم و  اـه و  بوچراـچ  نییبت  مدـع  تیاـهن 
صاصتخا اب  راب , تقر  راجنهبان و  تیعـضو  نآ  زا  تاجن  هداوناـخ و  نز و  ماـقم  إـیحا  روظنم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق 

لیدـبت هعماج  رد  ریذـپ  تیلووسم  لاعف و  يوضع  هب  راک  رازبا  ندوب و  ءیـش  تلاـح  زا  ار  نز  اـت  هدومن  یعـس  نز , هداوناـخ و  هب  یلوصا 
لـصا  ) تسا هتخادرپ  عوضوم  ود  نیا  هب  هژیو  تروص  هب  لوصا  زا  یخرب  تسا . هنوگ  ود  نز  هداوناخ و  اب  یـساسا  نوناق  دروخرب  دـیامن .

داعبا اب  تسا  یعامتجا  دحاو  هداوناخ  یـساسا  نوناق  رد  هداوناخ  دشاب . یم  دارفا  مومع  مدرم و  ای  نز  درم و  هب  طوبرم  یخرب  و  10 و 21 )
ناونع هب  رگیدکی  اب  ینوخمه  ییوشانز , دنویپ  قیرط  زا  هک  يدارفا  زا  لکـشتم  یناور ; یقوقح و  یگنهرف , يداصتقا , یتسیز , نوگانوگ 

یم یگدـنز  یــصاخ  دـحاو  رد  هدروآ و  دـیدپ  یکرتـشم  گـنهرف  دـنلباقتم و  طاـبترا  رد  رهاوـخ  ردارب و  ردـپ و  رداـم و  نز , رهوـش و 
رد يرثوم  شقن  هک  تسا  یتیبرتو  یفطاع  یقالخا , يداصتقا , یمیظنت , يزیرغ , یناور , یعامتجا , ترورض  کی  هداوناخ  داهن  ( 2 .) دننک

هدیـشک تکاله  داسف و  هب  زین  هعماج  هداوناخ , طوقـس  نآ و  هب  هجوت  مدع  تروص  رد  دراد و  هعماج  هبناج  همه  لماکت  یلاعت و  دـشر و 
هدـش نآ  هب  يددـعتم  تاراشا  میرک  نآرق  رد  و  ( 3) تسا نآ  تردـق  شزرا و  هداوناخ و  میکحت  ظـفح و  هب  مالـسا  هجوت  اذـل  دوش . یم 
تایال کلذ  یف  نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکستل  اجاوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  : )) دیامرف یم  هلمج  زا  تسا ;

نیب دیریگب و  شمارآ  دینک و  لیم  نانآ  يوس  هب  ات  دیرفآ  ینارـسمه  امـش  دوخ  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  نورکفتی .)) موقل 
یعامتجا بتاکم  زا  يرایسب  ( 4 .) دننک رکفت  هک  یمدرم  يارب  تسه  ییاه  هناشن  نیمه  رد  داد و  رارق  یگداوناخ )  ) تمحر تدوم و  امش 

. دنـسانش یم  اهنآ  طوقـس  اـی  عماوج و  ییافوکـش  دـشر و  يارب  یمهم  یـساسا  لـماع  یعاـمتجا و  تاـیح  نکر  نیرتمهم  ار  هداوناـخ  زین 
زا هداوناخ  یعامتجا , تاسیـسأت  اهنامزاس و  اـهداهن و  یماـمت  ناـیم  رد  یعاـمتجا  بتاـکم  ریاـس  رظن  زا  مه  مالـسا و  رظن  زا  مه  نیارباـنب 

ماظن هک  اجنآ  زا  نیارباـنب , ( 5 .) دـنراد دـیکأت  نآ  زاس  تشونرـس  یتاـیح و  تیمها  رب  یگمه  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  راـبتعا  تیمها و 
یهلا و یحو  وا و  ربارب  رد  میلست  دنوادخ و  تیمکاح  هیاپ : رب  تسا  یماظن  یساسا  نوناق  مود  لصا  قبط  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم 

دنس هک  یساسا  نوناق  دراد و  رارق  نآ  هجوت  نوناک  رد  یعامتجا  تایح  یساسا  نکر  ناونع  هب  هداوناخ  نیناوق , نایب  رد  نآ  نیداینب  شقن 
هعماج و نیداینب  دـحاو  ناونع  هب  هداوناخ  زا  نآ , همدـقم  رد  هک  نانچ  تسا ; هدـیزرو  هداوناخ  رما  هب  یـصاخ  ماـمتها  زین  تسا  ماـظن  نیا 

دـشر یلماکت و  تکرح  یلـصا  زاس  هنیمز  هک  هداوناخ  لیکـشت  رد  ینامرآ  یتدیقع و  قفاوت  تسا : هدش  دای  یلاعت  دـشر و  یلـصا  نوناک 
نیمه تسا . یمالـسا  تموکح  فیاـظو  زا  دوصقم  نیا  هب  لـین  تهج  تاـناکما  ندرک  مهارف  هدوـب و  یـساسا  لـصا  تسا  ناـسنا  هدـنبای 
یفرعم یمالـسا  هعماج  يداینب  دـحاو  ار  هداوناخ  هکنیا  نمـض  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  یـساسا  نوناـق  مهد  لـصا  رد  احیرـص  عوضوم 
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هداوناخ 3ـ تسادق  زا  يرادـساپ  هداوناخ 2 ـ لیکـشت  ندرک  ناسآ  1 ـ تسا : هدومن  فلکم  ریز  ياـه  هلوـقم  هب  تبـسن  ار  تلود  هدوـمن ,
میظنت عضو و  زا : تسا  تراـبع  تلود  هفیظو  تسخن , هلوقم  اـب  طاـبترا  رد  یمالـسا  قـالخا  قوـقح و  هیاـپ  رب  یگداوناـخ  طـباور  میظنت 

رد هداوناخ . لیکـشت  دنیآرف  نتخاس  ناسآ  روظنم  هب  هطوبرم , ياه  هنیمز  تاناکما و  كرادـت  مزال و  ياهیزیر  همانرب  تاررقم و  نیناوق و 
ياـهداهن یخرب  یمالـسا , ياروش  سلجم  ریظن  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  فلتخم  ياـهناگرا  اـهداهن و  يوس  زا  نوـنک  اـت  صوـصخ  نیا 

يونعم يدام و  تالیهست  زا  يا  هعومجم  یمدرم , ياهداهن  اهناگرا و  هلیسو  هب  نینچمه  اهکناب , ریظن  یلم  تاسـسوم  ییارجا و  یبالقنا و 
هک تسا  نآ  رگناشن  هدـمآ , تسد  هب  هعماـج  رد  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و  ناـیرج  دروآرب  زا  هک  هچنآ  اـما  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد 

فرط کی  زا  اریز  دهد . ششوپ  لماک  روط  هب  ار  هداوناخ  لیکشت  نتفای  تیمومع  دنیآرف  هتسناوتن  هدش  ماجنا  تالیهست  تامادقا و  ارهاظ 
هعومجم هکلب  تسین , يدام  ياهزاین  عفر  هب  طونم  اهنت  جاودزا  دنیآرف  یفیک , رظن  زا  رگید  يوس  زا  تسا و  الاب  رایـسب  نایـضاقتم  مجح ,

ییارجا یملع , ياهداهن  يوس  زا  هدمآ  لمع  هب  تامادـقا  هک  دراد  لابند  هب  ار  یعامتجا  یگنهرف و  یناور , یحور , فلتخم  لئاسم  زا  يا 
تاکرادت تالوحت و  اه , همانرب  اهیـشم , طخ  زا  رگید  يا  هعومجم  دیاب  نیاربانب  دـسر . یمن  رظن  هب  یفاک  هطوبرم , ياهداینب  یگنهرف و  و 
يداصتقا ياضف  زا  رثأتم  ادـیدش  هک  هعماج  رد  جاودزا  دوجوم  گنهرف  اب  طابترا  رد  صوصخب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  قیمع  یفیک  یمک و 

ياه هیزیهج  تاناکما و  دـیرخ  یـسورع و  دـقع و  ياهنـشج  تفگنه  ياـه  هنیزه  نیگنـس , رایـسب  ياـه  هیرهم  حرط  دـشاب و  یم  هعماـج 
رهاظم اب  هزرابم  جاودزا و  یلوصا  گنهرف  هعاشا  ياتـسار  رد  دیاب  هعماج  گنهرف  نایلوتم  اذل  دـبای . ماجنا  هدرتسگ  یلوحت  دـیاب  نیگنس ,

تفگ دیاب  هداوناخ  تسادق  زا  يرادساپ  دروم  رد  دنروآ . مهارف  ار  جاودزا  دـنیآرف  رد  لیهـست  هنیمز  جاودزا  دوجوم  گنهرف  یقطنم  ریغ 
یمهم فده  نینچ  تسه . هدوب و  هداوناخ  ینعی  هعماج  نیداینب  دحاو  شزرا  تسادق و  أیحا  نآ  يربهر  و  ماظن , مهم  فادها  زا  یکی  هک 

رب تسا . هدش  رکذتم  ار  نآ  تسادق  ظفح  هداوناخ و  ناینب  میکحت  هراومه  مالسا  اریز  تسا , مالسا  نیبم  نید  نتم  زا  هتفرگرب  تقیقح  رد 
داـهن هب  نداـهن  جرا  تمـس  هب  ماـظن  يربـهر  ياـهدومنهر  صوصخب  يداـع و  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  یلک  يریگ  تهج  ساـسا , نیمه 

ظفح يارب  حلاص  هاگداد  داجیا  هب  فظوم  ار  تلود  یساسا  نوناق  مکی  تسیب و  لصا  هچنانچ  تسا . نآ  تشادگرزب  میرکت و  هداوناخ و 
رد هتـشذگ  رد  هداوناخ  هک  هتفرگ  رارق  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هجوت  دروم  تهج  نآ  زا  عوضوم  نیا  دـنک . یم  هداوناـخ  ياـقب  ناـیک و 

ماقم و دنک و  ادیپ  هعماج  رد  ار  دوخ  دنمـشزرا  یعقاو و  هاگیاج  هتـسناوتن  مالـسا , تعیرـش  رب  قبطنم  ریغ  ریبادت  طلغ و  ياهتـسایس  هجیتن 
قالخا قوقح و  هیاـپ  رب  یگداوناـخ  طـباور  میظنت  هنیمز  رد  دوب . هدـش  ضوع  هداوناـخ  یقیقح  موهفم  هتفر و  نیب  زا  نآ  تیثیح  تلزنم و 

(6) دیامن تمالـس  ياعدا  دناوت  یمن  دشاب  رادروخرب  ملاسان  ییاه  هداوناخ  زا  هچنانچ  يا  هعماج  چـیه  هک  اجنآ  زا  تفگ : دـیاب  یمالـسا ,
; دـیامن یم  بلج  مهم  رما  ود  هب  ار  تلود  هجوت  یگداوناخ  تایح  هداوناـخ و  يزاـس  ملاـس  روظنم  هب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق 
, هداوناـخ قوقح  زا  روظنم  هداوناـخ . یمالـسا  قـالخا  لـیاضف  دـشر  يرگید  هداوناـخ و  یمالـسا  قوقح  هیاـپ  رب  هداوناـخ  لیکـشت  یکی 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  هداوناخ  ماود  إقب و  يارب  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  تسا  ییاـهتیلووسم  فیاـظو و  ماـکحا و  تاررقم و  زا  يا  هعومجم 
نیا رد  يرهطم  دیهش  هللا  تیآ  تسین . سایق  لباق  یکلسم  بتکم و  چیه  اب  هک  تسا  هتفرـشیپ  هنالداع و  یلاعتم , رایـسب  قوقح  نیا  تسا .

اب هتـشذگ و  یم  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  هچنآ  اب  هک  دراد  یـصاخ  هفـسلف  درم  نز و  یگداوناـخ  قوقح  دروم  رد  مالـسا  دـسیون : یم  هراـب 
عون کی  هفیظو و  عون  کـی  قوقح و  عون  کـی  دراوم  همه  رد  درم  نز و  يارب  مالـسا  دراد . تریاـغم  درذـگ  یم  زورما  ناـهج  رد  هچنآ 

رب ( 7 .) نز يارب  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هتـسناد و  رتبـسانم  درم  يارب  ار  اهتازاجم  فیلاکت و  قوقح و  زا  يا  هراـپ  تسا . هدـشن  لـیاق  تازاـجم 
رد درم  نز و  قوقح  يواست  تاواـسم ; 1 ـ زا : دـنترابع  هداوناخ  قوقح  نیرت  یـساسا  دوش , یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  هک  هچنآ  ساـسا 

: ... دـنرگیدکی شمارآ  هلیـسو  درم  نز و  شمارآ و  نوناک  هداوناخ  شمارآ ; اجاوزا 2 ـ مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  هداوناـخ :
رهم زا  ولمم  هداوناخ  نورد  ینابرهم ; هدوم 4 ـ مکنیب  لعج  و  دشاب ... : یتسود  تدوم و  ساسا  رب  هداوناخ  ناینب  تدوم ; اهیلا 3 ـ اونوکستل 

; تلادع فورعملاب 6 ـ نهورـشاع  و  دـننک ... : راتفر  یکین  هب  رگیدـکی  اب  دـیاب  هناخ  لها  يراتفرـشوخ ; همحر 5 ـ و  دـشاب ... : تـبحم  و 
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; یهلا قاثیم  هسفن 7 ـ ملظ  دـقف  کلذ  لعفی  نم  اودـتعتل و  ارارـض  نهوکـسمت  و ال  دـشاب ... : تلادـع  ساسا  رب  هداوناخ  راـتفر  دروخرب و 
انا تسا : هناخ  لها  راتفر  لمع و  كـالم  اوقت ; اظیلغ 8 ـ اقاثیم  مکنم  ذـخا  و  تسا ... : یهلا  مکحم  قاثیم  درم  نز و  ناـیم  جاودزا  ناـمیپ 

هداوناخ هرکیپ  ماکحتـسا  تهج  ار  یقوقح  زین  تهاقف  داهن  نآرق , رب  هوـالع  ( 8) مکیقتا هللادـنع  مکمرکا  نا  یثنا ...  رکذ و  نم  مکاـنقلخ 
زا هجوز  جورخ  يارب  رسمه  هزاجا  1 ـ زا : دنترابع  قوقح  نیا  مها  تسا . هدش  ذخا  سدقم  عرـش  عبانم  زا  زین  قوقح  نیا  هک  هدومن  ریبدـت 

زواجت يدعت و  مدع  درم 4 ـ طسوت  نز  هقفن )  ) نکسم كاشوپ و  كاروخ , لیاسو  كرادت  هیهت و  دوخ 3 ـ رهوش  زا  نز  نیکمت  لزنم 2 ـ
دـشر تسا , یعامتجا  یگنهرف و  یقالخا , نوناک  هداوناخ  هک  اجنآ  زا  هناخ .) لها   ) نادنزرف تیبرت  میلعت و  5 ـ نز . قوقح  هب  تبسن  درم 

رب هکنیا  هژیوب  تسا , هتفرگ  رارق  نآ  يربهر  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هجوت  نوناک  رد  هداوناخ  يونعم  هعـسوت  یقـالخا و  لـیاضف 
اوقت و نامیا و  ساسا  رب  یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دعاسم  طیحم  داجیا  ماظن ; فیاظو  زا  یکی  یـساسا , نوناق  موس  لصا  لوا  دنب  ساسا 

هاگنآ عوضوم  نیا  تیمها  تسا . هداوناخ  یقالخا , لیاضف  دشر  يارب  مهم  ياه  هصرع  زا  یکی  نیاربانب  تسا . داسف  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم 
یقالخا و لیاضف  شرتسگ  هعاشا و  يارب  دشاب  یلفحم  دـناوت  یم  هداوناخ  دوخ  قالخا , ملع  ياملع  رظنم  زا  مینیبب  هک  دوش  یم  صخـشم 

هداوناخ طیحم  فلا ـ  هلمج : زا  دـنیامن . یم  حرطم  ار  يونعم  یقالخا و  ياهدرکراک  یخرب  هداوناخ  يارب  نانآ  اتـسار  نیا  رد  و  تیونعم .
. دـناد یم  لیاضف  بسک  يزاس و  ناسنا  يارب  بتکم  نیرتهب  ار  هداوناخ  مرگ  نوناک  هناخ و  طـیحم  مالـسا  ـالوصا  يزاـس : ناـسنا  بتکم 
يزاسرگد و يزاسدوخ , دـنیارف  رد  يرثوم  شقن  هداوناـخ  و  ( 9) دـشاب هناخ  لها  كولـس  جورع و  يارب  یلحم  هداوناخ  طیحم  دـیاب  سپ 
تفأر و رـسارس  هک  دـیامن  یم  یفرعم  یطیحم  ار  هناخ  میرک  نآرق  یهلا : تمحر  لحم  هداوناـخ  طـیحم  ب ـ  دـیامن . اـفیا  سفن  بیذـهت 
فاطلا و لوزن  يارب  يزاس  هنیمز  اهینارگن و  ندـش  لئاز  لـیاذر و  ندودز  شمارآ , هاـگیاپ  دـیاب  هداوناـخ  سپ  تسا . تمحر  یناـبرهم و 

تـسا یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  یقالخا  لیاضف  مهم  ياه  هبنج  زا  یکی  يراکادف : راثیا و  طیحم  هداوناخ  ج ـ  دـشاب . يدـنوادخ  تمحر 
هداوناخ هفطاع : نوناک  هداوناخ  هناخ و  د ـ  دروآ . مهارف  هداوناخ  أضعا  نایم  رد  ار  راثیا  جاور  هنیمز  دـیاب  هداوناـخ  رب  مکاـح  گـنهرف  هک 

یهاگراک نوچمه  هداوناخ  نیاربانب  دیامن . داجیا  ار  دوخ  أضعا  نایم  رد  یفطاع  ياهناینب  میکحت  هفطاع و  دیلوت  يارب  یبسانم  طیحم  دیاب 
, ضاـمغا وفع و  نماـضت , نواـعت , تیاـعر , تقر , تفأر , راـثیا , تبحم , زا  یناـسنا  لیـصا  ياـهیبوخ  وـکین و  ياـهقلخ  نآ  رد  هک  تسا 

هعماج کی  مربم  ياهیدنمزاین  زا  هک  تافـص  همه  نیا  و  دـنک . یم  ومن  دـشر و  مه  دـیور و  یم  مه  یناسنا , تافـص  رگید  ییورـشوخ و 
تیاهن رد  هداوناخ و  تمالـس  هداوناخ , رد  یقـالخا  لـیاضف  دـشر  هجیتن  رد  ( 10 .) دریگ یم  جـضن  اجنآ  رد  تسا  یناـسنا  هفرم  لیـصا و 

یبوچراچ رد  یگداوناخ  طباور  دـنوش . یم  تیبرت  یقالخا  تانـسحم  زا  هدـنکآ  یطیحم  رد  نادـنزرف  دوش . یم  نیمـضت  هعماج  تمالس 
هب نانز  یـساسا  نوناق  رد  نز  ددرگ . یم  تقادـص  تیمیمـص و  افـص و  زا  راشرـس  هداوناخ  نوناک  و  دریگ . یم  لکـش  یناـسنا  تسرد و 

تادـیهمت يزیر و  همانرب  يدـنم و  ماظن  رظن  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  راکنا  لباق  ریغ  ییورین  هداوناـخ , تاـیح  یلـصا  نکر  ود  زا  یکی  ناونع 
هژیو هجوت  دروم  فلتخم  ياه  هبنج  زا  نز  زین  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  دـنریگب . رارق  اهتلود  راـک  روتـسد  رد  ناـنآ  دروم  رد  يرورض 

فدـه نانچ  هب  هجوت  اب  دـشاب . یم  نانآ  یعقاو  تمارک  یناـسنا و  تیوه  نز و  یعقاو  نأـش  ماـقم و  یباـیزاب  فدـه , تسا و  هتفرگ  رارق 
نوناق دهد . یم  هئارا  وا  تلزنم  ماقم و  نز و  زا  درف  هب  رـصحنم  یتئارق  هژیو و  یهاگدـید  زین  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  یـسدقم ,
یعقاو تیـصخش  یقیقح , ياهـشزرا  يوس  هب  وا  نداد  قوس  متـسیب و  نرق  تیلهاج  طحنم  ياهدـنب  دـیق و  زا  نز  نتخاس  دازآ  اب  یـساسا 

یساسا نوناق  مهم  فده  توافتم , ياه  هیرظن  حرط  درم و  نز و  قوقح  يواست  مدع  ای  يواست  هشقانم  هب  تیانع  اب  درک . حرطم  ار  ناوناب 
قوقح يواست  حرط  تایاور , تایآ و  طابنتـسا  تعیرـش و  عبنم  هب  دانتـسا  اب  يرگید , و  نز , قوقح  ظـفح  أـیحا و  یکی  تسا ; هلأـسم  ود 

رد ار  اهناسنا  تاواسم  لصا  تسین و  لئاق  نانز  هب  تبسن  نادرم  يارب  یقوقح  حیجرت  زایتما و  زگره  مالسا  هک  هنوگ  نامه  نادرم . اب  نانز 
نیع رد  تسا و  نز  درم و  نیب  اوراـن  تاـضیعبت  عفر  تمـس  هب  زین  یـساسا  نوناـق  يریگ  تهج  ( 11 ,) تسا هدرک  تیاعر  درم  نز و  هراـب 

قوقح فلا ـ  تسا . هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  تایـصوصخ  اب  بسانتم  یماکحا  قوقح و  مادک  ره  يارب  هدـش  لئاق  توافت  درم  نز و  نیب  هکنیا 
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هتفرگ رارق  دـیکإت  دروم  هلیبق  موق و  ره  زا  درم ) نز و  زا  معا   ) ناریا مدرم  قوقح  يواست  هلأـسم  مهدزون  لـصا  رد  یـساسا  نوناـق  رد  نز 
, یناسنا قوقح  همه  زا  دنراد و  رارق  نوناق  تیامح  رد  ناسکی  درم  نز و  زا  معا  تلم  دارفا  همه  هک  تسا  هدـمآ  متـسیب  لصا  رد  و  تسا .

لـصا هب  یـساسا  نوناق  هک  دوش  یم  هدـهاشم  نیاربانب  دـنرادروخرب . یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  اب  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا , یـسایس ,
أقترا نز و  تلزنم  ماقم و  زا  يرادـساپ  روظنم  هب  ناـنز  قوقح  لاـبق  رد  تلود  هفیظو  ب ـ  دراد . هژیو  تیاـنع  نز  درم و  قوقح  تاواـسم 
هدومن فظوم  روما  يرس  کی  هب  ار  تلود  یـساسا  نوناق  عامتجا , هداوناخ و  ياه  هصرع  رد  نانآ  یـشخبرثا  شیازفا  نانز و  یفیک  دشر 

ار نانز  مه  هک  دنتـسه  مدرم  مومع  بطاخم  لوصا  یخرب  رد  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  یـساسا  نوناق  رد  تروص  ود  هب  فیلاکت  نیا  تسا .
رد وا  تیلووسم  اب  مأوت  يدازآ  ناسنا و  يـالاو  شزرا  تمارک و  ظـفح  1 ـ زا : دـنترابع  فیاـظو  نیا  مها  ار . نادرم  مه  دریگ و  یمرب  رد 

(2 دنب 3 ـ  لصا  ) يا هناسر  یطابترا و  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  اه , هنیمز  همه  رد  اهیهاگآ  حطـس  شیازفا  2 ـ ( 16 دنب 2 ـ  لصا  ) دنوادخ ربارب 
یعامتجا یسایس و  ياهیدازآ  نیمأت  4 ـ ( 30 لصا  ) یلاع شزومآ  میمعت  لیهست و  حوطـس و  مامت  رد  ناگیار  شرورپ  شزومآ و  نیمإت  3 ـ

هعماج یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا , یسایس , تشونرس  نییعت  رد  مومع  تکراشم  يارب  يزاس  هنیمز  5 ـ ( 7 دنب 3 ـ  لصا  ) ررقم دودح  رد 
8ـ ( 12 دنب 3 ـ  لـصا  ) ملاس هیذغت  تشادـهب و  نیمإت  7 ـ ( 28 لـصا ( ) نانز يارب   ) بسانم لغـش  باختنا  يدازآ  نیمإت  6 ـ ( 8 دنب 3 ـ  لصا )

هجوتم صاخ  روط  هب  تلود  فیلاکت  زا  يرگید  شخب  ( 23 لصا  ) هدیقع نتـشاد  رطاخ  هب  ضرعت  زا  تینوصم  دیاقع و  شیتفت  تیعونمم 
ار نز  قوقح  تسا  فظوم  تلود  تسا : هدمآ  لصا  نیا  رد  تسا . مهم  نیا  تهج  رد  یساسا  نوناق  مکی  تسیب و  لصا  تسا . نانز  رـشق 

داجیا 1 ـ تسا : هتشاذگ  تلود  هدهع  هب  ار  ریز  روما  ماجنا  لصا  نیا  هوالع  هب  دیامن . نیمـضت  یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  اب  تاهج  مامت  رد 
لـصا رد  دراد و  هک  یتیهام  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  وا  يونعم  يدام و  قوقح  يایحا  نز و  تیـصخش  دـشر  يارب  دـعاسم  ياه  هنیمز 

ار تامادقا  اهشالت و  رثکادح  نانآ , هتفر  تسد  زا  قوقح  یبایزاب  نانز و  تیصخش  دشر  تهج  يزاساضف  روظنم  هب  تسا , هدمآ  نآ  لوا 
قوقح ماقم و  هب  نداهن  جرا  يوس  هب  ار  یعامتجا  نایرج  ماظن و  هعومجم  زین  ماظن  يربهر  ياهدومنهر  هکنیا  نمـض  تسا . هتفرگ  راک  هب 
هامریت بوصم  امیس , ادص و  نامزاس  یلک  یشم  طخ  نوناق  رد  اتسار  نیمه  رد  درب . یم  شیپ  نانآ  تفع  تلزنم و  تیثیح و  ظفح  نانز و 

هب يو  یعقاو  شزرا  ندناسانـش  مالـسا و  هاگدـید  زا  نز  يالاو  ماقم  حیرـشت  ناـیب و  تسا : هدـمآ  هفیظو  کـی  ناونع  هب  هداـم 45  رد   61
یقالخا ياهتلیضف  ینیزگیاج  بذاک و  ياهـشزرا  ندرب  نیب  زا  يارب  يزاس  هنیمز  نینچمه  شیوخ و  یمالـسا  تلاصا  هب  تشگزاب  روظنم 

کی داسف  حالـص و  دـنیامرف : یم  ینیمخ  ماما  ترـضح  نینچمه  ( 12 .) یگداوناخ طباور  ماجـسنا  میکحت و  هب  کمک  اـه و  هداوناـخ  رد 
هعماج هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  اتکی  نز  دریگ . یم  همـشچرس  هعماج  نآ  رد  نانز  داسف  حالـص و  زا  هعماج 

بالقنا مظعم  ربهر  ( 13 .) دنوش هدیشک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  تماقتـسا و  هب  اه  هعماج  هکلب  هعماج , کی  ناشتاکرب  زا  هک  دهد  لیوحت 
ياه هنیمز  رد  نز  ياهیگژیو  دـیاب  لصا  نیا  يور  تسین و  رتمک  دـشابن  رتشیب  درم  زا  نز  نإش  رگا  ام  یبالقنا  هعماج  رد  دـنیامرف : یم  زین 
دروم تسا , هنومن  کی  (س ) ارهز ترضح  یگدنز  اهنیا  مامت  رد  هک  يردام  شقن  مدرم , اب  طابترا  داهج , ملع , نتخومآ  دننام  نوگانوگ 

شقن و یـسررب  رد  ناسانـش  هعماج  دـنزرف  تناـضح  يرادراـب و  نارود  رد  صوصخلاـب  نارداـم , تیاـمح  2 ـ ( 14 . ) دریگ رارق  یـسررب 
تیلووسم نایم , نیا  رد  و  دنراد . يرتشیب  هجوت  نادـنزرف  تیبرت  و  لسن ) إقب   ) لثم دـیلوت  ینعی  نآ  یـساسا  هفیظو  ود  هب  هداوناخ  درکراک 

هبناج همه  تیبرت  ریطخ  تیلووسم  رگید  يوس  زا  يرادراب و  نارود  تاقشم  لمحت  وس  کی  زا  تسا . رت  نیگنس  نادرم  زا  بتارم  هب  نانز 
يارب درادن . دوجو  ردام  زا  ریغ  ینئمطم  نیزگیاج  رگید و  لح  هار  هنوگ  چـیه  لماک , ناسنا  تیبرت  رظن  زا  انیقی  دراد . هدـهع  هب  ار  دـنزرف 

رد نز  هصالخ , ( 15 .) دیامن يرـشب  هعماج  لیوحت  ار  ملاس  بوخ و  ياهناسنا  دـنک و  تلاخد  دـناوت  یم  ردام  اهنت  یناسنا , تایح  موادـت 
تلاصا و یلاعت , دـشر و  اذـل  دزاس . یم  ناسنا  هک  تسا  وا  تسا . ناسنا  مان  هب  یفیرظ  هدـیچیپ و  دوجوم  اب  شراـک  رـس و  يرداـم , تسپ 

لیبـق زا  یتادـیهمت  يداـع , نیناوـق  شخب  رد  عوـضوم  تیمها  هب  هجوـت  اـب  تسا . طوـبرم  وا  تیبرت  یگنوـگچ  رداـم و  هب  هـمه  تیناـسنا 
حلاص هاگداد  داجیا  3 ـ ( 16 .) تسا هدش  هدیشیدنا  یگتسشنزاب و ...  نامز  لیلقت  راک , تاعاس  لیلقت  نامیاز , يرادراب و  نارود  یـصخرم 
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اب تسا  فظوم  تلود  دیآ , دیدپ  هداوناخ  رد  درم  نز و  نیب  تسا  نکمم  هک  یتافالتخا  عون  هب  هجوت  اب  هداوناخ  ياقب  نایک و  ظفح  يارب 
رد ییاـضق  تیاـمح  رتچ  ریز  ار  وا  لـماک  روط  هب  دربـب و  نیب  زا  ار  نز  قوقح  زا  هدافتـساءوس  هنوگ  ره  هنیمز  حـلاص  ياـههاگداد  داـجیا 
زا ار  دوخ  رهوش  هک  تسا  ینارود  نانز , تایح  ياهنارحب  زا  یکی  تسرپرس  یب  هدروخلاس و  نانز  ناگویب و  صاخ  همیب  داجیا  4 ـ دروآ .

الومعم نارود , نیا  رد  يونعم  يدام و  ياهزاین  نیمأت  مدع  تروص  رد  دنوش . یم  شلاچ  راچد  يدام  يونعم و  رظن  زا  دنهد و  یم  تسد 
, درم هب  دنمزاین  يدام  یلام و  هبنج  زا  نز  يرهطم ; داتـسا  لوق  هب  اریز  ددرگ . یم  رادیدپ  یگداوناخ  یعامتجا و  ياهیراجنهان  ياه  هنیمز 

رسمه مالـسا  ور  نیا  زا  دنک . عفر  تسا  درم  ربارب  نیدنچ  هک  ار  دوخ  يدام  ياهزاین  دناوت  یمن  درم  هب  أکتا  نودب  نز  تسا . هدش  هدیرفآ 
لـصا نیا  هب  لمع  تهج  رد  تسرپرـس و  یب  ناوناب  زا  هبناج  همه  تیامح  روظنم  هب  ( 17 . ) تسا هدرک  نیعم  وا  أکتا  هطقن  ار  نز  ینوناـق 
تبسن تسا  فلکم  تلود  هک  تسا  هدمآ  هام 1362  نابآ  بوصم  تسرپرس , یب  ناکدوک  نانز و  نیمأت  يداع  نوناق  رد  یـساسا , نوناق 
میدـقت سلجم  هب  بیوصت  يارب  ار  نآ  هحیال  هام  هس  فرظ  رثکادـح  مادـقا و  تسرپرـس  یب  ناـکدوک ) و   ) ناـنز هاـفر  همیب و  نیمـضت  هب 

زا ناردام  هک  دنامن  هتفگان  یعرش  یلو  ندوبن  تروص  رد  اهنآ  هطبغ  تهج  رد  هتسیاش  ناردام  هب  نادنزرف  تمومیق  ياطعا  5 ـ ( 18 .) دراد
ردام ینعی  دریگب . هدهع  هب  مه  ار  يردپ  هفیظو  هک  دنک  یم  باجیا  ترورض  زین  هاگ  هتـسیاش  دهعتم و  ردام  دنتوافتم و  يردام  دهعت  رظن 

يروهمج یـساسا  نوناق  رطاخ  نیمه  هب  ( 19 .) تسا هدش  نادنچ  ود  وا  هفیظو  تسا  بولطمان  ردپ  نوچ  هک  دـنک  لقعت  دـیاب  هاگآ  ياناد 
يردپ دج  ای  ردپ  دوبن  تروص  رد  ات  تسا  هتشاذگ  نانآ  هدهع  رب  ار  نادنزرف  تمومیق  ریطخ  تیلووسم  هتسیاش , ناردام  ضرف  اب  یمالسا 

ياهیگژیو زا  یکی  يرهطم  هللا  تیآ  دیهش  داتـسا  لوق  هب  يریگ  هجیتن  دوشن . نادنزرف  هجوتم  يررـض  داسف و  تسیاشان ) ردپ  دوجو  ای  (و 
نز و ماقم  أیحا  ماـظن  مهم  فادـها  زا  یکی  هجیتن , رد  و  ( 20 .) تسا ماظن  هعماج و  رد  نانز  شقن  تیمها  ناریا , یمالـسا  يروهمج  ماـظن 

دحاو هب  نداهن  جرا  تمـس  هب  هداوناـخ  دـعب  رد  یـساسا  نوناـق  يریگ  تهج  تفگ : دـیاب  هتـشذگ  تاحیـضوت  اـب  تسا . هداوناـخ  تلزنم 
لوصا ساسا  رب  نآ  أضعا  نایم  رد  یگداوناخ  طباور  میظنت  رگید  يوس  زا  تسا . نآ  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  هداوناخ و  ینعی  هعماج  نیداـینب 

یعامتجا نیمأت  يدام , ییاضق , تیامح  زا  معا  نیداینب , دـحاو  نیا  زا  تلود  هبناج  همه  تیامح  هنـسح و  قالخا  یمالـسا و  ياهرایعم  و 
تلود هدهع  هب  یـساسا  نوناق  هک  دنتـسه  یفیاظو  هداوناخ , لیکـشت  يزاس  ناسآ  تهج  رد  مزال  تاررقم  نیناوق و  عضو  نینچمه  تسا .

ناور و تعیبط و  ترطف , هب  لماک  تقد  هجوت و  1 ـ تسا : ریز  لئاسم  يوس  هب  یساسا  نوناق  يریگ  تمس  نانز , شخب  رد  تسا . هتشاذگ 
رد نانز  تکرـش  روضح و  ترورـض  يو 3 ـ هب  یمالـسا  یناسنا ـ  لیـصا  تیوه  ندـنادرگزاب  نز و  تلزنم  ماـقم و  أـیحا  نز 2 ـ فطاوع 

مهم هداوناـخ و  هب  نداد  تلاـصا  نیع  رد  شیوخ , تشونرـس  نییعت  يارب  شـالت  يداـصتقا و  یگنهرف , یـسایس , ياـه  هنیمز  رد  عاـمتجا 
نانز و هب  تبسن  اوران  ياهضیعبت  یتل , ادع  یب  ملظ , هنوگره  زا  يریگولج  4 ـ يردام . يرادرهوش و  يراد , هناخ  نیگنس  فیاظو  ندرمش 

رخآ نخس  هعماج و  رد  درم  نز و  قوقح  يواست  يارب  يزاس  هنیمز  و  روحمدرم ))  )) گنهرف هطلس  اب  هزرابم  نانآ 5 ـ هقح  قوقح  زا  عافد 
مهارف اب  ات  تس  هدومن ا  دـیقم  ار  هعماج  تلود و  هعومجم  نز , هداوناخ و  لیاسم  حرط  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  هکنیا ,
هداوناخ داهن  هجیتن  رد  ات  دنروآ  دیدپ  ار  اهنامرآ  اه و  هیرظن  نآ  ندـش  یلمع  هنیمز  بسانم , ياهیزیر  همانرب  ریبادـت و  تاناکما و  ندروآ 

.57/2/26 ص185 , ج6 , رون , هفیحص  . 1 تشون : یپ  هللاإش . نا  دنبایزاب . هعماج  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  نز  ینعی  نآ , یـساسا  نکر  و 
, ینیمخ ماما  نیون  هلاسر  هب : دینک  هاگن  . 3 ص136 . (, 1370 شورس , نارهت :  ) هداوناخ یـسانش  هعماج  رب  يا  همدقم  رقاب , یناخوراس , . 2
.7 ص11 . باتک , نامه  رقاـب , یناـخوراس , . 6 ص11 . ینیمخ , ماما  نیون  هلاـسر  هب : دـینک  هاـگن  . 5 هـیآ 21 . مور , . 4 و 38 .  37 صص
.9 ص 37 . ینیمخ , ماما  نیون  هلاسر  هب : دـینک  هاگن  . 8 ص141 . (, 1366 اردص , نارهت : , ) مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  یـضترم , يرهطم ,
.11 ص65 . ات ) یب  هوسا , نارهت :  ) نز ماقم  نآرق و  یلع , یلامک , . 10 ص102 . (, 1364 قفش , مق :  ) مالسا رد  هداوناخ  نیسح , يرهاظم ,
.13 ص388 . (, 1372 ینام , ناهفـصا :  ) یعامتجا تارییغت  ناـنز و  تجهب , یتساوخدزی , . 12 ص144 . باتک , نامه  یـضترم , يرهطم ,

ماما مق :  ) تیبرت تیلووسم  دمحم , یتشد , . 15 ص259 . باتک , نامه  تجهب , یتساوخدزی , . 14 . 61/1/25 ص125 , ج16 , رون , هفیحص 
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, یعامتجا تارییغت  نانز و  باتک  همیمض  هب  صوصخ  نیا  رد  يداع  نیناوق  هعومجم  زا  عالطا  يارب  . 16 صص 113ـ109 . (, 1367 یلع ,
.19 ص395 . باتک , ناـمه  تجهب , یتساوخدزی , . 18 ص267 . باتک , نامه  یـضترم , يرهطم , . 17 دینک . هعجارم  یتساوخدزی  تجهب 
, اردص نارهت :  ) یمالـسا يروهمج  نوماریپ  یـضترم , يرهطم , . 20 ص30 . (, 1371 طاشن , ناهفـصا :  ) نز تیـصخش  هیولع , ینویامه ,

ص49. (, 1372

یعامتجا یگنهرف و  ياهبیسآ  اب  هلباقم  رد  ناوناب  یتیبرت  شقن 

یـسک رب  یعامتجا  تافارحنا  زا  يریگـشیپ  یگنهرف و  مجاهت  اب  هلباقم  رد  نانز  رثؤم  شقن  هزورما  همدـقم  مالـسالا  نیعم  میرم  هدنـسیون :
نمشد هلمح  زیت  كون  هک  دش  بجوم  يدیلک ، رثؤم و  شقن  نیمه  دنراد و  ار  شقن  نیرتشیب  يزاسگنهرف  رد  نانز  اریز  تسین  هدیـشوپ 

موق کی  نانز  گنهرف  رییغت  هب  قفوم  رگا  هک  دـنتفایرد  یبوخ  هب  نانآ  ددرگ . هعماج  ناـنز  هجوتم  یگنهرف  هلاحتـسا  ندـش و  یناـهج  رد 
رییغت فورـصم  ار  دوخ  شـالت  یماـمت  نمـشد  ورنیا  زا  دـنهد . رییغت  هدرک و  رثأـتم  ار  هعماـج  نآ  گـنهرف  تیماـمت  دـنناوتیم  دـندرگ ،

هب دنـشابیم  هعماج  هداوناخ و  گنهرف  یگدـنزاس  هب  رداق  نانز  هک  روط  نامه  تسا  نشور  ناگمه  رب  دومن و  اـم  هعماـج  ناـنز  گـنهرف 
اب هلباقم  رـصانع  نیرتراذـگریثأت  نیرتهدـمع و  زا  هعماج  ناـنز  هک  تسا  یعیبط  دـنراد و  ار  هعماـج  گـنهرف  بیرخت  ناوت  تبـسن  ناـمه 

، رگید نایب  هب  دنوشیم و  ریذپبیـسآ  هناگیب  گنهرف  لباقم  رد  یطیارـش  هچ  تحت  هعماج  نانز  هکنیا  اما  دنـشابیم . یگنهرف ، تامجاهت 
نآ رظان  دهاش و  ام  هنافـسأتم  هک  هعماج -  رد  نانز  رـشق  رد  یقالخا  ینید و  ياهـشزرا  حـبذ  گنهرف و  هصرع  رد  یماکان  همه  نیا  هشیر 

اب ییورایور  ناکما  دنوشیم و  یگنهرف  ياهبیـسآ  راچد  رتشیب  نانز  ییاههنیمز  هچ  داجیا  اب  تیعقوم و  هچ  رد  تساجک و  رد  میتسه - 
نیا رب  یعـس  هلاقم  نیا  رد  تخادرپ . نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یثحابم  نیرتيرورـض  زا  هلأسم  نیا  دـنهدیم . تسد  زا  ار  یگنهرف  تامجاهت 

، نآ زا  رتمهم  اما  دوش . هتخادرپ  دوشیم ، یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  ناـنز  یتیبرت  شقن  فیعـضت  بجوم  هک  یلماوع  هب  رتشیب  هک  تسا 
گنج اب  هلباقم  يزاسگنهرف و  رد  يرثؤم  ینیرفآشقن  دـنناوتیم  هکنیا  مغریلع  ام  ناـنز  ارچ  هکنیا  تسا و  هلأـسم  نیا  یـسانشبیسآ 
لعفنم شقن  کی  دروم ، نیا  رد  هنافسأتم ، دیسر ، تابثا  هب  هلأسم  نیا  سدقم  عافد  لاس  تشه  رد  هک  روط  نامه  دنـشاب ، هتـشاد  یگنهرف 
هتـشاد یگنهرف  تامجاهت  اب  هلباقم  رد  یلاعف  شقن  دنناوتب  هکنیا  ياج  هب  دنریگیم  رارق  برغ  گنهرف  ریثأت  تحت  رتشیب  دناهدرک و  ادـیپ 
لباقم رد  نانز  لیاسم  یسانشبیسآ  داد  هیارا  هعماج  هب  دوشیم  هصرع  نیا  رد  هک  یگنهرف  تمدخ  نیرتمهم  هک  دسریم  رظن  هب  دنـشاب .

اب نانآ  هلباقم  حطس  شیازفا  ًاتیاهن  یگنهرف و  یملع و  حطس  ءاقترا  يارب  یگنهرف  يزیرهمانرب  هنوگ  ره  هک  ارچ  تسا  یگنهرف  تامجاهت 
هک اجنآ  زا  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  نانز  یتیبرت  یـسانشبیسآ  ترورـض  تسا . ازبیـسآ  طاقن  نتخانـش  هب  طونم  مجاهم ، گـنهرف 

تیبرت و نایرج  عناوم  لیلحت  تخانـش و  موهفم  هب  یتیبرت ، یـسانشبیسآ  رب  هعماج  ره  یتیبرت  ماظن  ناراکردـناتسد  شـالت  یـشخبرمث  »
ار ناـنز  یتیبرت  هزوح  رد  عونتم  هدرتسگ و  ياهـشالت  همه  ساـسا ، نیا  رب  تسا ،» فقوتم  لـماوع ، نیا  اـب  رثؤم  دروخرب  یگنوگچ  نییبـت 
ریبادـت و هعومجم   » ینعی نآ  صاـخ  موهفم  رد  ناـنز  تیبرت  دومن . یـسررب  عـناوم » عـفر   » و تایـضتقم » داـجیا   » ناوـنع ود  تحت  یتسیاـب 
ماـکحا و اهـشزرا ، اـهراجنه ، اـهرواب ، هب  تبـسن  مازتـلا  داـجیا  ناـمیا و  تیوـقت  شرورپ و  روـظنم  هب  یتـیبرت  مظنم  هدیجنـس و  تامادـقا 
هب تسا و  یسانشبیسآ  دنمزاین  نانز  تیبرت  يارب  يزیرهمانرب  هنوگ  ره  رگید  نایب  هب  دشابیم و  عناوم  تخانش  مزلتسم  ینید » تاروتـسد 

رادروخرب ياهژیو  هاـگیاج  زا  ثحب  نیا  یمالـسا ، هعماـج  رد  ناـنز  تیبرت  هب  هجوت  راـکنا  لـباقریغ  ترورـض  تیوـلوا و  تیمها ، ظاـحل 
يریذپگنهرف رد  راذگریثأت  لماوع  مها  نتفای  يوجتسج  رد  هدنسیون  یگنهرف ،» مجاهت  اب  نانز  هلباقم  یسانشبیسآ   » هلاقم رد  دشابیم .

ياهشزرا هب  ییانتعایب  هداوناخ ، داهن  نتـشاگنا  هدیدان  هنانز ، ياهشقن  نتـشاگنا  تسپ  نوچ  يروما  هب  و  تسا ، نانز  هعماج  رد  برغ  زا 
تبسن نانز  تفرعم  مدع  نینچمه  اهتصرف و  زا  هدافتسا  دیفم و  لاغتـشا  مدع  یعامتجا ، تراظن  لرتنک و  مدع  یـشومارف ، ادخ  یقالخا ،
لماوـع هـچ  رگا  دزادرپیم . برغ  گـنهرف  زا  يریذـپریثأت  زاـسهنیمز  لـماوع  نـیرتمهم  ناوـنع  هـب  مالــسا  رد  نز  هاـگیاج  قوـقح و  هـب 
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زا یکی  هناـنز  ياـهشقن  نتـشاگنا  تسپ  دـشابیمن . راتـشون  نیا  رد  ناـنآ  هب  نـتخادرپ  لاـجم  هـک  دراد  دوـجو  مـه  يرگید  راذـگریثأت 
ناوت دـنوش و  برغ  گـنهرف  زا  رثأـتم  اـم  هعماـج  ناـنز  دوشیم  بجوـم  هک  یگنهرف  تاـمجاهت  رد  ناـنز  يازبیـسآ  لـماوع  نیرتمهم 

رارمتـسا هک  شیاز  نوچمه  یتایح  ياهشقن  تسا . هنانز  ياهشقن  نتـشاگنا  تسپ  هلأسم  دـنهد ، تسد  زا  ار  نآ  اب  هلباقم  ییوراـیور و 
نتـشاد هگن  مرگ  لزنم و  ریبدت  دناشنیم و  تیرـشب  یبرم  يراصحنا  هاگیاج  رد  ار  نز  هک  دنزرف  تیبرت  تسا و  هتـسب  نادب  تیرـشب  لسن 
رارمتسا زا  ار  نانز  هکنیا  رب  هوالع  یتایح ، میظع  ياهشقن  هب  هناراگناتسپ  شرگن  تسا . هعماج  هدنهد  لیکشت  لولـس  هک  هداوناخ  نوناک 

تامجاهت اب  هلباقم  هداوناخ و  ياضعا  تیادـه  رد  ار  دوخ  شقن  دوشیم  ببـس  درادیمزاـب ، تیاـضر  تزع و  اـب  هارمه  اهـشقن  نیا  ءاـفیا 
دوخ اهشزرا  دـض  اب  هلباقم  ياج  هب  دـندرگ و  لاعفنا  راچد  ندرک  دروخرب  لاـعف  ياـج  هب  ًاـتیاهن  دـنراگنایب و  گـنرمک  رایـسب  یگنهرف 

رد ردقچ  هک  دنادن  دشابن و  لئاق  تیمها  شزرا و  لزنم  رد  دوخ  يردام  شقن  يارب  هک  يردام  دنریگب . ار  یبرغ  ياهشزرا  يور  گنر و 
. دـنیبیمن دوخ  رد  ار  یگنهرف  تامجاهت  اب  ییورایور  ناوت  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، دـیفم  رثؤم و  دـناوتیم  هعماـج  تواقـش  اـی  تداـعس 

شقن هک  دوب  نیا  يراذگریثأت ، فلتخم  ياههصرع  رد  نانز  شقن  نتساک  يارب  یگنهرف  نارگ  هلاحتسا  هدمع  ياهشالت  زا  یکی  هنافسأتم 
کی يردام  هک  دیامنیم  حرطم  راوبود » نومیـس   » مناخ مسینیمف  زادرپهیرظن  یتقو  دنیامن . دادملق  لعفنم  لاعفریغ و  شقن  کی  ار  يردام 
دنورن يردام  تیلوئسم  راب  ریز  هک  تسا  نیا  نانز  هب  ناشیا  ياههیصوت  نیرتهدمع  زا  دشابیم و  نایاقآ  لاعف  شقن  لابق  رد  لعفنم ، شقن 

نآ ریثأت  تیمها و  يردام و  هلأسم  مارآ  مارآ  رکفت ، زرط  نیا  ءاقلا و  نیا  دندنبن . هلأسم  نیا  زا  یشان  تالکـشم  اب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  و 
يردام زج  يرگید  هلغشم  هکنیا  فرص  طقف  رادهناخ  مناخ  کی  هک  دسریم  ییاج  هب  دراذگیم و  لوفا  هبور  نانز  رظنم  رد  هعماج  رد  ار 

راک ددرگیم و  ياهدیدع  تالکشم  یناور و  تابارطـضا  راچد  دنادیم و  شزرادض  گنن و  کی  دوخ  يارب  ار  نیا  درادن ، يرادهناخ  و 
اپ تسد و  دوخ  يارب  ار  یلغش  کی  تروص  ره  رد  هک  ددرگیم  نیا  فورـصم  وا  شالت  مامت  دنکیم و  یقلت  دیفمریغ  راک  کی  ار  دوخ 
وا دشاب ، هبترم  نیرتنیئاپ  رد  یعامتجا  هبتر  رظن  زا  لغش  نیا  رگا  یتح  دشابیم . هعماج  رد  رثؤم  دیفم و  يوضع  هک  دنک  ساسحا  ات  دنک 

لکـش نیا  هب  دـنیبیم و  يرورـضریغ  دـیفمریغ و  راک  کی  ار  يرادهناـخ  شزرا  اـب  راـک  يرداـم و  تیلوئـسم  یلو  دـنادیم  دـیفم  ار  نآ 
تاـمجاهت هصرع  رد  یگنهرف  ياهبیـسآ  نیرتهدـمع  زا  دوـخ  نـیا  و  دوـشیم ، دادـملق  شزرایب  تاـیح  هـصرع  رد  ناـنز  ینیرفآشقن 

ساـسحا یعون  راـچد  دـنادب ، دنمـشزراریغ  دـیفمریغ و  شقن  کـی  هعماـج  رد  ار  دوـخ  شقن  يدرف  یتـقو  ناسانـشناور  رظن  زا  دـشابیم .
دنکیم یعـس  ناربج ، يارب  ًاتدمع  هنافـسأتم  دیآیمرب و  هلأسم  نیا  ناربج  ددصرد  دوشیم و  یگناگیب  دوخ  زا  ینیبمک و  دوخ  تراقح ،

زا یلئاسم  يزاسندب و  ياهنلاس  اهپولکوئدیو ، هب  نتفر  لثم  بذاک  ياههلغشم  داجیا  نانآ و  هب  هبشت  هناگیب و  گنهرف  هب  ندروآ  هانپ  اب 
برغ گنهرف  زا  يریذـپرثا  يارب  ماگ  نیلوا  نتـشادرب  دوخ ، هلأـسم  نیا  و  دـیامن . ار  دوخ  يرتهک  تراـقح و  ساـسحا  ناربج  لـیبق ، نیا 
دیاب دوشیم و  ریذپبیـسآ  دریگیم و  رارق  برغ  گنهرف  زا  يریذپریثأت  هصرع  رد  دوش  هجوتم  دوخ  هکنیا  نودـب  مارآ  مارآ  دـشابیم و 

لیکشت جاودزا و  هداوناخ  داهن  نتشاگنا  هدیدان  تسا . هداد  رارق  زکارم  نیا  رد  ار  دوخ  ياههاگنیمک  نیرتشیب  مه  نمشد  هک  تشاد  هجوت 
لیکـشت جاودزا و  هب  ناناوج  دـشاب و  مکحتـسم  هداوناـخ  یناـبم  هک  یماـگنه  تسا . هعماـج  تینما  تمالـس و  هار  نیرتنئمطم  هداوناـخ ،

شهاک يریگمـشچ  زرط  هب  یـسنج  كانرطخ  ياـهيرامیب  عویـش  یـسنج و  زواـجت  ناـیغط ، ینادرگرـس ، طاـطحنا ، دـنزادرپب ، هداوناـخ 
فارحنا هب  یعون  هب  هک  يدارفا  رتشیب  ناریا ، تیبرت  حالـصا و  ياهنوناک  شهوژپ  یناهج و  تشادـهب  نامزاس  راـمآ  ساـسا  رب  دـباییم .

(. 79 داژنیباون -  هوکش  رتکد   ) دناهدرکن هبرجت  ار  ردام  ردپ و  شوغآ  هدوب و  مورحم  هداوناخ  یفطاع  مرگ و  ياضف  زا  دنوشیم  هدیـشک 
هعماج رب  ًامیقتـسم  هداوناخ  یتابثیب  ای  تابث  دراد . میقتـسم  ریثأت  زین  اهناسنا  گرزب  هعماج  رد  هداوناخ ، رد  یفنم  ای  تبثم  رییغت  هنوگ  ره 

. درک دـهاوخ  طوقـس  زین  یمومع  یقالخا  ياهشزرا  کـشیب  ددرگیم  لزلزتم  هداوناـخ  ياـهشزرا  هک  یعماوج  رد  تسا . راذـگریثأت 
زواجت و لتق و  ياههدـنورپ  زا  دودح 30 % دنکیم  ناشنرطاخ  هطبار  نیا  رد  نتگنـشاو  رد  يرهـش  روما  يوتیتسنا  صـصختم  لراه » لدا  »
. دننکیمن یگدـنز  ردام  ردـپ و  اب  هک  دناهتخیـسگ  مه  زا  ياههداوناخ  ياراد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  زیمآتنوشخ  تالمح  يدزد و 
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تایانج شیازفا  مهم  لماوع  زا  تسا ، هدیشاپ  مه  زا  ياههداوناخ  لوصحم  هک  ناناوج  نیب  رد  يرتسگناگ  گنهرف  ذوفن  لراه ،»  » هتفگ هب 
هک یمهم  لماوع  زا  یکی  لاـح ، ره  هب  تسا . هلأـسم  نیمه  رگناـیامن  مه  تیبرت  حالـصا و  نوناـک  زکارم  رد  تاـقیقحت  تساـکیرمآ . رد 
هک ارچ  تسا  هداوناخ  ياهنوناک  رد  لزلزت  داجیا  دیامنیم ، ریذپبیـسآ  ار  هعماج  نانز  دربیم و  الاب  يراذگریثأت  رد  ار  نامجاهم  قیفوت 

. دوشیم داجیا  هعماج  یگنهرف  یـشزرا و  ماظن  رد  یلک  لوحت  یعامتجا ، داهن  نیرتمهم  ناونع  هب  هداوناـخ  نوناـک  رد  لزلزت  تروص  رد 
یعرـش ینوناق و  جاودزا  هداوناخ و  داهن  دوجو  رطاخ  هب  نز  رب  هدـش  اور  ياهمتـس  راجنهان و  ياهراتفر  هک  دوشیم  ءاقلا  هنوگ  نیا  نـالا 

«، دازآ جاودزا   » نوچ يراجنهان  ياهيروئت  هضرع  دوش و  هتسکش  دنمـشزرا  داهن  نیا  تمالـس  تسادق و  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  تسا و 
تسا يرگید  تفآ  دازآ و ...  هقشاعم  ینیدلاو ، کت  ياههداوناخ  لثمدیلوت ، يروراب و  یگناخ و  طباور  زا  یسنج  تابـسانم  يراگناادج 

نانز یحور  نارحب  داـجیا  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدـش  ببـس  يرـشب  هعماـج  يارب  ار  یناوارف  ریذـپانناربج  ضراوع  اـهدروآیپ و  هک 
نیمه دوجو  تسا . هلأسم  نیا  تالـضعم  نیرتهدمع  زا  یفطاع  هزوح  رد  هدروخ  تسکـش  هدز و  مغ  نابیتشپ ، هانپیب و  هبقع ، تبقاعیب و 

تیقفوم نیرتشیب  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  هلأسم  نیمه  دیامنیم و  تیافک  برغ  گنهرف  لابق  رد  نانز  هنالعفنم  دروخرب  يارب  نارحب 
نیب زا  نانز  رد  یگنهرف  تامجاهت  اب  ییورردور  هلباقم و  هنوگ  ره  ناکما  ییاـضف  نینچ  رد  دروآ و  تسد  هب  ناـنز  گـنهرف  رییغت  رد  ار 

رد ینوگرگد  یپ  رد  ناشدوخ ، گنهرف  اـب  اـم  هعماـج  ناـنز  گـنهرف  نیب  یناـسمه  داـجیا  يارب  برغ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوریم .
نومیـس  » مناخ هدیقع  هب  دشابیم . هداوناخ  داهن  رد  ناردام  هژیو  شقن  فیعـضت  یمومع و  لغاشم  هب  نانز  نداد  قوس  هداوناخ و  راتخاس 

هب ار  هداوناخ  ماظن  يو  تسا ! يرداـم  جاودزا و  هدـمع  داـهن  ود  درادیم ، هگن  یگدـنب  دـیق  رد  ار  نز  هچنآ  مسینیمف  زادرپهیرظن  راوبود »
یمومع و ياشحف  یعون  ار  جاودزا  دـهدیم و  رارق  هلمح  دروم  تدـش  هب  ملاس  ياهناسنا  شرورپ  یعامتجا و  تایح  يارب  ینکر  ناونع 
و دنچیپیم . درم  هطلس  ریز  زا  نز  ییاهر  يارب  ار  نادرم  زا  نانز  ییادج  هخـسن  مه ، لاکیدار  ياهتسینیمف  دنادیم ! نانز  یتخبدب  لماع 

كرتشم یتسیزمه  یعون  جاودزا  نیا  هک  ارچ  دننادیم . جاودزا  یگدرب  زا  ییاهر  يارب  راکهار  نیرتمهم  ناونع  هب  ار  دازآ » جوز   » هیرظن
رد نودب  یسنج ، ياهزاین  هب  یخساپ  طقف  هکلب  دیآیمن ، نیفرط  هدهع  رب  یقوقح  تیلوئـسم  چیه  نآ ، يانبم  رب  هک  تسا  درم  نز و  نایم 

تسا هداوناخ  يانب  دنوادخ ، دزن  رد  انب  نیرتبوبحم  تسا و  هعماج  یلصا  هتسه  هداوناخ  مالسا ، رد  اما  تسا . نآ  یفطاع  هوجو  نتفرگ  رظن 
زا ار  ناناملـسم  نآ ، زا  ضارعا  هک  دیآیم  باسح  هب  نید  ظفح  يارب  یلـصا  لماوع  ءزج  يوبن و  ياهتنـس  نیرتمهم  زا  یکی  جاودزا  و 

لزلزت دهدیم ، شیازفا  نمشد  نامایب  تامجاهت  لباقم  رد  ار  نز  يریذپبیـسآ  هک  هچنآ  دیامنیم . جراخ  تلاسر  هار  ناگدنیوپ  فص 
، تسا هداوناخ  نوناک  رد  ردام  يروحم  شقن  ندرک  گنرمک  نآ  زا  رتمهم  یعامتجا و  مهم  داهن  نیا  شقن  نتـشاگنا  هدـیدان  هداوناـخ و 

نمض دنناشکیم و  لزانم  زا  نوریب  هب  فلتخم  ياههناهب  هب  هداوناخ  مرگ  ياهنوناک  زا  نیرفآرورغ ، ریذپلد و  رایـسب  ياههژاو  اب  ار  نانز 
رد دـنیامنیم . ءاـقلا  اـهنآ  هب  ار  دوخ  گـنهرف  مارآ  مارآ  دـننکیم ، مورحم  نارداـم  یفطاـع  مرگ و  روـضح  زا  ار  هداوناـخ  نوناـک  هکنیا 

نز و تمالـس  ظفح  يارب  دـیفم  رثؤم و  رایـسب  لماع  ناونع  هب  لزنم  ریبدـت  يرادهناخ و  يرادرهوش ، رب  دـیکأت  نیرتشیب  ینید  ياههزومآ 
يافیا دوخ و  یگنهرف  یملع -  حطـس  ياقترا  نمـض  دنناوتب  نانز  ات  دوش  مهارف  نما  ملاس و  یطیحم  دیاب  هدش  دیکأت  و  دشابیم . عامتجا 

ملع و زا  راشرـس  نانز  دوجو  زا  اههداوناخ  دـنزادرپب و  رتهب  تسا  نز  شقن  نیرتلیـصا  هک  يرـسمه  يردام و  هلأسم  هب  یعاـمتجا ، شقن 
راک تفریذپ و  تروص  (ص ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک  يراک  میسقت  هراب  رد  (س ) ارهز ترضح  دنـشابن . مورحم  تبحم  هفطاع و  تمکح و 
راک میـسقت  نیا  زا  ردقچ  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  طقف  دومرف : درک ، لوحم  شرتخد  هب  ار  لزنم  لخاد  راک  و  (ع ) یلع ترـضح  هب  ار  نوریب 

یملع ياهتیلوئسم  يافیا  زا  لزنم  رد  دوخ  هفطاعرپ  لاعف و  روضح  نیع  رد  (س ) ارهز ترـضح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مدیدرگ . دونـشخ 
ياهتلاسر ماجنا  هب  هدـش و  جراخ  دوخ  لزنم  زا  دومنیم  ءاـضتقا  ترورـض  هک  ناـمز  ره  رد  دوبن و  لـفاغ  دوخ  یـسایس  یعاـمتجا و  - 

لوط رد  تیالو  مالـسا و  زا  عاـفد  رد  ترـضح  ینیرفآشقن  همه  نآ  و  تخادرپیم . دوب ، ناـشیا  ندوب  ناملـسم  ياـضتقا  هک  دوخ  رگید 
اهناسنا تمالس  رد  سفن  هیکزت  قالخا و  تیمها  یقالخا  ياهشزرا  هب  ییانتعایب  بلطم . نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  رابرپ ، هاتوک و  یگدنز 
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ساسا رب  هک  یگنهرف  رد  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  یگنهرف  تامجاهت  یعامتجا و  دسافم  تالکـشم و  زا  اهنآ  تاجن  فلتخم و  عماوج  و 
هچ ره  روخب و  یهاوخیم  هچ  ره  دیوگیم  وا  هب  دیامنیم و  توعد  دـنب  دـیق و  نودـب  يدازآ  هب  ار  ناسنا  یتسیلاربیل ، یتسیناموا و  شنیب 

تفع باجح و  زا  تبحـص  يارب  یلوقعم  يانعم  رگید  شنیب  نیا  ساسا  رب  هد ، ماـجنا  يراد  لـیامت  هک  ار  يراـک  ره  شوپب و  یهاوخیم 
انبم نیا  اب  تسا . دازآ  نآ  در  ای  شریذـپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یتلاـح  باـجح  تسا و  یگنهرب  رب  لـصا  یگنهرف  نینچ  رد  دـنامیمن ، و ...

تامجاهت لباقم  رد  دارفا  ییاضف  نینچ  رد  تشاد . دـهاوخن  یتسادـق  رگید  ياـهشزرا  هداوناـخ و  داـهن  قـالخا ، ماـن  هب  ياهلأـسم  رگید 
فادها ققحت  رد  نتفای  قیفوت  يارب  نمـشد  هدمع  ياهشالت  زا  یکی  هناگیب . گنهرف  زا  رثأتم  ًادـیدش  دـنوشیم و  ریذپبیـسآ  یگنهرف ،

، درف رظنم  رد  اهـشزرا  تمرح  تسادق و  نتـسکش  اب  ات  دشوکیم  وا  تسا . یقالخا  ياهشزرا  هب  ییانتعایب  تلاح  داجیا  هلأسم  شموش ،
تامجاهت اب  هلباقم  ناکما  رگید  دیدرگ ، يرگ  هحابا  راچد  یتقو  درف  دـیامن و  يرگهحابا  راچد  یلاباال و  یـشزرا ، لئاسم  هب  تبـسن  ار  وا 

اب تشاذـگ . ارجا  هب  ام  یمالـسا  هعماج  نانز  اـب  هطبار  رد  ار  موش  حرط  نیمه  نمـشد  ًاـقیقد  دـهدیم و  تسد  زا  مه  ار  یگنهرف  ناـمایب 
دیدرت ههبش و  داجیا  اب  دومن و  دراو  نانز  یشزرا  ماظن  هب  هنادرمناوجان  ياهمجه  ادتبا  قیقد ، هناسانشراک و  رایـسب  ياهکیتکات  اهشقن و 
هلأسم مه  دـعب  دومن و  لزلزت  راچد  ینید  ياهترورـض  نیا  هب  تبـسن  ار  نانز  رواـب  اـیح و ... تفع ، باـجح ، لـثم  یتاسدـقم  هب  تبـسن 

دومن و حرطم  نز  ندیـشک  یگدـنب  هب  يارب  یلماع  ریگ و  اپ  تسد و  هلیـسو  شزرادـض و  لماع  کـی  ناونع  هب  ار  باـجح  مهم  یـشزرا 
تـسناوت هصرع  نیا  رد  هنافـسأتم  دـناشک و  یباجحیب  یباجحدـب و  يوس  هب  ار  نانز  دوخ ، تسد  هدـش  هتخاس  ياهوگلا  جاور  اـب  سپس 

اب هلباقم  ناکما  هنوگ  چـیه  رگید  هنافـسأتم  دـش ، هتخیر  مه  رد  تفع  ءایح و  مکحتـسم  ژد  یتقو  دروآ . تسد  هب  مه  ار  يدایز  تاـقیفوت 
قوس یناسنا  یقالخا و  ياهـشزرا  یمامت  حبذ  تمرح و  کته  يوس  هب  ار  نانآ  مارآ  مارآ  درادـن و  دوجو  نانز  يارب  یگنهرف  تامجاهت 

، یگنهرف یملع -  زکارم  رد  یقالخا  ینید و  ياهشزرا  بیرخت  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  نمـشد  هدرتسگ  شـالت  هب  قیقد  یهاـگن  دـنهدیم .
دریگیم رارق  موجه  دروم  هنادرمناوجان  ییوجشناد  ياهدرب  رد  ینید  ياهـشزرا  زا  یکی  هک  مینیبیم  زور  ره  رگا  تسا . بلطم  نیا  دیؤم 

هک يدراوهزات  يوجشناد  اضف  نیا  رد  دوریم  راظتنا  ایآ  ددرگیم ، دراو  وجشناد  نارتخد  يداقتعا  يرکف و  ماظن  هب  یپ  رد  یپ  تاهبـش  و 
هنیمز نیا  رد  تسا و  هدوب  دوخ  یتدیقع  يرکف و  ياهناینب  تیوقت  رکف  هب  رتمک  ناتـسریبد ، نارود  لوط  رد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  لیلد  هب 
دهاـش اههاگـشناد  رد  اـم  هک  تسا  یعیبط  دـیامن . تمواـقم  دـناوتب  مومـسم ، طـیحم  نیا  اـب  ههجاوم  ماـگنه  دـشابیم ، یگدزماوع  راـچد 

ینید و ياهشزرا  نتخاب  گنر  ًاتیاهن  دندرگیم و  راچد  نانآ  هک  يدیدش  ياهضراعت  میـشاب و  ناوج  نارتخد  يداقتعا  ماظن  یـشاپورف 
نیا دـهاش  ًاقیقد  دـنراد ، راکورـس  رـشق  نیا  اب  کیدزن  زا  هک  یناسک  تسا و  ریذـپانبانتجا  يرما  هدولآ ، ياضف  نینچ  رد  اـهنآ  یقـالخا 

ياهـشزرا هب  تبـسن  ییانتعایب  هیحور  داـجیا  یگنهرف ، دربن  رد  نمـشد  رثؤم  ياـهدربهار  زا  یکی  لاـح  ره  هب  دنـشابیم . گرزب  هعجاـف 
یعامتجا و طیارـش  هلـسلس  کی  عبات  دـنرادن و  یـساسا  هیاپ و  دنتـسه و  يرابتعا  يروما  اهشزرا  هک  هلأسم  نیا  جاور  اـب  تسا . یقـالخا 
ام ناناوج  یـشزرا  گنهرف  رب  ار  دوخ  ریثأت  مارآ  مارآ  دنـشابیمن ، رادروخرب  یتمرح  تسادـق و  هنوگ  چـیه  زا  دنتـسه و  صاخ  یگنهرف 
دش دنهاوخن  رضاح  ام  نانز  رگید  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنوشیم . نوگرگد  هناگیب ، گنهرف  زا  يریذپریثأت  اب  مه  نانز  دنراذگیم و 

ندرک و نان  جاتحم  يروئت  زا  هدافتـسا  اب  اـهشزرا  بیرخت  يارب  نمـشد  دـنیامن . يرادـیاپ  یقـالخا  ینید و  ياـهشزرا  ظـفح  يارب  هک 
، چوپ ياهیمرگرـس  داجیا  نینچمه  يداصتقا و  بذاک  ياـهزاین  داـجیا  اـب  هک  دومن  يزیرهماـنرب  ياهنوگ  هب  تاـیوهل ، هب  ندومن  مرگرس 

فرـص هک  دندیـسر  رواب  نیا  هب  ام  هعماج  نانز  یخرب  هک  یتروص  هب  دومن . داجیا  ناـنز  رـشق  رد  اـهشزرا  رییغت  تهج  رثؤم  مادـقا  کـی 
هب رکف  نیا  دوب و  لاغتـشا  لابند  هب  ًامتح  دـیاب  سپ  دـیامنیمن  ار  يداصتقا  روما  تیافک  رـسمه ، دـمآرد  هب  ءاـفتکا  قوقح و  کـی  دوجو 

نادرم قوقح  مه  ًاـعقاو  دـش ، داـجیا  هک  يداـصتقا  بذاـک  ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  عقاو  رد  دـش و  داـجیا  ناـنز  هعماـج  رد  يدـج  تروـص 
نوریب لزاـنم  زا  ار  ناـنآ  دـنراد  حـیرفت و ...  عونت ، هب  زاـین  ناـنز  هک  رکفت  نیا  داـجیا  اـب  رگید  يوـس  زا  دوـبن و  اـهزاین  عـفر  يوگخـساپ 

، تسا يردام  يرسمه و  شقن  نامه  هک  اهنآ  شقن  نیرتلیصا  زا  اهنآ  نتشادزاب  هداوناخ و  ناینب  ندش  تسس  مادقا ، نیا  هجیتن  دندیشک .
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زا يرثا  هنوگ  چیه  رگید  هک  ییاج  ات  دـنیامن  یـشزرا  ماظن  رد  رییغت  راچد  ار  وا  دـندرک  یعـس  نز ، یـشزرا  ماظن  هب  شروی  اب  هدـیدرگ و 
رگا اسب  هچ  دَنامن و  یقاب  دوب ، هداوناخ  لابق  رد  ناملسم  یناریا و  نز  ياهیگژیو  زا  هک  يراکادف  راثیا و  تیلوئـسم و  ساسحا  يدنبیاپ و 

کئلوا مهسفنا  مهیسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکت  و ال   » یشومارف ادخ  دنسرب . اجنآ  هب  میرادن ، لومعم  ار  مزال  تامادقا  میشابن و  شوه  هب 
هطبار نیا  رد  یئابطابط  همالع  دوشیم . یـشومارف  ادـخ  هب  رجنم  یتوکلم ، ینامحر و  ِدوخ  یـشومارف  هیآ  نیا  قباطم  («. 1  ) نوقسافلا مه 

رگا ینعی  هبر .» فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  يوبن  فورعم  ثیدح  ضیقن  سکع  هیآ  نیا  هک : دیوگیم 
یـشومارف شیوخ و  تقیقح  زا  تلفغ  یناداـن ، رثا  رد  ناـسنا  رگا  سپ  دسانـشیمن . مه  ار  دوخ  قلاـخ  ًاـنئمطم  تخانـشن ، ار  دوخ  ناـسنا 

هلـصاف تسا  بلطلامک  يدیحوت و  یهلا ، ترطف  نامه  هک  شیوخ  يزکرم  هتـسه  زا  عقاو  رد  دـسرب ، یـشومارفدوخ  هب  ناحبـس ، يادـخ 
رارق هجوت  دروم  رایـسب  زین  ثیداحا  رد  تقیقح  نیا  تسا . ناـسنا  یلاـع  ياـهشیارگ  يرطف و  ياـهشزرا  گرم  نآ  هجیتن  هک  دریگیم 
طبخ ةاجنلا و  لیبس  نع  دـُعب  هسفن  فرعی  مل  نم  : » دـیامرفیم هک  (ع ) یلع ترـضح  نایب  ریما  ینارون  مالک  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتفرگ 
قبط ددرگیم ». روهطوغ  اهینادان  یهارمگ و  رد  دوشیم و  رود  تاجن  هار  زا  دسانشن  ار  شدوخ  هک  یسک  ( 2 (؛ تالاهجلا لالضلا و  یف 
همه نیا  داجیا  لیالد  زا  یکی  تسادخ . یـشومارف  رثا  رد  هک  دشابیم  دوخ  هب  لهج  یعامتجا  يدرف و  تافارحنا  هشیر  روکذـم ، ثیدـح 
نیب رد  ار  یقالخا و ... تافارحنا  يدزد و  قالط ، رامآ  رگا  تسا . یـشومارف  ادـخ  هلأسم  یعامتجا ، ماظن  رد  یعامتجا  یگنهرف و  ياـیالب 

هعماج دارفا  نیب  رد  یشومارف  ادخ  نمـشد ، یگنهرف  تامجاهت  یپ  رد  هک  تسا  نیا  تهج  هب  مینیبیم  الاب  هتـشذگ  هب  تبـسن  هعماج  نانز 
نامه تساهامن . ناطیش  ناطیـش و  زات  تخات و  هنیمز  داجیا  يارب  لماع  نیرتمهم  دنوادخ ، دای  ترخآ و  هب  هجوت  مدع  تسا . هدمآ  دیدپ 

خر ادخ  دای  زا  سک  ره  3 ؛)  ...) نیرق هل  وهف  ًاناطیـش  هل  ضّیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم  و  : » تسا هدـمآ  نآرق  هکرابم  هیآ  رد  هک  روط 
هعماج رد  اهيراجنهان  اهيراتفرگ و  هک  تسادـخ  یـشومارف  رثا  رد  دـشاب ،» يو  مئاد  نیـشنمه  روای و  اـت  میزیگنایمرب  ار  ناطیـش  دـباتب 

اهنآ زا  يرایـسب  میـشاب  هتـشاد  یقالخا  تافارحنا  یعامتجا و  تالـضعم  هب  قیقد  هناسانـشهعماج و  هاگن  کی  رگا  دیامنیم . ادیپ  شرتسگ 
هک روط  نامه  تسادخ . دای  رکذ و  دسافم ، هانگ و  زا  ناسنا  هدنرادزاب  مهم  هدـمع و  لماوع  زا  یکی  هک  ارچ  دراد . هلأسم  نیمه  رد  هشیر 

یهارمگ داجیا  ناطیـش : راک  نآرق ، رگید  تایآ  قبط  دوشیم و  ناطیـش  ناسنا  نیـشنمه  دشابن  ادـخ  دای  رگا  تسا ، هدـمآ  هکرابم  هیآ  رد 
 / 21  ) رکنم ءاـشحف و  هب  رما  ءارـسا ،)  / 53  ) يریگرد عازن و  هدـئام ،)  / 91  ) ءاـضغب توادـع و  نارمع ،) لآ   / 120  ) رورغ ءاـسن ،)  / 60)
رد رگا  دشابیم . ءارسا ...)  / 27  ) فارسا ریذبت و  ماعنا ،)  / 121  ) يریگرد لادج و  توبکنع ،)  / 38  ) ءوس لامعا  نداد  هولج  اـبیز  رون ،)

ریذپانبانتجا لئاسم  تالکـشم و  لابق  رد  اهمناخ  تمواقم  لمحت و  دراد و  دوجو  لادـج  يریگرد و  عازن و  توادـع و  رهوش  نز و  نیب 
رد شزرا  راجنه و  ناونع  هب  دنـسپان  تشز و  لامعا  هدومن و  ادیپ  جاور  هعماج  رد  رکنم  ءاشحف و  ای  تسا و  هتفای  شهاک  ییایند  یگدنز 

راثیا و لـمحت و  ربص و  هیحور  رتمک  هتفرگ و  رارق  تعاـنق  دنمـشزرا  تفـص  ياـج  هب  فارـسا  ریذـبت و  تسا و  هدومن  ادـیپ  دومن  هعماـج 
یکیدزن جـیاتن  زج  اهنیا  ایآ  و  تسا ؟ ناطیـش  هب  یکیدزن  ادـخ و  دای  یـشومارف  زج  يزیچ  ایآ  دراد  دوجو  هعماج  رد  يراکمه  یلدـمه و 

تبسن یعطقم  درکیور  یصاخ  عطاقم  کی  رد  هک  تسا  هدش  ياهعماج  هب  لیدبت  شیب  مک و  ام  هعماج  تسا . ناطیـش  اب  ینیـشنمه  میاد و 
هب ادـخ  دای  رکذ و  دـنهدیم . خـساپ  ار  دوخ  یناور  زاـین  نیا  یبهذـم ، سلاـجم  لـفاحم و  رد  روضح  اـب  دارفا  دراد و  ادـخ  رکذ  داـی و  هب 
دای ینامز  اهنت  دشاب و  راذگریثأت  یقالخادض  لئاسم  داسف و  ءاشحف و  زا  ناسنا  یگدنرادزاب  رد  دناوتیمن  یعیبط  روط  هب  یعطقم  تروص 

رد طقف  ام  هعماج  رـضاح  لاح  رد  دـشاب و  میاد  رمتـسم و  تروص  هب  هک  درادزاـب  اـهیتشز  ءاـشحف و  زا  ار  اـم  دـناوتیم  دـنوادخ  رکذ  و 
هب ار  دـنوادخ  دای  دـهاوخیم و  دوخ  هک  دـنکیم  یگدـنز  هنوگ  نآ  تاقوا  هیقب  رد  دـیامنیم و  ادـخ  دای  رکذ و  هب  افتکا  صاخ  یتاـقوا 

بذاک و ینهذ  يرکف و  تالاغتشا  داجیا  اب  نمشد  هتبلا  دنامیم . هرهبیب  مه  هلأسم  نیا  بوخ  راثآ  زا  هک  تسا  نیا  دراپـسیم ؛ یـشومارف 
مدع دراذگ . ارجا  هب  ار  دوخ  یناطیش  ياههشقن  دناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دنکیم  ادخ  دای  ِیشومارف  رد  یعس  یعقاوریغ 

لـصا تسا . یعامتجا  تراظن  لرتنک و  هلأسم  هعماج ، گنهرف  راـتفر و  رد  راذـگریثأت  لـماوع  زا  رگید  یکی  یعاـمتجا  تراـظن  لرتنک و 
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ار نآ  يدـج  روط  هب  یعاـمتجا ، نادنمـشیدنا  هژیو  هب  یبرغ  نادنمـشناد  هزورما  تسا . یـسانشهعماج  رد  مهم  یموهفم  یعاـمتجا  لرتـنک 
بیقعت نارظن  بحاـص  هشیدـنا  رکف و  هزوـح  رد  يدـج  رایــسب  یعاـمتجا  لرتـنک  هلأـسم  ریخا  هـهد  هـس  رد  دـننکیم و  يریگیپ  حرطم و 
نتساک ياج  هب  يزاین  ره  ندش  هدروآرب  دهاوخیم و  مه  رتشیب  دشاب ، هتـشاد  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  : » دسیونیم میکرود »  » هکنانچ دوشیم .

اهنت ار  ناسنا  ياهوزرآ  هک  دیآیمرب  نینچ  رـشب ، عون  یعیبط  يریذپانيریـس  نیا  زا  دزیگنایمرب . ار  ياهزات  ياهزاین  ناسنا ، ياهوزرآ  زا 
یکی هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  لرتنک  ترورـض  رد  میکرود  («. 4 .) درک راهم  ناوتیم  یعامتجا  تراظن  اب  ینعی  یجراخ ، ياهتراظن  اـب 
هدننک تراظن  ذوفن  هاگ  ره  : » دسیونیم میکرود  زا  لقن  هب  رزوک  سیئول  دنادیم . یعامتجا  لرتنک  تراظن و  مدع  ار  يراجنهان  لماوع  زا 
راچد يراجنهیب  هب  هعماج  دـنوش  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  هعماج  دارفا  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراـک  يدرف ، ياـهشیارگ  هب  هعماـج 
لوسر زا  تسا . هدـش  حرطم  يدـج  یلیخ  تروص  هب  یعامتجا  لرتنک  تراظن و  هلأـسم  مه  مالـسا  نید  ياـههزومآ  رد  («. 5) دش دهاوخ 

ماـما ار  تیاور  نـیا  هـلمج  زا  تـسا . هدـش  دراو  يددـعتم  تاـیاور  صوـصخ  نـیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  و  (ع ) نینمؤـملاریما و  (ص ) مرکا
تروص هب  ادـخ  تیـصعم  ینکـشمیرح و  ینکـشراجنه ، هاگره  : » دومرف (ص ) ادـخ لوسر  هک  درک  لقن  (ص ) مرکا لوسر  زا  (ع ) قداـص

تیرثکا نیا  یلو  دنـشاب ، دنمراجنه  دنمنوناق و  يدارفا  مدرم ، تیرثکا  كدنا و  نانکـشراجنه  دـنچ  ره  دریذـپ ، تروص  راکـشآ  ینلع و 
ار یعامتجا  تراظن  هب  هجوتیب  تیرثکا  باذع  لیلد  دوخ  (ع ) قداص ماما  هاگ  نآ  دش ». دـنهاوخ  باذـع  دـننک ، اهر  ار  لرتنک  تراظن و 
هب هجوتیب  یلو  دنمراجنه ، تیرثکا  ادـخ  ینعی  («. 6) هللا ةودـع  لها  هب  يدـتقی  هللا و  نید  هملعب  لذـی  هنا  کلذ  و  : » دومرف نایب  نینچ  نیا 

یتصرف هعماج  ناورجک  هب  نکـشراجنه ، دارفا  رب  لرتنک  تراظن و  كرت  اـب  ناـنآ  هک  دـنکیم  باذـع  لـیلد  نیا  هب  ار  یعاـمتجا  تراـظن 
ساسحا نانکـشراجنه  فیعـض و  جیردت  هب  ار  ناناملـسم  یمومع  ياهرواب  دیاقع و  ادخ و  نید  راکـشآ ، ینلع و  تروص  هب  ات  دنهدیم 

هب شیوخ  تیـصو  رد  زین  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  ددرگ . بلاغ  ورجک  گنهرف  دورب و  هیـشاح  هب  ینید  گنهرف  دـننک و  يزوریپ 
نآ هجیتن  دـینک ، اهر  ار  اهراتفر  رب  تراظن  هاگره  هک  دوشیم  روآدای  تافارحنا  لرتنک  تراـظن و  هب  یهجوتیب  صوصخ  رد  شنادـنزرف 

يدوس ناحبس  يادخ  زا  دادمتسا  ریخ و  بلط  تروص  نآ  رد  تسا . ناحلاص  هعماج  رب  فرحنم  ورجک و  نکشراجنه و  ياهناسنا  طلـست 
هفیظو هب  امـش  یهجوتیب  یتسـس و  هجیتن  هعماج ، گنهرف  رب  فرحنم  ورجک و  دارفا  طلـست  اریز  داد . دهاوخن  تبثم  خساپ  ادـخ  درادـن و 

تراظن لرتنک و  ترورـض  صوصخب  ترـضح  هغالبلا  جـهن  هماـن 31  رد  (. 7) دـشابیم یعامتجا  لرتنک  تراظن و  ینعی  دوخ ، یعاـمتجا 
ات راد  ناشهاگن  باجح  هدرپ  رد  ار  نانز  : » دـنکیم شرافـس  (ع ) نسح ماـما  ناشدـنزرف  هب  ار  اـهمناخ  رب  هناـخ  ریدـم  ناونع  هب  نارـسمه 

نتفر نوریب  تسا . نانآ  يراوتسا  تمالـس و  لماع  شـشوپ ، رد  تقد  هک  اریز  دیوش ،) عنام  روآداسف  ياهطالتخا  زا   ) دنرگنن ار  نامرحمان 
هظحـالم هک  روـط  ناـمه  يروآ ». ناـشنایم  رد  ار  حـلاصریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدـب  ناـنز  عاـمتجا  رد  ناـنآ  ییاـمندوخ  جّربـت و  (و 

هلأسم نیا  هشیدـنا  رکف و  نابحاص  رب  لاح  ره  هب  دـنکیم . دزـشوگ  ار  هداوناخ  رب  تراـظن  لرتنک و  ترورـض  ماـما  دومنهر  نیا  دـینکیم 
زا دـیاب  دـیامن ، ظفح  ار  دوخ  لیـصا  گـنهرف  دـناوتب  دـشاب و  رادروخرب  مزـال  تمالـس  زا  هک  نآ  يارب  ياهعماـج  ره  هک  تسین  هدیـشوپ 

روشک نالوئـسم  دـشاب و  زاب  نکـشتمرح ، ياهرازبا  یمامت  يوس  هب  روشک  ياهزرم  رگا  و  دـشاب . رادروخرب  یعامتجا  لرتنک  تراظن و 
يزیچ طلغ  يراگنالهـس  نیا  هجیتن  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب ، هتـشادن  روشک  رد  هناگیب  گنهرف  دورو  رب  لرتنک  تیدودـحم و  هنوگ  چـیه 

رظن هب  مالسا  رد  نانز  هاگیاج  قوقح و  اب  ییانشآ  مدع  دوب . دهاوخن  نانمشد  قیرط  زا  هعماج  نآ  یگنهرف  تایح  ندناشک  يدوبان  هب  زج 
هزوح رد  ناوج  نارتخد  نانز و  یگدزماوع  داد ، شیازفا  یگنهرف  تامجاهت  هصرع  رد  ار  ناـمجاهم  قیفوت  هک  یلماوع  زا  یکی  هدـنراگن 
داجیا یـشاپمس و  هب  عورـش  ناوج ، نارتخد  نانز و  نیب  رد  زراـب  فعـض  هطقن  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  نمـشد  دوب . ینید  تفرعم  شنیب و 

يریگهرهب اب  تایآ و  تایاور و  زا  یخرب  هب  کسمت  اب  نانآ  درک . مالسا  رد  نانز  قوقح  هاگیاج و  هب  تبـسن  ررکم  ياهدیدرت  تاهبش و 
هعماج ناوج  نارتخد  هنافسأتم  دندرک و  دراو  وجشناد  نارتخد  صخالاب  نانز  یتدیقع  ماظن  رب  هدرتسگ  یموجه  ینید ، نوتم  زا  یـضعب  زا 

رهاظ هب  ءوس و  تائاقلا  نیا  ریثأت  تحت  ًادـیدش  دـندوب ، رادروخرب  نانز  لئاسم  هنیمز  رد  تاعالطا  نیرتمک  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  مه  ینید 
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هب شیارگ  هنیمز  هلأسم  نیا  دـشیم و  داجیا  ناـنآ  رد  تاداـقتعا  نید و  هب  تبـسن  یفنم  شرگن  دـنتفرگیم و  رارق  هناـبلطقح  هناعفادـم و 
قوقح و اب  نانز  ییانشآ  تهج  مزال  مادقا  هنافسأتم  دومنیم . مهارف  ار  ناشیدنارگد  يوس  هب  نانآ  درکیور  یگدزبرغ و  برغ و  رهاظم 

يرثؤم يدج و  مادقا  یلو  دـیزرو  دـیکأت  نآ  يور  يربهر  مظعم  ماقم  ررکم  هک  ياهلأسم  تسا . هتفرگن  تروص  مالـسا  رد  دوخ  هاگیاج 
همه نیا  داـجیا  دوش  هتفگ  دـیاش  دـش . داـجیا  ناـنز  یتفرعم  یملع و  حطـس  ءاـقترا  يارب  هنیمز  رتـمک  تفریذـپن و  تروص  اتـسار  نیا  رد 
نانز یملع  حطـس  ءاقترا  تهج  يزاسهنیمز  نانز ، هژیو  هیملع  ياههزوح  اههاگـشناد ، داجیا  نانز ، نارتخد و  يارب  یلیـصحت  ياهتصرف 

ءاقترا يرگنشور و  هب  رجنم  مادک  چیه  تفرگ ، تروص  اتسار  نیا  رد  هچ  نآ  هک  تشاد  ناعذا  مهم  نیا  هب  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدوب 
يداقتعا ینید و  ياهناینب  تیوقت  هب  رتمک  یلو  دـش ، نانآ  كردـم  حطـس  ءاقترا  هب  رجنم  هکلب  دـشن  نانز  شنیب  تفرعم و  ملع و  حـطس 

ناوت رتمک  دـنریگیم ، رارق  نانز  لئاسم  هزوح  رد  نمـشد  نیگمهـس  هدرتسگ و  تامجاهت  ضرعم  رد  یتقو  ورنیا  زا  دـش ، هتخادرپ  نانآ 
ياقترا ياتـسار  رد  رثؤم  ریگارف و  تضهن  کی  دیاب  ورنیا  زا  دندرگیم . لاعفنا  راچد  ًابلاغ  دـنهدیم و  ناشن  دوخ  زا  یگداتـسیا  عافد و 

تروص نانز ، قوقح  هدش و  لئاق  رـشق  نیا  يارب  ینید  ياههزومآ  رد  هک  یعیفر  دنلب و  هاگیاج  نانآ و  ياهتلاسر  هب  تبـسن  نانز  شنیب 
هتـساک هناگیب  گنهرف  زا  نانآ  يریذپبیـسآ  نازیم  زا  دـبای ، ءاـقترا  ناـنز  تخانـش  تفرعم و  حطـس  هچ  ره  هک  دـسریم  رظن  هب  دریگ و 

، یقالخا یعامتجا -  تافارحنا  زاسهنیمز  ازبیسآ و  لماوع  زا  یکی  اهتصرف  زا  تسرد  هدافتـسا  مدع  دیفم و  لاغتـشا  مدع  دش . دهاوخ 
نودب دایز  ياهتصرف  هک  ارچ  دنرادن . اهنآ  يارب  یلوصا  حیحص و  مجسنم و  يزیرهمانرب  دارفا  هک  تسا  ییاهتصرف  يراکیب و  دوجو 

يور زا  هتـسشن و  راکیب  هک  دـید  ار  یناوج  یتقو  (ص ) مرکا ربماـیپ  ورنیا  زا  تسا  یناطیـش  ياـههشقن  ناطیـش و  بذـج  لـماع  هماـنرب ،
دنکیم هاگن  وت  هب  مشخ  بضغ و  يور  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یتلاح  نیا  : » دومرف لقن  قبط  دـشکیم ، طخ  نیمز  يور  بوچ  اب  یگدوهیب 
ضرعم رد  هک  يدارفا  نیرتـشیب  دـهدیم ، ناـشن  تاـیبرجت  تاـقیقحت و  دـیایب ». وـت  غارـس  هب  ناطیـش  هکنیا  يارب  تسا  تصرف  نیرتـهب  و 

تالکـشم نیرتهدـمع  زا  یکی  هنافـسأتم  دـنرادروخرب . يرتشیب  يراکیب  تاقوا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دـنریگیم ، رارق  یقـالخا  فارحنا 
يرادهناخ ياهتیلؤسم  یگدنز ، ندش  ینیـشام  اب  اریز  تسا ؛ نانآ  یگدنز  رد  همانرب  نودب  يراکیب و  تاقوا  دوجو  ام ، هعماج  رد  نانز 

تالاغتــشا و داـجیا  تـهج  يریبادــت  هـک  تـسا  نـیا  تـیبرت ، مـیلعت و  ناـیلوتم  ياـهتلاسر  نیرتهدــمع  زا  یکی  تـسا . هتفاـی  شهاـک 
نوریب یمـسر و  لغـش  کی  داجیا  ًامازلا  لاغتـشا ، زا  روظنم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنیامن . مهارف  ار  نانز  يارب  رثؤم  دیفم و  ياهیمرگرس 
تغارف تاقوا  يراکیب و  ياهتصرف  دـنناوتب  اهنآ ، زا  هدافتـسا  اب  ناـنز  هکنیا  يارب  تسا  ییاـههنیمز  داـجیا  روظنم  هکلب  تسین ، لزنم  زا 

ءاقترا بجوم  هک  نیا  نمـض  دناوتیم  حیحـص  یتیبرت  فادها  اب  یگنهرف ، نما  زکارم  داجیا  نینچمه  دـننک . رپ  دـیفم  تروص  هب  ار  دوخ 
هک یلغـش  ياهتصرف  داـجیا  اـب  دـشاب و  ناوج  نارتخد  اـهمناخ و  تقو  ندرک  رپ  يارب  ياهلیـسو  ددرگ ، ناـنز  یگنهرف  یملع -  حـطس 

صاصتخا روما  نیا  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـشخب  دنناوتب  دنزادرپیم ، يرادهناخ  هناخ و  روما  هب  دنتـسه و  لزنم  رد  هک  نیا  نمـض  اهمناخ 
نآ رب  هوالع  يراکیب  تاقوا  دوجو  دـنریگ . هرهب  یبوخ  هب  دوخ  يراکیب  تاقوا  زا  دـنناوتب  هداوناخ ، هب  يداصتقا  کمک  نمـض  ات  دـنهد 

دوـجو هدـمع  لـلع  زا  یکی  دراد و  ناـنز  يور  یفنم  رایـسب  ریثأـت  مه  یناور  یحور و  رظن  زا  دـشاب ، تاـفارحنا  زاـسهنیمز  دـناوتیم  هـک 
هب هجوت  هتبلا  دشابیم . هلأسم  نیمه  تسا ، شیازفا  هب  ور  رادهناخ  ياهمناخ  رد  هدنیازف  تروص  هب  هک  یگدرـسفا  باصعا و  ياهیتحاران 

دیامن و طیرفت  طارفا و  راچد  ار  ام  دیابن  نانز ، يارب  رثؤم  دیفم و  یبسن ، لاغتشا  داجیا  ترورض  هک  دراد  تیمها  شخب  نیا  رد  هتکن  نیا 
هداوناخ يونعم  یتسرپرـس  يارب  ار  نانآ  تمالـس  طاشن و  میدرگ و  نانز  یحور  یمـسج و  یگتـسخ  بجوم  داـیز ، تالاغتـشا  داـجیا  اـب 

هرتسگ اب  نانز  لاغتشا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح ، ره  هب  مییامن . مهارف  ار  يرگید  هدیدع  لئاسم  تالکشم و  داجیا  هنیمز  میهد و  شهاک 
هعماج هداوناخ و  ریگنابیرگ  ار  یتالـضعم  (ع ،) ینید نایاوشیپ  هریـس  ینید و  ینابم  اب  قابطنایب  یلم و  گنهرف  فرع و  فالخ  ياهیور  و 

نیا رادهدـهع  نادرم  هتـشادرب و  اـهمناخ  شود  زا  ار  یگدـنز  ياـههنیزه  نیمأـت  راـب  مالـسا ، هک  تشاد  هجوت  مهم  نیا  هب  دـیاب  دـنکیم .
ترورض کی  ناونع  هب  هک  هچ  نآ  دندرگب و  راک  لابند  هب  يرابجا  تروص  هب  اهمناخ  هک  درادن  ترورض  اذل  دنـشابیم . مهم  تیلوئـسم 
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تخادرپ و نآ  هب  دـج  هب  دـیاب  هک  تسا  اهمناخ  تغارف  تاقوا  زا  هنیهب  هدافتـسا  تهج  دـیفم  یتالاغتـشا  اههمانرب و  داجیا  دوشیم  حرطم 
دنچ هب  ناوتیم  دش  هتخادرپ  نآ  هب  هک  یثحابم  هعومجم  يدنب  عمج  رد  يداهنشیپ  ياهراکهار  يدنب و  عمج  دومن . يزیرهمانرب  نآ  يارب 

ياهتیلوئسم فیلاکت و  قوقح و  هب  تبـسن  نانز  تخانـش  مدع  نوچ  ییاهفعـض  هطقن  زا  هدافتـسا  اب  نمـشد  درک : هراشا  یـساسا  هتکن 
هب ییانتعایب  هیحور  داجیا  و  هنانز ، ياهشقن  نتـشاگنا  تسپ  نآ ، ناینب  هیاپ و  ندرک  تسـس  هداوناـخ و  داـهن  نتـشاگنا  هدـیدان  شیوخ ،
اب اـم  ناـنز  یگنهرف  يزاـسناسمه  يارب  ار  هرهب  نیرتهب  رگید ، يوس  زا  هدـنبیرف  ياههدـعو  هئارا  اـب  و  وس ، کـی  زا  یقـالخا  ياـهشزرا 

دندناشفا هانگ  مخت  نادساف ، دیامرفیم : هراشا  نآ  هب  ییابیز  هب  هغالبلا  جهن  رد  (ع ) یلع ترـضح  هک  روط  نامه  تشادرب ؛ برغ  گنهرف 
رد دوشیم  هظحالم  هک  روط  نامه  دنتـشادرب ! دوبن  یتخبدـب  باذـع و  زج  هک  ار  نآ  لوصحم  دـندرک و  يرایبآ  بیرف  رورغ و  بآ  اـب  و 

يارب هنیمز  داجیا  هب  نکرپ  ناهد  نیغورد و  ياهدـیعو  هدـعو و  اب  دـندناشفا و  هعماج  رد  ار  هانگ  مخت  مجاهم ، دـساف و  دارفا  اـم ، هعماـج 
دایز تیانج و  مرج و  رامآ  نتفر  الاب  قالط ، رامآ  شیازفا  هداوناخ ، لزلزت  زج  یلـصحام  مه ، ًاتیاهن  دـنتخادرپ و  نآ  عویـش  هاـنگ و  دـشر 

ترورض يزاسگنهرف ، رد  نامجاهم  شقن  فیعضت  يارب  تشادن . ام  هعماج  يارب  يرگید  ناغمرا  داتعم ...  هزره و  یلاباال و  دارفا  ندش 
نیرتهب ناونع  هب  نانز  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماـما  ياـهدومنهر  هب  هجوت  میـشاب - : هتـشاد  هجوت  لـیذ  لـئاسم  هب  هک  دراد 

تکراشم بلج  يارب  یلوصا  يزیرهمانرب  هب  رما  نایلوتم  نالوئـسم و  يدـج  ماـمتها  مالـسا - . رد  نز  هاـگیاج  ناگدـننکنییبت  نارـسفم و 
يارب يزاسهنیمز  دوشن - . ببـس  ار  گنهرف  هداوناـخ و  لزلزت  تاـبجوم  هک  ياهنوگ  هب  ینید  یگنهرف و  یـسایس -  ياـههصرع  رد  ناـنز 
رجنم هک  ياهمانرب  یحارط  هب  نانز - . ثحابم  حیحص  لیلحت  شریذپ  تهج  يزاساضف  نانز و  هب  تبسن  یمومع  گنهرف  شرگن  حالـصا 

. تسا تایرورض  زا  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  قوقح و  اب  نانز  ییانـشآ  صخالاب  دوش  هجوت  ددرگ ، نانز  شنیب  هبناج  همه  قیمعت  دشر و  هب 
نوـچ یتالـضعم  لـح  تهج  نارتـخد  ناـنز و  رد  رتـشیب  هچ  ره  ییارگ  ترخآ  هیحور  ءاـقترا  يروابادـخ و  يارب  هـنیمز  ندرک  مـهارف  - 

اب یناسمه  گنهرف و  رد  يریذـپریثأت  هک  ءاشحف و ...  دایتعا و  تسرپرـس ، نودـب  نادـنزرف  نانز و  هداوناخ ، لزلزت  قالط ، حطـس  شیازفا 
طارفا و زا  يرود  یـصخش و  هقیلـس  لامعا  هنوگره  زا  يرود  تیاهن  رد  تسا و  هدروآ  ناـغمرا  هب  اـم  ینید  هعماـج  يارب  برغ  گـنهرف 
(2 . 19 رشح ، ( 1 تشون :  یپ  دشاب . رثؤم  برغ ، گنهرف  زا  نانز  يریذـپ  ریثأت  زا  يریگشیپ  رد  دـناوتیم  نانز ، لئاسم  هزوح  رد  طیرفت 
(7 ص 413 . ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 6 نامه ص 192 .  ( 5 ص 191 . سیئول ، رزوک  ( 4 . 36 فرخز ، ( 3 ص 426 . رردـلا ، ررغ و  حرش 
، سیئول رزوک  ص426 - . رردلا ، ررغلا و  حرش  یـضترم -  فیرـش  ذخأم - :  . 81 درف -  يراـفغ  نسح  ص 262 ؛ ج 6 ، ۀمکحلا ، نازیم 

يدمحم دمحم  ۀمکحلا ، نازیم  . - 1376 مشش ، پاچ  یملع ، تاراشتنا  یثالث ، نسحم  همجرت  یـسانشهعماج ، ناگرزب  هشیدنا  یگدنز و 
، نانز باـتک  رفيراـفغ ، نسح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  یعاـمتجا ، لرتنک  تراـظن و  . - 1376 یمالـسالا ، مالعالا  بتکم  يرهـشير ،
يدـالوف و دـمحم  هـمجرت  یـسانشهعماج ،» يدربراـک  میهاـفم   » ناـتاناج رنرت ، چا  یئاـبطابط - . نیـسحدمحمدیس  نازیملا ، هرامش 17 - .

تیبرت تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، تیبرت  یـسانشبیسآ  هژیو  یمالـسا  تیبرت  . - 1378 هر ،) ) ینیمخ ماما  هسسؤم  رـشن  يرایتخب ، هللازیزع 
، يداقتنا همانلـصف  دقن ، باتک  شرورپ - . شزومآ و  ترازو  یبرع  نآرق و  ینید ، سورد  یگنهامه  ءالتعا و  داتـس  تکراشم  اب  یمالـسا 

اهدرکیور 1379. اهتیولوا و  نانز  تالکشم  لئاسم و  یسررب  یشیدنامه ، تالاقم  هعومجم  مزینیمف - . هرامش 17 ، یگنهرف ، یفسلف ،

للم ریاس  مالسا و  رد  نز  قوقح  تیصخش و  هب  یهاگن 

شرگن نینچمه  درادیم .  نایب  ار  نز  هرابرد  نیشیپ ، نامدرم  شنیب  زا  ياهمش  هدنسیون  راتـشون ، نیا  رد  هدیکچ : لضاف  دمحم  هدنـسیون :
هک ینیگنـس  راـب  دناهتـشاد و  اور  وا  قح  رد  ناگتـشذگ  هک  یملظ  زا  دـشکیم و  ریوصت  هب  عاـمتجا  هرکیپ  مین  نیا  نوماریپ  ار  ناددـجتم 
رد دنادیم و  مالسا  شخب  ییاهر  بتکم  ار  وا  طاشن  يدنلبرس و  هار  هناگی  دنکیم .  هوکـش  دناهداهن ، شفیطل  ناور  مسج و  رب  نایزورما 

زیگناربلاجنج و ياهثحب  زا  یکی  نانز  قوقح  تسا .  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  لداعتم ، نید  نیا  نوؤش  همه  رد  ار  نز  یتخبکین  همتاخ ،
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 . تسا نانز  قوقح   » عوضوم هدش ، یطیرفت  یطارفا و  تایرظن  راچد  حرطم و  یملع  عماوج  رد  نونکات  مایالا  میدق  زا  هک  يزیمآهطـسفس 
هک دنیامیپیم  ار  طارفا  قارغا و  هار  يردق  هب  نانآ  قوقح  قاقحا  نانز و  يدازآ  راعـش  زا  عافد  رد  ناگدـنیوگ ، ناگدنـسیون و  زا  یخرب 
اب رگید  هتـسد  دـنرادن .  یمـسج و ...  ناوت  تاساسحا ، فطاوع و  رکفت ، لقعت و  فلتخم  لحارم  رد  يزیامت  هجو  چـیه  نز  درم و  اـیوگ 

هدافتسا يارب  هنوگرازبا  ییایـشا  ای  هثیبخ  حاورا  ناطیـش و  ای  ناویح  ار  نانآ  هکلب  دنرادنپیمن  ناسنا  ار  نانز  توافت ، هجرد  داتـشه  دص و 
 .« اطرفم وا  اطرفم  اما  لهاجلا  دجتال  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تیرشب  گرزب  میکحتفگ  شوخ  هچ  دنسانشیم .  اهدرم )  ) اهناسنا

 . طیرفت هار  ای  دـیامیپیم و  طارفا  هار  ای  هک  دوب  دـناوتن  نیا  زج  ناسنا  يدوجو  ياـههتفگن  اـههتفهن و  رارـسا و  زا  ربخ  یب  لـهاج و  يرآ 
هنابآم طیرفت  ياههیـضرف  اهاعدا و  زین  و  نادرم ، نانز و  قوقح  يواست  نارادفرط  هنایارگ  طارفا  ياهداهنـشیپ  اهاعدـم و  لک  هناتخبـشوخ 
همادا یلو  رتعماج ) رتلماک و  دراوم ، یخرب  رد  یتح   ) دـش هبرجت  دـمآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  يرـشب  عماوج  نیـشیپ  راودا  رد  ناـنآ  ياـبقر 

اب ینوگمهان  ترطف و  تایـضتقم  اب  تاررقم  بادآ و  نآ  یگنهامهان  اههبرجت ، نآ  تیقفوم  مدع  رـس  اهنت  ایوگ  دـنامن .  رادـیاپ  تفاین و 
یمسج يدنمناوت  لیبق  زا  یبنج  ياهیگژیو  رد  دنکیرشتیناسنا و  رد  نز  درم و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب .  ترطف  ناهج  رد  تقلخ  تنس و 

، هدرک هجوت  تاکرتشم  هب  ارصحنم  يرشب  هشیدنا  رکف و  هریاد  ندوب  دودحم  ياضتقم  هب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  توافتم ، هریغ  یناور و  و 
رد هدرک ، هجوت  سنج  ود  نیا  زا  کی  ره  هژیو  داعبا  هب  طقف  رگید  یخرب  دندش و  يواست  تکرـش و  هب  دقتعم  فیاظو ، قوقح و  مامت  رد 

دیاب هعماج -  هدـنراد  اپرب  هدـنزاس و  نکر  ود  ناونع  هب  درم -  نز و  هک  نیا  زا  لفاغ  دـندومیپ .  طیرفت  هار  نانز  فیاـظو  قوقح و  نییعت 
مشچ و تاواسم  ینعی  دـنیامن ; لمع  ندـب -  لک  رد  رثؤم  لاعف و  ياضععا  ناونع  هب  ناـبز -  اـپ و  تسد و  شوگ و  مشچ و  شقن  دـننام 
، داب دننام  اهبیسآ  عاونا  اب  دروخرب  ضرعم  رد  هدوب  هدرپ  یب  زاب و  شوگ ، دننام  مشچ  هک  دنکیمن  اضتقا  ندب ، يارب  ندوب  دیفم  رد  شوگ 

دنشابیم ندب  کی  وضع  ود ، ره  هک  لالدتـسا  نیا  دشاب و  شـشوپ  یب  هداشگ و  تسد ، دننام  دیاب  نابز  ای  دریگ و  رارق  هریغ  زاگ و  بآ ،
اـهیگژیو و کـی ، ره  هـک  ارچ  تساـسران  صقاــن و  هدیــشوپ ؟ يرگید  هداــشگ و  ور  یکی  هتــسب ; يرگید  تـسا و  زاــب  یکی  ارچ  سپ 
، تموکح هنحـص  رد  ار  ياهژیو  بصاـنم  لوا و  هجرد  ياهتـسپ  ناـنز ، خـیرات ، زا  یعطاـقم  رد  دـنراد .  دوخ  هب  صوصخم  ياـهدرکراک 
هب روبجم  نارتخد  یلو  دـندوبن  رداـم  ردـپ و  هب  هقفن  نداد  هب  فظوم  نارـسپ  راودا ، یخرب  رد  دـندش و  اراد  دوخ  روشک  هرادا  تساـیس و 
هک يدح  ات  دنتـشادیم  ساپ  ار  نانز  تمرح  تدش ، هب  نایرـصم  نینچمه  دوبن .  اهنآ  ینطاب  لیم  قفاوم  رگا  یتح  دندوب  دـهعت  نیا  ماجنا 
هب دوب .  نز  زا  درم  لماک  تعاطا  دشیم ; تبث  رصم  مدرم  جاودزا  هلابق  رد  هک  یطیارـش  زا  یکی  دندناریم .  نامرف  نانآ  رب  ونابهـش  دنچ 

يونابتمدخ هب  فرـصت  لخد و  نودب  ار  دوخ  دزمتـسد  دندوب  روبجم  نادرم  دوب و  هداوناخ  ياورنامرف  ناتـساب ، رـصم  رد  نز  یلک ، روط 
دوب و نانز  رایتخا  رد  یماظن  تیریدـم  اهروشک  یخرب  رد  و  ( 2  ) دننک جرخ  رهوش  هزاجا  نودب  ار  نآ  دنتـشاد  قح  نانز  دـنروایب و  هناخ 
یـسایس و نـالک  روـما  هرادا  رد  ییاههویـش  نینچ  هک  اـجنآ  زا  و  دیـسریم .  ناـنآ  ياـضما  هب  سب  شتآ  حلـص و  گـنج و  ياـهدادرارق 

نانآ شود  زا  نالک  درختیریدم و  نیگنـس  راب  یجراخ  راشف  نودـب  یعیبط و  روط  هب  دوبن ، قفوم  هداوناخ  یتسرپرـس  روشک و  يداصتقا 
رد نز  يریذپ  تیلوؤسم  تیریدم و  ور  نیا  زا  دندیشک .  شود  رب  دنتشادرب و  نادرم  و  دنداهن ) نیمز  رب  ار  نآ  نانز  دوخ  ای   ) دش هتشادرب 

رادیاپ زین  رـصم  دوخ  رد  دشن ، لومـش  ناهج  درکن و  تیارـس  رگید  ياهروشک  هب  رـصم  هتفرـشیپ  ندمتم و  روشک  زا  طقف  هن  حطـس ، نیا 
رثکا تدـم  نیا  مامت  رد  تشاد و  رارق  قوقح  عییـضت  ریقحت و  یمارتحا و  یب  دروم  نز  مالـسا ، زا  لبق  لاـس  رازه  هس  دودـح  رد  دـنامن . 
روـط هب  دـندرکیم و  هاـگن  ناـنز  هب  رگیدـکی  دـننام  ندـمتم  همین  هچ  ندـمت و  یب  یـشحو و  هچ  ندـمتم ، هتفرـشیپ و  هـچ   » لـلم ماوـقا و 

، نز مالـسا ، زا  لبق  ندـمتم  یقرتم و  یتح  ندـمتم و  همین  للم  ماوقا و  رد  جـیار  ياهنییآ  بلغا  رد  دـندومنیم .  راتفر  نانآ  ابتخاونکی 
هب نمؤم  دارفا  يارب  هچرگ  هسیاـقم  تشاد .  رارق  نادـنزرف  نارهوش و  ناردـپ ، راـیتخا  رد  راو  هدرب  هکلب  میمـصت ، هدارا و  یب  دوب  یناـسنا 

ریاس تاروتسد  ای  للم  ماوقا و  موسر  بادآ و  هک  تسین  يزاین  نآرق ، یهلا  تاروتـسد  ندوب  هنامیکح  هب  دقتعم  مالـسا و  ماکحا  تیناقح 
، مالسا نقتم  ماکحا  یتسرد  تحـص و  هب  رتشیب  نانیمطا  دامتعا و  بسک  يارب  یلو  دوش ، نییبت  یـسررب و  نیـشیپ  ینامـسآ  نایدا  بتک و 
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توق یمالسا ، ریغ  للم  نایدا و  اب  مالسا  هسیاقم  اب  ات  میشاب  هتشاد  نایدا  للم و  ریاس  تاررقم  موسر و  بادآ و  هب  هاتوک  دنچ  ره  ياهراشا 
، یمالسا ریغ  هاگدید  رد  نز  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا  یخیرات ، رظن  زا  ددرگ .  رتحـضاو  رتنـشور و  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماکحتـسا  و 

بتارم هب  تسا ، -  ینامـسآ  نایدا  ریغ  رد  تیرـشب  ناـهج  تارکفت  عون  نیرتهتفرـشیپ  یخرب ، معز  هب  هک  برغ -  رـصاعم  رکفت  رد  یتح 
رهوش ربق  رانک  رد  دنتـشکیم و  ار  نز  رهوش ، گرم  زا  سپ  لیابق ، زا  یخرب  رد  هک  ییاـج  اـت  تسه .  هدوب و  درم  زا  رتمولظم  رتمورحم و 

هب  ) تشاد کلمت  قح  مالسا  زا  لبق  ندمتم  ماوقا  رد  نز  ( 3  . ) دندرکیم نفد  رهوش  روگ  رد  هدنز  ار  نز  رگید ، یخرب  دندرکیم و  نفد 
دنه نز  اب  اهتلم  دروخرب  زا  ییاـههنومن  ( 4 ( . ) هناوید كدوک و  نوچمه   ) تشادـن ار  دوخ  لاـم  رد  فرـصت  قح  اـما  هریغ ) ثرا و  ببس 
ریاس دـننامه  هکلب  دوبن ، رگید  ماوقا  للم و  زا  رتهب  نانز  تیعـضو  اما  دوب  گنهرف  ندـمت و  ملع ، ياراد  دـنه  میدـق ، ناراگزور  زا  هچرگ 

شیارآ رخاف و  ياهـسابل  اب  نز  وا ، گرم  زا  سپ  دوب و  رهوش  کلم  هدرب و  جاودزا ; زا  سپ  ردـپ و  هدرب  کلم و  جاودزا ; زا  لبق  اـهتلم ،
دربیمن و ثرا  دوخ  ناگدرم  زا  دشیم .  هدـنازوس  شتآ  رد  هدـنز  شرهوش  هدرم  دـسج  اب  هارمه  فافز ، یـسورع و  بش  نوچمه  هدرک 

تایحور قالخا و  یگتـسکشرس  اشنمرـس  هانگ و  همـشچرس  نز ، دندوب  دقتعم  يدنه  ماوقا  دندادیم .  شرهوش  وا ، تیاضر  نذا و  نودب 
مادعا بجوم  نز  تنایختشترز  نییآ  قبط  ناتـساب ، ناریا  رد  ناریا  ( 5  . ) دندوبن لئاق  یناسنا  لقتسم  تیـصخش  وا ، يارب  تسا و  هعماج 
دـشیم مادعا  هب  موکحم  رارکت ، تروص  رد  ینادنز و  راب ، نیلوا  رد  هک  تروص  نیا  هبتفای  فیفخت  مکح  نیا  نایناساس  دهع  رد  دوب و 

هرهچ گنر  دندشیم و  تحاران  هدرسفا و  رایسب  رتخد ، ربخ  ندینش  زا  دونـشوخ و  رـسپ ، تدالو  ربخ  ندینـش  زا  ناردپ  میدق  رـصم  ( 6 . )
زا لبق  ار  نارتخد  هار  نیا  زا  دنتـشاد و  یتایبرجت  نینج ، ییاسانـش  يارب  دـنزرف ، ندوب  رتخد  سرت  زا  هک  نیا  بلاـج  درکیم .  رییغت  ناـنآ 

دوخ ياههناخ  زا  دنتسناوتیمن  زگره  نانز  دنتـشاد و  نانز  ینیـشنهناخ  رب  رارـصا  مامت ، صرح  اب  میدق  نایرـصم  دندرکیم .  طقـس  دلوت 
لفسا كرد  زا  يرادومن  ینانوی  نز  نانوی  دنتسیزیم .  یتسپ  يراوختیاهن و  رد  نایادخ و  اهخاک و  يراذگتمدخ  يارب  زج  دنیآ  نوریب 

نآ ناشخرد  ندمت  رد  یـشقن  دوب و  یعامتجا  تیـصخش  دـقاف  نز  میدـق ، نانوی  رد  تلذ .  یتسپ و  تیاهن  رد  یگدـنز و  قالخا  رد  دوب 
 . تخادرپیم یشورف  تفع  هب  رایـس  ياهدکترـشع  تروص  هب  یعطقم ، رد  دشیم و  هتـشاد  هگن  ناهنپ  هناخ  رد  و  تشادن .  ییالط  رـصع 

: دیوگیم ینانوی  فورعم  بیطخ  نتسومد   .« » دشاب سوبحم  هناخ  رد  شدوخ  دننام  مه  نز  مان  دیاب  : » دسیونیم ینانوی  ناخروم  زا  یکی 
نیمه ردپ  دوب و  هبه  شورف و  لباق  نانوی  رد  نز  عورـشم ».  نادنزرف  يارب  ار  نارـسمه  و  میهاوخیم ...  تذـل  يارب  ار  نارـسوه  نانز  ام  »

 . دوب هداد  ضرق  بیطخ  دایب » یسلآ   » هب ار  دوخ  رسمه  زین  طارقس  یلوق ، هب  دوب و  هدیشخب  دوخ  ناتسود  زا  یکی  هب  ار  وا  ردام  نتـسومد ،
نز یلو  دنک .  ادیپ  دوخ  نز  يرتسبمه  يارب  ار  یناوج  درم  تشاد  هفیظو  دوب ، هدـنارذگ  ار  یناوج  نینـس  رگا  درم  نامز ، نآ  فرع  رد  و 
رد دـشیم ، شورف  دـیرخ و  هدرب  دـننام  نز ، ناینانوی ، نایم  رد  ( 7  . ) دوب لتق  قحتـسم  رهوش ، نذا  نودب  یـسنج  هطبار  عون  ره  نتـشاد  اب 

هراجا ای  ضرق  دنـشورفب و  ار  دوخ  رتخد  نز و  دنتـسناوتیم  رهوش  ای  ردپ  تشادـن .  تایح  ترـشاعم و  تیکلام ، قح  رهوش  ردـپ و  ربارب 
مور ندـمت  تفرـشیپ  اـب  هتبلا  دـناسرب .  لـتق  هـب  ار  دوـخ  نز  یتـح  دادیم  هزاـجا  درم  هـب  مور  تاررقم  مور  ( 8  . ) دنــشکب ار  وا  دـنهد و 

یناوارف جاور  نانز ، یگزره  اشحف و  داسف و  ضوع ، رد  اما  دش .  هداد  اهنآ  هب  یبسن  يدازآ  تفای و  فیفخت  یکدـنا  نانز  رب  اهیریگتخس 
هداوناخ دندوبن .  هداوناخ  وضع  یتح  يرـشب و  هعماج  ءزج  نانز ، دش ، يراذگهیاپ  دالیم  زا  لبق  نرق  راهچ  هک  مور  ندـمت  رد  ( 9  . ) تفای
یمسر اهنآ  تالماعم  دندوبن و  دتس  داد و  هب  زاجم  نینچمه  دنتـشادن .  ار  هاگداد  رد  تیاکـش  قح  نانز  دشیم و  لیکـشت  نادرم  زا  طقف 

تشادن دوجو  شمیمصت  يارجا  يارب  یعنام  دوب و  ذفان  شیار  دیدیم  نز  نتشک  رد  ار  تحلصم  يدرم  رگا  یتح  دشیمن و  تبث  دوبن و 
رد رهوش  لاوما  رد  ریذـبت  فارـسا و  رظن  زا  نز  مرج  رگا  درک : هراـشا  دراوـم  نیا  هب  ناوـتیم  ناـنآ  موـسر  بادآ و  زا  اـهیروشآ  ( 10 . )

کی یلاس  نایروشآ  ناینادلک و  ندمت  زکرم  لباب   » نیمزرس رد  ( 11  . ) دنک قرغ  بآ  رد  ار  وا  تشاد  قح  شرهوش  دشیم  تباث  هاگداد 
دنتخورفیم یخرن  هب  ییابیز ، بسح  رب  ار  کی  ره  دندرکیم و  عمج  اج  کی  رد  دندوب  هتـشاذگ  ییوشانز  نس  هب  اپ  هک  ار  ینارتخد  راب ،

ار دوـخ  ناردـپ  نادـنزرف  یتـح  دوـبن  ندـمت  گـنهرف و  زا  يرثا  چـیه  ینیچ  لـلم  ماوـقا و  ناـیم  رد  رود ، رایـسب  نارود  رد  نـیچ  ( 12 . )
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لاس هب  هتـشذگرد  یـس  هوف   » مان هب  یمیکح  صخـش  هک  نیا  ات  تاـناویح . ) نوچمه   ) دنتخانـشیم ار  دوخ  نارداـم  طـقف  دنتخانـشیمن ،
رس و مدرم  هتفـشآ  لاوحا  عاضوا و  هب  يدح  ات  دومن و  میظنت  زور  نآ  یعامتجا  یگدنز  يارب  یتاررقم  تاروتـسد و  دالیم ، زا  لبق   2736

زیچ یـضارتعا ) قح  چـیه  نتـشاد  نودـب   ) راوهدرب يربنامرف  زج  گنهرف ، ندـمت و  نآ  زا  نز  مهـس  فساـت ، لاـمک  اـب  یلو  داد .  ناـماس 
رـسپ رظن  ریز  وا ، توف  زا  سپ  دشاب و  رهوش  رماوا  تحت  جاودزا ، زا  دعب  دـنک و  تعاطا  ردـپ  زا  تسیابیم  جاودزا  زا  لبق  دوبن .  يرگید 

ناتـسبرع اهبرع و  ( 13  . ) دنتـسنادیمن دـنزرف  ار  نارتخد  اریز  تشادـن ; دوجو  ثرـالا  مهـس  نارتخد ، يارب  ندـمت  نآ  رد  دوخ .  گرزب 
شیب مک و  موسر  بادآ و  رد  ناتـسبرع ) هریزج  هبـش   ) ندمتم ریغ  فیاوط  و  نمی ) دـننام   ) ندـمتم ماوقا  زا  معا  برع ، للم  ماوقا و  عضو 

نآ هبتیلهاج  بارعا  هک  یـشکرتخد   » هلاـسم هب  یهاـگن  تسین  تبـسانمیب  دوب .  زور  نآ  یناـسنا  عماوج  رگید  فیاوط  لـلم و  نوچمه 
اهبرع نآ ، میقتسم  بطاخم  هچرگ  تسا ، هدش  عقاو  خیبوت  دروم  رکذ و  ررکم  نآرق  رد  هک  یشک  دنزرف  عوضوم  میزادنیب : دندوب  روهشم 

لک لماشتسا  یباطخ  ماع و  تسا  يروتـسد  ( 14  ) هراجای یعمـسا  ینعا و  كایا  و  ۀقیرط : یلع  نآرقلا  لزن   » ياضتقم هب  یلو  دنـشابیم 
 . دوب عیاش  یتح  ای  نارگید و  زا  رتشیب  برع  رد  راتفر  هویـش و  نیا  هک  درک  لالدتـسا  نآ  رهاظ  هب  کسمت  اب  ناوتیمن  نایناهج و  ناهج و 

نیل  » هتفگ هب  اما  دشیم  لماش  ار  فیاوط  همه  تفرگیم و  تروص  ناوارف  اهبرع  نایم  رد  یـشک  دنزرف  هک  تسا  لقن  ینادـیم   » زا هچرگ 
يرتشب ناقتا  زا  لوپ  نیل   » راـتفگ ( 15  . ) داتفایم قافتا  تردـن  هب  مه  نآ  نانیـشنارحص )  ) برع لیابق  فیاوط و  زا  یـضعب  رد  طـقف  لوپ 

نیا زا  دوب .  دیدش  رایـسب  هدنـشخرد و  برع ، رد  يریاشع  یگدـنز  ياضتقا  هب  يدـنواشیوخ  فطاوع   - 1 ریز : لـیالد  هبتسا  رادروخرب 
يرتخد فرط  ره  زا  مصاختم ، هفیاط  ود  نیب  يزیرنوخ  گنج و  هب  نداد  نایاپ  سب و  شتآ  حلص و  يارب  هک  دوب  نینچ  برع  تداع  ور ،

هشیمه يارب  ار  هلیبق  ود  نآ  نیبتیمیمص  افص و  دندروآیم و  دوجو  هبتبارق  یـشیوخ و  دنویپ  هلیـسو  نیا  هب  دندادیم و  رگید  فرط  هب 
ای ردارب و  ردام ، ردـپ ، یـسک  نآ  دـننام  تیمح و  بصعت و  بضغ  مشخ و  تالاح  زا  یکی  رد  دـشن  هدینـش  زگره  دـندرکیم و  نیمـضت 

رکذ یگلیبق  زایتما  ناونع  هب  اههنارت  اههدورـس و  راعـشا و  رد  اعبط  دوب ، عیاـش  یتداـع  یـشکرتخد  رگا   - 2 دشاب .  هتـشک  ار  دوخ  رهاوخ 
تیامح تواخـس ، تعاجـش ، لیبق  زا  یفاصوا  هک  نانچمه  درکیم .  داجیا  مذ  حدم و  هناهب  فیاوط ، زا  یکی  رد  شدایز  مک و  دشیم و 

مان یتح  تسا و  هدش  مذ  حدم و  هیامتسد  هغلابم ،) قارغا و   ) اب یلهاج  برع  راعشا  رد  ناوارف  اهنآ  دادضا  دهع و  هب  يافو  ناگدنهانپ ، زا 
رد  ) دارجلا ریجم  و  تواخـس ) رد   ) ییاط متاح  و  دوخ ) هلیبق  موق و  زا  عافد  تعاجـش و  رد   ) دادش نبةرتنع  دـننام  زین  ینانامرهق  اههنومن و 

ایوگ عوضوم ; نیا  هب  نآرق  مامتها  اما  و  تسا .  هدنام  دیواج  هدنز و  اهنابز  رس  رب  هدعو ) هب  يافو  رد   ) لاومـس و  ناگدنهانپ ) هب  یهدهانپ 
تـسه هچنآ  زا  رتگرزب  رتظیلغ و  كدـنا ، ) يرامـش  رد  دـنچ  ره   ) وکین ابیز و  راک  ره  هک  دـشاب  هدـنزاس  مهم و  یتیبرت  هتکن  کی  شرس 

هولج مهم  گرزب و  كدنا ،) يرامـش  رد  دنچ  ره   ) هدیهوکن تشز و  رما  ره  نینچمه  دنوش .  نآ  ماجنا  هب  قیوشت  ناگمه  ات  دوش  یفرعم 
لقن قبط  دراد و  دوجو  شیب  مک و  مه  رـضاح  رـصع  رد  هلاـسم  نیا  تسا  رکذ  ناـیاش  دـنکن .  نآ  ماـجنا  رد  تبغر  یـسک  اـت  دوـش  هداد 
رکذ زا  سپ  دنوشیم .  طقس  ییاسانـش و  یکـشزپ  هعونمم  رازبا  لیاسو و  هب  دلوت  زا  لبق  رتخد  نویلیم  جنپ  یلاس  دنه  روشک  رد  اههناسر 

(. م يافوتم 347 ق .   ) نوطالفا میوش : روآ  دای  هنیمز  نیا  رد  مه  ار  نافوسلیف  زا  نت  دـنچ  رظن  دراد  اج  نز ، هب  فلتخم  ماوقا  شرگن  هویش 
; دـندوب یمومع  كرتشم و  جاودزا  هب  دـقتعم  دنتـسنادیم و  نادرم  مومع  يارب  نامزمه  هدافتـسا  لباق  ار  نز  یکارتشا ، فوسلیف  نودرب  و 

يافوتم  ) وطسرا دنتـسنادیمن .  يرورـض  ار  یـصوصخ  هداوناخ  لیکـشت  دشاب و  هتـشاد  ددعتم  نارهوش  دناوتیم ، نامزمه  نز  کی  ینعی 
هک تشادـنپیم  نینچ  دوب و  اهنآ  ندروآرد  نامرف  تحت  موزل  هب  دـقتعم  اما  تسنادیم  تاـیح  قح  ياراد  ار  ناـنز  دـنچره  م .) 322 ق . 
نز نادجو  انامه  : » دسیونیم نینچ  ماظن  راکتبا   » مان هب  دوخ  باتک  رد  نودرب  ( 16  . ) دنرادن ار  یسایس  قوقح  يدازآ و  یگتسیاش  نانز ،

ناوت موس  ود  نز ، يرکف  یمسج و  ناوت  عومجم  ( » 17  .« ) تسام لقع  زا  رتمک  وا  لقع  هک  هزادنا  نامه  هب  دشابیم  ام  نادـجو  زا  رتمک 
درم نز و  دندقتعم : حیرـشت  ياملع  زا  یخرب  هک  تسا  يردق  هب  درم  نز و  یناور  یمـسج و  توافت  ( » 18  .« ) تسا درم  یمسج  يرکف و 

فعـض و رثا  رد  نادرم  نآ  ناوتان و  فیعـض و  نانآ  دـننام  دـندوب  ینادرم  ینونک ، ناـنز  دازمه  و  دنتـسین .  راـبت  لـسن و  کـی  زا  ینونک 
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(19  .« ) دـنتفرگ رارق  ینونک  يوق  نادرم  رایتخا  رد  نانآ  فیعـض  نانز  دـندش و  ضرقنم  هتـشگ و  دوخ  زا  رتيوق  نادرم  بولغم  یناوتان ،
هیرظن یعامتجا  دادرارق   » دوخ روهـشم  باـتک  رد  بهذـم  یحیـسم  يوسنارف  فوسلیف  ياـفوتم 1778 م .) ونژ و  دـلوتم   ) وسور كاژ  ناژ 

ملع شزومآ  يارب  هن  نز  : » دیوگیم يو  تخاس .  رـشتنم  دوب  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  راذگریثات  زاسهنیمز و  هک  ار  دوخ  فورعم  یبالقنا 
ریش اب  دشاب  يردام  هک  دش  هدیرفآ  نیا  يارب  طقف  يرادم .  تسایس  هن  يروآ و  نف  هن  هشیدنا و  رکفت و  يارب  هن  دش و  هدیرفآ  تمکح  و 

یبرم ای  ردپ  لیوحت  ار  نانآ  نآ ، زا  سپ  و  دیامن .  یتسرپرـس  دوخ  هژیو  تیانع  اب  اهنآ  یناوتان  نارود  رد  دنک و  هیذغت  ار  شدـنزرف  دوخ 
دوش هدامآ  دهد و  لیوحت  دنک و  گرزب  دهد و  ریـش  دیازب و  دوش و  رادراب  هک  دوخ  يردام  هفیظو  ماجنا  هب  ددرگ  زاب  وا  دـهد و  يرگید 
رظن زین  يدجو  دیرف  ( 20  .« ) دشاب درم  لفکت  تحت  شنادنزرف  دوخ و  رخآ ، ات  دیامن و  يراتـسرپ  دهد و  ریـش  دوش و  رادراب  اددـجم  هک 

فـشک فرـص  ار  دوخ  رمع  تقو و  ینز  هاگره  هدـشن و  هدـیرفآ  ینف  یملع و  قیقد  تافاشتکا  يارب  نز  : » دـنکیم ناـیب  هنوگنیا  ار  دوخ 
، هدش جراخ  دوخ  فیاظو  زرم  زا  ینز  نینچ  دسرب  حیرشت  ملع  رد  يدیدج  تاعالطا  هب  ای  دربب و  یپ  یبورکیم  دوجو  هب  ای  دنک  ياهراتس 

یحیـسم فوسلیف  هچین  ( 21  .« ) تشاد رذـح  رب  وا  يوریپ  زا  ار  ناـنز  دـیاب  تسا و  راـک  تیـصعم  دوختنیط  ترطف و  هبتبـسن  صقاـن و 
؟ راـک هچ  تقیقح  هـب  ار  نز   .« » تـسا يربناـمرف  نز ، مـسر  هار و  هدارا و  درم ، مـسر  هار و  : » دـیوگیم لاس 1900م .) هب  افوتم   ) یناـملآ

ییابطابط همالع  ( 22  .« ) دـینکن شومارف  ار  قالـش  دـیوریم ، نز  غارـس  هب  یتـقو   .« » تسا ییاـبیز  رهاـظ و  وا ، يارب  عوـضوم  نیرتـمهم 
تخورفیم و دـنزرف و  ای  رهوش  ای  ردـپ  زا  دـیرخیم  ار  نآ  دوب .  تاناویح  اب  دروخرب  دـننام  نز  اـب  ندـمتم  ریغ  مما  دروخرب  : » دـیوگیم
تشکیم و ار  وا  اهنـشج  اـهیطحق و  رد  و  يرتسبمه .  طـقف  ایتمدـخ  اـی  يروآ  دـنزرف  يارب  دادیم  ضرق  دیـشخبیم و  دادیم و  هراـجا 

نز و  دریمب .  ات  دنک  اهر  اذغ  یب  دیفم  ریغ  ییارحـص  تاناویح  دـننام  ار  وا  ای  و  دـنک .  نفد  دـشکب و  ار  وا  تشاد  قح  یتح  و  دروخیم . 
يار و لالقتـسا  دوخ  ياهراک  زا  کی  چیه  رد  دنک و  ارچ  نوچ و  یبتعاطا  رهوش -  ای  ردـپ  درم -  زا  هتـساوخن  ای  هتـساوخ  دوب  فظوم 

ماجنا ياربتساخیم  رب  اروف  ناـمیاز  زا  سپ  نز  هک  دوبتنـس  مسر و  نینچ  لـیابق  زا  یخرب  رد  هک  نیا  روآ  تفگـش  و  تشادـن .  لـمع 
نز هک  تسا  لقن  يوسنارف  فراـعملا  ةریاد  زا  ( 23  .« ) درکیم تحارتسا  دـیباوخیم و  وا  رتسب  رد  وا  ياج  هب  شرهوش  و  هناخ ، ياـهراک 

طیارـش و ریثات  تحت  دوز  یلیخ  ساسح و  رایـسب  مینیبیم  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  كدوک  ینامـسج  بیکرت  دـننامه  شینامـسج  بیکرت 
هک نانچمه  ینعی  تسا ; رذـگدوز  نز  تاساسحا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  سرت ، يداش و  مغ و  ریظن  دریگیم ، رارق  یجراـخ  عاـضوا 

هاگدید رد  نز  نایدا  ناوریپ  هاگن  رد  نز  ( 24  . ) دوشیم رود  وا  زا  يدوز  هب  تالاح  نیا  نینچمه  دوشیم  ناسرت  داـش و  نیگمغ و  دوز 
ار دوخ  غلاـبان  رتـخد  ردـپ ، ناـیدوهی ، یخرب  دزن  ـالثم  تشاد .  رگید  لـلم  هیبـش  یتیعـضو  زین  هدـش  فیرحت  تیحیـسم  دوهی و  هدـیقع  و 
رد هلاسم  نیا  نوماریپ  اهتدم  ات  دنتسنادیم و  اشحف  داسف و  بجوم  ناطیش و  رهظم  لماع و  ار  نز  یحیسم  ناشیـشک  دشورفبتسناوتیم . 

ناسنا نز  ایآ  دوشتشهب ؟ لخاد  دـناوتیم  ایآ  دـنک ؟ تدابع  ار  ادـخ  درم ، دـننام  دـناوتیم  نز  ایآ  هک  دـندرکیم  قیقحت  دوخ  سرادـم 
نز زا  رفنت  گنهرف  جاور  تلع  هبتیحیـسم  رد  درادن ؟ درجم  حور  تسا و  یناف  ياهدام  ای  دنامب  دیواج  دناوتیم  ایآ  دراد ؟ حور  تسا و 

بوـسحم مـنهج  رد  طوقــس  يارب  ناطیــش  فرط  زا  یماد  اــهنآ  رظن  رد  جاودزا  دــشیم و  قـیوشت  درم  تـبوزع  وا ، ندوــب  شزرایب  و 
دسافم زا  یکی  رامـش  رد  نز ، هبتبحم  اسیلک ، رظن  هب  ( 26  . ) دوب تاذلاب  دـیلپ  هانگ و  هموثرج  نز ، نانآ ، هاگدـید  رد  ( 25  . ) دیدرگیم

نم بحا  : » دومرف هک  تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  میظع  قلخ  بحاص  زا  هک  یلاح  رد  ( 27  . ) دوب یقالخا  گرزب 
: ینعی ( 29  .« ) تانبلا مکدالوا  ریخ   . » ار نانز  شوخ و  يوب  مراد : تسود  ار  زیچ  ود  امش  يایند  زا  ینعی : ( 28  .« ) ءاسنلا بیطلا و  مکایند 
رد ار  نارتخد  دیرخ  ياهیده  هک  یسک  ینعی : ( 30  .« ) روکذلا لبق  ثانالاب  ادبیلف  ۀفحت  يرتشا  نم   . » دنتسه نارتخد  امش  نادنزرف  نیرتهب 

رتقلخ شوخ  دوخ  هداوناخ  اب  هک  تسا  یسک  نم  هب  امش  نیرتکیدزن  ینعی : ( 31  .« ) هلهال اقلخ  مکنسحا  یلا  مکبرقا   . » درادب مدقم  هیده 
: درک لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یصخش  تسا .  ناردام  ياپ  ریز  تشهب  ینعی : ( 32  .« ) تاهمالا مادقا  تحت  ۀنجلا   . » دشاب
: دومرف یـسک ؟ هچ  رگید  دیـسرپ : موس  راـب  يارب  ترداـم .  دومرف : یـسک ؟ هچ  رگید  تفگ : ترداـم .  دومرف : منک ؟ یکین  یـسک  هچ  هب 
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و ( » 34  .« ) ءاسنلا تلـضفل  : » تسا هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه  ( 33  . ) تردـپ دومرف : یـسک ؟ هچ  رگید  تفگ : اددـجم  تردام . 
معنلاو اهیلع  باثی  تانـسحلاو  معن  نونبلاو  تانـسح  تانبلا   . » مهدیم حـیجرت  نادرم  رب  ار  ناـنز  ینعی : ( 35  ) لاجرلا یلع  ءاسنلا  ترثـآل 

لاؤس اهتمعن ، دروم  رد  یلو  تسا  هدش  ررقم  شاداپ  تانـسح  يارب  تمعن .  نارـسپ  دنتـسه و  هنـسح  نارتخد  ینعی : ( 36  .« ) اهنع لوؤسم 
گنهرف رد  ( 37  ) میکح زیزع  هللا  ۀجرد و  نهیلع  لاجرلل  فورعملاب و  نهیلع  يذـلا  لثم  نهل  و  : » میناوخیم زین  میرک  نآرق  رد  دوشیم . 

مـشش ای  مجنپ  نرق  رد  هرخالاب  و  ریخ ؟ اـیتسا  ناـسنا  نز  اـیآ  هک  دوب  حرطم  ثحب  نیا  دـیدم ، ياهتدـم  اـت  برغ  رد  نیمز  برغم  یتنس 
هعماج رد  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  دش .  هدیرفآ  نادرم  هبتمدخ  يارب  اما  تسا  ناسنا  مه  نز  هک  دـش  بیوصت  مهم ، عمجم  کی  رد  يدالیم 
تـسد زا  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  یتح  دـشیم و  لقتنم  شرـسمه  هب  جاودزا  زا  سپ  نز  لاوما  هیلک  اهروشک ) زا  یـضعب  رد   ) برغ یتنس 
قوقح زا  تیامح  دایرف  یهاوخ ، يدازآ  يدازآ و  رکفت  جاور  رثا  رد  متـسیب  نرق  رد  دـشیم .  هدـیمان  رهوش  یگداوناـخ  ماـن  هب  دادیم و 
طباور دوب  دقتعم  شبنج  نیا  مسینمف .   » شبنج مان  هب  دـمآ  دوجو  هب  یتضهن  اهباتک ; تالاقم و  اهینارنخـس ، یپ  رد  تفای و  جاور  زین  نانز 

نز طباور  دوش و  عونمم  هداوناخ  داهن  یلعف  لکش  دیاب  نز ; رب  درم  تیمکاح  زا  ییاهر  يارب  تسا و  هناملاظ  هداوناخ  ماظن  رد  درم  نز و 
: دنتفگ هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  مک  مک  شبنج ، نیا  ناراداوه  زا  یخرب  ددرگ .  رارقرب  هداوناخ  ماظن  بوچراهچ  زا  جراخ  رد  دازآ و  درم  و 

ساـسا نیمه  رب  بولطم ، نز  تسا و  بلاـط  درم  موـکحم ، نز ، دوـشیم و  مکاـح  درم  مه  زاـب  درم ، نز و  زرم  نودـب  دازآ و  طـباور  رد 
رد هک  ییاهراعـش  روش و  همه  نآ  یگیاپیب  ندـشتباث  نامز و  تشذـگ  رثا  رد  اما  دـندرک  جـیورت  نانز  نیب  ار  ییارگسنج  مه  هلاـسم 

، ههد دنچ  تشذگ  زا  سپ  اریز  دش ; گنرمک  داتـشه  ههد  رد  مسینیمف  تضهن  تیعـضو  دشیم ، هدادرـس  نانز  قوقح  قاقحا  زا  تیامح 
یفطاع تیامح  نانآ  دوجو  زا  هک  دنراد  رهوش  هن  هک  دندرک  ساسحا  دشتباث و  هدروخ  بیرف  نانز  رب  یبلطيدازآ ، ياعدا  يدمآراکان 

يدنبعمج کی  رد  ( 38  . ) دندیرب مسینیمف   » بتکم هب  يدنب  ياپ  زا  اذل  و  دشاب .  نانآ  هدنیآ  هانپ  دیما و  هک  يدـنزرف  هن  دـنک و  هنالوؤسم 
هدازآ و  - 3 هدـنب .  هدرب و   - 2 الاک .  ءیـش و   - 1 درمـشرب : ریز  بیترت  هب  ار  نز  نوماریپ  ياههاگدید  یلوزن  يدوعـص و  ریـس  ناوتیم 

نیشیپ راودا  رد  بتاکم  نیا  همه  سنج .  مه  هب  افتکا  نادرم و  اب  طابترا  قلطم  زا  دازآ   - 5 دنزرف . ) زا  هن   ) هداوناخ زا  دازآ   - 4 دودحم . 
یبایتسد يارب  وپاکت  شالت و  عون  ره  نایم  نیا  رد  دوب .  مکاح  ییایفارغج  قطانم  زا  ییاهتمسق  رد  اهنرق  دیاش  لاس و  اههد  دش و  حرطم 

زگره تشاذگن و  ياج  هب  دوخ  زا  ياهجیتن  تسکش ، یماکان و  زج  هب  دودحم ، تقوم و  یجاور  اب  نانز  يرطف  ریغ  یعونصم و  يدازآ  هب 
هاگ هاگدید  دنتفرگ .  هلـصاف  نآ  زا  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  دندیدنـسپن و  نانز  دوخ  اصوصخم  القع  درواین و  تسد  هب  رادیاپ  ینارادفرط 

یجراخ ضراوع  هب  هجوت  اب  لاح  نیع  رد  دنکیم و  هاگن  یگتـسیاشان  یـشزرایب و  تراقح و  هدـید  اب  يزیچ  هب  ناسنا  هک  تسا  هنوگنیا 
ای ءیـش  نآ  هب  یبلق  لیامت  فالخ  رب  هتـساوخان و  روط  هب  هریغ  هدناوخان و  نامهم  ملاظ و  صخـش  دـننام  ایح ) جایتحا و  سرت و  لیبق  زا  )
هچ زا  هتفرگ  تاشن  دوشیم  نانز  هورگ  هب  هک  ياهنامرتحم  ياهدروخرب  هک  درک  هجوت  دیاب  البق  اذـل  دـنکیم و  لیلجت  مارتحا و  صخش ،

یعامتجا و يایح  لیبق  زا  ینوریب  ياهراشف  زا  هتـساخرب  یعیبط و  ریغ  ای  تسا و  يرالاس  هتـسیاش  روحم  رب  یعیبط و  ایآ  تسا ؟ یهاگدید 
نمـضتم کیئال ) یبهذم و  ندمتم ، ریغ  ندـمتم و   ) للم فیاوط و  دـیاقع  ارآ و  زا  کی  ره  مالـسا  رظنم  زا  نز  یگداوناخ ؟ يدرف و  زاین 

ناوت زا  شیب  ییاهتیلوؤسم  لیمحت  هکلب  یعامتجا  قوقح  یخرب  زا  نز  نتشاد  هگن  مورحم  رب  لمتشم  دوب و  نز  ریقحت  فیعضت و  یعون 
هب یلامجا  یسررب  کی  اب  میشاب : هتـشاد  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  هب  یهاگن  هک  تسا  نآ  تصرف  نونکا  نادرم .  ياهتیلوؤسم  زا  رتالاب  وا و 

مارتحا و یعامتجا ، تاررقم  یـصخش و  تالاح  زا  معا  یگدـنز ، داعبا  لـک  رد  تاـهج و  ماـمت  زا  نیبم  نید  نیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا 
هک نیا  هب  رظن  رگید ; ینایب  هب  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  یحور  یمـسج و  يدـنمناوت  طیارـش و  اب  بساـنتم  ار  ناـنز  قوقح  فیاـظو و 
اب بسانتم  یقوقح  نانآ ،  یمـسج  تفارظ  هب  هجوت  اب  تسا و  بلاغ  نانز  رد  سرت ) تبحم و  ایح و  ربص و  لیبق  زا   ) تاساسحا فطاوع و 

، ینیب کیراب  رکفت ، يورین  نادرم ، رد  رگید  فرط  زا  دش  هتفرگ  رظن  رد  ناشیارب  هریغ  يرادهناخ و  يراتسرپ و  تیبرت ، دننام  طیارـش  نیا 
هبتخـس یلاجنج و  تقـشمرپ و  فیلاکت  فیاظو و  یندـب ، یکالاچ  يدـنمناوت و  هب  هجوت  اب  تسا و  هریچ  تنوشخ ، و  یـشیدنا ، تبقاع 
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نآرق رد  ناـنز  هب  مارتحا   - 1 میزادرپب : شخبتاجن  بتکم  نیا  رد  نز  هاگیاج  هب  نوگانوگ  ياهروحم  زا  دراد  اـج  دـش .  راذـگاو  ناـنآ 
و : » دـشابیم نادرم  دـننامه  هناـمرتحم و  رایـسب  باـیغ ، تروـص  هب  هچ  باـطخ و  تروـص  هب  هچ  دوـشیم  ناـنز  زا  هک  یتاریبـعت  میرک ،

مهراصبا نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  ( ;  » 40  ) ضعب نم  مهـضعب  تاقفانملا  نوقفانملا و  ( ;  » 39  ) ضعب ءایلوا  مهـضعب  تانمؤملا  نونمؤملا و 
لاجرلل و  ( ;  » 44  ) تانمؤم ءاسن  نونمؤم و  لاجر  الول  و  ( ;  » 43  ) یثنا وا  رکذ  نم  ( ;  » 42  ) نهراصبا نم  ضضغی  تانمؤملل  لق  و  ( ;  » 41)

الثم هللا  برض  : » تسا هدش  نادرم  زا  شیب  یتیانع  هجوت و  نانز  هب  دراوم ، یخرب  رد  و  نبستکا .  امم  بیصن  ءاسنلل  اوبستکا و  امم  بیـصن 
ود هیآ ، ود  نیا  رد  ( 46  ) نارمع تنبا  میرم  و  نوعرف ...  ةارما  اونما  نیذلل  الثم  هللا  برـض  و  ( ;  » 45  ) طول ةارما  حون و  ةارما  اورفک  نیذلل 

كافطـصا و هللا  نا  میرم  اـی   . » دـناهتفرگ رارق  نمؤم  ناـنز  نادرم و  هوسا  هنوـمن و  رگید ، نز  ود  نارفاـک و  لـک  زا  يداـمن  هنوـمن و  نز ،
هلمج  - 1 تسا : هدش  رکذ  س )  ) میرم ترـضح  يارب  زایتما  یگتـسجرب و  ود  هیآ  نیا  رد  هک  دنامن  هتفگان  ( 47  ...« ) كافطصاو كرهط 

کتیفطصا ینا  یسوم  ای  لاق   » تسا مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ینعی  گرزب ; ربمایپ  هب  باطخ  نوچمه  میرم  هب  باطخ  رد  كافطـصا  »
زارط مه  میرم  ترـضح  نینچمه  رابود  میرم ، ترـضح  دـش و  كافطـصا   » هب بطاخم  راـبکی  یـسوم  ترـضح  هک  تواـفت  نیا  اـب  ( 48)

هک تسا  یناسک  ءزج  نآ ، رب  هوـالع  ( 49  ) میهاربا لا  احون و  مدا و  یفطـصا ، هللا  نا  : » تسا هدـش  یفرعم  مالـسلا  مهیلع  گرزب  ناربماـیپ 
هدابع یلع  مالـس  هللادمحلا و  لق  : » دتـسرفب دورد  مالـس و  نانآ  رب  دنوادخ ، شیاتـس  زا  دعب  دـش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
تسا هدش  رکذ  راب  کی  طقف  نآرق  لک  رد  هک  دشابیم  كرهط   » هلمج میرم ، ترـضح  يارب  رگید  یگتـسجرب   - 2 ( 50  ) یفطصا نیذلا 

نآ عوقولا . ) ققحتم  یـضام  لعف  دیآیم و  دیکات  يارب  الومعم  هک  لیعفت  باب  هب  هجوت  اب   ) میرم  » ترـضح ینعی  نز  کی  هرابرد  مه  نآ 
میرم و  ( 51  ) ۀیا هما  میرم و  نبا  انلعج  و  دش ...« : یفرعم  هللا  تیآ   » نآرق رد  مالـسلا  امهیلع  ربمایپ  ياسیع  نوچمه  هدش ، هدـیزگرب  يوناب 

 - 2 ( 52  ) کتدلاو یلع  کیلع و  یتمعن  رکذا  میرم  نب  یـسع  ای  هللا : لاق  ذا  : » تفرگ رارق  دنوادخ  هژیو  تمعن  لومـشم  شدـنزرف  دـننام 
، نادرم دننامه  هریغ  يداصتقا و  یعامتجا ، داعبا  رد  دوخ  یـصخش  تاردقم  تشونرـس و  هرابرد  يریگمیمـصت  رظن  زا  نز  نانز  لالقتـسا 

لحم باختنا  كالما و  دانسا و  تبث  قح  تیکلام و  یلیصحت و  هتشر  باختنا  لیصحت و  قح  دروم  رد  دنتسه .  افکدوخ  لقتـسم و  الماک 
لبق لاس ، شـش  هک  نیا  رتبلاج  و  نارگید . ) تقفاوم  هن  ردپ و  هزاجا  هن   ) تسین يزرم  دح و  چیه  هب  دودحم  هریغ ، ترفاسم و  تنوکس و 
دازآ الماک  دوخ  هلاس  لهچ  ردپ  دننام  يرمق ) لاس  هب  مه  نآ   ) هلاس هن  رتخد  ینعی  دروآیم ; تسد  هب  ار  دوخ  لماک  لالقتـسا  نادرم ، زا 

، دهد ماجنا  ششخب  لذب و  عون  ره  هضواعم و  دتس و  داد و  جرخ ، لخد و  عون  ره  ناگتـسب  ریاس  ردپ و  هیرظن  فالخ  رب  تسا و  راتخم  و 
قح زین  نارگید  لاوما  رد  یعرـشتیمومیق  تیاصو و  تلاکو و  ناونع  هب  هکلبتسا  یمـسر  رتاـفد  رد  تبث  لـباق  ربتعم و  ذـفان ، حـیحص ،

هدشتباث وا  دشر  غولب ، رب  هوالع  یلوق ، رب  انب  ای  دشاب و  هدشن  تباث  يو  دشر  مدع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  ، ) دراد حیحص  فرصت 
ردپ تقفاوم  اب  یتح  ار  دوخ  یـصخش  لاوما  رد  فرـصت  نیرتکچوک  قح  لاس  هدزناپ  ندش  لماک  زا  لبق  نارـسپ  هک  یتروص  رد  دـشاب .)

قح لاسگرزب  نانز  هب  متسیب  نرق  طساوا  رد  هسنارف  سیلگنا و  دننام  اپورا  ياهروشک  نیرتهتفرشیپ  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنرادن و 
، ینید تاداقتعا  لوصا و  یئزج  یلک و  تاررقم  زا  کی  چیه  رد  تاداقتعا  نید و  لوصا   - 3 دش .  هداد  رهوش  هزاجا  هب  زاین  نودب  تبث ،

فعـض زا  یکاح  دروخرب  زا  یناشن  ام  ینید  تادقتعم  زا  ياهلاسم  چیه  رد  افیک و  هن  امک و  هن  درادن ، دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه 
نز و نیب  ضیعبت  زا  يرثا  چـیه  زین  مالـسا  یلمع  ياهروتـسد  فیاظو و  رد  ینید  تاعورف   - 4 میرادن .  غارـس  اهرواب ) رد   ) نانز زجع  و 
هب رما  جح و  تاعامج و  هعمج و  دننام  یعامتجا  ضئارف  هن  هزور و  زامن و  دـننام  یـصخش  يدرف و  تابجاو  هن  دروخیمن .  مشچ  هب  درم 

لاوما رب   ) تیالو تیاصو ، تلاکو ، تکرـش ، هبراضم ، هراجا ، عیب ، نوچمه  يداصتقا  هن  یـسایس و  یعاـمتجا ، يداـبع ، روما  هن  فورعم . 
يدرف ياهتیلوؤسم  یعامتجا و  نیگنـس  فیاظو  للم ، فیاوط و  موسر  فالخ  رب  هکلب  ناریغـص و .). .  رب   ) تیمومیق و  هدـشمگ و .). . 

ابرقا و ياطختیانج  هید  لمحت  هداوناخ و  ياـضعا  رب  نداد  هقفن  و ، داـهج ...  هعمج و  زاـمن  دجـسم و  دـننام  تسا  نادرم  زا  رتمک  ناـنز 
هفیظو و ناونع  هب  تسا ، ناردام  نانز و  یناـسر  تامدـخ  عون  نیرتنیریـش  هک  دـنزرف  هب  نداد  ریـش  یتح  دـنزرف  تناـضح  رهم و  لـفکت 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 229 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ره هب  رگا  تسا و  رادروخربتیولوا  زا  نارگید  هبتبـسن  ترجا ) اب  دنچ  ره   ) دهاوخب دشاب و  هتـشاد  لیامت  دوخ  رگا  هکلب  هدماین  فیلکت 
قوقح  - 5 دنک .  باختنا  هیاد  دوخ  دنزرف  نداد  ریـش  ياربتسا  فلکم  فظوم و  ردـپ  دـهد  ریـش  ار  دوخ  دازون  دـهاوخن  یببـس  تلع و 
ینعی  ) ياهسیاقم يروحم و  کت  يدعب و  کی  نز ، قوقح  هلاسم  ایآ   - 1 دسریم : رظن  هب  يرورض  هتکن  دنچ  نانز  قوقح  دروم  رد  نانز 

هب یعامتجا ؟ طیارـش  همیمـض  هب  يو  يرطف  یتاذ و  یگتـسیاش  روحم  رب  هبناج و  همه  ای  دوش ؟ هظحالم  دـیاب  درم ) قوقح  اـب  هسیاـقم  رد 
، یعامتجا تاررقم  همه  هب  هجوت  اب  درم ، اـب  هسیاـقم  رد  نز  قوقح  ینعی  دراد ; تواـفت  اـهروحم  عونت  بسح  هبثحب  هجیتن  یعیبط ، روط 
یعامتجا و تبثم  جـیاتن  یلو  تسا  نادرم  اـب  هریغ  یماـظن و  ییاـضق و  ياـهتیلوؤسم  لـبقت  تمحز  هچ  رگا  اریز  تسا ; هدـش  نیماـترتشیب 

کی بناج  هک  دوش  مهوت  ات  تسین  هدوبن و  نادرم  هلیسو  هب  نانز  یمالسا  قوقح  نییعت  عضو و   - 2 دوب .  دهاوخ  نانز  هجوتم  نآ  یتینما 
دوخ رد  هک  يدوبمک  ناربج  زاین و  روظنم  هب  يرگمتس  ملاظ و  ره  اریز  دشاب ; هدش  اور  نآ  رب  یمتس  ملظ و  ای  هدشتیاعر و  رتشیب  فرط 
یب دنوادخ  نانز ، نادرم و  زا  کی  ره  قوقح  هدـنریگ  رظن  رد  عضاو و  هک  یتروص  رد  دـنزیم و  متـس  ملظ و  هبتسد  دـنکیم ، ساسحا 

تداعس ماظن  رد  هک  یقوقح   - 3 تسین .  روصت  لباق  رگید  یعمج  عفن  هب  یعمج  قوقح  عییـضت  ای  يدعت و  ملظ و  رادنپ  دشاب ، قلطم  زاین 
: تسا نادرم  ناـسمه  گـنهامه و  ـالماک  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  ناـنز  یعاـمتجا  تیثـیح  لاـم و  ناـج و  تینما  نیماـت  يارب  مالـسا  شخب 

امم بیـصن  ءاسنلل  نوبرقالا و  نادـلاولا و  كرت  امم  بیـصن  لاـجرلل  ( ;  » 53  ) نبستکا امم  بیـصن  ءاسنلل  اوبـستکا و  امم  بیـصن  لاجرلل  »
4 ( 56  ...« ) ءاسن نم  ءاسن  و ال  موق ...  نم  موق  رخسی  ال  ( ;  » 55  ) تانمؤم ءاسن  نونمؤم و  لاجر  الول  و  ( ;  » 54  ) نوبرقالا نادلاولا و  كرت 

نیا هک  دوب  نئمطم  دـیاب  دـسر ، رظن  هب  نادرم  نانز و  هب  طوبرم  تاررقم  نیب  یتوافت  هک  يدروم  ره  رد  هدـش ، دای  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  - 
يارب رباربان  قوقح  ربارب ، يواسم و  طیارـش  نتـشاد  اب  هک  نیا  هن  تسا  سنج  ود  زا  کی  ره  هژیو  یعیبط  طیارـش  زا  هتفرگ  تاشن  تواـفت 

; دنراد قح  دنـشاب  دوخ  هدـش  عییـضت  قوقح  قاقحا  لابند  هب  هراومه  یبرغ  نانز  رگا  رگید ، ترابع  هب  دـشاب .  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ 
هتـشادرب ناملـسم  نانز  شود  زا  یتمحز  نینچ  اما  برغ ; موسر  بادآ و  نیناوق و  هن  هدرک  نیمات  ار  ناـنآ  قوقح  تیحیـسم ، نید  هن  اریز 
مینادیم بسانم  همتاخ  رد  تسا .  هدرک  هدروآرب  ار  وا  یناور و ...  یمسج ، يرطف ، ياهزاین  مامت  مالـسا ، یقوقح  متـسیس  هک  ارچ  هدش ;

رد ام  نارتخد  رگا  : » دیوگ يو  مینک .  لقن  تسا  یبرغ  نز  کی  یبلق  يوزرآ  رگنایب  هک  یسیلگنا  ریهـش  هدنـسیون  دور » ینآ   » زا یتالمج 
درد یب  رتناسآ و  دـنوش ، يرگراک  راک و  لوغـشم  اههناخراک  ياج  هب  یلام  دـمآرد  نیمات  روظنم  هب  نآ  هب  هیبش  ای  رگراک  مان  هب  اـههناخ 

; دوشیم هدودز  نانآ  یگدـنز  قنور  دـبا  ات  هک  دـننکیم  ییاهیگدولآ  راچد  ار  اـم  نارتخد  هک  ییاـههاگراک  رد  لاغتـشا  زا  تسا  رترس 
دوبیم یمالـسا  ياهروشک  نوچمه  یبرغ ) ياهروشک   ) ام روشک  شاک  يا  و  تسا .  هناخ  بحاص  نانز  اب  ناشراکورـس  اههناخ  رد  اریز 

درگ چـیه  دوشیم و  راتفر  ناـنآ  اـب  نایادـخهناخ  نوچمه  دـنراد و  ار  یگدـنز  نیرتهدوسآ  تفع ، راـقو و  شـشوپ  اـب  نارازگتمدـخ  هک 
هچ نادرم .  اب  یگتخیمآ  رثا  رد  دنشابتلاذر  هنومن  شنارتخد  هک  ناتـسلگنا  روشک  ياربتسا  گنن  يرآ ، دنیـشنن .  نانآ  نماد  رب  ینارگن 

ینیـشنهناخ و نامه  ینعی  دـشاب ; ناـنآ  تعیبط  ترطف و  اـب  گـنهامه  اـم  ناـنز  تیلوؤسم  فیاـظو و  مینکیمن  یعـس  هک  ار  اـم  دوشیم 
ایرث ( 2 هدنـسیون .  ققحم و  هزوح ، سردم  ( 1 تشوـن :  یپ  ( 57  .« ) نانز تفارـش  نیمـضت  روظنم  هب  نادرم  هب  نادرم  ياهراک  يراذگاو 

ج خیرات : تایلک  27 و  صص 28 -  مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نز ، تلزنم  یخیرات  یـسررب  روپعناص ، میرم  نونکم و 
بالقنا شزومآ  تاراشتنا  ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  28 ;و  صص 29 -  نیشیپ ، روپعناص ، میرم  نونکم و  ایرث  رتکد  ( 3 ص 415 .  ، 2

، ینادمه يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  ( 4 ص 565 .  ج 1 ، ، 1370 موس ، پاچ  نارهت ، یمالسا ،
راد تاراشتنا  مالـسالا ، لـظ  یف  ةارملا  هللا ، لـضف  نیدـلا  رون  میرم  ( 5 ص 87 .  ج 4 ، ، 1362 موس ، پاچ  نارهت ، يدـمحم ، تاراـشتنا 

، نارهت کت ، تاراشتنا  نز ، قوقح  ياهنماخ ، دمحم  دیـس  ( 7 ص 26 .  نامه ، ( 6 ص 31 .  1405ق ، .  مراهچ ، پاـچ  توریب ، ءارهزلا ،
نیسح دمحم  دیـس  ( 10 ص 29 .  نیـشیپ ، هللا ، لضف  نیدـلارون  میرم  ( 9 ص 23 .  نیـشیپ ، ياهنماخ ، دمحم  دیـس  ( 8 ص 22 .  ، 1368
لضف نیدلارون  میرم  ( 13 ص 28 .  نیـشیپ ، روپعناص ، میرم  نونکم و  ایرث  رتکد  ( 12 ص 89 .  نامه ، ( 11 ص 89 .  نیشیپ ، ییابطابط ،
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 . ص 13 ج 11 ، 1403ق ، .  موس ، پاچ  توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  تاراشتنا  راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ( 14 ص 26 .  نیشیپ ، هللا ،
، هللا لضف  نیدلارون  میرم  ( 17 ص 28 .  نیشیپ ، روپعناص ، میرم  نونکم و  ایرث  رتکد  ( 16 ص 20 .  نیشیپ ، هللا ، لضف  نیدلارون  میرم  ( 15
ص نامه ، ( 19 ص 602 .  ج 8 ، موس ، پاچ  توریب ، هفرعملاراد ، تاراشتنا  فراعملاةرئاد ، يدجو ، دـیرف  دـمحم  ( 18 ص 32 .  نیشیپ ،

يد رذآ و   ) ش 2 و 3 ادرف ، نانز  هلجم  ( 22 ص 598 .  نیشیپ ، يدجو ، دیرف  دمحم  ( 21 نیـشیپ .  هللا ، لضف  نیدلا  رون  میرم  ( 20  . 599
دمحم دیس  ( 25 ص 33 .  نیـشیپ ، هللا ، لضف  نیدلا  رون  میرم  ( 24 ص 274 .  ج 2 ، نیشیپ ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیـس  ( 23 ( . 1381

ج 103، نیشیپ ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 28 يرهطم .  دیهش  زا  لقن  هب  ص 38  نامه ، ( 27 ص 37 .  نامه ، ( 26 ص 23 .  نیشیپ ، ياهنماخ ،
دمحم ( 31 ص 580 .  نیشیپ ، یمق ، سابع  ( 30 ص 579 .  ج 8 ، ییانس ، هناخباتک  تاراشتنا  راحبلا ، ۀنیفـس  یمق ، سابع  ( 29 ص 218 . 

ص 461، ج 16 ، ق ،  . 1409 موس ، پاچ  توریب ، هلاسرلا ، ۀسـسؤم  لامعلا ، زنک  يدـنه ، ( 32 ص 387 .  ج 71 ، نیشیپ ، یـسلجم ، رقاب 
(34 ص 160 .  ج 2 ، ، 1365 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ( 33 ثیدح 45439 . 

تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  ( 36 ثیدح 45360 .  نامه ، ( 35 ثیدح 45359 .  نیشیپ ، يدنه ،
(41  . 67/ هبوت ( 40  . 7/ هبوت ( 39 ص 4 .  ش 22 ، هزوـح ، قـفا  ك :.  ر .  ( 38  . 228/ هرقب ( 37 ثیدح 22355 .  ، 1362 مق ، یمالسا ،
(48  . 42/ نارمع لآ  ( 47  . 11  - 12/ میرحت ( 46  . 10/ میرحت ( 45  . 25/ حتف ( 44  . 195/ نارمع لآ  ( 43  . 31/ رون ( 42  . 30/ رون
(56  . 25/ حتف ( 55  . 7/ ءاسن ( 54  . 32/ ءاسن ( 53  . 110/ هدئام ( 52  . 50/ نونمؤم ( 51  . 59/ لمن ( 50  . 33/ نارمع لآ  ( 49  . 144/ فارعا

 . ص 45 نیشیپ ، هللا ، لضف  نیدلا  رون  میرم  ( 57  . 11/ تارجح

(1  ) سدقم عافد  هنییآ  رد  نز 

. دنتشاد نت  رب  يدنلب  سابل  دندوب و  هدیشوپ  گنر  مرِک  ياهمرـس و  ياهيرـسور  دوب . بیجع  ناشهرهچ  همدقم  یتعیرـش  هرهز  هدنـسیون :
يوب ناشرطع  دوب . هتخوس  هدز و  باتفآ  ناشیاه  هنوگ  و  یگنشت ، ِیکشخ  زا  ناشیاهبل  یخرس  کشا ، رابغ و  درگ و  ناشنامـشچ  همرس 

تاکرادت و زا  ياهلوک  ای  دـنتفرگیم ، تسد  رد  حالـس  روآ  تفگـش  یلّمحت  اب  دنتـشاد . ندرگ  هب  هکوپ  زا  يدـنبندرگ  دادیم و  توراب 
تاّمهم هبعج  توص و  طبض  ای  ناشیساکع ، نیبرود  ای  دوب ، ناش  هحلـسا  ناشرویز  دنتخادنایم . شود  رب  ینیگنـس  نآ  اب  ار  تامهم و ...

، ناشتسد رد  نزوس  تفرگیم و  ار  نادرم  مشچ  ناشتهبا  تساهنآ . تنیز  نیرتهدنبیز  ناشملق  زین  نونکا  و  هیلوا ... ياهکمک  هبعج  و 
رد یهارمه  ناشجاودزا  طرش  هر ؛)  ) ماما ناشدقع  نماض  ادهش ؛ ناشدقع  دهاش  دوب ؛ هلولگ  ناشیـسورع  لُقن  نمـشد . بلق  رب  دوب  يریت 

قافآ هرهـش  هزرابم  رد  رذابا  هکنیا  ّرـس  دـندوب . نینچ  گنج ، نانز  و  رگید . ... هظحل  دـنچ  ات  دـیاش  ناـشجاودزا  تّدـم  كولـس و  ریس و 
یلیمحت گنج  نارادرـس  دیدرگ . حرط  اهینارنخـس  رد  دیـسر و  تبث  هب  اهباتک  رد  وا  یلمع  یلوق و  تازرابم  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ،

هچ مالـسا و  ردـص  رد  هچ  هک  دـندوب  مه  ینانز  اّما  دـش . هتفگ  اهنخـس  اهییاباب و .... اهيرکاب و  نارمچ و  تّمه و  زا  دـندوب . نینچ  زین 
ثیداحا تایآ و  زا  یمزر  یمازعا و  ياهورین  هب  نداد  هیحور  يارب  مه  دنتـشاد و  روضح  گنج  هنحـص  رد  مه  هنوگ ، رذاـبا  نآ ، زا  سپ 

رد نانز ، هک  ییاهراک  رگا  دوب . میرک  نآرق  روحم  رب  اهنآ  يربهر  توعد و  دـندومنیم و  دادمتـسا  ملـسوهلآوهیلعیلص )  ) ادـخ لوسر 
هتـشون هنیمز  نیا  رد  اهباتک  دمآیمرد و  یغیلبت  ملیف  تروص  هب  دشیم ، هتفگ  راب  اههد  دـندرک ، مالـسا  ِیـسایس  ياههنحـص  اهگنج و 

نز دندوب . رتشا  کلام  رذابا و  نوچمه  نآ  زا  سپ  هچ  مالسا و  ردص  رد  هچ  نید  دربشیپ  رد  اهنز  هک  تشگیم  صخشم  هاگنآ  دشیم ،
تشپ یتاکرادت  ياهکمک  تسین . ندرک  يزادناریت  ندوب و  رگنـس  رد  اهنت  داهج ، هک  ارچ  دریگب ، هدهع  هب  ار  داهج  هلأسم  دناوتیم  مه 
اهنآ دـنناوتیم  نانز  هک  دوریم ، رامـش  هب  داهج  زا  یمهم  ياهشخب  یناب و ...  هدـید  يرادرب ، هشقن  هب  طوبرم  روما  ههبج ، نتم  ههبج و 

، دوشیم دیدهت  ناگناگیب  فرط  زا  و  تسا ، عافد  گنج و  لاح  رد  يروشک  رگا  تسین . مورحم  داهج  ضیف  زا  نز  دـنریگب . هدـهع  هب  ار 
اهيراوشد رثکا  رد  هکلب  دناهدرکن ، مورحم  ار  نز  لئاسم ، نیا  زا  کی  چیه  رد  تسا . ندید  شزومآ  عافد  همزال  دنک و  عافد  دیاب  زین  نز 
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هدنامرف نز ، هک  تسا  بجاو  دنک ، باجیا  طیارـش  رگا  یتح   1. تسا درم  ياتمه  نز  تالکشم ، بئاصم و  يرایـسب  رد  اهيرادتناما ، و 
دنتسه و نز  ماما ، نارای  رفن  هدزیس  دصیس و  زا  نت  هاجنپ  تایاور ، قبط  جع )  ) رصع ماما  ترضح  روهظ  ماگنه  هکنانچ   2. دشاب مه  رگشل 

ییازس هب  تیمها  زا  سدقم ، عافد  رد  ناوناب  تکراشم  دنتسه . ترـضح  ِروای  ِنانز  رگید  هدنامرف  رفن  نیا 50  هکلب  دنتسین ، نانیا  اهنت  هتبلا 
زا یمین  یگنهامه  ینعی  نز ، تکراشم  دنهدیم و  لیکـشت  نانز  ار  هعماج  داحآ  زا  یمین  دودـح  تّیمک ، تهج  زا  اریز  تسا ، رادروخرب 
زا لامالام  ریذپانراکنا و  يرما  عافد ، رد  مالسا  ردص  رد  نانز  شقن  مالسا  ردص  رد  نانز  شقن  فده . کی  ياتـسار  رد  هعماج  ياهورین 
هب ناشیا  تسا . مالسلااهیلع )  ) همطاف مالـسا ، ردص  رد  نز  عفادم  نیرتگرزب  تسا . هناصلخم  یحور  هناقـشاع و  یمیدقت  هناهاگآ ، يراثیا 

هقوذآ و لمح  راد  هدـهع  رگید ، نز  هدراـهچ  و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  دـندرک . تکرـش  دـحا  گـنج  رد  ناـنز  زا  یهورگ  هارمه 
یلع و  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادـخ لوسر  زا  ناشیا  گـنج  نیمه  رد  دـندوب . ناگنـشت  هب  یناـسر  بآ  ناـحورجم و  زا  تبقارم  یندـیماشآ ،

هب یـشقن  دوخ  نایک  نید و  و  نامیا ، هدیقع ، زا  عافد  يارب  مالـسا  ردص  رد  زین  يرگید  نانز  دـندومن . تبقارم  يراتـسرپ و  مالـسلاهیلع ) )
داهج هب  قیوشت  ار  ناملسم  ناردارب  دوخ  راعشا  اب  ینادمه  هدوس  رسای . رامع  ردام  تسا ؛ هّیمس  مالسا ، رد  نز  دیهش  نیلوا  دناهتـشاد . ازس 

ياوادم رد  هیسآ  درک ، ادج  نت  زا  ریشمش  اب  ار  يدوهی  کی  رس  دحا  گنج  رد  ربمایپ  راوگرزب  هّمع  بلطملادبع و  رتخد  هیفـص  دومنیم .
تابرـض اب  ار  نانمـشد  زا  یکی  نینح  گـنج  رد  هراّـمع  ما  دوب . یمزر  يورین  کـی  تشاد و  ییازـس  هب  مهـس  ادهـش  لاـقتنا  نیحورجم و 
ياوادـم نارامیب و  هب  یناسربآ  هفیظو  هک  تشاد ، هارمه  هب  ار  نانز  زا  يدادـعت  اهگنج  رد  هراومه  مرکا  ربمایپ  دروآرد . ياپ  زا  ریـشمش 

رد نانز  مهـس  دندرکیم . کمک  ناشیا  هب  راتـسرپ  ناونع  هب  زین  ربمایپ  زینک  یملِـس  یملـسا ، نانـس  ّما  هبیـسن ، دنتـشاد . هدـهع  رب  ار  اهنآ 
ههبج 2ـ تشپ  رد  ناـنز  تیلاـعف  1 ـ دـجنگیم : یلـصا  هلوقم  هس  رد  ناریا  گـنج  رد  ناـنز  مهم  ثحب  قارع  ناریا و  هلاـس  تشه  گـنج 
رد نانز  تیلاعف  گنج 1 ـ نایاپ  زا  سپ  سدقم  عافد  ياهشزرا  راثآ و  ظفح  رد  نانز  شقن  مدقم 3 ـ طخ  دربن و  نادیم  رد  نانز  روضح 
ریغ يدـقن و  ياهکمک  فلا ـ  هلمج : زا  دریگ . یمرب  رد  ار  اـهتیلاعف  زا  ياهدرتسگ  فیط  ههبج ، تشپ  رد  ناـنز  تدـعاسم  ههبج  تشپ 

3. دیشخبب نارگید ) هب   ) دیراد تسود  هچ  نآ  زا  رگم  تفای  دیهاوخن  تسد  یکین  هب  زگره  نوّبحت ؛» اّمم  اوقفنت  یّتح  ّربلا  اولانت  نل   » يدقن
مه نادرگاش و  هیحور  رد  مه  هک  میهد  ماـجنا  يراـک  میتساوخیم  هک  اـجنآ  زا  : » دـنکیم لـقن  سدـق  ناتـسریبد  ریدـم  یحابـصم  مناـخ 
هب تناما  تروص  هب  یـسنالوبمآ  ات  میتشاذگ  رارق  میداد ، ماجنا  رمحا  لاله  اب  هک  ییاهتبحـص  اب  اذل  دـشاب ، ههبج  هب  ياهدـمع  تمدـخ 
زور ره  دـش  رارق  دوش . هیهت  نآ  لوپ  جـیردت  هب  دـنریگیم ، رظن  رد  نازومآشناد  هک  یفلتخم  ياههویـش  هب  هاـگنآ  دوش ، هدروآ  هسردـم 

زا یـضعب  یتـح  دـیامن . تخادرپ  سنـالوبمآ  دـیرخ  يارب  ار  شدوس  نازومآشناد ، هب  نآ  شورف  اـب  دـنک و  هیهت  ییاذـغ  سـالک ، کـی 
4 .« دروآ دوجو  هب  نازومآشناد  رد  یبیجع  قوش  روش و  هلأسم  نیا  دنداد . ههبج  هب  ار  ناشراهن  هناحبـص و  لوپ  دنتفرگ و  هزور  اهسالک 
5 .« درک ادها  کمک  يارب  دوخ  میتی  نادنازرف  تیاضر  اب  ار  شدوخ  یفابریـصح  هام  کی  جـنرتسد  یلام ، رقف  دوجو  اب  هک  مدـید  ار  ینز  »

زور دش . مالعا  یلام  داهج  مدوب ، نآ  ریدم  نم  هک  ياهنارتخد  ناتسریبد  رد  دوب . هدمآ  دوجو  هب  اهههبج  رد  یصاخ  طیارـش  لاس 66 ، رد 
میتشاد يزومآ  شناد  دنتخیر . قودنـص  هب  هنابلطواد  دندوب ، هدیرخ  ناشیارب  ناشناردپ  هک  ییاهرتشگنا  ادهـش ، نادنزرف  زا  نت  دـنچ  لوا 
همیهف هموـحرم   6 درک . ادـها  هـهبج  هـب  ار  نآ  زین  وا  دوـب . هدـیرخ  شدزماـن  يارب  رتـشگنا  کـی  دوـخ  جاودزا  يارب  شدیهــش  ردارب  هـک 

رگید رابکی  مدروآ و  نوریب  رداچ  ریز  زا  ار  متسد  : » دسیونیم شرـسمه ، هب  ياهمان  رد  هداز ، قداص  اضرمالغ  دیهـش  رـسمه  روپنایئاباب ،
، دوب هداتـسیا  هکد  رد  هک  يردارب  مهدـب . ههبج  يارب  مهاوخیم  متفگ : مدروآ و  شنوریب  متـسد  زا  مدرک . هاـگن  نآ  هب  راـب  نیرخآ  يارب 

رطاخ هب  نم  اما  دیچیپ . نادیم  رد  نارگنهآ  يادص  تشاذـگ . هکد  يوگدـنلب  تشپ  ار  نارگنهآ  راون  رایتخا  یب  و  تسالط ؟ هیچ ؟ تفگ :
: تفگ دروآ ، ار  نآ  یتقو  رادهزاغم  هزاغم . نآ  هب  هزاـغم  نیا  زا  میدوب . هدرک  فرـص  شندـیرخ  يارب  هک  ار  یـشوخ  تاـظحل  مدروآیم 
: میوگب ردارب  نآ  هب  متـساوخیم  يدـیرخ . ار  نآ  نامجاودزا  دـیرخ  اـهنت  ناونع  هب  يدـش و  لاحـشوخ  وت  تسا . ینمی  رتشگنا  نیا  قیقع 

متسد رد  يزور  دنچ  هک  میوگب  متساوخیم  مراد . شتـسود  یلیخ  هک  میوگب  متـساوخیم  تسا . نامجاودزا  دیرخ  اهنت  تسا . الط  يرآ 
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مدـمآ و نوریب  ههبج  هب  کمک  هکد  زا  دـیدرگ . ... تفاـیرد  نیگن  اـب  ـالط  رتشگنا  تشون : ردارب  دـنامب ... منهذ  رد  شاهرطاـخ  هک  مدرک 
دادـعت هک  دوب  جـنپ  راـهچ و  يـالبرک  تاـیلمع   » ییاذـغ داوم  هیهت  يزپشآ و  !7 ب ـ  نک لوبق  مالـسلااهیلع )  ) ارهز اـی  متفگ : دوـخ  شیپ 

تعاس 12 دندروآ . دندوب ، هدـید  كرادـت  نارهت  يدازآ  مویداتـسا  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  یهاگتهاقن  هب  ار  اهنآ  دوب و  دایز  نیحورجم 
سامت نارهاوخ  اب  هلـصافالب  ام  دـینک . يریگبآ  هداـمآ و  دـیاب  ار  جـیوه  ولیک  تسیود  هک  دـنداد  عـالطا  لـحم  نارهاوخ  جیـسب  هب  بش ،

اهردارب یتقو  دندرک . هدامآ  هشیـش  رد  دنتفرگ و  بآ  ار  جـیوه  ولیک  یمامت 200  تعاس ، تدم 2  رد  دندمآ و  دجـسم  هب  اهنآ  میتفرگ .
هک ینارهاوخ  زا  یکی   » مرگ سابل  هیهت  یطاـیخ و  8 ج ـ  ...« دندش هدز  تفگش  ام  لمع  تعرـس  زا  دندمآ ، دجـسم  هب  اهنآ  لیوحت  يارب 

ییاهسابل اههناخراک  یضعب  هک  میدینش  اهزور  نآ  : » دیوگیم نینچ  تسا ، هدرک  تیلاعف  مالسلااهیلع ) ) ارهزلا بتکم  ینابیتشپ  داتـس  رد 
اـضاقت یفنـص  روما  دـحاو  هب  هعجارم  اب  ام  دـنریگیم . لوپ  تلود  زا  ناموت  یتسد 45  دـنزودیم ، یـشترا  یهاپـس و  ناردارب  يارب  هک  ار 

زور هنابش  نمشد ، ییاوه  نارابمب  عقاوم  رد  یتح   » 9 .« میراذگیم تلود  رایتخا  رد  ًاناجم  میزودیم و  ار  سابل  تسد  رازه  ود  هک  میدرک 
تخیریم و کشا  دوب ، هدش  دیهش  شرـسپ  ریتمتفه  هعجاف  رد  هک  يدیهـش  ردام  میدرکیم . راک  طقف  میتسـشنیم و  یطایخ  خرچ  تشپ 
زا ياهرطاخ  ناریا ، نوخ  لاقتنا  ناـمزاس  تقو  لـماع  ریدـم  ینـالیم ، رتکد  نوخ  يادـها  10 د ـ ...« تخودیم سابل  داتـس ، رد  زور  هناـبش 
زا یهورگ  مدـید  متفر . نوـخ  لاـقتنا  نلاـس  هب  یـشکرس  يارب  دوـب . بش  هـمین  دودـح 3  تعاس  دـنکیم ...« : لـقن  يالبرک 5  تاـیلمع 

ناگدـنمزر و اـب  جاودزا  11 ه ـ  !« بش تاـعاس  نآ  رد  مه  نآ  دـناهدمآ ... ناـمزاس  هب  نارهت  داـبآ  تلود  زا  نوخ  يادـها  يارب  نارهاوخ 
نم مدرکیم  رکف  دوب . گنج  لیاوا  : » دیوگیم اپود ،) مورحم  مشچ و  ود  زا  انیبان   ) يوفص زابناج  رسمه  یناخ ، حلاص  هموصعم  نازابناج 

عیجشت رد  روشرپ  ياههمان  ینارنخس و  12 و ـ  ...« منک جاودزا  زابناج  کی  اب  دیاب  هک  مدرک  ساسحا  تسیچ ؟ نم  فیلکت  متـسه ، نز  هک 
درک داجیا  ناگمه  رد  يروش  نانچ  ناشرکیپ ، عییشت  رد  نیدلا ، نیز  دیجم  يدهم و  نادیهش  راوگرزب  ردام  روشرپ  ینارنخـس  ناگدنمزر 

دیهـش رـسمه  روپ ، نایئاباب  همیهف  ینارنخـس  ای  و  دـندش . ... مازعا  ههبج  هب  هنابلطواد  ناشناردام ، جـییهت  اب  دـنمورب  ناوج  رازه  نارازه  هک 
هب تفای ، روضح  شرـسمه  هراپ  هراپ  دسج  رب  هک  نآ  زا  سپ  همیهف  دراد .»... همادا  تهار  مدیهـش ! رـسمه  يا  : » هک هداز  قداص  اضرمالغ 

تفرگ و تسد  رد  ار  شایسورع  زور  لگ  درک و  نت  رب  ار  شا  یسورع  دیپس  سابل  دشوپب ، هایـس  دنک و  هشیپ  يراز  ناغف و  هک  نآ  ياج 
هوبنا نایم  رد  وا ، نیفدت  ماگنه  رد  و  كرابم »! تتداهـش  مدیهـش ! رـسمه  يا  : » دروآرب دایرف  شرـسمه  رکیپ  عییـشت  رد  ناگمه  شیپاشیپ 
زاغآ هک  تسین  متخ  نیا   » هک درک  دـیکأت  وا  متخ  مسارم  رد  و  كرمأل .» ًامیلـست  کئاضرب ، ًاضر  یهلا ! : » تفگ اسر  يادـص  اـب  تیعمج ،
نامه تسنادیمن ، رادازع  ار  دوخ  هک  ارچ  دیـشوپ ؛ دـیپس  سابل  لاسکی  همیهف  سپ  نآ  زا  دومیپ »... ار  نآ  مرـسمه  هک  یهار  زاغآ  تسا ،

اما دوب . هتفر  تسد  زا  يزیزع  هک  ارچ  مدیـشوپیم ؛ هایـس  دوب ، هدرم  یعیبـط  گرم  هب  اـضرمالغ  رگا  : » دوـب هتفگ  وا  نیفدـت  رد  هک  هنوـگ 
مه یظفاحادـخ  وا  زا  یتـح  نم  تسا ، دـهاش  تسا ، رظاـن  تسه ، وا  منادیم  هـک  ارچ  ماهدرک ؛ نـت  رب  ار  مایـسورع  دـیپس  ساـبل  نوـنکا 

شمتخ مسارم  رد  همیهف  دش ، دیهش  شرسپ  رگا  ات  دوب  هتـساوخ  هلاس  همیهف 19  زا  ییوناب  هک  دوب  زیگناروش  نانچ  شمـالک  منکیمن .»...
حور ندیمد  دوب : هتفگ  ناگدنمزر  دارم  ریپ  هک  نانچ  مه  رنه ، ناگدـنمزر  رد  یـسامح  هیحور  داجیا  يارب  تاغیلبت  .13 ز ـ  دنک ینارنخس 

زیگناروش یـسامح و  راعـشا  دـندرک . ینیرفآ  شقن  نایم  نیا  رد  نز  نادـنمرنه  نارعاـش و  هک  دوب  نینچ  نیا  و  تساـهناسنا ... رد  دـهعت 
نادرمگرزب زاس  هسامح  ربمایپ ، نامز  رد  ءاسنخ  رعش  نوچمه  هدازرافص ، هرهاط  يدیحو و  تخد  نیمیـس  مناخ  یناشاک ، هدیپس  هموحرم 

، دنتشاد هناخ  رد  هک  گنر  یطوق  دنچ  اههچب  . » دوب رگید  ياهویش  زین  اهراعش و ... یتاغیلبت و  ياهتکارت  اهدراکالپ و  بصن  هیهت و  دوب .
مدز و الاب  ار  منیتسآ  میتخادـنا . مه  هب  یهاگن  میتشادـن . وم  ملق  درک . هدایپ  اههتخت  يور  دادـم  اـب  ار  اـهحرط  ادـتبا  شاـقن  دـندوب . هدروآ 

يادص دندرک ... یهارمه  ارم  هدنخ  اب  دندرک و  هاگن  نم  هب  مه  هیقب  ندز . گنر  هب  مدرک  عورـش  مدرب و  ورف  گنر  یطوق  رد  ار  متـشگنا 
گنج و رد  ام  : » دـنیامرفیم بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  تسا  نینچ   14 ...« دوب هدیـسر  نایاپ  هب  زین  ام  یحارط  راک  دش ، دـنلب  هک  حبـص  ناذا 
ار گنج  دندورـسیمن و  ار  گنج  هسامح  نانز  رگا  دوبن . مه  رتمک  دوبن ، رتشیب  اهدرم  زا  رگا  اهمناخ  شقن  هک  میدرک  هدـهاشم  بالقنا 
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تسد هب  تسد  لماع  اههد  دندرکیمن . ادیپ  ار  گنج  نادیم  هب  نتفر  هزیگنا  هدارا و  اهدرم  دندرکیمن ، یقلت  شزرا  کی  اههناخ  نایم  رد 
یپ  15 ...« تسا نانز  نارـسمه و  هیحور  اهلماع ، نیا  نیرتمهم  زا  یکی  دنک . هناور  ههبج  تمـس  هب  ار  یجیـسب  میظع  لیخ  ات  دهدیم  مه 

.92 نارمع / لآ  3 ـ ص 391 . نامه ، 2 ـ ص 292 . ءاجر ، یگنهرف  رـشن  لامج ، لـالج و  هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  1 ـ تشون : 
شتآ قشع و  6 ـ ص 15 . نامه ، 5 ـ ص 10 . جیـسب ، ییافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  رـشان : عافد ، رد  نانز  یمزر  شقن  ناینامحر ، ارهز  4 ـ

8ـ ص 137 . تمواـقم ، رنه  تاـیبدا و  رتفد  همیهف ، ياـههمان  يرمک ، اـضریلع  7 ـ و 106 . ص 104  ناردـنزام ،) راکادـف  ناوناب  همانهژیو  )
رد یمزر  یناـبیتشپ  شقن  9 ـ ص 80 . هاپـس ، رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  سدـقم ، عاـفد  یگنهرف  يونعم و  لـماوع 

ص 116. همیهف ، ياههمان  13 ـ نامه . 12 ـ ص 15 . نامه ، 11 ـ ص 11 . نامه ، 10 ـ ص 10 . تینما ، عافد و  رد  نانز  شقن  هرگنک  عاـفد ،
ص 54. ج 3 ، تیالو ، ثیدح  15 ـ هرامش 9 . عبنم  14 ـ

(2  ) سدقم عافد  هنییآ  رد  نز 

، ههبج تشپ  رد  نانز  تیلاعف  نآ  زا  سپ  میتخادرپ و  مالسا  ردص  رد  نانز  شقن  نایب  هب  هلاقم ،  لوا  تمـسق  رد  یتعیرـش  هرهز  هدنـسیون :
راثآ و ظفح  رد  اهنآ  یـساسا  شقن  مدقم و  طخ  رد  نانز  روضح  یـسررب  هب  ات  مینآ  یپ  رد  کنیا  میدومن . نایب  ار  سدـقم  عافد  مایا  رد 
، رهشمرخ تمواقم  هزور  هسامح 45  رد  مدـقم  طخ  دربن و  نادـیم  رد  نانز  روضح  2 ـ میزادرپب ؛ گنج  زا  سپ  سدـقم ، عافد  ياهشزرا 

راب نانز  نادرم ، دادعت  ندش  مک  اب  دندوب . اسرفناج  تخس و  تیلاعف  نیا  یلصا  راد  نادیم  عقاو  رد  اهنآ  دندرک . افیا  ییازـسب  شقن  نانز 
، ناتسرامیب هب  نیحورجم  لاقتنا  يراتسرپ و  زا  دندوب  ترابع  نانآ  ياهتیلاعف  دنتفرگ . شود  هب  ار  نیحورجم  هب  یگدیـسر  يرگدادما و 
رد رهشمرخ . ناتـسربق  رد  ناشرهطم  داسجا  زا  ینابهگن  یتح  نانآ و  نیفدت  يارب  نیمز  رفح  ادهـش ، ییاسانـش  ناتـسرامیب ، طیحم  تفاظن 

ینارهاوخ زا  یکی  نیحورجم  هب  یناسر  دادما  يراتسرپ و  فلا ـ  دندیگنج . نادرم  شوداشود  دنتشادرب و  حالس  یتح  نانز  هک  دوب  اجنیا 
تامهم يارب  ياهدع  دـندوب ، هتـسد  ود  نارهاوخ  اهزور  نآ  رد  : » دـیوگیم تسا ، هتـشاد  روضح  رهـشمرخ  تمواقم  هسامح  رد  دوخ  هک 

تسد و دندروآیم . حورجم  مه  رس  تشپ  میتفر . ناتسرامیب  هب  ام  دندش . ناتـسرامیب  یهار  يرگدادما  يارب  مه  يدادعت  نییعت و  یناسر 
تداع مکمک  یلو  مینزب ؛ تسد  اهنآ  هب  میدرکیمن  تأرج  لئاوا  دـندوب . هدـش  هدـیچیپ  ریـصح  وتپ و  رد  هک  هراپ ، هراپ  ياهندـب  اهاپ و 

تاناکما ناتـسرامیب . زا  ینابهگن  هناخزپشآ و  رد  راک  ات  يراتـسرپ  نیحورجم و  هیلخت  زا  دـندرکیم ، دوب ، زاین  راـک  ره  نارهاوخ  میدرک .
طش زا  بآ  دوبن و  قرب  بآ و  دشیم ... رتدب  عضو  زور  هب  زور  مینک ، نازیوآ  خیم  هب  ار  اهمُرِـس  میدوب  روبجم  دوب . رـصتخم  مک و  رایـسب 

زا يدادعت  هک  دربب ... طش  طسو  ات  ار  نارهاوخ  زا  ياهدع  بآ ، هک  دش  ثعاب  نیا  میدادیم . ماجنا  طش  رانک  ار  وشتـسش  ای  میدروآیم و 
ار يرهاوخ  زور  کی  میتفر . ناویرم  هب  هنابلطواد  راتسرپ  نارهاوخ  زا  رفن  دنچ  قافتا  هب  هک  دوب  هدش  عورش  گنج   » 1 ...« دندش قرغ  اهنآ 
هب هلـصافالب  ام  دربیم . جـنر  طرفم  فعـض  زا  تشاد و  یـشوهیب  شغ و  تلاح  دوب . هدـش  دیفـس  دیفـس  شتـسد  هک  دـندروآ  لمع  يارب 

يدنچ تسا . لامـش  لها  رهاوخ  نیا  میدیمهف  میدرک ، وج  سرپ و  شعـضو  زا  و  دـش ، رتهب  شلاح  هک  دـعب  میدـش . لوغـشم  وا  ياوادـم 
راک ناراتـسرپ  رانک  رد  ینامرد  زکرم  کی  رد  مهاوخیم  هک  هتـشاد  راهظا  هدیـسر و  هقطنم  هب  بش  همین  هدـش ، عورـش  تایلمع  هک  شیپ 

شتسد هک  سب  زا  تسا . هدرکیم  يدنب  هتسد  هتسشیم و  ار  اهسنپ  لمع  قاتا  رد  دروخب ، يزیچ  هکنآ  یب  تعاس ، تدم 72  هب  وا  منک .
هب دنام و  هقطنم  رد  ًاددجم  يدوبهب ، زا  سپ  یلامش  رهاوخ  نیا  دوب . هدش  دیفس  ًالماک  تسد  هدیسرن و  شتـسد  هب  نوخ  هدوب ، بآ  لخاد 

تشپ ییارحص و  ياهناتسرامیب  رد  کشزپ  راتسرپ و  شقن  رد  نانز  روضح   2 .« تخادرپ یگنج  نیحورجم  يراتسرپ  هب  یبرجت  تروص 
هنمآ زابناج ، رهاوخ  اهتایلمع  رد  میقتـسم  تکرـش  ب ـ  میدرک . هراشا  هاتوک  هنومن  دـنچ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  دوب و  گنررپ  رایـسب  ههبج 

یـضعب میدیـسر ، رهـشهام  هب  یتقو  میدـش . مازعا  ههبج  هب  نارهاوخ  زا  رفن  دصیـس  هارمه  گنج ، مهد  زور  : » دـیوگیم نینچ  هدازباهو 
نارمچ رتکد  هارمه  تدـم  نیا  دوب . نادابآ  رهـشمرخ و  مدـقم  طخ  نامز  نآ  مدـش . مدـقم  طـخ  یهار  هیقب  هارمه  نم  دـندنام و  اـجنامه 
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. میورب مه  نانبل  هب  ناـشهارمه  دوب  هدـش  رارق  یتح  دـندوب ، هداد  یکیرچ  شزومآ  اـم  هب  ًـالبق  ناـشیمارگ  رـسمه  ناـشیا و  نوچ  میدوب و 
زا یلاخ  رهشمرخ  نوچ  میدش . رقتسم  جع )  ) رصع یلو  ناتسرامیب  رد  میدیشک و  بقع  هاگراتشک  تشپ  ات  ام  درک ، طوقـس  هک  رهـشمرخ 
رد اهدـعب  میدـشیم . جراخ  رهـشمرخ  زا  هک  میدوب  یتارفن  نیرخآ  ءزج  ام  مینک . كرت  ار  رهـش  اـت  دنتـساوخ  زین  اـم  زا  دوب ، هدـش  هنکس 

هدروخ شکرت  مپچ  ياپ  مدش . حورجم  راب  تفه  مدش ... ییایمیـش  کی  رجفلاو  رد  مدرک . تکرـش  سدقملا  تیب  همئالا و  نماث  تایلمع 
باون همطاف  مناخ  : » دـیوگیم نینچ  هاوخ ، ناریا  زاـبناج ، ردارب   3 ...« دـش دـهاوخ  عطق  مه  رخآ  ًالامتحا  هدـش و  لمع  راب  هس  لاح  هب  ات  و 
نمـشد تیعقوم  زا  هک  يدیفم  رثؤم و  تاعالطا  اب  وا  دوب . هتفر  ریـش  نمهب  فرط  هب  نابهدید  ناونع  هب  يوفـص ، باون  دیهـش  هون  يوفص ،

لمح دوخ  اب  ار  يدیهـش  رکیپ  هک  مدید  یلاح  رد  ار  وا  رادید  نیرخآ  رد  درک . افیا  ار  ياهدننک  نییعت  شقن  تایلمع  تیقفوم  رد  دادیم ،
تسرد فوتولوم  لتکوک  : » دهدیم همادا  زین  راجن  نیشون  رهاوخ   4 .« ددرگیمزاب یکیرچ  قفوم  تایلمع  کی  زا  هک  دش  مولعم  درکیم .

ـ  ما هحلـسا  اب  عماج  دجـسم  ماب  تشپ  يور  اهبش  میدـیچیم . رهـشمرخ  ساسح  طاقن  رد  میدرکیم و  نش  زا  رپ  ار  اهینوگ  میدرکیم .
ًاعقاو نارهاوخ  زا  يدادعت  رهـشمرخ  نایرج  رد   » 5 .« میدرکیم ضوع  ار  نامدوخ  تسپ  رابکی  تعاس  دـنچ  ره  میدادیم و  ینابهگن  کـی 

هنادرم دوب . ام  يوگلا  تراهط  اوقت و  راثیا و  تعاجـش  قالخا ، رظن  زا  هاش ، یجاـح  زانهـش  رهاوخ  دوب . اـهدرم  زا  شیب  یلیخ  ناـشتداشر 
يارب یتقو  دینـشن . مالـس  زج  هب  یمالک  دـیدن و  ناشیا  زا  ییوم  راـت  یـسک  زور ، دـنچ  نیا  رد  اـهيریگرد  تدـش  دوجو  اـب  دـیگنجیم .

ولج دیسر و  شیوزرآ  هب  ماجنارـس  هاش ، یجاح  زانهـش  دشیم . اذغ  ندرک  هدامآ  لوغـشم  تعرـس  هب  وا  میتشگیمرب ، بقع  هب  تحارتسا 
تباصا رثا  رب  يدمحم ، زانهـش  شناتـسود  زا  یکی  هارمه  دربب ، اذغ  اهرگنـس  يارب  دوب  هدـمآ  هک  ینامز  نآرق ، بتکم  شایگـشیمه  ّرقم 

هرهز  6 .« تفرگ تقبس  دش ، لئان  زوف  نیا  هب  نابآ 59  مّود  هک  هاش  یجاح  نیسح  شردارب  زا  دیسر و  تداهش  هب  نمـشد ، هراپمخ  شکرت 
هعطق هعطق  ندب  زین  رهم 59  مهدزای  درک و  نفد  دوخ  تسد  اب  ار  شدیهش  ردپ  گنج  لوا  هتفه  رد  هک  دوب ، هلاس  هدزناپ  يرتخد  ینیسح ،
هکنآ يارب  هاش ، یجاح  نسحم  نیسح و  زانهـش ، نادیهـش  ردام  درک . نفد  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  هسردم  رد  هک  ار  یلع  شردارب  هدش 

اهنت دوب . هلاـس  هدزناـپ  سورعون  یعیدـب  مناـخ  دومن . نفد  ار  وا  دـنک و  ربق  وا  يارب  دوخ  دـتفین ، نمـشد  نارودزم  تسد  هب  شرتخد  رکیپ 
ره هک  ییاهتسد  اب  شدوخ ، ناتـسد  اب  درک ؛ نفک  ار  وا  شدوخ  دندروآ ، ار  شرهوش  هزانج  یتقو  تشذگیم ، شجاودزا  زا  زور  لهچ 

ییاهسکع گنج  لوط  رد  هک  تسا  یناراگنربخ  زا  یکی  يدارمادخ  مناخ  گنج  يراگنربخ  یـساکع و  ج ـ  درادن 7 . ... ار  نآ  یسک 
. مدش راگنربخ  یتدم  زا  دعب  مدوب . تاعالطا  همانزور  روتیزیو  بالقنا  لیاوا  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  يو  تسا . هدرک  هیهت  یندنامدای  هب 

... متفر هاـشنامرک  تمـس  هب  شرازگ  سکع و  هیهت  تهج  درک ، ییاوـه  هـلمح  هاـشنامرک  مهاـگداز  هـب  قارع  یتـقو  رویرهـش 59 ، رخاوا 
راهچ تسیب و  يرتخد  اهزور  نآ  يدـیهان  همطاف  گنج  رد  تراـسا  8 د ـ  ....« دوب هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  ياهنارـسپ  هسردم  نارابمب 
ماجنا دـناوتیم ، هچ  نآ  هصرع  نیا  رد  ات  دیـشوکیم  مورحم ، قطانم  هب  رفـس  اب  ییامام ، هتـشر  رد  یلیـصحتلا  غراـف  زا  سپ  هک  دوب  هلاـس 
نیلوا ناسک و  نیلوا  ههایـس  رد  وا  مان  دوز  یلیخ  دـش . ههبج  مزاع  دینـش و  ار  گـنج  ربخ  مب ، رهـش  رد  اهرفـس ، نیمه  زا  یکی  رد  دـهد .

رد هام   40 هدومزآ ، همیلح  یمارهب و  میرم  هلاس ، يدابآ 17  هموصعم  شنادنبمه ، وا و   9. دش تبث  دـندمآرد ، قارع  تراسا  هب  هک  ینانز 
ياههاگودرا هب  دیـشرلا  یـسایس  نادـنز  زا  ار  ناـنآ  اـت  دـندرک  اذـغ  باـصتعا  ماـمت  زور  تراـسا 17  نارود  رد  دـندرب . رـس  هـب  تراـسا 

ناشمالک و ناشباجح ، اب  دندوب ؛ ارـسا  قشمرـس  دننک . لمحت  دنناوتب  نانآ  هک  دشیمن  ناشرواب  مه  ریـسا  ناردارب  دنربب . ارـسا  صوصخم 
نارهاوخ و نارـسمه ، ناردام ، صوصخ  هب  نانز و  گنج  زا  سپ  سدـقم  عافد  ياهشزرا  راـثآ و  ظـفح  رد  ناـنز  شقن  3 ـ ناشتماقتسا .

هداوناخ ياههمان  راشتنا  دنراد . نوخ  شتآ و  ياهزور  گنهرف  اهشزرا و  جـیورت  رد  ییازـس  هب  شقن  ارـسا ، نازابناج و  ادهـش ، نارتخد 
ياههمان  » باتک دنـشابیم . راذـگرثا  اهزور  نآ  دای  تشادـگرزب  رد  یگمه  دوبدای و ... مسارم  اهینارنخـس ، اـهزور ، نآ  رد  ناگدـنمزر 

ناـنز هیحاـن  زا  نادرم  لاـیخ  یگدوـسآ  عیجـشت و  بجوـم  هک  تسا  ياهنوـمن  نارازه  زا  یکی  دـش ، پاـچ  يو  توـف  زا  سپ  هک  همیهف »
ار نآ  وت  يرود  هک  دزیخیمرب  ياهنیـس  زا  هک  یمالـس  ریذپب ؛ رود  هار  نیا  زا  ارم  مالـس  میناوخیم ...« : اههمان  نیا  زا  یتمـسق  رد  دشیم .
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قداص ماما  هک  نادب  یلو  دنیـشنیم ؛ تاهدید  تبیـصم  بلق  رب  دیآیم و  نوریب  ماهدـید  تبیـصم  بلق  زا  هک  یمالـس  هدرک . گنت  تخس 
هکت هکت  اـهضراقم  اـب  ار  وا  هک  دـنکیم  وزرآ  دـنادب ، دراد ، اهتبیـصم  يارب  هک  ار  یـشاداپ  نمؤـم  رگا  : » تـسا هدوـمرف  مالـسلاهیلع ) )

ام هک  مینک  هچ  میراد . تسود  وت  زا  رتـشیب  رتـشیب و  ار  مالـسا  هک  مینک  هچ  یلو  هدـش ، گـنت  تیارب  ناـملد  یلیخ  اـضرمالغ ! ...«. » دـننک
؛ تسا هتسب  شقن  نامدوجو  رد  وت  قشع  زا  لبق  مالسلاهیلع )  ) نیسح قشع  هک  مینک  هچ  میراد . تسود  وت  زا  رتشیب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح
رنه و هصرع  رد  نانز  نیا ، زا  هتشذگ  دوب ». ... مالسلاهیلع )  ) نیـسح كاپ  تبرت  میدیـشچ ، نامیگدنز  يادتبا  رد  هک  يزیچ  لوا  هک  ارچ 

يا رهشمرخ  رهش  يا  تسا : هنوگ  نیا  زا  ناروآ  مزر  هسامح  ندورـس  رد  یناشاک  هدیپس  هموحرم  راعـشا  دناهدوب . نیرفآ  شقن  زین  تایبدا 
رفظ رعـش  ناوخب  نم  اب  دنیآ  زاورپ  رد  زبس  نایـشآ  رب  دـنیآ  زاب  رجاهم  ناغرم  وت  يوس  زیربل  هصغ  زا  ترذآ  رپ  هنیـس  يا  زیخ  رهُگ  كاخ 

... ینیسح و يرهم  يدیحو ، تخد  نیمیس  هداز ، رافـص  هرهاط  نوچمه  زین  نارگید  زبس  ردنب  يا  رحـس  دمآ  دش و  رـس  بش  زبس  ردنب  يا 
ناتـساد هک  تساههنومن  نیا  زا  یکی  ینیـسح  يرهم  مناـخ  زا  ـالبرک » رد  ـالبرک   » يونثم دناهتـشاد . ازـس  هب  شقن  اـههسامح  ندورـس  رد 

مارآ و ياج  لزغ  رد  دریگن  اج  نادرم  حرش  لزی ! مل  نادواج  يادخ  يا  دشکیم : ریوصت  هب  ار  نیدلانیز  يدهم  دیهش  رگشلرس  یگدنز 
ربخ نیا  ار  ترسمه  يدوب  هداد  يونعم  يدرم  ِكاپ  قشع  رطع  يونثم  اب  یکدنا  میوبب  ات  رارق  یب  يزیزع  زا  میوگب  ات  راکب  نافوت  نوکس ،

یناوناب زین  یناتـساد  تایبدا  هنیمز  رد  روضح  قوش  زا  تسد  يرادـنرب  رون  سنج  زا  ياهماج  یـشوپن  ات  رفـس  زا  زگره  تشگ  یهاوخن  رب 
هبیبح ینامیلس ، سیقلب  یتوهام ، يرهم  دبیا ، هرهاط  یناریا ، هداز ، غابص  میرم  نایراوز ، ارهز  روپ ، نالصا  اریمس  راّجت ، هیضار  مناخ  نوچ 

هدنیارـس و نونکا  دـناهدوبن ، شیب  یکدوک  ای  دـندوب و  هدـماین  ایند  هب  ای  سدـقم  عافد  لاـس  تشه  رد  هک  یناوج  ناـنز  یتح  ناـیرفعج و 
، حتف تیاور  هسـسؤم  دریگب . ار  نآ  ياج  دناوتیمن  يزیچ  چیه  هک  دراذگیم  مدرم  گنهرف  رد  يرثا  نوخ ، هک  دنیاهزور ، نآ  هدنـسیون 

همطاف تمه ،) دیهش  باتک   ) ناردارب میرم  يرقاب ،) نسح  دیهـش  باتک   ) يدرم هنازرف  نوچ  یناملقون  ملق  اب  هک  تسا  یتاسـسؤم  زا  یکی 
نامرآ گنهرف  نیا  و  دـش . دـهاوخن  هتـسب  زگره  هک  تسا  هدوشگ  ار  يرد  ناوج ، نارعاش  ناگدنـسیون و  رگید  تاـبث و  هسیفن  يراـفغ ،

زج اجنآ  تسین  هرانک  شچیه  هک  قشع  هار  تسا  یهار  تشاد . دـهاوخن  نآ  زا  یکرد  دوشن ، نآ  دراو  قشع  اب  یـسَک  ات  هک  تسا  يرهش 
3ـ نامه . 2 ـ ص 396 . گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینالوط ، گنج  رد  رهشمرخ  1 ـ تشون :  یپ  تسین  هراچ  دنراپسب  ناج  هک  نآ 
، هتـسب ياهرد  هرود  ناردارب ، میرم  يدیهان ، همطاف  9 ـ هرامش 6 . عبنم  8 ـ نامه . 7 ـ نامه . 6 ـ هرامش 6 . عبنم  5 ـ هرامش 8 . عبنم  4 ـ نامه .

تایبدا یسررب  دقن و  2 ـ يدارملگ . یلعنیریش  ششوک  هب  سدقم ، عافد  رعـش  هعومجم  هسامح ، نوخ ، كاخ ، ذخآم 1 ـ عبانم و  ص 14 .
4ـ تینما . عافد و  رد  نانز  شقن  هرگنک  عافد ، رد  ناـنز  یمزر  یناـبیتشپ  شقن  3 ـ ج 3 . يرگنـس ، اضر  دمحم  رتکد  سدقم ، عافد  موظنم 

یتدیقع نامزاس  یموصعم ، ریما  دیس  شـشوک  هب  گنج ، نانز  6 ـ ناهج . رد  نانز  یعاـفد  شقن  5 ـ مالسا . ردص  رد  ناملـسم  نانز  شقن 
روضح یمدرم و  تدـحو   ) سدـقم عافد  یگنهرف  يونعم و  لماوع  7 ـ ناریا . یمالسا  يروهمج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  یـسایس 

9ـ . 1381 ناسیدرپ ، رشن  ینیـسح ، يرهم  البرک ، رد  البرک  يونثم  8 ـ هاپس . رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  تیناحور ،)
تیاور هسسؤم  ناردارب ، میرم  يدیهان ، همطاف  هتـسب ، ياهرد  هرود  10 ـ تینما . عافد و  رد  نانز  شقن  هرگنک  عافد ، رد  ناـنز  یمزر  شقن 

(، ناردنزام راکادـف  ناوناب  همانهژیو  ، ) شتآ قشع و  هاپـس 12 ـ گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینالوط ، گنج  رد  رهـشمرخ  11 ـ حتف .
هللا تیآ  لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  14 ـ تمواقم . رنه  تایبدا و  رتفد  پاچ  يرمک ، اضریلع  ششوک  هب  همیهف ، ياههمان  13 ـ دنفسا 80 .

. ءاجر یگنهرف  رشن  زکرم  یلمآ ، يداوج 

يدمآراک یمالسا و  بالقنا  نز ؛

هعـسوت زا  ياهدـمع  شخب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، هتفای  یمهم  هاگیاج  هعـسوت  تایبدا  رد  نانز  لاغتـشا  هزورما ، روپاضر  باتهم  هدنـسیون :
فلتخم ياههنیمز  رد  رادـیاپ  هعـسوت  داجیا  رد  تسیابیم  يرـشب ، هعماج  تیعمج  زا  یمین  ناونع  هب  ناـشیا  هدـیدرگ و  ناـنز  هب  فوطعم 
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رازاب عامتجا و  رد  روضح  هب  ار  نانز  ندشیناهج ، دنور  هعـسوت و  ياههمانرب  بیترت ، نیا  هب  دنـشاب .  هتـشاد  شقن  يداصتقا ، یعامتجا و 
نشور ییاهامنرود  میـسرت  يداصتقا ، یـسایس و  یگنهرف ، یعامتجا ، روما  رد  یگدنزاس  تکراشم و  هب  نانز  توعد  دناهدناوخارف .  راک 

نارتـخد ناـنز و  میظع  لـیخ  ندروآ  يور  ثعاـب  یلیمحت ، گـنج  نارود  زا  سپ  یعاـمتجا  شمارآ  تـینما و  ندـش  مـهارف  دـیمارپ و  و 
هک ینارتخد  دادعت  هزورما ، تسا .  هدش  ملع  بسک  ینعی  رشب ، ياههتساوخ  اهزاین و  نیرتفیرش  نیرتلیصا و  زا  یکی  هب  یناریا  ناملسم 

روکنک رد  نز  ناگدشهتفریذپ  دنور  تسا .  شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  دنروآیم ، يور  هیملع  سرادم  یلاع و  سرادم  اههاگـشناد ، هب 
هدننک تکرش  نانز  نازیم  لاس 1381 ، يرـسارس  نومزآ  رد  دراد .  همادا  لاح  هب  ات  هدرک و  ادیپ  يدوعـص  ریـس  لاس 1372  زا  يرسارس ،

نیتسخن رد  يدوعص ، دنور  نیا  جیاتن  تارثا و  ( 1  . ) دشاب نیا  زا  شیب  نانز  لابقتسا  لاس 1382  رد  دوشیم  ینیبشیپ  دوب و  دـصرد   62
ار نومزآ  نیلوا  رد  ناگدننکتکرـش  زا  دصرد  نانز 64  : » دش صخـشم  دیدرگ ، رازگرب  لاسما  زییاپ  رد  هک  یمادختـسا  يراودا  نومزآ 

دروم رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  ( 2 « . ) دوب دنهاوخ  نانز  روشک  رد  راک  نایـضاقتم  دصرد   75 هدنیآ ، لاس  هس  رد  دندادیم و  لیکـشت 
رارق ام  يور  ارف  هچنآ  تسا .  هدشن  رـشتنم  یمـسر  رامآ  هنیمز ، نیا  رد  لاغتـشا  هب  نادنمهقالع  ینید و  هیملع  سرادم  هب  دورو  نایـضاقتم 

روضح ناهاوخ  دنتسه و  هتخیهرف  هدرک و  لیـصحت  نانز  رامـش  رد  هدنیآ ، لسن  ناردام  بلغا  تسا .  روشک  هدنیآ  لسن  تشونرـس  دراد ،
تواـفت مغریلع  هاگـشناد ، اـی  هزوـح و  هدرکلیـصحت  ناـنز  رتـشیب  دنـشابیم .  لاغتـشا  تیلوؤـسم و  نتفرگ  هدـهع  هب  هعماـج و  رد  لاـعف 
يوزوح سرادم  رد  دوخ  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  هلصافالب  دنتسه و  كرتشم  رگیدکی  اب  هتساوخ  نیا  رد  دنریگیم ، ارف  هک  ییاههزومآ 
يزوریپ زا  لاس  دودح 24  هک  دتفایم  قافتا  یلاح  رد  دنور  نیا  دنوش .  راک  رازاب  دراو  ياهنوگ  هب  ات  دنیآ  یمرب  ددصرد  اههاگـشناد ، ای 

نآ یگنهرف  ياـهراتخاس  رییغت  يارب  مدرم و  يراـیمه  اـب  هر ، )  ) ینیمخ ماـما  يربهر  هب  هک  یبـالقنا  درذـگیم .  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
میکح حلـصم و  کی  هک  یبهذـم ، یـسایس و  ربهر  کی  اهنت  هن  هر )  ) ماما ترـضح  تسـشن .  رمث  هب  نادیهـش  نوخ  اب  تفرگ و  اپ  نارود 

هدودـحم رد  هر )  ) ینیمخ ماما  درک : اعدا  ناوتب  دـیاش  اما  تفرگیمرب .  رد  ار  اههزوح  یمامت  ناـشیا ، یحالـصا  هاگدـید  دـندوب و  هنازرف 
مه ارگبرغینید و  دــض  ياهيوردــنت  مـه  هر )  ) ماـما هشیدــنا  دــندرک .  داـجیا  ار  تـالوحت  نیرتیــساسا  نیرتـگرزب و  ناـنز ، لـئاسم 

ماما ترضح  هدیزگرب  ینابم  یسررب  درک .  هئارا  رضاح  رـصع  ناملـسم  نز  يارب  نیون  ییوگلا  دومن و  لرتنک  ار  نیرجحتم  ياهيوردنک 
رب ینتبم  لیـصا  ياههتـساوخ  زا  حیحـص  ییوگلا  میـسرت  رد  ار  ام  دناوتیم  لاغتـشا ، هنیمز  رد  هژیوب  نانز  یعامتجا  روضح  دروم  رد  هر ) )

روحم هس  رد  ناوتیم  ار  ماما  رظن  دروم  ینابم  نیرتیلـصا  ناـنز  یعاـمتجا  روضح  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـناسر .  يراـی  ینید  ياـههزومآ 
دروم رد  داضتم  هاگ  نوگانوگ و  دیاقع  راکفا و  دروخرب  ههد  ناریا ، رد  هاجنپ  ههد  درم : نز و  نیبتبسن  فیرعت  فلا .  درک : يدنبهتـسد 

ره یهاوخددـجت ، يدازآ و  مان  اب  زین  یهورگ  دنتـسنادیم و  یقوقح  قح و  هنوگ  ره  دـقاف  روجهم و  ار  نز  نید ، مان  اب  ياهدـع  دوب .  نز 
نز زا  دـیدج  يریوصت  هر )  ) ماما ترـضح  اـما  دـندرکیم .  جـیورت  ار  يرگیلاـباال  هتـسناد و  يرورـضریغ  ار  نز  يارب  دـنب  دـیق و  هنوگ 

ار دوخ  صاخ  ماکحا  کی  ره  هک  دـنچ  ره  دـنراد ، يواست  تبـسن  درم  نز و  مالـسا ، رد  ناشیا  هاگدـید  زا  دـنداد .  هئارا  یناریا  ناملـسم 
درم اب  بسانم  هک  تسا  درم  هب  صاخ  ماکحا  کی  هتبلا  دنراد .  يواست  اهنآ  ابتبـسن  هداد ، رارق  اهدرم  لباقم  رد  ار  اهنز  مالـسا  : » دـنراد

(3  .« ) تسا هتـشاذگ  یقرف  درم  نز و  هبتبـسن  مالـسا  هک  تسا  نیا  هن  نیا ، تسا .  نز  اب  بسانم  تسا ، نز  هب  صاخ  ماکحا  کی  تسا ،
يار نداد و  يار  باختنا و  قح  تیکلام ، قح  لیـصحت ، قح  دنتـسه ، رایتخا  بحاص  ود  ره  دنراد ، رگیدـکی  اب  هباشم  یقوقح  درم  نز و 

 . دننک تیاعر  ار  یهلا  یعرش و  ياهتیدودحم  دیاب  ود  ره  دراد .  دوجو  ییاهتیدودحم  ود  ره  يارب  لاح ، نیع  رد  ( 4  . ) دنراد نتفرگ 
نز و مه  ات  دوشیم  بجوم  و  ( 6  ) تسا ناشیا  هعماج  دوخ و  حالص  هب  دوشیم و  درم  نز و  یهابت  داسف و  زا  عنام  اهتیدودحم  نیا  ( 5)

هژیوب ناسنا ، تیمولظم  دعب  هب  طوبرم  ماما ، ترـضحتشادرب  نیرتابیز  دیاش  اما  ( 7  . ) دننک ادیپ  ار  دوخ  هدنزاس  یعیبط و  دـشر  درم ، مه 
ياهیگژیو لیلد  هب  نز  تسا و  هتفر  رـشب  عون  رب  هک  دراد  يرامـشیب  ملاظم  زا  تیاکح  هراومه  رـشب ، هلاس  رازه  دنچ  خیرات  دـشاب : نانز 

يارب نانز ، يوس  زا  يددعتم  ياهتضهن  ات  هتشگ  بجوم  رما  نیا  تسا .  هدید  بیسآ  رتشیب  اهدابدنت  نیا  رد  دراد ، هک  یحور  یمسج و 
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تالکـشم لـح  يارب  دـننادیم و  نادرم  ار  یلـصا  رـصقم  يرکف ، ياـههلحن  نیا  بلغا  دریگب .  لکـش  نادرم  اـب  يربارب  يدازآ و  بـسک 
یمامت ناربج  دـنهدیم و  رارق  نادرم  اب  ور  رد  ور  لباقت و  رد  ار  نانز  دـننکیم ، میـسقت  هناـنز  هنادرم و  تمـسق  ود  هب  ار  هعماـج  شیوخ 

ایند رد  هنانز  تضهن  نیرتورـشیپ  ناونع  هب  هزورما  هک  زین -  مسینیمف  رد  دنهاوخیم .  رکذـم  سنج  زا  ار  تسا  هتفر  ناشیا  رب  هک  یملاظم 
کی هعماج  نآ ، لآهدیا  هعماج  دتـسیاب و  درم  لباقم  رد  اوق  مامت  اب  دیاب  شقوقح  قاقحا  يارب  تسا و  درم  زا  رترب  نز  دوشیم -  هتخانش 

هاش : » دنریگیم رارق  فاحجا  ملظ و  دروم  ود ، ره  درم  نز و  یتوغاط  ماظن  رد  هک  دندقتعم  هر )  ) ماما ترضح  اما  تسا .  هنانز  یتیسنج و 
اب هزراـبم  هب  توـعد  ار  درم  مه  نز و  مه  نیا ، رباـنب  ( 8 « . ) داد میهاوـخ  يدازآ  همه  هب  اـم  نادرم ، هب  هن  تسا و  هداد  ناـنز  هب  يدازآ  هـن 

یلـصا تلع  ماـما ، ترـضح  اـما  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  مجاـهت  فدـه  ار  درم  نز ، تیمولظم  ناربج  يارب  مسینیمف  دـننکیم .  توغاـط 
نانز و رد  هتفهن  دادعتـسا  يژرنا و  یمامت  ناشیا  دناهداد .  رارق  فدـه  تسا ، رامثتـسا  توغاط و  تموکح  نامه  هک  ار ، ناسنا  تیمولظم 
: دـناهنوگ ود  ناسنا  تامادـقا  ماما ، ترـضح  رظنم  زا  ییارگفیلکت : ب -  دـنهدیم .  يزیتس  توغاـط  يوس  تمـس و  ار  نادرم  نینچمه 
هک هچنآ  هتـشادن و  یتیمها  راک  تبقاع  هجیتن و  روما  نیا  رد  دنتـسه .  یهلا  فیلاـکت  رماوا و  دـناهدش و  نییعت  راـگدرورپ  يوس  زا  یخرب 
هب ندیسرهار  راک و  تبقاع  جیاتن و  دیاب  سپ  تسین ، فیلاکت  نیا  هرمز  رد  روما  زا  رگید  یـضعب  تسا .  فیلکت  ماجنا  هب  مایق  تسا ، مهم 
رد هفیظو  ماجنا  رد  ماما  هژیو  دـید  زا  تیاکح  رظن  نیا  ( 10  . ) دشاب ادخ »  » يراک ره  هزیگنا  تین و  دـیاب  تیاهن ، رد  و  ( 9  ) دیجنس ار  نآ 

ییارگفیلکت  » هب هاگدید  نیا  زا  ( 11  . ) هجیتن هن  تسا ، هفیظو  هب  رومام  ناسنا  : » دـنیامرفیم رگید  ياج  رد  ناشیا  دراد .  دـنوادخ  لباقم 
زا تسوا ، تیاضر  بسک  دـنوادخ و  رماوا  ماجنا  هزیگنا  هب  نآ ، يوس  هبتکرح  لمع و  هب  هجوت  يانعم  هب  ییارگفیلکت  دوشیم .  ریبعت 

تامادـقا همه  ماـجنا  رد  ارگفیلکت  تسا .  لـمع  ماـجنا  رد  ياهژیو  شور  هکلب  تسین ، یـصاخ  لـمع  دوخ ، ییارگ ، فیلکت  تهج  نیا 
دـنکیم و هجوت  بتکم  یهاون  رماوا و  هزوح  رد  نآ  هاگیاج  دـنوادخ و  رظن  رد  لمع  ندوب  ضوغبم  بوبحم و  هب  زیچ ، ره  زا  لـبق  دوخ ،
ار ماما  تکرح  هرهوج  دوب و  اههزیگنا  همه  لوط   » رد هک  یلـصا  هزیگنا  هک  نانچ  دوشیم .  يو  مادقا  كرت  ای  مادـقا  كرحم  هتکن  نیمه 

یفاطلا  » ار فیلاکت  هر )  ) ینیمخ ماـما  دوب .  راـگدرورپ » تعاـطا   » یعرـش و هفیظو  ماـجنا   » یهلا و فیلکت  يادا   » هزیگنا دادیم ، لیکـشت 
عفتنم شـالت  داـهج و  نـیا  رد  هـک  نآ  و  ( 12  ) درک لـمع  اـهنآ  هب  دـیاب  هعماـج  میظنت  درف و  یقرت  لـیمکت و  يارب  هـک  دنتـسنادیم  یهلا 

نایک ظفح  دوخ )  ) یلاعت دنوادخ  دراد و  نایاپ  اهنالوج  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ   » اریز تسا ; لماع  ناسنا  کشیب  دوشیم ،
یـسایستهج زا  هک  ار  یلمع  هاگ  ارگ ، فیلکت  ناـسنا  کـی  هاگدـید  رد  هدـیزگرب  ياـهرایعم  هعومجم  ( 13 « . ) دومن دـهاوخ  ار  مالـسا 

، ببـس نیمه  هب  دنادیم .  مزال  ار  نآ  ماجنا  بولطم و  شاهدـیقع  بتکم و  تهج  زا  تسین ، یلامتحا  یتح  ای  یعطق  يزوریپ  درب و  ياراد 
یملع یفرع و  دـید  زا  هـک  دــندزیم  ییاـهراک  هـبتسد  ساـسح ، عطاـقم  زا  یــضعب  رد  هاگدــید ، نـیا  هـب  هجوـت  اـب  هر )  ) ینیمخ ماـما 

رد هک  ارچ  تسا ، مئاد  يزوریپ  ساسحا  یتخانشناور  هاگدید  زا  ییارگفیلکت  بولطم  رایسب  راثآ  زا  دومنیمن .  هتـسیاش  نارادمتسایس 
، هن رگا  هدـیدرگ و  نادـنچ  ود  يزوریپ  دوش ، لـصاح  زین  رظن  دروم  هجیتـن  رگا  لاـح  تسا .  هجیتـن  دوخ  فـیلکت ، ماـجنا  سفن  رظنم  نیا 
جـیاتن و رگید  اـب  هسیاـقم  لـباق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هفیظو  ماـجنا  قیفوت  اـما  تسا .  یقاـب  دوخ  ياـج  هب  فـیلکت  ماـجنا  قـیفوت  يزوریپ 
هک تسا  یتقو  ینارگن  اما  درادن و  یباسح  دح و  دوشیم ، ارگ  فیلکت  درف  بیـصن  هک  یـشمارآ  حرف و  ساسحا  سپ  تسین .  اهيزوریپ 
هک درک  دروخرب  ياهنوگ  هب  هزات  طیارـش  اب  درک و  يرادـیاپ  تاـمیالمان  لـباقم  رد  دـیاب  سپ  ( 14  . ) دـنکن لمع  یهلا  فیلکت  هب  ناـسنا 

ياهزور زاغآ  زا  لصا ، نیا  هب  ماما  ترضح  و  ( 15  . ) دیآ دراو  هبرض  ناسنا  يروص  تیـصخش  هب  هک  دنچ  ره  دوشن ، لامها  هفیظو  لصا 
رد دوخ  روضح  هزیگنا  لغاش ، نانز  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رد  هر )  ) ماما ترـضح  هاگدید  نیا  تیمها  دـندنام .  رادافو  نایاپ  ات  هزرابم 

نانز زا  يرایـسب  هیملع ، سرادـم  ای  اههاگـشناد  رد  تالیـصحت  هرود  نتفای  نایاپ  اـب  دـننادیم .  هفیظو  ماـجنا   » ار راـک  بسک و  هعماـج و 
رد راک  هب  لوغـشم  هک  دوخ -  ناناسمه  رگید  زا  دنیامن ، افتکا  هناخ  رد  يردام  فیاظو  ماجنا  هب  رگا  هک  دننکیم  ساسحا  هدرکلیـصحت 

، هعماج یگدنزاس  رد  تلیضف ، اب  هدرکلیصحت  نانز  روضح  نامگیب  دنوشیم .  نارسخ  راچد  دننامیم و  بقع  دنتسه -  هناخ  زا  جراخ 
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تیبرت و ریطخ  هفیظو  ماگنه ، نیا  رد  اـما  دروآیم .  مهارف  زین  ار  روشک  ییافوکـش  دـشر و  هنیمز  تسا ، فیلکت  ناـنآ  رب  هکنآ  رب  هوـالع 
هدرکلیـصحت نانز  يارب  ینیـشناج  روشک  یگدنزاس  فلتخم  ياههزوح  رد  ناوتب  دیاش  دوب ؟ دهاوخ  یـسک  هچ  هدهع  رب  دـنزرف  شرورپ 

رد رگا  تسا .  روشک  نآ  نادـنزرف  تسد  رد  روشک ، ره  هدـنیآ  تشونرـس و  کـش  نودـب  تسا و  لیدـبیب  يدوجوم  رداـم ، اـما  تفاـی ،
نز کی  هک  تسا  ییارگفیلکت   » هاگدـید لوبق  اب  اـهنت  مینادـب ، كدوک  تیبرت  شرورپ و  ار  هفیظو  نیرتمهم  نز ، کـی  فیاـظو  بیترت 

 . دزادرپب دوخ  كدوک  شرورپ  هب  هناخ  رد  هیلاع ، تالیـصحت  مغریلع  دـنک و  هبلغ  هناخ  جراخ  رد  راک  ياـههبذاج  یماـمت  رب  دـناوتیم 
تیامح دننکیم و  كرت  ار  هناخ  رابجا  هب  لزنم ، تشیعم  نیمات  نان و   » بسک يارب  هک  مان ،   » يارب هن  هک  یشکتمحز  ناردام  دنتـسه  هتبلا 

ماما رظن  دروم  یـساسا  لوصا  زا  یکی  نز : یگراوءیـش  اب  هزرابم  ج -  دوش .  رادهدهع  دیابتلود  ار  ناشیا  نادنزرف  ناردام و  هنوگنیا  زا 
ماظن لوصحم  یگراو  ءیش  تسا .  نز  یگراوءیش   » زا تعنامم  يداصتقا ، یعامتجا و  ياههنحص  رد  نز  روضح  دروم  رد  هر ،)  ) ینیمخ

لثم و دیلوت  رد  هک  یتردق  یمسج و  ياهیگژیو  لیلد  هب  نز  دهدیم .  رارق  ییوجدوس  دروم  ار  درم  مه  نز و  مه  هک  تسا  رگرامثتـسا 
دوجو زا  هک  تسا  یسک  هراوءیش ،   » ناسنا ره  ای  نز  دریگیم .  رارق  متـس  دروم  یتوغاط  ياهماظن  رد  نادرم ، زا  شیب  دراد ، ییازدنزرف 

: دنیامرفیم احیرص  دروم  نیا  رد  ماما  ترضح  دریگ .  رارق  رامثتـسا  دروم  یـسنج  ای  یـسایس  يداصتقا ، تروص  هب  دوش و  يرادربهرهب  وا 
هب هدش و  ءیش  نز  موهفم  اب  مالسا   » هک ارچ  ( 16 « ;  ) دنشاب ینارسوه  تلآ  نادرم و  يارب  ءیـش  طقف  نانز  هک  میهدیمن  هزاجا  زگره  ام  »

توافتم و ياهدروخرب  هک  تسا  لصا  نیمه  قباطم  ( 17  . ) تسا هداد  زاب  يو  هب  ار  يو  تیثیح  تفارش و  هدرک و  تفلاخم  ءیـش  ناونع 
يار قح  اب  ماما  ترـضح  حیرـص  تفلاخم  تضهن ، يادـتبا  رد  لهچ و  ههد  نیزاغآ  ياهلاس  رد  دوشیم .  هیجوت  لباق  ماما  داـضتم  هاـگ 

، نارتـخد ندرب  يزابرـس  ناـنز و  قوـقح  يواـست  زین  و  تاـباختنا ) رد  ناونابتکرـش  رب  ینبم  ملع  هللادـسا  تلود  هحیـال  هب  هراـشا   ) ناـنز
هک اهدرم  رگم  دوشیم ؟ لصاح  یقرت  سلجم  هب  نداتـسرف  نز  ات  راهچ  اب  رگم  : » دنیوگیم دوخ  ناشیا  هکنانچ  تسا ، نیمه  زا  هتـساخرب 

اـشحف نیا  اب  میتسین ، فلاخم  ناـنز  یقرت  اـب  اـم  دـننک . . . ؟ تسرد  یقرت  ناـتیاهنز  اـت  دـندرک  تسرد  امـش  يارب  یقرت  دـندوب ، ـالاح  اـت 
ار هنیمز  ماما  ترـضح  هک  اجنآ  زا  یعامتجا ، طیارـش  رییغت  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  اما  ( 18  .« ) میفلاخم طلغ  ياهراک  نیا  اب  میفلاـخم ،

دیاب نانز )  ) مه امـش  : » دنوشیم فلتخم  ياههنحـص  رد  نانآ  لاعف  روضح  راتـساوخ  دننیبیم ، هدامآ  نانز  هدـنزاس  روضح  دـشر و  يارب 
( هیلع هللا  تمحر   ) ینیمخ ماـما  رظنم  رد  راـک  نز و  ( 19 « . ) اهدرم رب  دیمدقم  امـش  هکلب  دیرادن ، یقرف  نیریاس  اب  مه  امـش  دـیهدب ، يار 

نیققحم یخرب  دناهدوب .  لوغـشم  راک  بسک و  هب  نارود ، نآ  ياهزاین  روخارف  هب  نانز  هک  دـهدیم  ناشن  مالـسا ، ردـص  خـیرات  یـسررب 
لغاشم نیا  زا  يدادعت  دناهدرمش .  رب  دروم  دودح 30  ار ، دناهتخادرپیم  نادب  مالسا ، شرتسگ  روهظ و  هیلوا  هرود  رد  نانز  هک  یلغاشم 

 . ییاقس يراجن ، یغابد ، يرگشیارآ ، یـشورف ، ینیریـش  اذغ ، شورف  يزپشآ و  يزرگنر ، يزارخ ، یطایخ ، تبابط ، یحارج ، زا : دنترابع 
رد تلاخد  قح  نز  هک  دـیآ  دوجوب  هعماج  رد  روصت  نیا  ات  دوب  هدـش  بجوم  مالـسا ، زا  اـهریبعت  ءوس  يرایـسب  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ 

لخاد رد  لیـصا  مالـسا  اب  نایانـشآان  ناگدزبرغ و  زین  یبرغ و  ناگناگیب  درادـن .  ار  لاغتـشا  هلمج  زا  و  يداصتقا و . . .  یعاـمتجا و  روما 
هاگدـید نیا  زا  زین  نیرجحتم  ( 20  . ) دنتـشادنپیم دراد ، دوجو  ناتـسبرع  رد  هک  هچنآ  هیبـش  يزیچ  ار  یمالـسا  يروهمج  میژر  روـشک ،

، دراد درم  هک  دراد  ار  یقوقح  نامه  نز  : » دندومرف دندیشک و  لطاب  دیاقع  نیا  رب  نالطب  طخ  هر ،)  ) ماما ترضح  اما  دندرکیم .  لابقتسا 
چیه نز  يارب  حیحص  لغش   » و ( 21  .« ) دراد قح  مه  نز  دراد ، قح  درم  هک  یتاهج  یمامت  رد  تیکلام . . .  قح  راـک ، قح  لیـصحت ، قح 
نیا تسا  رتالاب  برغ  زا  : » دـننادیم دازآ  لالح  لام  بسک  ندرک و  راک  لغـش و  باختنا  رد  ار  نز  ماما ، ترـضح  ( 22  .« ) درادن یعنام 

« . دنتـسه دازآ  ار ، لغـش  رایتخا  دنتـسه ، دازآ  تسه و  ناشدوخ  رایتخا  هب  ناشتالماعم  مامت  میتسه . . .  لیاق  اـم  اـهنز  يارب  هک  یلئاـسم 
شودـمه دـهعتم ، لدریـش و  نانز  : » دـنزادرپب یگدـنزاس  اهیبارخ و  میمرت  هب  نادرم  شوداشود  ات  دـننکیم  توعد  ار  نانز  ناشیا  ( 23)

تزع و هک  ییاـج  رد  یتح  ( 24 « . ) دـناهتخادرپ گنهرف  ملع و  رد  دوخ  نتخاـس  هب  هکناـنچ  هتخادرپ ، زیزع  ناریا  نتخاـس  هب  زیزع  نادرم 
فیلکت بجاو و  يداصتقا ، یـسایس و  یعامتجا ، فلتخم  ياههنحـص  رد  ار  نانز  روضح  ماما  دوشیم ، حرطم  روشک  مالـسا و  يدـنلبرس 
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مه نایاقآ  نیا  دینک و  لمع  ناتهفیظو  هب  اهمناخ  امش  هک  دوشیم  یمالـسا  يروهمج  عقاو  بسح  هب  یتقو  روشک ) نیا  : ) دننادیم یعرش 
رد نز  تاراـیتخا  قوقح و  زا  هر )  ) ماـما ریـسفت  نییبـت و  زا  سپ  ( 25  .« ) مینادـب فلکم  رادهفیظو و  ار  نامدوخ  اـم  همه  ناـشهفیظو و  هب 

فراعت هدزبرغ ، نارکفنـشور  مه  نیرجحتم و  مه  اما  دش .  مهارف  یمالـسا  ماظن  رد  نز  هدنزاس  لاعف و  روضح  يارب  هنیمز  لاغتـشا ، هنیمز 
نیبطاخم دنزادرپیم .  فلتخم  تارظن  لیدـعت  هب  ماما  هلحرم ، نیا  رد  دـنتخادرپ .  تفلاخم  هب  نآ  اب  یعون  هب  دـندیباتیمن و  رب  ار  دـیدج 

هب هک  یناسک  هب  هراشا   ) دـننکیم ینکـشراک  هک  ییاهنآ  : » تسین ماما  اب  گنهامه  ناشرظن  هک  نانآ  هژیوب  دنتـسه ، ناگمه  اجنیا  رد  ماما 
نیا اهمناخ و  نیا  هک  یگرزبتمدـخ  نیا  دنتـسه ، ناملـسم  رگا  دـندرکیم ،) تفلاخم  نانز  یعامتجا  ياهتیلاعف  اـب  فلتخم  ياـههناهب 
اهنآ هچنانچ  رگا  دننکب و  عوضوم  نیا  رد  ینکشراک  هک  تسا  هریبک  یصاعم  زا  تسا ، هتسیاشتمدخ  ادخ  شیپ  دننکیم و  دنراد  ناوناب 

هک ناریا  ناوناب  دنهدیمن  هزاجا  امش  هب  رگید  تشذگ ، یگزره  لصف  دننکب ، یگزره  دنهاوخیم  دنتـسین و  مالـسا  هب  دنبیاپ  هک  دنتـسه 
ناریا ناملـسم  نانز  هدـنزاس  ياهتیلاعف  زا  ینتورف  اب  ماما  ترـضح  ( 26  .« ) دـیهدب هداعا  ار  اهراک  نیا  دـیدرکیم ، قباس  هک  ییاـهراک 

همه رد  دیدربجنر و  دیدیشک ، تمحز  هللادمحب  امش  و  : » دنراکیم یناریا  ناملسم  نانز  لد  رد  ار  یمرگلد  دیما و  رذب  دننکیم و  رکـشت 
يریثک رـشق  هک  يداصتقا ; ياهتیلاعف  هچ  یگنهرف و  ياهتیلاعف  هچ  دندرک ، تیلاعف  اج  همه  رد  ناریا  ناوناب  دیدرک و  يرادیاپ  لحارم 

و رنه .  ملع و  بدا و  گنهرف و  رد  يریثک  رـشق  دنراد و  تلاخد  تعنـص  رد  اهنآ  زا  يریثک  رـشق  دنراد و  تلاخد  يزرواشک  رد  اهنآ  زا 
یقاب دـهعت  هب  هک  یمادام  دـیتسه و  هللاءاش  نا  یلاعت  قحتیاـنع  دروم  اهامـش  تسا و  روکـشم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  شیپ  اـهنیا  همه 

اهدـیابن و اهدـیاب و  اب  هعـسوت   » يدام کشخ و  ياـهيروئت  هک  ار  هچنآ  ( 27  .« ) دنکیم ترـصن  ار  امـش  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیـشاب ،
، اهروشک زا  يرایـسب  رد  ببـس ، نیمه  هب  دشابیمن و  ایند  رد  ناشیا  یمتح  تداعـس  نمـضتم  دننکیم ، لیمحت  نانز  رب  اهدـیاش  اهرگا و 

ناکما ماما ، ترـضح  یقـالخا  ینید و  مکحتـسم  یناـبم  هک  یلاـح  رد  دریگیم .  تروص  يدـنک  یتخـس و  اـب  هعـسوت  تمـس  هبتکرح 
يو حالف  دـشر و  ناسنا و  ياهدادعتـسا  شرتسگ  يارب  هک  ياهعـسوت  دروآیم .  مهارف  ار  عسوت  ياهتخاستخاس  ریز  نیرتهب  يزیریپ 
درم ای  نز  رظنم  نیا  رد  دروآیم .  لابند  هب  زین  ار  يدام  يداصتقا و  هعسوت  دوخ ، يدوخ  هب  هعـسوت  نیا  هک  دنچ  ره  دنکیم .  يزیرهمانرب 
نیا منیبیم  نویزیولت  رد  هک  یتـقو  نم  : » دوشیم رادوـلج  وا  دوـب ، رتنمؤـم  هکره  تسا و  هفیظو  هب  لـمع  كـالم  تسین ، كـالم  ندوـب 

ساسحا ملد  رد  اهنآ  يارب  یـشزرا  حلـسم ، ياوق  زا  رکـشل و  زا  ندرک  ینابیتشپ  ندرک و  یهارمه  هب  دـنراد  لاغتـشا  هک  ار  مرتحم  ناوناب 
عقوت شلابند  هک  تسا  ییاهراک  کی  دننکیم ، هک  ییاهراک  اهنآ  موشب .  لئاق  شزرا  روط  نیا  مناوتیمن  يرگید  سک  يارب  هک  منکیم 
هکلب تسین ، لئاسم  نیا  چـیه  دـننک ، شهاوخ  مدرم  زا  ار  يزیچ  کی  ای  دـننک  لاغـشا  ار  یتسپ  کی  ای  دنـشاب  هتـشاد  یماقم  کی  هک  نیا 

نیا هب  مینک  ادتقا  مینادب و  ار  تمعن  نیا  ردق  دیاب  ام  و  دنتـسه . . .  داهج  هب  لوغـشم  تفگ  دیاب  اهههبج  رد  هک  دنتـسه  یمانمگ  نازابرس 
یمالسا و قالخا  اهنیا  زا  دیاب  ام  دنرضاح .  هبورخم  همین  هبورخم ، ياهرهـش  دوخ  رد  هک  ییاهنآ  ههبج و  تشپ  ياههچب  ناوناب و  اهنز و 

دیآیم رب  نینچ  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما تایرظن  زا  هعـسوت  طرـش  و  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما ( 28  .« ) میریگب دای  ار  ادـخ  هب  هجوت  نامیا و 
يارب زونه  یمالسا ، يروهمج  ياپون  ماظن  رگید ، يوس  زا  دراد .  ار  لاغتشا  تیلاعف و  عامتجا ، ياههنحـص  یمامت  رد  روضح  قح  نز  هک 

 . دـندید كرادـت  شیارب  ار  یناریو  یبارخ و  گنج ، نیطایـش ، هک  دوب  هدرکن  ملع  دـق  یتسرد  هب  یهاش  متـس  نارود  ياهیبارخ  نتخاس 
نتخاس موزل  نآ  زا  سپ  دـشیم و  نیمات  ناهج  ياهتردـقربا  یمامت  بناج  زا  هک  ینمـشد  لباقم  رد  اهنت  هکی و  عافد ، لاـستشه  هرادا 

هک تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـنکیم .  هدامآ  رتشیب  هچ  ره  نانز  یعامتجا  روضح  يارب  ار  طیارـش  گنج ، زا  لصاح  ياـههناریو  اـههبارخ و 
هعماج تمالس  هلیسو  نیدب  ات  دنادیم  یعرش  یهلا و  دودح  هب  دودحم  ار ، درم  نز و  زا  معا  ناسنا  تیلاعف  هصرع  ماما ، ترـضح  هاگدید 

: هک دنیامنیم  دـیکات  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا ، يو  لاغتـشا  هعماج و  رد  نز  روضح  زا  نخـس  اج  ره  دوش .  مهارف  روشک  هعـسوت  ناکما  و 
تفع نآ  يور  دـننکب و  ظـفح  ار  یموـمع  تفع  دـننکب و  لـمع  ار  ناـشدوخ  ینید  فیاـظو  یعاـمتجا و  فیاـظو  اـهمناخ  دـیاب  زورما  »

عرـش و دودـحتیاعر  نز و  یگراوءیــش  زا  زیهرپ  یلــصا ، طرــش  ( 29 « . ) دـنهدب ماـجنا  ار  یــسایس  یعاـمتجا و  ياـهراک  یموـمع ،
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زا یعیـسو  هدودـحم  روظنم  دـیآیم ، ناـیم  هب  فیلکت  زا  تبحـص  یتـقو  فیلکت  نیرتمهم  تسا .  هفیظو  فـیلکت و  ماـجنا  روـضحتلع ،
، تیاهن رد  دوخ و  نانید  مه  نانطومه و  نایرهـشمه ، ماوقا ، هداوناخ ، قلاخ ، لباقم  رد  یمدآ  دشابیم .  ناسنا  هدهع  رب  هک  تسا  یفیاظو 
 . دریگیم رب  رد  ار  نآ  زا  یکچوک  رایـسب  هدودحم  اهنت  راک ، بسک و  هک  دراد  هدـهع  رب  ار  يددـعتم  فیاظو  دوخ ، ناعونمه  لباقم  رد 

لوقعم و ياهزاین  عفر  ياربتسا  فلکم  درم  دـشابیم و  درم  هدـهع  رب  هداوناخ  ياهزاین  نیمات  یمالـسا ، نیناوق  رب  انب  هداوناـخ ، داـهن  رد 
شیاز و لمح و  هفیظو  مالـسا  لباقم ، رد  ( 30  . ) درادن هدهع  رب  یتیلوؤسم  چـیه  هنیمز  نیا  رد  نز  اما  دـنک .  شالت  دوخ  هداوناخ  یقطنم 

 .« تسا رتالاب  اهلغـش  همه  زا  دنزرف  تیبرت  لغـش  : » دنیامرفیم زین  ماما  ترـضح  تسا .  هداهن  نز  هدهع  رب  ار  دنزرف  تیبرت  يرادـهگن و 
كدوک و یهارمه  هام  هن  تسا .  رظن  دروم  ندرک  تیبرت   » سفن هکلب  تسین ، كدوک  تیبرت  یگنوگچ  نخس ، زا  دوصقم  اجنیا  رد  ( 31)

هاگیاج ردام  ات  دوشیم  بجوم  ردام ، تفوطع  رهم و  هارمه  هبتبقارم  اذغ و  يارب  ردام  هب  كدوک  دیدش  یگتـسباو  سپـس  مه و  اب  ردام 
 . دنتـسه گرزب  ناردام  ناماد  هتفای  شرورپ  گرزب  ياـهناسنا  دـشاب .  هتـشاد  يو  تیـصخش  يریگلکـش  كدوک و  تیبرت  رد  ياهژیو 

هیلع و هللایلص   ) دمحم ترضح  و  مالسلا ) مهیلع  یسیع (  یـسوم و  میهاربا ، نوچمه  یهلا  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات 
دـصق ناهج ، یـسایس  ناربهر  رگید  دـننامه  هر )  ) ینیمخ ماما  دـناهدوب .  دـنمهرهب  يو  ناماد  رد  تیبرت  ردام و  دوجو  تمعن  زا  همه  هلآ )

رب ماگ  یهلا  تاروتـسد  يارجا  ریـسم  رد  دـنتفگیم و  نخـس  دـنوادخ  ياضر  بلج  يارب  دنتـشادن ، ار  راکفا  ءارآ و  بلج  راعـش و  نداد 
تفارش و تزع و  بسک  يارب  هک  رتهب ، يداصتقا  يدام و  تیعضو  هب  ندیسر  يارب  هن  لاس 1357 ، رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  دنتشادیم . 

دنمزاین فیرـش  میرک و  یلـسن  شرورپ  دندوب .  هدـش  بوکدـگل  خـیرات  نارگمتـس  ياههمکچ  غوی  ریز  اهلاس  هک  دوب  ینامدرم  تمارک 
هک  ) زور نآ  يرکفنـشور  ياهنایرج  یمامت  فالخ  رب  الوا  شیوخ ، مالک  ياجياج  رد  ماـما  تسا و  هتخیهرف  لـضاف و  ینارداـم  دوجو 

نیا داعبا  هک  نآ  مود  دـندرک و  دـیکات  نز  يردام   » شقن رب  دـندادیم ،) ار  يردام  يرـسمه و  دویق  زا  ناشیا  ییاهر  نانز و  يدازآ  راعش 
زین ناـنز  تسا و  زاـسناسنا  مـیرک  نآرق  : » دـنیامرفیم رداـم  نآرق و  شقن  نـیب  هسیاـقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـنتخاس .  نـشور  ار  ماـقم 

ناردام تیبرت  ورگ  رد  ار  نید  روشک و  تلم ، تواقـش  تداعـس و  هتـسناد و  یکی  یهلا  يایبنا  اب  ار  ردام  هفیظو  ناشیا  ( 32 « . ) زاسناسنا
بوخ هچب  کـی  رگا   » و ( 33 « . ) دنک ظفح  تسایبنا ، لغـش  هک  اهناسنا  تیبرت  يارب  ار  امـش  دنک و  ظفح  ار  امـش  دـنوادخ  : » دنرامـشیم

امـش نماد  رد  هتـساوخن  يادخ  مه  دـب  هچب  کی  رگا  دـنک .  نیمات  هچب  کی  نامه  ار  تلم  کی  تداعـس  هک  تسا  نکمم  دـینک ، تیبرت 
هاـگهانپ نیلوا  جـنر ، درد و  جوا  رد  اـهانگنت ، اهیتخـس و  رد  ( 34  .« ) دوشب ادـیپ  هعماـج  رد  داـسف  کـی  هک  تسا  نکمم  دوـشب ، گرزب 

مارآ ار  وا  ردام  نیا  فاـطلا  هک  يردـق  نآ  دـهد ، تاـجن  ار  وا  دـهاوخیم  دراد و  يراـتفرگ  شاهچب  هک  يرداـم   . » تسا رداـم  كدوک ،
(35 « . ) دهدیم شمارآ  ار  نیا  ردام  دوشب ، مارآ  شحور  هک  دراد  نیا  هب  جایتحا  نالا  نیا  درادـن ، وا  رد  ریثات  ردـق  نآ  اوادـم ، دـنکیم ،
قح و نید  اب  ار  نانآ  ناـج  دـنراذگیم ، ناـشیا  ناـهد  رب  هک  ياهمقل  ره  اـب  اـت  ناـکدوک  ناـیم  رد  دـنیادخ  ناگدـیزگرب  نارداـم  ییوگ 
 . تسا نیملاعلا  بر  تفوطع  تمحر و  هقراب  ردام ، ینارون  ناگدید  رد  تمحر  تفوطع و  مسجت   . » دـنزاس انـشآ  هنیکـس  اب  ار  ناشحور 
هب درک و  ناوتن  سک  ار  نآ  فصو  هک  هنوگ  نآ  هتخیمآ ، دوـختیبوبر  تمحر  روـن  اـب  ار  رداـم  ناـج  بلق و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
يد باجح 17  فشک  يارجام  زا  سپ  يولهپ ، میژر  نارود  رد  هایس  ناردام  دیفس و  بالقنا  ( 36  .« ) دیاین رد  ناردام  زج  یسک  تخانش 

سلاجم و رد  رتشیب  هچ  ره  یهاشنهاش ، میژر  ددـجت  ندـمت و  رهاظم  ناونع  هب  باجحیب  نانز  ات  دـشیم  ياهنوگ  هب  يزیرهمانرب  ، 1314
« رترب نانز   » ار لغاش  باجحیب و  نانز  میژر ، تاـغیلبت  يوس  تمـس و  دـنریگ .  رارق  دـید  ضرعم  رد  دـنوش و  رـضاح  تارادا  عماـجم و 

لایخ اب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دومنیم  هداتفا  اـپشیپ  لهـس و  يرما  ار  كدوک  شرورپ  تبقارم و  يرادـهگن و  ضوع ، رد  درکیم و  یفرعم 
مه دیشک و  راک  نانآ  زا  ناوتیم  نادرم  زا  رتتحار  هک  دنتسه  يرادربنامرف  نازرا و  راک  يورین  نانز  درپس .  كدوک  ياهدهم  هب  تحار 
یب هداوناخ و  داهن  رد  نز  فیاظو  ندرک  اهب  مک  اب  تاغیلبت  هاش ، دیفـس » بالقنا   » زا سپ  درب .  هرهب  ناگیار  هب  ناـنآ  هژیو  ياـههبذاج  زا 

لوبق ياج  هب  دندوب  لیام  ناوج  ناردام  رتشیب  دندیشک .  ریوصت  هب  رادهناخ  ردام  نز و  زا  هایـس  ياهرهچ  يردام ، فیاظو  نتـسناد  شزرا 
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بـسک یلام  لالقتـسا  لاغتـشا و  هنیمز  رد  يدـیدج  ياههبرجت  دـنوش و  دراو  زور  نآ  دازآ  زاب و  هعماج  هب  هداوناخ  هناخ و  رد  تیلوؤسم 
رب لامک  تیقالخ و  دادعتـسا و  ياههناوج  ات  تسا  ردام  هجوت  تبحم و  ناراب  دنمزاین  كدوک ، سرون  ياههخاش  هکنیا  زا  لفاغ  دـنیامن . 

يرادهچب هک  دندرک  قیرزت  اهردام  هب  دننک ، ادج  اههچب  زا  ار  ناردام  هک  دندرک  شـشوک  اهنیا  تنطلـس ، نیا  لوط  رد  : » دنز هفوکـش  نآ 
ياهاج اههاگـشرورپ و  رد  دـندرب  ناردام و  نماد  زا  دـندرک  ادـج  ار  موصعم  ياـههچب  اـهنیا  و  دـییایب .  تارادا  يوت  امـش  تسین ، يزیچ 

، دـشاب هک  ره  شیپ  دـش ، ادـج  شردام  زا  هک  ياهچب  دـندرکیم .  تیبرت  دـساف  تیبرت  هب  ار  اـهنآ  میحر  ریغ  یبنجا و  صاخـشا  و  رگید ،
نیمه يور  زا  دوشیم ، عقاو  هک  ییاـهلتق  زا  يرایـسب  دوـشیم .  دـسافم  زا  يرایـسب  ءادـبم  درک ، ادـیپ  هک  هدـقع  دـنکیم .  ادـیپ  هدـقع 
مهارف ار  ناکم  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ( 37  .« ) دوشیم ادیپ  نیا  زا  اههدقع  زا  يرایـسب  و  دوشیم ، ادیپ  هک  تسا  ییاههدـقع 
ترضح یهلا  يراذگ  شزرا  دنـشاب .  هتـشاد  هداوناخ  داهن  رد  ردام  هاگیاج  ناش و  هب  هرابود  يدرک  يور  یناریا ، ناردام  نانز و  ات  دروآ 

نارود نیا  رد  نانز  ریـش  نیا  هک  ییاـههسامح  تداهـش و  راـثیا و  هلاـستشه و  سدـقم  عاـفد  بـالقنا و  رد  نارداـم  شقن  رب  هر )  ) ماـما
، مج ماج  همانزور  ك : ر .  ( 2 5/9/81 و 23/9/81 .  مج ، ماج  همانزور  ك : ر .  ( 1 تشون :  یپ  دنتـسه .  ام  ياعدم  رب  يدهاش  دندیرفآ ،
، مراهچ پاچ  متشه ، نایبت  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  ( 3 روشک .  شزومآ  شجنـس و  نامزاس  سیئر  زا  لقن  هب  ، 23/9/81
ر ( 6 61 ص 62 - نامه ، ك : ر .  ( 5 60 ص 61 - نامه ، ك : ر .  ص60 4 ) نارهت ، ، 1376 هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 
، نامه ( 10 ص18 .  ج5 ، هر ،)  ) ماما هفیحص  هدرشف  حول  ( 9 ص 87 .  نامه ، ( 8 69 ص 70 - نامه ، ك : ر .  ( 7 ص 63 .  نامه ، ك : . 
(15 ص 159 .  ج2 ، نامه ، ( 14 ص 171 .  ج2 ، نامه ، ( 13 ص237 .  ج3 ، نامه ، ( 12 ص 86 .  ج2 ، نامه ، ( 11 ص 339 .  ج2 ،

خیرات هکنانچ  ( 20 ص 68 .  نامه ، ( 19 ص 247 .  نامه ، ( 18 ص 83 .  نامه ، ( 17 ص 86 .  متشه ، نایبت  ( 16 ص 224 .  ج2 ، نامه ،
دهاوخ ناتسبرع  تموکح  زا  رتدب  یمیژر  روهظ  بجوم  ینید ، رهاظ  هبتضهن  کی  سار  رد  میکح  حلصم و  ربهر  کی  دوبن  هداد ، ناشن 

، نامه ( 23 ص 135 .  نامه ، ( 22 ص 60 .  متشه ، نایبت  ( 21 دوب .  دنهاوختیرـشب  ناماد  رب  یگنن  هکل  خیرات ، هشیمه  ات  نابلاط  دـش . 
 . ص72 نامه ، ( 29 ص217 .  نامه ، ( 28 ص82 .  نامه ، ( 27 ص75 .  نامه ، ( 26 ص71 .  نامه ، ( 25 ص78 .  نامه ، ( 24 ص61 . 
اما دننک ، شالت  شاعم  نیمات  يارب  دیاب  ود ، ره  درم  نز و  هاگ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  رضاح  رصع  طیارـش  نامز و  تایـضتقم  دنچ  ره  ( 30

، متشه نایبت  ( 31 هفیظو .  ماجنا  هن  دراد و  شاهداوناخ  رـسمه و  اب  يو  یلدمه  فطل و  زا  تیاکح  دـهدیم ، ماجنا  لاح  نیا  رد  نز  هچنآ 
(37 ص124 .  نامه ، ( 36  . 128 ص 129 - نامه ، ( 35 ص121 .  نامه ، ( 34 ص122 .  نامه ، ( 33 ص119 .  نامه ، ( 32 ص 122 . 

 . 136 ص137 - نامه ،

( هر  ) ینیمخ ماما  رظن  زا  عامتجا  رد  نز  شقن 

نانز یبایتسد  ار  یمالسا  بالقنا  دوخ و  تلاسر  دنراد ،  ینید  ياه  هزومآ  زا  هک  یقیمع  هبناج و  همه  تخانش  ياضتقم  هب  ماما  ترـضح 
تیناسنا يالاو  ماقم  هب  نز  میهاوخ  یم  ام  دـنک :  تلاخد  دوخ  تشونرـس  رد  دـناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنناد ،  یم  یناـسنا  يـالاو  ماـقم  هب 

دـناد و یم  ناـنآ  دوخ  تسد  هب  ار  عماوج  تشونرـس  میرک  نآرق  رگا  ( 1  . ) دشاب هتـشاد  تلاخد  شدوخ  تشونرـس  رد  دیاب  نز  دـسرب . 
اهتمعن و لاوز  گـنهرف و  قـالخا و  طاـطحنا  و  ( 2  ) دـنک یم  یفرعم  هعماج  داحآ  ياهـشالت  هیاس  رد  ار  نآ  کـین  تـالوحت  تفرـشیپ و 

نیا زا  يا  هولج  درادـن .  صاـخ  یهورگ  هب  صاـصتخا  مدرم »  » نیا ( 3  ) درامـش یم  مدرم  دوخ  درکلمع  زا  یـشان  زین  ار  اهندـمت  تسکش 
 ، نوؤش همه ي  رد  درم  لثم  ار  نز  مالـسا  هکنیا :  هملج  زا  تسا ؛  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  اهراب  ماما  نانخـس  رد  هک  تسا  نامه  ینآرق  لصا 

تشونرس رد  تلاخد  دش ،  هراشا  هک  نانچ  ماما  ترضح  ( . 4  . ) دهد یم  تلاخد  دراد ،  تلاخد  نوؤش  همه ي  رد  درم  هک  يروط  نامه 
دنرامش یم  یهلا  توعد  تباجا  ینید و  هفیظو ي  هب  لمع  ناونع  هب  یعرـش و  فیلکت  هکلب  ناوناب  قح  اهنت  هن  ار  یعامتجا  نوؤش  دوخ و 

تیـصخش میرکت  رد  مالـسا  يرترب  رد  یـساسا  لماع  کی  دـهد و  یم  يراـی  نید  رتشیب  تخانـش  رد  ار  اـم  هک  تسا  ییوگلا  نآ  نیا ،  و 
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اب هسیاقم  رد  یعامتجا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نانآ  روضح  تکراشم و  رب  دـیکأت  نانآ و  یـسایس  یعامتجا و  قوقح  زا  تیامح  ناـنز و 
دننک یم  مه  ییاجب  تلاخد  دننک و  یم  تلاخد  روشک  نوؤش  همه  رد  هک  هدرک  جیـسب  یک  ار  ناوناب  نیا  تسا .  اهماظن  بتاکم و  رگید 

زا ار  شیوخ  توعد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ( 5  . ) دنیوگ یم  دنراد  ادـخ  يارب  کیبل  اهنیا  تسا .  هدرک  توعد  ادـخ  ار  اهنیا  یک ،  ار  اهنیا   ؟
نامیا ياپ  هب  زین  رخآ  اـت  هک  دوب  نز  کـی  دروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  يدرف  نیمود  تسناد .  یم  یعاـمتجا  راـشقا  همه ي  هجوتم  تسخن  زور 

همه ي رد  نانز  دومن .  تبث  دیحوت  ناهج  هدیزگرب  نز  راهچ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  شیوخ  مان  درک و  يراکادف  همه  نآ  داتسیا و  شیوخ 
يادـن هب  خـساپ  رد  هک  يروضح  دوخ .  ینامیا  تلاسر  ینید و  هفیظو ي  يرادا  رـس  زا  هنالوؤسم و  يروضح  دنتـشاد ،  روضح  اه  هنحص 

« هنیدم  » مان زونه  هک  برثی  مدرم  زا  رفن  دـنچ  بناج  زا  هبقع ،  رد  ترجه  زا  شیپ  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یتعیب  نیتسخن  رد  دوب .  ص )  ) ربمایپ
نامه يو  روضح  تیمها  رد  تسا و  هدش  هدرب  مان  هبلعث  نب  دـیبع  رتخد  ءارفه  مان  هب  ینز  زا  تفرگ ،  تروص  دوب ،  هتفرگن  دوخ  هب  زین  ار 
روضح نز  ود  لقادـح  زین  دـعب  لاس  رد  مود  تعیب  رد  دـنناد .  یم  نیمه  ار  ءاـسنلا »  ۀـعیب  هب «  تعیب  نآ  يراذـگمان  تلع  یخرب  هک  سب 
تعیب زا  ناـنز  لابقتـسا  هلأـسم ي  هب  زین  میرک  نآرق  دنتـسج .  تکرـش  همه  زین  نآ  حـتف  ماـگنه  هـکم  مدرم  یموـمع  تـعیب  رد  دنتـشاد . 

رد هچ  دوب ،  ناناملسم  يارب  یتایح  رما  کی  هک  زین  ترجه  نایرج  رد  ( 6  . ) تسا هدرک  نآ  شریذپ  هب  فظوم  ار  ص )  ) ربمایپ هتخادرپ و 
 ، هنیدـم هب  ترجه  رد  هچ  و  تـشاد ،  تکرـش  نز  رفن  کیدزن 20  نارجاهم ،  رفن  دـصکی  دودـح  عمج  زا  هک  هشبح  هب  هناـیفخم  ترجه 

دندش و یم  هنیدم  هناور  ص )  ) ربمایپ لابند  هب  هداهن و  هکم  رد  ار  شیوخ  لاوما  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ  و  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  شیپ 
تشونرس هب  هک  هچنآ  رد  ناوناب  تکراشم  ترورض  باب  رد  ماما  ترضح  دندرک .  یم  یط  رایسب  يراوشد  اب  ار  هار  رتمولیک  دودح 500 

ياه هزومآ  تاکن و  همه ي  هب  نتخادرپ  هک  دنراد  يرایـسب  تانایب  یعامتجا ،  فلتخم  ياه  هزوح  رد  دوش ،  یم  طوبرم  یمالـسا  هعماج 
نیوانع اهروحم و  زا  یشخب  هب  مه  نآ  هاتوک ،  سب  یتاراشا  اهنت  دوش  یم  وگزاب  رـصتخم  نیا  رد  هچنآ  تسا .  نوریب  ثحب  لاجم  زا  نآ 

 ، ناوناب یعامتجا  روضح  رد  هک  ییاهروحم  زا  یکی  یـسایس :  تکراـشم  تسا .  هدـمآ  هلاـقم  ياهـشخب  ریاـس  رد  هچنآ  رب  نوزفا  تسا ، 
 . دشاب هتشاد  تلاخد  شدوخ  تشونرس  رد  دیاب  نز  دشاب :  یم  نانآ  یسایس  تکراشم  هلأسم ي  تسا ،  ماما  ترضح  دیکأت  دروم  تخس 

اهدرم هک  يروط  نامه  ( 7  . ) دنراد يأر  قح  اهنز  دنراد ،  يأر  قح  نادرم  هک  يروط  نامه  دنهدب .  دیاب  يأر  مالـسا  يروهمج  رد  اهنز 
دیاب مه  اهنز  دننک .  ظفح  ار  هعماج  دننک و  تلاخد  دیاب  مه  اهنز  دننک ،  ظفح  ار  ناشدوخ  هعماج  دننک و  تلاخد  یـسایس  روما  رد  دـیاب 
هتکن نیا  دوش ،  یم  لاـبند  یلـصا  روحم  ناوـنع  هب  هتـشون ،  نیا  رد  هچنآ  ( 8  . ) دنـشاب اهدرم  شودمه  یـسایس  یعامتجا و  ياهتیلاعف  رد 

تعیرش نید و  زا  هک  يا  هرهچ  و  دننک .  یم  وگزاب  مالسا  یفرعم  هاگیاج  رد  نید و  عضوم  زا  ار  همه  اهنیا  ماما  ترضح  هک  تسا  یساسا 
هنالوؤسم لاعف و  روضح  یگدنز  نوؤش  یعامتجا و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نادرم  شوداشود  ناوناب  هک  تسین  نیا  زج  دننک  یم  میسرت 

ناشدوخ نوریب  دنیآ  یمن  دنوشب  بصنم  بح  اص  هک  دینک  ضرف  ای  کی -  دیایب ،  ناشتـسد  الثم  يزیچ  کی  هکنیا  يارب  اهمناخ  دنراد : 
دراو اهدرم  زا  رتولج  لب  اهدرم  شودمه  نوریب و  تسا  هدروآ  ار  اهمناخ  هک  تسا  نآرق  مالسا و  نیا  دنهدب .  نتشک  هب  ار  ناشیاه  هچب  و 
همه یگدـنزاس  هلأـسم  ریگارف ،  تکراـشم  ياـه  هنحـص  زا  رگید  یکی  یگدـنزاس :  هصرع ي  رد  روضح  ( 9  . ) درک تسایس  هنحـص  رد 
نیا رد  ناوتب  یمالـسا  هماج ي  ناوناب  لاعف  روضح  نودب  هک  دنک  دـیدرت  دـناوت  یمن  دـیابن و  سک  چـیه  هک  تسا  هعماج  روشک و  هبناج 

هچ ناریا ،  تلم  همه  ناریا ،  تلم  همه  دنراد :  يدایز  ياهدیکأت  ماما ،  ترـضح  زین  صوصخ  نیا  رد  دروآ .  تسد  هب  لماک  قیفوت  مهم 
نیا مه  اب  دیاب  نز  درم و  دوش ،  یمن  تسرد  اهنت  درم  تسد  اب  دنزاسب .  دنا ،  هتـشاذگ  ام  يارب  هک  يا  هبارخ  نیا  دیاب  نادرم  هچ  ناوناب و 

ملع و رد  دوخ  نتخاس  هب  هک  نانچ  هتخادرپ  زیزع  ناریا  نتخاس  هب  زیزع  نادرم  شودمه  دهعتم ،  لدریـش و  نانز  ( 10  . ) دنزاسب ار  هبارخ 
ناوناب دـهعتم و  ياهنز  زا  یملع  یگنهرف و  ییاهتیعمج  اـهنآ  رد  هکنآ  زج  دـیبای  یمن  ار  ییاتـسور  رهـش و  امـش  دـنا و  هتخادرپ  گـنهرف 
دنناوتب نانآ  هک  دنرامش  یم  نیمه  زین  ار  ناوناب  حیحص  يدازآ  يانعم  اساسا  ماما  ترـضح  ( 11  . ) تسا هدمآ  دوجو  هب  دنمجرا  یمالسا 

شالت رد  نادرم  شودمه  یمالسا  يروهمج  رد  نانز  زورما  دننک :  افیا  شقن  روشک  یگدنزاس  رد  دوخ ،  یناسنا  ینید و  نوؤش  ظفح  اب 
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يدازآ هک  دـش ،  یم  هتفگ  عولخم  هاش  نامز  رد  هچنآ  هن  نادرم ،  دازآ  نانز و  دازآ  يانعم  تسا  نیا  دنتـسه و  روشک  دوخ و  یگدـنزاس 
 ، ینید رظنم  زا  هک  یعاـمتجا  روـضح  ياـه  هصرع  زا  یکی  یگنهرف :  شـالت  ( 12 دوب ( .  هجنکـش  رازآ و  قاـنتخا و  سبح و  رد  ناـنآ ، 
 ، ماما ترـضح  و  تسا .  هملک  عیـسو  يانعم  هب  گنهرف  هصرع ي  رد  شالت  دنـشاب ،  هتـشاد  لاعف  تکراـشم  نآ  رد  دـنراد  هفیظو  ناوناـب 
رد مالـسا  گنهرف  هک  دیناد  یم  امـش  دنا :  هدرک  دیکأت  دریگ  یم  رب  رد  ار  یعامتجا  تایح  زا  يا  هدمع  شخب  اعبط  هک  مهم  نیا  رب  اهراب 

دوب مولظم  مالسا  گنهرف  الاح  هب  دسرب  ات  هیلع  هللا  مالس  ربمغیپ  زا  دعب  لوا  زا  هکلب  لاس ،  دص  دنچ  تدم  نیا  رد  دوب ،  مولظم  تدم  نیا 
هک يروط  نامه  دنتسه ،  لوغـشم  نایاقآ  هک  يروط  نامه  اهمناخ  امـش  درک و  هدنز  دیاب  ار  گنهرف  نیا  دندوب ،  مولظم  مالـسا  ماکحا  ، 

لاعف و تراظن  یمومع :  تراـظن  رد  تکراـشم  ( 13  . ) دیشاب لوغـشم  دیاب  مه  امـش  دنتـسه ،  لوغـشم  یگنهرف  یملع و  ههبج  رد  اهدرم 
یعرش تسا  يا  هفیظو  روما ،  نایرج  نسح  يارب  شالت  درذگ و  یم  یمالـسا  ماظن  ءازجا  رد  هژیوب  یمالـسا  هعماج  رد  هچنآ  رب  هنادهعتم 

رب هوالع  هنالوؤسم  تراظن  دـنادب .  لوؤسم  ار  دوخ  روما ،  رب  تراظن  رد  دـیاب  زین  نز  درم .  هچ  نز و  هچ  هعماـج ،  دارفا  همه ي  هجوتم  و 
لیاسم رد  یعامتجا ،  لیاسم  رد  اـهدرم  همهو  اـهنز  همه  دـیاب  تسا :  لـیاسم  رد  رظن  راـهظا  لاـعف و  روضح  دـنمزاین  مزـال ،  ياـهیهاگآ 

نخس نیا  ( 14  . ) دننکب رظن  راهظا  دنـشاب ،  رظان  تلود  ياهراک  هب  مه  دنـشاب ،  رظان  سلجم  هب  مه  دنـشاب ؛  رظان  دنـشاب و  دراو  یـسایس 
ار نانآ  دوش و  یم  روآدای  ار  نمؤم  نادرم  نانز و  ینامیا  هنالوؤسم و  دـنویپ  تحارـص  هب  هک  تسا  میرک  نآرق  ناـمرف  زا  یعاعـش  ماـما ، 

لوسر ادخ و  زا  يوریپ  تاکز و  يادا  زامن و  هماقا  لوؤسم  هنوگ  نامه  درامـش ،  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیلوؤسم  راد  هدهع 
ةوکزلا و نوتؤی  ةولـصلا و  نوـمیقی  رکنملا و  نع  نوـهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوا  مهـضعب  تاـنمؤملاو  نوـنمؤملاو  دـناد :  یم 

ياهدـنویپ ناـنچ  اـب  يا  هعماـج  نینچ  نیا  نآرق ،  هتفگ  هب  يرآ  ( 15  . ) میکح زیزع  هللا  نا  هللا  مهمحریـس  کـئلوا  هلوـسر  هللا و  نوـعیطی 
دنوادـخ تیانع  فطل و  دروم  هک  تسا  ینید  فیاظو  رگید  ماجنا  رانک  رد  هبناج  همه  تراظن  هنالوؤسم و  یعامتجا  تابـسانم  یناـمیا و 

ناوناب يارب  ار  یخیرات  یتصرف  ناریا ،  یبالقنا  تلم  رب  هتـساوخان  یگنج  لیمحت  دربن :  نادیم  كرادت  عافد و  رد  روضح  دریگ .  یم  رارق 
دنراذگ شیامن  هب  لکـش  نیرتایوگ  نیرتابیز و  هب  ار  شیوخ  یناسنا  ياهـشزرا  ینامیا و  دوجو  رهوگ  هک  دروآ  مهارف  راکادف  دهاجم و 

و دننک .  وگزاب  ار  شیوخ  تشونرس  هعماج و  یساسا  تاردقم  رد  ناوناب  تکراشم  زا  يرگید  هجو  زین  ماما  ترـضح  هک  دش  يا  هنیمز  و 
هوحن ي ترورـض و  ار ،  سدـقم  عافد  یلیمحت و  گنج  هرابرد ي  ماما  ترـضح  تانایب  رد  یـساسا  ياـهروحم  زا  یکی  هک  دوب  نینچنیا 

نارسمه قیوشت  نادنزرف و  تیبرت  ههبج ،  تاکرادت  ات  هتفرگ  یماظن  شزومآ  زا  دهد ،  یم  لیکـشت  نانآ  يداهج  شالت  ناوناب و  روضح 
كرتشم یتیلوؤسم  هک  یعافد  داـهج  رد  ناوناـب  دوخ  روضح  یتح  شترا و  هاپـس و  رد  روضح  دربن ،  نادـیم  رد  روضح  يارب  ناگتـسب  و 

رد نادرم  اب  مالسا  ردص  رد  نانز  دراد .  يریذپان  راکنا  نشور و  ياهلالدتسا  لیلحت و  ینید ،  هاگن  زا  همه  اهنیا  و  تسا .  درم  نز و  نایم 
هچبو دوخ  دنداتسیا ،  لاتق  فص  رد  نانآ  زا  رتولج  هکلب  نادرم  شودمه  نانز  هک  میدید  مینیب و  یم  ام  دندرک .  یم  تکرـش  مه  اهگنج 

تکلمم هب  یموجه  کی  ینامز  هتـساوخن  يادخ  رگا  ( 16  . ) دـندرک تمواقم  مه  زاب  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناشدوخ  ناناوج  دوخ و  ياه 
هب صاصتخا  ای  دشاب  درم  هب  رـصحنم  فیلکت  هک  تسین  روط  نیا  عافد  هلأسم  دـننک .  تکرح  درم  نز و  مدرم ،  همه  دـیاب  دوشب  یمالـسا 

فرشاب و نانز  نادرم و  تمه  هب  نونکات  هچنآ  زا  نم  ( 17  . ) دننکب عافد  دوخ  تکلمم  زا  دنورب و  دیاب  همه  دشاب ؛  هتشاد  يا  هتسد  کی 
قفوم لاعتم  دنوادخ  دییأت  اب  یگنهرف  یقالخا و  یتدیقع و  یماظن و  شزومآ  هبناج  همه  جیـسب  رد  هک  مراد  نآ  دیما  تسا ،  هدش  هدنمزر 

هتساخاپب یمالـسا  تلم  کی  راوازـس  هک  يروط  هب  هتـسیاش و  ار  یکیرچ  ینازیتراپ و  یماظن و  یلمع  ياهنیرمت  تامیلعت و  هرود  دنوش و 
امک تسا .  نشور  الماک  زین  نآ  فلتخم  ياهلکش  رد  ناوناب  طسوت  یماظن  شزومآ  ترورـض  رب  لالدتـسا  ( 18 دنناسر (.  نایاپ  هب  تسا 

هیضق هلمج  نآ  زا  دوشب .  لمع  دیاب  مه  عافد  تامدقم  دش ،  بجاو  همه  رب  عافد  رگا  دنیامرف :  یم  ناوناب  زا  یعمج  هب  باطخ  ماما  هکنیا 
هک ام  رب  دشاب  بجاو  هک  تسین  روط  نیا  تسا .  نکمم  هک  ییاهنآ  يارب  ار  ندوب  یماظن  عاونا  نتفرگ  دای  ندوب ،  یماظن  بیترت  هکنیا  ي 

دیاب دینیب  یم  یماظن  میلعت  امـش  هک  یطیحم  نآ  رد  هتبلا  مینک ...  یم  عافد  روج  هچ  مینادب  دیاب  مینک .  عافد  روج  هچ  مینادن  مینک و  عافد 
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نایاپ ( 19  . ) دشاب ظوفحم  یمالـسا  تاهج  همه ي  دشاب ،  ظوفحم  فافع  تاهج  همه ي  دشاب ،  یمالـسا  طیحم  دشاب ،  حیحـص  طیحم 
هنالوؤسم تکراـشم  رب  يدـیکأت  مه  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  رد  ماـما  ترـضح  زا  يرگید  نخـس  روحم ،  نیا  شخب 

 : دوش یم  طوبرم  نانآ  تشونرـس  هب  هک  يروما  رد  تکراشم  هعماج و  رد  لاعف  روضح  رب  يدـیکأت  مه  تسا و  یعرـش  داهج  رد  ناوناـب 
هچ نیا  دنیاین »  نوریب  هک  دننزب  شرد  مه  یلفق  دننیشنب و  اه  هناخ  يوت  دنورب  دیاب  اهنز  رگید  الثم  دش  ادیپ  مالـسا  رگا  هک «  تاغیلبت  نیا 

(20  . ) دنتفر یم  مه  گنج  ياهنادیم  يوت  دندوب ،  مه  اهرکشل  يوت  اهنز  مالسا  ردص  دنهد .  یم  تبسن  مالسا  هب  هک  تسا  یطلغ  فرح 
مل هللا  ناب  کلذ  . 3 هیآ 11 .  دعر ،  مهسفنأب ؛  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  . 2 ص 153 .  ج 5 ،  رون ،  هفیحص ي  . 1 تشون : یپ  . 

ص ج 12 ،  نامه ،  . 5 ص 153 .  ج 5 ،  رون ،  هفیحص ي  . 4 هیآ 8 .  لافنا ،  مهـسفنأب ؛  ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنأ  همعن  اریغم  کـی 
.10 ص 236 .  ج 12 ،  نامه ،  . 9 ص 264 .  ج 18 ،  نامه ،  . 8 ص 254 .  ج 11 ،  رون ،  هفیحـص ي  . 7 هیآ 12 .  هنحتمم ،  . 6  . 237
ج نامه ،  . 14 ص 281 .  ج 19 ،  نامه ،  . 13 ص 234 .  ج 10 ،  نامه ،  . 12 ص 72 .  ج 12 ،  نامه ،  . 11 ص 254 .  ج 11 ،  نامه ، 
.19 ص 275 .  نامه ،  . 18 ص 117 .  ج 11 ،  نامه ،  . 17 ص 153 .  ج 5 ،  رون ،  هفیحص ي  . 16 هیآ 71 .  هبوت ،  . 15 ص 70 .   ، 13

 . ص 59 ج 4 ،  نامه ،  . 20 ص 280 .  ج 19 ،  نامه ، 

مالسا رد  نز  هاگیاج  مسینیمف و 

دمآ هنیدم  هب  دوب  هدرک  ضقن  ار  هیبیدح  همان  نامیپ  هک  نایفسوبا  هکم ، حتف  زا  شیپ  راتفگشیپ  یناردنزام  یعیفش  دمحم  دیس  هدنـسیون :
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دنک و  تفایرد  همانناما  ات  تفر  هنیدم  ناگرزب  رادید  هب  ور  نیا  زا  دنک . لصفو  لح  دوخ  عفن  هب  ار  هلاسم  ات 

مالسلا اهیلعهمطاف  رادید  هب  هعفنی  ملف  مالسلا  اهیلعهمطاف  یلا  اجتلاف  : » دیوگیم يوار  دشن . یلمع  راک  نیا  ، دریگ رادید  هدعو  ملسو  هلآو 
، یسایس یعامتجا و  روما  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  دیآیم  تسد  هب  خیرات  زا  زارف  نیا  زا  ( 1 . ) تشگن لصاح  يو  دوصقم  یلو  تفاتش 
هب ماشه  نب  ثراح  هکم ، حتف  لاس  رد  درکن . لوبق  ار  وا  تطاسو  ترضح  نآ  یلو  درک  هعجارم  وا  هب  نایفـسوباور  نیا  زا  تشاد ، تلاخد 

. دنک تازاجم  ار  وا  تساوخ  هدش  لخاد  يو  هناخ  هبمالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  داد . ناما  ار  يو  وا ، دش و  هدـنهانپ  بلاطوبا  رتخد  یناه  ما 
یبضغت ال  دومرف : دید  كانبضغ  ار  یناه  ما  نوچ  دشدراو و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  درکیمن  اهر  تفرگ و  ار  وا  ریشمش  یناه  ما 
بلاطوبا رگا  دومرف : هدرک و  مسبت  سپـس  تسا و  لوبق  ار  ام  یهدـب  ناما  وت  هک  سک  ره  هب  : دومرف سپـس  هبـضغل و  بضغی  هللا  ناف  اـیلع 

همطاف طسوت  رکبوبا  حاضیتسا  هرابرد  ممل   » ثحب رد  ۀـیاهنلا  رد  ریثا  نبا  ( 2 . ) دندوب ریظنیب  تعاجـش ، رد  همهتشاد ، دنزرف  ناهج  کی 
باجح رد  مشاه  ینب  نانز  زا  یتئیه  اب  هتبتاعف ; رکب  یبا  یلع  اهلیز  یئطوتی  اـهئاسن  نم  ۀـمل  یف  تجرخ  و  دـسیونیم : مالـسلا  اـهیلعارهز 

لوبق ار  نآ  زین  ام  هدـمآ و  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  هک  شرازگ  دـنچ  نیا  زا  درک . حاضیتسا  ار  وا  دـش و  دراو  رکبوبا  سلجم  هب  لـمکا 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ب : دـنراد . يار  قح  روشک  یعامتجا  یـسایس - ياهراک  نیرتمهم  رد  هتـسیاش  ناـنز  فلا : دـیآیم : تسد  هب  میراد 

، یـسارکمد ناهج  رد  هک  نآ  مغر  هب  ج : دومرفیم . لوبق  دندادیم  ناما  یـسک  هب  نانآ  رگا  تشاد و  هجوت  نانز  هاگدـید  هب  ملـسو  هلآو 
رد نز  روضح  زاوج  تسا . هدرمش  مرتحم  نید ، نیا  شیادیپزاغآ  زا  ار  نز  يار  مالسا  درادن ، ینادنچ  هقباس  نز  يار  رظن و  قح  هب  هجوت 

دجـسمزا رتنییاپ  تسا . هدـش  عقاو  نآ  رد  بازحا  گنج  هک  ياهقطنم  هنیدـم ، رد  دـجاسم ، عبـس  هقطنم  رد  يزیگناداسف  تمرح  هعماج و 
و دوب . قدنخ  گنج  نارادرگنسو  نادیم  نآ  رد  نارضاح  تدابع  هاگیاج  دجاسم  نیا  تسا . مالسلا  اهیلعهمطاف  دجسم  مالـسلا ، هیلعیلع 
رد نز  روضح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیارباـنب ، تسا . مالـسا  هاگدـید  زا  عاـمتجا  رد  نز  روـضح  يارب  یخیراـت  یهاوـگ 

هدومرف یهن  دراد ، یپ  رد  ار  نارگید  یناسفن  تالیامت  تاکیرحت و  هک  يروضحزا  طقف  تسا و  هدرک  دییات  ار  یـسایس  یعامتجا ، هنحص 
زا یکیتماما  هب  نآ  جراخ  رد  نانز  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تماـما  هب  لـخاد  رد  نادرم  یبنلادجـسم ، ثادـحا  زا  سپ  تسا .

مکئاسن اوعنمت  ال  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  رمع  نب  هللادبع  دندرکیم . اپرب  ار  تعامج  زامن  هباحص ،
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ال دومرف : نهتلوعبل . الا  نهتنیز  نیدبی  الوباب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگیم : زین  و  ( 3 . ) نهلریخ نهتویب  دجاسملا و 
تسا ترابع  تنیز  زا  دارم  : دومرف هیآ  هرابرد  ترضح  ( 4  ) بایثلا لاق : اهنم . رهظ  ام  الا  هراب : رد  و  ةدالق . الو  طرق  الو  فنـش  الو  لاخلخ 

. دشابیم راکشآ  یلومعم  روطهب  تانمؤم ، یگدنز  فرع  رد  هکهچنآ  رگم  دنزاسن  راکشآ  دنبندرگ و ... هراوشوگ ، دنبتسد ، لاخلخ ، زا :
ترطعتـسا ۀئرما  امیا  دومرفیم : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگیم : يرعـشا  یـسوموبا  نیئور . سابل  تسا  هلمج  نآ  زا  هک 

ات دـهن  نوریب  هناخ  زا  مدـق  دزاس و  رطعم  ار  دوخ  نامرحمان ، رظن  بلج  روظنم  هب  ینز ، ره  ( 5 . ) ۀیناز یهف  اهحیر  اودـجیل  موق  یلع  ترمف 
هن تسا  عوـنمم  برخم ، روـضح  هـک  تـسا  تـقیقح  نـیا  رگناـیب  قوـف ، ثیداـحا  رد  تـقد  تـسا . اـشحف  لـها  وا  دـنکبلج  ار  نارگید 

تانبلا دومرفیم : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوب  دونـشخان  رتخد  نتـشاد  زا  ردپ ، هک  يراگزور  رد  دنمفده . هدنزاسروضح و 
هللا یلـصمرکا  ربمایپ  دندوبن  لیاق  ییاهب  جرا و  نادنچ  نانز  يارب  هک  ياهعماج  رد  دنایهلا . هنـسح  ناردپ ، هناخ  رد  نارتخد  ( 6  ) تانسح
یتح اهرفس  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ( 7 . ) دنابوبحم نم  بتکم  رد  زامن ، شوخ و  يوب  نز ، دومرفیم : ملسو  هلآو  هیلع 

هدربیم شیوخ  هارمه  دنتـشاد ، ار  داهج  تایلمع  تفرـشیپ  هبتمدخياتـسا  رد  يراک  ییاناوت  هک  ار  ناـنز  زا  یـضعب  اـهگنج  زا  یخرب 
رد ترـضح  نآ  درک و  هلتاقم  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناگدید  ربارب  ردهبیـسن  دحا ، گنج  رد  تسا .
قفا رد  هک  هدـنبیرف ، ياهراعـش  زا  یکی  ییارگ ) نز   ) مسینیمف ( 8 . ) نالف نالف و  ماقم  نم  لـضفا  بعک  تنب  هبیـسن  ماـقمل  دومرف : وا  قح 

، دـشاب يراک  بیرف  زا  رود  هب  يدـج و  رگا  نز  زا  تیامح  تسا . نآ  زا  تیامحو  نز  قوقح   » دراد يرتشیب  ییاـمندوخ  مسیناـموا  يرکف 
رگید يزیچتسا  ینید  ریغ  عماـجم  رد  هچنآ  هنافـساتم  یلو  دراد  ياهژیو  هاـگیاج  نز  مالـسا  هژیو  هب  نید  بتکمرد  اریز  تسا . دـنمجرا 

. دنتـساک نز  شزرا  تیوهزا و  نز  قوقح  يایحا  هناهب  هب  نایارگ  نز  تسا . نز  یـساسا  قوقح  عییـضت  ثعاـب  یطارفا ، ییارگ  نز  تسا .
ندش هتفرگ  هدیدان  یعیبط  لمعلاسکع  ییارگ ) نز   ) رکفت نیاهچرگ  درادن . ياهجیتن  نیا ، زج  هدشن  تیاده  ییارگ  نز  هک  تسا  یهیدب 

ناوریپ ناــیم  رد  زج   ) فـلتخم راودا  رد  يرآ : دــش . اــیوج  مـسینیمف  رد  دــیابن  ار  درد ، هراــچ  ، یلو تـسا  خــیرات  رد  وا ، قوـقح  نز و 
مـسینیمف هاگتـساخ  تسینیخیراـت . هقباـس  ياراد  دراد و  مسیناـموا  رد  هشیر  ییارگ  نز  رکفت  هتبلا  تسا . هتفر  متـس  نز ، هب  اـیبنانیتسار )

دش و زاغآ  رـشب  یعیبط  يرطف و  قوقحمان  هب  يدالیم  مهدـفه  نرق  زا  هک  یتکرح  ددرگیم . زاب  مدـفه  نرق  هب  درم  نز و  يربارب  هشیدـنا 
« ویکـستنوم  » هکناـنچ دنتـسیرگنیم . ریقحت  هدـید  هب  ار  ناـنز  رـشب ، قوـقح  ناراذـگناینب  تسـشن . رمث  هـب  هـسنارف  رد  مهدـجه ، نرق  رد 
کچوک و ياهحور  ابیتادوجوم  ار  نانز  ( 1748  ) نیناوقلاحور باتک  رد  هسنارف  ریبک  بالقنا  ناراذگناینب  زا  يوسنارف و  ریهشهدنسیون 
زا دیسر ، بیوصت  هب  هسنارف  رد  لاس 1789  رد  هک  مه  رـشبقوقح  هیمالعا  رد  دنکیم . یفرعم  هاوخدوخ  ربکتم و  یغامد ، فعـض  ياراد 

نرق رد  ناـنز ، تضهن  تـسناد . نادرم  قوـقح  هیمـالعا  ار  نآ  دـیابتقیقح  رد  تـسا و  هدـمایننایم  هـب  ینخـس  درم  نز و  قوـقح  يربارب 
هب ضارتعا  یعون  عقاو  رد  یتسینیمف  شبنج  تفرگ . دوخ  هب  ( بحذـخذخژذ  ) مسینیمف يوسنارف  ماـن  تفاـی و  شرتسگ  هسنارف  رد  مهدزون 
زا یکی  لاـس 1918  رد  سیلگنا  ناـنز  يارب  يار  قـح  هـب  یباـیتسد  ( 9 . ) دوب هسنارف  رـشب  قوقحهیمالعا  رب  مکاـح  راکـشآ  يرـالاسدرم 

لوا جوـــم  شزیخ  ياـــهلاس  ار  متــــسیب  نرق  لوا  هـــهد  ود  یخرب ، درک . شکورف  نآ  زا  سپ  ودوـــب  مـــسینیمف  يزوریپ  ياـــههولج 
نیلوا يارب  ماجنارـسو  تفای  يرایـسب  نارادفرط  درم  نز و  يربارب  هیرظن  لاس 1945 ، رد  مود و  یناهج  گـنج  زا  سپ  دـنمانیممسینیمف .

هب درم  نز و  قوقح  يواـست  دـش ، رـشتنم  يدـالیم   1948 لاس رد  دـحتم  للم  ناـمزاس  فرط  زا  هک  رـشب ، قوقح  یناـهج  هیمـالعا  رد  راـب 
رابتعا دـقاف  درکیم ، دـیکات  يرطف  یعیبط و  قوقح  رب  هک  رـشب  قوقح  هیمالعا  لاح ، نیا  اب  دـش . حرطم  للم  هعماـج  حطـس  رد  ینـشور و 

دـنرادروخرب و يرتـشیبیقوقح  راـبتعا  زا  هک  یللملانیب  تادـهاعم  سپ ، نآ  زا  هک  دـش  بجوم  رما  نیا  دوب . ییارجا  تنامـضو  یقوـقح 
قوقح  » نویـسناونک هب  ناوتیم  تادهاعم  نیا  هلمج  زا  دنریگرارق . للم  نامزاس  راک  روتـسد  رد  دـنراد ، هجوت  نانز  لیاسم  هب  رتصخـشم 

. درکهراشا ( 1979  ) نانز هیلع  ضیعبت  لاکشا  هیلک  وحم   » نویـسناونک و  ( 1962  ) جاودزا ياربتیاضر  نویسناونک  (، 1952  ) نانز یسایس 
تـسینیمف نز  کی  داتفه ، ههد  رد  مسینیمف  لوفا  درک . يراذـگمان  نانز  ههد  ناونع  هب  ار  ات 1985  ياهلاس 1976  للم  نامزاس  نینچمه 
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نارگید زا  یتـحار  هب  شیارآ ، نودـب  هرهچ  تخمز و  راولـش  تکو و  هنـشاپ  نودـب  شفک  هنادرم و  هاـتوک  ياـهوم  شرهاـظ و  عـضو  زا 
ار دوــخ  ياــهنامرآ  يداــصتقا ، هـفرح  درجت و  رب  دــیکات  جاودزا و  تـیلک  در  اــب  اــهتسینیمفههد  نـیا  رد  دــشیم . هداد  صیخــشت 
ور دنت ، یتسینیمف  ياهتکرح  نآ  زا  سپ  تسا . هرود  نیمه  هب  طوبرم  هنادرم  ياهراتفر  ای  نادرم و  نودب  نانز   » راعـش دندرکیمحرطم .

تنوشخ دش . راکشآ  تفرگیم ، ار  نانز  دوخ  ناماد  همه  زا  شیب  هک  هنارادمنز ، ياهتکرح  رد  يورهدایز  ءوس  راثآ  داهن و  لادتعا  هب 
هب برغ  ناـهج  نآ ، زا  سپ  دوـب . هرود  نیا  ياـهدروآ  تسد  زا  یـسنج  تـینما  مدـع  راـک و  طـیحم  رد  هداوناـخ و  طـیحم  رد  نوزفازور 

هدهاشم دیدج  یشلاچ  عامتجا  یـسررب  رد  ویوراه » نازنرب   » هژللیناد و . » تسا هتـشاد  هرابود  يدرکیور  هداوناخ  داهن  یتنـس و  ياهشقن 
گرزبرداـم گرزبردـپ و  دوـخ  يارب  مدرم  دوـب و  هدـش  رهاـظ  هنحــص  رب  اددـجم  ییارگناـمرآ  وهداوناـخ  رتیمیدـق  لکــش  دــندرک ;

یتنس میسقت  تسا . هتشادن  دوجوهتشذگ  رد  هاگ  چیه  الامتحا  هک  یتیعضو  دنریگ ، رب  رد  ار  لسن  هس  دنناوتب  اههداوناخ  ات  دندرکیمعادبا 
هداوناخ لاـس  ناونع  هب  ار  لاس 1994  مه  دـحتم  للم  نامزاس  ( 10 . ) دشیمرتدنمورین هنارالاسردپ  رادتقا  هتـشگ و  زابتعرـس  هب  اهشقن 

هب نادرم  زا  ار  دوخ  زیاـمت  فیرظ  يراـتفر  هناـنز و  يرهاـظ  اـب  دـننکیم  یعـس  ریخا  ياـهههد  ردنردـم  ناـنز  سپ  نآ  زا  و  درک . مـالعا 
ياـهتصرف یندــم و  یقوـقح  نادــقف  رد  ار  ناــنز  رب  متــس  هـشیر  اــهتسینیمف ، زا  یــضعب  دازآ  یطارفا  ییارگنز  دــنراذگبشیامن .

الماک هنادرمو  هنانز  تشرـس  هک  دندقتعم  دـننادیمن و  وا  قوقح  هدـننک  نییعت  ار  درف  تیـسنج  دارفا ، زا  یـضعب  دـننادیم . یـشزومآربارب 
، یسنج ود  هعماج  ياضعا  تسا . یـسنج  ود  هعماجققحت  نانآ ، ياهنامرآ  زا  یکی  تیـسنج . هن  دراد ، دوجو  ناسنا   » اهنت تسا و  ناسکی 

اهنآ رد  ینعی  دنهدیمن ; ناشن  یتخانش  ناور  زیمآقارغا  تافالتخا  اب  ار  هنانز  هنادرمياهیگژیو و  اما  دناثنؤم ، ای  رکذم  یسنج  رظن  زا 
دـنوشیم و دـنمهرهبربارب  یـشزومآ  ناکما  زا  نارـسپ  نارتخد و  درادـن . دوجو  هنانز  ياهیگژیو  اب  هنادرم  ياهیگژیو  نایمدـیدش  داضت 
، دننادیم خیرات  لوط  رد  یعامتجا  طباور  لوصحم  ار  یتیـسنج  ياهشقن  نانآ  دوشیمن . ءاقلا  نانآ  هب  هنانز  هنادرم و  یتنـس  ياهیگژیو 

يرـالاسردام يرـشبتایح  يادـتبا  رد  تسا  دـقتعم  هـک  دـنریذپیم  ار  ناـگروم   » هـیرظن ناـنآ  فـلخت . لـباقریغ  یعیبطياـههعیدو و  هـن 
یتسیسکرام ییارگ  نز  ( 11 . ) تسا هدش  لیمحت  يرـشبعماوج  ربجیردت  هب  هک  دننادیم  خلت  یتیعقاو  ار  يرالاس  ردـپ  تسا و  هدوبجـیار 

شیادـیپ هک  تسا  دـقتعم  يرـشب ، هیلواعماوج  ندوب  رالاسردام  هرابرد  ناگروم   » هیرظن ياـنبم  رب  مهدزون و  نرق  رد  یتسیـسکرام  بتکم 
، دراد دوجو  ییاوژروب  هداوناخ  تیکلام و  يزاوژروب ، مظن  هک  ینامز  اتو  تسا  هدـش  ناـنز  تراـسا  ببـس  عماوج  رد  یـصوصختیکلام 

راـک ندـش  یعاـمتجا  اـب  دـشوکیم و  نآ  يزورما  لکـش  هـب  یگناـخ  راـک  ظـفح  رد  يرادهیامرـس  تشاددـهاوخ . موادـت  تراـسا  نـیا 
يداصتقا دـحاونیرتکچوک  ناونع  هب  هداوناخ  فذـح  هاگدـید  لیلحت ، نیمه  ساسا  رب  سکرام   » سلگنا و . » دزرویم تفلاخمیگناخ 

هک دندوب  یعدم  اهنآ  تسا . نادنزرف  نز و  رب  درميرامثتـسا  طباور  زا  یباتزاب  هداوناخ  هک  دوب  دقتعم  سلگنا  دـندرک . حرطم  ار  هعماج 
اب دنتشادنپیم . یتاقبط  هزرابم  زا  یعبات  ار  یتسینیمف  تازرابم  ور ، نیا  زا  دیـسر . دنهاوخییاهر  هب  ییاوژروب  ماظن  نداتفا  رب  زا  سپ  نانز 

طرش نیلوا  سلگنا  ،» تسا هدرک  میسقت  هداوناخ )  ) یصوصخ و  رازاب )  ) یمومع هصرع  ود  هب  ار  هعماج  يرادهیامرسماظن ، هکنیا  هب  هجوت 
هب يراک  ياهبرـض  هار  نیا  زا  اهتسیـسکرام  دوش . هدـنادرگزابیمومع  تیلاعف  هبثنؤم  سنج  هک  دـنیبیم  نآ  رد  ار  رادهناخ  نز  ییاهر 

يدوجوم هب  ار  نز  هک  تهج  نآ  زا  ار ، جاودزا  یطارفا ، نایارگ  نز  تسین . ناربجلباق  اهيدوز  نیدـب  هک  دـندروآ  دورف  هداوناخ  ناکرا 
لیلدنیا هب  نینچمه  دننکیم . راکنا  دنکیم ، لیدـبت  یلـصا  نم   » و ردـپ » «، » روآنان  » هب ار  درم  نیب و  رگیددوخ   » و ازدـنزرف » «، » رادهناخ »

ار نادرم  نانآ  دـننک . یگدـنز  نادرمزا  ادـج  دـیاب  نانز  دـنروآیم ، رد  هطلـس  ریز  ار  نانز  دوخ ، طباور  نیرتکیدزن  رد  یتح  نادرم  هک 
دازآ جوز  هیرظن  دـندروآیم . رامـش  هب  جاودزا  یگدرب  زا  ییاهريارب  هار  نیرتناسآ  ار  دازآ  جوز  هیرظن  نانآ  دـننادیم . یلـصا  نمـشد 

ياهزاین هب  یخـساپ  اهنت  تسین و  نیفرط  هدهع  رب  یقوقحتیلوؤسم  چیه  نآ  يانبم  رب  هک  تسا  درم  نز و  نایم  كرتشم  یتسیزمه  یعون 
نز دوریم . شیپ  ییارگ  سنجمه  ات  دازآ  جوز  هیرظن  رتیطارفا ، هاگدید  کی  رد  تسا . نآیفطاع  هوجو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یـسنج ،

هیکت اب  هک  دندرک  روهظیتسینردم  تسپ  ياههاگدید  زا  رثاتم  دـیدج و  ياهتسینیمف  مان  هب  یهورگ  دـعب  هب  داتفه  ههد  زا  زورما  ییارگ 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 247 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـندقتعم  اهناسنا ، توافت  لصا  رب  دـیکات  اب  نانآ  . دـندیزرویم دـیکات  یگناـنز  ياـهیگژیو  ظـفح  رب  هناـیارگراتفر  یـسانشناور  رب 
رد اریز  دنیرفایب ، ار  متس  زا  يدیدج  لاکشا  دناوتیم  هکلب  تسا ، یسرتسد  لباقریغ  اهنتهن  لاکیدار  ياهتسینیمف  لومش  ناهج  ياهرواب 

رـسمه و هداوناخ ، دنمزاین  نز  هکدندقتعم  اهنآ  تسا . هدشتلفغ  اهگنهرف  فالتخا  فلتخم و  عماوج  طیارـش  توافت  زا  اههاگدیدنیا 
ياههتفای اهنآ  درکهراشا . اـهنآ  یماـمت  كرتشم  هجو  هب  ناوتیم  یتسینیمف ، ياههاگدـید  رد  ناوارف  تاـفالتخا  دوجو  اـب  تسا . دـنزرف 

، هداوناخ دنایتسیناموا و  تارکفت  سناسنر و  تضهنهتـسیاش  نادنزرف  یگمه  دننادیم و  يراذـگنوناق  عیرـشت و  رایعم  عبنم و  ار  يرـشب 
، نیناوق رد  یتیـسنج  تازیاـمت  ماـمت  عفر  ناـهاوخ  دـنهدیم و  رارق  دوـخ  تـالمح  جاـمآار  تسا  راوتـسا  درم  یتسرپرـس  رب  هک  ياهتـسه 
، هطورـشم بالقنا  هناتـسآ  رد  ناریا ، رد  برغ  گنهرف  دـیدج  مجاهت  اـب  ناریا  رد  مسینیمف  دـناتاناکما . اـهتصرف و  شرورپو ، شزومآ 
; تسنادناریا یگنهرف  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  دـیاب  ار  تیطورـشم  ور ، نیا  زا  درک . رییغت  یعامتجا  راشقا  ریاسياپمه  زین  ناـنز  تیعـضو 

برغ گنهرف  رادـم  رب  هتـساوخان  هتـسنادانار و  یناریا  هعماج  تشاذـگ و  ياـجرب  ناـنز  ناـیم  رد  اـهشرگن  رییغت  رد  یفرگـش  راـثآ  اریز 
وگلا ار  تداعـس  هار  اهنت  دـندرکیم ، لیلحت  ینیبشوخ  اب  ار  نیمز  برغم  یگنهرفتالوحت  هک  یلخاد  نایارگ  برغ  زا  یهورگ  دـناشک .

هک دمآ  دیدپ  ییاهشبنج  راجاق ، تنطلس  رخاوا  رد  ور  نیا  زا  دنتسنادیم . یتنس  رهاظم  زا  ییاهر  ددجتم و  حالطصاهب  ناهج  زا  يرادرب 
رکفنـشور نانز  زا  یخرب  یتح  دندوب . برغ  يایند  ياههدرک  لیـصحت  نارـسمه  ای  نادـنزرف و  زا  هکدـشیم  تیادـه  یناریا  نانز  طسوت 

. دنتـشونیم برغ  ياههاگدـیدجیورت  رد  یتالاقم  دیـسریم ، پاـچ  هب  روشک  زا  جراـخ  رد  هطورـشم  زا  شیپ  هک  یناریا  ياـههمانزوررد 
خیرات رد  يدیدج  لصف  يولهپ  هلسلس  نارود  رد  تسا . برغتالوحت  زا  نانآ  يریذپریثات  رب  يدهاش  دوخ  هورگ ، نیا  ياههتـشون  ( 12)

هناهب هب  هک  لاس 1317  رد  باجح  فشک  تخاس . راکـشآ  ار  دوخ  هرهچ  ناهنپ  همین  یتیوهیب  یگدز و  برغ  دش و  هدوشگ  ناریا  نانز 
رد یفنم  ياهتشادربيریگلکـش  رد  ییازـس  هب  ریثاـت  هک  تسا  یفطع  هـطقن  دـش ، ماـجنا  هعماـج  یناـسنا  ياـهورین  زا  یمینندرک  دازآ 

ذوفن اسیلک و  یفن   - 1 زا : تسا  ترابع  یبرغ  ییارگ  نز  ای  مسینیمف  یساسا  يانبم  مسینیمف  ینابم  تشاد . یناریا  ناملـسم  هعماج  تینهذ 
، تفع باجح ، هلمج : زا  نز  باب  رد  ینید  یقالخا  ياـهتلاصا  یفن  هداوناخ ;3 -  زا  نید  نتخاس  رود  ییادز و  بهذـم  تیحیسم ;2 - 
ره اب  هزراـبم  یگداوناخ ;5 -  تادـهعت  هداوناخ و  میرح  نتـسکش  نید ;4 -  رظنم  زا  یناسنا  شزرا  هنوگ  ره  ایح و  ، يراداـفو ییاـسراپ ،

ويونعم رکفت  یفن  هک  تسا  هتفای  ناینب  یطارفا  ییارگناسنا  ای  مسیناموا  ساسا  رب  قوف ، ینابم  هتبلا  یگداوناـخ . ياهدـنویپ  رهاـظم  هنوگ 
نایارگ نز  ياهلمعلاروتـسد  اهروتکاف و  هک  دنک  هجوت  دیاب  ناملـسم  نیاربانب ، دـشابیم . نآ  لوصا  زا  ادـخ  هب  شیارگ  نید و  اب  هزرابم 

هب نید  شخب  تایح  ياهرایعماب  يراگزاس  رس  زگره  هک  دناهتفرگ  لکش  ياهژیو  يداحلا  يداقتعا  ياهرایعم  اهبوچراچاب و  تسینیمف ،
ياهتبسانم رد  ینیمخ  ماما  هرـس  سدقماما  هاگدید  زا  نز  قوقح  هاگیاج و  دنرادن . وا  قوقح  نز و  زا  تیامح  ياتـسار  رد  مالـسا  هژیو 

هبترم و ياراد  نز  هرـس  سدـقماما  هاگدـید  رد  دناهتـشاد . نایب  مالـساهاگدید  زا  ار  نانز  یقیقحتلزنم  هاگیاج و  ناشتانایب  رد  فلتخم 
نآ هب  یـسرتسد  يارای  تسا - هداد  لوزن  راک  رازبا  اـی  هبعلم و  کـی  حطـس  اـت  ار  نز  هک  یتسینیمفمارم - بتکم و  چـیه  هک  تسا  یتلزنم 
زور تسا ، نز  زور  ادرف  دیامرفیم - : نز  هاگیاج  هراب  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضحتلزنم  نایب  اب  نز  زور  هب  هراشا  اب  ناشیا  درادنار .

اراهفرح نآ  دز ، ار  فرح  نآ  داتسیا و  رابج  ياهتموکح  لباقم  رد  شرتخد  هکتسا  ینز  زور  دراد . راختفا  وا  هب  ملاع  هک  تسا  ینز 
ناسنا هنومن  هک  دمآ  ایند  هبنز  کی  تسا . نادرم  همه  لباقم  هک  دـمآ  ایند  رد  نز  کی  تسا ، یگرزب  زور  ( - 13 . ) دینادیم همه  هک  دز 

راوگرزب نانز  هژیوب  ناریا  ناشلا  میظع  تلم  رب  داب  كرابم  تسا - . رگهولج  وارد  یناـسنا  تیوه  ماـمت  هک  دـمآ  اـیند  هب  نز  کـی  تسا ،
رتکرابم و و  تسا . ناهج  رد  هللاۀفیلخيالاو  ياهشزرا  یناسنا و  ياهتلیضف  يانبریز  هک  یکانبات  رـصنع  دنمتفارـش  زور  ; نز كرابم  زور 

دوجو ملاع  تاراختفا  خـیرات و  تازجعم  زا  هک  ینز  تدالو  راختفارپزور  تسا ، یناثلا  يدامج  متـسیب  زور  يالاو  رایـسب  باختنا  رتاـهبرپ 
کیربت یمالـسا  ياهروشک  مامتياهنز  اهمناخ و  امـش  همه  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  مظعا  دولوم  دیعـس  دـیع  نم  ( 14 . ) تسا
هدوـمرف ررقم  یلاـعت  كراـبت و  يادــخ  هـک  یهار  رد  ار  همرتـحم  ياـهنز  هـمههک  مراد  تلاـسم  یلاــعت  دــنوادخ  زا  مـنکیم و  ضرع 
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رارق نز  زور  ار  هقیدص  ترضح  دلوت  زور  هک  تساراختفا  لامک  اهنز  يارب  دنسرب . یمالـسا  هیلاع  دصاقم  هب  دنورب و  ار  هار  نامه  . تسا
ییالاو جوا  رد  هدش و  میرکت  رایـسب  نز  هرـس  سدقینیمخ  ماما  بتکم  رد  نز  يدوجو  تمارک  ( 15 . ) تیلوؤسمو تسا  راختفا  دناهداد ،

زا تـسا  هداد  تاـجن  ار  اـهنز  مالـسا  دنـشاب . هتـشاد  دـشر  درم  نز و  هـک  دـهاوخیم  مالـسا  دـنیامرفیمهراب : نـیا  رد  ناـشیا  دراد ، رارق 
هب هک  ردقنآ  تسا  هدرکن  تمدخدرم  هب  دنادیم  ادـخ  تسا ، هدرک  تمدـخ  نز  هب  مالـسا  هک  يردـقنآ  دوبتیلهاج . رد  هک  ییاهزیچنآ 

چیه ار  اهنز  دـمآ ، مالـسا  ربمغیپ  هک  یناـمز  رد  هدـش . هچ  مالـسارد  هدوب و  هچ  نز  تیلهاـج  رد  هک  دـینادیم  امـش  هدرک . تمدـخ  نز 
زا هک  يراظتنا  یتسینیمف و  ياههاگدید  ءوس  ضارغا  هب  ماما  تداعس  یبرم  نز  ( 16 . ) تسا هداد  تردقار  اهنز  مالسا  دندرکیم  باسح 
زا زاسناسنا  عاجـش و  نانز  رگا  دندیزرویم - . دـیکات  دـنراد  عماوج  رد  هک  يریثات  نانآ و  هاگیاجرب  هراومه  هتـشاد و  هجوت  دـنراد ، نز 

، تسین اهدرم  يارب  هک  تسا  لیاق  مارتحا  ردـقنآ  امـش  هب  مالـسا  ( 17 . ) دنوشیمهدیـشک طاطحنا  تسکـش  هب  اهتلم  دنوش ، هتفرگ  اهتلم 
تاجندنهدب رارق  هبعلم  ار  امـش  دـنهاوخیم  اهنیا  هک  ياهبعلم  نیا  زا  دـهاوخیم  ار  امـش  مالـسا  دـهدب ، تاجندـهاوخیم  ار  امـش  مالـسا 

زا تسا . هعماج  یبرم  نز  گرزب . ناسنا  کی  مه  نآ  تسا . ناسنا  نز  دنک - . تیبرت  لماک  ناسنا  کی  ار  امـش  دهاوخیم  مالـسا  دهدب ،
. تسا نز  دوجوهب  هتسب  اهروشک  تواقـش  تداعـس و  تسا . نز  نماد  زا  حیحـص ، نز  درم و  لوا  هلحرم  دنوشیمادیپ . اهناسنا  نز  نماد 

نز نماد  زا  اهتداعـس  همه  ادبم  دنکیم . دابآ  ار  روشکشدوخ  حیحـص  تیبرت  اب  دنکیم و  تسرد  ناسنا  شدوخ  حیحـص  تیبرت  اب  نز 
زا تسا . دـنمجرا  نادرم  نانز و  هدشرورپ  نز  تسا . رـشب  لامآ  ققحت  رهظم  نز  ( - 18 . ) دشابدیاب اهتداعـس  همه  ادبم  نز  دوشیم . دنلب 

دوخ نماد  رد  ار  عاجـشنادرم  اـهنز  ( 19 . ) تسا نادرم  گرزب  ناـنز و  گرزبتیبرت  لـحم  نز  نـماد  دوریم . جارعم  هـب  درمنز  نـماد 
تسکـش و هب  اهتلم  دوشب ، هتفرگ  اهتلم  زا  زاسناسنا  ياهنزرگا  زاسناسنا ، زین  اهنز  تسا و  زاسناسنا  میرک  نآرق  دـننکیم . گرزب 

رظنم رد  ماـما  هاگدــید  زا  درم  نز و  يواـست  يدازآ و  ( . 20  ) دش دنهاوخ  طحنم  دروخ ، دنهاوختسکـش  دش ، دـنهاوخ  لدـبم  طاطحنا 
، تسین ندش  هبعلم  یهابت و  زج  يزیچ  ، دنلیاق نز  يارب  نازیرگ  نید  هچنآ  دهاوخیم و  هتـسیاش  دنلبرـس و  ار  نانز  مالـسا  هرـس  سدقماما 

يالاو ماقم  هب  نز  میهاوخیم  اـم  ( 21 . ) دنتـسه هیاپ  دنلب  مالـسا  رد  ناوناب  دنتـسه . هبتر  یلاع  تسالاو ، ماقم  نز  ماقم  دنیامرفیم : ناشیا 
، نوؤش همه  رد  درم  لثم  ار  نز  مالسا  ( 22 . ) دشاب لذارا  تسد  رد  دشاب ، اهدرمتسد  رد  هبعلم  هن  دشاب ، هبعلم  هن  دـشاب ، شدوختیناسنا 
زا دیاب  مه  نز  دـنک ، بانتجا  داسف  زا  دـیاب  درم  هک  يروطنامه  دراد ، تلاخدمه  نز  دراد ، تلاخد  نوؤش  همه  رد  درم  هک  يروطنامه 

كزب هتـساوخانيادخ  دننک و  طحنم  ار  ناشدوخ  ماقم  دـیابن  اهنز  دـنوشب ، هزره  ياهناوج  تسد  هبعلم  دـیابن  اهنز  . دـنک بانتجا  داسف 
، دنراد تمارک  ماقم  اهنز  دنـشاب ، هتـشاد  اوقت  دیاب  اهنز  ، دنـشاب ناسنا  دیاب  اهنز  دنریگب . رارق  دساف  مدرم  راظنا  رد  دنیایب و  نوریب  هدرک 

مالسا ( 23 . ) تسا هدرک  قلخ  دازآ  تسا ، هدرک  قلختمارک  اب  ار  امـش  دنوادخ  دنراد . رایتخااهدرم  هک  يروطنامه  دنراد ، رایتخا  اهنز 
هداد تسد  زا  نادرم  شیپ  ار  ناـشدوختیثیحناوناب  برعلاةریزج ، رد  درک  روهظ  هک  یتـقو  رد  مالـسا  دراد ، ناوناـب  امـش  رب  صاـخ  رظن 

یتیانع زا  رتشیب  دراد  ناوناب  هب  مالـسا  هک  یتیانع  درک . يواسم  نادرم  اب  ار  اهنآمالـسا  درک ، زارفارـس  دنلبرـس و  ار  اهنآ  مالـسا  دـندوب ،
نآ زا  اهنز  راکفا  شیوشت  يارب  ياهبرح  ناونع  هب  تسا و  مرگ  نآ  رازاـب  هک  یثحاـبم  زا  یکی  نز  قوقح  ( 24 . ) درادنادرم رب  هک  تسا 

ندادرارق کـسمتماب  جوز  باـختنا  ندوـب  يراــیتخا  هـب  هجوـت  نودــب  ناریگهدرخ  تـسا . قــالط  جاودزا و  عوـضوم  دوشیمهدافتــسا ،
هرس سدقینیمخ  ماما  تسا . نانز  يارب  یـضیعبت  نادرمتسد ، رد  قالط  رایتخا  دندقتعم  دننکیم و  دادملق  درم  هدنب  ار  نانز  ییاههنومن ،

هک یتقو   ) درم اب  دـقع  نمـض  رد  هک  یتروص  رد  قالط  دـنیامرفیم - : هداد  رارق  نانزيارب  مالـسا  هک  يرایتخا  عوضوم و  نیا  هب  هراشا  اب 
تحت الاح  هک  ییاهنز  نیا  قلطم . ای  شدوخ  قالط  رد  لیکو  هک  دوشب  طرـش  نیا  دقع  نمـضرد  دننکب و  طرـش  دننک ) دقع  دـنهاوخیم 

نز اب  يدرم  کی  هچنانچرگا  تسه . هیقف  نوؤش  زا  دننادیمن  هک  یتروص  رد  دـننکیم  تفلاخم  ار  هیقف  تیالو  نیا  هچ ؟ دنتـسهتیجوز 
نیا اب  دینک  تقفاوم  امـش  دنک . قالط  ءارجا  دوشیمن  دیدرگا  دـنک و  بیدات  ایناث  دـنک و  تحیـصن  الوا  ار  وا  دـشاب  دـب  شراتفر  شدوخ 
امـش هک  یینعم  نیمه  هلمجنم  تسا . هداد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هـک  تـسا  ياهیدـه  کینیملـسم  يارب  هـیقف  تیـالو  هـیقف . تیـالو 
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عوجر اهنآ  دـننکب ؟ دـیابهچ  دنـشاب  هتـشاد  ییاهيراتفرگ  هچنانچ  رگا  دـنراد  رهوش  نالا  هک  ییاهنز  هک  دـیدرک  حرط  دـیدرکلاؤس و 
رگا دـنکیم و  یگدیـسر  هیقف  تسا و  هیقف  نآ  رد  هک  یهاـگدادهبتسا  هیقف  نآ  رد  هک  یـسلجم  تسا ، هـیقف  هـک  ییاـجنآ  هـب  دـننکیم 

تیالو دـهدیم . قالط  درکن  هچنانچ  رگا  دـنک و  لمع  تسرد  هکنیا  هب  راداو  ار  رهوش  دـنکیمبیدات ، ار  رهوش  دـشاب ، حیحـص  هچنانچ 
درم تسد  رد  هچ  رگا  قالط  ودهدیم  قالط  دوشیم ، هدیشک  داسف  هب  یگدنز  کی  دشکیم ، داسف  هب  هچنانچ  رگا  هک  رما  نیا  ياربدراد 

. دهدب قالط  نیا ، ریغ  هب  دوشیمن  دید  هک  ییاج  رد  دید و  ار  نیملـسمتحلصم  دـید ، ار  مالـسا  تحلـصم  هک  ییاج  رد  هیقف  نکل  تسا 
اهنآابتبـسن هداد ، رارق  اهدرم  لباقم  رد  ار  اـهنز  مالـسا  ( 25 . ) تسا یهلا  هیدـه  کـی  امـش  يارب  هیقف  تیـالو  . تسه هیقف  تیـالو  نیا 

، نیا تسا ، نز  اب  بسانم  تسا ، نز  هب  صاخماکحا  کی  تسا ، درم  اب  بسانم  هک  تسا  درم  هب  صاخ  ماکحا  کـی  هتبلا  دـنراد . يواـست 
قح دراد ، درم  هک  دراد  ار  یقوـقح  ناـمه  نز  یمالـسا ، ماـظن  رد  ( 26 . ) تسا هتـشاذگیقرف  درم  نز و  هبتبـسن  مالـسا  هک  تسا  نیا  هـن 

دسافمشیادیپ لیلد  هبییاهزیچ  هک  تسا  يدراوم  درم ، رد  مه  نکیل  نتفرگ ، يار  قح  نداد ، يار  قح  ، تیکلام قح  راک ، قح  لیـصحت ،
تیثیح درم  نز و  هک  تسا  هتساوخ  مالسا  تسامارح . دنیرفآیم ، هدسفم  هکنیا  لیلد  هب  هک  تسه  يدراوم  نز  رد  مه  تسا و  مارح  وا  رب 

اب اهنز  اب  مالسا  رد  هک  دناهدرک  سکعنم  جراخ  رد  هکنیا  دشابن . درم  تسد  هبعلم  نزهک  تسا  هتساوخ  مالسا  دشاب . ظوفحم  ناشیناسنا 
مالـسا رد  ناشود  ره  نز  ودرم  الاو  هدـش  لصاح  نیـضرغم  زا  هک  تسا  یلطاب  تاغیلبت  تسا و  یحیحـصریغ  رما  دوشیم ، راـتفرتنوشخ 

کی اـهدرم  يارب  قرـش  رد  هتبلا  ( 27 . ) تسا ناـنآ  تعیبـط  هبطوـبرم  نآ  تسه و  ود  ره  يارب  تسه ، یتاـفالتخا  رگا  دـنراد ، تاراـیتخا 
ياربتسه هدسفم  هک  ییاهاجنآ  رد  ینعی  اهتیدودحم ، نآ  تسه و  اهدرمدوخ  حالـص  هب  اهتیدودحم  نآ  هک  تسه  ییاهتیدودحم 

زا ، مالــسا دـنکیم  يریگوـلج  نـیئوره  زا  مالــسا ، دـنکیم  يریگوـلج  يراوخبارــش  زا  مالــسا ، دــنکیم  يریگولجيزاـبرامق  زا  درم ،
، یهلا یعرـش و  ییاهتیدودـحم  تسه ، ییاهتیدودـحم  کـی  همه  يارب  دـنراد . هدـسفم  هکنیا  يارب  دـنکیم  يریگولج  يراوـخبارش 

تــسا هدوــب  عفاــن  ــالثم  يزیچ  کــی  هعماــج  يارب  هـک  تـسا  نـیا  هـن  تـسا ، هعماــج  دوــخ  حالــص  هـب  هــکتسا  ییاهتیدودــحم 
یلاعت هللایلع  هب  ءاقتا  هب  اوقت و  هب  طقف  تسین  مالـسا  رد  یهورگ  هورگ و  نیب  اـم  یقرف  چـیه  ( 28 . ) دناهدرک داجیا  شیاربتیدودحمهک 

عرـش فلاخم  هن  هک  دنهدبرارق  ناشدوخ  يارب  یتارایتخا  دنناوتیم  لوا  نامه  زا  دننک ، جاودزا  دنهاوخیم  هک  ییاهنز  ( 29 . ) تساقرف
، نز اب  درک  یگدنز  دب  رگا  تشاد ، قالخا  داسف  درم  هچنانچرگا  هک  دـننک  طرـش  لوا  زا  دـنناوتیم  ناشدوختیثیح ، فلاخم  هن  دـشاب و 

لیاق نانز  نادرم و  يارب  یتیدودحم  رگا  مالسا  تسا ، هداد  رارق  قح  اهنآ  يارب  مالسا  قالطرد . دنـشاب  لیکو  نز ، اب  درک  یقلخ  دب  رگا 
همه دنکیم ، دیدحت  هک  ییاهنآهچ  دهدیم ، هعسوت  هک  ییاهنآ  هچ  مالسا ، نیناوق  مامت  تسا . هدوب  ناتدوخ  حالـص  هب  همه  تساهدش 

رد امش  هک  تسا  هداد  رارق  ار  نیا  قحتسا  هداد  رارق  درم  اب  ار  قالطقح  هک  يروطنامه  تسامش . دوخ  يارب  تسامش ، دوخ  حالـص  رب 
اروا دناوتیمن  رگید  درک ، ار  طرش  نیا  رگا  و  قالط . رد  مشاب  لیکو  نم  يدرک ، هچ  ای  يدرک  هچ  رگا  هکوا  اب  دینک  طرـش  جاودزا  تقو 
رگا دهدب و  ماجنا  دب  قالخا  دناوتیمن  ، دنک دودحم  ار  وا  دناوتیمن  دش  عقاو  دقع  نمـض  رد  ای  طرـش  نمـض  رد  نیا  رگا  دـنک ، روذـعم 
لوبق رگا  دـننزیم و  دـح  دـننکیم ، ریزعت  درک  لوبق  رگا  دـننکیم ، عنمار  وا  مالـسا  تموکح  رد  درک ، يراتفردـب  شدوخ  نز  اـب  يدرم 

هار اـهنآ  رب  داـسف  هـکنیا  دودـح  رد  اـهدرم  تیدودـحم  يارب  ینیناوـق  هـک  يروطناـمه  دــنوادخ  ( 30 . ) دـهدیم قـالط  دـهتجم  درکن 
نینچمه هرس  سدقماما  ( 31 . ) تساهعماج حالص  يارب  یمالـسا  نیناوق  همه  تسامـش ، حالـص  يارب  مه  دراد ، همه  اهنز  رد  دراددباین ،

تکرش باختنانیا  رد  سلجم ، نیا  رد  تسا ، هدیسر  ینوناق  دح  هب  سک  ره  هک  منکیم  شرافـس  درم  نز و  هب  دندرکیم ... : ناشنرطاخ 
(32 . ) دـنهدب يار  وا  هب  دنتـساوخ ، هک  ار  کـی  ره  ، تسا هدـش  داهنـشیپ  ینعیتسا  هدـش  باـختنا  دوشیم و  داهنـشیپ  هک  يدارفا  دـنک و 
درکظفح و ار  امش  مالـسا ، درکن . تمدخ  ردقنآ  اهدرم  هب  درک ، امـش  هبتمدخ  مالـسا  هک  يردقنآ  دندومرف ... : نانز  هب  هرـس  سدقماما 

مهاهنز دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  هعماج  دننک و  تلاخد  یـسایس  رما  رد  دیاب  اهدرم  هک  يروطنامه  دـینکب . ظفح  ار  مالـسا  الباقتم  امش 
. تسا يراج  ناریا  رد  زورما  هللادـمحبهک  تسا ، هدومرف  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  ظفح  اب  هتبلا  دـننک . ظفح  ار  هعماج  دـننک و  تلاـخد  دـیاب 
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تیفیکباب رد  طقف  درادن و  نز  هب  صاصتخا  تسانشآ و  ناسنا  ترطف  اب  هک  تسا  ییاههلوقم  زا  باجح  ناوناب  شـشوپ  باجح و  ( 33)
بادآ هب  هجوت  ابتسا  نکمم  هک  تسا  لوقعمششوپ  مالسا  هاگدید  رد  نز  باجح  دشابیم  زیامتم  درم  زا  نز  هراب  نیا  رد  هک  تسا  نآ 
ياـنعم هب  باـجح  دـنیامرفیم : هراـب  نیا  رد  یلاؤس  خـساپ  رد  ماـما  دـشاب . اراد  اردوخ  هب  صوصخم  لکـش  تیفیک و  یتـلم  ره  موـسر  و 

ار نانآ  ام  دراد و  تفلاخم  تسا  تفع  فالخ  هچنآ  اب  مالسا  . درادن یتفلاخم  يدازآ  ابتسا  یمالسا  باجح  شمـسا  هک  ام  نایم  لوادتم 
هدروآ ناشرـس  هب  ندـمت  ناوـنع  هب  برغ  هک  ییاـهالب  زا  رگید  اـم  عاجـش  ناـنز  دـنروآ ... وریمالـسا  باـجح  هب  هـک  مـینکیم  توـعد 

نز هکلب  دشاب  رداچ  هک  تسین  مزال  یلو  دشاب  هتشاد  باجح  دیاب  نز  مالـسا  رد  ( 34 . ) دناهدش هدنهانپ  مالسا  هب  دناهدمآ و  هوتسهبتسا 
دنورب اهنز  دنیایبتخل ، ياهنز  دیابن  یمالسا  ياههناخترازو  رد  ( 35 . ) دنک رایتخا  دروآ  دوجو  هب  ار  شباجح  هک  ار  یسابلره  دناوتیم 

رد ماما  يرایشوه  ( 36 . ) دنشاب یعرش  تاهج  ظفح  اب  دنشاب ، یعرش  باجحاب  نکل  دننکب  راک  اما  دنورب  درادنیعنام  دنشاب  باجح  اب  اما 
لماع ار  باجح  يراکبیرف  اب  هدش  یعـس  تسا ، هدش  لحار  ماما  زا  هک  یتالاؤس  زا  یکی  رد  ناراکبیرف  هب  خـساپ  رد  نز  تلزنم  ظفح 
اهنز نیا  دـننک ؟ یفخم  رداچ  ریز  رد  ار  دوخ  اهنز  نیا  هک  تسا  حیحـص  ایآ  رداـچ ، نیا  تسا : هدـمآ  لاؤس  نیا  رد  دـننک ، یفرعماوزنا 
ضوع مه  ایند  رگید  الاح  تسامیدق ، زا  مسر  کی  مه  رداچ  نیا  دندرک . هزرابم  دنتفر ، نادنز  دنداد ، هتـشک  دندرک ، تکرـش  بالقنارد 

يرایتخا کی  نیا  هکنیا  الوا  دنیامرفیم : خساپ  رد  هرـس  سدقماما  دننک ؟ یفخم  ار  ناشدوخ  اهنیا  الثم  هک  تسا  حیحـص  نیا  الاح  هدـش ،
سک ره  هک  اهنز  هب  مینکیم  مالعا  ام  دیریگب ؟ ناشتسد  زا  ار  رایتخاهک  دیراد  یقح  هچ  امـش  دندرک . رایتخا  ناشدوخ  اهنآ ، ياربتسا 

. دیآیم نوریبشنویلیم  هس  یس و  ام ، تیعمج  نویلیم  جنپ  یـس و  زا  نوریب ، دیایب  دهاوخیم ، یمالـسا  شـشوپسک  ره  دهاوخیم  رداچ 
شـشوپ کی  ام  هکنیا  ایناث  و  دـیراد ؟ اهنز  هبتبـسنامش  هک  تسا  يروتاتکید  هچ  نیا  دـیریگب ؟ ار  اـهنیا  ولج  هک  دـیراد  یقح  هچ  اـمش 

ناشیا یتقو  هک  یناوج  ياهنز  اـم  تسین ، يزیچ  چـیه  دناهدیـسر  امـش  لاـس  نس و  هبهک  ییاـهنز  دودـح  يارب  مییوگیمن ، ار  یـصاخ 
هتبلا ( 37 . ) دزوسنناتلد مه  امش  میریگیم ، ار  ناشولج  میراد  ار  اهنیا  دنـشکیم ، ناشدوخ  لابند  ار  جوف  کی  دنیآیم  ودننکیم  شیارآ 

هچ تسا ، هدومرف  روتسد  هک  ار  هچ  ره  تسامياهشزرا . نآ  ظفح  يارب  تسا ، هداد  رارق  مالسا  هک  یباجح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 
ای یناطیـش  ياـههسوسو  هطـساو  هبتسا  نکمم  دـنراد و  اـهنیا  هک  یعقاو  ياـهشزرانآ  هـک  تـسا  نـیا  يارب  درم ، يارب  هـچ  نز و  يارب 

هرـس سدقماما  هاگدید  رد  نز  يدازآ  ( 38 . ) دوشب هدنز  اهشزرا  نیا  اهنیا ، دندشیم  لامیاپ  رامعتـسا  لامع  رامعتـسادساف و  ياهتسد 
راکتیانج ود  نیا  نامز  ریغ  رد  شدـیفم  مسق  کی  هک  میراد  يدازآ  مسق  ود  ام  هک : دنتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دوخ  ياهدومنهر  رد  ماما 

كزب يروج  رههک  دنـشاب  دازآ  اـهنز  هک  دنتـساوخیم  اـهنآ  يدازآ  نآ  دوـب و  عوـنمم  یلکب  يدازآ  زا  مسق  نیا  اـهنیانامز  رد  دوـب و 
هک ییاـهنآ  نـآلا  مه  ـالاح  دـندوب . هداد  رارقيدازآ  ار  نآ  دـننکب . هچ  هتـساوخان  يادـخ  اـهناوج  اـب  اـهنابایخ و  يوت  دـنیایب  دـننکب و 

: دندزیم مه  دایرف  دـندوب و  هتـشاد  هگن  ههبج  کی  رد  ار  يدازآ  اهنآ  ( 39 . ) دزوسیميدازآ نیا  يارب  ناشلد  دشابن  مالـسا  دنهاوخیم 
دنهاوخیم ییاشحفزکرم  ره  هب  دننکب ، دـنهاوخیم  هک  يراک  ره  دـندازآ  اهنیا  هک  ناشدوصقم  دـندوب  اهنیمه  نادرمدازآ  نانز و  دازآ  »

هب عجار  دسیونبتکلمم ، حـلاصم  هب  عجار  هملک  کییـسک  تساوخیم  رگا  هک  ییاهملق  يارب  دوب ، رگید  ههبج  کی  رد  قانتخا  دـنورب .
اهنآ ریاخذ  نآ  هب  دـندز  ررـض  روشک  نیا  یناسنا  يورین  هب  هک  ردـقنآ  اـهنیا  ( 40 . ) دوبقانتخا دوبن و  دازآ  اهنیا  دسیونب ، مالـسا  حـلاصم 
کی هب  دندناشک  ، روشک نیا  هب  دننکبتمدخ  دیاب  هک  ام  ياهناوج  دـندرب ، نیب  زا  ار  ام  ياهناوج  دـندرک ، جـلف  اراهناسنا  دـندزن . ررض 
اهنیا ار  اشحف  زکارم  مامت  دوبن . يرگید  زیچ  تکلممنیا ، هب  دننکب  یتمدخ  دنناوتن  دوشبجل و  ناشراکفا  هکنیا  زج  اهاجنآ  رد  هک  ییاهاج 

، دـنوشبجلف اشحف و  زکارم  نیا  رد  دـنورب  ام  ياهناوج  نیاهک  دـندرک  کمک  دـندرک و  جـیورت  اـنرک ، قوب و  اـب  دـندرک و  زاـب  ار  شرد 
رد هک  یمرتحم  ياهرهاوخ  نیا  دـندرک ، ناشجلف  دـنتفرگ ، اـهنآ  زا  ار ، اـم  ياـهناوج  نیا  یناوج  ، ناـشیناوج دوشب  نفد  دـیاب  اـجنامه 

تـسد هبعلم  دـندش ، بلـس  ناشیناسناهفیظو  نآ  زا  دـنداتفا و  اهنآ  تاغیلبت  رد  دـنداتفا و  اـهنآ  ياهجـیورت  ماد  رد  دـنداتفا و  اـهنیاماد 
یگشیمه یفسات  کی  دندادن  تسد  زا  ار  ناشیناسنا  يوخ  هک  یصاخشا  ، دندنمتریغ هک  یصاخشا  يارب  یفـسات  نیا  دندش ، ناراکتیانج 
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یلماکت ریس  یناسنا و  تقیقح  رد  درم  اب  مالـسا  هاگدید  رد  نز  همتاخ  ( 41 . ) يدازآ مسا  هب  دـندرک  هچ  اهنیاار  تامرتحم  نیا  هک  تسه 
ریـس لاـمک و  هصرع  رد   - 1 هلمج : زا  دـنوریم  شیپ  مه  شود  هـب  شود  ود  ره  یـساسا  ياـههصرعرد  ساـسا  نـیا  رب  درادـن ، یتواـفت 

هصرع رد  يورخا ;4 -  تاماقم  هب  یباـیتسد  تنج و  هصرع  رد  یهلا ;3 -  شاداپ  هب  یباـیتسد  ازج و  هصرع  رد  یملع ;2 -  یلماکت 
اهنت دـنايواسم ، یمالـسا  شرگن  رد  درم  نز و  هراـشا  دروم  ياـههصرع  رد  هک  تسین  يدـیدرت  يونعم . تاـماقم  هب  یباـیتسد  برقت و 

یمالـسا ماکحا  ثیح  زا  دـنرادنسحا  ماظن  رد  هک  ياهژیو  هاگیاج  هب  هجوت  اب  مادـک  ره  هک  تسا  یگدـنز  یعرف  ياههصرع  زا  یخربرد 
(2 ریبک . ریـسفت  يزار ، رخف  ( 1 تشون :  یپ  دنراد . لماک  یگنهامهنانآ  تقلخ  هفـسلف  اب  هک  دـنراد  یهلا  تلادـع  ساسا  رب  ییاهتوافت 
ص 327 و 430 و 431، ج 2 ، كردتسم ، مکاح ، ( 3 یضرلا . فیرشلا  تاروشنم  پاچ  ص 869 ، ج 1 ، راربالا ، عیبر  يرشخمز ، ر.ك :
ج 2، كردتسم ، مکاح ، ( 5 ۀیملعلا . بتکلاراد  توریب ، ص 327 و 430 و 431 ، ج 2 ، كردتسم ، مکاح ، ( 4 ۀیملعلا . بتکلاراد  توریب ،
ص قالخالا ، مراکم  یسربط ، نیدلایـضر  ص 448 ، لامعالا ، باوث  قودـص ، ( 6 ۀیملعلا . بتکلاراد  توریب ، و 430 و 431 ، ص 327 
، مکاـح ةولـصلاینیع ، ةرق  تلعج  بیطلاو و  ءاـسنلایلا  بـبح  : دوـمرف ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـیوگیم : سنا  ( 7 . 251

ندرک كزینک  لیم ، تراوتسا  ناج  ر.ك : ( 9 یمالسالا . مالعالا  بتکم  ص 269 ، ج 1 ، يزاغملا ، ر.ك : ( 8 ص 175 . ج 2 ، كردتسم ،
، زکرم رشن  یسایلا ، دیمح  همجرت  هداوناخ ، یخیرات  یسانشهعماج  نلاگـس ، نیترام  ( 10 لاس 77 . لوا ، پاچ  یگیب ، ورـسخ  همجرت  نانز ،
ص راجاق ، هرود  رد  نز  ( 12 هاگـشناد . رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  تاروشنم  زا  مسینیمف ، ( 11 ص 335 . ، 1375 مود ، پاچ 

هفیحص ( 16 ص 126 . ثیدح ، لهچ  حرـش  ( 15 ص 486 و 487 . ثیدح ، لهچ  حرـش  ( 14 ص 148 . ج 12 ، رون ، هفیحـص  ( 13 . 111
(20 ص 219 . ج 13 ، رون ، هفیحص  ( 19 ص 246 . ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 18 ص 199 . ج 15 ، رون ، هفیحص  ( 17 ص 143 . ج 17 ، رون ،
ج 15، رون ، هفیحص  ( 23 ص 137 . ج 9 ، رون ، هفیحص  ( 22 ص 237 و 238 . ج 15 ، رون ، هفیحص  ( 21 ص 257 . ج 15 ، رون ، هفیحص 
ج رون ، هفیحص  ( 27 ص 129 . ج 14 ، رون ، هفیحص  ( 26 ص 5 . ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 25 ص 221 . ج 13 ، رون ، هفیحص  ( 24 ص 232 .
، رون هفیحص  ( 31 ص 15 . ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 30 ص 185 . ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 29 ص 122 . ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 28 ص 57 . ، 18
ر.ك. ( 35 ص 95 . متفه ، رتفد  نایبت ، ر.ك ، ( 34 ص 205 . ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 33 ص 179 . ج 8 ، رون ، هفیحص  ( 32 ص 142 . ج14 ،
، متفه رتفد  نایبت ، ر.ك . ( 38 ص 96 . متفه ، رتفد  ناـیبت ، ر.ك . ( 37 ص 96 . متفه ، رتفد  ناـیبت ، ر.ك . ( 36 ص 95 . متفه ، رتفد  نایبت ،

ص 265. متفه ، رتفد  نایبت ، ر.ك . ( 41 ص 264 . متفه ، رتفد  نایبت ، ر.ك . ( 40 ص263 . متفه ، رتفد  نایبت ، ر.ك . ( 39 ص 97 .

یهلا نایدا  تیسنج و  يدازآ ،

نوناک نوگانوگ ، لـیالد  هب  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسا  یثحاـبم  نیرتعازنرپ  زا  تیـسنج  يدازآ و  هطبار  هدـیکچ  ( 1) نیتم ایؤر  هدنسیون :
هب ییوگخساپ  يارب  أجلم  نیرتهب  يربارب ، يدازآ و  دننام  یمیهافم  ریـسفت  عجرم  نیرترب  ناونع  هب  یهلا  نایدا  تسا . هدوب  نارکفتم  هجوت 

ياهخـساپ دـیدج ، ياهدادـخر  ياـضتقا  هب  دـندرگیم و  حرطم  وـن  یتروـص  هب  ناـمز  ره  رد  هک  دنـشابیم  یعاـمتجا  یگنهرف ـ  لـئاسم 
، یناـیحو گرزب  ناـیدا  رد  نوگاـنوگ  قوقح  زا  يرادروخرب  رد  یتیـسنج  يدازآ  دودـح  مهف  يارب  رـضاح  راتـشون  دـنبلطیم . یتواـفتم 

ندوب رتورف  تیعرف و  تسا . هداد  رارق  یسررب  دروم  تافالتخا  هشیر  ناونع  هب  ار  تقلخ  هلئـسم  رد  يربارب  تیحیـسم ، تیدوهی و  مالـسا ،
یـضعب هیجوـت  لـماع  اـهنآ ، زا  یخرب  دزن  نایحیـسم ، ناـیدوهی و  ینید  ياـهرواب  ساـسا  رب  اّوـح ، ترـضح  هیلوا  هاـنگ  تقلخ و  رد  نز 

زا يربارب »  » و يدازآ »  » دـننام یمیهافم  همّدـقم  درادیمرب . قیاقح  يرایـسب  زا  هدرپ  هطبار ، نیا  رد  نآرق  تسا . هدـیدرگ  یّقلت  اـهيرباربان 
نز و يدازآ »  » موهفم دناهتفرگ . رارق  دـقن  یـسررب و  دروم  نوگانوگ  ياهگنهرف  عماوج و  رد  هتـسویپ  هک  دنتـسه  یمیهافم  نیرتهبتـشم 

تالوحت ياضتقا  هب  هاگ  نازادرپهیرظن و  دزن  ییانبم  تافالتخا  لیلد  هب  هاـگ  هعماـج ، رد  نآ  روهظ  هوحن  نآ و  هدودـحم  قیداـصم و  درم ،
ياطخ ای  تّحص  میهافم و  نیا  ریسفت  هب  طوبرم  تالّوحت  زا  هتشذگ  دناهتـشاد . یتوافتم  ياههولج  عماوج ، صاخ  ياهیگژیو  یخیرات و 
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رخاوا زا  هک  دننزیم  هرگ  یتسینمف  تضهن  اب  ار  یتیـسنج  يربارب  يدازآ و  زا  ثحب  ملق  نابحاص  زا  یخرب  خـیرات ، لوط  رد  اهنآ  دربراک 
قوقح زا  يرادروخرب  رد  يدازآ  هک  دننامگ  نیا  رب  یبرغ  ناگدنسیون  ناسانـشهعماج و  زا  یـضعب  دیدرگ . اپرب  نرق 20  لیاوا  نرق 19 و 

زا خـیرات ، لوط  رد  نانز ، قح  رد  هدـش  لامعا  ملظ  هیلع  دایرف  اـب  هک  درک  وجوتسج  یتسینمف  تضهن  بلاـق  رد  ناوتیم  طـقف  ار  یعیبط 
رد يربارب »  » و يدازآ »  » میهافم یسررب  ( 2 .) دش متخ  یبسن  يزوریپ  هب  نانز  هب  يأر  قح  زاوج  ذخا  اب  لوا ، جوم  رد  دیدرگ و  زاغآ  برغ 

ياهژیو قادصم  انعم و  نآ ، دـننام  مسیلایـسناتسیزگا و  مسیـسکرام ، مسیلاربیل ، لاکیدار ، فلتخم  ياهشیارگ  رد  موس ، مود و  ياهجوم 
راثآ هعلاـطم  و  ( 3) نارود نیا  ثداوح  هب  طوبرم  هناسانـشهعماج  یخیراـت و  تاـعّبتت  دـبلطیم . يرگید  لاـجم  نآ  هراـبرد  ثحب  هک  دراد 

ملظ و زا  ییاهر  نانز و  يدازآ  دـصق  هب  ای  هناهب و  هب  هک  شبنج ، نیا  یقالخا  یعامتجا ـ  ياهدـمایپ  مامـضنا  هب  ( 4) تضهن نیا  نازاتشیپ 
هب هک  یتضهن  فارحنا  ندوب و  هیاپیب  رد  يدیدرت  دیدرگ ، یهتنم  یقالخا  ياهداسف  یسنج و  ياهيدازآ  هب  جیردت ، هب  دش و  زاغآ  متس 
زا تیاـکح  هک  ( 5 «،) نانز هیلع  ضیعبت  لاکـشا  هیلک  عفر   » نویـسناونک دافم  دراذـگیمن . یقاب  دوب ، هدـمآرب  نانز  ییاهر  ددـصرد  رهاـظ 

نیا هرمث  ناونع  هب  دراد ، نانز  قح  هب  ياههتساوخ  يربارب و  تلادع ، يدازآ ، دننامه  یمیهافم  حیحص  كرد  زا  رـشب  تلاهج  یهاگآان و 
لاؤس نیا  هزورما  دـیاش  دـشابیم . نز  یناسنا  نوئـش  هتـسیاش  هک  تسا  ییاهيربارب  هب  یبایتسد  رد  مسینمف  تسکـش  زا  يدامن  شبنج ،

زج ياهجیتن  هک  دنک  زاب  ییاهتکرح  يارب  ار  هار  دیاب  یعامتجا  ياهيرباربان  دوجو  ارچ  هک  دسرب  رظن  هب  لوقعم  یقطنم و  شیپ  زا  شیب 
، یتسار هب  دـشاب ؟ هدروآ  راب  هب  زین  یتبثم  راثآ  يرهاظ  رظن  زا  عماوج ، یخرب  يارب  رگا  یتح  درادـن ، نانز  یناـسنا  شزرا  تمرح و  ضقن 
هک ینادرم  نانز و  ای  دنقوقح ؟ زا  يرادروخرب  رد  یتیسنج  يرباربان  يایوگ  نایدا ، ینید  نوتم  ایآ  تسا ؟ رّـصقم  هنیمز  نیا  رد  یـسک  هچ 
رد ار  يرباربان  وهـس ، هب  ای  دمع  هب  یـسانشناور و  لیالد  ای  یهاگآان  لیلد  هب  دـننکیم و  یگدـنز  ینیدریغ  ینید و  نوگانوگ  عماوج  رد 
اب یحیسم  يدوهی ـ  ّتنس  حیحصان  دروخرب  ( 6) یبرغ ناگدنسیون  زا  یخرب  دنشکب ؟ شود  رب  ار  ریصقت  راب  دیاب  دناهداد ، شرتسگ  هعماج 
زا ار  یحیـسم  يدوهی و  نایدا  نارادـنید  کّسمت  دـییأت و  دروم  نوتم  ای  ینید و  نوتم  رد  يرباربان  زا  یکاح  تاـیآ  دوجو  ناـنز و  هلئـسم 

یناملسم ياهروشک  رد  ار  مالـسا  ینید  نیمارف  هب  ندوبن  لماع  ای  ندوبن  ملاع  دننادیم و  یبرغ  عماوج  رد  یتیـسنج  يرباربان  لماوع  هلمج 
ینیدریغ ینید و  عماوج  رد  يرباربان  لضعم  لح  يارب  ناشیدـناهراچ  دـننکیم . یّقلت  نانز  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  لـماع  ناتـسبرع ، دـننام 

بادآ هب  يدـّیقت  چـیه  نودـب  اهنآ  ندومن  یبرغ  نانز و  ندرک  هزینردـم  هک  دـندقتعم  یهورگ  دـننکیم : داهنـشیپ  یتوافتم  ياـهلحهار 
ـ  ینید ياـهراتفر  تارکفت و  زا  ياهزیمآ  رگید  یهورگ  دــشابیم . ناـشهتفر  تـسد  زا  قوـقح  قاـقحا  يارب  ناـنآ  هراـچ  هار  اـهنت  ینید ،

میهافم طابنتسا  ینید و  نوتم  هب  دّدجم  عوجر  نآ  و  دنکیم ، داهنشیپ  ار  یموس  لح  هار  راتشون  نیا  دننادیم . نانز  تاجن  هار  ار  یتسینمف 
؛ دـشابیم مالـسلامهیلع  راهطا  هّمئا  هلآوهیلعهللایلـص و  ربمایپ  ياههزومآ  نآرق و  تایآ  ساسا  رب  يربارب  لالقتـسا و  يدازآ ، قیداـصم  و 
، دنشاب هتفای  تسد  مه  لالقتسا  يدازآ و  زا  يدح  هب  ییاهشبنج ، هب  ندرب  هانپ  اب  یبرغ  يدوهی  یحیسم و  نانز  تسا  نکمم  هچرگ  اریز 
ـ  یـسنج تالکـشم  لئاسم و  هداوناخ ، میرح  نتـسکش  تسین . اهنآ  هعماج  اهنآ و  تعفنم  هب  اعطق  اـهتکرح  نآ  زا  لـصاح  جـیاتن  اـما 

وجوتسج يرگید  ياج  رد  دـیاب  ار  یقیقح  خـساپ  هک  دنتـسه  تیعقاو  نیا  رگناشن  همه  نآ ، زا  لـصاح  یحور  ياـهنارحب  یتشادـهب و 
هب مارتـحا  رب  هوـالع  نید ، نیرتعماـج  نیرخآ و  ناوـنع  هب  مالـسا  نید  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  دروـم ، نیا  رد  ناـیدا  هسیاـقم  درک .

تیدوهی هچرگ  تسا ، هدرک  داهنشیپ  نادرم  نانز و  یعیبط  یناسنا و  قوقح  اب  هطبار  رد  ار  لح  هار  خساپ و  نیرتهب  نز ، یناسنا  تیصخش 
. دراد تهابـش  مالـسا  نید  رد  دوجوم  قیاقح  اب  هک  تسا  هتخادرپ  یقیاقح  رکذ  هب  دراوم ، یخرب  رد  یهلا  نایدا  ناونع  هب  زین  تیحیـسم  و 
يرورض و يرما  یعامتجا ، يدرف و  قوقح  يارجا  دوخ و  یناسنا  ّتیوه  نتفای  يارب  اهنآ  هب  لمع  ینید و  ياههزومآ  تخانش  دیدرتیب ،
، دوخ یسایس  فادها  دربشیپ  يارب  اهتلود  هاگ  هتفای و  هار  زین  تسایـس  هزوح  هب  نانز  لئاسم  هک  هزورما  هژیو  هب  دسریم ، رظن  هب  یقطنم 

نیا هب  نید ، هب  هن  دـنهدیم و  اهب  نز  هب  هن  عقاو ، رد  هک  تسا  ییاهتموکح  دـییأت  ياهنوگ  هب  هک  يراثآ  قیوشت  هلمج  زا  ییاهدـنفرت  اـب 
ناتـساد تیـسنج و  يربارب ، دنریگیم . يزاب  هب  دوخ  ياهتسایـس  يارجا  يارب  ار  نانز  تکرح  دـنهدیم و  یـسایس  يوب  گنر و  لئاسم 
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نادنچ یـسایس ، یعامتجا و  ياهيدازآ  زا  يرادروخرب  نانز و  قوقح  اب  طابترا  رد  حیـسم  دوهی و  نایدا  درکیور  دسریم  رظن  هب  تقلخ 
ود نیا  نارّسفم  ءارآ  مامضنا  هب  دیدج  دهع  قیتع و  دهع  دناهدرک . لامعا  يرایـسب  ياهضیعبت  نادرم ، قوقح  هب  هجوت  اب  هدوبن و  بولطم 

يانعم هب  هن  یحیـسم  يدوهی ـ  تّنـس  رد  یتیـسنج  ياـهيرباربان  ِدوجو  دنـشابیم . هطبار  نیا  رد  یناوارف  دـهاوش  يواـح  سّدـقم ، باـتک 
نانز قوقح  ناعفادم  ای  یحیـسم و  يدوهی و  نانّیدـتم  طسوت  هک  ییاهشالت  هب  هجوت  اب  ناوتیم  هک  انعم  نیدـب  هن  تسا و  قلطم  يرباربان 

لـیجنا و تاروت و  نوگاـنوگ  ياـهشخب  رد  هکنیا  لـیلد  هب  دومن . طابنتـسا  ار  يربارب  تسا ، هتفرگ  تروـص  اـهضیعبت  نیا  هیجوـت  يارب 
رودـص يارب  ییانبم  اـهضیعبت و  هیجوت  يارب  یلماـع  تقلخ ، رد  مدآ  ترـضح  اّوح و  ترـضح  يربارباـن  دـیدج ، دـهع  ریـسافت  دوملت و 
ناونع هب  تیحیسم ، تیدوهی و  مالسا ، یهلا  نید  هس  رد  ار  تقلخ  ناتـساد  تسا  رتهب  هدیدرگ ، یّقلت  یعامتجا  یقوقح و  توافتم  ماکحا 
هراـشا فـلتخم  هاگدـید  ود  هب  تیحیـسم  تیدوـهی و  گرزب  نید  ود  رد  هطبار ، نیا  رد  مییاـمن . هسیاـقم  مه  اـب  تاـفالتخا ، یخرب  هـشیر 

، قیتع دهع  رد  شیادیپ »  » رفـس رد  اج  همه  زا  شیب  اّوح  مدآ و  ترـضح  تقلخ  ناتـساد  يربارب . نافلاخم  يربارب و  ناقفاوم  دش : دـهاوخ 
باب رد  تسا . هدـش  حرطم  نآ  زج  هط و  رجح ، فارعا ، ياههروس  رد  نآرق  رد  دـشابیم و  ود  ره  نایحیـسم ، نایدوهی و  دـییأت  دروم  هک 

. دیوگیم نخس  نآ  تلع  و  طوبه »  » هرابرد موس  باب  تسا و  هدش  نایب  لیـصفت  لامجا و  هب  تقلخ  ناتـساد  شیادیپ ،»  » رفـس مود  لوا و 
دنوادخ هکنیا  زا  دیوگیم و  ناسنا  ای  مدآ  تقلخ  زا  دشاب ، هدش  هراشا  ازجم  روط  هب  اّوح  مدآ و  ترضح  تقلخ  هب  هکنآیب  لوا ، باب  رد 

ادخ تروص  هب  ار  وا  دیرفآ ، دوخ  تروص  هب  ار  مدآ  ادـخ  سپ  : » دـینادرگ طّلـسم  نیمز  رب  ار  يو  هاگنآ  دـیرفآ و  دوخ  تروص  هب  ار  وا 
هک دنکیم  حیرصت  تسا و  هدشن  لیاق  درم  نز و  تقلخ  نیب  یتوافت  باب ، نیا  رد  سّدقم  باتک  ( 7 ...«) دیرفآ هدام  رن و  ار  ناشیا  دیرفآ ،

ادتبا تاناویح ، تقلخ  مامتا  زا  سپ  هک  دـنکیم  هراشا  ( 8 ،) مود باب  رد  اما  دـندش . قلخ  ادـخ  تروص  هب  ناسکی  روط  هب  اهنآ  يود  ره 
دش هدنز  سْفَن  مدآ  دیمدب و  تایح  حور  يو  ینیب  رد  تشرس و  نیمز  كاخ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  ، » مشـش زور  رد  دش . قلخ  مدآ  ترـضح 
همه زا  : » دومرف اّوح  تقلخ  زا  لبق  و  ( 10 «) داهن وا  هدهع  رب  ار  نآ  زا  تظافح  تیلوئـسم  داد و  ياج  تشهب  رد  ار  مدآ  دنوادخ  ( » 9 ... .«)

، نامز نیا  رد  ( 11 .«) درم یهاوخ  اـمتح  يروخب  نآ  زا  هک  يزور  اریز  دـب ؛ کـین و  تفرعم  تخرد  زا  زجب  روـخب ، هنادازآ  غاـب  ناـتخرد 
يارب یقفاوم  روای و  تاناویح  نیب  رد  نوچ  و  ( 12 «) دشاب وا  قفاوم  هک  دنیرفایب  مدآ  يارب  يروای  تساوخ  دـنوادخ   » دوب و اهنت  مدآ  زونه 

هدز هرگ  هدـش  عنم  هویم  ندروخ  اـب  ار  گرم  دـنوادخ  هک  تسنادیم  مدآ  دـننام  اّوـح  ( 13 .) درک قلخ  مدآ  هدـند  زا  ار  اوـح  تفاـین ، مدآ 
هکلب درم ، دـیهاوخن  هنیآ  ره  : » تفگ نز  هب  درک و  راکنا  ار  هویم  ندروخ  گرم و  نیب  دـنویپ  داد و  بیرف  ار  وا  ناطیـش )  ) رام یلو  تسا ،

، ناسنیدب ( 14 .«) دوب دیهاوخ  دب  کین و  فراع  ادخ  دننام  دوشیم و  زاب  امـش  نامـشچ  دـیروخب  نآ  زا  هک  يزور  رد  دـنادیم  دـنوادخ 
ندع غاب  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هاگنآ  و  ( 15) دومن اوغا  رما  نیا  رب  زین  ار  مدآ  درک و  لواـنت  عونمم  هویم  زا  دروـخ ، ار  ناطیـش  بیرف  اّوـح 

نز تقلخ ، رد  مدآ  هب  تبـسن  اّوح  تیعرف  لـیلد  هب  یحیـسم  يدوهی ـ  گـنهرف  تّنـس و  رد  روکذـم  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  ( 16 .) درک نوریب 
ثعاب هک  هدـش ، عنم  هویم  زا  ندروخ  و  ( 17) مدآ نداد  بیرف  ناطیـش و  طسوت  ندـش  اوغا  رطاـخ  هب  دوشیم و  بوسحم  رتورف  يدوجوم 

، نز رب  درم  ینارمکح  رسمه و  هب  قایتشا  نامیاز ، درد  ددرگیم . یّقلت  ندوب  رـش  هناشن  لماع و  ندوب  نز  دیدرگ ، تشهب  زا  اهنآ  طوبه 
نعل مدآ  هاـنگ  ببـس  هب  زین  نـیمز  و  ( 18) دـیدرگ لّـمحتم  هدـش  عنم  هویم  ندروخ  هطـساو  هب  اّوح  هک  دنتـسه  ییاـهتازاجم  نیتسخن  زا 
دننام و  سلوپ » هلاسر  «، » جورخ رفس  «، » شیادیپ رفس  «، » نامیلس هعماج   » رد هلمج  زا  لیجنا ، تاروت و  نوگانوگ  ياهشخب  رد  ( 19 .) دش
شلد هک  ینز  : » دوشیم هراشا  دروم  دنچ  هب  لیذ ، رد  درک . هدـهاشم  ار  نآ  زا  لصاح  جـیاتن  هنارگنتسپ و  شرگن  عون  نیا  ناوتیم  نآ ،
دهاوخ اهر  ار  وا  دـنک  بلط  ار  ادـخ  تیاضر  هک  سک  ره  تسا . گرم  زا  رتخـلت  دـشابیم ، اهدـنمک  شیاهتسد  تساـههلت و  اـهماد و 

نایم رد  اما  متفاـی ، ار  راـکتسرد  کـی  درم ، رازه  ناـیم  رد  وجوتسج  زا  سپ  ( » 20 .«) دـش دـهاوخ  راتفرگ  وا  ماد  رد  راکهانگ  اما  درک ،
یمدآ گرم  دنیبیم و  اهترارش  همه  زا  رترب  ار  نز  ترارـش  رگید ، ییاج  رد  و  ( 21 .«) دشن تفای  راکتسرد  نز  کی  یتح  نانز ، عمج 

اب هانگ  ( » 22 .«) تسین نز  کی  ترارش  زا  رتگرزب  یترارش  چیه  رام و  رهز  زا  رتخلت  يرهز  چیه  : » دنادیم اّوح  هانگ  ترارـش و  هجیتن  ار 
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يراسمرـش ییوربآیب و  ثعاب  تسا ، هدرب  درم  کـی  ( » 23 .«) میریمب دـیاب  اـم  همه  هک  تسوا  دوجو  لـیلد  هب  دوشیم و  عورـش  نز  کـی 
ای درم و  هب  نز  نداد  میلعت  هزاجا  لیلد  نیدـب  سوئاـت ، ومیت  هب  دوخ  لوا  هلاـسر  رد  سلوپ  ( 24 .«) دـنک تیامح  وا  زا  نز  کی  رگا  تسوا 

راتفرگ ریـصقت  رد  دروخ و  بیرف  نز  هکلب  دروخن ، بیرف  مدآ  و  اّوح ، دـعب  دـش و  هتخاس  لوا  مدآ   » هک دـهدیمن  ار  رهوش  رب  يو  طلـست 
نید رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هکلب  دـشابیمن ، سّدـقم  باتک  تاـیآ  هب  دودـحم  ناـنز ، اـب  یحیـسم  يدوهی ـ  تّنـس  یفنم  دروخرب  ( 25 .«) دش

ریـسافت زین  تیحیـسم  رد  دـندیدرگ و  یّقلت  دوهی  ینید  مهم  عبانم  وزج  اـهماخاخ ، شزومآ  دوملت و  جـیردت ، هب  تاروت ، رب  هوـالع  دوهی ،
رواب نایحیسم  دنروخیم . مشچ  هب  رایـسب  عون ، نیا  زا  ییاهزارف  دنتفرگ ، رارق  نایحیـسم  يانتعا  دروم  نایلوترت  دننام  اسیلک  ءابآ  زا  یخرب 
ماجنا اّوح  هک  یهانگ  راب  اما  دوشیم ، دازآ  هانگ  تلاح  زا  مالسلاهیلع  حیسم  ترـضح  يایحا  گرم و  یگدنز ، قیرط  زا  ناسنا  هک  دنراد 
هدیشک بیلص  هب  نآ  زا  رشب  تاجن  يارب  مالـسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  ات  دش  ثعاب  هک  یهانگ  دنکیم ؛ ینیگنـس  اهنز  همه  شود  رب  داد 

هب تسد  سّدـقم ، باتک  تایآ  هیجوت  يارب  دنـشابیم ، درم  نز و  قوقح  يواست  عفادـم  هک  ینایحیـسم  ناـیدوهی و  رگید ، يوس  زا  دوش .
رگید تیناسنا و  ظاحل  زا  درم ، نز و  نیب  یتوافت  چیه  تیحیسم ، تیدوهی و  یلصا  نوتم  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دناهدز و  یتاهیجوت 
دوجو هب  سّدـقم  باتک  ریـسافت  رـشب و  هتـشون  تسد  دوملت  يدوهی و  ياـهماخاخ  هطـساو  هب  هک  یتاـفارحنا  هکلب  درادـن ، دوجو  قوقح ،

ياههلاسر رد  هداد ، خر  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  زا  سپ  بوتکم  لیجنا  رد  هک  یتافارحنا  دناهدروآ و  دیدپ  ار  مّهوت  نیا  بابسا  هدمآ ،
دنراد دوجو  تیحیسم  تیدوهی و  خیرات  رد  مه  سّدقم و  باتک  رد  مه  يرایسب ، دهاوش  وسرگد ، زا  ( 26 .) دنتسه نایامن  یبوخ  هب  سلوپ 

درم هب  تبسن  یتیعرف  چیه  نز  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  هاگن  رد  هن  مالسلاهیلع و  یـسوم  ترـضح  رظن  زا  هن  هک  دنتـسه  نیا  يایوگ  هک 
لامعا هرابرد  دوهی  خـیرات  دنـشابیم . ناسکی  یعاـمتجا ، يدرف و  قوقح  زا  يرادروخرب  رد  يدازآ  یتح  تیناـسنا و  رد  ود  نیا  درادـن و 
دنوادخ دییأت  دروم  هک  دراد  ییاهناتـساد  دـندرک ، مایق  نوعرف  دـننام  درم  ناربهر  لباقم  رد  نادرم ، زا  لقتـسم  هک  ینمؤم  نانز  هناعاجش 

هک ینانز  یتح  و  نوعرف ، رسمه  طسوت  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  تاجن  مالسلاهیلع و  یسوم  ترضح  ردام  رهاوخ و  يارجام  دشابیم .
رد هک  دربیم  مان  ( Deborah  ) هروبد مان  هب  ینز  زا  نارواد »  » رفس دندوهشم . خیرات  رد  دوب ، هداد  ار  اهنآ  نارـسپ  لتق  روتـسد  نوعرف 

مکح یضاق  ناونع  هب  لیئارـساینب  رب  درکیم و  لابند  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  تّنـس  هک  تسا  یـسک  اهنت  نامز ، نآ  نارواد  نیب 
دنکیم رصحنم  یصاخ  هورگ  هب  هن  ار  مالسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  قیرط  زا  نتفای  تاجن  نایطالغ  هب  دوخ  هلاسر  رد  سلوپ  ( 27 .) دناریم

ار حیـسم  دـیتفای ، دـیمعت  حیـسم  رد  هک  امـش  همه  : » دـنربارب مه  اب  رظن  نیا  زا  دازآ  و  ( 28) مـالغ درم و  نز و  هکلب  یـصاخ ، شبنج  هـن  و 
حیـسم یـسیع  رد  امـش  همه  هک  اریز  نز ؛ هن  درم و  هن  دازآ و  هن  مالغ و  هن  یناـنوی و  اـی  دـشاب  دوهی  هک  تسین  نکمم  چـیه  دـیتفرگربرد .
تدابع تاروت و  هعلاطم  دوهی ، یگدـنز  رب  ار  دوخ  ریثأت  تفای ، هعـسوت  ادـعب  هک  يدوملت ، یماخاخ و  تیدوهی  اما  ( 29 .«) دیشابیم دحاو 

زا تیفاعم  نیا  اما  دندش . فاعم  هنازور  تدابع  تاروت و  هعلاطم  زا  جیردت ، هب  نانز  یماخاخ ، تیدوهی  ندـش  جـیار  اب  تشاذـگ . هنازور 
تاروت تاملک  : » دیوگیم لوا  نرق  ماخاخ  ( Eliezer  ) رزیلا دش . مالعا  عونمم  مارح و  یماخاخ  دوهی  نییآ  رد  جیردت  هب  مّلعت ، میلعت و 

هک تسا  یـسک  دـننام  دزوماـیب ، دوخ  رتخد  هب  ار  تاروت  هک  سک  ره  دـنوش ...  هتخومآ  نز  کـی  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـنوش  هتخوس 
رب ادـخ  تمحر  دـنیوگب : وا  ياـههچب  نز و  هک  دـنکیم  يدرم  راـثن  ار  نیرفن  نعل و  دوـملت  و  ( 30 .«) تسا هتخومآ  وا  هب  ار  ینارتوـهش 
هک ییادخ  ساپـس  درکن ! قلخ  يدوهیریغ  کی  ارم  هک  ییادخ  ساپـس   » هک دننکیم  همزمز  ار  اعد  نیا  هنازور  هیعدا  رد  نایدوهی  ( 31 !) وا

ددصرد نایحیسم ، زا  هژیو  هب  يرایسب ، ناگدنسیون  ( 32 !«) دومنن قلخ  نادان  لهاج و  کی  ارم  هک  ار  وا  ساپـس  و  درکن ! قلخ  نز  کی  ارم 
دنزادرپیم نانز  زا  تیامح  هب  یعون ، هب  هک  یتایآ  هب  دانتـسا  اب  ات  دنراد  یعـس  دناهدمآرب و  تایآ  رگید  تقلخ و  هب  طوبرم  تایآ  هیجوت 

ناتساد شیادیپ ،» رفـس   » رد تقلخ  ناتـساد  هیجوت  رد  ( 33) لیوس دـنهاکب . يرباربان  نیا  تدـش  زا  دـننیبیم ، ناسکی  نادرم  اب  ار  اهنآ  ای 
مه و اب  هارمه  ادـخ و  تروص  هب  ود  ره  دـنربارب و  رگیدـکی  اب  ًالماک  درم  نز و  ناتـساد ، نیا  رد  اریز  دـنیبیمن ؛ هجاوم  لکـشم  اب  ار  لوا 
ار توافت  نیا  ات  دنکیم  یعس  يو  تسا ، درم  دوجو  هب  هتسباو  نز  دوجو  دسریم  رظن  هب  هک  مود ، ناتساد  رد  اما  دنوشیم . قلخ  نامزمه 
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دنوادخ اّوح . ثیلیل و  درک : قلخ  مدآ  يارب  ار  نز  ود  دنوادخ  هروطـسا ، نیا  ساسا  رب  دیامن . هیجوت  ( Lilith « ) ثیلیل  » هروطسا کمک  هب 
شالت درک و  كرت  ار  مدآ  يو  هتخانشان ، لیالد  هب  اما  دوب . ناسمه  ناسکی و  مدآ  اب  هک  درک  قلخ  ار  ثیلیل ـ  ینعی  مدآ ـ  لوا  رسمه  ادتبا 

قلخ ار  اّوح  ینعی  مدآ  مود  رـسمه  دنوادخ  دنام . یقاب  رـسمه  رای و  نودب  مدآ  هجیتن ، رد  تشادن . يریثأت  يو  ندنادرگزاب  يارب  دنوادخ 
هب درادیمرب . هدرپ  ارجام  نیا  زا  شیادیپ »  » رفس مود  باب  دوب . هدش  قلخ  وا  يارب  وا و  زا  نوچ  دوب ؛ مدآ  زا  رتورف  مدآ  نز  راب ، نیا  دومن .

، تیناسنا رد  درم  نز و  مه  تقلخ  مود  ناتـساد  رد  هک  دندقتعم  دـننکیم ، عافد  دوهی  رد  هنابلطتاواسم  هدـیا  زا  هک  یناسک  لیوس ، هتفگ 
تسا و یکی  اهنآ  تاذ  دـندش و  قلخ  يدـحاو  هرهوج  زا  ود  ره  هکلب  تسین ، مدآ  دوجو  زا  يادـج  اّوح  دوجو  اریز  دـنايواسم ؛ ًـالماک 
رب هوالع  ( 34 .) دنکیم حرطم  مود  لوا و  رصنع  ناونع  هب  ار  هباشم  يواسم و  رصانع  هک  تسا  يربع  هنارعاش  کبس  ياضتقا  عقاو ، رد  نیا 

« روای  » زین ار  دوخ  یتح  نایربع »  » باتک رد  و  دشاب ، وا  زا  رتلزان  هک  يدوجوم  هن  دـنادیم ، مدآ  روای  ار  اّوح  مود ، باب  رد  دـنوادخ  نیا ،
نز و يربارب  فلاخم  هک  یناسک  یحیسم ، ناگدنـسیون  نیب  رد  دشابیمن . یفنم  راب  چیه  يواح  مان ، نیا  هک  تسا  یهیدب  و  ( 35) دمانیم

رطاخ هب  اما  دندوب ، يواسم  ادتبا  رد  اّوح  مدآ و  هچرگ  هک  دننکیم  دیکأت  طوبه ،»  » هیرظن هب  هراشا  اب  دنشابیم ، قوقح  تیناسنا و  رد  درم 
درم عیطم  اعقاو  طوبه ، زا  سپ  نز  هچرگ  هک  دننکیم  اعدا  دنايربارب ، هیرظن  عفادم  هک  یناسک  زا  یخرب  لباقم ، رد  دندش . رباربان  طوبه ،
درم نز و  دیدرگ ، حرطم  ییادتبا  تقلخ  هیرظن  نامه  هرابرگد  مالسلاهیلع  حیسم  ترضح  دّدجم  يایحا  هطـساو  هب  هکنآ  لیلد  هب  اما  دش ،

یقلت اّوح  هاـنگ  تازاـجم  ناونع  هب  تشهب ، زا  جورخ  زا  سپ  ار  مدآ  زا  اّوح  تیعبت  رگید  یـضعب  ( 36 .) دندش يواسم  رگیدـکی  اب  هرابود 
ناتـساد هب  ناوتیم  هورگ ، نیا  زا  عافد  رد  ( 37 .) دننادیم يرورـض  يرما  یگدنز و  ياقب  همزال  ار  تیعرف  تیعبت و  نیا  هکلب  دـننکیمن ،

دنشاب نز  دیوگیم ، نخس  مالسلاهیلع  یسیع  ترـضح  ناوریپ  رب  سدقلاحور  یلجت  زا  هک  درک  هراشا  نالوسر » لامعا   » باتک رد  سرطپ 
هک دوب  دهاوخ  نینچ  رخآ ، مایا  رد  دیوگیم : ادخ  دنايواسم ...« : سدقلاحور  دزن  ثیح  نیا  زا  همه  هک  ارچ  ناوج ؛ ای  دنشاب  ریپ  درم ، ای 

دنهاوخ اهباوخ  امـش  نارـسپ  اهایؤر و  امـش  ناناوج  دـننک و  تّوبن  امـش  نارتخد  نارـسپ و  تخیر و  میهاوخ  رـشب  مامت  رب  دوخ  حور  زا 
بستنم نوتم  رد  طقف  ار  درم  هب  تبسن  نز  تیعرف  ندوب و  رتورف  هب  طوبرم  ياههاگدید  رتشیب  نایحیـسم ، رواب  هب  انب  هچرگ  ( 38  ...«) دومن

همه هطبار  یناسکی  رب  نایطالغ ، هب  هلاسر  رد  يو  لاح ، نیا  اب  یلو  دناهدش ، هتـشون  وا  گرم  زا  سپ  هک  تفای  ناوتیم  سیدـق  سلوپ  هب 
نامیا ینابرهم و  يزوسلد و  حلص و  قشع و  یشوخ و  تبحم و  لماش  هک  تیحیسم ، لیاضف  هکنیا  رب  دراد و  دیکأت  سدقلاحور  اب  مدرم 

، دـنراد تلالد  یتیـسنج  يرباربان  رب  هک  یتایآ  لاـح ، ره  هب  ( 39 .) دنتـسه ناسکی  اهناسنا  همه  يارب  دـنوشیم ، يراـگزیهرپ  عضاوت و  و 
لولعم ار  رواب  نیا  هچ  مینادب و  اسیلک  ءابآ  لیجنا و  نارّسفم  دوملت و  ناگدنسیون  اهماخاخ و  هچ  لوق ، نیا  رد  ار  رّـصقم  دنتـسین و  كدنا 

ود ناونع  هب  تیحیـسم  تیدوهی و  نایدا  هکنیا  تسخن  میراد : نانیمطا  هتکن  ود  هب  تبـسن  لیجنا ، تاروت و  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تاـفیرحت 
زا يرادروخرب  رد  يدازآ و  تیناسنا و  رد  ار  درم  نز و  مالـسا  هک  هنوگنامه  دناهتـشادن و  اور  یملظ  ناـنز  قح  رد  اـعطق  یناـیحو ، نید 
زا يراع  هک  ینید  ناونع  هب  مالسا  نید  هکنیا  مود  دنرادروخرب . یتیعقوم  نینچ  زا  یهلا  نید  ناونع  هب  زین  ود  نیا  دنادیم ، ناسکی  قوقح 

عفادـم یماح و  اهنت  هن  دوشیم ، هتخانـش  تیحیـسم  تیدوهی و  نید  نییآ و  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  اب  هسیاـقم  رد  تسا ، یفارحنا  هنوگره 
ناـنز یخرب  صوصخب  ناـنز ، يارب  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  تسا ، قوـقح  يرایـسب  زا  يرادروـخرب  تیناـسنا و  رد  یتیـسنج  يربارب  هیرظن 
بیرف زا  هن  هتفگ و  نخـس  مدآ  ترـضح  دوجو  زا  یـشخب  ناونع  هب  اّوح  ترـضح  تقلخ  زا  هن  نآرق  تسا . لـیاق  ياهژیو  مارتحا  صاـخ ،
بیرف ار  ود  ره  ناطیـش  دـندوب و  هدـش  عنم  هویم  نآ  ندروخ  زا  ادـتبا  رد  ود  ره  نآ ، تایآ  قباطم  هکلب  ناطیـش ، طسوت  يو  هیلوا  ندروخ 

ِهذـه اـبرقَتالو  امتئِـش  ُثیح  نِم  ـالُکف  َۀَّنجلا  َکُـجوز  َتنا و  ْنُکـسا  ُمدآ  اـی  و  : » دـیدرگ تشهب  زا  اـهنآ  طوبه  ثعاـب  یّطخت  نیا  داد و 
ٌّودع امکل  َناطیشلا  َّنِا  آمَکل  ُْلقأ  ِةرجشلا و  امُکِلت  نع  امُکَْهنأ  َْملَا  امهُّبَر  امُهیدان  و  ُناطیشلا ...  امهل  َسوسَوف  َنیملاظلا  نِم  انوکتف  َةرجـشلا 

فالخ رب  دنرادن و  يرگید  رب  یکی  تیمکاح  رد  یمّدقت  دناهینثت و  تروص  هب  دروم  نیا  رد  ینآرق  ياهباطخ  19ـ22 ) فارعا : .« ) ٌنیبم
(40 «،) درم يارب  نز  هکلب  هدـشن ، هدـیرفآ  نز  يارب  درم  هکنیا  تسا و  درم  زا  نز   » هـکلب دـنادیمن ، نز  زا  تـقلخ  رد  ار  درم  هـک  لـیجنا ،
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(1 ءاسن : « ) اهَجوَز اهنِم  قَلَخ  ٍةدحاو و  ٍسفن  نِم  مکَقلَخ  يّذلا  مُکَّبر  اوُّقِتا  : » دیوگیم نخـس  هدـحاو » سفن   » زا درم  نز و  تقلخ  زا  نآرق 
دـشاب و تسدورف  یکی  هکنآ  هـن  ( 187 هرقب : « ) َّنَُهل ٌساـبل  متنَا  مکل و  ٌساـبل  َّنُـه  : » دـنرگیدکی لّـمکم  شنیرفآ  رد  ود  نـیا  هـکنیا  زا  و 

نارسفم زا  یخرب  دنس ، ندوبن  نقتم  رب  هوالع  ( 41) دننادیم مدآ  پچ  هدند  زا  ار  اّوح  تقلخ  رهاظ ، هب  هک  مه  یتایاور  تسدالاب . يرگید 
زا اّوح  تقلخ  راونالاراحب ، رد  یـسلجم  موحرم  هک  نانچ  دـناهدیزای ؛ تسد  اـهنآ  هیجوت  هب  رگید  یـضعب  ( 42 .) دناهتخادرپ ناشراکنا  هب 

نیا یحیسم ، ناگدنسیون  زا  یخرب  هتفگ  هب  یتح  و  ( 43) دنادیم مدآ  پچ  هدند  هب  طوبرم  لگ  يدایز  زا  تقلخ  يانعم  هب  ار  پچ  هدـند 
هاـنگ هک  تیحیـسم ، رکفت  نیا  زا  يرثا  چـیه  مالـسا  رد  نـیا ، زا  هتـشذگ  ( 44 .) دـناهتفای هار  ناناملـسم  راثآ  هب  دوهی  گـنهرف  زا  تاـیاور 

لامعا تیلوئسم  سک  ره  هکلب  درادن ، دوجو  دنک ، تیارـس  نانز  هب  اّوح  ترـضح  هانگ  ای  وا و  نادنزرف  هب  هانگ ) ضرف  هب   ) مدآ ترـضح 
نمؤـم و درم و  نز و  رظن ، نـیا  زا  و  ( 164 ماعنا : « ) يرُخا َرزِو  ٌةرزاو  ُرَِزتالو  : » دـشابیم دوخ  لاـعفا  يوگخـساپ  دراد و  هدـهع  هب  ار  دوخ 

ُعیـُضا ّینِا ال  : » دوب دهاوخ  رادروخرب  دنوادخ  نارفغ  تمحر و  زا  دـهد  ماجنا  کین  لمع  هک  سک  ره  دـنناسکی ؛ دـنوادخ  ربارب  رد  رفاک 
هروس دـید . دـهاوخ  ار  دوخ  لمع  هجیتن  دوش ، رـش  لمع  بکترم  هک  سک  ره  و  ( 195 نارمع : لآ  « ) یثنُا َوا  ٍرَکَذ  نِم  مکنِم  ٍلـماع  َلَـمع 
عشاخ رباص و  وگتسار و  نانز  نادرم و  و  تدابع ، تعاط و  لها  نانز  نادرم و  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ناملـسم ، نانز  نادرم و  زا  بازحا 

رد دوش . لیاق  اـهنآ  نیب  هنیمز  نیا  رد  یتواـفت  چـیه  هکنآیب  ( 45 ،) دـهدیم دـیون  اهنآ  هب  ار  دـنوادخ  ترفغم  دربیم و  مان  هاوخریخ  و 
هجاوم درم  نز و  اـب  دـنوادخ  ناـسکی  دروخرب  زا  يرگید  ياـههنومن  اـب  ( 49) لـحن و  ( 48 ،) هبوت ( 47 ،) رفاغ ( 46 ،) نارمع لآ  ياـههروس 
ترفن اب  نز  تقلخ  زا  تبهوم و  کـی  ناونع  هب  درم  تقلخ  زا  هک  ددرگیمن  هدـهاشم  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  رد  نیا ، رب  هوـالع  میوشیم .

روگ هب  هدـنز  يراسمرـش ، رطاـخ  هب  ار  دوـخ  نارتـخد  هک  تسا  هداد  يأر  یبارعا  تیموـکحم  هب  نآرق  سکع ، هب  هکلب  دـشاب ، هدـش  داـی 
، باتک نامه  رد  و  ( 51) ددرگیم یّقلت  نایز  کی  ناونع  هب  رتخد  کی  دلوت  ادـتبا  نامه  زا  قیتع ، دـهع  رد  هک  یلاح  رد  ( 50 .) دندرکیم

بابـسا اهنآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنریگ . رارق  تبقارم  تحت  دـیاب  هک  دـنوشیم  یفرعم  يأردوخ  جوجل و  یتادوجوم  ناونع  هب  نارتخد 
نز و هطبار  یحیسم ، يدوهی ـ  ّتنـس  فالخ  رب  مالـسا ، رد  هک  دوشیم  هدهاشم  عومجم ، رد  ( 52 .) دنروآیم مهارف  ار  ناردپ  یگدنمرش 
، نآرق رظن  زا  هکلب  تسین ، يرگید  ندوـب  رتارف  یکی و  ندوـب  رتورف  ياـیوگ  تقلخ  ناتـساد  هنامـصاختم و  هن  تسا ، هنارـالاسدرم  هن  درم 

هنابلطتاواسم شرگن  رب  يدـییأت  نآرق ، رد  هنومن  ناوناب  یفرعم  تسین . حـلاص  لمع  اوقت و  نامیا ، زج  يزیچ  دـنوادخ  دزن  يرترب  كالم 
رتارف درم  نز و  نیب  يواست  هطبار  هظحالم  زا  نآرق  دراوم ، یخرب  رد  یتح  دـشابیم . نز  یناسنا  هاگیاج  هب  مالـسا  تبثم  هاگن  یتیـسنج و 

ُتانمؤملاو َنونمؤملا   » ای و  ( 195 نارمع : لآ  « ) ٍضعب نِم  مهُـضعب   » لثم یتایآ  دنیبیم . نیا  زا  شیب  ار  اهنآ  یگتـسباو  هطبار و  دوریم و 
رشب داحآ  اب  دروخرب  رد  مالسا  نید  يرترب  هناشن  همه  دننکیم ، یفرعم  رگیدکی  ّیلو  ار  درم  نز و  هک  ( 198 هبوت : « ) ٍضعب ُءایلوا  مهُضعب 

رد و  ( 53 «،) ُراـهنالَا اَِـهتَحت  نِم  يرجت  ٍتاـّنج  ِتاـنمؤملا  َنینمؤملا و  ُهّللا  َدَـعَو  : » دـهدیم ود  ره  هب  ار  تشهب  هدـعو  دـنوادخ  دنـشابیم .
قلطم و يربارب  يانعم  هب  روکذم  هجیتن  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  دش . دـنهاوخ  راتفرگ  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هانگ ، تروص 

دارم هکلب  دـشابیمن ، هباشم  قوقح  زا  يرادروخرب  یعامتجا و  ياهتیلوئـسم  ماجنا  ای  نیوکت و  رظن  زا  یتح  اهنآ  نیب  فالتخا  مدـع  ای 
دـنرادروخرب و یناـسکی  تمرح  شزرا و  زا  ناـسنا ، کـی  ناونع  هب  درم  نز و  تیحیـسم ، تیدوهی و  فـالخرب  مالـسا ، رد  هک  تسا  نیا 
رد ناصقن  لماع  ار  نیمه  درادنپیم و  هعماج  رد  يرگنتسپ  هشیدـنا  يانبم  ار  تقلخ  رد  تیعرف  هک  یحیـسم ، يدوهی ـ  ّتنـس  فالخرب 

قوقح ضقن  يارب  ياهناهب  وا و  ندوب  تسدریز  یگدرب و  ببـس  یعامتجا و  ياهتیلوئـسم  شریذـپ  رد  نز  یناوتان  تیونعم و  قـالخا و 
زا يرادروخرب  رد  ود  ره  درم  نز و  ددرگیمن و  هدـهاشم  اـهنیا  زا  کیچـیه  مالـسا ، رد  دـنادیم ، يو  یـسایس  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،

يرادروخرب رد  يدازآ  دنـشابن . رادروخرب  هباشم  قوقح  زا  دراوم ، یخرب  رد  لوبقم ، لوقعم و  لیالد  هب  هچرگ  دندازآ ، نوگانوگ  قوقح 
نانز قوقح  ندرک  عیاض  دروم  رد  ياهدـننکنارگن  بلاطم  يایوگ  نایحیـسم  نایدوهی و  دـییأت  دروم  سّدـقم و  نوتم  هنافـسأتم  قوقح  زا 
هدرب کی  دننامه  دنشاب ، هتشاد  تهابش  دازآ  دوجوم  کی  هب  هکنآ  زا  شیب  دناهدنام و  مورحم  دوخ  قوقح  لقادح  زا  نانز  هاگ  دنشابیم ،
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New South هاگشناد دشرا  نارنخس  (، Kevin Harris  ) سیره نیوک  دوشیم : هراشا  دروم  دـنچ  هب  لامجا ، هب  دنـسریم . رظن  هب 
هب هک  يروط  هب  دوشیم ، بوسحم  درم  کـِلم  راـگنا  هک  تسا  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  ياهنوـگهب  لـیجنا ، رد  نز  دـیوگیم : ، Wales

هن تسا و  دوخ  کـلام  هن  يو  ( 54 .) تسا نکمم  نآ  اب  تراجت  مه  نتخادـنا و  نوریب  لباق  مه  تسا ، شورف  لباق  مه  ـالاک ، کـی  ناونع 
رفـس رد  دریمب . شرـسمه  اـی  دریگب  قـالط  هک  دـندرگیمرب  وا  هب  شلاوما  یتروـص  رد  اـهنت  دراد ؛ دوـخ  لاوـما  هب  تبـسن  یتـیکلم  چـیه 

ناـمالغ لـثم  دـشورفب ، يزینک  هب  ار  دوخ  رتخد  یـصخش  رگا  : » تسا هدـمآ  دـشورفب ، يزینک  هب  ار  شرتخد  هک  يدرم  هراـبرد  جورخ ،» »
درادن قح  چیه  اما  دنهد ، هیدـف  ار  وا  هک  دراذـگب  دـیآ ، دنـسپان  تسا  هدرک  دزمان  دوخ  يارب  ار  وا  هک  شیاقآ  رظن  هب  هاگره  دورن . نوریب 

، متـسیب نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  ات  یبرغ  نانز  عقاو ، رد  ( 55 .«) تسا هدرک  تنایخ  ودب  هک  اریز  دـشورفب ؛ هناگیب  موق  هب  ار  وا  هک 
ّتنس رد  ( 56 .«) دراد قّلعت  رهوش  هب  مه  زیم  يور  نان  ياههدرخ  ، » دوملت قباطم  یتح  دنتـشادن . دوخ  لاوما  هب  تبـسن  یتیکلاـم  قح  چـیه 

مورحم یثرا  هنوگره  زا  زین  گرم  زا  سپ  هکلب  درادن ، یتیکلم  دوخ  لاوما  هب  تبسن  دوخ  تایح  نارود  رد  اهنت  هن  نز  یحیسم ، يدوهی ـ 
دوجو يرّکذـم  دـنزرف  هک  دـنوشیم  رادروـخرب  ثرا  زا  یتروـص  رد  زین  ثنؤـم  نادـنزرف  دربیم و  ثرا  نز  زا  درم  هک  یلاـح  رد  تسا ،
رـسمه هدـنب  هن  تسا و  شیوخ  ردـپ  هدرب  هن  يو  تسا ؛ ظوفحم  هداوناـخ  رد  هشیمه  يارب  نز  تمرح  مالـسا ، رد  اـما  ( 57 .) دشاب هتشادن 
ِلاجّرِلل : » نآ زا  هدافتسا  رد  مه  تسا ، دازآ  يداصتقا  دمآرد  بسک  رد  مه  تسا ؛ شیوخ  لاوما  کلام  دشاب ، یسک  کلم  هکنآیب  دوخ .

و ناـنآ ) زا  رتمک  یلیـالد  هب  هچرگ  ( ) 58) دربیم ثرا  نادرم  دـننام  نز  ( 32 ءاسن : .« ) َنبستکا اّمِم  ٌبیـصن  ِءاسّنِلل  اوبـستکا و  اّمِم  ٌبیـصن 
ُهّللا َلَّضَف  اِمب  ِءاـسنلا  یلع  َنوماّوَق  ُلاـجّرلا  : » تسا هدـش  هتـشاذگ  نادرم  هدـهع  رب  تیلوئـسم  نیا  و  درادـن . دـمآرد  بسک  يارب  ياهفیظو 

، درادن نز  هب  صاصتخا  جاودزا ، زا  دعب  لبق و  ینمادكاپ  تّفع و  مالسا ، رد  ( 34 ءاسن :  ...« ) مِهلاومَا نِم  اوُقَفنا  اِمب  ٍضعب و  یلع  مُهَضعب 
رد دنتسین ، رادروخرب  یعرش  دودح  زا  جراخ  ِیسنج  يدازآ  زا  مادکچیه  مالسا ، نید  رظن  زا  دنـشاب و  فیفع  دیاب  ود  ره  درم  نز و  هکلب 

چیه یسنج  دازآ  طباور  نتشاد  رد  جاودزا ، زا  لبق  هژیو  هب  نادرم ، تسا و  نانز  صتخم  مکح  نیا  یحیسم ، يدوهی ـ  تّنس  رد  هک  یلاح 
یلاح رد  دوشیمن ، رداص  وا  دروم  رد  یتیموکحم  عون  چیه  دنزب ، تسد  لیبق  نیا  زا  یلامعا  هب  يدرم  هک  یتروص  رد  دـنرادن . یتیعونمم 

قح درم  ( 59 () جاودزا زا  لبق  یتح   ) ددرگ یـسنج  فارحنا  راچد  نز  هک  یتروص  رد  تسارجا و  لباق  يرگید  مکح  ناـنز ، دروم  رد  هک 
لیجنا رد  تسا . هتفرگ  هدیدان  ار  نانز  قالط  قح  یحیـسم  يدوهی ـ  ّتنـس  ( 60 .) دوش راسگنـس  ای  دنادرگرب و  شردپ  هناخ  هب  ار  وا  دراد 

، انز هطـساو  هب  رگم  دـهد ، قالط  ار  شرـسمه  هک  سک  ره  : » دـیوگیم دراد و  نز  قالط  تیعونمم  رب  تلالد  هک  هدـش  لقن  يزارف  یتم ،
رد قالط  ندوب  ضوغبم  روفنم و  دوجو  اـب  ( 61 .«) تسا هدرک  انز  دـنک  جاودزا  هقّلطم  نز  اب  هک  سک  ره  دـشابیم و  وا  ندرک  انز  ثعاـب 

قالط تمرح  اب  وس ، کی  زا  دنکیم : هجاوم  ینارحب  یتیعضو  اب  ار  نانز  قالط ، اب  یحیـسم  يدوهی ـ  ّتنـس  هناگود  دروخرب  مالـسا ، نید 
درم هک  تسا  هدـمآ  دوملت  زا  ییاهشخب  رد  هک  اجنآ  اـت  قـالط ، هب  هیلوا  ناـیدوهی  قیوشت  اـب  رگید ، يوس  زا  میتسه و  ورهبور  نز  نداد 

یطارفا ياهراتفر  بلاق  رد  هچ  نز ، قوقح  ندومن  عیاض  ( 62 .) دهد قالط  ار  دوخ  نز  دنک ، ادیپ  يرتابیز  رسمه  هک  یتروص  رد  دناوتیم 
تفلاخم نتفرگ و  هدیدان  يانعم  هب  عقاو ، رد  هدرک ، نّیعم  وا  يارب  دنوادخ  هک  ییاهيدازآ  قوقح و  نتفرگ  هدیدان  یطیرفت و  هچ  دـشاب ،

قح لثم   ) یسایس يدازآ  لقادح  زا  نرق 19  ات  یبرغ  نانز  ندوبن  رادروخرب  يدرف ، قوقح  نتفرگ  هدیدان  زا  هتشذگ  تسا . یهلا  ماکحا  اب 
قوقح هب  ندیـسر  زا  نانز  مسینمف ، تضهن  زا  شیپ  ات  خـیرات ، تداهـش  هب  انب  هک  تسین  راـکنا  لـباق  یعاـمتجا ، ياـهيدازآ  زین  و  يأر )

زا لبق  لاس  هک 1400  یلاح  رد  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ياهشزرا  زا  يرایـسب  زین  نآ  زا  سپ  هنافـسأتم  دندوب و  مورحم  زین  دوخ  كدنا 
یعامتجا و ياهداهن  یسایس و  عماجم  رد  تکرش  يأر ، قح  تیکلام ، قح  لثم  یعامتجا  یسایس و  يداصتقا ، توافتم  قوقح  مالسا  نآ ،

رظن زا  نآ  يرترب  مالـسا و  نید  تیناّـقح  دوـجو  اـب  تسا  نـکمم  هـچرگا  تـسا ، هدرک  اـطعا  ناـنز  هـب  ار  هعماـج  رد  تیلوئـسم  شریذـپ 
قح یتح  یـسایس ، یعامتجا و  ياهتیلاعف  بلـس  ًالثم ، دنوش ؛ هتفرگ  هدیدان  نانز  قوقح  زین  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  ییاوتحم ،

اهروشک نیا  تالضعم  هلمج  زا  ناتسکاپ  روشک  رد  ودنه  نییآ  بادآ و  يارجا  دوخ و  لاوما  رب  طّلـست  مدع  ناتـسبرع و  رد  نانز  زا  يأر 
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، يأر قح  يدازآ  لثم  ییاهيدازآ  زا  نانز  هچرگ  هسنارف ، اکیرمآ و  لثم  یمالـساریغ ، ياهروشک  یخرب  رد  رگید ، يوس  زا  اـما  دنتـسه .
نز کی  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، تفلاخم  تدش  هب  ناناملسم  ینید  نیمارف  ماجنا  اب  یلو  دنتـسین ، مورحم  یلومعم  ياههدیا  دیاقع و  زاربا 

، دنک یگدنز  هنادازآ  مدرم  رگید  دننام  دـشاب و  رادروخرب  يویند  بهاوم  نیرتهب  زا  ات  تسا  دازآ  اهروشک  نیا  رد  هک  یلاح  رد  ناملـسم 
جارخا دوخ  تارادا  زا  يرسور ، ندیشوپ  رطاخ  هب  ناملسم  نانز  ددرگیم . ورهبور  ياهدیدع  تالکشم  اب  باجح ، ندیشوپ  ضحم  هب  اما 

هک دنشابیم  مدرم  راتفر  رد  یتارییغت  دهاش  حوضو  هب  دنـشابیم و  رظن  تحت  هتـسویپ  دوشیم ، یمارتحایب  اهنآ  هب  نابایخ  رد  دنوشیم ،
اکیرمآ مدرم  شـشوپ ، رد  رییغت  اب  : » دیوگیم ( Sisters  ) زرتسیـس هلجم  ریبدرـس  رولیت ، هبّیط  دندوبن . هجاوم  اهنآ  اب  شـشوپ ، زا  لبق  ات 

، مشوپیم ار  اهییاکیرمآ  سابل  نم  ماهدرک . یگدنز  اهنآ  نیب  رد  يدایز  تدم  هک  یلاح  رد  متسه ، یجراخ  کی  نم  هک  دننکیم  رکف 
تاروت و سّدقم  ياهباتک  رد  هجیتن  ( 63 ...«) دهدیم رییغت  ًالماک  ار  عاضوا  يرسور  نیا  هک  مراد  رس  رب  يرـسور  کی  نیا ، دوجو  اب  اما 
هب تبـسن  هنارگنتسپ  هشیدنا  دّیؤم  تایآ  یخرب  وس ، کی  زا  میهجاوم : توافتم  درکیور  ود  اب  نارّـسفم ، ءارآ  دوملت و  زا  يادـج  لیجنا ،
زا تاـیآ  یـضعب  رگید ، يوس  زا  تسا . هدـش  یّقلت  رکفت  عون  نیا  هشیر  ناونع  هب  تقلخ  رد  نز  تیعرف  دراوم ، يرایـسب  رد  هدوب و  ناـنز 

طـسوت نادرم  ضرعمه  یعامتجا  ياهتیلاعف  تازرابم و  دننکیم . تیامح  درم  نز و  هب  تبـسن  یهلا  نید  ود  رد  هنابلطتاواسم  هاگدید 
يدوهی نانّیدتم  زا  یخرب  تسا . درکیور  نیا  يارب  يرگید  دّیؤم  دنوادخ ، يوس  زا  اهنآ  شریذپ  تیحیـسم و  تیدوهی و  خیرات  رد  نانز 

رب لاد  تایآ  دوجو  تیحیسم و  تیدوهی و  یهلا  نید  ود  رد  فیرحت  لماع  ار  اسیلک  ریسافت  دوملت و  یماخاخ و  تیدوهی  ریثأت  یحیـسم   ـ
اب طبترم  ینید  نیمارف  نانز و  نأش  تقلخ و  هب  طوبرم  ینآرق  دهاوش  دناهدرک . هئارا  هنیمز  نیا  رد  یتاهیجوت  دننادیم و  یتیسنج  يرباربان 

تیحیسم تیدوهی و  یهلا  نایدا  تسه و  اههنیمز  نیا  رد  مالسا  يرترب  زا  یکاح  مالـسا ، رد  نانز  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ـ  قوقح 
رد یتـسنج  يدازآ  هـنیمز  رد  دــناهدشن ، هـتخیمآ  تاـفیرحت  اـب  دــنرادروخرب و  یهلا  تیناّـقح  زا  هـک  اـجنآ  اـت  یهلا  نـید  ود  ناوـنع  هـب 

، لشیم هردـنآ  ك : لاـثم ر . يارب  . 2 هاگشناد . سّردم  هفـسلف ، يارتکد  . 1 تشون :  یپ  دـنراد . تهابـش  مالـسا  اب  قوقح  زا  يرادروخرب 
هیرظن اـت  شبنج  زا  هدازریـشم ، اریمح  ك : ر . هنوـمن ، يارب  . 3 چ 2 . ، 1377 اکین ، رـشن  هدازیناجنز ، امه  همجرت  نانز ، یعاـمتجا  شبنج 

تراوتسا ناج   / 1380 سدق ، رشن  يوعنص ، مساق  همجرت  مود ، سنج  راوبود ، نومیس  ك : هلمج ر . زا  . 4 . 1383 رهپس ، چ 2 ، یعامتجا ،
همجرت م. یـسایس ، ياهيژولوئدیا  رب  ياهمّدقم  نارگید ، يزنگم و  نای   / 1379 سمره ، یئابطابط ، نیدلاءالع  همجرت  نانز ، دایقنا  لیم ،

لاکشا هیلک  عفر  نویسناونک  رد  نآ  یقوقح  راثآ  ربتعم و  ریغ  طورـش  ك : ر . نویـسناونک ، دافم  هعلاطم  يارب  . 5 . 1375 زکرم ، رشن  دئاق ،
Saimah ك : هنوــمن ر . يارب  . 6 . 111 ص 91 ـ  تاـقحلم ، شخب  ، 1382 ناـنز ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  مق ، ناـنز ، هیلع  ضیعبت 
Ashraf Saimah, "Shattering Illusions: Western Conceptions of Muslem Women, in:
هیآ 7. مود ، باب  . 9 . 24 تایآ 7 ـ  . 8 هیآ 28 . . www.salam.muslimsonline.com/huma/sisters/index.html. 7
.7 تایآ 6 ـ  نامه ، . 15 هیآ 6 . موس ، باب  . 14 هیآ 23 . نامه ، . 13 هیآ 18 . نامه ، . 12 تایآ 16 و 17 . نامه ، . 11 هیآ 15 . نامه ، . 10
دـنادیم و رّـصقم  ار  مدآ  ییاج  رد  سلوپ  اما  دـنراد ، اّوح  يراکهانگ  رب  تلالد  رظن  دروم  تاـیآ  هک  یلاـح  رد  . 17 هیآ 23 . ناـمه ، . 16

نارّـسفم زا  یخرب  ( 14 تایآ 12 ـ  باـب 5 ، ناـیمور ، هب  هلاـسر  . ) دـندمآ دوجو  هب  مدآ  قیرط  زا  ود  ره  گرم  هاـنگ و  هک  دـنکیم  اـعدا 
Pauls. P. دنک . عنم  هویم  ندروخ  زا  ار  وا  دناسرب و  اّوح  هب  ار  ادخ  نامرف  تسناوتن  يو  هک  دننادیم  راکهانگ  ورنیا  زا  ار  مدآ  ترضح 
.21 هیآ 26 . باب 7 ، نامیلس ، هعماج  . 20 هیآ 17 . نامه ، . 19 هیآ 16 . نیشیپ ، . T., "Feminism and the Church, P. 5" 18
Sirach, ch. 25, Verse 23, The New American Bible (United State Conference of . 22 هیآ 28 . نامه ،
هنومن ر. يارب  . 26 . 14 تایآ 11 ـ  مود ، باب  . Catholic Bishop, 2002). 23. Ibid, Verse 14. 24. Ibid. Verse 21. 25

دعب هب  تایآ 4  مراهچ ، باب  . Scovill, N.B., "The Liberation of Women", Religious Sources, 1995. 27 ك :
نامرهق نونع  هب  کیلوتاک  خیرات  رد  هک  ینانز  هلمج  زا  . 28 دومنیم »...  يرواد  ار  لیئارـسا  تودیغمک ، ِنز  هّیبن  هروبد  نامز ، نآ  رد  «و 
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St. Teresa of Avila, St. Catherine of Siena, St. Therese of Liseux, دنرارق : نیا  زا  دـناهدرک ، شقن  يافیا 
D. Armstrong, "Gender Roles, زا : لـقن  هـب  . St. Clare, St. Hidegard of Bingen, Mother Teresa

تایآ موس ، باب  . Male Priests, Equality and Feminism", P. 1. http://ic.net/erasmas/raz116/htm. 29
Stedman, E. A Womans Worth, Ch. 13. 31. Ibid. 32. Ibid. 33. D. Armstrong, زا : لـقن  هب  . 30 . 29 27 ـ 
Miller, B. "What Does the ك : ر . هنومن ، يارب  . op. cit, pp. 5-6. 34. Ibid. 35. Pauls, P. T., op.cit, P. 5. 36
Bible Says about Women in Ministry"? in: www.Bible.com. 37. Stedman, E. "A Womans

تایآ 17 مود ، باب  . Identity", (Discovery Publishing, a Ministry of Peninsula Church, 1995), P. 2. 38
اـضردّمحم ك : ر . هنومن ، يارب  . 41 . 10 تایآ 8 ـ  مهدزای ، باـب  ناـیتنرق ، هب  سلوپ  هلاـسر  . 40 تایآ 22ـ23 . مجنپ ، باـب  . 39 . 18  ـ

رقابدّـمحم زا : لـقن  هب  ص 58 ، ، 1381 روـنلاراد ، مق ، مالـسا ، رد  نز  تیـصخش  ماـظن  رب  يدـمآرد  یناحبـس ، یقتدّـمحم  داژنییاـبیز و 
، نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لضف  زین  ص 34 و  ص 115 و 116 و 189 و ج 15 ، ج 11 ، راونالاراحب ، یـسلجم ،
زا لقن  هب  نامه ، . 43 ص 413 . ج 1 ، یفاصلا ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  یلوم  زا : لـقن  هب  ص 59 ، نامه ، . 42 ص 5 . ثلاـث ، ءزج 

َنینمؤملا و ِتاملسملا و  َنیملـسملا و  ّنِا  . » Scovill. op.cit. P. 11. 45 . 44 ص 101 . ج 11 ، نیـشیپ ، یناشاک ، ضیف  نسحم  یلوم 
هیآ . 47 هیآ 195 . . 46 .( 35 بازحا : .« ) امیظع ارجا  ًةرفغم و  مهل  ُهللا  ّدـعا  ِتاقداصلا و ...  َنیقداصلا و  ِتاتناقلاو و  َنیتناـقلا  ِتاـنمؤملا و 

Sirach, Ch. 22, Verse 3, op.cit. 52. Ibid, . 51 . 9 8 ـ  ریوکت :  / 17 فرخز :  / 59 لحن : . 50 هیآ 97 . . 49 هیآ 71 . . 48 . 40
San 71a, . 56 تایآ 7ـ8 . باب 21 ، . Saimah Ashraf Saimah, op.cit, P. 2. 55 . 54 نامه . . ch. 42, Verse 11. 53

َكرت اّمِم  ٌبیـصن  ِءاسنِلل  َنوبرقالا و  ِنادـلاولا و  كََرت  اّمِم  ٌبیـصن  ِلاـجّرِلل  . » 58 . 11 تایآ 1 ـ  باب 27 ، دادعا ، رفـس  . Git, 62a. 57
رد دوهـشم  ضیعبت  رب  یتلالد  هکلب  تسین ، رکفت  نیا  دـقن  يانعم  هب  لوق  نیا  لقن  . 59 ( 7 ءاسن : .« ) ُرثک وا  هنِم  َّلق  اّمِم  َنوبرقالا  ِنادـلاولا و 

.Saimah Ashraf saimah op.cit.. 61 ك : نـینچمه ر . 5 و  هیآ 4 ـ  متـشه ، باب  انحوی ، لیجنا  . 60 دشابیم . سّدـقم  بتک 
Saimah Ashraf Saimah, op.cit زا : لقن  هب  . Git, 90a-b. 63 . 62 . 32 تایآ 3 ـ  مجنپ ، باب 

مالسا هاگدید  زا  نز  فیلاکت  قوقح و 

قوقح رد  دننکیم . ادیپ  رگیدکی  هبتبسن  یفلتخم  فیلاکت  قوقح و  جاودزا ، دادرارق  اب  رهوش  نز و  هدیکچ  يدمحم  یضترم  هدنسیون :
دوخ لاوما  فرصت  باستکا و  رد  رهوش  نز و  زا  کی  ره  تسا و  نیجوز  یلام  طباور  يانبم  نیجوز  یلام  لالقتـسا  لصا  ناریا  مالـسا و 

هرادا كارتشا ، سیئر  ناونع  هب  درم  لاوما ، كارتـشا  میژر  رد  هسنارف ، هلمج  زا  یبرغ  ياـهروشک  قوقح  رد  اـما  دـنراد . لـماک  لالقتـسا 
دراد ار  نز  لاوما  رد  فرـصت  قح  ینوناـق ، ضرف  قباـطم  زین  لاوما  قلطم  ییادـج  میژر  رد  دراد و  راـیتخا  رد  ار  نیجوز  كرتـشم  لاوما 
نیا رد  نز  تسا و  هبناج  کـی  يدـهعت  مالـسا  قوقح  رد  هداوناـخ  هنیزه  نیماـت  رگید  فرط  زا  دـیامن . در  ار  نآ  احیرـص  نز  هکنیا  رگم 

هداوناخ رب  رهوشتسایر  تسا . نآ  نیمات  هب  فلکم  زین  نز  تسا و  هبناج  ود  دهعت  کی  هسنارف  قوقح  رد  یلو  درادن  یفیلکت  چـیه  هنیمز 
هب مزلم  نز ، زگره  يدادبتـسا و  هن  تسا  يرادا  تسایر  کی  ياهعماج ، لکـشت و  ره  رد  تسرپرـس  ریدـم و  دوجو  ترورـض  هبتیانع  اب 

نییبـت هسنارف و  قوـقح  مالـسا و  قوـقح  ناـیم  یقیبـطت  یـسررب  هلاـقم ، نیا  یـساسا  فدـه  تسین . وا  یـصخش  روـما  رد  درم  زا  تعاـطا 
نایم یقوقح  طباور  هدیدرگ ، ناونع  درم  نز و  نیب  ضیعبت  ناونع  هب  هک  یلئاسم  زا  یکی  تسا . هنیمز  نیا  رد  مالسا  نیناوق  ياهیگتـسجرب 
دراد ترورض  و  تسا . هدش  لئاق  ضیعبت  درم  نز و  نیب  یهقف  نیناوق  زا  يرایسب  هک  دناهتشاد  زاربا  هراب  نیا  رد  یخرب  تسا . رهوش  نز و 

يایاوز ندـش  نشور  يارب  ( 1 . ) ددـنویپبتسا درم  نز و  هبناج  همه  يواست  ناـهاوخ  هک  ناـنز  قوقح  یللملانیب  نویـسناونک  هب  مه  ناریا 
حرطم راتفگ  ود  رد  هداوناخ ) رد  رهوشتسایر  هلاسم   ) اهنآ یلام  ریغ  لئاسم  یلام و  لئاسم  رد  ار  رهوش  نز و  طـباور  ثحب ، نیا  فلتخم 
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لئاسم رد  ار  رهوش  نز و  تارایتخا  میهاـفم ، یخرب  حیـضوت  زا  سپ  راـتفگ  نیا  رد  رهوش  نز و  یلاـم  طـباور  لوا : راـتفگ  درک . میهاوخ 
یلام طابترا  هراب  رد  فلتخم  ياهروشک  قوقح  میهاـفم  یخرب  نییبت  فلا ) دومن . میهاوخ  ناـیب  هداوناـخ  هنیزه  نیماـت  یگنوگچ  یلاـم و 

فیلاکت قوقح و  لاوما و  زا  يرادربهرهب  فرصت و  رد  نیجوز  زا  کی  ره  تارایتخا  دودح  هک  دراد  مهم  یلام  ماظن  عون  ود  رهوش  نز و 
ییادج  ) یلام لالقتـسا  میژر  - 1 میزادرپیم . ود  نآ  یفرعم  هب  لاـمجا  روـط  هب  هک  دـنکیم  نییعت  یگدـنز  هـنیزه  نیماـت  يارب  ار  اـهنآ 

زاتمم و ییاراد  ود  زا  ییوشانز ) یگدـنز  نارود  رد   ) جاودزا زا  سپ  رهوش  نز و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نیجوز  یلاـم  لالقتـسا  لاوما )
فرـصت میظنت و  هرادا ، رد  حاـکن  دـقع  زا  سپ  نز  دـنهدیمن و  لیکـشت  ار  یکرتـشم  ییاراد  درم  نز و  لاوما  دـنرادروخرب . مه  زا  ادـج 

ار یقوقح  يداـم و  لـمع  هنوگ  ره  دـناوتیم  دراد و  لـماک  لالقتـسا  ییوشاـنز  نارود  رد  هبـستکم  لاوما  اـی  قباـس  ياـهییاراد  لاوما و 
ناریا و قوقح  دروآیمن . دوجو  هب  وا  يارب  هجوز ، لاوما  رد  يرایتخا  هنوگ  چـیه  هداوناخ ، رب  رهوشتساـیر  دـهد . ماـجنا  اـهنآ  هبتبـسن 

ياـهروشک قوـقح  رد  دـناهتفریذپ . نیجوز  یلاـم  طـباور  رب  مکاـح  میژر  اـهنت  ناوـنع  هب  ار  میژر  نیا  یمالـسا ، ياـهروشک  زا  يرایـسب 
هدـش هتفریذـپ  لاوما  ییادـج  میژر  مان  اب  حاکن  یلام  دادرارق  ياهلدـم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ناـملآ  سییوس و  هسنارف ، دـننامه  ییاـپورا ;

لومـش دـهدیم . لیکـشت  ار  كرتشم  ییاراد  کـی  جاودزا  زا  سپ  رهوش  نز و  ییاراد  میژر ، نیا  رد  لاوما  رد  كارتشا  میژر  - 2 تسا .
كارتشا میژر  فلتخم  ياهلدم  هب  هجوت  اب  نآ ، زا  سپ  جاودزا و  زا  لبق  ییاراد  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  لاوما  هبتبسن  كرتشم  لاوما  نیا 

رد فرـصت  میظنت و  هرادا ، درم ، اهنآ  بلاغ  رد  اما  دوب ; دـهاوخ  توافتم  دراد  دوجو  ییاپورا  ياهروشک  زا  يرایـسب  قوقح  رد  هک  یلام 
متـسیس رد  مه  میژر  نیا  دـشابیم . نز  تاراـیتخا  زا  رتهدرتسگ  درم  تاراـیتخا  لـقاال  اـی  دراد و  هدـهع  رب  ار  كرتشم ) لاوما   ) لاوما نیا 

رهوش نز و  تارایتخا  ب ) دراد . دوجو  ناتسلگنا  لثم  النماک ; یقوقح  متـسیس  رد  مه  ناملآ و  هسنارف و  دننام  ینمرژ ; یمور -  یقوقح 
دـیدرت و چـیه  تسا و  هعیـش  هقف  ملـسم  لوصا  زا  ناشلاوما  رب  اهنآ  فرـصت  هرادا و  قح  نیجوز و  یلام  لالقتـسا  لصا  یلاـم  لـئاسم  رد 
یلاـم و لـئاسم  رد  نز  : » نآ قباـطم  تـسا و  هتفریذـپ  ار  نآ  دوـخ  ( 2  ) هداـم 1118 رد  مه  یندـم  نوناـق  درادـن . دوجو  نآ  رد  یفـالتخا 
هک نآ  نودــب  دــیامن ; یفرــصت  لـخد و  هنوـگ  ره  دوـخ  یــصخش  لاوـما  رد  دــناوتیم  دراد و  لـماک  يدازآ  لالقتــسا و  يداــصتقا ،
هقف رد  لصا  نیا  تابثا  يارب  ( 3  . ) نآ زا  دعب  ای  دشاب و  هدمآ  تسد  هب  جاودزا  زا  لبق  لاوما  نآ  هک  نیا  زا  معا  دشاب . مزال  رهوشتقفاوم 

نادرم ینعی : ( 4  ) نبستکا امم  بیصن  ءاسنلل  اوبستکا و  امم  بیصن  لاجرلل   » هیآ - 1 دومن . دانتسا  ناوتیم  یهقف  عبانم  زا  لیلد  ود  هب  هعیش ،
اما تسا  ندروآ  تسد  هب  ینعم  هب  باـستکا  هملک  تسا . ياهرهب  دـنروآیم  تسد  هب  هچنآ  زا  ار  ناـنز  زین  دـننکیم و  بسک  هـچنآ  زا  ار 

هملک دـیوگیم : يو  تساعدـم ; رب  لیلد  هجوت و  لـباق  رایـسب  دوشیم  رکذـتم  باـستکا  بسک و  ياـنعم  نیب  یناهفـصا  بغار  هک  یقرف 
زا یـصاصتخا  يرادربهرهب  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  شدوخ  دهاوخیم  ناسنا  هک  دوشیم  لامعتـسا  ياهدـیاف  ندروآ  تسد  هب  رد  باستکا 

. دروآیم تسد  هب  نارگید  يارب  هک  ار  يزیچ  نآ  مه  دوشیم و  لماش  دنک  هدافتسا  دهاوخیم  دوخ  هک  ار  هچنآ  مه  بسک ، دیامن و  نآ 
، دـنروآیم تسد  هب  هک  ار  يزیچ  درم  نز و  ینعم ، نیا  قباـطم  تسا . رتماـع  باـستکا  ياـنعم  زا  بسک  هملک  ياـنعم  تـهج  نـیا  زا  ( 5)
، درم نز و  زا  کی  ره  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  هیآ  دافم  ور ، نیا  زا  تشاد . دـنهاوخ  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  فرـصت و  قح  القتـسم  ناشدوخ 

ناـشدوخ هب  هریغ -  ثرا و  دـننام  يراـیتخاریغ ; اـی  دـمآرد  بسک  دـننام  دـشاب ; يراـیتخا  هاوخ  دـنروآیم -  تسد  هب  هک  ار  يزیچ  نآ 
: دـیوگیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  تشاد . دـنهاوخ  لقتـسم  روط  هب  ار  يرادربهرهب  هدافتـسا و  قح  دراد و  صاصتخا 
زا  . دـنک متـس  دوخ  ناگدـنب  هب  دـهاوخیمن  یلاعت  يادـخ  تسوا و  دوخ  صاخ  دروآیم  تسد  هب  يزیچ  لمع  هار  زا  نز  اـی  درم و  رگا  »

نداد صاصتخا  نیا  هک  نیا  زا  معا  تسا ; شیوخ  هب  نداد  صاصتخا  تزایح و  یعون  هیآ  رد  باستکا  زا  دارم  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا 
هک یتفص  هب  دوشیم  یهتنم  هرخالاب  نکیل  يرایتخا . لمع  ریغ  هب  ای  هفرح  ای  تعنص و  هار  زا  باستکا  ریظن  دشاب  يرایتخا  لمع  هلیـسو  هب 

تشاد و دهاوخ  ياهرهب  نآ  زا  دنک  بسک  ار  يزیچ  ره  سک ، ره  هک  تسا  مولعم  و  دشاب ... هدش  صاصتخا  نیا  ثعابتفص  نآ  نتـشاد 
هبتبـسن هیآ ، نیا  زا  يرتعیـسو  تشادرب  اب  نیرـسفم  زا  یکی  ( 6  . ) تسا هدرک  هک  تسا  یباـستکا  رطاـخ  هـب  دراد ، ياهرهب  ره  یـسک  ره 
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معن زا  نز  ای  درم و  زا  یسک  ره  شـشوک  یعـس و  هبتبـسن  تراجت  بسک و  رد  دنوادخ  : » دیوگیم تراجت ، لاغتـشا و  رد  نانز  يدازآ 
دوخ ششوک  یعس و  هبتبسن  نینچمه  دنوش و  لوغـشم  تراجت  هب  دنناوتیم  مه  نانز  هک  تسا  لیلد  هفیرـش  هیآ  دیامرفیم ... اطع  دوخ 

زا تسا  فورعم  طیلـست   » هدعاق مان  هب  هک  هدـعاق  نیا  مهلاوما  یلع  نوطلـسم  سانلا   » هدـعاق مومع  - 2 ( 7 « . ) دنوش دـنمهرهب  یهلا  معن  زا 
نز زا  معا  مدرم  همه  هک  تسا  نینچ  روبزم  هدعاق  دافم  دوشیم . دانتسا  رایسب  نادب  هقف ، رد  تسا و  هعیش  ياهقف  دزن  هدش ، هتفریذپ  دعاوق 

شدوخ لاوما  رد  دـناوتن  هجوز  اـی  نز  هک  نیا  دروم  رد  مه  ییانثتـسا  دـنراد و  ار  یفرـصت  هنوگ  ره  قح  ناـشدوخ  لاوما  هبتبـسن  درم  و 
لام رد  فرـصت  هک  تسا  ینعم  نیدـب  ( 8  ) هسفن بیطب  الا  ملـسم  ءرما  لام  لحیال   » تیاور هوـالع  هب  تسا ، هدـشن  دراو  دـیامن ، فرـصت 

تـسا هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  يرگید  ددـعتم  تامومع  زین  تسین و  زیاج  وا  تیاضر  نودـب  ناملـسم  صخش 
هیاپ رب  درادن ; دوجو  دنک ، فرصت  دوخ  رسمه  لاوما  رد  دیامن  زاجم  ار  رهوش  هک  ییانثتـسا  صیـصخت و  چیه  دراد و  اعدم  نیا  ربتلالد 
دروم رد  ور  نیا  زا  تسا . هدیدرگ  بلس  رهوش  زا  نز  لاوما  رد  هلخادم  هنوگ  ره  قح  هدش و  هاتوک  نز  لاوما  زا  درم  تسد  لالدتسا ، نیا 

ياج تنس  لها  عبانم  زا  يرایسب  هکلب  هعیـش  یهقف  عبانم  قباطم  لاوما ، زا  يرادربهرهب  فرـصت و  هرادا ، تیکلام ، رد  درم  زا  نز  لالقتـسا 
(10  ) مکلاوما ءاهفسلا  اوتؤتال   » هیآ هب  دانتسا  اب  یضعب  هک  تسا  هدش  لقن  ( 9  ) تنس لها  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هتبلا  تسین . يدیدرت  چیه 

نیرسفم ياهریسفت  قباطم  اما  تسا ; نانز  ریغـص و  دالوا  لماش  اهفـس  هک  ریـسفت  نیا  اب  دنتـسناد ، عونمم  ناشلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  نانز 
. دناهدیـسرن یلام  لئاسم  رد  یفاک  دـشر  هب  هک  تسا  ریغـص  ماتیا  نامه  هیآ ، نیا  رد  اهفـس  زا  روظنم  تسا و  ماـتیا  هراـبرد  قوف  هیآ  هعیش 

یبسن تابث  کـی  زا  لاس 1307 ، رد  یندـم  نوناـق  نیودـت  ناـمز  زا  نیجوز  یلاـم  ماـظن  هعیـش  هقف  زا  تیعبت  هب  زین  ناریا  قوقح  رد  ( 11)
نیا رب  مکاح  دـعاوق  نتـشاد  یهلا  یبهذـم و  هشیر  تسناد . نآ  مکحم  ياـنبم  اـشنم و  زا  یـشان  دـیاب  ار  تاـبث  نیا  تسا . هدوب  رادروخرب 

; تسا نشور  رایسب  زین  رما  نیا  هفسلف  دومن . دادملق  تابث  نیا  تلع  دیاب  ار  تسا  رهوش  نز و  نیب  طباور  رد  یتلادعیب  زا  عنام  هک  طباور 
راـهظا ینید  نارظنبحاـص  زا  یخرب  هک  هنوگناـمه  تسا و  هدوـمن  هجوـت  تلادـع  لـصا   » هب يزاـسهباشت  ياـج  هـب  مالـسا  ادـتبا ، زا  اریز 

هب مالـسا  رد  ار  عرـش  لقع و  قباطت  نوناق  هک  تسا  یلـصا  نامه  تسا ، یمالـسا  هقف  مالک و  ناکرا  زا  یکی  هک  لدـع  لـصا  : » دـناهدومن
دشاب نینچ  دیاب  نوناق  نالف  دنکیم  باجیا  لدع  هک  دوشبتباث  رگا  هعیش -  هقف  لقاال  و  یمالسا -  هقف  رظن  زا  ینعی  تسا ; هدروآ  دوجو 
یلصا قبط  مالسا  عرش  اریز  تسا ; نیمه  مه  عرش  مکح  مییوگب  دیاب  راچان  تسا  تلادع  فالخ  تسا و  ملظ  دشاب  نانچ  رگا  نانچ و  هن 

هیاپ لدع ، لصا  حیـضوت  نییبت و  اب  مالـسا  ياملع  دوشیمن . جراخ  یعیبط  يرطف و  قوقح  تلادـع و  روحم  زا  زگره  هداد  میلعت  دوخ  هک 
یقفاوت هک  دادن  هزاجا  نیجوز  هب  یتح  مالـسا  تلادع ، ساسارب  یمالـسا  نیناوق  يراذـگهیاپ  رب  هوالع  ( 12 « ) دنداهن انب  ار  قوقح  هفـسلف 

روط هب  ار  هقفن  هک  دـنک  طرـش  دوخ  نز  اب  دـناوتیم  درم  ایآ  هک  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوش . یتلادـعیب  هب  رجنم  ات  دـنیامن 
نینچ ریخ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دریذـپب ؟ ار  طرـش  نیا  لوا  زا  مه  نز  نآ  دوـخ  دـهدن و  وا  هـب  رگید  نز  اـب  يواـسم  لـماک و 
هجوت دیاب  ( 13  ...« . ) دـنکیم ادـیپ  ار  نز  کـی  لـماک  قوقح  هاوخاـن  هاوخ  جاودزا  دـقع  بجوم  هب  ینز  ره  تسین ، حیحـص  ییاـهطرش 
نیدـب میدرک  حرطم  هک  یتابث  ای  تسا و  هدـش  هدایپ  مالـسا  یقرتم  لوصا  مامت  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  هدـش  داـی  بلاـطم  هک  تشاد 

یعامتجا تالوحت  نامز و  تایـضتقم  سکعلاب  دریگب ; دیابن  ای  هتفرگن  ماجنا  ناریا  قوقح  يراذگنوناق  لوط  رد  یتاحالـصا  هک  تسانعم 
هقف و رد  داهتجا  اساسا  دوش و  هئارا  یمالـسا ، نیناوق  رتهب  هچ  ره  يارجا  تهج  بسانم  ياـهراک  هار  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  دـنکیم  باـجیا 

طباور رب  مکاح  یلک  لوصا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب . دوخ  نامز  ياهزاین  يوگباوج  دـیاب  هقف  هک  تسا ، انعم  نیمه  هب  نآ  ییایوپ 
مالـسا قوقح  رد  لبق  نرق  هدراهچ  یقرتم ، نیناوق  لوصا و  نیا  یتقو  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تسا . هدوب  رادروخرب  یبسن  تاـبث  زا  نیجوز 

هلمج زا  متـسیب ، نرق  زا  لبق  ات  ییاپورا  ياهروشک  رد  دومن ، اطعا  لماک  لالقتـسا  دوخ  لاوما  فرـصت  رد  نز  هب  دوب و  هدـش  هداهن  ناـینب 
الـصا دندوبن و  رادروخرب  مه  یناسنا  قوقح  لقادح  زا  نانز  تساهنآ ، نودـم  قوقح  نیرتلـصفم  نیرتنردـم و  زا  یکی  هک  هسنارف  قوقح 
بابرا درم  نیجوز ، یلاـم  طـباور  رد  ( ، 14  ) يوسنارف ناگدنـسیون  زا  یکی  فارتـعا  هب  دنتـشادن و  مه  ار  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  تیلها 
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رد اریز  تسا ; هدوب  قلطم  هبـش  نز ، یـصاصتخا  لاوما  رد  یتـح  لاوما  فرـصت  میظنت و  هرادا ، رد  وا  تاراـیتخا  دوب و  كرتـشم  یگدـنز 
ناونع هب  مه  نآ  دوب و  هدـش  هداهن  درم  هدـهع  هب  نز ، یـصاصتخا  كرتشم و  لاوما  ماـمت  فرـصت  هرادا و  هسنارف ، ینوناق 1804م . میژر 

هب دوش و  لوحتم  دیاب  نآ ، ندوب  هناملاظ  لیلد  هب  نامز  تالوحت  هب  هجوت  اب  ینوناق  نینچ  هک  دوب  دـهاوخ  یعیبط  لوؤسم . ریغ  ریدـم  کی 
لوق هب  اـی  و  ( 15 « . ) دـهد شهاـک  ار  رهوش  نز و  نیب  دوجوم  فـالتخا  هدرک  یعـس  اـهنت  نوناـق 1965م . : » يوسنارف هدنـسیون  نیا  ریبعت 
هدید نآ  رد  يربارب  هب  شیارگ  لقادح  ای  دوش و  رارقرب  لاوما  كارتشا  ماظن  رد  درم  نز و  يربارب  هدـش ، یعـس  يرگنزاب  نیا  رد  : » ونروک

مغریلع تفگ  دیاب  اما  ( 16 « ) دنشاب هتشادن  رارق  يزیمآضیعبت  نانچ  نآ  ياهتیعـضو  رد  رهوش  نز و  عونتم ، طباور  نیا  تحت  دوشیم و 
جاودزا میژر  نیا  تحت  يوسنارف  نیجوز  رثکا  هک  دیدج  ( 17  ) ینوناق میژر  رد  مه  زونه  نز ، هب  لالقتسا  ياطعا  تمس  هب  اهشیارگ  همه 

، لاوما قلطم  ییادج  میژر  قباطم  یتح  دوشیم . هرادا  درم  طسوت  فالخ ، طرـش  نادقف  تروص  رد  درم ، نز و  كرتشم  لاوما  دـننکیم ،
رد ار  تافرـصت  عاونا  دـناوتیم ، رهوش  نآ  قباطم  دراد و  ار  هجوز  لاوما  رد  فرـصت  هزاـجا  رهوش  هک  هداـهن  نیا  رب  ار  ضرف  راذـگنوناق 

ناریا قوقح  رد  یضرف  نینچ  هجو  چیه  هب  اما  ( 18 . ) دیامن در  ار  رهوش  فرصت  احیرـص  هجوز  هک  نیا  رگم  دهد ; ماجنا  نز  لاوما  دروم 
دیاش هک  برغ  ندـمتم  ياـیند  نیناوق  مالـسا و  نوناـق  نیب  یلاـمجا  هسیاـقم  اـب  ببـس  نیمه  هب  درادـن . دوجو  هعیـش  هقف  قباـطم  مالـسا  و 

لالقتسا يدازآ و  نز و  تارایتخا  دودح  ياهدع ، روصت  فالخ  ربتفگ  ناوتیم  دشاب  هسنارف  یندم  نوناق  اهنآ ، نیرتلماک  نیرتلـصفم و 
تسا ییاهزرم  نآ  زا  رتشیب  رتعیـسو و  بتارم  هب  مالـسا ، یقوقح  ماظن  تعیرـش و  رد  يداصتقا  یقوقح و  طباور  یلام و  روما  ماجنا  رد  وا 
یضعب هک  تسا  روثآجعت  قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اب  ( 19 . ) تسا هدش  هتخانـش  نز  يارب  ندمت  یعدم  ياهروشک  یقوقح  ياهماظن  رد  هک 

رد یلام  مظن  چـیه  هک  دـننکیم  حرطم  یقوقح  میژر  کـی  ناونع  هب  ار  مالـسا  قوقح  اـهنت  هنومن  باـب  زا  ( 20  ) يوسنارف نانادـقوقح  زا 
هنیزه نیمات  ثرا ، باب  رد  یقیقد  زیر و  رایسب  نیناوق  دعاوق و  هسنارف ، رد  ینوناق  ره  نیودت  زا  لبق  هک  یلاح  رد  درادن . نیجوز  صوصخ 

هنوگ نیا  لمح  دوب . هدـش  نیودـت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تنـس  نآرق و  رد  حاـکن  زا  سپ  حاـکن و  نارود  یلاـم  لـئاسم  رهم و  هقفن ،) )
هک ام  یندم  نوناق  زا  داقتنا  اب  نانادـقوقح  زا  یکی  هقفن )  ) هداوناخ شاعم  هنیزه و  نیمات  ج ) تسین . ناسآ  مه  اهنآ  یعالطایب  رب  تایرظن 

يوس کی  زا  ام  یندم  نوناق  : » دیوگیم نینچ  تسا ، هتـشاذگ  درم  هدـهع  هب  ار  هداوناخ  یگدـنز  هنیزه  نیمات  مالـسا  قوقح  زا  تیعبت  هب 
دیاب رتسا  بسا و  کلام  هک  نانچمه  دـنک ، هدامآ  ار  يو  نکـسم  كاروخ و  هماج ، ینعی  دـهدب ; هقفن  دوخ  نز  هب  هک  درادیم  او  ار  درم 

زا يرایـسب  رد  ( 21 « . ) دراذـگب وا  سرتـسد  رد  ار  یگدـنز  لقادـح  نیا  دـیاب  زین  نز  کـلام  دروآ  مهارف  نکـسم  كاروخ و  ناـنآ  يارب 
ره رهوش  نز و  تسا و  هبناج  ود  دـهعت  کی  قافنا  فیلکت  كرتشم و  یگدـنز  هنیزه  نیمات  هسنارف ، هلمج  زا  ییاپورا  ياـهروشک  قوقح 

هقفن  ) نز یـصخش  جراخم  هلمج  زا  هداوناخ و  هنیزه  نیمات  مالـسا  رظن  زا  اما  دنتـسه . هداوناخ  هنیزه  نیمات  دمآرد و  بسک  هب  فلکم  ود 
هبناج کی  فیلکت  کی  نز ، هقفن  نداد  رد  درم  فیلکت  نیاربانب ، درادن . یتیلوؤسم  هنوگچـیه  رظن  نیا  زا  نز  و  تسا . درم  هدـهع  هب  نز )
لاوما زا  هک  درادن  یمازلا  دشاب ، مه  ینالک  تورث  ياراد  نز  رگا  یتح  درادن . نآ  رد  يریثات  نز ، ندوب  رسعم  ای  نکمتم )  ) رسوم تسا و 

زا دـیاب  دـیامن ، مالـسا  قوقح  رب  يداقتنا  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب ، دـنک . نیمات  ار  دوخ  یگدـنز  جاتحیام  جراخم و  دوخ ، یـصخش 
مالـسا هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دـندومن راـهظا  رـصاعم  ناسانـشمالسا  زا  یخرب  هک  ناـنچ  یلو  دـیوگب . نز  زا  مالـسا  قوـقح  يرادـبناج 

رد مالـسا  درم . رادـبناج  هن  تسا و  نز  رادـبناج  هن  مالـسا  دـنک . عضو  ینوناـق  نز  هیلع  درم و  عفن  هب  اـی  درم ، هیلع  نز و  عفن  هب  هتـساوخن 
تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  تیرشب  هعماج  تداعس  هرخالاب  دنبای و  شرورپ  اهنآ  نماد  رد  دیاب  هک  ینادنزرف  نز و  درم و  تداعـس  دوخ  نیناوق 

دـنوشیم و لـسوتم  رادـخاش  غورد  کـی  هب  راـچانب  يرهطم  دیهـش  موـحرم  ریبـعت  هب  نز  قوـقح  زا  تیاـمح  نایعدـم  ور  نیا  زا  ( 22 . )
راچان ناویح  کلام  هک  هنوگنامه  درامگیم  دوختمدخ  هب  ار  وا  دنادیم و  نز  کلام  ار  دوخ  درم  هک  تسا  نیا  هقفن  هفـسلف  دنیوگیم :

هک دیدرک  طابنتسا  امش  مالسا  نوناق  ياجک  زا  هک  دیسرپ  نایعدم  نیا  زا  دیاب  دزادرپب . ار  دوخ  كولمم  تاناویح  يرورـض  جراخم  تسا 
هب درادـن  قـح  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  یکلاـم  هنوـگچ  نیا  تسا . نز  ندوـب  كوـلمم  درم ، نداد  هقفن  تـلع  دـشابیم و  نز  کـلام  درم 
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قلعت شدوخ  هب  دـنک  بسک  يدـمآرد  ره  شکولمم  هک  تسا  یکلاـم  هنوگچ  نیا  هدـب ! نم  هب  ار  بآ  فرظ  نیا  دـیوگب  دوخ  كوـلمم 
هبلاطم ار  نآ  ترجا  دناوتیم  دـهد  ریـش  شکدوک  هب  نز  رگا  هک  تسا  یکلام  هنوگچ  نیا  درادـن ! ار  نآ  رد  تلاخد  قح  کلام ، دراد و 

كارتشا ياـهمیژر  رد  هک  تسا  رتکیدزن  هسنارف  هلمج  زا  یبرغ  ياـهروشک  یقوقح  ياـهماظن  زا  هتـسد  نآ  هب  یتبـسن  نینچ  ( 23 ! ) دیامن
هتخانش یکارتشا  لاوما  بابرا  مکاح و  درم ، تسا و  هدوب  قلطم  هبش  حالصا 1965 ، زا  لبق  ات  نوناق 1804  قباطم  رهوش  تارایتخا  لاوما ،

تسا ینوناق  مه  تسا ، هداوناخ  هرادا  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  وا  زا  نز  هزاجا  رهوشتسایر و  هداوناختسایر  مود : راتفگ  ( 24 . ) دشیم
رد یفیلاکت  قوقح و  نیجوز  زا  کی  ره  حاکن ، دادرارق  داـقعنا  زا  سپ  یندـم ، نوناـق  هدام 1102  مالسا و  عرـش  ساسا  رب  یعرـش . مه  و 

، نانز يارب  ینعی  ( ; 25  ) فورعملاب نهیلع  يذلا  لثم  نهل  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  روطنامه  دومن . دنهاوخ  ادیپ  رگیدـکی  لباقم 
یقوقح زا  هتفرگ  رارق  نانز  هدهع  رب  یفیلاکت  هک  نانچمه  تسا  هدش  هداد  رارق  ياهتـسیاش  قوقح  تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاظو  دننامه 

ياهییاناوت ساسا  رب  فیلاکت  قوقح و  هک  دـنکیم  اـضتقا  تلادـع  تسا . رارقرب  یلداـعت  اـهنآ  فیلاـکت  قوقح و  نیب  دـنرادروخرب و  زین 
یگدـنز هنیزه  نیماـت  قاـفنا و  فیلکت  هک  يروطناـمه  مالـسا ، قوقح  رد  ور  نیا  زا  دوش . میـسقت  اـهنآ  نیب  یمـسج  یعیبـط و  یحور و 
لکـشت سیئر  ناونع  هب  درم  زا  اـت  هدـش  فلکم  لـباقم  رد  زین  نز  تسا ، هدـش  هداـهن  درم  هدـهع  رب  ءاـسن  هروـس  هیآ 34  قباطم  هداوناـخ 

هفـسلف فـلا ) دوـمن . میهاوـخ  ناـیب  ار  درم  زا  نز  تعاـطا  دودـح  هـلدا و  هفـسلف و  رـصتخم  روـط  هـب  لـیذ  رد  دـیامن . تعاـطا  هداوناـخ ،
هک تسا  حضاو  رپ  دراد و  تسرپرس  ای  لوؤسم  هب  زاین  هعماج ، رد  لکشت  نیرتيداینب  نیلوا و  ناونع  هب  هداوناخ  هداوناخ  رب  رهوشتسایر 

هداوناخ هرادا  يراذگاو  تسین . نکمم  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  روما  ریبدت  هک  دحاو  يربهر  لوؤسم و  نودب  یعامتجا  لکـشت و  چـیه 
. تسا هعماـج  يداـینب  لکـشت  نینچ  رد  تسرپرـس  لوؤـسم و  نادـقف  ياـنعم  هب  عـقاو  رد  اـهنآ  يود  ره  هبتسا  درم  نز و  زا  لکـشتم  هک 
رد جاودزا ، اب  دوبن و  رادروخرب  مه  دوخ  یناسنا  قوقح  لقادح  زا  نز  متسیب ، نرق  زا  لبق  ات  هک  یبرغ  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  هنافـساتم 

رگید تراـبع  هـب  اـی  اـهنآ  يود  ره  هـب  هداوناـختسایر  يراذــگاو  یمــسینیمف و  يرگیطارفا  اــب  هزورما  دــمآیم  رد  نیروـجحم  هرمز 
هباشت درم  نز و  قوقح  يواست  نایعدـم  روظنم  رگا  دـندش . نیداینب  هعماج  نیا  لالحمـضا  ثعاـب  هداوناـخ ، نوناـک  ندومن  تسرپرـسیب 

هب ملظ  قیداصم  زا  دـناوتیم  دـشاب ، اهنآ  یمـسج  یحور و  ياهتلـصخ  اهییاناوت و  هب  هجوت  نودـب  روما ، همه  رد  اهنآ  فیلاکت  قوقح و 
نایعدـم ایوگ  تسا . فعاضم  یملظ  وا ، ندوب  نز  هب  هجوت  نودـب  درم  نز و  نیب  فیاظو  میـسقت  نز و  هب  نداد  هنادرم  شقن  دـیآ . رامش 

نکمم درم  نز و  قوقح  هباشت  یبرغ  نانادقوقح  زا  یخرب  فارتعا  هب  اریز  دـنریگ ; یـشیپ  برغ  زا  دـنهاوخیم  درم  نز و  قوقح  يواست 
حالـصا نوناـق  یباـیزرا  رد  دراد ، ترهـش  هسنارف  یندـم  قوقح  رداـم  ماـن  هب  هک  يوسنارف  نانادـقوقح  نیرتفورعم  زا  یکی  وزاـم  تسین ;

هک مینک  میظنت  یلاـم  میژر  میهاوخب  رگا  دوب  دـهاوخ  یناـمرآ  : » دـسیونیم تسا  تاحالـصا  نیرتـمهم  زا  هک  یجاودزا 1965م . قوقح 
هباـشم ناسکیتیعـضو و  ياراد  اـقلطم  هک  دـنریگ  رارق  ینیجوز  ماـظن ، نیا  رد  هکلب  رهوش ، هن  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  ینز  هن  نآ  قباـطم 

هدرک یعس  اهنت  و  دنک . ادیپ  تسد  يرما  نینچ  هبتسا  هتساوخن  مه  نوناق 1965  و  دوب . دهاوخن  ققحت  لباق  فرص ، يواست  اریز  دنشاب ;
: دناهتفگ هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  لامعتسا  دروم  ظافلا  زین  یخرب  ( 26 ..« . ) دهد شهاک  ار  رهوش  نز و  نیب  دوجوم  فالتخا  هک  تسا 

هداوناخ دارفا  ریاس  دنکیم و  داجیا  ینیبگرزبدوخ  درم  رد  هکلبتسین  تینما  مظن و  ظفاح  اهنت  هن  هداوناخ  رد  تسایر  هملک  زا  هدافتـسا  »
ای روهمج  سیئر  زا  ار  تسایر  ناونع  دـیاب  هک  تسا  نیا  ناشیا  هتفگ  همزـال  رهاـظلایلع  ( 27 « . ) دـنکیم شنت  راتفرگ  نآ ، هطلـس  ریز  ار 

بجوم زاسرطخ و  دـح  نیدـب  ات  هداوناخ  کچوک  هعومجم  رد  تسایر  ناونع  رگا  هک  ارچ  تشادرب ; زین  هناخراک  ای  هرادا  نالف  تساـیر 
تاــبثا هـلدا  ب ) دــش . دــهاوخ  درف  رد  ینیبگرزب  دوـخ  بجوـم  رتعیــسو  ياــههعومجم  رد  یلوا  قـیرط  هـب  تـسا ، ینیبگرزبدوــخ 

ضعب یلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاجرلا  - » 1 تسا . یعطق  نشور و  تایاور  نآرق و  هیحان  زا  هداوناخ  رب  رهوشتسایر 
رارق رگید  یضعب  هبتبسن  یـضعب  يارب  دنوادخ  هک  ییاهیرترب  رطاخ  هب  دنتـسه ، نانز  تسرپرـس  نادرم  ( 28  . ) مهلاوما نم  اوقفنا  اـمب  و 

یتسرپرـس و هداوناخ و  ربتسایر  قح  قوف  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنزادرپیم . ناـنز  هب  ناـشلاوما  زا  هک  ییاهقفن  رطاـخ  هب  تسا و  هداد 
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هنیزه جراخم و  هک  تسا  هدـش  فلکم  درم  لباقم ، رد  تسا و  هدرپس  وا  هب  درم  سنج  یعیبط  ياـهیرترب  لـیلد  هب  ار  هداوناـخ  روما  ریبدـت 
قح زایتما و  نیا  تلع  ایتمکح  هب  دنکیم  نایب  ار  رهوشتسایر  یتسرپرـس و  لصا  هک  نیا  زا  دعب  قوف  هیآ  دـیامن . نیمات  ار  وا  یگدـنز 
رظن زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهتوافت  رطاـخ  هب  یتسرپرـس  نـیا   » ینعی ضعب ;  یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  : » دـیامرفیم دـنکیم و  هراـشا 

دـهدیم و رارق  رهوـش  هدـهع  هب  ار  یفیلکت  یقح ، نینچ  لـباقم  رد  هلـصافالب  هداد و  رارق  اـهنآ  ناـیم  رـشب  عوـن  تحلـصم  يور  شنیرفآ 
یلام ياهتخادرپ  ندرک و  قافنا  دروم  رد  نادرم  هک  تسا  یتادهعت  رطاخ  هب  یتسرپرس  نیا   » ینعی .« مهلاوما ; نم  اوقفنا  امب  و  : » دیامرفیم
ثیح زا  هداوناخ ، هرادا  تسایر و  رد  نز  رب  درم  سنج  يرترب  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 29 « . ) دنراد هدهع  هب  هداوناخ  نانز و  ربارب  رد 
هدـش هداد  وا  هب  درم  نز و  يرطف  یعیبط و  ياهتیـصاخ  باب  زا  یعامتجا و  تحلـصم  ساـسا  رب  هکلب  تسین ، وا  یعاـمتجا  یناـسنا و  نزو 

هبتبـسن ناسنا  يرترب  كالم  ار  يوقت  طقف  تسا و  هدشن  لئاق  یناسنا  تمارک  يرترب و  رد  تیـسنج  يارب  یـشقن  چیه  میرک  نآرق  تسا .
هدرک نایب  شمیرک  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  : » تسا هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  ( 30 . ) تسا هتسناد  نارگید 

هدـحاو تعیبط  يارب  دنتـسه  یـضاعبا  ازجا و  دـنتخرد و  هنت  کـی  زا  ییاـههخاش  ناـنز  هچ  نادرم و  هچ  انثتـسا  نودـب  یگمه و  مدرم  هک 
ناـنز سنج  جاـتحم  تسا  نادرم  سنج  جاـتحم  هک  رادـقم  ناـمه  تسا . ازجا  نیا  همه  هب  جاـتحم  نتفاـی ، لیکـشت  رد  عـمتجم  تیرـشب و 

ود ره  زا  کی  ره  هک  درادن  انعم  نیا  اب  تافانم  یمومع  مکح  نیا  دـیمه . ) زا  همه   ) ضعب نم  مکـضعب   » دومرف هک  نانچمه  دوب ; دـهاوخ 
. هفطاع تقر و  ياراد  نانز  عون  دنـشاب و  توق  تدـش و  ياراد  نادرم  عون  الثم  دـشاب ; هتـشاد  دوخ  هب  صتخم  یتلـصخ  درم  نز و  هفیاط 
تدوم و راهظا  هب  جاتحم  مه  تردـق و  راهظا  تدـش و  زاربا  هب  دـنمزاین  شایعامتجا  مه  ینیوکت و  تایح  رد  مه  تیناسنا  تعیبط  نوچ 

نز درم و  هفیاط  ود  باسح  نیا  يور  تسا  يرـشب  عمتجم  رد  یمومع  عفد  بذج و  رهاظم  زا  رهظم  ود  تلـصخ  ود  نیا  تسا ...  تمحر 
... دـنراد یعامتجا  یعیبط و  نوؤش  رد  یفالتخا  مه  اب  نادرم  هفیاط  دارفا  هک  نانچمه  دـنلداعتم ; مه  اـب  يدوجو  رثا  رظن  زا  نزو و  رظن  زا 

قوذ زا  دوشیم . ثعبنم  طیرفت  طارفا و  زا  رود  ملاس و  عمتجم  قوذ  زا  هک  یمکح  نآ  تسا  نیا  هک  تفگ  دیاب  هکلبتفگ  ناوتیم  سپ 
هیآ نیمه  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد  نینچمه  ( 31 « . ) دوشیمن فرحنم  نآ  زا  دنکیم و  لمع  هدـش  لیکـشت  ترطف  تنـس  قبط  هک  یعمتجم 

رد یتایـصوصخ  دوجو  رطاخ  هبتیعقوم  نیا  و  دوش ... هداد  درم  هب  دیاب  یتسرپرـس  ماقم  هک  دنکیم  حیرـصت  اجنیا  رد  نآرق  : » تسا هدمآ 
تـسا مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ثیدح  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دراد  رما  نیا  ربتلالد  يربتعم  ددعتم  تایاور  تایاور  - 2 ( 32  . ) تسا درم 

؟ تسیچ نز  رب  رهوش  قحتفگ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  ینز  دـنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک 
(33 . ) دیوشن جراخ  لزنم  زا  رهوش  نذا  نودب  دیریگن ،... هزور  وا  هزاجا  نودب  دینکن ،... نایـصع  دـینک و  تعاطا  درم  زا  دـندومرف : ربمایپ 

دناهدرک لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تسا -  يربتعم  دنـس  ياراد  قودـص  موحرم  مه  ینیلک و  دنـس  هب  مه  هک  يرگید -  تیاور 
نوریب شاهناخ  زا  : ... دومرف تسیچ ؟ نز  رب  رهوش  قح  دنوادخ ، هداتسرف  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ینز  دومرف : هک 

رهم و ناگتـشرف  مشخ و  ناگتـشرف  نـیمز ، ناگتـشرف  نامـسآ ، ناگتـشرف  دور ، نوریب  وا  هزاـجایب  رگا  شرهوـش و  هزاـجا  اـب  رگم  دورن ،
ياج تایاور  نآرق و  رظنم  زا  رهوش  هب  هداوناختسایر  ياطعا  لصا  نیارباـنب ، ( 34 ... ) ددرگرب شاهناخ  هب  ات  دـننک ، نیرفن  ار  وا  تمحر ،

هداوناخ رب  رهوشتسایر  رهوشتسایر  دودح  ج ) تسا . هدومن  نایب  ار  نآ  تحارـص  هب  زین  ( 35  ) یندم نوناق  هدام 1105  تسین و  دیدرت 
، ناـبزبرع نانادـقوقح  زا  یکی  ریبـعت  هـب  هـکلب  تـسین ، هناـکلام  راـیتخا  ( 36 ، ) یـضعب معز  هـب  اـی  مـکحت و  اـی  دادبتـسا  هـجو  چـیه  هـب 

هیآ زا  يریسفت  رد  یمالسا  گرزب  رسفم  دنمشناد و  ییابطابط  همالع  ( 37 . ) يدادبتسا هن  تسا ; يرادا  هنامیکح  هطلس  کی  رهوشتسایر 
بلـس هک  تسین  نیا  هب  شنز  رب  درم  تسایر )  ) تمومیق نینچمه  : » دـیامرفیم ( 38  ) فورعملاب نهـسفنا  یف  نلعف  امیف  مکیلع  حانج  الف  »
قوقح ظفح  رد  ار  نز  لالقتـسا  هک  تسین  نیا  درم  تمومیق  ياـنعم  دـنکبتسا و  نآ  کـلام  هچنآ  رد  شتافرـصت  نز و  هدارا  زا  يدازآ 

يدرف و قوقح  دـناوتیم  مه  دراد و  ار  دوخ  يدازآ  لالقتـسا و  نانچمه  نز  سپ  دـنک  بلـس  شعفانم  زا  عاـفد  رد  وا  یعاـمتجا  يدرف و 
هب ار  وا  هک  یتامدقم  هب  شیاهفدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـناوتیم  مه  دـیامن و  عافد  نآ  زا  دـناوتیم  مه  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا 
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رد نآرق  : » تسا هدـمآ  ءاسنلا »...  یلع  نوماوق  لاجرلا   » هیآ لیذ  رد  هنومن  ریـسفت  رد  نینچمه  ( 39 « . ) دوش لسوتم  دناسریم  شیاهفده 
هکلبتسین يدعت  فاحجا و  دادبتسا و  ریبعت  نیا  زا  روظنم  دوشن  هابتشا   ) دوش هداد  درم  هب  دیاب  یتسرپرـس  ماقم  هک  دنکیم  حیرـصت  اجنیا 

 . تسا درم  رد  یتایـصوصخ  دوجو  رطاخ  هبتیعقوم  نیا  و  تسا ... ) مزال  ياهتروشم  اهتیلوؤسم و  هب  هجوت  اب  مظنم  دـحاو  يربهر  روظنم 
رد تلاخد  قح  نادرم ، زگره  تسا و  نارسمه  قوقح  هب  طوبرم  هک  دنتـسه  رهوش  زا  تعاطا  هب  فظوم  دح  نآ  ات  نانز  ور ، نیا  زا  ( 40)

هفیظو یتح  و  تسا -  هتـشاد  دوجو  متـسیب  نرق  زا  لبق  ییاپورا  قوقح  رد  هک  يروط  نآ  دنرادن -  ار  نانز  يداصتقا  ياهدمآرد  لاوما و 
رد هکلب  درادن  ياهفیظو  نینچ  هک  نیا  هن  دنرادن ; زین  ار  هریغ  سابل و  نتـسش  ای  اذـغ  هیهت  زا  معا  رهوش ، یـصخش  ياهراک  هب  یگدیـسر 

رهوشتسایر و عوضوم  تهج ، نیدب  دریگب . مداخ  وا  يارب  نآ ، ندوب  فراعتم  زاین و  تروص  رد  تسا  فظوم  رهوش  نز ، یصخش  روما 
لوؤسم تسرپرـس و  ناونع  هب  رهوش  صیخـشت  هب  هک  ییاهراک  هب  وا  لاغتـشا  لزنم و  زا  نز  جورخ  هب  دوشیم  دودـحم  وا  زا  نز  تعاـطا 

رهوش قح  اب  هک  تسا  عونمم  هجوز  رب  یتروص  رد  رهوش  لزنم  زا  جورخ  اهقف  زا  یخرب  رظن  هب  ای  دنادن و  تحلـصم  هب  ار  نآ  هعماج ، نیا 
نینچ دنتسه ، يداینب  کچوک و  هعماج  نیا  رد  یتسرپرس  هنوگ  ره  فذح  یپ  رد  هک  یناسک  نیا ، دوجو  اب  اما  ( 41 . ) دشاب هتشاد  تافانم 

 . تسا هدوب  میقتـسم  ریغ  يداشرا و  هکلب  هتـشادن  هنارمآ  یحیرـصت و  هبنج  هناخ ... زا  جورخ  يارب  رهوش  زا  نز  هزاجا  بسک  : » دنیوگیم
لزنم زا  جورخ  يارب  رهوش  زا  نز  هزاجا  بسک  موزل  تسا ، هدومنن  هئارا  دوخ  مالک  يارب  يدانتـسا  چـیه  هدنـسیون  هک  نیا  رب  هوالع  ( 42)

هدنسیون نیا  دیدرگ . هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هتسناد  رهوش  قوقح  هرمز  رد  ار  نآ  هدش و  نایبتحارـص  هب  يددعتم  تایاور  رد 
یبایلکـش رد  ناکم  نامز و  لماع  یعامتجا و  تایـضتقم  لقع و  هک  یهقف  ياهرظن  هیاپ  رب  : » دـسیونیم دوخ  مالک  زا  يرگید  شخب  رد 

زا تیمورحم  هزـشان  نز  تازاجم  هک  دماجنایم  نز  یگزـشان  هب  رثکادح  رهوش  هزاجا  نودب  هناخ  زا  نز  جورخ  تسا ...  هدـش  ظاحل  نآ 
لیلد دقاف  نیکمت  نیا  هب  نز  رابجا  درادن ... یعرـش  يانبم  ناشنارهوش  يوس  زا  نانز  ندـش  جورخلاعونمم  هجیتن  رد  تسا ... هقفن  تفایرد 

هتشذگ دناهتفریذپن . ار  هیرظن  نیا  اهقف  زا  کی  چیه  دشابیم ، یعرش  دنتسم  نودب  زین  ییاعدا  نینچ  هک  نیا  رب  هوالع  ( 43  . ) تسا یعرش 
نز هقفن  تخادرپ  رد  دوخ  فیاظو  زا  رهوش  فلخت  تروص  رد  یتح  تسا ، هدـشن  هداد  نز  هب  ياهزاجا  نینچ  ییادـتبا  روط  هب  هک  نیا  زا 

دـیامن و هقفن  تخادرپ  هب  مزلم  ییاـضق  عجارم  قیرط  زا  ار  رهوش  دـناوتیم  طـقف  هکلب  دـنک ، جراـخ  رهوشتعاـطا  زا  ار  دوخ  درادـن  قح 
ناریا یندم  نوناق  ( 44 . ) دیامن جراخ  نیکمت  زا  ار  دوختسین  زاجم  زگره  اما  دـیامن  قالط  ياضاقت  ای  دـنک  ریزعت  ار  وا  دـناوتیم  مکاح 

یتادـهعت الوصا  تسا . هدومنن  زیوجت  ار  تعاط  زا  جورخ  زگره  هداد و  قالط  اـی  مازلا و  هب  مکح  هدام 1129و1205 ، رد  عرـش  عبت  هب  زین 
. دنز زاب  رـس  نآ  زا  دوخ  رایتخا  هب  دناوتب  نز  هک  درادـن  يرایتخا  هبنج  دـنریگیم  هدـهع  رب  جاودزا  دادرارق  رثا  رد  نیجوز  زا  کی  ره  هک 

نز هب  لباقم  رد  دـنک و  عانتما  هقفن  نداد  زا  يراـیتخا  روط  هب  دـناوتب  زین  رهوش  هک  تسا  نیا  تادـهعت  قوقح و  زا  يریـسفت  نینچ  همزـال 
بجوم یتشادرب  نینچ  هک  تسا  نشور  ینکن . لمع  دوخ  تادـهعت  هب  ییاـمن و  جراـخ  رهوشتعاـطا  زا  ار  دوخ  یناوتیم  هک  دوش  هتفگ 

. تسا راوتـسا  لدع  هیاپ  رب  مالـسا  قوقح  رد  رهوش  نز و  یلام  ریغ  یلام و  طباور  يریگهجیتن  دش . دهاوخ  نانز  قح  رد  یناوارف  ياهملظ 
قوقح تاراـختفا  زا  دـیاب  ار  نیا  تسا و  رادروخرب  دوخ  لاوما  فرـصت  تیکلاـم و  رد  لـماک  لالقتـسا  زا  نز  نیجوز ، یلاـم  طـباور  رد 

هرمز رد  هدوـبن و  رادوـخرب  یناـسنا  قوـقح  لقادـح  زا  نز  ییاـپورا  ياـهروشک  رثـکا  رد  متـسیب  نرق  زا  لـبق  اـت  هـک  ارچ  درمـش ; مالـسا 
راذـگاو رهوش  هب  یعیبط  یحور و  لئاسم  یعاـمتجا و  حـلاصم  رطاـخ  هب  هداوناـختسای  زین  یلاـم  ریغ  طـباور  رد  تشاد . رارق  نیروجحم 

موزل رهوش و  زا  نز  تعاطا  تسا و  هناـمیکح  يرادا  تساـیر  کـی  هکلب  درادـن  يدادبتـسا  هبنج  تساـیر  نیا  زگره  اـما  تسا . هدـیدرگ 
تعاطا هب  مزلم  نز  درم ، یصخش  روما  هب  یگدیـسر  دننام  دراوم ، ریاس  رد  تسا و  تهج  نیمه  هب  لزنم  زا  نز  جورخ  يارب  هزاجا  بسک 
القتـسم نز  : » یندـم نوناق  هداـم 1118  . 2 4و5 . صص خروـم 10/12/77 ، ش13 ، نوماـه ، ماـیپ  راـک ، زیگنارهم  . 1 تشوـن :  یپ  تـسین .
لالحنا حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  یسررب  داماد ، ققحم  یفطصم ، دیس  . 3 دنکب ». دهاوخیم  ار  یفرصت  ره  دوخ  ییاراد  رد  دناوتیم 

بیرغ تادرفم  یناهفـصالا ، بغارلا  دمحم ، نب  نیـسح  . 5 . 32/ ءاسن . 4 ص 317 . مجنپ 1374 ، پاچ  نارهت ، یمالـسا ، مولع  رـشن  نآ ،
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رتفد نازیملا ، ریسفت  ینادمه ، رقاب  دمحم  دیـس  همجرت  ییابطابط ، نیـسح ، دمحم  دیـس  . 6 ص 431 . 1404ق ، باتک ، رـشن  رتفد  نآرقلا ،
جاح قئاقدلا ، تایآلا و  تکن  نع  قیاقحلا  فشک  يوسوم ، ینیسح  يولع  میرک ، دمحم  . 7 ص 534 . 1363 ج 4 ، مق ، یمالسا ، تاغیلبت 

نم قودـص ،) خیـش   ) یمق هیوباـب ، نبا  یلع  نب  دـمحم  . 8 ص 352 . ج 1 ، 1396ق ، موس ، پاـچ  نارهت ، يربون ، قداـص  دـیجملادبع - 
لئاسم لیـصحت  یلا  ۀعیـشلا  لئاسو  یلماع ، رح  نسح ، نب  دمحم  ص 93 ; ج4 ، مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، رشن  هسـسوم  هیقفلا ، هرـضحیال 

، عیارشلا بیترت  یف  عیانـصلا  عئادب  یفنح ، یناشاک  دوعـسم ، نب  رکبوبا  . 9 ص 449 . ج 10 ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  ۀعیرـشلا ،
ج 8، توریب ، رکفلاراد ، یلحملا ، یـسلدنالا ، مزح  نبا  دمحا  نب  یلع  ص 170 ; ج 7 ، 1409ق ،. لوا ، پاچ  ناتـسکاپ ، ۀیبیبحلا ، ۀبتکملا 
، هنوـمن ریـسفت  نارگید ، و  يزاریـش ، مراـکم  رـصان ، و  ص 270 . نیـشیپ ، ییاـبطابط ، نیـسح ، دـمحم  دیـس  . 11 . 5/ ءاسن . 10 ص 288 .

پاچ نارهت ، اردص ، تاراشتنا  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یـضترم ، . 12 ص 267 . ج 3 ، نارهت 1366 ، هیمالسالا ، باتکلاراد 
Henri et leon Mazeaud, Lecons de . 14 ص 450 . نامه ، ك . ر . . 13 . 155 صص 156 - ، 1374 ناتسمز مکی ، تسیب و 
Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme,
Edition,1982,P.134. 15. Ibib. 16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn,

هتفگ یمیژر  هب  ینوناـق  میژر  . Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196. 17
دهاوخ مکاح  اهنآ  رب  کـیتاموتا  روط  هب  میژر  نیا  جاودزا ، ناـمز  رد  نیجوز  طـسوت  یلاـم  دادرارق  نییعت  مدـع  تروص  رد  هک  دوشیم 

.20 ص 317 . نیــشیپ ، داـماد ، قـقحم  یفطــصم ، دیــس  . Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555. 19 . 18 دـش .
Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2 le
regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les

اهیخرب هک  هچنآ  فالخ  رب  یلام  میژر  . ) systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman

زیگنارهم . 21 تسا ). هدـشتلفغ  عوضوم  نیا  زا  مالـسا  قوقح  رد  لقادـح  . درادـن دوجو  یقوـقح  ياهمتـسیس  ماـمت  رد  دـناهدرک  دـیئات 
259و263. صـص نامه ، . 23 ص 264 . نیــشیپ ، يرهطم ، یــضترم  . 22 ص258 . نیـشیپ ، يرهطم ، یـضترم ، زا  لـقن  هـب  ناـیرهچونم ،
Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134. . 26 . 228/ هرقب . Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134. 25.24
و يزاریش ، مراکم  رـصان ، . 29 . 34 ءاسن / . 28 ص322 . ، 1378 لوا ، پاچ  نارهت ، هرطق ، رـشن  ناـنز ، زا  ضیعبت  عفر  راـک ، زیگنارهم  . 27
ج 4، نیـشیپ ، ییاـبطابط ، نیـسح ، دـمحم  دیـس  مکاـقتا 31 . هللادـنع  مـکمرکا  نا  : » 13/ تارجح . 30 ص371 . نیـشیپ ، ج 3 ، نارگید ،
زا باب 79  ج14 ، نیـشیپ ، یلماع ، رح  نسح ، نب  دمحم  . 33 ص370 . نیشیپ ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  رـصان ، . 32 . 405 - 406 صص

صیاصخ زا  هداوناختسایر  نیجوز  طـباور  رد  .: » هدام 1105ق.م . 35 ص 111 . نامه ، . 34 ص112 . ، 1 ثیدح حاکن ، تامدقم  باوبا 
ملاعلا یف  ۀملسملا  ةرـسالا  یلیحزلا ، ۀبهو  . 37 ص258 . نیـشیپ ، يرهطم ، یـضترم ، زا  لقن  هب  نایرهچونم ، زیگنارهم ، . 36 تسا ». رهوش 

.40 ص 544 . نیشیپ ، ییابطابط ، نیـسح ، دمحم  دیـس  . 39 . 234/ هرقب . 38 ص 82 . 1420ق ، لوا ، پاـچ  قشمد ، رکفلا ، راد  رـصاعملا ،
، مق ملعلا ، ۀـنیدم  رـشن  تالماعملا ،   » نیحلاصلا جاـهنم  ییوخ ، يوسوم  مساـقلاوبا ، دیـس  . 41 نیشیپ . نارگید ، يزاریـش و  مراکم  رـصان ،
، نسح دمحم  . 44 نامه . . 43 ص21 . ریت 1377 ، هرامش 44 ، نانز ، همانهام  راک ، زیگنارهم  . 42 ص 289 . 1410ق ،) متشهوتسیب ، پاچ 

جوزلا نـم  رهظ  اذا  : » ص 207 ج 31 ، ، 1366 مود ، پاچ  نارهت ، ۀیمالـسالا ، ۀـبتکملا  مالـسالا ، عیارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  یفجن ،
همازلا مکاحلل  ناک  مکاحلا و  یلا  اهرما  تعفر  الا  و  هایا ، اهظعو  اهب و  ۀبلاطملا  اهلف  اهوحن  ۀقفن و  مسق و  نم  ۀبجاولا  اهقوقح  عنمب  زوشنلا 

ناف بجی ، ام  لعفب  هرما  و  مکاحلا ...  فرع  نا  تاملسملا ... لاسرا  هل  نیلسرم  دحاو  ریغ  هب  حرـص  امک  هبرـض ، هرجه و ال  اهل  سیل  اهب و 
.« هاری امب  هرزع  الا  عفن و 
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نز یسایس  یعامتجا و  هاگیاپ 

ياـهتکرح زا  دـنراد و  بساـنم  یهاـگیاج  هاـگیاپ و  یعاـمتجا ، لـئاسم  رد  نادرم  نوچ  ناـنز  مالـسا ، رد  روکف  همطاـف  رتـکد  هدنـسیون :
ناسکی روطب  يرایـسب  یعامتجا  ياهتیلوئـسم  یثیدح ، ینآرق و  ملـسم  میلاعت  قبط  هکلب  دندیدرگن ؛ عونمم  یهورگ  ياهتیلاعف  یعامتجا و 

رگید تازرابم  هن  داهج و  اهنت  هتبلا  تسا ؛ هدـش  هتـشادرب  نانز  زا  یمجاهت  گنج  یئادـتبا و  داهج »  » فیلکت هتبلا  تسا . نز  درم و  هجوتم 
نانز و هب  تمدخ  تهج  رد  فیلکت ، عفر  نیا  و  داهج . گنج و  تارخؤم  ای  تامزالم و  ای  تامدـقم  زا  يرایـسب  ای  یعافد و  ةزرابم  نوچ 
رکنملانـع و نوـهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءآــیلوا  مهــضعب  تاــنمؤملا  نوـنمؤملاو و  : » دــیامرفیم نآرق  تـسا . ناــشیا  تـمارک 
رب یخرب  نمؤـم  ناـنز  نمؤـم و  نادرم  ( 1) ٌمیکحٌزیزع هللانا  هللامهمحریـس  کـئلوا  هلوسر  هللانوعیطی و  ةاـکَّزلانوتؤی و  ةوـلَّصلانومیقی و 
زا دنهدیم و  تاکز  دنراذگیم و  زامن  دنرادیم و  زاب  رکنم  زا  دننکیم و  رما  ار  رگیدـکی  فورعم  هب  دـنراد  یتسرپرـس )  ) تیالو یخرب 

نوچ نانز  دنوادخ ، ةدومرف  نیا  رد  تسا .» میکح  دنمزوریپ و  ادخ  درک . دـهاوخ  تمحر  ار  نانیا  ادـخ  دـنربیم ، نامرف  شربمایپ  ادـخ و 
اـهیتشز و زا  یگدــنرادزاب  فورعم و  هـب  رما  يرگتیادــه و  هـب  ورنیا  زا  دنــشابیم ؛ یعاــمتجا  تیــالو  گرزب  تیلوئــسم  ياراد  نادرم 
، مالـسا رد  فورعم »  » و رکنم »  » موهفم یگدرتسگ  اب  دـنزادرپیم . یقوقح  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، ياههنیمز  ۀـمه  رد  اـهیراجنهان 

دنناوتیم زین  نانز  دـننک ، تلاـخد  دـنناوتیم  نادرم  هک  ییاـههصرع  ۀـمه  رد  نیارباـنب  دوشیم . نشور  نز  یعاـمتجا  ياـهتلاخد  ةرتسگ 
هدـش نآ  نیزگیاج  يرگید  مهم  فیلاکت  ًالباقتم  هتـشادرب و  نانز  شود  زا  نآ  ینیگنـس  فیلکت  هک  یئانثتـسا  دراوم  رگم  دـننک  تلاـخد 

لئاسم رد  ناـنز  مالـسا ، ردـص  رد  هک  میرگنیم  ورنیا  زا  دراد . رارق  یعاـمتجا  لـئاسم  مره  سأر  رد  یتموکح  یـسایس و  لـئاسم  تسا و 
رس رب  دنکیم و  تعیب  ًالقتسم  نانز  اب  میرک ، نآرق  روتسد  قبط  «ص » ربمایپ دنتشاد . نشور  يروضح  هنحص  رد  دندرک و  تلاخد  یـسایس 

: دزاسیم انشآ  شیوخ  یعامتجا  یـسایس -  ياهتیلوئـسم  اب  ار  یمالـسا  هعماج  زا  هندب  نیا  هنوگنیدب  ددنبیم و  نامیپ  ییاهرایعم  لوصا و 
نُهد و ال الوا  نلتقی  نینزی و ال  نقرـسی و ال  الو  ًائیـش  هللااب  َنکرـُشی  نَا ال  یلع  کنعیابی  تاـنمؤملا  كأـج  اذا  یبنلا  اـهیا  اـی  : » میرک نآرق 

رگا ربمایپ ، يا  ( 2) ٌمیحر ٌروفغ  هللا  نا  هللا  نهل  رفغتـسا  َّنُهعی و  ابف  ٍفورعم  یف  کنیـصعی  الو  نهلجرا  نهیدـیا و  نیب  هنیرتفی  ٍناتهبب  نیتأی 
دوخ نادنزرف  دننکن و  انز  دننکن و  يدزد  دننکن و  کیرـش  ادخ  اب  ار  سکچیه  هک  طرـش  نیدب  دننک ، تعیب  ات  دندمآ  وت  دزن  نمؤم  نانز 
اهنآ اب  دـننکن ، ینامرفانوت  زا  کینياهراک  رد  دـنهدن و  تبـسن  وا  هب  تسین  ناشرهوش  ِنآ  زا  هک  ار  يدـنزرف  دـننزن و  ناتهب  دنـشکن و  ار 
هزات ماظن  اب  نانز  ینامیپ  مه  تعیب و  ةرابرد  هیآ  نیا  تسا ». نابرهم  هدنزرمآ و  دـنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ادـخ  زا  ناشیارب  نک و  تعیب 

اب تعیب  زا  «ص » ربماـیپ نوچ  هک  تسا  هداد  خر  هکم  حـتف  زور  رد  ناـیرج  نیا  تسا و  «ص » ربماـیپ ناـمز  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت 
لئاسم رد  نانز  تلاخد  رب  دـش و  لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دـننک . تعیب  وا  اـب  دنتـساوخ  دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  ناـنز  دـش ، غراـف  نادرم 

اب نانز ، اب  «ص » ربمایپ هک  دـناهتفگ  تعیب  نیا  یگنوگچ  ةرابرد  درمـشرب . ار  «ص » ربمایپ اب  ینامیپمه  طئارـش  تشاذـگ و  هحـص  یـسایس 
رد تسد  نانز  سپـس  دربیم ، ورف  فرظ  رد  تسد  دوخ  دندروآیم و  یبآ  فرظ  دادیم  روتـسد  هکنیا  ای  درکیم و  تعیب  مالکو ، راتفگ 

«ص» ربمایپ نامز  رد  نانز  اب  تعیب  هک  دنتفگ  زین  یخرب  تفاییم و  ققحت  تلود  درف و  ۀطبار  گرزب  نامیپ  هنوگنیدـب  دـنداهنیم و  فرظ 
یبآ فرظ  «ع ،» یلع ماـما  اـب  ناـنز  تعیب  يارب  هـک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  زین  ریدـغ  زور  رد  ( 3 .) تسا هدوـب  شـشوپ  ساـبل و  يور  زا 
چیه نودب  نادرم و  نوچ  نانآ  ترجاهم  دـندرک و  تکرـش  زین  ترجه  یـسایس  یعامتجا -  گرزب  تضهن  رد  نانز ، نینچمه  دـندروآ .

مورحم شیوخ  قوقح  تیرثکا  زا  نانز  هک  ینارود  رد  مهنآ  دـش . حرطم  لیـصا ، ياهدـیدپ  ناونعب  فیرـش ، یحو  رد  هتفریذـپ و  یتوافت 
تارجاـهم تاـنمؤملا  مکأـج  اذا  اونمآ  نیذـلااهیا  اـی  : » میرک نآرق  دنتـشادن . ار  یعاـمتجا  لـئاسم  نیرتکچوک  رد  تلاـخد  قح  دـندوب و 

ترجاهم هک  ینمؤم  نانز  نوچ  نارواب ، داعم  يا  ( 4 ...) رافکلا یلا  نُهوعج  رتالف  تانمؤم  نُهومتملع  ناف  نهن  امیاب  ملعا  هللا  نه  ونحتماـف 
ناـشزاب نارفاـک  دزن  دـناهدروآ ، ناـمیا  هک  دـیتسناد  رگا  سپ  تسا ، رتاـناد  ناـشنامیا  هب  ادـخ  ناشدـییامزایب . دـنیآ ، ناـتدزن  هب  دـناهدرک 

ناشنارـسمه اب  یناهاوخان  ای  یگداوناخ  تافالتخا  رطاخب  هداوناخ ، زا  نانآ  ییادج  هک  دوب  تلع  نیا  هب  رجاهم  نانز  ناحتما  دینادرگم »...
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هک دـندرکیم  دای  دـنگوس  رجاهم  نانز  هک  تسا  هدوب  تروصنیدـب  ناـحتما  تسا . هدـمآ  ریـسافت  رد  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هکناـنچ  دـشابن .
رد ( 5 .) دـشابن ییایند  لئاسم  ای  رگید و  ياـهیدابآ  هب  یگدادـلد  يداـبآ و  رهـش و  زا  یگدزلد  نارـسمه و  اـب  یناـهاوخان  زا  ناـشترجاهم 

و دنروآ ، دیدپ  هعماج  تیاده  يارب  یملاس  ياهتکرح  اهنایرج و  دنشاب و  هتـشاد  تکراشم  دنناوتیم  نانز  زین  رگید  یعامتجا  ياهتـضهن 
تضهن رد  نانز  شقن  زین  ریخا  نارود  رد  تسا و  تکراشم  نیا  هنومن  نیرتهب  اروشاع  تضهن  دنیوج . تکرش  یعامتجا  ياهتـضهن  رد  ای 

ۀمه رد  دروـم  ود  یکی  زج  تـسا . نـشور  یمالــسا  بـالقنا  رد  ناـنز  یــسامح  ياـهینیرفآ  شقن  رــضاح  ناـمز  رد  و  تـسا ، وکاــبنت 
ماقم هب  دوعص  هتبلا  دراد . ییانثتسا  تیعـضو  هک  تسا  تماما  عوضوم  رد  اهنت  دننک . تکرـش  دنناوتیم  نانز  زین  یعامتجا  ياهتیلوئـسم 

ع»  » همطاـف ترـضح  گرزب  يوناـب  هنومن ، ناونعب  و  تسه ، زین  نز  نأـش  رد  تسا  تماـما  توبن و  یلـصا  رهوج  هک  تیـالو ، تمـصع و 
تـسا یفیلکت  تسا ، هارمه  اهگنج و ... نوچمه  ییاسرفتقاط  ياهیراوشد  اب  هک  یعامتجا  تماما  تلاسر و  نکیل  تسا ؛ ماقم  نیا  ياراد 

یلک طئارش  ینانز ، ای  نز  هکیتروص  رد  دننادیمن  طرش  ار  ندوب  درم  دویق  یخرب ، زین  دیلقت  تیعجرم  رد  تسا . هدش  فاعم  نآ  زا  نز  هک 
یناهج بالقنا  رد  دـنراد و  یمهم  یعامتجا  شقن  نانز  زین  جـع »  » يدـهم ترـضح  روهظ  نارود  خـیرات و  ةدـنیآ  رد  دنـشاب . اراد  ار  نآ 

رشع ۀعـضب  ةأمثالث و  هللاو  ءییجیو  «: »... «ع رقاب ماما  دنراد : رارق  بالقنا  نآ  ِرداک  رد  ناشیا  زا  یناگبخن  دننکیم و  تکراشم  «ع » يودهم
نیا تسه .»... زین  نز  هاـجنپ  ناـنآ  اـب  هک  دـنیآ ، وا  دزن  نادرم  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  دـنگوس  ادـخ  هـب  (... 6) ةأرما نوسمخ  مهیف  ًـالجر 

كرد و مهف و  زا  ع ،»  » دوعوم ماما  نارای  نیتسخن  ۀتـسه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هژیوب  دـناسریم ، هدـنیآ  رد  ار  ناـنز  یعاـمتجا  شقن  عوضوم 
ناوت شنیب و  شناد و  هورگ ، نیا  رد  تکرـش  دنتـسه و  ییانثتـسا  زاتمم و  ياهتیـصخش  و  دنرادروخرب ، یفرژ  یـسانشنید  يرواب و  نید 
مهریغ نمؤم  ذئموی  ضرالا  یلع  سیل  كادـف  تلعج  : » ریـصبوبا «ع - » قداص ماما  دـبلطیم : ار  ياهژیو  یحور  تردـق  یملع و  يرکف و 

ریصبوبا (... 7) نیدـلایف أهقفلا  ماکحلا و  ةاضقلا و  أبجنلا و  مه  و  مئاقلا ، اهیف  هللا  جرخی  یتلا  هذـه  نکلو  یلب  لاـق : يدـهملا ؟) باحـصا  )
: دومرف ماما  دنرادن ؟ دوجو  «ع » يدهم نارای  زج  ینانمؤم  روهظ ) راگزور   ) راگزور نآ  رد  مدرگ  تیادف  متفگ : «ع » قداص ماما  هب  دـیوگ :
نارازگمکح و نایضاق و  نابیجن و  دننکیم  راک  دنکیم  مایق  هک  یماگنه  ع »  » مئاق اب  هک  هورگ  نآ  نکیل  دنتسه ، نانآ  زج  ینانمؤم  يرآ 
رد دیاب  روهظ  زا  شیپ  نانز  ِرظتنم  ۀعماج  رد  مک  تسد  روهظ  نارود  يارب  یگدامآ  ترورض  ساسارب  دنتـسه »... یناسانـشنید  ناهیقف و 

ییاهبـسانت اهیگدامآ و  دنراذگب و  ماگ  يرادمامز ، یعامتجا و  ياهتیریدـم  زا  تسرد  كرد  و  تهاقف ) هقفت و   ) نید یـسانشفرژ  هنهپ 
راظنا زین  نانز  تواضق  رد  دننک . تکرـش  یناهج  گرزب  بالقنا  ینوگرگد و  نآ  رد  دنناوتب  ات  دـنروآ ، دـیدپ  شیوخ  رد  حطـس  نیا  رد 

زین یعاـمجا  ار  عوـضوم  نیا  یخرب  دـننادیمن ، اور  نز  يارب  ار  بـصنم  نـیا  اـهقف  زا  یهورگ  هـچرگ  تـسا و  هدـش  هـئارا  ینوـگ  هنوـگ 
ناشیا هک  یلیبدرا  سدقم  نوچ  ناگتشذگ  زا  دننادیم . زاجم  ار  نز  تواضق  رـضاح ، نامز  هتـشذگ و  ياهقف  زا  ياهراپ  نکیل  دنتـشادنپ ؛

ماما تسا : ع »  » قداص ماما  ثیدـح  ناـفلاخم ، رگید  لـیلد  تسا . رکنم  زین  ار  عاـمجا  دـنادیمن و  تسرد  ار  نز  تواـضق  یلک  تیعونمم 
ذخالا و نم  یـش  یف  يرادت  وا  ۀموضح  مکنیب  تعقو  اذا  مکایا  مهل : لق  لاقف : انباحـصا ، یلا  هللادبعوبا  ینثعب  هجیدـخ : یبا  ع - »  » قداص

نا مکایا  و  ایـضاق ، مکیلع  هتلعج  دـق  یناف  انمارح ، انلالح و  فرع  دـق  ًالجر  مکنیب  اولعجا  قاسفلا ، ألوه  نم  دـحا  یلا  اومکاحت  نا  أـطعلا 
ماگنه ادابم  هک : داتسرف  نایعیـش  دزن  مایپ  نیا  اب  ارم  ع »  » قداص ماما  دیوگیم : هجیدخ  یبا  ( 8) رئاجلا ناطلسلا  یلا  ًاضعب  مکضعب  مصاخی 

نایم دسانشیم  ار  ام  ماکحا )  ) مارح لالح و  هک  ار  يدرم  هکلب  دیورب ، دساف  نایضاق  نیا  دزن  تواضق  يارب  یلام  ياهفالتخا  ای  اهیریگرد 
«. دینک عوجر  ملاظ  مکاح  هب  تواضق  رما  يارب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  مداد و  رارق  یـضاق  مکاح و  امـش  يارب  ار  وا  نم  هک  دـینک  نییعت  دوخ 

كرد و زا  هلحرم  نیا  هب  هک  تسا  یناسنا  درف  روظنم ، اسب  هکلب  دـشاب ؛ هنیرن  سنج  روظنم  لجر ،»  » نیا هک  تسین  ملـسم  أهقف ، یخرب  دزن 
زا يرایـسب  دـشاب . صیخـشت  تیارد و  بحاص  نآ ، زا  هدـش  طابنتـسا  نیناوق  مارح و  لالح و  ثیداحا  رد  دـشاب و  هدیـسر  ینید  تفایرد 

، هعماج رد  نادرم  نوچ  تسا ، نادرم  هب  رتشیب  اهباطخ  تسا . هجوتم  ناسنا  هب  ماع و  باطخ  تسا ، رکذـم  سنج  هب  هک  اهباطخ  ای  اـهریبعت 
ۀیضق هکلب  تسین ؛ طرش  تیسنج  ماکحا ، هنوگنیا  رد  نیاربانب  تسا . هدوب  یسرتسد  رتشیب  نانآ  هب  دنتشاد و  يرتنشور  رتراکشآ و  روضح 
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ملظ نامکاح  يرواد  رب  ماما  مالک  رد  دیکات  تیـساسح و  نیرتشیب  هک  دوشیم  نشور  عوضوم  نیا  زین  ثیدـح  عومجم  زا  تسا . هیجراخ 
لئاسم هب  هاگآ  ملاـع و  . 2 دشاب . لدع  بهذم  قح و  لها  یـضاق ، . 1 تسا : هدـش  دـیکات  روحم  ود  رب  ثیدـح  رد  تسا . نانآ  تواضق  و 
دوشیم یناسنا  ره  لماش  تواضق ، لئالد  نیاربانب  تسا . یتوغاط  ياـههاگداد  هب  هعجارم  ثیدـح ، یلک  يریگتهج  سپ  دـشاب . تواـضق 

یخرب و  تسا . مزال  طرـش  فطاوع ، ساسحا و  زا  رودب  يریگمیمـصت  تردق  رظن و  تقد  اوقت ، ملع ، دـشاب . اراد  ار  تواضق  طئارـش  هک 
هتـشاد دوجو  تواضق  زاوج  یمومع  طئارـش  هکیتروص  رد  دهاوخیمن ، یـصوصخم  لیلد  صاخ و  طرـش  نز ، تواضق  هک  دندقتعم  أهقف 

ار یباب  لئاسو »  » رد یلماع  رُح  خیش  هک  تسا  یثیدح  نآ  و  تسا . هتفرگ  رارق  لالدتـسا  دروم  نز  تواضق  هیلع  زین  يرگید  ثیدح  دشاب .
: ناسنیدـب تسا  هدروآ  ثیدـح  کی  اهنت  ناونع  نیا  لیذ  رد  و  أضقلا » یلوتال  هئرملا  نا  باب  : » ناونع نیا  اـب  تسا  هداد  لیکـشت  نآ  يارب 

اور ناشیا  يارب  زین  تواضق  تسین و  بجاو  ناـنز  رب  هعمج  زاـمن  (... 9) أضقلا یلوت  الو  ُۀـعمج ... ۀـئرملا  یَلَع  سیل  یلع ، ای  «: » «ص ربمایپ
، درم نز و  رب  ار  هعمج  زامن  دـنتفریذپن و  ار  نآ  دـندرکن و  لمع  هعمج ، زاـمن  دروم  رد  ثیدـح  نیا  هب  هک  دـنیوگیم  روبزم  أـهقف  تسین »

ثیدح نیا  هب  لالدتـسا  لاح  رهب  دشاب . لوبقم  نآ  رگید  زارف  و  دوشن ، هتفریذپ  ثیدح  زا  يزارف  هک  دوشیم  هنوگچ  لاح  دنتـسناد . مزال 
دیابن ياهقیلس  هنوگراعش و  شور  هب  يداهتجا و  دتم  نودب  یقوذ و  یتاعوضوم ، نینچرد  رظنراهظا  هتبلا  دناهتسنادن . حضاو  نادنچ  زین  ار 

نز تواضق  دندرک و  هضرع  یتاقیقحت  هنیمز  نیا  رد  رصاعم  ياهقف  زا  یناسک  دهاوخیم . هناهیقف )  ) هناسانـشراک يراک  کشیب ، دشاب و 
فاعم هاگداد ، رد  تواضق  زا  ار  نانز  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زین  یهقف  قیقد  ياهیـسررب  زا  سپ  رگا  یتح  اما  دنتـسناد . لاکـشایب  ار 

زا تواضق  دناهتـشادرب . وا  فیرظ  شود  زا  هک  تسا  یتخـس  تیلوئـسم  هکلب  تسناد  نز  نأش  تشادمک  نیهوت و  ار  نآ  دـیابن  دـناهدرک ،
زا وس و  کی  زا  نایکاش و ... نایعدـم ، اهیراکفالخ ، عون  نایناج و  نامرجم و  اههاگداد ، ياههنحـص  تسا . راوشد  رایـسب  ياـهراک  هلمج 

یتسارب هک  يدارفا ، ياهباتک  باسح و  ماجنارـس  و  لدـع ، هب  مکح  قح و  تخانـش  رد  ینادـجو  یهـالا و  دـیدش  ياـهینارگن  رگید  يوس 
هراـبنیارد اـم  میلاـعت  رد  و  تسا . نیرفآ  رطخ  راوـشد و  يراـک  تواـضق ، لـئاسم ، نیا  هب  هجوـت  اـب  دـنازرلیم . ار  یمدآ  دوـجو  قاـمعا 

. دراذگ ماگ  نادیم  نیا  رد  تسا  راوشد  رایـسب  وا  يارب  درگنب  ار  اهنآ  یکدنا  یـسک  ره  هک  تسا ، هدش  تیاور  هدـنبوک  رایـسب  ییاهریبعت 
یـضَق ٌلجر  ۀنجلا : یف  ٌدحاو  رانلا و  یف  ٌۀثالث  ۀعبرا ، ةاضقلا  : » دوشیم يروآدای  هنیمز  نیا  رد  «ع » قداص ماما  زا  ثیدـح  کی  اهنت  نونکا 
یـضق ٌلجر  رانلا و  یف  وهف  ملعیال  وه  ٍقحب و  یـضق  ٌلجر  رانلا و  یف  وهف  ملعیال  وه  ٍروجب و  یـضق  ٌلجر  رانلا و  یف  وهف  ملعی  وه  روجب و 

دنک تواضق  ملظ  هب  هک  یسک   1 : - دنیتشهب هورگ  کی  یخزود و  هورگ  هس  دنهورگ ، راهچ  نایضاق  ( 10) ۀنجلا یف  وهف  ملعی  وه  قحلاب و 
دنک و يرواد  قح ، هب  هک  یسک   3 . - تسا ملظ  هک  دنادیمن  دنک و  يرواد  ملظ  هب  هک  یـسک   2 . - تسا هناملاظ  شتواضق  هک  دنادیم  و 
رد تسا .» یتشهب  وا  تسا ، قح  هک  دنادیم  دنک و  تواضق  قح  هب  هک  یـسک   4 . - دنیخزود هس  نیا  تسا . هداد  مکح  لدع  هب  هک  دـنادن 
رب تموکح  يراوشد  نوچ  ار  تواضق  يراوشد  و  «ع ،» یلع ماما  زا  ینخـس  رد  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  ناربماـیپ  راـک  تواـضق  یثیداـحا ،

اهنا اما  : » دومرف «ع » ماما دنک . صخشم  ار  نیرتهب  ات  دندرب ، «ع » یلع ماما  دزن  يرواد  هب  ار  ناشیاههتـشون  یناکدوک  : » تسا هدرمـش  هعماج 
نارگتموکح راک  رد  دادیب  نوچ  يرواد ، نیا  رد  ملظ  تسا و  تواضق  دوخ  نیا  دیشاب  هاگآ  ( 11) مکحلایف روجلاک  اهیف  روجلاو  ۀموکح 

تیاعر تسا و  تمدـخ  یعون  يدارفا ، ای  ياهقبط  شود  زا  نآ  نتـشادرب  ایآ  تواـضق ، راـک  رد  اـهیراوشد  نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  تسا .»
شود زا  تواضق  تیلوئسم  راب  نتشادرب  کچوک ، تیاهنیب  نیا  رظنب  نانآ !؟ تیـصخش  یفن  ینیب و  مک  بجوم  ای  هقبط  ای  هورگ  نیا  لاح 
دننامه ازتقشم  تخـس و  ياهراک  رگید  نوچ  تسا ، یناسنا  هعماج  زا  شخب  نیا  هب  گرزب  یتمدخ  روآ  مایپ  نآ ، تابثا  ضرف  رب  نانز ،

راک رد  فطاوع  دـنرتساسحا . اب  رتیفطاع و  رتریذپبیـسآ ، نادرم ، زا  نانز  صوصخ ، نیا  رد  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اـب  هژیوب  داـهج .
، ةزوح رد  تیعقوم ! زایتما و  هن  تسا  يریگرد  فیلکت و  ندـش ، یـضاق  دزاسیم . ياهدننکـش  ياهنارحب  راـچد  ار  ناـسنا  تسرد ، ِيرواد 
رد تاعوضوم  نیرتنـشور  یملع  یگنهرف و  ياهتیلاعف  فلا ) دوشیم : هراـشا  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  زا  شخب  ود  هب  نز ، یعاـمتجا  هاـگیاپ 

. تاقبط دارفا و  نایم  يزیامت  قرف و  نودب  تسا ؛ هعماج  حطـس  رد  ییاناد  شزومآ و  شرتسگ  ملع و  دـشر  زا  یلوصا  يرادـبناج  مالـسا ،
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دیکات ییارگلقع  تخانـش و  دشر  ترورـض  رب  قیمع  هدرتسگرایـسب و  زین  یثیدـح  میلاعت  تسایوگ و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ینآرق  تایآ 
تعیرـش لقع  (12 ؛) ٍجراـخ نم  ٌلـقع  عرـشلا  و  ٍلـخاد ، نم  ٌعرـش  لـقعلا  «: » «ع یلع ماـما  تساهدـش : فیرعت  لـقع ، هب  نید  یتـح  هدرک و 

وگزاب ار  نآ  یمالـسا  قرف  هک  تسا  فورعم  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  «ص » ربمایپ يـالاو  نخـس  تسا .» ناـسنا  ینوریب  لـقع  عرـش  و  ینورد ،
رد تسا .» بجاو  ناملسم  درم  نز و  ره  رب  ملع  بلط  (13 ؛) ٍۀملسم ٍملسُم و  لک  یلع  ٌۀضیرف  ملعلا  بلط  «: » ص  » ربمایپ دناهتفریذپ : هدرک و 

نیا يراـب  نمؤـم و ... نوـچ  دوـشیم  نز  درم و  لـماش  تسا و  سنج  مسا  ملـسم ،»  » اـهلقن نیا  رد  تـسین . هملـسم »  » هژاو اـهلقن  یخرب 
رهوش نذا  دننادب ، دیاب  نانز  هک  یعرش  ماکحا  و  تاداقتعا ، لوصا  شزومآ  نوچ  اهشزومآ ، زا  يرایسب  رد  تسا . ریذپاندیدرت  یعوضوم 

نتشادرب و  مالسا ، روهظ  زا  سپ  هک  میرگنیم  ورنیا  زا  درادن . يریثات  نآ  رد  نارهوش  عنم  هک  یفیلکت  لامعا  رگید  نوچ  تسین  طرش  زین 
هاگآ و ینانز  هک  تشذگن  يدنچ  و  دنداهن ، ماگ  شزومآ  ملع و  ياهنادـیم  رد  نانز  رـشق ، نیا  هژیوب  همه  هار  رـس  زا  يزومآملع  عضاوم 

هدـش تیبرت  نانز  زا  یکی  ةرابرد  هک  یئارجاـم  هب  نونکا  دندیـسر . شناد  یهاـگآ و  رد  ییـالاب  تاـماقم  هب  دـندمآ و  دـیدپ  سانـشنید 
زا دـمآ و  «ص » ربمایپ دزن  وا  رهوش  يزور  تسیزیم . «ص » ربماـیپ ناـمز  رد  مالـسا و  ردـص  ناـنز  زا  هریرب ، میرگنب : هدـش ، لـقن  مالـسا ،

کجوز یلا  یعجرا  : » تفگ وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  نز  نیا  ربمایپ  تسا . هتفر  هدرک و  اهر  ار  هناخ  هک  درک  تیاکش  هریرب »  » ینعی شرـسمه 
،؟) ینکیم ناـیب  ار  بـجاو  ینوناـق و  روتــسد   ) ینکیم رما  ارم  اـیآ  هللالوـسر ؟ اـی  ینرمأـتا  : » تـفگهریرب درگ .» زاـب  ترهوـش  ۀـناخ  هـب 

نشور وناب ، نیا  اب  ربمایپ  هملاکم  زا  ( 14 «) متسه عیفش  هطساو و  نم  هکلب  تسین ؛) نوناق  نایب  رما و   ) هن عفاش : انا  لب  ال  : » دومرف «ص » ربمایپ
«ص» ربمایپ نخس  هک  تسا  هدوب  هتفای  تسد  یمالسا ، ماکحا  تخانش  ياهرایعم  ینید و  میهافم  كرد  زا  یلحارم  هب  نز  نیا  هک  دوشیم 
ای تسا و  يولوم  یعرـش و  رما  دیهدیم و  روتـسد  عراش  راذگنوناق و  ناونع  هب  امـش  هک  دسرپیم  و  دنکیم ، لیلحت  قیقد  ياهرایعم  اب  ار 

ثیدح هملاکم و  نیا  مرگحالـصا » نم  : » دومرف تشاذگ و  هحـص  وا  تشادرب  رظن و  رب  «ص » ربمایپ تسا . ییامنهار  نیبلا و  تاذ  حالـصا 
هنومن و نیا  زا  لاحرهب  هن ؟ اـی  دراد  بوجو  رب  یتلـالد  نئارق ، نودـب  رما  هک  عوضوم  نیا  رد  تسا  لوصا  ياـملع  اـهقف و  لالدتـسا  دروم 
رد نانز  تسد  نیا  زا  دـنتفای . تسد  ییالاب  كرد  هچ  هب  دـندوب  هناگیب  گنهرف  زا  هک  یلهاج  ناـنز  هک  ددرگیم  نشور  نآ  ياهدـننامه 

هنوگنیا خیرات  هک  تسنیا  ناریا  يارگشنیب  ناملـسم و  نانز  هعماج  زا  راظتنا  و  رـضاح ، نامز  ات  اههرود و  همه  رد  دنرایـسب ، مالـسا  خیرات 
. دننک هضرع  زورما  لسن  هب  و  رضاح ، نامز  ات  و  «ع » ناماما ةرود  ات  «ص » مرکا ربمایپ  نارود  زا  دنروآ . شراگن  هب  دننک و  یـسررب  ار  نانز 

رتمک نانز  هرابرد  ام ، راگزور  رد  راوتـسا  رثن و  شوخ  ابیز و  ياهباتک  نکیل  تساهتفای  شراگن  اههنیمز  نیا  رد  هتـشذگرد  ییاهباتک  هتبلا 
رد نانز ، يداصتقا  ياهتیلاعف  ب ) دـنناسرب . ماجنا  هب  ار  مهف  نیا  دنمـشیدنا  ملق و  بحاـص  ناـنز  هژیوب  دوش و  رپ  ـالخ  نیا  دـیاب  هک  تسا 
هب هجوت  اب  دـنراد . نادرم  اب  ناسمه  یقوقح  اههنیمز  نیا  ۀـمه  رد  و  دـنراد ، تکرـش  قح  زین  يداصتقا  لئاسم  شـالت و  راـک و  ياهنادـیم 

یتعنـص بالقنا  ، »... يرادهیامرـس ۀنایوج  دوس  نیگنن و  فادها  رطاخ  هب  مه  نآ  دـش ، هداد  نانز  هب  قح  نیا  اپورا  رد  اهنرق  زا  سپ  هکنیا 
حیجرت تمیق  نیگنـس  شکرـس  نادرم  رب  ار  نانآ  نایامرفراک ، دندوب و  يرتنازرا  نارگراک  نانز  دوشب ... یتعنـص  مه  نز  هک  دش  بجوم 

هقباسیب زایتما  زا  سپ  نآ  زا  ایناتیرب ، نانز  نوناـق ، نیا  بجوم  هب  دوب  نوناق 1882 ، ام ، گرزب  ِناردام  ِيدازآ  يارب  مدق  نیتسخن  ... دنداد
سلجم نارادهناخراک  ار  نوناق  نیا  دنراد . هگن  دوخ  يارب  دنتـشاد  قح  دندروآیم ، تسدب  هک  ار  یلوپ  هکنیا  نآ  دـندشیم و  رادروخرب 

، تسین هدیشوپ  یسک  رب  هداوناخ  تیمها  هداوناخ  روحم  نز ، ( 15 ...«) دنناشکب هناخراک  هب  ار  ناتسلگنا  نانز  دنناوتب  ات  دندرک  عضو  ماوع 
نـشور هعماج ، یلـصا  ۀتـسه  لیکـشت  درم و  باصعا  رکف و  هب  یـشخب  ناماس  لسن ، تیبرت  رد  نآ  ییاـنبریز  یتاـیح و  شقن  تیروحم و 
نیدـلاو کـیژولویب و  نیدـلاو  یـشرافس و  ياـهردام  زا  دـنرگنیم و  ینیـشام  ناـسنا  یگدـنز  هب  هک  ناگدنـسیون  زا  یخرب  یتـح  تسا .

یلصا ۀتسه  ناونع  هب  هداوناخ ، یشالت  زا  ار  دوخ  ینارگن  دنتـسناوتن  ( 16 ،) دنیوگیم نخس  نیشام ، هاگتـسد و  ۀتخاس  نادنزرف  ياهفرح و 
نآ رد  هک  یتعنص  ماظن  یمومع ، نارحب  زا  تسا  یشخب  عقاو  رد  هزورما  هداوناخ ، یگدیشاپ  مه  زا  : » دنراد ناهنپ  يرـشب ، ندمت  هعماج و 
مه زا  هداوناخ  ، » هدـنیآ رد  هک  دوشیم  هدینـش  ًارارک  هزورما  میتسه . مود  جوم  رـصع  ياهداهن  یمامت  یگتخیـسگ  مه  زا  دـهاش  اـم  ۀـمه 
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هداتفا قافتا  ياهتـسه  ياههداوناخ  رد  هکراتم  قالط و  يردـقب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا ... زور  هلئـسم  نیرتمهم  هداوناخ ، هکنیا  ای  دـشاپیم 
تسا رتالاب  مقر  نیا  يرهـش  یحاون  رد  و  درادرارق ، نیدلاو  زا  یکی  یتسرپرـس  تحت  رفن  کی  ییاکیرما  كدوک  تفه  ره  زا  هزورما  هک 

، نیتشینا تربلا  یکشزپ  هدکـشناد  رد  کشزپناور  روسفرپ  گرب ، نیرگ  نیوریا  رتکد  ( 17 ...«) دـسریم رفن  راهچ  ره  زا  رفن  کی  هب  ینعی 
، دوریم اجره  درف  هک  تسیاهشیر  نوچمه  هداوناخ  هیرظن ، نیا  قبط  درک . دـنهاوخ  جاودزا  تابث  اب  يراتخاس  یپرد  مدرم  : » تسا دـقتعم 

طیحم هکنآ  هصالخ  درادیم . هاـگن  ظوفحم  تارییغت  ناـفوط  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یهاـگ  رگنل  ۀـباثم  هب  و  دربیم ، دوخ  اـب  ار  نآ 
خر تارییغت  نیا  ۀمه  لالخ  زا  هچنآ  لاحره  هب  ( »... 18 «) دشدهاوخ رتشیب  هداوناخ  تیمها  دنوشب ، رتهزات  رترادیاپان و  ردـقچ  ره  نوماریپ 

ناسنا لامعا  اهراک و  رد  تسا . یفیطل  فیرظ و  رایـسب  زیچ  دربیم ، ورف  یقاـحم  رد  و  دـنکیم ، زیچاـن  ار  اـهنآ  ۀـمه  تیمها  دـیامنیم و 
رد هدننک  لداعتم  ياهورین  زا  یکی  نوچمه  نونک  ات  اههتـشذگ  زا  و  دناهدرکن ، ینادـنچ  ثحب  هراب  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  ناهنپ  یگنهآ 

لمع راـکدوخ  دوخب و  دوـخ  يردـقب  دراد ، یتمدـق  ناـنچنآ  رود  نیا  تسا ... هداوناـخ  رود  نآ  تسا و  هدرک  تمدـخ  ناـسنا  هب  هعماـج 
هلسلس نیا  دنادرکن ... یشسرپ  هراب  نآ  رد  هتسناد و  یهیدب  ملـسم و  يرما  نوچمه  ار  نآ  مدرم  هک  دراد  یتبالـصرپ  مظن  نانچ  دنکیم و 

رد یهاگیاج  هاگیاپ و  نتـشاد  موادـت و  ساسحا  ياهعماج ، هلیبق و  ره  زا  اهناسنا  ماـمت  هب  ینیبشیپ  لـباق  یپ و  رد  یپ  یگداوناـخ  عیاـقو 
رد ( 19 «) دوریم رامـشب  یناور  تمالـس  ظفح  ياههیاپ  زا  یکی  هراومه  ناسنا ، یتسه  رد  هداوناخ  رود  دنکیم . اطع  روما  رادـیاپان  حرط 

، موـس جوـم  ياههدـیدپ  نیرتـمهم  زا  یکی  هک  تسا  دـقتعم  رلفاـت  رگید  يوـس  زا  : » تسا هدـمآ  زین  «( 20) دـیدج ندـمت  يوس  هب   » باتک
تـشاذگ لاوز  هبور  هداوناخ  دنمتردق  داهن  یتعنـص ) ندمت   ) مود جوم  رد  اریز  تسا . هداوناخ  تیمها  مارتحا و  رادتقا و  نارود  تشگزاب 

ياـج هب  ار  ناراـمیب  هک  بیترت  نیا  هـب  تـفر . شتـسد  زا  دـشیم  بوـسحم  هداوناـخ  ياـهیگژیو  زا  لوا  جوـم  نارود  یط  هـچنآ  ماـمت  و 
دنداتـسرف و نادنملاس  ۀناخ  هب  ار  ناگدروخلاس  دنتفر ؛ كدوک  دهم  هسردم و  هب  ناکدوک  دندرک ؛ اهناتـسرامیب  ۀناور  لزنم  رد  يراتـسرپ 

ياهدنویپ طقف  دنام  یقاب  هداوناخ  زا  هچنآ  اذل  دندنارذگ و  نوگانوگ  ياههاگیرفت  ناروتسر و  ینامهیم و  رد  رتشیب  ار  دوخ  تقو  اهجوز 
ياهتردـق تارایتخا و  دـنکیم و  ایحا  ار  هداوناخ  ًاددـجم  موس  جوم  اما  دـشاب . نتـسسگ  لباق  یناسآ  هب  تسناوتیم  هتبلا  هک  دوب  یفطاـع 

ریاس هراکدـنچ و  ياهنفلت  سکاف و  رتویپماک و  زا  هدافتـسا  اب  يرایـسب  هک  بیترت  نیا  هب  دـنادرگیم . زاـب  هداوناـخ  هناـخ و  هب  ار  هتـشذگ 
یطابترا لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  نیدـلاو  زا  يرایـسب  داد ... دـنهاوخ  ماـجنا  لزنم  رد  رتشیب  ار  دوخ  ياـهراک  یموس ، جوم  یطاـبترا  لـیاسو 

اب ناوـتیم  ار  یلوـمعم -  ياـهیحارج  یتـح  یکـشزپ -  ياـهزاین  بلغا  تخادرپ . دـنهاوخ  هناـخ  رد  دوـخ  نادـنزرف  شزوـمآ  هـب  نردـم 
رد هداوناخ  ياضعا  تقو  رتشیب  یتقو  هکنیا  هجیتن  داد و ...  ماجنا  لزنم  رد  یکـشزپ  زکارم  هب  لصتم  کیتوبار  ياهرتویپماک  زا  يریگهرهب 
مود جوم  رد  هک  دش  دهاوخ  نآ  زا  شیب  بتارم  هب  هداوناخ  رادتقا  تیمها و  تفای و  دهاوخ  ماکحتـسا  زین  یفطاع  طباور  تشذـگ ، لزنم 
عقاو رد  هکلب  دوب . دهاوخن  ادرف  هعماج  یلـصا  نوناک  اهنآ  زا  مادکچیه  متفگ  ًالبق  هک  یلئالد  هب  نم ، يارب  ( » 21 «) دراد ای  تشاد و  دوجو 

رادروخرب ياهزاـت  زیگناتفگـش و  تیمها  زا  موس  جوم  ندـمت  رد  هناـخ  نم  داـقتعا  هب  دوشیم . هدـنیآ  ندـمت  زکرم  هک  تسا  هناـخ  نیا 
عیانـص داصتقا ، رد  یتالیکـشت  دـیدج  ياـهراتخاس  عادـبا  کـینورتکلا ، ۀـیلک  شرتسگ  فرـصم ، يارب  دـیلوت  ةویـش  جاور  دـش . دـهاوخ 

فیاظو هک  يدحاو  دـنراد . تراشا  ادرف  هعماج  يزکرم  دـحاو  ناونع  هب  هناخ  تشگزاب  هب  اهنیا  همه  هدـش ، ییادزهوبنا  دـیلوت  راکدوخ و 
هارمه دراد ، یلـصا  شقن  ود  هداوناخ ، رد  نز  شهاک » هن  تفای ، دـهاوخ  شیازفا  هدـنیآ  رد  نآ  یعامتجا  یتیبرت و  یتشادـهب ، يداـصتقا ،
ددـجم ةدـنزاس  هناخ ، رد  نز  . 1 دوشیم : هراـشا  يروـحم  شقن  ود  هب  یباـیزرا ، نیا  رد  نکیل  رگید . يادـیپان  ادـیپ و  ياهـشقن  يرایـسب 

دیدـپ ناوتیمن  يرازبا  هویـش و  چـیه  اب  دـشخبیم  درم  هب  نز  هک  ار  یتنوکـس  شمارآ و  تسا . درم  دـیفم  ییآراک  ییاناوت و  تیـصخش ،
لیدـبت دوخ  ناکدوک  هناخ و  هب  تسب  ياپ  راکادـف و  درم  هب  ار  نادرگرـس  یلایخ  درم  هک  ییاجنآ  زا  نز  : » تنارود لیو  ۀـتفگ ، هب  دروآ .

نا هتایآ  نم  و  : » درادیمرب هدرپ  میرک  نآرق  نانز ، ینیرفآ  شقن  رد  ـالاو  تقیقح  نیا  زا  ( 22 ...«) تسا عون  ياقب  ظفح و  لماع  دزاسیم ،
تردق ياههناشن  زا  و  ( 23) نورکفتی ٍموقل  تایَّال  کلذ  یف  نا  ًۀمحر  ًةدوم و  مکنیب  لَعَج  اهیلا و  اونکـستل  ًاجاوزا  مکـسفنا  نِم  مکل  قَلَخ 
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اهدـنپ و نیا  رد  داهن . ینابرهم  یتسود و  امـش  نایم  دـیبای و  شمارآ  ناشیا  هب  اـت  دـیرفآ  ینارـسمه  ناـتدوخ  سنج  زا  ناـتیارب  هک  تلود 
هداوناـخ شوـغآ  رد  ناـنز و  راـنک  رد  نادرم  هـک  تـسا  یقیمع  شمارآ  تنوکـس ، دـننکیم .» رکفت  هـک  یمدرم  يارب  تـسا  ییاـههناشن 

نادرم یگدنز  هشیدنا و  طیحم  زا  اهینادرگرـس  اهینارگن و  اهبارطـضا و  دسریم و  لحاس  هب  یقیاق  نوچ  یگدنز  نآ ، وترپ  رد  دنباییم و 
هب ار  دـهعت  تیلوئـسم و  سح  دزاسیم ، انـشآ  ییارگهطباض  فیلکت و  تیلوئـسم و  اب  ار  نادرم  هداوناـخ  هکنیا ، رگید  ددـنبیمرب . تخر 

رایـسب عوـضوم  نیا  دزوـمآیم و  وا  هب  ار  یکچوـک  رادـم  رد  تیریدـم  یتسرپرـس و  و  دـهدیم ، درم  رواـب  هـب  دروآیم و  دـیدپ  جـیردت 
دهعت تیریدـم و  یفطاع ، یناـسنا و  لاـح  نیع  رد  یـسوملم و  ینیع و  ناسنیدـب  ناوتیمن  یهاگـشزومآ  چـیه  رد  هک  تسا  يدنمـشزرا 

وترپ رد  تسه ، نادرم  زا  هک  اهراظتنا  رگید  هعماج و  رد  تسرد  شقن  يافیا  نادرم و  ییآراـک  نیارباـنب  تخومآ . اـهناسنا  هب  ار  یـسانش 
زا زین ، شقن  نیا  تسا . يردام  تلاـسر  نز ، یتاـیح  شقن  رگید  . 2 ددرگیم . افوکـش  دسریم و  تیلعف  هب  نارـسمه  رانک  رد  هداوناخ و 

، محر رد  هفطن  لیکـشت  زاغآ  زا  نز  دراد و  ینالوط  ینارود  يردام ، تلاسر  تسا . زاـس  ناـسنا  ییاـنبریز و  یلوصا و  ياهـشقن  نیرتمهم 
نیـسپاو ات  هراومه و  نکیل  دنباییم ؛ یلالقتـسا  نادنزرف  هچرگ  دعب  نارود  رد  و  هسردـم . نارود  ات  تسا  دـنزرف  ةدـنهد  شرورپ  یتسارب 

یگراوخریـش و نارود  رد  ردام  رتراکـشآ  رایـسب  هتبلا  ریثأت  دـنراد . نادـنزرف  ياهراک  هار و  رب  یلوصا  ياهریثات  ناردام ، تایح  تاـظحل 
كدوک دریگیم و  لکش  وا  مرگ  شوغآ  رد  ردام و  تسد  هب  كدوک  تیصخش  داعبا  ۀمه  ینالوط ، ًاتبـسن  نارود  نیا  رد  تسا . یکدوک 

زین یشزومآ  ياهطیحم  دنکیم . تفایرد  ردام  زا  هرود  نیا  رد  ار  یلصا  ياههیامرس  دسریم و  نارود  نیمه  رد  دسرب و  دیاب  هک  اجنآ  هب 
نارود رد  يرایـسب  ياههیـصوت  مالـسا  نیئآ  رد  مینیبیم ، ور  نیا  زا  دـنزاسیم . راوتـسا  ار  شیوـخ  راـک  تسا  هتخیر  رداـم  هک  ياهیاـپرب 

و بسانم و ... هیذـغت  ندادریـش و  زا  یکیزیف  ياهراکهار  اهروتـسد و  تسا . هدـش  ناردام  هب  ندادریـش و ... ناـمیاز و  زا  سپ  يرادراـب و 
تلاـسر نز و  یلـصا  شقن  ياـفیا  رد  همه  اـهنیا  هک  دـنروآ . مهارف  دـیاب  نادـنزرف  يارب  هک  ار  یـشمارآ  یتیبرت و  یحور و  ياـهراکهار 

نیا اب  ار  شقن  نیا  دناوتیمن  یسک  نز  زج  هک  یشقن  رنه و  تسا  نز  ییامنرنه  نیرتابیز  و  تسارثؤم . رایـسب  نادنزرف  تیبرت  رد  يردام ،
ياهـشزومآ تهجنیدـب  مینادـب ». ملاع  ییاـبیز  يـالعا  ۀـطقن  دـهدیم  ریـش  شکدوک  هب  هک  ار  یتسردـنت  نز  دـیاب  . » دـنک يزاـب  ییاـبیز 

هاگچیه دشاب ، هتـشاد  فرژ  یهجوت  نانز  تایح  زا  دعب  نیا  تمظع  هب  دیاب  نز ، قوقح  زا  یناسنا  یلوصا و  ياهیرادـبناج  هناهاوخریخ و 
. گنج بدا و  تسایـس و  رد  غوبن  هک  دراد  ناکما  هزادنا  نامه  يردام  رد  غوبن  . » دنکن یعامتجا  رذگدوز  ياهـشقن  یخرب  يادـف  ار  نآ 

غوبن رد  يربارب  هکلب  درک ... مکح  يواسم  تراهم  اب  روما  يارجا  رد  ییاناوت  ای  تردـق  رد  يربارب  يور  زا  دـیابن  غوبن  رد  يربارب  ةراـبرد 
شقن رب  مالسا  رد  ( 24 .«) تسا هتـشاذگ  درم  نز و  زا  کی  ره  رب  تعیبط  هک  تسناد  یفیاظو  لغاشم و  يارجا  رد  ییاناوت  يور  زا  دیاب  ار 

ماظن ددرگ و  رتراوتـسا  هداوناخ  روحم  اب  نادـنزرف  دـنویپ  ات  تسا ؛ هدـش  هتفگ  اهنخـس  نآ  تمظع  رد  هتفر و  ناوارف  ياهدـیکات  يرداـم ،
هب ار  نانز  دنتـسه ، يرـشب  ندمت  تاعامتجا و  یبایناماس  هشیدـنا  رد  هک  زوسلد ، نادنمـشیدنا  هک  میرگنیم  زین  دوش . رتهدـنیاپ  هداوناخ 

يافیا زا  ار  نانز  ادابم  درم ، نز و  يواست  یتاـغیلبت  لاـجنج  هک  دـننکیم  دـیکات  هراومه  و  دـنهدیم ، هجوت  رایـسب  يرداـم  شقن  تلاـصا 
رد اـی  دـننیبیمن و  دوخ  راـنک  رد  ار  نارداـم  هک  ینادـنزرف  رد  هک  تسا ، ریذـپان  ناربج  ياهعجاـف  نیا  هک  دراد  راـب  يرداـم  شقن  لـماک 

شرورپ يارب  یقیال  ناردام  هکنآ  يارب  ناوج  نارتخد  . »... مینیبیم رایسب  ار  نآ  ياههنومن  تسا  هدش  یـشالتم  قالط  اب  هک  ییاههداوناخ 
، تخومآ دیاب  نانز  هب  زین  ( 25 ...«) دنوش داتسا  ای  یـضاق  ای  رتکد  هکنآ  رطاخ  هب  هن  دنریگب ، یلاع  تامیلعت  دیاب  دندرگ ، یفیرـش  نادنزرف 

يافیا وترپ  رد  زین  نانآ  یندب  تمالس  یتح  يونعم ، يدام و  دشر  لماکت و  و  تسا ، یگدنز  رد  نانآ  شقن  نیرتیلوصا  يردام  شقن  هک 
، دنرادن هچب  هکیئاهنز  دسریمن . دوخ  لامک  هب  ینتـسبآ  دـنچ  ای  کی  زا  دـعب  رگم  نارادناتـسپ  دزن  لقاال  هدام  سنج  تسا ...« . شقن  نیا 

يارب لثمدـیلوت  لامعا  هک  یتیمها  هب  ًامومع  اهنز  دروخیم  مهب  نارگید  زا  رتدوز  ناـشیا  یمـسج  یحور و  لداـعت  دنرتینابـصع و  یلیخ 
ار نانز  هجوت  هک  تسین  یقطنم  تروص  نیا  رد  تسا . يرورـض  ناشیا  دـشر  لامک  يارب  لمع  نیا  هکیلاح  رد  دنتـسین . فقاو  دراد ، اهنآ 

نامه يرکف و  تالیکـشت  یگدـنز و  عون  نامه  رکف و  زرط  نامه  زین  ناوج  نارتخد  يارب  یتسیاـبن  دـنزاس . فرحنم  يرداـم  فئاـظو  زا 
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ار مهم  تلاسر  نیا  دـیابن  یناـسمه ، يدازآ و  ياهراعـش  میراد ». لومعم  میریگیم  رظن  رد  ناوج  نارـسپ  يارب  هک  ار  یلآهدـیا  فدـه و 
، ارگ عقاو  نادنمـشیدنا  رظن  رد  يرـشب  ندمت  هدنیآ  زا  اهینارگن  ۀـمه  درب . ورف  یگریت  رد  ار  يردام  يالاو  نامرآ  دـنک و  تسـس  نازرل و 
، دوجو مامت  اب  نانز  ددرگن و  هتخیـسگ  هداوناخ  ات  دنـشاب  هتـشاد  هدهعرب  دیاب  نانز  هک  تسا  یلوصا  شقن  هداوناخ و  لئاسم  هجوتم  رتشیب 

زاسیگدـنز شقن  شیوخ و  یلـصا  تلاسر  دـنراذگب و  ماگ  هنادرم  ياـهراک  نادـیم  رد  ناـنز  هک  اداـبم  دـنزادرپب و  نآ  يرادناکـس  هب 
غیلبت يدازآ  زا  هکیماـگنه  رکذـم ...« . سنج  زا  دـیلقت  هنادرم و  ياـهراک  زا  رتـالاب  رایـسب  یـشقن  تلاـسر و  دـننک ، شوـمارف  ار  شیوـخ 

كدوک هداوناخ و  ظفح  رد  تعیبط  زورما  رگا  .... تسا ندوب  لماک  نز  مهم  هکلب  تسین ، يراک  ندـش  صقاـن  درم  هک  دـننادب  دـننکیم ،
 : تشون یپ  ( 26 .«) تسین یگشیمه  تعیبط  تسکـش  تسا و  هدرب  دای  زا  ار  تعیبط  یتدم  نز  هک  تسا  نآ  يارب  دسریم ، رظن  هب  ناوتنان 

و ناـیبلاعمجم 9/273 . - 5 هـنحتمم 60/10 . ةروـس  - 4 ناـیبلا 9/276 . عـمجم  - 3 هـنحتمم 60/12 . ةروـس  - 2 هبوـت 9/71 . ةروـس  - 1
 / یگدنز رصع  - 7 . 75  / یگدنز رصع  یشایع 1/65 ؛ ریسفت  - 6 لئاسو 18/100 . ناهذالا 2/15  داشرا  حرـشیف  ناهربلا  ةدئافلاعمجم و 
 - لئاسو 18/528 یفاک 7/407 11 - - 10 هعیـشلا 18/96 . لئاسو  لئاسو 18/100 9 - -8 . 458 رثـالا /» بختنم  رد  زو  زا  لـقن  هـب  : 104

هیافک - 14 یـسراف . ةدینادرگ  اب  ةایحلا 1/70 ؛ - 13 یمالـسا . گنهرف  رـشن  رتفد  پاچ  نیرحبلا 2/224 ؛ عـمجم  - 12 بیذهت 10/150 .
/289 و موس جوم  - 17 رلفات . نیولا  /249-139 ؛ هدنیآ كوش  ثنارود 16 - لیو  ، 158/ هفسلف تاذل  - 15" رماثحابم . دلج 1" لوصالا ،
258 و 259؛ هدنیآ /  كوش  - 20 رلفات . نیولا  258 و 259 ؛ هدنیآ / كوش  - 19 رلفات . نویلا  /240 ؛ هدنیآ كوش  - 18 رلفات . نیولا  396 ؛
 / هفسلف تاذل  مور 30/21 24 - هروس  - 23 . 149 هفـسلف /  تاذل  رلفات 22 - نیولا  13 ؛  - 12 دیدج /  ندـمت  يوس  هب  - 21 رلفات . نیولا 

154 و 149. هفسلف /  تاذل  - 26 314 و 103 . هتخانشان / دوجوم  ناسنا  - 25 . 247

نز قوقح  ناعفادم  هب  يرهطم  دیهش  رادشه 

هکنآ نمـض  هتفاـی و  یبرغ  ياهغبـص  ریخا  ياـهههد  رد  رـشب  قوقح  تضهن  زا  ياهخاـش  ناونع  هب  ناـنز  قوـقح  زا  عاـفد  تضهن  لخدـم 
هعماج يارب  اهنآ و  يارب  یناوارف  تالکـشم  اهتیمورحم و  زین  ییاههصرع  رد  دزادرپب ، نانز  قوقح  زا  عاـفد  هب  ییاـههصرع  رد  هتـسناوت 

ـ  يرهطم هّللاتیآ  دیهـش  دراد و  دوجو  تضهن  نیا  رد  هک  تسا  یگرزب  صقن  زا  یـشان  ییازلکـشم  یماـکان و  نیا  تسا . هدروآ  دـیدپ 
قوقح زا  عافد  هصرع  رد  يرایسب  ناعفادم  زین  ام  یمالسا  هعماج  رد  زورما  هنافـسأتم  تسا . هداد  رادشه  گرزب  صقن  نآ  هب  هرـس ـ  سدق 

نآ دای  تشادیمارگ  رد  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  نآ  روآدرد  ياهدـمایپ  هب  هکنیا  نودـب  دـناهتفر ؛ نایبرغ  هک  دـنوریم  ار  یهار  نامه  نانز 
. دشاب نانز  قوقح  ناعفادم  هار  ارف  نشور  یغارچ  هک  دیما  نادب  میدید . بسانم  ار  ناشیا  رادشه  زا  ياهدـیزگ  ییوگزاب  ماقمالاو ، دـیهش 
« رـشب قوقح   » مان هب  یعامتجا و  لئاسم  هنیمز  رد  یتضهن  یفـسلف ، یملع و  ياهتضهن  ياپ  هب  اپ  دعب ، هب  مهدفه  نرق  زا  برغ ، يایند  رد 
اب رشب  بلس  لباق  ریغ  يرطف و  یعیبط و  قوقح  هراب  رد  ار  شیوخ  راکفا  مهدجه  مهدفه و  نرق  نارکفتم  ناگدنـسیون و  تفرگ . تروص 

نیا دننارکفتم . ناگدنـسیون و  هورگ  نیا  زا  ویکـستنم »  » و رتلو » «، » وسور كاژ  ناژ  . » دندرک شخپ  مدرم  نایم  رد  ینیـسحت  لباق  راکتـشپ 
گرزب ناعرتخم  نافـشتکم و  قح  زا  تیرـشب  هعماج  رب  اهنیا  قح  هک  درک  اعدا  ناوتب  دـیاش  دـنراد . تیرـشب  هعماج  رب  یمیظع  قح  هورگ 

اب رـشب  بلـس  لباق  ریغ  يرطف و  یعیبط و  قوقح  هراب  رد  ار  شیوخ  راکفا  مهدـجه  مهدـفه و  نرق  نارکفتم  ناگدنـسیون و  تسین . رتمک 
هورگ نیا  هجوت  دروم  یساسا  لصا  دنراد . تیرشب  هعماج  رب  یمیظع  قح  هورگ  نیا  دندرک . شخپ  مدرم  نایم  رد  ینیـسحت  لباق  راکتـشپ 

چیه ار  اهيدازآ  قوقح و  نیا  تساهيدازآ . قوقح و  هلـسلس  کی  دـجاو  تعیبط ، تقلخ و  نامرف  هب  هرطفلاب و  ناـسنا  هک  دوب  هتکن  نیا 
هدارا لیم و  هب  دـناوتیمن  زین  قح  بحاص  ِدوخ  یتح  دـننک ؛ بلـس  یموق  ای  درف  زا  دـنناوتیمن  مان  چـیه  اب  ناونع و  چـیه  هب  هورگ  اـی  درف 

دنمتورث هایس ، دیفـس و  موکحم ، مکاح و  زا  معا  مدرم  همه  و  دزاس ؛ خلـسنم  نایرع و  اهنیا  زا  ار  دوخ  دیامن و  لقتنم  ریغ  هب  ار  اهنآ  دوخ ،
نیلوا تخاس . رهاظ  ار  دوخ  تارمث  یعامتجا  يرکف و  تضهن  نیا  دنربارب . و  يواستم »  » رگیدکی اب  اهيدازآ  قوقح و  نیا  رد  دنمتسم  و 
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هب دومن و  روهظ  زورب و  اههیمالعا  ياضما  اهماظن و  رییغت  اهبالقنا و  تروص  هب  هسنارف  رد  دـعب  اکیرمآ و  رد  سپـس  ناتـسلگنا و  رد  راب 
یـسایس یعامتجا و  يداصتقا و  لئاسم  رد  اهناسنا  قوقح  هنیمز  رد  ياهزات  راکفا  مهدزون  نرق  رد  درک . تیارـس  رگید  طاـفن  هب  جـیردت 

زا تموکح  لاقتنا  شکتمحز و  تاقبط  هب  عفانم  صیـصخت  موزل  مزیلایـسوس و  روهظ  هب  یهتنم  هک  داد  خر  يرگید  تالوحت  دـش و  ادـیپ 
هدش و وگتفگ  اهناسنا  قوقح  هراب  رد  هچنآ  متسیب ، نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  ات  دیدرگ . رگراک  هقبط  ناعفادم  هب  رادهیامرس  هقبط 

هقبط ربارب  رد  شکتمحز  رگراک و  هقبط  قوقح  ای  اـهتلود و  ربارب  رد  اـهتلم  قوقح  هب  تسا  طوبرم  هتفرگ ، تروص  یمادـقا  ًـالمع  اـی 
ـ  رـشب قوقح  یناهج  هیمالعا  رد  راب  نیلوا  يارب  دش و  حرطم  درم » قوقح   » ربارب رد  نز » قوقح   » هلئـسم متـسیب  نرق  رد  بابرا . امرفراک و 

مالعا احیرص  درم  نز و  قوقح  يواست  تشگ ـ  رشتنم  دحتم  للم  نامزاس  فرط  زا  يدالیم  لاس 1948  رد  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک 
هکنیا هب  رظن  و  يواست ،»  » و يدازآ » : » دوب زیچ  ود  یلـصا  روحم  رـضاح ، نرق  ات  مهدفه  نرق  زا  برغ  یعامتجا  ياهتضهن  همه  رد  دـش .

هداعلاقوف اهيربارب  اـهيدازآ و  رظن  زا  اـپورا  رد  نز  قوقح  خـیرات  هوـالع  هب  دوب و  اـهتضهن  ریاـس  هلاـبند  برغ  رد  نز  قوقح  تضهن 
ار وا  قوقح  يواست  نز و  يدازآ  تضهن ، نیا  ناماگشیپ  تفرن . نخـس  يواست »  » و يدازآ »  » هراب رد  زج  زین  دروم  نیا  رد  دوب ، رابترارم 
نز و يدازآ  نیمأت  نودب  هک  دندش  یعدـم  دنتـسناد و  دوب ـ  هدـش  ناونع  مهدـفه  نرق  زا  هک  رـشب ـ  قوقح  تضهن  ممتم  لمکم و  درم  اب 
نز و يدازآ  مدع  زا  یشان  یگداوناخ  تالکشم  همه  هوالع  هب  و  تسا ، ینعمیب  رشب  قوقح  يدازآ و  زا  نخـس  درم  اب  وا  قوقح  يواست 
ار نآ  ام  هچنآ  تضهن ، نیا  رد  دوشیم . لح  اـجکی  یگداوناـخ  تالکـشم  تهج ، نیا  نیمأـت  اـب  تسا و  درم  اـب  وا  قوقح  يواـست  مدـع 
زا ادج  دراد  يرایعم  قطنم و  تسا و  یلقتسم  ماظن  عبطلاب  ماظن  نیا  ایآ  هکنیا  ینعی  میدناوخ ، یگداوناخ » قوقح  ماظن  رد  یساسا  هلئـسم  »

لـصا میمعت  نامه  دوب  هتخاس  فوطعم  دوخ  هب  ار  ناهذا  هچنآ  دـش . هدرپس  یـشومارف  هب  هن ، ای  یعاـمتجا  تاسـسؤم  ریاـس  راـیعم  قطنم و 
یعیبط قوقح  ، » ثحب عوضوم  اهنت  زین  نز  قوقح  دروم  رد  رگید ، ترابع  هب  دوب . نادرم  هب  تبـسن  نانز  دروم  رد  يواست  لـصا  يدازآ و 

تسا و کیرش  تیناسنا  رد  درم  اب  نز  هک  دز  رود  بلطم  کی  نیا  فارطا  رد  اهیتخس  همه  سب . دوب و  رـشب » بلـس  لباق  ریغ  يرطف و  و 
لوصف زا  یخرب  رد  دشاب . رادروخرب  وا  اب  ربارب  درم و  دننام  رـشب  بلـس  لباق  ریغ  يرطف و  قوقح  زا  دیاب  سپ  تسا ، رایعمامت  ناسنا  کی 

ساسا و هک  میاهدرک  تباث  اجنآ  رد  تسا . هدـش  یفاک  اتبـسن  ثحب  یعیبط » قوقح  عبانم   » هراب رد  ( مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن   ) باتک نیا 
یهام غرم و  دنفسوگ و  بسا و  هک  تسا  رادروخرب  یصاخ  قوقح  زا  ناسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ تعیبط  دوخ  يرطف ، یعیبط و  قوقح  يانبم 

« دازآ  » دیاب همه  دنتـسه و  يواسم  یعیبط  قوقح  رد  همه  اهناسنا  رگا  و  تسا ، شنیرفآ  تقلخ و  تعیبط و  شاهشیر  دـناهرهبیب ، اهنآ  زا 
ناونع هب  يدازآ  يواست و  رادفرط  نادنمـشناد  درادن ؛ نآ  زا  ریغ  یلیلد  تسا ، هدـش  رداص  تقلخ  نتم  رد  هک  تسا  ینامرف  دـننک  تسیز 

. تسین تعیبـط  زج  يذـخأم  عـجرم و  زین  یگداوناـخ  ماـظن  یـساسا  هلئـسم  رد  اـعبط  دنتـشادن . نیا  زج  یلیلد  زین  اـهناسنا  يرطف  قوـقح 
نودب هک  دـندش  یعدـم  دنتـسناد و  رـشب  قوقح  تضهن  ممتم  لمکم و  درم  اب  ار  وا  قوقح  يواست  نز و  يدازآ  تضهن ، نیا  ناماگـشیپ 

ار نآ  ام  هک  ياهلئـسم  ارچ  مینیبب  دیاب  نونکا  تسا . ینعمیب  رـشب  قوقح  يدازآ و  زا  نخـس  درم  اب  وا  قوقح  يواست  نز و  يدازآ  نیمأت 
نز و فالتخا  توافت و  هک  دش  مولعم  زورما  مولع  وترپ  رد  ایآ  دشن . عقاو  هجوت  دروم  میدیمان ، یگداوناخ  قوقح  ماظن  رد  یساسا  هلئسم 

ییاهتیلوئـسم دریگیم و  قلعت  اهنآ  هب  هک  یقوقح  اهنآ و  یحور  یمـسج و  نامتخاس  ساسا  رد  تسا و  يوضع  هداس  توافت  کـی  درم 
رب هیضق  اقافتا  دشن ؟ زاب  نآ  يارب  هناگادج  یباسح  زورما  یعامتجا  ياههفـسلف  رد  تهج  نیدب  و  درادن ، يریثأت  دنریگب  هدهع  رب  دیاب  هک 
رد اـم  تشگ و  رتلدتـسم  رتنشور و  سنج  ود  ياـهتوافت  یناور ، یتـسیز و  یملع  ياهتفرـشیپ  تاـفاشتکا و  وـترپ  رد  تسا ؛ سکع 

همه اب  میاهدرک . ثحب  هراب  نیا  رد  ناسانـشناور  اهتسیژولویزیف و  ناسانـشتسیز و  تاـقیقحت  هب  دانتـسا  اـب  باـتک  نیا  لوصف  زا  یخرب 
هنالوجع یلیخ  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  دیاش  یهجوتیب  نیا  أشنم  تسا . یتفگش  هیام  نیا  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  یساسا  هلئـسم  اهنیا 

وا و يارب  يرگید  ياهیگراچیب  اهیتخبدـب و  تفرگ ، نز  زا  ار  اهیتخبدـب  هلـسلس  کی  هکنیا  نیع  رد  تضهن  نیا  اذـل  تفرگ . تروص 
اپ شیپ  نیرتهداس و  زا  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  یبرغ  نز  هک  دـید  میهاوخ  باتک  نیا  لوصف  رد  ادـعب  دروآ . ناغمرا  هب  تیرـشب  هعماج  يارب 
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نیا نوچ  دـنداتفا و  تاـفام  ناربـج  رکف  هب  نیمزبرغم  مدرم  هک  دوب  متـسیب  نرق  لـیاوا  رد  اـهنت  تسا و  هدوب  مورحم  قوـقح  نیرتهداـتفا 
هکنیا زا  لـفاغ  دنتـساوخ  هملک  ود  نیا  ینعم  زا  ار  اـههزجعم  همه  دوـب  يدازآ »  » و يواـست »  » هـنیمز رد  رگید  ياـهتضهن  هلاـبند  تـضهن 

َوُه اِمب  ناسنا  قح  يدازآ  يواست و   » بالط لوق  هب  دنرـشب و  هک  تهج  نآ  زا  رگیدـکی  اب  اهرـشب  هطبار  هب  تسا  طوبرم  يدازآ  يواست و 
یلو تسا ، دـنمهرهب  يواسم  یقوقح  زا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  دازآ  رگید  ناسنا  ره  دـننام  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  نز  تسا ؛» ٌناسنا 
هنوگ ود  یلو  دـنربارب »  » تیناسنا رد  درم  نز و  رگید . ياهیگنوگچ  اـب  تسا  یناـسنا  درم  صاـخ و  ياـهیگنوگچ  اـب  تسا  یناـسنا  نز 
هکلب تسین  یعامتجا  یخیرات و  ای  ییایفارغج و  لماوع  زا  یـشان  فالتخا  نیا  و  یـسانشناور ، هنوگ  ود  اهتلـصخ و  هنوگ  ود  اب  دـنناسنا 

ترطف تعیبـط و  دـض  رب  یلمع  هنوـگ  ره  تسا و  هتـشاد  فدـه  اـهیگنوگ  ود  نیا  زا  تعیبـط  هدـش . هـتخیر  شنیرفآ  نـتم  رد  نآ  حرط 
، میاهتفرگ ماهلا  تعیبط  زا  ار  درم ـ  نز و  هلمج  نآ  زا  و  اهناسنا ـ  يربارب  يدازآ و  هک  روط  نامه  ام  دروآیم . راب  هب  یبولطماـن  ضراوع 
ای تسا  یعیبط  همین  لقاال  عامتجا  کی  یگداوناخ  عاـمتجا  هکنیا  نینچمه  ار و  درم  نز و  قوقح  یگنوگ » ود   » اـی یگنوگ » کـی   » سرد

رما کی  ناسنا ـ  هلمج  نآ  زا  و  تاناویح ـ  ندـش  یـسنجود  ایآ  هک  تسه  حرط  لباق  لـقاال  هلئـسم  نیا  میریگب . ماـهلا  تعیبط  زا  دـیاب  هن ،
لوق هب  ای  تسا و  يوضع  هداس  یحطـس  توافت  کی  افرـص  سنج  ود  توافت  ایآ  و  تسا ؟ تقلخ  حرط  ءزج  اـی  تسا  یقاـفتا  یفداـصت و 
درم نز و  زا  کی  ره  ترطف ، نابز  قطنم و  رد  اـیآ  تسه ؟ وا  تیـسنج  زا  یناـشن  ناـسنا  ياهلولـس  زا  لولـس  ره  رد  لراـک » سیـسکلآ  »

؟ یسنجکی ای  تسا  یـسنجود  تیبرت  قالخا و  ایآ  یـسنجود ؟ ای  تسا  یـسنجکی  قوقح ، ایآ  هن ؟ ای  دنراد  دوخ  هب  صوصخم  یتلاسر 
يواست و زا  ریغ  مه  يرگید  لئاسم  هک  دـشن  هجوت  هتکن  نیا  هب  تضهن  نیا  رد  اهتلاسر ؟ اهتیلوئـسم و  نینچمه  و  روطچ ؟ اهتازاجم 

يربارب رگید ؛ بلطم  قوقح  هباشت  تسا و  بلطم  کـی  قوقح  يواـست  یفاـک . طرـش  هن  دـنمزال  طرـش  يدازآ  يواـست و  تسه . يدازآ 
ادمع تضهن  نیا  رد  رگید . زیچ  یناسمه  یلکـشمه و  يدـننامه و  تسا و  زیچ  کی  يونعم  يدام و  ياهشزرا  رظن  زا  درم  نز و  قوقح 

، تفرگ رارق  تیمک »  » عاعشلاتحت تیفیک » ، » دش هدرمـش  یکی  يدننامه »  » اب يربارب »  » تفر و راک  هب  هباشت »  » ياج هب  يواست »  » اوهـس ای 
نخس یلو  تفرگ ، نز  زا  اهیتخبدب  هلسلس  کی  ام  نرق  هک  تسین  کش  دیدرگ . ...  يو  ندوب  نز »  » یشومارف بجوم  نز  ندوب  ناسنا » »
دیاب اربج  یتخس و  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا  موکحم  نز  ایآ  ارچ ؟ دروآ . ناغمرا  وا  يارب  رگید  ياهیتخبدب  هلسلس  کی  هک  تسا  نیا  رد 

تـسا نیا  تقیقح  ار ؟ دیدج  ياهیتخبدب  مه  دنک و  درط  ار  دوخ  میدق  ياهیتخبدب  مه  هک  درادن  یعنام  چیه  ای  دنک ؟ باختنا  ار  یکی 
دوب و هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هب  نز  ِندوـب  ناـسنا  هک  دوـب  تهج  نیا  لوـلعم  اـبلاغ  میدـق  ياهیتخبدـب  درادـن . دوـجو  يربـج  چـیه  هک 
، شايزیرغ ياهاضاقت  شرادم ، شتلاسر ، شايرطف ، یعیبط و  عقوم  نز و  ندوب  نز  اوهـس  ای  ادمع  هک  تسا  نآ  زا  دـیدج  ياهیتخبدـب 
ود اهتلـصخ و  هنوگ  ود  اب  دنناسنا  هنوگ  ود  یلو  دنربارب »  » تیناسنا رد  درم  نز و  تسا . هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  شاهژیو  ياهدادعتـسا 

هتخیر شنیرفآ  نتم  رد  نآ  حرط  هکلب  تسین  یعامتجا  یخیراـت و  اـی  ییاـیفارغج و  لـماوع  زا  یـشان  فـالتخا  نیا  و  یـسانشناور ، هنوگ 
لامک نز و  صقن  ناونع  هب  ار  نآ  یهورگ  دوریم ، نخس  درم  نز و  یعیبط  يرطف و  تافالتخا  زا  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  بجع  هدش .

زا لفاغ  دننکیم ، یقلت  تسا  نز  يارب  اهتیمورحم  هلسلس  کی  درم و  يارب  اهيرادروخرب  هلسلس  کی  بجوم  هک  يزیچ  هرخالاب  درم و 
مورحم ار  يرگید  رادروخرب و  ار  یکی  صقان ، ار  يرگید  لماک و  ار  یکی  هتساوخن  شنیرفآ  هاگتسد  تسین ؛ حرطم  لامک  صقن و  هکنیا 

هدش و نز  رب  یملظ  نینچ  تعیبط  رد  هک  الاح  بوخ ، رایسب  دنیوگیم  هنامیکح ! یقطنم و  یقلت  نیا  زا  سپ  هورگ  نیا  دنیرفایب . نوبغم  و 
یـشومارف هب  ار  نز  یعیبط  عضو  رگا  ایآ  مییازفیب ؟ ملظ  رب  یملظ  میوش و  تلع  رب  دـیزم  دـیاب  مه  ام  ایآ  هدـش ، هدـیرفآ  صقاـن  فیعض و 

ندـش لاـمیاپ  بجوم  رتشیب  نز  يرطف  یعیبـط و  عضو  هب  هجوت  مدـع  تسا ؛ سکع  رب  هیـضق  اـقافتا  میاهدرکن ؟ لـمع  رتیناـسنا  میراپـسب 
همه اهرفیک  اهشاداپ ، اههرهب ، اهتیلوئـسم ، اهراک ، یکی ، نم  یکی و  وت  دیوگب  ددنبب و  ههبج  نز  ربارب  رد  درم  رگا  ددرگیم . وا  قوقح 

مارتحا عقوت  يریگب ، دزم  تراک  يورین  روخارف  هب  یشاب ، کیرش  نم  اب  دیاب  نیگنس  تخس و  ياهراک  رد  دشاب ، لکـشمه  هباشتم و  دیاب 
لباقم رد  ینک ، تکرـش  نم  اب  نادـنزرف  هنیزه  رد  يریگب ، هدـهع  رب  تدوخ  ار  تایگدـنز  هنیزه  مامت  یـشاب ، هتـشادن  نم  زا  تیاـمح  و 
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تـسا تقو  نیا  رد  ینک و ...  جرخ  نم  يارب  دیاب  وت  منکیم  جرخ  وت  يارب  نم  هک  هزادنا  نامه  هب  ینک ، عافد  تدوخ  زا  تدوخ  اهرطخ 
هوالع هب  رتشیب . شتورث  كالهتـسا  تسا و  رتمک  درم  زا  شدـیلوت  راـک و  يورین  عبطلاـب  نز  اریز  تسا  هکرعم  ِسپ  تخـس  نز  هـالک  هک 

هب هک  دـهدیم  رارق  یعـضو  رد  ار  نز  راوخریـش ، كدوک  تناضح  لمح و  عضو  ياهیتخـس  يرادراـب ، ماـیا  یتحاراـن  هناـهام ، يراـمیب 
یگدنز جوز »  » تروص هب  هک  ینارادناج  همه  درادـن ؛ ناسنا  هب  صاصتخا  تسا . دـنمزاین  رتشیب  یقوقح  رتمک و  یتادـهعت  درم و  تیامح 

یعیبط و عضو  نتفرگ  رظن  رد  دزیخیمرب . هدام  سنج  تیامح  هب  هزیرغ  مکح  هب  رن  سنج  نارادناج ، عون  نیا  همه  رد  دنانینچ ؛ دننکیم 
رارق یبساـنم  رایـسب  عضو  رد  ار  نز  اـهناسنا ، كرتـشم  قوقح  ندوب و  ناـسنا  رد  اـهنآ  يواـست  هب  هجوت  اـب  درم  نز و  زا  کـی  ره  يرطف 

دوخ و رادم  رد  دیاب  مادک  ره  فلتخم ؛ رادم  ود  رد  دناهراتـس  ود  درم  نز و  شتیـصخش . ...  هن  دوش و  هدیبوک  شـصخش  هن  هک  دهدیم 
تداعس یلصا  طرـش  َنوحَبْـسَی .» ٍکَلَف  یف  ٌّلُک  َو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َرَمَْقلا و َال  َكِرُْدت  ْنَا  اَهل  یغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال   » دیامن تکرح  دوخ  کلف 

يدازآ و دنهد . همادا  دوخ  تکرح  هب  شیوخ  رادم  رد  کی  ره  سنج  ود  هک  تسا  نیا  يرشب  هعماج  تقیقح  رد  درم و  نز و  زا  کی  ره 
هدیرفآ یتحاران  هعماج  نآ  رد  هچنآ  دندرگن . جراخ  شیوخ  يرطف  یعیبط و  ریسم  رادم و  زا  مادک  چیه  هک  دشخبیم  دوس  هاگنآ  يربارب 

زا عامتجا » هناـخ و  رد  نز  یقوقح  ماـظن   » هلئـسم میتسه  یعدـم  اـم  هکنیا  رگید . زیچ  هن  تسا  تعیبط  ترطف و  ناـمرف  دـض  رب  ماـیق  تسا 
ار تعیبـط  ًـالوا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دوشن  هدنـسب  هتـشذگ  ياـهیبایزرا  هب  دریگ و  رارق  یباـیزرا  دروم  دـیاب  اددـجم  هک  تسا  یلئاـسم 
مییامن و يرادربهرهب  رثکادح  رـضاح ) نرق  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ   ) نیریـش خـلت و  تایبرجت  عومجم  زا  ایناث  میهد ، رارق  دوخ  يامنهار 

نیا رد  اهتشونیپ : (. 37 ص 26 ـ  ج19 ، راـثآ ، هعومجم  .) دـباییم ققحت  یعقاو  ینعم  هب  نز  قوـقح  تضهن  هک  تسا  تقو  نیا  رد  اـهنت 
نز یفاک . طرش  هن  دنمزال  طرـش  يدازآ  يواست و  تسه . يدازآ  يواست و  زا  ریغ  مه  يرگید  لئاسم  هک  دشن  هجوت  هتکن  نیا  هب  تضهن 

. دیامن تکرح  دوخ  کلف  دوخ و  رادم  رد  دیاب  مادک  ره  فلتخم ؛ رادم  ود  رد  دناهراتس  ود  درم  و 

يردام ماقم  نز و  هداوناخ ،

زاب تسا  هتفرگ  تروص  رصاعم  يایند  رد  هک  یگنهرف  ياههمجه  برخم و  ياهشالت  همه  دوجو  اب  يرتنالک 1 . میهاربا  رتکد  هدنسیون :
ياههناسر یـشرورپ ، یـشزومآ و  ياههاگتـسد  هک  تسین  یکـش  . دراد هدهعرب  نادنزرف  هدـنیآ  تیبرت و  رد  ار  یلـصا  شقن  هداوناخ » » مه

زاب اما  دـننکیم ، افیا  يدـج  شقن  هعماج  نادنورهـش  تیـصخش  يریگلکـش  رد  دوخ  يهبون  هب  مادـکره  تاطابترا  يژولونکت  یتوص و 
ياهتیفرظ اهدادعتـسا و  زورب  تیـصخش و  نتـسشن  راب  هب  رد  ار  شقن  نیرترادـیاپ  نیرترثؤم و  یقرـش ، عماوج  رد  هژیو  هب  هداوناـخ » » مه

ینعی دنـسرب ، لالقتـسا  نس  هب  هکنآ  زا  شیپ  نادنزرف  هک  دریگیم  همـشچرس  اجنآ  زا  لیدبیب  شقن  نیا  دنکیم . افیا  اهناسنا  يدادادخ 
يارب ناـمز  نیرتبساـنم  نارود  نیمه  دـننکیم . يرپس  هداوناـخ  ياـضف  رد  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  یناوجون  یکدوک و  تیلوفط ، نارود 

تمینغ تشادهب ، تیاعر  مدع  ای  تیاعر  یمظنیب ، ای  مظن  لیبق  زا  یقالخا  ياهانبریز  زا  يرایسب  تسا . نادنزرف  تیصخش  نتفرگ  لکش 
راتفگ و رد  تقادص  تشز ، ای  ابیز  یقالخا  ياهتلصخ  یتالابمیب ، ای  یسانشتیلوئسم  یلبنت ، ای  يرگـشالت  تقو ، نداد  رده  ای  ندرمش 
رد ار  اهناسنا  هدـنیآ  هداوناخ ، نورد  زا  هدـمآرب  یقالخا  ياهانبریز  دـنیآیم . دـیدپ  نارود  نیمه  رد  یگمه  نآ و ...  فالخ  اـی  راـتفر و 
رد هک  تسا  یناینب  نامه  لوصحم  صاخـشا ، یعامتجا  طـباور  كولـسوریس و  هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  ور  نیا  زا  دـننزیم ، مقر  هعماـج 

کی درم و  کی  نایم  تیجوز  هطبار  يرارقرب  اب  تسخن  ماگ  رد  هداوناخ  نوناک  . 2 تسا . هداهن  انب  ار  نآ  هداوناخ  صخشم ، يهرود  کی 
هاگن رد  نوناک  نیا  تیمها  دریگیم . دوخ  هب  يرگید  ياوه  لاح و  هتفای و  هعـسوت  نادـنزرف  دـلوت  اب  نامز  رتسب  رد  1 و  دیآیم دیدپ  نز 

نداد و ناماس  هجیتن  رد  دوخ و  نادنزرف  جاودزا  هب  تبـسن  ات  دـهدیم  نامرف  نیدـلاو  هب  نابرهم  دـنوادخ  هک  تسا  ياهنوگهب  میرکنآرق 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ   2. دنیامن مادقا  دـیآیم ، دـیدپ  جاودزا  اب  هک  ياهداوناخ  نورد  رد  نانآ  هب  ندیـشخب  تیلوئـسم 
دوخ هنسح  تنـس  ار  جاودزا  رگید  ياج  رد  3 و  هتـسناد دنوادخ  دزن  انب  نیرتیمارگ  نیرتبوبحم و  ار  جاودزا  زا  هدمآرب  نوناک  ملـسو )
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دیاب دنـشکیم و  شود  رب  ار  ییاهتیلوئـسم  فیاظو و  نز  درم و  زا  مادکره  هداوناخ  نوناک  ندـمآ  دـیدپ  زا  سپ   4. تسا هدومن  یفرعم 
هلمج زا  نآ و  ياضعا  يارب  ياهدـنزاس  مرگ و  نوناـک  هب  هاـگنآ  هداوناـخ  دنـشاب . ساـسح  قیقد و  اهتیلوئـسم  فیاـظو و  نیا  هب  تبـسن 

نیا هب  لمع  رد  دعب  ماگ  رد  دنسانشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  تسخن  ماگ  رد  نز  درم و  هک  دوشیم  لیدبت  نادنزرف 
هب رما  نیا  هتفرگرارق و  درم  هدـهعرب  مالـسا  هشیدـنا  رد  هداوناخ  هاـفر  تشیعم و  نیمأـت  تیلوئـسم  دنـشاب . يدـج  اهتیلوئـسم  فیاـظو و 

نوناـک هب  یـشخبامرگ  رد  نز  يروحم  شقن  اـج  نیمه  زا  تسا . هدومن  نز  هجوتم  ار  هناـخ  یلخاد  تیریدـم  تیلوئـسم  یعیبـط  تروـص 
لحم ار  نز  ناماد  هرـسسدق ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نوچمه  ياهتـسویپ  ادـخ  هب  فراـع  هک  تسین  تهجیب  دوشیم . راکـشآ  هداوناـخ 

يهدهع زا  یتسرد  هب  نز  هکنیا  يارب  دنزیم . دییأت  رهم  تقیقح  نیمه  رب  زین  تایاور  زا  يرایسب  و  دنادیم . درم  یتوکلم  يونعم و  جورع 
يهلحرم نیتـسخن  زا  تاروتـسد  نآ  تسا . هدومن  وا  هجوـتم  ار  یقیقد  ساـسح و  یتـیبرت  تاروتـسد  مالـسا  دـیآرب  گرزب  تیلوئـسم  نیا 

رد دباییم . همادا  دنزرف  دشر  تیلوفط و  یگراوخریـش ، دلوت ، ینعی  يدـعب ، لحارم  رد  دوشیم و  زاغآ  نز  دوجو  رد  نینج  نتفرگلکش 
يدـج رثا  دـنزرف  هدـنیآ  تیـصخش  تیبرت و  رب  ردام  هژیو  هب  نیدـلاو  تالیخت  راکفا و  یتح  هک  راتفر  راـتفگ و  اـهنت  هن  لـحارم  نیا  همه 

رد هک  دهدیم  ناشن  هدومن  هضرع  دیدج  رـصع  ياهناسنا  هب  نیمز  برغم  يارگایند  رکفت  گنهرف و  هچنآ  قیقد  یـسررب  . 3 دراذگیم .
نهذ هک  برغ ، رد  هداوناخ  داـهن  یـشاپورف  تسا . هدوب  نز » و« هداوناـخ » » هتفرگرارق بیرخت  همجه و  دروم  تدـش  هب  هچنآ  گـنهرف  نیا 
هریت هیاس  تسا  ینامزرید  هک  تسا  يدام  رکفت  نیمه  جـیاتن  راـثآ و  زا  هدرک  فوطعم  دوخ  هب  ار  یبرغ  ناحلـصم  نارکفتم و  زا  يرایـسب 

لیـصا داهن  هکنآ  زا  سپ  دیدج ، رـصع  رد  هتفرـشیپ  رایـسب  یتعنـص  ياهروشک  تسا . هدنارتسگ  نیمز  برغم  نامدرم  یگدـنز  رب  ار  دوخ 
ناردام درجم ، ناردـپ  نازابسنجمه ، جاودزا   5 دناهدش مگردرـس  هیاپ  یب  ياهیگدـنز  زا  یعاونا  نایم  رد  دـناهداد  تسد  زا  ار  هداوناخ 
هداوناخ داهن  یـشاپورف  كاندرد  جـیاتن  زا  یگمه  نارتخد و ...  جاودزا  زا  شیپ  يرادراب  يرگیپسور ، ناکدوک ، نانز و  تراجت  درجم ،
هتـشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  نانز  تیثیح  تیـصخش و  قوقح ، زا  عافد  ياعدا  اـب  هک  برغ ، یتسینمف  رکفت  رگید  يوس  زا  تسا . برغ  رد 

هب نز  یلاعتم  ياهشزرا  زا  دـیدج  يایند  رد  ناوتیمن  رگید  هک  هدـیماجنا  نز  لیدـبیب  دـنلب و  هاگیاج  طاطحنا  بیرخت و  هب  ناـنچ  دوب 
رتـالاب و رایـسب  یهاـگیاج  رد  ار  نز  دریگرارق  هجوت  دروم  یبوخ  هب  رگا  نز  يرداـم  شقن  دروآ . ناـیم  هب  ینخـس  وا  يرداـم  شقن  هژیو 

دوجوم نیا  هک  هدومن  شالت  نانز  ندناشک  لاذـتبا  هب  رد  ياهنوگهب  برغ  يدام  رکفت  اما  دـهدیم ؛ رارق  یناسنا  هعماج  رد  درم  زا  رترثؤم 
يایند رد  هک  تفگ  دـیاب  يراسمرـش  فسأت و  اب  تسا . هدـش  لیدـبت  تفـص  ناطیـش  نازاـبسوه  ناتـسد  رد  ياهچیزاـب  هب  زورما  یلاـعتم 

وا يردام  شقن  هژیو  هب  نز  ماقم  . 4 6. دیآیم رامـش  هب  قاچاق  عاونا  نیرتروآدوس  زا  ردخم  داوم  زا  سپ  نارتخد  نانز و  تراجت  نردم ،
ریز تشهب  :» دیامرفیم ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تسا . دنمـشزرا  دنلب و  رایـسب  نید  يایلوا  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد 
لام ناج و  اب  هک  تسا  رادهدنز  بش  رادهزور  دننامه  دوشیم ، رادراب  نز  هک  یماگنه  :» دـیامرفیم رگید  ياج  رد  »7 و  تسا ناردام  ياپ 
نایب کی  رد  دنکیم  دای  اهنآ  زا  نایب  ود  هب  دیآیمرب ، ردام  ردـپ و  مارتحا  ددـص  رد  نآرق  هک  هاگنآ   8 .« دنکیم داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ،

. دزادرپیم ردام  زا  صاخ  یمیرکت  هب  یصاصتخا ، نایب  رد  یلو   9. دهدیم رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  ار  ود  ره  هدرک و  نیدـلاو  هب  ریبعت 
هکلب دـنکیم ، نایب  ار  یـصاصتخا  هفیظو  درم  يارب  هک  هنوگنآ  تسین ، هنانز  هفیظو  کـی  رکذـت  قح ، ترـضح  نخـس  نیا  هکنآ  بلاـج 

میرکت زا  ناشن  درم ، ربارب  رد  نز  زا  قح  ترضح  یصاصتخا  رکـشت  نیا   10. تسا ردام  ناونع  هب  نز ، زا  زیمآرکشت  هناسانـش و  قح  ینایب 
اب دوشیم  هدید  نز  تلزنم  ماقم و  زا  مالسا  هاگن  رد  هچنآ  نایم  یتسار   11. تسا یهلا  سدق  هاگراب  رد  يو  تلزنم  یگرزب  ندوب و  ردام 

نهیم نادنورهـش  هک  کنیا  تسا  دـیما  دوشیم . هدـید  يریگمـشچ  رایـسب  توافت  هدروآ  ناغمرا  هب  نیمز  برغم  يارگيدام  رکفت  هچنآ 
هب نز  تلزنم  ماقم و  یلاعت  دشر و  دـهاشدناهدز  مقر  ار  شیوخ  یگدـنز  میرک  نآرق  ینارون  رکفت  بان و  مالـسا  وترپ  رد  ناریا  نامزیزع 

ص256، قوقح ، يژولونیمرت  يدورگنل ، يرفعج  رفعج  دـمحم  . 1 اهتشونیپ : هللاءاشنا  میشاب . یمالـسا  هعماج  رد  وا  يردام  شقن  هژیو 
: هب دـیرگنب  . 5 ناـمه . . 4 ص1178 . ج2 ، هـمکحلانازیم ، . 3 و 33 . تاـیآ 32  رون ، هروـس  . 2 . 1372 نارهت شناد ، جـنگ  مشـش ، پاچ 
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، همکحلا نازیم  يرهـش ، ير  يدهم  دمحم  . 7 ص27 . ، 19 هرامـش نانز ، باتک  همانلـصف  هب  دیرگنب  . 6 ص 289 . موس ، جوم  رلفاـتنیولا ،
ص لالج ، لاـمج و  هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللادـبع  . 11 نامه . . 10 هیآ 15 . فاقحا ، هروس  . 9 ص275 . نامه ، . 8 ص712 . ج10 ،

ص 109. هرامش 19 ، نانز ، همانلصف  زا  لقن  ، 178

1 یمالسا نافرع  رد  نز 

زا ار  نز  تیعقوم  ماقمدناهدرک و  یعـس  هداد و  رارق  ثحب  دروم  يرگید  هاگدـید  زا  ار  نز  دوجو  هلئـسم  افرع   www.wsiri.org: عبنم
ام هک  مادام  دشاب و  يدوجو  یقیقح  للع  هب  للعم  دیابیم  ندوب  نز  درمای و  تثونا  تروکذ و  دننک . نییبت  یهلا  يدوجو و  هاگدید  کی 

یلاح رد  میاهدرب  یپ  نز  شنیرفآزار  هب  ام  هک  تفگ  میناوتیمن  میـشاب  هدرکن  لیلعت  نییبت و  یهلا  يدوجو  هاگدـید  کی  زاار  هلئـسم  نیا 
يافرعهصاخ افرع ، رظن  دناهداد ، رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  يرهاظ  یحطس و  هاگدیدکی  زا  ار  هلئسم  ًابلاغ  رگید ، نارکفتم  مینیبیم  هک 

صوصخ نیا  رد  ناـنآ  لاوقا  زا  یخرب  ناـیب  هب  اـجنیارد  اـم  هک  تسا  هدوب  رگید  يزیچ  نز  يدوجو  ماـقم  نأـش و  هراـبرد  لـمکم  لـماک 
باتک رد  یبرع  نبا  هک  یلئاسم  ایکی ز  میهدیم  رارق  یسررب  دروم  ار  تسا  یمان  يافرع  زا  یکی  هکیبرع  نبا  رظن  اج  نیا  رد  میزادرپیم 

نیرتمهمزا یکی  رد  ار  هلأـسم  نیا  یبرع  نبا  هک  نیا  بلاـج  تسا و  دوجو  ماـظن  رد  وا  هبترمو  نز  ماـقم  دزاـسیم  حرطم  مکحلا  صوصف 
تفه تسیب و  هراـبرد  باـتک  نیا  رد  یبرع  نبا  هک  تسارکذ  هتـسیاش  دزاـسیم . حرطم  هداد  صاـصتخا  يدـمحم  ماـقم  هب  هـک  یلوـصف 
هرابرد هک  یتایاورو  تایآ  هب  هراشا  اب  باتک  نیا  صوصف  زا  یـصف  ره  رد  دنکیم و  ثحب  تسا  هدـشرکذ  نآرق  رد  اهنآ  مان  هک  يربمایپ 

صف نیرخآ  رد  دزادرپیم . یهلا  برق  تفرعم و  جرادـم  رد  وا  تلزنمو  ربمایپ  نآ  هبترم  ماقم و  هرابرد  ثحب  هب  تسا  هدـش  دراو  يربمایپ 
هراـشا یهلا  تفرعم  رد  وامهـس  وا ، تبحم  نز و  ماـقم  هلئـسم  هب  یبرع  نبا  تسا  صوـصف  متاـخ  تـقیقح  رد  هـک  باـتکنیا  صوـصف  زا 

صف مظعا  شخب  نانز  یهلا  ناش  ماقم و  هرابرد  ثحب  دنادیم  تسا  توبنهبترم  لامک  هک  يدمحم  ماقم  تاصاصتخا  زا  ار  نآ  دنکیم و 
ُبیطلا و َو  ُءاـِشنلا  ٌثـالَثمَکاینُد ، ْنِم  َّیِلا  َبِّبُج  هک  تسا  يوبن  ثیدـح  نیا  هراـبرد  یبرع  نبا  ثحب  یماـمت  دوـشیم . لـماشار  يدـمحم 

هدید رون  زامن و  رطع و  نانز  تسا  هداد  رارق  نم  لد  رد  ار  زیچ  هس  تبحم  امـشيایند  نیا  زا  دنوادخ  ینعی  ِةولَـصلا ؛ ِیف  ینیَع  ُةُّرق  ْتَلِعُج 
نایم رد  ار  ص   ) لوسر ترـضح  زاتمم  ماقم  ثیدحنیا  هرابرد  ثحب  اب  دنکیم  یعـس  یبرع  نبا  تسا  هداد  رارق  زامن  رد  ار  لد  شمارآو 
عون لامکو  دـنکیم  تلـالد  نآ  رب  ثیدـح  نیا  هک  ار  یهلا  تفرعم  تبحم و  هلأـسم  ود  رذـگهر  نیازا  دزاـس و  صخـشم  یهلا  ناربماـیپ 

. دیامن دزشوگ  تسا  هدیسرروهظ  هب  هیدمحم  تقیقح  هبترم  رد  نآ  لامک  تسا و  هتفهن  نآ  رد  ناسنا 

2 یمالسا نافرع  رد  نز 

تسا درم  تقیقح  زا  یئزجنز  هک  تسا  هدش  هتشرس  درم  دوجو  رد  نز  تبحم  ثیح  نب  ازا  یبرع  نبا  رظن  هب   www.wsiri.org: عبنم
اهیئادـج زا  دـنکیم و  تیاـکح  نوچ  ینزاونـشب  تسا  شیوخ  لـصا  هب  عرفو  عرف  هب  لـصا  قوش  رادومن  نز  هب  درم  لـباقتم  قوـش  نیا  و 

لصو راگزور  دیوجزاب  شیوخ  لصا  زا  دنامر  دوک و  یـسکره  دناهدیلان  نز  درم و  مریفنزا  دنا  هدیربب  ارم  ات  ناتـسینزک  دنکیم  تیاکش 
تبحم يدوجو و  لـصا  کـی  زا  تسا  یعرفناـنز  تبحم  عقاو  رد  تسا و  ءزج  هب  قاتـشم  یلک  ره  عرف و  بلاـط  یلـصا  ره  سپ  شیوخ 

يدوجوبح نیا  رگا  تسا و  داجیا  دوجو و  لصا  هک  تسا  قلخ  هب  قح  بح  اـی  یهلا  بحنآ  دراد و  نایرـس  تاـنئاک  همه  رد  هک  یلک 
ْیَِکل َْقلَْخلا  ُْتقَلَخَف  ٌفَرُْعا  ْنَا  ُْتیَبْحَاَـف  ًاـیفْخَم  ًاْزنَک  ُْتنُکهک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هکناـنچ  دوبن . يربـخ  مدآ  ملاـع و  زا  دوبن  ناـیم  رد 

قلخ هب  قـح  قوـش  اـما  تسا  قـح  هب  قـلخ  قوـشو  بح  يرگید  قـلخ و  هب  قـح  بح  یکی  دراد  فـلتخم  هبنج  ود  یهلا  بح  اـما  ْفَرُْعا 
مهیلا ًاقوشدـشا  ینِا  دواد  ای   » هک تسا  هدـمآ  دواد  ترـضح  هب  باطخ  یـسدق  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تسا  قح  هب  قلخ  قوش  زا  رتدـیدش 

دروآیم ار  یلیالد  رذگهر  نیا  رد  یبرع  نبا  تسا  نف  رادـیدهب  نانآ  قایتشا  زا  رتشیب  یـسب  نم  ناگدـنب  ياقل  هب  نم  قوش  دواد  زا  ینعی 
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قوش تسین و  لـصا  زجيزیچ  تقیقح  رد  عرف  نوچ  تسا  شیوخ  لـصا  هب  عرف  قوش  زا  رتشیب  یـسب  عرف  هب  لـصا  قوش  هک  نیا  رب  ینبم 
لماش قلخ  هب  قح  قایتشا  سپ  تسا  شیوخ  هب  قایتشا  قاتـشم  دـبع  رهظمرد  هک  تسا  نتـشیوخ  هب  لصا  قوش  تقیقح  رد  لـصا  هب  عرف 
تـسا قح  هب  قلخ  دبع و  قایتشا  زا  رتلماکیـسب  ثیح  نیا  زا  دنکیم و  تلالد  قایتشا  يانعم  ود  ره  رب  دوشیم و  زین  قح  هب  قلخقایتشا 
ماودلا یلع  مه  لاصو  اقل و  قوش  دراد  ماود  تبحم  وبح  هک  مادام  دراد و  دوجو  قلخ  قح و  نایم  ماود  وحن  هب  یبرع  نبا  رظن  زا  تبحم 

نوچ تسا و  راهظا  روهظيارب و  قح  یتاذ  بح  زین  نآ  تلع  تسا و  یمئاد  قلخ  روص  رد  ملاع  رد  قح  روهظاریز  تشاددهاوخ  رارمتسا 
قارف نآ  زاغآ  هک  تبحم  زا  تسا  ياهریاد  هباثم  هب  دوجو  دـنیبیم . تبحم  نیا  ردیناف  ار  ملاع  تادوجوم  وا  تسا  قلطم  يانف  بح  همزال 

تانیعت زا  ملاع  نیا  رد  هک  یناسک  ، دوشیم لصاح  یهلا  نابرقم  دوهـش و  لها  يارب  ملاع  نیا  رد  یهلا  ياقل  نیا  تسا  لاصو  نآناـیاپ  و 
هتـشگ و ققحتم  دشاب  انف  هبترم  نامه  هک  يدارا  توم  هب  هدیرب و  یناسفن  تاهیتشم  وتعیبط  دویق  زا  هدش و  یناف  شیوخ  يزاجم  تاینا  و 

یناسنا رهظم  رد  یبرع  نبا  هاگدید  زا  ملاع  نیارد  بح  نیا  روهظ  لامک  دنشاب . هدیـسر  برق  نیع  تبحم و  لامک  هب  انف  هبترم  هب  ققحتاب 
هـصنم هبحاکن  رد  وا  ریبعت  هب  هک  تسانف  هبترم  زا  یتوسان  هأـشن  نیا  رد  یلماـک  ناـیب  دوخ  دوشیمهدـید و  نز  درم و  ناـیم  تبحم  رد  نآ 
طابترا رد  یبرع  نبا  مهزاب  تسا  هدرک  یلجت  نز  دوجو  قفازا  هک  تسا  قح  لامج  رون  هدهاشم  زا  ياهوج  یناسنا  تبحم  دسریم . روهظ 
تافـص امـسا و  هعماـج  رهظم  وا  رظن  زا  ناـسنا  دـهدیم . رارق  هجوت  دروم  يرگیدهاگدـید  زا  ار  نز  زاـتمم  ماـقم  يوبن  ثیدـح  نیمه  اـب 
یحور نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  قادصم  هبناسنا  تسا  یهلا  يانسح  تافص  ءامـسا و  یلجت  روهظ  ناسنا  دوجو ، هأشن  رد  تسایهلا و 

. دناهدش يوربندروآ  هدجس  هب  رومأم  هاگتشرف  تسا و  هتشگ  یهلا  حور  خفن  هتسیاش  هجیتن  رد  وهدیـسر  يدوجو  لادتعا  هبوت و  هبترم  هب 
تفرعم يارب  هار  نیرتـهب  سفن  تفرعم  هجیتـن  رد  تسا  هتفاـی  زوربو  روهظ  تـالامک  همه  نآ  رد  هک  یهلا  تسیا  هخفن  یناـسنا  سفن  سپ 

هب ققحت  تهج  هب  ناـسنا  تساقح و  تیبوبر  تفرعم  تهج  لـماک  قـیرط  اـهنت  هبر  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  قادـصمبهکلب  تسا  بر 
هنییآ و مکح  رد  یبرع  نبا  ریبعت  هب  ناـسنا  دـنکیم . بسک  اـهنآ  هب  يدوهـش  ملع  يو  رهظم  رد  اـهنآ  روهظ  هزادـنا  هب  و  ءامـسا ، تقیقح 

ینعم نیا  هب  مکحلا  صوصف  باتک  زایمدآ  صف  رد  هک  نانچ  دـنکیم . هدـهاشم  اهنآ  رد  ار  شیوخ  تـالامک  دـنوادخ  هک  تسایتآرم 
رسو دنک  هدهاشم  شیوخ  تاذ  زا  جراخ  هبترم  رد  ار  شیوخ  يانسح  ءامسا  هک  درک  هدارایلاعت  هناحبـس و  دنوادخ  نوچ  هک  دراد  هراشا 
ندید دننام  هب  دوخ  تاذ  رد  ار  دوخ  ندید  يو  ریبعتهب  اریز  دـیرفآ ، ياهنیئآ  دـننام  هب  ار  ملاع  دـیامن  راهظا  شیوخ  رب  ار  شیوخ  يامـسا 
دوجو دوب و  الجدقاف  ياهنیئآ  حور و  یب  يدبلاک  دننام  مدآ  نودـب  ملاع  اما  تسین  دـشاب  هنیئآ  دـننام  هبنآ  يارب  هک  يرگید  رما  رد  دوخ 
تهج نیمه  هب  تسا و  هدیـسر  داجیا  تیاغ  دوجو و  لامک  هب  مدآشنیرفآ  ام  ملاع  تسا و  دـبلاک  نیا  حور  هنیئآ و  نیا  يالج  نیع  مدآ 

دنوادـخ هک  ینعم  نیدـب  مهمحریفهقلخ  یلا  قحلا  رظنی  هب  هناف  دـنکیم ، ریبعت  ملاع  مشچ  کـمدرم  اـی  دوجو ، نیعلاناـسنا  هب  مدآ  زا  يو 
لامک یبرع  نبا  رظن  رد  اما  دیامنیم . هضافا  ملاع  رب  ار ، يداجیا  ینامحر  تمحر  دوجوضیف و  دیامنیم و  رظن  قلخ  هب  وا  دوجو  هطساوب 

رد ةأرم   » ظـفل وا  رظن  رد  یئوگ  دوشیم و  قـقحتم  وا  دوـجو  تآرم  رد  میئوگبرتـهب  اـی  نز  دوـجو  رد  مدآ  ملاـع و  رهظم  رد  قـح  دوـهش 
یهلا و تالامک  يامن  مامت  هنیئآ  وا  رظنزا  نز  دراد . مات  بساـنت  تسا  هنیئآ  ياـنعم  هب  هک  ةآرم   » ظـفلاب تسا  نز  ياـنعمب  هک  یبرعناـبز 

هبنجدوشیم لصاح  نآ  زا  هک  یتفرعم  دوهش و  نیا  دنک ، هدهاشم  شیوخ  دوجو  هنیئآ  رد  ارقح  درم ، رگا  تسا  لامج  تافص  ات  يالجم 
یلعف و رهظم  ود  رد  ار  قح  اریز  تسا  لـماک  ماتيدوهـش و  نیا  دـیامن . هدـهاشم  نز  دوجو  تآرم  رد  ار  شیوخ  رگا  اـما  دراد . یلاـعفنا 

روهظ زا  یلماکو  مات  يالجم  هکلب  تسا  یهلا  ِّبُح  رهظم  نیرتلماک  اهنت  هن  نز  یبرع  نبا  رظن  زا  لاـحره  هب  تسا  هدرک  هدـهاشم  یلاـعفنا 
نیمه هب  دـیامنیم . هدـهاشم  ار  قح  تالامک  تافـص و  ءامـسا و  لصا  فراـع و  نآ  رد  هک  تسا  یتآرم  تسا و  قلخ  رد  قح  تـالامک 

نارگید رب  ار  نانزنآ  رد  ص   ) لوسر ترـضح  هک  نیا  رـس  هدـمآ و  نایمب  نز  زا  نخـس  یلا ...  ببح  فیرـش  ثیدـحرد  هک  تسا  تهج 
همعاـج نآ  رد  ناـنز  داـسف  حالـص و  زا  هعماـج  کـی  داـسف  حالـص و  دوشیم ... . نشور  ناـیب  نیا  زا  تسا  هتـشاد  مدـقم  زاـمن ) رطع و  )
تیبرت دب  تسا  نکمم  دـهدتاجن و  ار  تما  کی  هچب  نآ  دـنک و  تیبرت  بوخ  ار  شاهچب  تسا  نکمم  ردام  کی  دریگیمهمـشچرس ... 
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فیرشلا هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دوش . تما  کی  كاله  بجوم  هچب  نآ  دنک و 

سدقمعافد نانز و 

نادـند نب  ات  قارع  یثعب  نمـشد  ربارب  رد  رهـشمرخ  هزور  عافد 35  رد  یلیمحت و  گـنج  زاـغآ  زا  هک  تسا  یناـنز  زا  یکی  ینیـسح  ارهز 
زا ناعفادـم  رگید  رارـصا  اب  تاحارج و  تدـش  رثا  رب  هک  ییاج  ات  درک  تمواقم  داتـسیا و  رهـشمرخ  نادرم  شوداشود  ، مک نس  اب  حلـسم 
رد یگنهرف  ياهراک  رد  تکرش  اب  ناوارف  یکیزیف  تالکشم  دوجو  اب  رـضاح  لاح  رد  دصرد  رابناج 30  ینیسح  ارهز  دش . جراخ  هقطنم 

. دنکیم تیلاعف  فلتخم  شزومآ  زکارم  رد  سدـقم  عافد  لاس  تشه  لئاسم  اب  ناناوج  ییانـشآ  تداهـش و  راثیا و  گنهرف  جـیورت  هنیمز 
اب يدوخ  ياهورین  ، تشاد دوجو  يزرم  ياـهيریگرد  دـش . عورـش  هاـم 1359  نیدورف  لـیاوا  زا  عقاو  رد  قارع  هلمح  : دـیوگیم ینیـسح 

. تشاد همادا  اهيریگرد  نیا  دندیـسر . تداهـش  هب  زرم  رد  هاپـس  ياهورین  زا  نت  ود  هامدادرخ  . دنتـشاد يریگرد  زرم  رد  نمـشد  ياهورین 

. دراد تشد  تلاح  رهـشمرخ  دادیم . خر  هدـنکارپ  ییاهيریگرد  دـندرکیم و  زواجت  یمالـسا  يروهمج  ياهبآ  هب  یقارع  ياـههچوان 
حوضو هب  نیاربانب  دندیباوخیم ، ماب  تشپ  يور  رب  ناتـسبات  ياهبش  رد  یلاها  رتشیب  نیمه  يارب  درادـن ، یعیبط  عنام  لک  رد  هپت و  چـیه 

هب هاپـس  ياهورین  زا  رگید  یکی  هامریت  رد  میدینـشیم . ار  ناشیادص  میدـیدیم و  ار  نمـشد  يدوخ و  ياهورین  نیب  ریت  ندـش  لدـب  در و 
نیا مادـص  هک  میدرکیمن  رکف  یلو  دریگب  تروص  ناریا  هب  قارع  يوس  زا  ياهلمح  هک  میدادیم  ار  لامتحا  نیا  ام  هتبلا  دیـسر . تداـهش 

ار ینوکسم  قطانم  نارابمب  قارع  بورغ  زا  ًابیرقت  هک  رویرهش  زور 31  ات  دهد . ماجنا  ار  ياهدرتسگ  هلمح  نینچ  هک  دشاب  هدش  حیقو  ردق 
نانز هژیو  هب  دوب و  هدش  هیلخت  اههناخ  يزرم  قطانم  رد  ًابیرقت  نآ  زا  لبق  ات  هتبلا  دیسر . رهش  زکرم  هب  هک  بش  رخآ  ات  درک  عورـش  زرم  زا 

يرتشیب دادعت  دندیسر و  تداهش  هب  اهیلیخ  دندش و  ریگلفاغ  باوخ  رد  مدرم  همه  دندوب . هداتسرف  زرم  زا  رترود  قطانم  هب  ار  ناکدوک  و 
هدرک هدامآ  ار  مردارب  رهاوخ و  مدوب  هداوناخ  دشرا  رتخد  نوچ  دنورب . هسردم  هب  هک  دندشیم  هدامآ  اههچب  رویرهـش   31 دندش . حورجم 

رهاوخ و اـب  حبـص  مدـشن . ناراـبمب  هجوتم  مدوبن و  ادصورـس  هجوتم  مدوب  هدـیباوخ  قیمع  هکنیا  تلع  هب  مربب . هسردـم  هب  حبـص  هک  مدوب 
هسردم هب  دوب . يداعریغ  عیرس و  دوب  مه  يددرت  رگا  دوب و  تولخ  اهنابایخ  مدیدن ، يداع  ار  عاضوا  یلو  متفر  هسردم  تمـس  هب  مردارب 

لزنم و هب  مرادرب  رهاوخ و  ندـنادرگرب  زا  دـعب  دوبن . نازومآشناد  رگید  زا  يربخ  چـیه  میدـش و  هجاوم  نآ  ندوب  هتـسب  اـب  میدیـسر  هک 
درکیم يراز  هیرگ و  هک  یلاح  رد  ار  مناتسود  زا  یکی  يولج  اجنآ  مدناسر و  یلصا  نابایخ  هب  ار  دوخ  اههیاسمه ، زا  ییاههمزمز  ندینش 

مباوج رد  تسیچ .؟ شندش  بلقنم  تلع  هک  دیوگب  متساوخ  متفرگ و  تفریم  دوب  فورعم  دابآتنج  هب  هک  رهش  ناتـسروگ  تمـس  هب  و 
هک مدـید  موریم . وا  نیفدـت  مسارم  يارب  هدـش و  دیهـش  نم  ییاد  قارع  طسوت  بشید  ناراـبمب  رد  يدوبن ؟ رهـش  نیا  رد  رگم  وت  تفگ :

هرظنم اـب  مدـناسر . دوـب  يرادـنامرف  هکلف  کـیدزن  هک  قدـصم  ناتـسرامیب  هـب  دوـب  یبـیترت  ره  هـب  ار  دوـخ  تـسین و  زیاـج  ندـنام  اـجنآ 
، دوب یبیجع  ماحدزا  مدش . وربور  دندزیم ، هنیـس  رـس و  هب  دندوب و  رادازع  هک  ییاههداوناخ  ادهـش و  ناحورجم و  هوبنا  زا  ياهدنهدناکت 

دوخ يادهـش  ناحورجم و  زا  نتفرگ  ربخ  ناتـسرامیب و  هب  دورو  راتـساوخ  ناـغف  هآ و  نویـش و  اـب  مدرم  دـندوب و  هتـسب  ار  ناتـسرامیب  رد 
راجفنا يادص  دوب و  هدیچیپ  توراب  نوخ و  يوب  اج  همه  دیودیم . یفرط  هب  یـسک  ره  دندرب و  موجه  لخاد  همه  دش  زاب  هک  رد  دـندوب .

مشاب هتشاد  حالـس  اب  ییانـشآ  نیرتکچوک  ای  مشاب و  هدید  يرگدادما  هرود  هکنیا  نودب  نم  هلـصاف ، نیا  رد  . دیـسریم شوگ  هب  نانچمه 
ینیگنـس ياـضف  رد  راـک  لوغـشم  ًادـیدش  همه  نوچ  متفرگن . یتسرد  باوج  یلو  مدرک  هعجارم  یفلتخم  ياـهاج  هب  یناـسرکمک  يارب 

هب دیآیمنرب  نم  هدهع  زا  يراک  اجنآ  مدش  هجوتم  هک  ینامز  دندیودیم . فلتخم  ياهقاتا  هب  ینوخ  ياهسابل  اب  همه  ناراتـسرپ  دندوب ،
کچوک و درم ، نز و  زا  ار  ادهـش  تشاد . ناتـسرامیب  زا  يرتدـب  یلیخ  یتیعـضو  اجنآ  هنافـساتم  هک  متـشگرب  رهـشمرخ  دابآتنج  تمس 

لبق بش  زا  نوچ  دـندوب و  هدیـشک  يدیفـس  ياهفحلم  اهنآ  يور  دـندوب . هتـشاذگ  اههناخلاسغ  ربارب  رد  نیمز  يور  ناوج ، ریپ و  گرزب ،
کمک همه  دـندوب و  هتـشاذگ  خـی  گرزب  ياـهبلاق  اـهنآ  يور  داـسجا  نفعت  يوـب  داـجیا  زا  يریگوـلج  يارب  دـندوب و  هدروآ  ار  اـهنآ 
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نداتـسیا تردق  هک  يروط  هب  دش ، دب  ملاح  اههنحـص  نآ  ندید  اب  دنراپـسب . كاخ  هب  دـننک و  نفک  لسغ و  ار  ادهـش  نیا  هک  دـندرکیم 
ینوتـس هب  مدوب  هداتفا  البرک  دای  هب  هک  یلاح  رد  متخیریم ، قرع  یلو  دوب  هدش  خی  مندب  دندیزرلیم ، میاهاپ  متـشادن ، ار  دوخ  ياپ  يور 

زا مدز ، بیهن  مدوخ  هب  متفر  لاح  زا  ًابیرقت  هک  دـش  یتلاح  متـسشن . رایتخایب  دـندرواین و  بات  میاـهوناز  مداد ، هیکت  دوب  مرـس  تشپ  هک 
دوب یتقشم  ره  هب  مدش و  دنلب  مدرک و  یعس  مشاب . دیفم  مناوتب  ات  مبای  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  ناوت  ات  متـساوخ  کمک  س )  ) بنیز ترـضح 
لیلد نیمه  هب  دـندرکیم  نارابمب  دـندمآیم و  اهامیپاوه  هظحل  ره  مدـناسر . هناخلاسغ  لخاد  هب  ار  دوخ  تیعمج  دایز  ماـحدزا  دوجو  اـب 
همه هصغ ، يدـیماان و  یتحاران ، تشحو ، بعر و  دـننک . نفد  هتفرگ و  لیوحت  ار  دوخ  يادهـش  رتعیرـس  دنتـساوخیم  هدزتشحو  مدرم 

باوخ رد  راگنا  هک  مدـش  هجاوم  ییاهناسنا  داسجا  اب  هناخلاسغ  رد  دـنک . لمحت  لباقریغ  ار  اجنآ  ياضف  اـت  دوب  هداد  مه  تسد  هب  تسد 
اب لمع  نیا  نوچ  دـندوب و  هدـش  طقـس  یکانتـشحو  زرط  هب  راجفنا  جوم  رثا  رب  هک  ییاهنینج  دـندوب ، هدرک  هل  تشوگ  خرچ  رد  ار  اـهنآ 

اجنآ زا  دندوب . دوخ  نادـنزرف  دـلوت  رظتنم  رادراب و  هک  ینانز  دـناهدرک ، يروتاس  ار  اهنآ  هک  راگنا  دنتـشاد  يروجان  ياههرهچ  دوب  راشف 
دوبن یکمک  ياهورین  دوبن ، رگید  نفک  دوب ، هدش  عطق  بآ  نوچ  دش . ینارحب  دابآتنج  تیعـضو  هکنیا  ات  ندرک  کمک  هب  مدرک  عورش 

قطانم نارابمب  يارب  دندمآیم  هتسد  لقادح 15  يزور  رد  اهامیپاوه  مه  درکیم و  راک  رهـشمرخ  يور  قارع  هناخپوت  مه  هک  ییاجنآ  زا 
طیارش نیا  مامت  دوب . هتفرگ  رارق  مجاهت  دروم  ًادیدش  دوب  دابآتنج  کیدزن  هک  ژد  ناگداپ  دندرکیم . هیلخت  رهش  زا  ار  مدرم  ینوکـسم ،
نوریب هحلسا  روز  اب  دندوبن  رهش  كرت  هب  رضاح  هک  مه  ار  ياهدع  دوب و  هدش  رهـش  كرت  هب  مدرم  رابجا  عاضوا و  ندش  ینارحب  هب  رجنم 

نم زا  لاـس  کـی  مرهاوخ  مدوب ، هلاـس  ناـمز 17  نآ  نم  میوش . هجاوم  ورین  دوبمک  اـب  هک  دوـب  هدـش  ثعاـب  نیا  لاـح  ره  هب  دـندرکیم .
ورین دوبن  لیلد  هب  مه  هتـسشنزاب  نایاقآ  زا  نت  ود  دـندوب و  نسم  ناشرفنود  دـندوب  داـبآتنج  رد  هک  ياهلاـسغ  رفن  هس  زا  دوب و  رتکچوک 
نفد ار  ادهش  هک  دادیمن  ار  هزاجا  نیا  ام  هب  ررکم  نارابمب  دندنام . ادهـش  ات  درک  ادیپ  همادا  عضو  نیا  دندوب . هدنام  اجنآ  ینیزگیاج  يارب 
نتفر زا  دعب  هلـصافالب  میدـیباوخیم و  اهربق  رد  دوخ  دـتفین  نامدوخ  يارب  یقافتا  هکنیا  يارب  میتفریم  دیهـش  کی  نفد  يارب  یتقو  مینک 

ياـهبمب یتـقو  میتـشاد . ار  دیهـش  کـی  نفد  تصرف  طـقف  هک  دنتـشگیمرب  عیرـس  ردـقنآ  میدرکیم  ادهـش  نفد  هـب  عورـش  اـهامیپاوه 
. دندوب هدش  هتشابنا  ادهش  دندادیم . رارق  مجاهت  دروم  ار  مدرم  لسلـسم  اب  دندرکیم و  زاورپ  نییاپ  عافترا  رد  دسریم  مامتا  هب  اهامیپاوه 

هنافـساتم اما  مدشیم ، ادهـش  دابآتنج و  تیعـضو  هب  یگدیـسر  راتـساوخ  دایرف  اب  یتح  متفریم و  عماج  دجـسم  هب  راب  دـنچ  يزور  نم 
دیهـش اب  متـسناوت  تیاهن  رد  مدرک  هک  ییاهدمآ  تفر و  همه  اب  دندوب . نمـشد  يور  شیپ  زا  يریگولج  رکف  هب  همه  هک  دوب  دایز  ردـقنآ 

نیـشام یکدی  تاعطق  دوب ، میخو  نیزنب  تیعـضو  دندوب و  هدز  ار  نادابآ  هاگـشیالاپ  مهاوخب . کمک  ناشیا  زا  مریگب و  سامت  ارآ  ناهج 
لوق ارآ  ناهج  دیهـش  دوجو  نیا  مامت  اب  دندرکیم  هدافتـسا  دندرکیم و  ریمعت  ار  وردوخ  کی  وردوخ  دنچ  ره  زا  دیاب  تشادـن و  دوجو 

. مینک لقتنم  رهشهام  نادابآ و  نوچ  یکیدزن  ياهرهـش  هلمج  زا  رگید  ياهرهـش  هب  ار  ادهـش  میناوتب  ام  ات  دتـسرفب  تناو  هاگتـسد  ود  داد 
میتشاذگ تناو  تشپ  ار  ادهش  مجنپ ، زور  ام  بیترت  نیا  هب  دوب . رتهب  رهشمرخ  زا  رهش  نآ  تیعـضو  نادابآ  هب  قارع  مجاهت  مغریلع  نوچ 

لبق زا  نم  ردپ  میدرب . رهشهام  تمس  هب  ار  دوب  نآ  رد  دیهش  ًابیرقت 18  هک  مود  تناو  تفر و  نادابآ  هب  مرهاوخ  یهارمه  اب  تناو  کی  و 
نادـنز رد  هام  دـنچ  دوب و  هدـش  هجنکـش  ریگتـسد و  روشک  نآ  كاخ  رد  قارع  تارابختـسا  طسوت  لاس 47  تشاد  یـسایس  ياهتیلاعف 

، نویبالقنا طسوت  مالیا  ياـهناگداپ  زا  یکی  راـجفنا  زا  دـعب  لاـس 48  رد  دوشیم  جارخا  قارع  زا  يدازآ  زا  دـعب  دوب . ریـسا  تارابختـسا 
زا ام  هک  یلاح  رد  نادـنز  رد  ار  اهنآ  اههام  دـنکیم و  ریگتـسد  نونظم  ناونع  هب  یگلاس  نینـس 8 و 7  رد  ارم  ردارب  ود  ردـپ و  كاواس و 

هرهچ رایـسب  ياههجنکـش  تلع  هب  دنوشیم و  دازآ  یهانگیب  تابثا  هام و  راهچ  دودح  زا  دعب  هکنیا  ات  دنرادیم  هگن  میدوب  ربخیب  نانآ 
رگراک نامز  نآ  دوب . انشآ  نیگنس  کبـس و  ياهحالـس  دربراک  اب  دوب و  هدید  یماظن  شزومآ  مردپ  دوب . هدرک  رییغت  يدازآ  زا  دعب  ردپ 

هلمج زا  يریگرد  طخ  دـنچ  تسویپ . ناعفادـم  رگید  فص  يریگرد و  طوطخ  هب  دـش و  حلـسم  قارع  مجاهت  عورـش  اـب  دوب و  يرادرهش 
هدش داجیا  رهشمرخ  ردنب  ای  كرمگ  درک و  رییغت  تمواقم  مان  هب  اهدعب  هک  هاگراتشک  هکلف  رهشمرخ ، نهآهار  هکلف  رهـشمرخ ، هار  سیلپ 
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یلاخ تسد  اب  هک  دندوب  یشترا  هاپس و  یمدرم ، ياهورین  زا  لکـشتم  يدوخ  ياهورین  دوب  يدیدش  ياهيریگرد  طخ  راهچ  نیا  رد  دوب .
هدید شزومآ  ار  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  ياهحالس  زا  هدافتسا  اجنامه  مدرم  زا  يرایسب  دندرکیم . یگداتـسیا  نمـشد  ياهکنات  ربارب  رد 
یتقو نتفر  زا  لبق  زور  دوب . هدش  رقتـسم  هار  سیلپ  رد  گنفت 106  کی  اب  مردپ  دننک . عافد  دوخ  نهیم  زا  نکمم  یلکـش  ره  هب  ات  دـندوب 

هک دوب  یماع  نز  کی  نم  ردام  تشاد . فوقو  لئاسم  هب  الماک  وا  درک , لیلحت  ار  لئاسم  دید  ار  رهشمرخ  مدرم  تیعضو  نمشد و  يورین 
ناتسرامیب رد  تشاد , لاس  هک 5/18  زین  یلع  مگرزب  ردارب  دمآیمنرب . روما  مامت  هدهع  زا  اههچب  رگید  روما  هب  یگدیـسر  رطاخ  هب  دیاش 

اب میدوب  ياهداوناخ  ام  درپس . نم  هب  ار  ماهداوناخ  مامت  ردپ  سپ  دوب . يرتسب  هداد  ماجنا  یلمع  رطاخ  هب  نارهت  هر ) ) ینیمخ یفطصم  دیهش 
هب هداوناخ  ياضعا  کتکت  زا  ار  رخآ  یظفاحادخ  وا  دـندش . هدرپس  نم  هب  ردـپ  تساوخ  هب  انب  اهنآ  همه  هلاس و  ات 5/18  نیب 5/5  نینس 

تیلاعف مه  مجنپ  نوتـس  دوب و  يورـشیپ  لاح  رد  نمـشد  نوچ  میورب , عماج  دجـسم  هب  مینامن و  هناخ  رد  هک  تساوخ  ام  زا  دروآ و  لمع 
کی رظتنم  هظحل  ره  هکیروط  هب  متـشاد  یبـیجع  لاـح  مدرب . تناو  اـب  هک  ار  ادهـش  . میدوب رقتـسم  داـبآ  تنج  رد  مرهاوـخ  نم و  درکیم .

نیب لئاح  رداچ  اب  ار  دجـسم  زا  ياهشوگ  متـشگرب . عماج  دجـسم  رهـشمرخ و  هب  تعاس 14  دودـح  ادهـش و  لیوحت  زا  دـعب  مدوب . قافتا 
ناـمرد اـجنآ  ار  ییاپرـس  نیحورجم  وراد ,  هسفق و  تخت , رارقتـسا  اـب  دـندوب و  هدرک  کـچوک  یقاـتا  هب  لیدـبت  درم  نز و  نارازگزاـمن 

دوخ اب  اهمناخ  راتفر  رییغت  دهاش  ، نتـشگرب زا  دعب  متخادرپ . کمک  هب  مدش و  انـشآ  دندرکیم  کمک  اجنآ  هک  ییاهمناخ  اب  دـندرکیم .
امـش ماوقا  زا  یکی  هک  دـنتفگ  دـندرک و  ادـص  دجـسم  يوگدـنلب  زا  ارم  هکنیا  اـت  متفرگن  یتسرد  خـساپ  اـما  مدـش  اـیوج  ار  شتلع  مدوب .

مدید و ار  مردام  ردارب و  رهاوخ و  رود  زا  مدیـسر  هک  اجنآ  هب  مدرک . تکرح  دابآتنج  نامه  ادهـش ، رازلگ  تمـس  هب  نم  هدش . حورجم 
ع)  ) تیب لها  هب  ملـسوت  دابآتنج  ات  ریـسم  مامت  رد  . يدوز نیا  هب  هن  یلو  متـشاد  ار  شراظتنا  هک  ار  يزیچ  هداتفا . یقافتا  هچ  هک  مدـیمهف 

يراز هیرگ و  ات  دهدب  ربص  نم  هب  هدش  دیهش  نم  هداوناخ  زا  یسک  رگا  هک  متساوخیم  ادخ  زا  طقف  دوب . س )  ) بنیز ترضح  ًاصوصخم 
تکرش شنیفدت  مسارم  رد  هک  دندمآ  وا  مارتحا  هب  دندوب  مردپ  هارمه  هک  ییاهورین  زا  يدادعت  دوشن . نارگید  هیحور  فیعضت  ثعاب  نم 

 , رـسمه نوچ  تشاد  قح  وا  یلو  دنکن , هیرگ  هک  متفگ  مردام  هب  دندشیم . بلقنم  اهنآ  هک  مدیدیم  درکیم  نویـش  مردام  یتقو  دـننک .
ردـپ ینکیم  هیرگ  ارچ  هک  مدز  بیهن  وا  هب  درکیم . هلان  لد  هت  زا  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  شنادـنزرف  ردـپ  هداوناـخ و  تسرپرـس  رواـی , 

يادـف نم  ناج  تفگیم  هشیمه  وا  دوبن . رتنیگنر  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  زا  وا  نوخ  هدیـسر , دوخ  يوزرآ  هب  وا  تشاد ، تداهـش  يوزرآ 
نیفدـت عقوم  مهدیمن  هزاجا  وت  هب  ینک  يراز  هیرگ و  یهاوخب  رگا  متفگ  هکنیا  ات  دـشیمن  عناق  اهفرح  نیا  اب  وا . هار  و  (ع ) نیـسح ماما 

لسغ و ار  مردپ  درکیم . هلان  هآ و  هناهب  ره  هب  دشیمن . درـس  یتحار  نیا  هب  شلد  شتآ  یلو  دش  مارآ  هظحل  نآ  یـشاب . شکاخرـس  ردپ 
، دـندمآ درگ  نم  فارطا  منارادرب  رهاوخ و  مدـمآ  نوریب  یتقو  متفگ . نخـس  ملد  درد  زا  وا  اب  وا و  شیپ  متفر  نم  هک  دـندوب  هدرک  نفک 
. تسا هدش  دیهش  ام  ردپ  هن ،  هک  متفگ  نم  اما  هدوب  غورد  وا  تداهش  ربخ  تسا و  هدنز  ردپ  هک  دیوگب  اهنآ  هب  یـسک  دندوب  رظتنم  راگنا 
هب دابآتنج  عاضوا  متشاذگ . ربق  لخاد  ار  ردپ  دندرکیم  نفد  ار  ادهش  هک  ییاهنآ  کمک  هب  ربق و  لخاد  متفر  مدوخ  يراپسکاخ ، عقوم 

ار ادهش  هک  دش  نیا  رب  میمـصت  سپ  درک ، دشیمن  يراک  المع  دشیم و  رتینارحب  هظحل  ره  دشیم  هک  ینارابمب  نفک و  ، بآ دوبن  لیلد 
زا جراخ  لک  رد  ندابآ و  تفن  تکرـش  یناقلاط ، ياهناتـسرامیب  هب  رهـش  زا  جراخ  دـنربب  میقتـسم  دـننکیم  يروآعمج  هک  ییاـجره  زا 

ياهورین همه  يارب  یهاگیاپ  هک  مدش  رقتسم  عماج  دجسم  رد  رگید  نم  نآ  زا  دعب  دندشیم . نفد  نادابآ  رد  مه  ناشرتشیب  هک  رهـشمرخ 
عماج دجـسم  رد  دنوش  مازعا  طوطخ  هب  دوب  رارق  هک  ییاهورین  یگنهامه  دوب . اهيریگمیمـصت  مامت  زکرم  دوب . هدش  یماظنریغ  یماظن و 
هوالع تفرگیم . تروص  اجنآ  رد  يدادما  هدمع  تیلاعف  دـشیم و  هیلخت  عماج  دجـسم  رد  مه  یلاسرا  ییاذـغ  داوم  تفرگیم . تروص 
نازیزع هک  یمدرم  ندرک  مارآ  دجـسم ، تفاظن  یتشادـهب ، ياهسیورـس  تفاظن  اذـغ ، تخپ  زا  معا  رگید  ياهراک  مامت  دادـما , راـک  رب 

رب میمصت  نیاربانب  دندرکیم , تشحو  رتشیب  مدرم  دندروآیم  دجسم  هب  ار  نیحورجم  یتقو  دوب . ام  هدهع  هب  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
هک یناکشزپ  دوش . هداد  لاقتنا  دوب  دجسم  يوربور  هک  ینابیش  رتکد  مان  هب  ناکشزپ  زا  یکی  بطم  هب  دجـسم  زا  دادما  شخب  هک  دش  نیا 
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طخ هب  ای  دـندوب و  تیلاعف  هب  لوغـشم  اجنامه  ای  دـندمآیم  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  هاگنامرد  لکـش  رگید  الاح  هک  بطم  هب  بلطواد  روط  هب 
هب نانز  نتفر  اب  قطانم  زا  يرایـسب  رد  اهیقارع  ذوفن  دوجو  اب  درک . ادیپ  تدش  اهيریگرد  ات  مدوب  دادما  رد  نم  دـندشیم . مازعا  يرگید 

رتشیب دـندرک  يورـشیپ  یتـقو  اـهیقارع  هکدوب  نیا  هدـمآ  شیپ  لـئاسم  هلمج  زا  لاـثم  روط  هب  دوب . يداـیز  ياـهتفلاخم  يریگرد  طـخ 
یتقو دندوب . نیشنبرع  یگمه  هک  نازیه  مان  هب  رهشمرخ  ردنب  کیدزن  دوب  ياهلحم  دندوب ، نابز  برع  فارطا  ياهاتسور  اهنیـشنزرم و 

هک ار  نانز  نادرم و  مامت  دندناوخیم , دوخ  ردارب  ار  ناریا  بارعا  دندرکیم و  هک  ییاعدا  سکعرب  دـنوشیم ، هقطنم  نیا  دراو  اهیقارع 
نانز هب  نانآ  روضح  رد  دندنبیم و  ار  اهدرم  ياپ  تسد و  ، دننکیم عمج  اج  کی  رد  دندوب  هدشن  دوخ  یگدـنز  هناخ و  كرت  هب  رـضاح 

دنتـساوخیم نانآ  زا  سامتلا  اب  نانز  دننارب  بقع  ار  یثعب  ياهورین  دنتـسناوت  يدوخ  ياهورین  یتقو  هک  يروط  هب  دـننکیم  تمرح  کته 
ياهتیساسح دوش و  هجاوم  لکشم  اب  يریگرد  طوطخ  هب  رگدادما  نانز  نتفر  دوب  هدش  ثعاب  تسد  نیا  زا  یلئاسم  دنـشکب . ار  اهنآ  هک 

اریز میتشاد . نتفر  هب  رارـصا  میریگب  ار  ناعفادـم  يزیرنوخ  يولج  لقادـح  میناوتیم  میتـسنادیم  هک  مه  اـم  دوب و  هدرک  داـجیا  يدـیدش 
هب اهتفلاخم  مامت  دوجو  اب  اما  دندشیم . دیهـش  دیدش  يزیرنوخ  رطاخ  هب  هک  تاحارج , تدش  رثا  رب  هن  ناعفادم  زا  يرایـسب  میتسنادیم 

رتمک اهيریگتخس  هک  دش  يروط  طیارش  دعب  هب  هامرهم  خیرات 20  زا  اما  میدناسریم . يریگرد  طوطخ  هب  ار  دوخ  ام  نکمم  بیترت  ره 
ناسنا هک  تداعس  ياقآ  مان  هب  ناهبهب  زا  دوب  يزاسوراد  رتکد  میوش . رقتـسم  میورب و  طخ  هب  میت  کی  بلاق  رد  میتفرگ  میمـصت  ام  دش و 

رتکد بطم  رد  . میتفر طوطخ  تمـس  هب  رگید  ردارب  رهاوخ و  کـی  تداعـس ، رتکد  ، نم دوب . یفرح  مک  روبـص و  رایـسب  نیدـتم و  ، دـقتعم
هب هحلـسا  همانـسانش ، نتفرگ  يازا  رد  اجنآ  رد  میدوب . هتخومآ  ار  نآ  ریمعت  یگنوگچ  یتح  هحلـسا و  اب  راک  دوب  تامهم  رابنا  هک  ینابیش 

یلاعف رایـسب  درف  هک  یتونق » فیرـش  خیـش   » مان هب  دوب  هدمآ  رهـشمرخ  هب  درجورب  زا  هک  میتشاد  یناحور  کی  میدادیم . لیوحت  ناعفادم 
رادـفرط هشیمه  فیرـش  خیـش  دـیگنجیم . ًاصخـش  دوخ  دوب و  دـمآ  تفر و  لاح  رد  عماـج  دجـسم  يرگیرد و  طوطخ  نیب  بترم  دوب و 

دشابن نانز  تیامح  رگا  تسا . تخـس  نادرم  يارب  ندیگنج  دنـشابن  کمک  نابیتشپ و  ناونع  هب  نارهاوخ  رگا  تفگیم : دوب و  نارهاوخ 
دنورب نارهاوخ  تفگ  مه  وا  هک  دش  دب  ردقنآ  عاضوا  ینامز  یلو  دوب ، هقطنم  رد  ام  ندنام  قفاوم  فیرـش  خیـش  دوریمن . شیپ  زا  يراک 

رد ینابیـش  رتکد  بطم  رد  رقتـسم  نارهاوخ  ات  دش  ثعاب  رهـش  زا  نتفر  نوریب  هب  نانز  ندرک  یـضار  يارب  ناهدنامرف  یعـس  تسا و  رتهب 
. مینامب یقاب  هقطنم  رد  ام  هک  دنداد  تیاضر  هلولگ  رابگر  نازوس و  باتفآ  ریز  نتسشن  تعاس  دنچ  زا  دعب  دندرک و  نصحت  نابایخ  طسو 
ود دش ، حورجم  مه  هاوخنطو  حابـص  دش و  حورجم  اهدعب  هک  يداهرف  هرهز  مناخ  دوبن . رفن  شـش  ای  جـنپ  زا  شیب  اهمناخ  تباث  دادـعت 

مناخ دناسر ، پاچ  هب  ار  میرم  ياهنیتوپ  باتک  هک  يدجما  میرم  مناخ  دـندش ، رقتـسم  یناقلاط  ناتـسرامیب  رد  هک  دـندوب  حابـص  رهاوخ 
بتکم رد  يدـباع  مناخ  میدوب . تباث  مئاد و  ياهورین  زا  نم  نایکلم و  سیقلب  درونایرد ,  زیگنارهم  هرهز ,  يومع  رتخد  يداهرف  فرـشا 

هب نانآ  زا  نت  ود  دندوب و  هدنام  اجنآ  رد  بتکم  وضع  نارتخد  قافتا  هب  نآرق  بتکم  رد  دوب . ام  يژولوئدیا  یبرم  ناشرسمه  دوب و  نآرق 
رد مه  یـشابما  هدژم  دندیـسر . تداهـش  هب  پوت  هلولگ  تباصا  رثارب  یناسردادما  نیح  رد  يدمحم  زانهـش  هاش و  یجاح  زانهـش  ياهمان 
هب حورجم  سنالوبمآ  رد  هک  یلاح  رد  دـش  لیدـبت  رهـش  نینوخ  هب  رهـشمرخ  هک  هامرهم  زا 24  درکیم و  دـمآو  تفر  يریگرد  طوـطخ 
هب یگمه  رگید  رفن  کی  یشابما و  مناخ  زج  هب  هک  دوشیم  کیلش  اهنآ  هب  ردقنآ  دنتفایم و  نمـشد  هلت  رد  دندرکیم  لقتنم  ناتـسرامیب 

رـس و هب  هدـننار  زغم  هک  ییاجنآ  زا  اما  ندز ، صالخ  ریت  هب  دـننکیم  عورـش  دـنیآیم ,  ولج  اـهیقارع  هکنیا  زا  دـعب  دنـسریم . تداـهش 
دعب هرخالاب  دـننزیمن . صالخریت  وا  هب  هدرم  وا  هک  رکف  نیا  اب  اهیثعب  دوب  شکرت  ریت و  مه  شدوخ  ياپ  اترـس  دـشاپیم و  هدژم  تروص 
بقع هب  هدنز  ار  یـشابما  هدژم  یمایل و  اضر  ياهمان  هب  رفن  ود  طقف  دنناریم و  بقع  ار  یثعب  ياهورین  ناعفادم , يریگرد  تعاس  دـنچ  زا 
مامت ًابیرقت  دندوب و  رقتسم  ردنب  رد  مه  اهیقارع  درک . تکرح  رهـشمرخ  ردنب  تمـس  هب  هحلـسا  اب  ام  میت  هک  دوب  رهم  زور 20  دنروآیم .

گرزب برد  هس  رهـش و  هب  رگید  فرط  زا  تشاد و  هار  دـنورا  هب  فرط  کی  زا  ردـنب  عیـسو  هطوحم  دنتـشاد . رایتخا  رد  ار  اـجنآ  ياـضف 
نهآ طخ  رد  کی  هک  درکیم  ادج  مه  زا  ار  رد  ود  نیا  روطق  نوتس  کی  هک  دوب  گرزب  رایسب  رد  ود  میدش  رقتـسم  ام  هک  ییاج  تشاد .

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 284 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رظتنم دـندوب و  فیدر  مه  راـنک  دـندوب  هدـش  روشک  دراو  هک  ییاـهوردوخ  رتـم  هلـصاف 500  هب  دـیاش  هتلافـسآ . هداـج  رگید ، رد  دوـب و 
طخ هب  مه  زور  نآ  زا  لبق  ام  دندز . شتآ  دنتـسناوتن  ار  هچره  دندرب و  تراغ  هب  اهیثعب  ار  همه  درک و  زاغآ  ار  هلمح  مادص  هک  صیخرت 

دنتساوخیم اهورین  هک  ینامز  میدشیم و  ریگرد  نمشد  اب  میدادیم  ماجنا  هک  یماظن  تاکرادت  دادما و  رب  هوالع  میدوب و  هتفر  يریگرد 
نآ ره  دـندوب و  اهیثعب  ردـنب  فرط  ره  رد  نوچ  میدوب  وربور  یکانتـشحو  هنحـص  اب  راب  نیا  میدرکیم . زاب  شتآ  طخ  ام  دـنوش  اـجباج 
ود ام  یتقو  درکیم  تیادـه  ار  شیاهورین  دوب و  رقتـسم  اجنآ  هک  تسرپبراقا  دیهـش  میوش . راـتفرگ  اـهنآ  نیمک  رد  اـم  تشاد  لاـمتحا 
ام هک  تسا  دایز  یلیخ  تراسا  لامتحا  اریز  دـننامب , اجنیا  نارهاوخ  هک  مهدیمن  هزاـجا  نم  تفگ : میدـمآ ، اـهورین  اـب  هک  دـید  ار  رتخد 
زا يرادـن . نم  لابق  رد  یتیلؤوسم  چـیه  امـش  تسا و  مدوخ  اـب  نم  تیلؤوسم  یتسین . نم  هدـنامرف  امـش  متفگ  وا  هب  نم  میدرک . تفلاـخم 

دوب رد  ود  نیب  هک  ینوتـس  رانک  دـندش . مامت  ام  یجیپرآ  ياـههلولگ  میدوب . ریگرد  اـهیقارع  اـب  رهظزادـعب  اـت  میدیـسر  هک  تعاس 10 
طخ وا  يارب  هک  تفگ  نم  هب  یـشترا  زابرـس  کی  رگنـس  نآ  رد  دـندوب . هتخیر  نآ  رد  ار  تاـمهم  ماـمت  دـندوب و  هدرک  تسرد  يرگنس 

هک ییاجنآ  زا  یلو  دبوکب  ار  شرظن  دروم  عضوم  دناوتب  رتشیب  طلست  اب  ات  دسرب  رگید  رد  هب  ات  دنک  یط  ار  رد  هلـصاف  وا  ات  منک  زاب  شتآ 
رابگر زا  هدافتسا  اب  ام  ثحب  هلصاف  رد  مروآیم . ار  اههلولگ  نم  هلصاف  نیا  رد  نک  کیلش  امش  هک  متفگ  وا  هب  نم  دوب  شتسد  یجیپرآ 

هب یجیپرآ  کی  اهیقارع  هلصاف  نیا  رد  یلو  دمآ  نم  عبت  هب  مه  وا  مدرک  پاترپ  نآ  لخاد  مدناسر و  رگنـس  هب  ار  مدوخ  رگید  ياههچب 
اهشکرت زا  یکی  دسرب . تساوخیم  هک  یلحم  هب  ات  درکیم  یط  ار  رگید  رد  هلصاف  تشاد  ردارب  نیا  هنافساتم  دندرک . کیلـش  ام  تمس 

هب وا  تشوگ  ياههکت  ندش  باترپ  هنحـص  اب  مدرک  هاگن  یتقو  دـش . رجفنم  شتـسد  رد  درک و  تباصا  تشاد  تسد  رد  هک  یجیپرآ  هب 
وا تداهـش  لؤوسم  ار  دوخ  هکنیا  هژیو  هب  تشاذگ  يدـب  ریثات  یلیخ  نم  يور  هنحـص  نیا  دـش . هکت  هکت  وا  هنتالاب  مدـش . هجاوم  فارطا 

ردقنآ میدوب و  رفن  ابیرقت 20  ام  دندوب ، ام  ربارب  دنچ  یقارع  ياهورین  متشاد . یبسانمان  تیعضو  یحور  ظاحل  زا  اهتدم  ات  متـسنادیم و 
هراپمخ 60 اهیقارع  طیارـش  نیا  رد  میدوب . هداد  تسد  زا  مه  ار  دوخ  ناوت  تاـمهم  ندـش  ماـمت  نیح  رد  هک  میتشاد  یگدـنود  ردـنب  رد 
هراپمخ 60 دوب . نیگنـس  تامهم  همه  نآ  لاقتنا  یگنوگچ  رکف  یتح  هک  دوب  دایز  نمـشد  شتآ  مجح  ردـقنآ  دـنتخیریم . اـم  رـس  يور 

ینتب راوید  يور  هک  اهورین  زا  یکی  میدشیم . شتباصا  هجوتم  راجفنا  عقوم  طقف  درادن و  هزوز  ادـص و  رگید  ياهپوت  اههراپمخ و  لثم 
هب ار  میاپ  کی  منک . عفر  ار  نآ  لکـشم  ات  داد  نم  هب  دوب  هدرک  ریگ  شندـگنلگ  هک  ار  دوخ   3 گنفت ژ - دوب  هدش  رقتـسم  ردنب  گرزب  و 

يزیچ مدرک  سح  هرابکی  هب  هک  مدوب  گنفت  لاکـشا  عفر  لاـح  رد  متـشاذگ و  میاـپ  يور  ار  هحلـسا  مداد و  هیکت  راوید  هب  نوتـس  ناونع 
رد مدرک . ساسحا  دوخ  ياـپ  ود  ره  رد  ار  يدـیدش  فعـض  شزرل و  مدروخ و  نیمز  رب  تروص  اـب  نم  متارقف و  نوتـس  هب  دروخ  مکحم 
زا ناوـت ، مک  ـالماک  داـیز  يزیرنوـخ  رثا  رب  دوـب و  هدـش  یمخز  شیوزاـب  هب  شکرت  تباـصا  رثارب  هـک  مـه  تداعـس  رتـکد  ناـمز  ناـمه 

موشن مودصم  ات  مدیـشک  زارد  هراپمخ  راجفنا  ماگنه  رد  نم  هک  نامگ  نیا  هب  دید  نیمز  يور  ارم  یتقو  تشادن و  عالطا  نم  تیمودـصم 
يور ار  مناتـسد  منکیم . نامـسناپ  ار  شمخز  هک  متفگ  وا  هب  مه  نم  هدروخ . شکرت  نم  يوزاب  ینیـسح  رهاوخ  تفگ : دمآ و  نم  رانک 
راوید هکنیا  لثم  متفگ  رتکد  هب  توهبم . الماک  و  مدوب ، جیگ  مدوب ،  هدش  نیگنس  متـسناوتیمن ، یلو  متـسیاب  مناوتب  ات  مدرک  نوتـس  نیمز 
تـسد دراد . يزیرنوخ  ترمک  تفگ : درک و  هاگن  رتکد  دوبن . هنوگنیا  هک  یتروص  رد  موش  دـنلب  مناوتیمن  هتخیر  نم  يور  هدـش  بارخ 
معاخن هب  دوب  نکمم  نوچ  مروخن  ناکت  هک  تساوخ  نم  زا  رتکد  تفر . ورف  سیخ  مرگ و  خاروس  کی  رد  متسد  مرمک و  تمـس  هب  مدرب 

ناشک اهورین  دندوب . هدید  دـیدش  ياهبیـسآ  مه  نارگید  دـندش و  دیهـش  رفن  هس  میدوب  ردـنب  رد  هک  يرفن  دادعت 20  زا  دسرب . بیـسآ 
تاحارج و تدش  رطاخ  هب  درک و  تباصا  متسد  هب  یشکرت  دش و  رجفنم  نم  یکیدزن  رد  يرگید  هراپمخ  ریسم  یط  رد  دندرب . ارم  ناشک 

تعاس میاههیلک 48  ، مرادن یتکرح  نییاپ  هب  رمک  زا  هک  دنتفگ  نم  هب  مدمآ  شوه  هب  ناتـسرامیب  رد  هک  ینامز  ات  متفر  لاح  زا  يزیرنوخ 
. دندرک صخرم  ارم  دندوب و  هدمآ  متدایع  هب  مناتسود  هکینامز  ات  مدوب  يرتسب  تفن  تکرـش  ناتـسرامیب  رد  بش  ود  دندوب . هداتفا  راک  زا 
رد دیابن  مراد و  یعاخن  لکـشم  نم  هک  دـنتفگ  ناکـشزپ  اجنآ  رد  دـندرب . ینابیـش  رتکد  بطم  هب  دنتـشاذگ و  تناو  نورد  تمحز  هب  ارم 
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ینامز مدش . ... جراخ  هقطنم  زا  هامرهم  زور 22  بیترت  نیا  هب  دندرک و  لقتنم  زاریش  سپس  رهشهام و  هب  ادتبا  ارم  اجنامه  زا  مشاب . هقطنم 
ماـمت هکنیا  هقطنم و  طیارـش  ندوـب  ینارحب  تلع  هب  يدازآ  ناـمز  رد  یلو  دوـب . هـقطنم  رد  یگدـنز  مطیارـش  زا  یکی  مدرک  جاودزا  هـک 
ناـمز اـت  منک و  تمیزع  نارهت  هب  مدـش  روـبجم  مدوـب  رادراـب  ار  ملوا  دـنزرف  هک  مه  نم  دـندرک و  هیلخت  ار  هـقطنم  یماـظنریغ  ياـهورین 
يارب يرتـالاب  شزرا  زا  یلو  دوـب  ناــیناریا  هـمه  يارب  یگرزب  زور  رهــشمرخ  يزاــسدازآ  زور  مدوـب . نارهت  رد  رهــشمرخ  يزاــسدازآ 

زیچ همه  نتفر  نیب  زا  ثعاب  اهنت  هن  رهشمرخ  طوقس  هلئـسم  دوب . هدش  دازآ  هرابود  ناشرهـش  هام  زا 20  دعب  دوب ، رادروخرب  اهيرهشمرخ 
تیذا دروم  دندشیم  رگید  ياهرهش  دراو  یتقو  اههدز  گنج  اریز  تشاذگ . یفنم  ریثات  مه  ام  سفن  تزع  يور  هکلب  دش  رهش  نآ  رد  ام 

زا مدرم  یهاگآان  رطاخ  هب  نیا  هدش و . ...  ینارگ  ثعاب  امـش  روضح   , دـیدوب ناترهـش  ظفح  رد  ناوتان  امـش  هک  دـنتفرگیم  رارق  رازآ  و 
دسرب روشک  رگید  طاقن  هب  گنج  رابخا  دندادیمن  هزاجا  دشیم و  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  هک  دوب  ییاهتنایخ  رهـشمرخ و  تیعـضو 

رد رهـشمرخ  مدرم  دش ,  دازآ  رهـشمرخ  دش  مالعا  هک  یماگنه  اما  دوب  هدرک  يدج  ياهبیـسآ  راچد  ار  مدرم  هیحور  لئاسم  نیا  مامت  و 
حورجم ینوکـسم  قطانم  رد  یتح  هک  یناسک  مامت  دندرک  مالعا  همانعطق  شریذپ  زا  دـعب  لاس 1368  دـندوب . نیرتداش  نایناریا  مامت  نیب 
يریگیپ زگره  اما  مداد ، لیکشت  هدنورپ  نارگید  لثم  مه  نم  دننک . مادقا  هدنورپ  لیکـشت  يارب  قارع  زا  تمارغ  نتفرگ  روظنم  هب  دناهدش 

هک دش  يروط  نم  ینامسج  طیارش  یلام و  تیعضو  لاس 80  رد  هک  نیا  ات  مدرک . لبقت  مدوخ  ار  نامرد  ياههنیزه  مامت  هشیمه  مدرکن و 
هب متفرگ و  يزابناج  دصرد  مراد 30  عاخن  رانک  رد  هک  یشکرت  رطاخ  هب  طقف  مداد و  هدنورپ  لیکشت  نازابناج  داینب  رد  ناتسود  رارصا  هب 
هک دیدش  يژرلآ  نوچمه  دوخ  رگید  یکیزیف  تالکشم  زا  نویسیمک  رد  متسه . یکـشزپ  لرتنک  تحت  ناساس  ناتـسرامیب  رد  بیترت  نیا 
رد متفگن . ینخس  یگتفرگ ، جوم  زین  ماهدش و  التبم  نآ  هب  نادابآ  رد  ياهلاس 64 و 65  رد  ییایمیش  ياهزاگ  میقتسمریغ  قاشنتسا  رثا  رب 
عنم راـبخا  هب  نداد  شوگ  یتـح  ناـجیه  یتحاراـن و  هنوگره  زا  ارم  دـناهدرک و  زیوجت  نم  يارب  قـلطم  تحارتـسا  ناکـشزپ  رـضاح  لاـح 

رهـشمرخ يزاسدازآ  زا  هک  تسا  لاـس  دـنچ  دـشابن . سدـقم  عاـفد  هتفه  دادرخ و  موس  هب  دودـحم  رهـشمرخ  هلئـسم  مراودـیما  دـناهدرک .
هنافـساتم يداصتقا  یعامتجا و  یتشیعم ، لئاسم  ظاحل  زا  اما  دشاب  هدرک  رییغت  هدش و  رتهب  رهـش  تیعـضو  یمک  رهاظ  هب  دیاش  درذگیم ؟

؟ دندرگ ایحا  يزرواشک  ياهنیمز  دوش ؟ دابآ  رهـشمرخ  ياهناتـسلخن  ات  درذگب  دـیاب  رگید  لاس  دـنچ  تسا . ینارحب  رهـشمرخ  تیعـضو 
هک تسیلاح  رد  نیا  دنرادن و  زاگ  یـشکهلول  ناشلزانم  رد  مدرم  زونه  دنجنر . رد  دننکیم  فرـصم  هک  ياهدولآ  بآ  زا  رهـشمرخ  مدرم 

بذـج تسردان  روما  ماجنا  يوس  هب  دـننارذگب و  تلاطب  هب  ار  دوخ  تقو  ناناوج  هدـش  ثعاب  يراکیب  تسا . زاـگ  زا  راشرـس  ناتـسزوخ 
. دناشکیم فارحنا  هب  ار  اهنآ  هدنیآ  زا  يدیماان  دنزیم و  جوم  راید  نآ  ناناوج  زا  يرایسب  هرهچ  رد  يدیماان  دنوش .

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  ناملسم  نز  يوگلا  هاگیاج و 

يزادنارب رد  هک  تسا  ینز  یمالسا ، هعماج  رد  نز  نشور  رایسب  دنمـشزرا و  دامن  ماما ، رظنم  زا  انـشآ  رادید  : عبنم ینیما  هّللادبع  : هدنـسیون
وا و ماـن  هب  هاـگ  یمالـسا ، بـالقنا  یتح  هتـشاد ، هدـنزرا  شقن  یمالـسا  يروهمج  تیبثت  بیوصت و  لـحارم  رد  نآ  زا  سپ  هاـش و  میژر 
نالوسر و وزج  عماوج ، دومنهر  تیادـه و  رد  دراد و  هدـننکنییعت  شقن  عاـفد  گـنج و  رد  نز  نیا  دوشیم . هدـیمان  اـهرداچ » بـالقنا  »

لامآ ققحت  رهظم  ناسنا و  یبرم  نز  يو ، هاگدـید  رد  میدرک . هدـهاشم  يوروش  هب  یمازعا  تأیه  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ ینید  ناگداتـسرف 
ینعم دنوشیم . هدیـشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دـنوش ، هتفرگ  اهتلم  زا  نانآ  رگا  و  دوریم ، جارعم  هب  درم  يو  نماد  زا  تسا و  رـشب 

یبهذـم و يوگلا  تسا . ناگدـیزگرب  قشمرـس  يوریپ و  تعباـتم و  تعاـطا و  یلمع و  دـنویپ  ماـما ، یلمع  هریـس  مـالک و  رد  وـگلا  وـگلا 
تفع قالخا و  مراکم  داـهج و  راـثیا و  تعاجـش و  بدا و  ملع و  ناـمیا و  هب  ادـتقا  ياـنعم  هب  دـنکیم ، یفرعم  ینیمخ  ماـما  هک  ياهنومن 

ياههنیمز رد  یگدـنلاب  ات  دـننکیم ، هئارا  ار  يراتفر  يراتفگ و  ياههنومن  اـهراکهار و  هکلب  دـنهدیمن ، زردـنا  طـقف  اـهوگلا  نیا  تسا .
نیا رد  دننز . زاب  رس  اهیژک  باکترا  زا  دنبای و  يرگنشور  تیاده و  اهناسنا  ات  دندرگیم  یفرعم  اهنآ  ددرگ . تباث  ینیع  هنوگ  هب  فلتخم 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 286 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نز رگید ، ییوگلا  هجیدخ  هزرابم ، يوگلا  ماما ، هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  ماما ، دید  زا  نانز  يوگلا  دوشیم : هتخادرپ  ثحابم  نیا  هب  هلاقم ،
يوگلا یگنهرف و  یملع ، لـیاسم  ناوناـب و  تمواـقم ، يوگلا  ینید ، يوگلا  یقـالخا ، يوگلا  یتیبرت ، يوگلا  یتیبرت ، یقـالخا  لـیاسم  و 
ترـضح بالقنا ، دیقف  ربهر  رظنم  زا  ( 1 .) نیَملاعلا ِءاسَن  یلَع  ِكافَطْـصا  ِكرَّهط  َو  ِكافَطْـصا  هّللا  َّنِا  ماما  دـید  زا  نانز  يوگلا  یگنهرف .

يوریپ نانآ  زا  اههنیمز  مامت  رد  دـیاب  ناملـسم  نانز  هک  دنتـسه ، ریگارف  هدـنزارب و  ییاهوگلا  (ع ) بنیز ترـضح  زین  و  (ص ) ارهز همطاـف 
رب يدیشروخ  نوچ  دنایحو و  نادناخ  راختفا  هک  دنتسه  ینانز  اهنآ  تسا . رگهولج  اهنآ  رد  ناسنا  تیوه  هک  دنایناسک  نانآ  اریز  دننک ،

تمصع و نادناخ  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  تیاهنیب  لیاضف  زارتمه  وا  لیاضف  هک  تسا  ینز  (س ) ارهز ترضح  دنشخردیم . مالـسا  كرات 
، مالـسا َملاع  يوناب  تسا . هدماینرب  وا  شیاتـس  هدهع  زا  یلو  دراد ، يراتفگ  وا  هراب  رد  شنیب ، ره  اب  سک ، ره  هک  ینز  تسا . (ع ) تراهط

یهلا يدوجوم  وا  ( 2 .) تسا ناسنا  نز و  مامت  تقیقح  تیناسنا و  ماـمت  هخـسن  وا  تسا . ناـسنا  اـنعم  ماـمت  هب  یتوکلم و  یناـحور و  ینز 
زا ار  يونعم  تکرح  هک  تسا  وا  تسا . وا  رد  اـیبنا  ياـهیگژیو  ماـمت  هک  ینز  تسا . هدـش  رهاـظ  نز  کـی  تروص  رد  هک  تسا  یتوربج 

، نز هنوگ  نیا  تسا . هاتوک  وا  زا  همه  تسد  هک  هدیسر  ياهبترم  هب  (ص ) مرکا لوسر  تیبرت  یهلا و  تردق  اب  هدرک ، عورش  تعیبط  هبترم 
َو  ) نامز ماما  يوگلا  هک  تسا  ومه  ( 3 .) تسا وا  نادـنزرف  وا و  هب  یکین  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » لیوأت تسا و  شنیرفآ  ياهفدـه  زا  یکی 
. تسا الاو  ياهشزرا  یناسنا و  ياهتلیضف  يانبریز  وا  ( 5 .) تسا نز ـ  هچ  درم و  هچ  نانمؤم ـ  همه  و  ( 4 () ٌۀَنَسَح ٌةَوُْسا  یل  هّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبِا  یف 
تاساسحا و هناردام و  راتفر  هزراـبم ، داـهج و  تمکح ، تفرعم و  شناد ، یگنازرف و  تغـالب ، تحاـصف و  تداـبع ، بـالقنا ، ریبک  ربهر 

ترـضح يـالاو  ماـقم  شزرا و  تـسا : دـقتعم  ناـشیا  دـنادیم . ناملـسم  نز  يوـگلا  ار  ارهز  همطاـف  ترـضح  فارطـالاعماج  تیـصخش 
یشان اهتیعقوم  حیحص  قیقد و  تخانش  يانبم  رب  يریگمیمصت  یهلا و  فیلکت  ساسا  رب  وا  یمالسا  یناسنا و  میظع  تکرح  زا  (س ) بنیز

مهف ساسا  رب  ار  شیوخ  یگدنز  دیاب  دنشاب ، هداد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  مالـسلاامهیلع ـ  اربک ـ  بنیز  ارهز و  همطاف  هک  ینانز  اذل  دوشیم .
هنیکـس دنهن . انب  یهلا  فیلکت  ماجنا  هار  رد  يرادیاپ  يراکادـف و  دـح  رد  اهراک  نیرتهب  باختنا  اهتیعقوم ، كرد  رد  يرایـشوه  تسرد ،

هک تسا  نآ  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  و  دوشیم ، بوسحم  مالسا  خیرات  رد  شناد  تفرعم و  ياهلعشم  زا  یکی  بنیز  ترـضح  درگاش  اربک 
نانز ماما ، تسا . گنهرف  يرکفنـشور و  یناهج ، شنیب  تفرعم ، شناد ، اـب  ندـش  نیرق  ياـنعم  هب  ترـضح  نآ  زا  ناملـسم  ناـنز  يوریپ 

هیـصوت تلم  هب  ناشیا  ( 6 !) دیاتـسیم دـنرختفم ، رما  نیا  هب  هتـشذگ و  زیچ  همه  زا  مالـسا  ادـخ و  هار  رد  هنوـگبنیز ، هـک  ار  يراوـگرزب 
زا ( 7 .) تسا کچوک  وا  دزن  رد  بیاصم  هنوگچ  دـننیبب  دـنزومایب و  (س ) اربک بنیز  زا  ار  ناردـلق  تموکح  اب  هزرابم  یگنوگچ  دـنکیم 

بنیز ترـضح  ياههبطخ  دنتخومآ و  ام  هب  ار  نادیم  زا  جراخ  رد  غیلبت  نادیم و  رد  يراکادـف  فیلکت و  ادهـشلادیس  تیب  لها  هک  ورنآ 
ار ناریا  ناوناب  نانز و  ماـما  یعاـمتجا  یـسایس ـ  ياـهتیلاعف  نز و  ( 8 .) تسا هتـشاد  ریثأت  رئاج  لباقم  رد  (ع ) نیـسح ماما  هزرابم  هزادـنا  هب 

عاجش زیزع و  مرتحم ، ینارهاوخ  ار  ناوناب  ناشیا  تسا . هدمآ  نوریب  هناگیب  تراسا  دیق  زا  مالسا  ناشیالاو  تمه  اب  هک  دنادیم  ینالدریش 
نادنزرف اب  هک  مالـسا ، زا  نانز  ینابیتشپ  روشرپ و  تارهاظت  زا  ماما  دناهدرک . همیب  مالـسا  يارب  ار  يزوریپ  نادرم  شوداشود  هک  دـنادیم 

ار نانز  ینیمخ ، ماما  ( 9 .) دنشاب یضار  نانآ  زا  (ع ) رصع ماما  دنوادخ و  دراد  وزرآ  دنکیم و  رکـشت  دناهدمآ ، اهنابایخ  هب  دوخ  لاسدرخ 
هزرابم و تدـهاجم و  نوچمه  یگرزب  لیاسم  بـالقنا ، ربهر  رظن  زا  ( 10 .) دـنادیم ناوناب  رازگتمدـخ  ورهلابند و  ار  دوخ  تضهن و  ربهر 
ناوناب و هژیوب  ماما ، تسانعم . نیدب  (س ) ارهز ترـضح  دـلوت  زورلاس  رد  نز  زور  نییعت  اریز  تسا ، ناوناب  هدـهع  رب  ینارنخـس )  ) هبطاخم

ربهر ( 11 .) دراگنایم توبن  تیب  نوچمه  ار  نانآ  دـنادیم و  مالـسا  فادـها  ظـفح  هتـسیاش  ار  الـضف  اـملع و  تویب  هب  بستنم  نارـسمه 
نادرم تردق  تیوقت  بجوم  دندوب و  اوشیپ  دندرک و  کمک  اج  همه  رد  دنتـشاد و  ییازـسب  مهـس  تضهن  رد  نانز  تسا : دقتعم  بالقنا 

یعامتجا فیاظو  یمومع ، تفع  ظفح  اب  تسیابیم  ناوناب  تسا و  قباس  ياهنامز  اـهزور و  زا  ریغ  زورما  تسا : دـقتعم  ماـما  ( 12 .) دندش
شقن مالـسا  رظن  زا  ناـنز  : » دـیامرفیم یمالـسا  تموکح  رد  ناـنز  تیلوؤـسم  ندرمـشرب  اـب  ناـشیا  ( 13 .) دـنهدب ماجنا  ار  دوخ  یـسایس 

زا دبای و  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  یناسنا  ماقم  دناوتب  وا  هک  دهدیم  اقترا  يدح  ات  ار  نز  مالـسا  و  دـنراد ، مالـسا  هعماج  يانب  رد  یـساسح 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 287 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماما ( 14 .«) دریگب هدهع  هب  ییاهتیلوؤسم  یمالسا  تموکح  نامتخاس  رد  دناوتیم  يدشر  نینچ  اب  بسانتم  دیایب و  نوریب  ندوب  ءیـش  دح 
نادرم هب  هک  تسا  یتیانع  زا  رتشیب  دراد ، نانز  هب  مالسا  هک  یتیانع  و  دنک ، تلاخد  تکلمم  یـساسا  تاردقم  رد  دیاب  نز  درادیم  ناعذا 
دقتعم دـنادیم و  مزال  ار  یـسایس  روما  رد  نانز  تلاخد  روضح و  يو  ( 15 .) دـنادیم نادرم  زا  رتشیب  تضهن  رد  ار  نانز  قح  ماـما ، دراد .

ياهتیلاعف رد  دـیاب  مه  اهنز  : » دـیامرفیم دـنادیم و  مالـسا  زا  هتفرگرب  ار  داقتعا  نیا  ماما  تسا . بجاو  رما  نیا  هعماـج  ظـفح  يارب  تسا :
يراـج ناریا  رد  زورما  هّللادـمحب  هک  تسا ، هدوـمرف  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  ظـفح  اـب  هتبلا  دنـشاب ؛ اـهدرم  شودـمه  یـسایس ، یعاـمتجا و 
لیاسم نیا  رد  دـهاوخیم  اـهنآ  زا  دـنادیم و  مزـال  ار  یـسایس  یعاـمتجا و  روما  رد  ناـنز  تراـظن  یهاـگآ و  بـالقنا  ربهر  ( 16 .«) تسا

رد نآ  زا  سپ  قباس و  راکمتـس  میژر  لباقم  رد  هناراوگرزب  اـهنآ  اریز  دـنکیم ، راـختفا  ناریا  ناـنز  هب  ینیمخ  ماـما  ( 17 .) دننک رظنراهظا 
زا یتعاجش  تمواقم و  نینچ  يرصع  چیه  رد  هک  نانچنآ  دندرک ؛ تمواقم  یگداتسیا و  لوا  فص  رد  نانآ  ناگتسباو  اهتردقربا و  لباقم 

، ناوتان نآ  رکذ  زا  ار  نایب  ملق و  دنادیم و  زیمآباجعا  ار  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  گرزب  نانز  يراکادـف  ماما  تسا . هدـشن  تبث  نادرم 
يارب یبوخ  ناحـصان  دننک و  تحیـصن  تیاده و  ار  نادرمتلود  نادرم و  دـهاوخیم  نانز  زا  ناشیا  ( 18 .) دنکیم فیصوت  راسمرش  هکلب 
تسا دیما  هدمآ و  دوجو  هب  یـشنیب  نانآ  رد  هدش ، عفترم  ناوناب  یـسایس  ياهتیلاعف  عناوم و  تسا : دقتعم  بالقنا  ربهر  ( 19 .) دنشاب هعماج 

نینچمه تشونرـس و  تیلاعف و  باختنا  رد  ناـنز  تسا  دـقتعم  ماـما  ( 20 .) دننک تیبرت  ار  ياهدع  دـنناوتب  هک  دنـسرب  ياهیاپ  هب  مادـک  ره 
ریذپانبیـسآ دنایمالـسا ، دصاقم  دربشیپ  يارب  مدـقم  فص  رد  شناوناب  هک  ار  یتلم  ناشیا  ( 21 .) دندازآ ینیزاوم ـ  تیاعر  اب  شـشوپ ـ 

دهاوخ زوریپ  دناهدش ، رـضاح  اهدرم  زا  لبق  یناطیـش ، ياوق  اب  ندـش  هجاوم  اهتردـقربا و  اب  گنج  نادـیم  رد  شناوناب  هک  یتلم  دـنادیم .
(22 .) دوب دهاوخ  ریذپانبیـسآ  دننکیم ، بلط  ار  تداهـش  شنانز  نادرم و  دراد و  نادرم ـ  زا  مه  ناوناب و  زا  مه  دیهـش ـ  هک  یتلم  دـش .

مدقشیپ يزوریپ  رد  نانز  دنکیم . رورغ  ساسحا  رما  نیا  زا  دنادیم و  لدریش  نانز  ياهتعاجش  نوهرم  ار  ناریا  مدرم  بالقنا ، ریبک  ربهر 
هدارا مزع و  اـب  هک  منیبیم  ار  مرتحم  ناوناـب  تقو  ره  نم  : » دـیامرفیم ینیمخ  ماـما  ( 23 .) دندیـشخب تأرج  تماهـش و  ار  نادرم  دندوب و 

رد نم  دوشیم ...  یهتنم  يزوریپ  هب  هار  نیا  هک  موشیم  نئمطم  دنتسه ، تداهـش  هکلب  تمحز ، روط  همه  هب  رـضاح  فده ، هار  رد  عطاق 
مرتحم هعماج  نیا  هک  يردق  نآ  و  تسا )  ) هدش ادیپ  اهدرم  رد  هک  تسا  یلوحت  زا  رتشیب  هک  منیبیم  یبیجع  لوحت  روج  کی  اهنز  هعماج 
تمدخ نوهرم  شرایسب  مه  اهدرم  تمدخ  دندرک . تمدخ  اهدرم  هک  تسا  يرادقم  نآ  زا  رتشیب  نامز ، نیا  رد  دندرک  تمدخ  مالسا  هب 

اب هتـشاد و  تدحو  نانز  تسا  راودـیما  ناشیا  ( 25 .) دـننک تیلاعف  اههناخترازو  رد  دـهدیم  هزاجا  نانز  هب  ینیمخ  ماما  ( 24 .«) تسا اهنز 
هب ار  یمالسا  يروهمج  دندوب  ممصم  نونکات  هک  هنوگ  نامه  دننک ، مادقا  یمالسا  فادها  دربشیپ  رد  نادرم ، شیپاشیپ  هدرشف و  فوفص 

هزادنا هب  ترضح  دیامرفیم : دنادیم و  وگلا  نانز  يارب  ار  ارهز  ترضح  تیعضو  لامک و  نامه  ناشیا  هزرابم  يوگلا  ( 26 .) دنناسرب رمث 
ياهتموکح تسا  هدرکیم  همکاحم  تقو ، ياهتموکح  اب  تسا  هتـشاد  هبطاـخم  تسا ، هتـشاد  هدـهاجم  هاـتوک ، فرظ  نیا  رد  هک  شدوخ 

رد هکنآ  تسا . نز  زور  ترضح ، نیا  دلوت  زور  ینعی  تسا ، نز  زور  زور ، نیا  هک  دیشاب  هتفریذپ  ات  دینکب  وا  هب  ادتقا  دیاب  امـش  ار ، تقو 
ربماـیپ و تیـالو و  تماـما و  مالـسا و  زا  هدرک ، داـهج  فلتخم ، ياهنادـیم  رد  هک  تسا  یمرتحم  يوناـب  دـشاب ، وگلا  دـناوتیم  هنیمز  نیا 
(ص) مرکا لوسر  یمارگ  تخد  تسا . هتـشگ  بقلم  همئاما »  » و اهیباما »  » هب ورنیا  زا  و  هدومن ، عافد  نانمؤم  ریما  مالـسا  رادرـس  نیرتگرزب 

ماما نوچ  ییاهتیـصخش  وا  ناماد  رد  دوب و  نادـنزرف  يارب  گرزب  یبرم  رهوش و  يارب  راکادـف  يرـسمه  ردـپ ، يارب  ناـبرهم  يراـسگمغ 
يردام لثم  (ص ،) ربمغیپ يارب  یتاجن  هتشرف  لثم  رتخد  نیا  دندش . تیبرت  (ع ) اربک بنیز  ترضح  و  مالسلاامهیلع ـ  نیسح ـ  ماما  نسح و 

دناوخ ياهبطخ  داتسیا و  رابج  تموکح  لباقم  رد  درک . لمحت  ار  تالکشم  گرزب  ناسنا  نآ  يارب  یگرزب  راتسرپ  لثم  دوخ و  ردپ  يارب 
زا تسا و  زغمرپ  هک  ياهبطخ  دننک . انعم  ار  شتارابع  تاملک و  دننیـشنب و  دیاب  تغالب  تحاصف و  ناگرزب  یـسلجم و  همالع  هتفگ  هب  هک 

نیرتهدبز اب  مدرم و  لباقم  رد  هک  ياهبطخ  تسا . نانمؤم  ریما  نانخس  هغالبلاجهن و  تاملک  نیرتهب  نیرتابیز و  لثم  يرنه ، ییابیز  ظاحل 
تردـق اب  هک  تسا  (س ) هجیدـخ ترـضح  اهوگلا ، رگید  زا  رگید  ییوگلا  (س ) هجیدـخ ترـضح  ( 27 .) دش هتفگ  یناعم  نیرتهدـیزگ  و 
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(28 .) دناسر ینونک  لاح  هب  چیه  زا  ار  تلاسر  درک و  یگداتسیا  ربمایپ  نانمشد  ياهتفلاخم  اهینکشراک و  لباقم  رد  يوق ، یمزع  یحور و 
اهنآ هنوگچ  دننیبب  دننک و  یـسأت  ربمایپ  زیزع  گرزب و  رـسمه  هب  قازرا ، دوبمک  يداصتقا و  هرـصاحم  رد  دنکیم  هیـصوت  ناگمه  هب  ماما 

هبعلم و دـنوش و  هدیـشک  داسف  هب  نانآ  دـهاوخیمن  تسا و  ناوناـب  هاوخریخ  ماـما ، یتیبرت  یقـالخا ـ  لـیاسم  نز و  ( 29 .) دندرک تمواقم 
(30 .) دـندرگرب دـناشکیم  داسف  هب  ار  ناناوج  هک  یفارحنا ، ياههار  زا  نانز  دـنکیم  هیـصوت  ماما  دنـشاب . لذارا  ياـهناوج  تسد  هچیزاـب 
رد ار  نز  زور  هب  دورو  تفارش  هتسناد ، ناوناب  قشمرس  هتـشاد ، همطاف  ترـضح  هک  ار  یفافع  اوقت و  دهز و  یمالـسا ، يروهمج  راذگناینب 

یناسنا نز ، تسا : دـقتعم  دـنادیم و  اهریخ  اهتداعـس و  همه  أدـبم  ار  نز  ناـشیا  ( 31 .) دـنادیم ملاع  ناوناب  رورـس  رادرک  زا  يوریپ  ورگ 
هعماج ناشیا  ( 32 .) دـیامنیم دابآ  ار  روشک  دـنکیم و  تسرد  ناسنا  دوخ ، حیحـص  تیبرت  اـب  هک  تسا  وا  تسا . هعماـج  یبرم  گرزب و 

دـندوب و ییاـپورا  شیارآ  عباـت  يزور  هک  یناـنز  دـنا . (س) همطاـف عباـت  دـناهدش و  هنوـگبنیز  هک  دـنادیم  ياهعماـج  ار ، ینوـنک  ناـنز 
نیا ماما  تسا . اهنآ  لوبق  دروم  ددنسپب ، بتکم  نآ  هچنآ  دنتسه و  مالسا  بتکم  وریپ  نونکا  اما  دیایب ، ناشـسابل  حرط  اپورا  زا  تسیابیم 

رهظم هک  تسا  وا  دراد . عامتجا  رد  یگرزب  شقن  نز  ماما ، دید  زا  ( 33 .) دوب نآ  ظفاح  دیاب  هک  دنادیم ، هعماج  لوحت  نیرتالاب  ار  لوحت 
ناـنز و هک  تسا  ومه  دوریم و  جارعم  هب  درم  هک  تسا  يو  نماد  زا  تسا . دـنمجرا  نادرم  ناـنز و  هدـنهدشرورپ  رـشب و  لاـمآ  قـقحت 

کی داسف  حالص و  تسا . رادروخرب  یـصاخ  ياهیگژیو  زا  ملاع  رد  نانز  شقن  : » دیامرفیم ناشیا  ( 34 .) دنکیم تیبرت  ار  گرزب  نادرم 
هعماج هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دـناوتیم  هک  تسا  يدوجوم  اتکی  نز  دریگیم . همـشچرس  هعماج  نآ  رد  نانز  داـسف  حالـص و  زا  هعماـج 

ماما یتیبرت  يوگلا  ( 35 .«) دنوش هدیشک  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  تماقتـسا و  هب  اههعماج  هکلب  هعماج ، کی  شتاکرب  زا  هک  دهد  لیوحت 
ناشیا تسا . نانز  تیثیح  هک  دننک  ادتقا  ینزگرزب  هب  همه  دننک و  شـشوک  نارگید  دوخ و  قالخا  بیذهت  رد  دـنکیم  هیـصوت  نانز  هب 

، دناهدوب ناشیا  هک  روط  نامه  دنریگب و  وا  نادنزرف  ارهز و  ترضح  هلیسو  هب  مالـسا  زا  ار  ناشیاهروتـسد  دیاب  همه  هک  تسا  رواب  نیا  رب 
نامه تسا : دـقتعم  دـنیامن و  لمع  هب  راداو  زین  ار  نارگید  دـننک و  لمع  ار  مالـسا  ماکحا  دـهاوخیم  ناـنز  زا  بـالقنا  ربهر  ( 36 .) دنشاب
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشیا  دنک . حالـصا  مه  ار  نارگید  تسا  فظوم  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  تسا  فظوم  يدرف  ره  هک  هنوگ 

عاجـش و ناـنز  رگا  تـسا : دـقتعم  دـنادیم و  زاـسناسنا  نآرق ، نوـچمه  ار  نز  ماـما ، ( 37 .) دـنادیم هعماج  حالـصا  يارب  يراـکهار  ار ،
هرطاخ ماـما  يارب  ماـما  دـید  زا  یقـالخا  يوگلا  ( 38 .) دـنوشیم هدیـشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اـهتلم  دـنوش ، هتفرگ  اـهتلم  زا  زاـسناسنا 

ره زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  ره  گنج  رد  هک  تسا  يرادساپ  اب  ناوج  رتخد  کی  جاودزا  یقالخا ، يوگلا  یندـشنشومارف و 
تیمیمـص افـص و  زا  راشرـس  گرزب و  یحور  اب  عاجـش  رتخد  نآ  : » دـیامرفیم رتخد  نیا  شیاتـس  رد  ماما  تسا . هدـید  بیـسآ  مشچ  ود 

نیا یناحور  تمظع  مشاـب . هدرک  ادا  منید  هب  بـالقنا و  هب  ار  دوخ  نیِد  جاودزا  نیا  اـب  راذـگب  مورب ، ههبج  هب  متـسناوتن  هک  لاـح  تفگ :
ناهیقف و نافوسلیف ، نافراع ، ناگـشیپرنه ، ناشاقن ، ناگدـنیوگ ، نارعاش ، ناگدنـسیون ، ار  نانآ  یهلا  ياههمغن  یناـسنا و  شزرا  هنحص و 

سک چیه  ار  گرزب  رتخد  نیا  تیونعم  ییوجادخ و  يراکادف و  و  دننک ، میسرت  ای  نایب و  دنناوتیمن  دینک ، ضرف  اهامش  هک  ار  سک  ره 
تامدـخ زا  هعماـج ، هب  نارداـم  تامدـخ  تسا : دـقتعم  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  ( 39 .«) دـنک یبایزرا  جـیار  ياهرایعم  اب  دـناوتیمن 

ایبـنا دنتـساوخیم ؛ اـیبنا  هک  تسا  يراـک  نـیا  و  دـننکیم ، تـیبرت  دوـخ  نـماد  رد  ار  هعماـج  دارفا  اریز  تـسا ، رتـالاب  نارگید  ناـملعم و 
تیلوؤسم و نیرتـگرزب  ار  يرادهچب  بـالقنا ، ربـهر  ( 40 .) دـننک میدـقت  هعماج  هب  تیبرت و  ینادرمریـش  نانزریـش و  ناوناب ، دنتـساوخیم 

خیرات لوط  رد  ار  ایبنا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  یفدـه  هعماج ) هب  ناسنا  کی  نداد  لوحت   ) نی اریز  دـنادیم ، لغـش  نیرتفیرش 
ناوتیمن هک  دنادیم ، تفارش  ياراد  ياهزادنا  هب  ملاع و  همه  زا  رتهب  هعماج ، هب  ار  بوخ  دنزرف  کی  لیوحت  ماما ، ( 41 .) داتسرف نآ  يارب 

نادنزرف هب  دراد و  ریثأت  ردام  قالخا  هک  هزادنا  نآ  تسا و  رتشیب  ردام  زا  نادنزرف  يونشفرح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ماما  ( 42 .) درک نایب 
ناردام دنّرش . أشنمرس  دننک ، تیبرت  دب  ار  اههچب  هتـساوخان  يادخ  رگا  دنتـسه و  ریخ  أدبم  اهردام  دیآیمنرب . نارگید  زا  دوشیم ، لقتنم 
ناوناب بالقنا ، ریبک  ربهر  ( 43 .) تسا نکمم  سکع  رب  هک  هنوگ  نامه  دـهد ، تاجن  ار  یتما  وا  هک  دـننک ، تیبرت  ار  ياهچب  تسا  نکمم 
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تـضهن رد  نانز  دـنراد . او  تسار  هار  هب  ار  نادرم  دوخ ، ياهتحیـصن  اـب  دـنکیم  تساوخرد  ناـنآ  رب  دورد  اـب  دـنادیم و  نادرم  ملعم  ار 
ردص ناوناب  اب  شودمه  مالسا و  نازابرس  اب  گنـسمه  ار  نانز  ناشیا  ( 44 .) تسا نانچمه  زین  نونکا  دـندوب و  نادرم  ملعم  ناریا ، فیرش 

رد تلاـخد  قـح  دـنناسنا و  ود  ره  اریز  تـسین ، درم  نز و  ناـیم  یتواـفت  یناـسنا ، قوـقح  رظن  زا  تـسا : دـقتعم  يو  ( 45 .) دنادیم مالسا 
رد ( 46 .) تسین طوبرم  اهنآ  یناسنا  تیثیح  هب  هک  دراد  دوجو  ود  نآ  نیب  ییاهتوافت  دراوم  یخرب  رد  هکنیا  وگ  دـنراد ؛ ار  دوخ  تشونرس 

تیبرت ییاهناسنا  رقحم ، ياهناخ  کچوک و  ياهرجح  رد  هک  تسا  ینز  دشاب ، ناوناب  يوگلا  هنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  هک  یـسک  ماما  هاگن 
زا کچوک  هناخ  نیا  ( 47 .) دـشخردیم یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلُم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناشرون  هک  درک 

ییاهتمدخ دنداد و  یلجت  ار  قح  تردـق  مامت  هک  دـندوب  رفن  جـنپ  راهچ ـ  دـندش ، تیبرت  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  تسا و  (س ) همطاف ِنآ 
وا هدـهع  رب  هناخ  نورد  ياهراک  دـشابیم  ناـمداش  هک  تسا  ناـمه  وگلا  نیا  ( 48 .) تسا هدروآ  رد  باـجعا  هب  ار  رـشب  همه  هک  دـندرک 

نیگمشخ ار  يو  هاگ  چیه  تسا و  شیوخ  يوش  عیطم  هتـسویپ  هک  تسا  ومه  دشاب . هتـشاد  طابترا  نامرحمان  اب  تسین  روبجم  وا  و  تسا ،
وا زا  ار  هودـنا  مغ و  تسیرگنیم ، يو  هب  شیوـش  هاـگ  ره  هـک  تـسا  وا  ( 49 .) تسا هدومنن  یچیپرـس  ناشیا  زا  يراـک  چـیه  رد  هدرکن و 

و ( 51 (؛ منک لـیمحت  وت  رب  تسین ، وت  ناوـت  رد  هک  ار  يزیچ  مراد  مرـش  ادـخ  زا  تفگیم : ناـنمؤم  ریما  هب  هک  تسا  وـمه  ( 50 .) دودزیم
نینچ ( 52 .) ماهدـیزرو تفلاخم  هن  هدرک و  تنایخ  هن  هتفگ و  غورد  وت  هب  هن  ماهدرک ، یگدـنز  وت  اب  هک  يزور  زا  ومعرـسپ ! يا  دوزفایم :
تسا وا  و  تسا . ( 53 «) ِءامسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَا  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َْفیَک  َرت  َْملَا   » هیآ لیوأت  ياهدنزارب  يوناب 

نیا ( 55 .) دـنکیم شرافـس  نآ  رب  تبظاوـم  هب  ناـسحا ، لدـع و  هب  رما  راـنک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ( 54 «) یبرقلا يذ   » ریـسفت اـنعم و  هک 
ناگیاسمه يارب  دـنک ، اعد  دوخ  يارب  هکنآ  زا  شیب  شیپ و  دوخ ، هنابـش  تدابع  رد  هک  تسا ، رادمدرم  نانچنآ  یقالخا  یتیبرت ـ  يوگلا 

ار نان  صرق  ناریسا ، نامیتی و  ناگنسرگ و  ندرک  ریـس  يارب  هک  تسا  ومه  ( 56 «) ُراّدلا َُّمث  ُراْجلَا  : » دیامرفیم دـنکیم و  ریخ  بلط  اعد و 
: دـیامرفیم هدـنزرا  يوگلا  نیا  یفرعم  رد  (ع ) یلع ماما  ( 57 .) دروآ تسد  هب  ار  ادخ  يدونـشخ  ات  دـنزیم ، شنادـنزرف  دوخ و  يولگ  زا 
ار هناخ  ردق  نآ  دز . هنیپ  شیاهتسد  هک  درک  بایـسآ  دوخ  تسد  اب  نادنچ  دوب . ادیپ  شندب  رد  نآ  رثا  هک  دیـشک  بآ  کشم  اب  ردق  نآ  »

يو دوخ  ( 58 .«) دش دولآدود  هایس و  شیاههماج  هک  درک  نشور  گید  ریز  شتآ  نادنچ  دیدرگ و  دولآكاخ  شیاهسابل  هک  درک  وراج 
ام شرف  منکیم و  یگدنز  یلع  اب  هک  تسا  لاس  جنپ  ادخ ! هب  دنگوس  : » دومرف دوب ، هدمآ  تفگش  هب  شاهداس  ياههماج  زا  هک  ناملـس  هب 

لوا صخش  رتخد  وا  ( 59 .) میباوخیم نآ  يور  رب  اهبـش  میهدیم و  هفولع  ار  دوخ  رتـش  نآ  يور  رب  اـهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ 
. دوب شالت  راک و  زا  رپ  وا  تایح  دـنارذگ . ار  یگدـنز  درک و  جاودزا  هناریقف  عضو  یگداس و  اب  هک  دوب ، مالـسا  ناـهج  مکاـح  مالـسا و 
هب ربماـیپ  تخد  : » دـیوگیم تسا ، داّـهز  داـّبُع و  زا  یکی  دوخ  هک  يرـصب » نسح  . » تسا یندزلاـثم  زین  وا  دـهز  تداـبع و  ینید  يوگلا 

يارب شتـساخرب  تسـشن و  دوب و  ادـخ  دای  هب  لاـح  ره  رد  وا  ( 60 .«) دـش مروتم  شیاهاپ  هک  داتـسیا  بارحم  رد  درک و  تدابع  ياهزادـنا 
ياهرذ دیـسریم ، میـسقت  يارب  يو  ردـپ  هناخ  هب  رایـسب  میانغ  دومنیم و  خر  مالـسا  تاحوتف  هک  ینارود  رد  دوب . راـگدرورپ  يدونـشخ 

ربص و صولخ و  تفرعم و  دادن . ناشن  دوخ  زا  دندنبیم ـ  لد  نآ  هب  ناوج  نارتخد  ًالومعم  هک  ایند ـ  تافیرـشت  تالمجت و  هب  یگتـسبلد 
تعکر رازه  شاداپ  زامن  تعکر  ره  دش  ثعاب  هک  تخومآ  یتاحیبست  وا  هب  ردـپ  اهیگتـسیاش  نیا  ساپ  هب  دوب و  یندزنابز  يو  يراکادـف 
عییـشت ماـگنه  هب  ار  يو  ندـب  مجح  هک  دـنزاسب  یتوباـت  درک  شرافـس  تشاد و  گرم  زا  سپ  یتح  تفع ، رب  تبظاوم  ( 61 .) دشاب هتشاد 

زا ار  دوـخ  وا  ( 62 .«) تسادـخ زا  تعاط  هار  رد  بوخ  يرواـی  هّللا  ِۀَـعاط  یلَع  نْوَْعلا  َمِْعن  : » دومرف يو  فصو  رد  (ع ) یلع ماـما  دـناشوپب .
زا ینیمخ  ماما  تمواـقم  يوگلا  ( 63 .) دـنک مامـشتسا  ار  همطاف  شوخ  يوب  دوب  نکمم  وا  دـیدیم و  ار  انیبان  دوخ  اریز  دـناشوپیم ، اـنیبان 

نادـناخ ناشیا  ( 64 .) دـنکیم ار  رثأت  فسأـت و  لاـمک  راـهظا  رواـب ، نیا  زا  دراد و  مرـش  دنـشاب ، ناـنز  رظن  دروم  یبرغ ، ياـهوگلا  هکنیا 
یهلا تنـس  يایحا  نامولظم و  يرادـفرط  فقو  ار  دوخ  یگدـنز  هک  نانآ  زا  دـنادیم و  ناگمه  قشمرـس  ار  تراهط  تمـصع و  تیبلها 

رباج تلود  دندرک و  يراکادف  مالـسا  هار  رد  دنداتـسیا و  رابج  تموکح  لباقم  رد  هک  ورنآ  زا  نانآ  ( 65 .) دنکیم دای  یکین  هب  دندرک ،
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یگنهرف یملع ـ  لیاسم  ناوناـب و  ( 66 .) دنایگداتـسیا تمواقم و  يوگلا  همه  يارب  دنتـشاد ، نامیا  یهلا و  حور  دندومن و  اوسر  ار  يوما 
نونکا یلو  دـندوب ، مورحم  یعامتجا  قوقح  همه  زا  هتـشذگ  رد  هک  ار  نانز  دیاتـسیم و  ار  تلم  شنیب  دـشر  لیاسم و  مهف  ینیمخ ، ماما 

، دـنتاغیلبت سرد و  ياراد  دـناهدیدرگ و  یگنهرف  یملع ـ  لیاسم  هب  هاگآ  دراو و  یعرـش  نیزاوم  ظـفح  اـب  هتـسیاش و  هنوگ  هب  هّللادـمحب 
اب شودـمه  ناوناب ، یتیبرت  یفـسلف و  ینافرع و  یملع و  ياهتیلاعف  يارب  ار  هعماج  ینونک  عضو  ماـما  ( 67 .) دنادیم یعضو  نینچ  هتسیاش 
زا رتهب  هاگ  دنرـضاح و  یگنهرف  ياههنحـص  رد  نـالک  درخ و  ناوج و  ریپ و  ناـنز  ناوناـب و  تسا  رختفم  و  ( 68) دنادیم دعاسم  نادرم ،
رد هک  تسا  يرما  ناوناب ، غیلبت  تیبرت و  میلعت و  تسا  دقتعم  ناشیا  ( 69 .) دنراد تیلاعف  میرک  نآرق  دصاقم  مالسا و  یلاعت  هار  رد  نادرم 

یتدـیقع ای  یملع  هلأسم  دـنوش و  دراو  هرفن  هد  یعمجم  رد  یتح  هک  دـندوبن  لیاق  یقح  چـیه  ناوناـب  يارب  هنرگ  و  تفاـی ، ققحت  بـالقنا 
هک یسک  یگنهرف  يوگلا  ( 70 .) دننک غیلبت  نآ  زا  جراخ  روشک و  ياج  همه  رد  دنناوتیم  یمالـسا  نیزاوم  ظفح  اب  نونکا  یلو  دنیوگب ،
هک تسا  یفحـصم  ياراد  تسا و  الاو  يدنمـشناد  هک  تسا  وا  تسا . ملاع  ود  ءاسن  هدیـس  زاب  دشاب ، هنومن  هوسا و  دناوتیم  هنیمز  نیا  رد 

عاضوا زین  ناهج و  هدـنیآ  لیاسم  رابخا و  هدـنرادرب  رد  دـش و  لزان  همطاف  رب  نیما  لیئربج  طسوت  هک  یحو  مایپ  تسا . نآ  رد  یحو  ماـیپ 
تفایرد تفارش  ییوناب  هاگ  چیه  دوبن ، تسا ـ  مظعا  حور  هک  لیئربج ـ  ترضح و  نآ  یحور  بسانت  رگا  تسا . ملاع  ود  يوناب  نآ  هیرذ 

هک تسا  ور  نیمه  زا  دنتفگیم و  نخـس  يو  اب  ناگتـشرف  دینـشیم و  ار  ینامـسآ  شورـس  هک  دوب  ایبنا  نوچمه  وا  تشادن . ار  یبیغ  مایپ 
اریز ( 72 ،) درکیم داهشتسا  همطاف  ياههتفگ  هب  دوخ  نخس  تابثا  يارب  (ع )) نانمؤم ریما   ) ملع رهش  باب  هاگ  ( 71 .) تسا يو  بقل  هثَّدحم 

هرتسگ دیسرپ . مه ـ  رـس  تشپ  دنچ ـ  یتالاؤس  دیـسر و  ناشیا  تمدخ  ینز  يزور  دناهدرک : تیاور  دوب . ملع  رون  زا  هتفرگرب  يو  نانخس 
گنرد ورنیا  زا  دـشاب ! هتخادـنا  تمحز  هب  هتـسخ و  ار  مالـسا  ربمایپ  رتخد  ادابم  دـش ؛ لجخ  هدنمرـش و  دوخ  هک  دوب  نانچ  يو  تالاؤس 

يارب میوگ و  خساپ  وت  ياهشسرپ  هب  مرومأم  ادخ  فرط  زا  نم  دومرف : ترضح  مزادنایمن . تمحز  هب  ار  امـش  نیا  زا  شیب  تفگ : درک و 
نیا ( 73 .) تسا رتشزرارپ  شاداـپ  دزم و  نآ  زاـب  دـننک ، دـیراورم  زا  رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  نیب  رگا  هک  مریگب  ادـخ  زا  يدزم  باوـج  ره 

، رون هفیحص  2 ـ  هـیآ 42 . نارمع ، لآ  1 ـ  اهتـشونیپ : دـشاب . تمکح  تفرعم و  يوـگلا  دـناوتیم  هک  تسا  هنازرف  هتخیهرف و  ینز  نینچ 
ـ  7 ص172 . ج21 ، رون ، هفیحـص  6 ـ  هیآ 11 . مـیرحت ، 5 ـ  ص180 . ج53 ، ناـمه ، 4 ـ  ص44 . ج43 ، راونـالاراحب ، 3 ـ  ص185 . ج6 ،
ـ  12 ص194 . ج6 ، نامه ، 11 ـ  ص58 . ج6 ، نامه ، 10 ـ  . 15/12/57 ج5 ، نامه ، 9 ـ  ص59 . ج17 ، نامه ، 8 ـ  ص60 . ج17 ، نامه ،
ـ  17 ص264 . ج18 ، نامه ، 16 ـ  ص153 . ج5 ، نامه ، 15 ـ  ص101 . ج3 ، نامه ، 14 ـ  ص69 . ج13 ، نامه ، 13 ـ  ص1 . ج10 ، نامه ،

ص259. ج2 ، نامه ، 21 ـ  ص262 . ج18 ، نامه ، 20 ـ  ص131 . ج14 ، نامه ، 19 ـ  ص126 . ج16 ، نامه ، 18 ـ  ص70 . ج13 ، نامه ،

ص36. ج13 ، نامه ، 26 ـ  ص150 . ج5 ، نامه ، 25 ـ  ص160 . ج11 ، نامه ، 24 ـ  ص153 . ج5 ، نامه ، 23 ـ  ص31 . ج13 ، نامه ، 22 ـ 
ـ  31 ص186 . ج5 ، نامه ، 30 ـ  ص4 . ج18 ، رون ، هفیحص  29 ـ  ص124 . هیقف ، تیالو  28 ـ  ياهنماخ . هّللاتیآ  نانخـس  زا  هتفرگرب  27 ـ 

ص125. ج16 ، نامه ، 35 ـ  ص194 . ج6 ، نامه ، 34 ـ  ص131 . ج14 ، نامه ، 33 ـ  ص187 . ج6 ، نامه ، 32 ـ  ص279 . ج19 ، نامه ،
ج14، ناـمه ، 40 ـ  ص126 . ج16 ، ناـمه ، 39 ـ  ص153 . ج5 ، ناـمه ، 38 ـ  ص1 . ج10 ، ناـمه ، 37 ـ  ص121 . ج19 ، ناـمه ، 36 ـ 
ج6، نامه ، 45 ـ  ص130 . ج14 ، نامه ، 44 ـ  ص162 . ج8 ، نامه ، 43 ـ  ص76 . ج7 ، نامه ، 42 ـ  ص261 . ج6 ، نامه ، 41 ـ  ص130 .
. نامه 50 ـ  ص134 . ج43 ، راونالاراحب ، 49 ـ  ص67 . ج16 ، نامه ، 48 ـ  ص125 . ج16 ، نامه ، 47 ـ  ص49 . ج3 ، نامه ، 46 ـ  ص137 .
55 هیآ 90 . لحن ، 54 ـ  تسا . هیآ 24  میهاربا ، هروس  رد  هیآ  ص886 . ج1 ، یفاص ، ریسفت  53 ـ  ص191 . نامه ، 52 ـ  ص59 . نامه ، 51 ـ 
، عیارشلا للع  58 ـ  ص770 . ج2 ، یفاص ، ریسفت  زا  لقن  هب  هیآ 8 . رهد ، 57 ـ  ص181 . عیارشلا ، للع  56 ـ  ص190 . ج24 ، راونالاراحب ،  ـ
، نامه 63 ـ  ص117 . ج43 ، راونالاراحب ، 62 ـ  ص343 . ج3 ، یفاک ، 61 ـ  ص76 . نامه ، 60 ـ  ص88 . ج43 ، راونالاراحب ، 59 ـ  ص366 .
ـ  68 ص5 . ج16 ، ناـمه ، 67 ـ  ص67 . ج16 ، ناـمه ، 66 ـ  ص283 . ج5 ، رون ، هفیحـص  65 ـ  ص27 . متـشه ، رتفد  ناـیبت ، 64 ـ  ص91 .

ص618. ج2 ، لاصخ ، 72 ـ  ص182 . عیارشلا ، للع  71 ـ  ص99 . ج18 ، نامه ، 70 ـ  ص172 . ج21 ، نامه ، 69 ـ  ص262 . ج18 ، نامه ،
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ص3. ج2 ، راونالاراحب ، 73 ـ 

تیلهاج رصع  رد  نز  هاگیاج 

رتتسپ و یناویح  ره  زا  هکلب  دنتـشادن ، ياهرهب  یناسنا  هیلوا  قوقح  زا  اهنت  هن  مالـسا ، زا  لبق  يهرود  رد  برع  نانز  نز  مایپ  همانهام  : عبنم
رارق شورف  دیرخ و  ضرعم  رد  الاک  تروص  هب  ار  نانآ  دندرکیم و  راتفر  نایاپراهچ  دننام  نارتخد ، نانز و  اب  دنتفریم . رامش  هب  رتنوبز 

تقامح و رطاخ  هب  ناـنیا ، تشاد . جاور  میمت  دـسا و  هفیاـط  هژیو  هب  بارعا  زا  ياهراـپ  ناـیم  رد  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  دـندادیم .
تراسا هب  گنج  رد  ناشنارتخد  ادابم  هک  دوب  رطاخ  نادـب  ناشزیمآنونج  لـمع  نیا  ( 1 . ) دندرکیم روگ  هب  هدـنز  ار  ناشنارتخد  ینادان ،
داـیدزا ببـس  دـننک ، جاودزا  هناـگیب  دارفا  اـب  ناـشنارتخد  رگا  دـندوب ، دـقتعم  زین  دـندرگ و  ناـشراع  گـنن و  بجوم  دـنیآرد و  نمـشد 

نتشک یلصا  تلع  میرک  نآرق  یلو  دوشیم ، نانیا  تسکش  بجوم  نیا ، دش و  دهاوخ  هدوزفا  ناشیزور  هب  هجیتن  رد  هتـشگ و  ناشسوفن 
(2 .«) میناسریم يزور  امـش  هب  نانآ و  هب  ام  دیـشکم . یتسدـگنت  میب  زا  ار  ناتنادـنزرف  . » دـنادیم یتسدـگنت  يرادـن و  رقف و  ار  نادـنزرف 

یشکدنزرف یلصا  تلع  هفیرش  هیآ  ود  نیا  رد  ( 3 .«) میناسریم يزور  نانآ  امش و  هب  ام  دیشکم . یتسدگنت  يرادن و  میب  زا  ار  ناتنادنزرف  »
هب هدنز  هک  دـندش  ببـس  دـشاب ، هچره  رگید ، لماوع  هچ  يداصتقا و  لماع  هچ  لاح ، ره  هب  تسا . هدـش  یفرعم  یگنـسرگ  يرادـن و  میب 
نز عضو  هرابرد  میرک  نآرق  دنک . تیارـس  لیابق  رگید  هب  دیآرد و  تداع  مسر و  تروص  هب  یلهاج  بارعا  نایم  رد  نارتخد  ندش  روگ 

مـشخ زا  شگنر  هدرک ، ادیپ  يرتخد  هک  دشیم  هداد  ربخ  يدرم  هب  یتقو  : » دیامرفیم نینچ  وا  هب  تبـسن  درم  لمعلاسکع  تیلهاج و  رد 
ای درکیم و  يرادهگن  دازون ، رتخد  زا  یگقالعیب  تیاهن  اب  ای  سپـس  تشگیم . ناهنپ  مدرم  راظنا  زا  یگدنمرـش  يور  زا  دـشیم و  هریت 
رـس ار  رتخد  دازون  یـضعب  دوب . تواـفتم  برع ، لـیابق  ناـیم  رد  یـشکرتخد  هوحن  ( 4 .« ) دومنیم ناـهنپ  كاـخ  ریز  ار  هاـنگیب  كدوک 

توص یلع  ماـمالا  1 ـ  اهتـشون : یپ  دـندرکیم . قرغ  بآ  رد  زین  یهورگ  دـندرکیم و  باترپ  هوک  يـالاب  زا  رگید  یـضعب  دـندیربیم و 
. قالما نم  مکدالوا  اولتقت  ـال  و  3 ـ  (. 31 ءارـسا / . ) مکایإ مهقزرن و  نحن  قالمإ . هیـشخ  مکدالوا  اولتقت  و ال  2 ـ  ص 7 . هیناسنالا ، هلادعلا 

لحن . ) میظک وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنالاب ، مهدحا  رشب  اذا  و  4 ـ  (. 151 ماعنا / . ) مهایا مکقزرن و  نحن 

مالسا زا  شیپ  ناریا  رد  نز  هاگیاج 

َْدنِع ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  َابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای   » نز مایپ  هیرشن  عبنم : یحتاف  سدقا  : هدنسیون
ات میدروآ  رد  یلیابق  ماوقا و  تئیه  هب  ار  امش  میدیرفآ و  درم  نز و  کی  زا  ار  امـش  ام  انامه  مدرم ! يا  ناه  ٌریبَخ ؛ ٌمیلَع  َهّللا  َّنِا  ْمُکیْقتَا  ِهّللا 

(1 .«) تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  هک  تسامش  نیرتراگزیهرپ  دنوادخ  دزن  رد  امش  نیرتیمارگ  نامگیب  دیبای . ییانـشآ  سنا و  رگیدکی  اب 
درم نز و  زا  یناسنا  هعماج  هک  دنکیم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  هراومه  تعیرـش ، نیرتعماج  نید و  نیرتلماک  ناونع  هب  مالـسا ، سدـقم  نیئآ 
هیام ندوب » نز   » و ندوب » درم   » زا کی  چیه  یمالـسا ، هیلاع  میلاعت  ساسا  رب  دناهدش . قلخ  رهوگ ، کی  زا  درم  نز و  تسا و  هتفای  بیکرت 
هبترم ماقم و  زا  نخس  ینمادکاپ . اوقت و  هطساو  هب  زج  درادن  يرترب  تلیضف و  سک  چیه  رب  سک  چیه  تسین . راختفا  ای  يرترب و  تفارش ،
دورو زا  شیپ  خـیرات ، لبقام  ِرـصع  ِنز  ای  ناریا ، تـالف  دـجن و  نکاـس  ِنز  نیـشیپ ، ياـههرازه  رد  رود . رایـسب  ياههتـشذگ  رد  تسا  نز 

هراومه دراد ، ینید  یعامتجا و  یگداوناخ ، يداصتقا ، لئاسم  رد  هک  ییاهییاناوت  اب  حیسم ، دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  هد  رد  یتح  اهایرآ ،
رد وجتـسج  اب  هک  تسوا  تسخن  تسا ، شتآ  هدننکفشک  وا  تسا . هدوب  دنمهرهب  دادادخ  تعیبط  بهاوم  زا  نانآ ، اب  ناسکی  نادرم و  اب 

شیور و لصف  زا  دنک و  ییاسانـش  ار  اهنآ  ياههناد  ناهایگ و  دنک ، ادـیپ  ار  اههویم  ناهایگ و  یندروخ  ياههشیر  دـناوتیم  هوک  تشد و 
، شاهلیبـق دارفا  دوخ و  تنوکـس  لـحم  ياـههمیخ  یبوـسر  ياـهنیمز  فارطا  رد  هک  تسا  نز  نیا  دوـش . هاـگآ  فـلتخم  ناـهایگ  دـشر 
دـیلوت و روما  هدـنهدنامزاس  نز  یگنـسون ، ای  کیتیلوئن  هرود  رد  دروآیم . لمع  هب  يزرواشک  باـب  رد  ار  یعاـسم  اـهشالت و  نیتسخن 
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خیرات لبقام  رالاسردام  هعماج  رد  دراد . قلعت  وا  هب  هداوناخ  دحاو  دسریم و  تیناحور  ماقم  هب  وا  تسا . هناخ  هلیبق و  ياهراک  هدننکهرادا 
نز دوشیم . نز  هداوناخ  دراو  هک  تسا  رهوش  نیا  ( 2 .) دشاب هتسباو  ردام  نامدود  هب  هک  دنکیم  ادیپ  شرتسگ  اجنآ  ات  هفیاط  ناریا ، دجن 
یتح هتخادرپیم و  راوشد  ياهراک  ماجنا  هب  ار  يزارد  تاعاس  تسا . هدوب  دـنمورین  يدوجوم  تالکـشم ، عفر  يارب  یـشیدناهراچ  رما  رد 

، دنزرف ندروآ  رب  هوالع  نز  تسا . هدرکیم  تمواقم  هدیگنجیم و  نیزواجتم  اب  گرم  دـح  رـس  ات  شاهلیبق ، نادـنزرف  ناج  ظفح  هار  رد 
موس هرازه  لیاوا  رد  دشاب . مه  اورنامرف  رواد و  دناوتیم  تسا و  دوخ  هلیبق  هدنهدمظن  وا  تسا . هداوناخ  هلیبق و  دارفا  ياذـغ  هدـننکعیزوت 

ياههوک هرد  رد  یتوگ  هفیاط  هب  میناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دشاب  شاهلیبق  نایوجگنج  هدنامرف  دناوتیم  نز  ناریا  دـجن  رد  دالیم  زا  شیپ 
هک دوب  نز  راکتبا  هشیدنا و  تسا . رـشب  یعامتجا  گنهرف  ندمت و  هدنزاس  رترب و  رـصنع  نز  یهاشردپ ، رـصع  ات  مینک . هراشا  ناتـسدرک 

نیا ماجنا  هب  ار  وا  كدوک  دازون و  يرادـهگن  تیلوئـسم  تخاسیم و  هانپرـس  هاگلزنم و  نازوس ، باتفآ  اسآلیـس و  ياـهناراب  عقاوم  رد 
لامتحا یخرب  تسا و  هدوب  نز  هدهع  هب  ناروناج ، تسوپ  یغابد  اذغ و  يروآعمج  قاجا ، شتآ  نتـشاد  هگن  هتخورفا  تشادیم . او  مهم 

اب نتفگ  نخس  هب  نانز  نوچ  تسا ، هدش  يراذگهیاپ  نانز  هلیسو  هب  درجم ، میهافم  لاقتنا  يارب  ناگژاو  عادبا  نتفگ و  نخس  هک  دنهدیم 
ار وگتفگ  نابز  اهنابز ، اهگنهرف و  مامت  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دنتـشاد . يرتشیب  زاین  رگید ، لیابق  دارفا  اـب  طاـبترا  داـجیا  ناـکدوک و 

تاناویح راکـش  هب  دوخ  ییادـتبا  نهک و  ياهشور  اب  مئاد ، روط  هب  يدامتم  ياهنرق  رد  درم  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنیوگیم . يردام  نابز 
دوجو هب  نز  ار  یفابدبـس  زود و  تخود و  یفاـبهچراپ ، یگدنـسیر ، نونف  درک . داـجیا  ار  يرایـسب  یگناـخ  ياـهرنه  نز  تشاد ، لاغتـشا 

تاعالطا هک  دنچ  ره  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  اههزوک  فورظ و  نتخاس  يرگلافـس و  نف  نز  دالیم ، زا  لبق  مراهچ  هرازه  رخاوا  رد  دروآ .
ناشن یـسانشناتساب  تایفـشک  لاح  نیا  اب  تسا ، زیچان  رایـسب  اهایرآ ، ندـمآ  زا  شیپ  ناریا ، دـجن  نکاس  ناـیموب  نید  هراـب  رد  ناـققحم 

هب تایفـشک  نیمه  دـناهتفای و  ار  اهههلا  هب  قلعتم  کچوک  ياهكرکیپ  زا  يدایز  دادـعت  خـیرات ، لبقام  لـیابق  نیا  ناـیم  رد  هک  دـهدیم 
ییاهرواب تاداقتعا و  هچ  دالیم  زا  شیپ  نیتسخن  ياههرازه  رد  ناریا  دـجن  نکاس  ياهناسنا  دـنیوگب  هک  دـهدیم  هزاجا  ناسانـشناتساب 

رب اهههلا  همسجم  تسا . هتـشاد  تردق  مه  نامـسآ  رد  هکلب  نیمز ، رد  اهنت  هن  نیرهنلانیب ، مالیع  ناریا و  دجن  نکاس  یموب  نز  دناهتـشاد .
، ناریا تالف  نایموب  تسا  رکذم  تایح ، أشنم  دنتشادنپیم  هک  ناتساب  نایرـصم  زا  یخرب  فالخ  رب  تسا . هدوب  اههاگتدابع  نیرتدنلب  زارف 
وا رکف  ریبدـت و  هفطاع ، هشیدـنا ، هجیتن ، رد  تسا و  ندوب  نز  هب  هفیاط  کی  ماوق  ناریا ، دـجن  رد  ( 3 .) دنتسنادیم ثنؤم  ار  یناگدنز  عبنم 

اهراوید يور  ياهیشاقن  اههرخص و  يراجح  اهیکاکح و  یسررب  تسا . هدوب  تیمها  زئاح  هدننکنییعت و  رایسب  تسایـس  داصتقا و  يارب 
يزکرم يروحم و  نانز ، تیمها  شقن و  هک  دناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ناسانـشناتساب  یگنـس ، هنیراپ  رـصع  زا  هدـشفشک  ياههرکیپ  و 

طاـقن رد  ار  هناـنز  ياهلبمـس  ناسانـشهنیرید ، هک  دـش  هتفرگ  هجیتـن  نیا  یناـمز  و  ياهیـشاح ؛ نارود ، نآ  رد  نادرم  شقن  تـسا و  هدوـب 
دالیم زا  شیپ  موس  هرازه  رد  ناریا ، نیمزرس  زا  يرگید  شخب  رد  دنتفای . اهراغ  ینوماریپ  طاقن  رد  ار  هنادرم  ياهلبمـس  اهراغ و  يزکرم 

شتـسرپ مـالیع  نایادـخ  سأر  رد  اـهههلا  زین  هـقطنم  نـیا  رد  تـسا . هدوـب  مکاـح  يرـالاسردام  ماـظن  زین  نـیرهنلانیب ، مـالیع  هـقطنم  رد 
یکیدزن رد  وا  هاگشتسرپ  هک  يرگید  ههلا  ناشنا و  یقرش  ياههوک  رد  رگید  ياههلا  مالیع و  زکرم  شوش ، رهش  ههلا  هلمج  زا  دناهدشیم .

هقبط نایم  رد  يزوریپ . ههلا  هلمج  زا  تسا  هتـشاد  دوجو  مـالیا  رد  زین  يرگید  ثنؤم  ناگتـشرف  اـهههلا ، زج  هب  تسا . هدوب  ینونک  رهـشوب 
، مالیع رب  مکاح  یعامتجا  نیناوق  دندشیم . هدیمان  دـبعم  نارتخد  هک  دـندوب  زین  ییاههنهاک  دناهتـشاد ، رابرد  رد  يدایز  ذوفن  هک  نانهاک 

اهنت اهنآ  هاـگ  و  ( 4) دـنبای روضح  هاگداد  رد  دـهاش  ناونع  هب  دـنناوتیم  نانز  هک  دـهدیم  ناشن  دالیم  زا  لبق  موس  مود و  ياـههرازه  رد 
رد ناتساب  ( 5) ییاپورا دـنه و  ماوقا  رد  نز  دروخیم . مشچ  هب  زین  نانز  مان  نادرم ، رب  هوـالع  لاوما  يراذـگاو  دانـسا  رد  دنتـسه و  ثراو 
نآ رب  يزرواشک  داصتقا  هک  ییاهنامز  رد  هژیو  هب  دراد ، يرترب  تیعقوم  زین  ناتـساب  ییاپورا  دنه و  ماوقا  دزن  رد  نز  خـیرات  لبقام  رـصع 
هب یبرغ  يایـسآ  رد  دـباییم . اقب  ردام  قیرط  زا  لسن  هک  دـندقتعم  دنتـسه و  رالاسردام  مه ، ییاپورا  دـنه و  عماوج  تسا . مکاـح  عماوج 

ماظن رصم ، زا  ییاهشخب  رد  ریغص و  يایسآ  ات  نینچمه  دنـس و  دودح  ات  ناریا ، دجن  رب  هوالع  میروخیمرب . رالاسردام  عماوج  زا  يراثآ 
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هرازه رد  نهک  رایـسب  ناییاپورا  دـنه و  گنهرف  زراب  تاصخـشم  زا  تسا . هدربماـن  عماوج  همه  نیب  مکاـح  ِكرتشم  ماـظن  يرـالاسردام ،
یتح دراد ، دادـتما  هایـس  ياـیرد  یبرغ  لامـش  اـت  یئـسینی  هناـخدور  نیب  هک  ياهدرتـسگ  نیمزرـس  رد  هک  حیـسم  دـالیم  زا  لـبق  مراـهچ 

هب اهدرم  تروص  قرـشم و  تمـس  هب  اهنز  تروص  هدـش ، فشک  اهنآ  زا  هک  ییاهروگ  رد  تفای . ناوتیم  ندوبرـالاسنز  زا  ییاـهناشن 
عولط اب  هدنیاز ، رـصنع  ناونع  هب  نز  ( 6 .) تسا هدوـب  ندرم »  » ياـنعم هب  درم  هژاو  و  نداز »  » ینعم هب  نز »  » هژاو تسا . هدوـب  برغم  تـمس 

هب يور  دوشیم ، دوباـن  دوخ  گرم  اـب  تسا و  مولعماـن  نداز  رد  وا  شقن  هک  يرـصنع  ناونع  هب  درم  دـنکیم و  ادـیپ  تبـسانم  دیـشروخ 
ردام هار  زا  رابت  حیسم ، دالیم  زا  شیپ  لاس  رد 4000  زین  ییاپورا  دنه و  عماوج  رد  سپ  دنکیم . بورغ  نآ  رد  دیشروخ  هک  دراد  ییوس 

هب يزرواشک  رد  ار  نهآواگ  درم ، درک و  ادیپ  تعسو  یلها ، تاناویح  شرورپ  هک  ینامز  اما  یهاشردام  رصع  لاوز  تسا . هدشیم  ظفح 
لقتنم درم  هب  يزرواشک ، ندرک  هرادا  دریگ و  ماجنا  تلوهـس  هب  درم  هب  نز  زا  يزرواشک  رما  ِتیادـه  هک  دـش  ثعاب  لمع  نیا  درب ، راـک 

ییاپورا دنه و  يوجگنج  ناراوس  سپ  نآ  زا  تسا . هدوب  يرتشیب  ینالـضع  يورین  نتفرگ  راک  هب  دنمزاین  نهآواگ ، لامعتـسا  اریز  دوش ،
فطل هب  دننارذگیم  ار  یگدـنز  رترب  ماوقا  يارب  رودزم  ناونع  هب  ندز  ریـشمش  هار  زا  دـنراد و  ینابـش  يدرگنابایب و  گنهرف  هک  ناتـساب 

چیه نانز  رگید  اههداوناخ  نیا  رد  مّکحت . اب  هارمه  هنایارگرادتقا و  یتموکح  دـننکیم ؛ راتفر  نارادهدرب  نوچمه  دوخ  نانز  اب  وزاب ، روز 
. تسا یبلطگنج  تلـصخ  يرادهلگ و  یناپوچ و  داصتقا  رب  ینتبم  رالاسدرم ، نیون  هعماج  دنرادن . دوخ  رهوش  هب  تبـسن  یتارایتخا  هنوگ 
رد مه  هنانز ، تردق  دـنزیم و  رانک  نیرهنلانیب  رد  یتح  ار  يرالاسردام  يایاقب  يرالاسدرم ، ینابم  دالیم ، زا  شیپ  مود  هرازه  طساوا  رد 

زاغآ فلتخم ، ماوقا  نیب  رد  هرازه  نیا  ینید  ياههراگنا  رد  رکذم  نایادـخ  رتزراب  روضح  دـنکیم . ادـیپ  شهاک  نامـسآ  رد  مه  نیمز و 
تـسد هب  يارب  ناتـساب  ییاـپورا  دـنه و  فلتخم  لـیابق  هک  دوب  ناـمز  نیمه  رد  اـبیرقت  یهاشردـپ . يرـالاسدرم و  هرود  يارب  دوب  يدـج 
ضرعم رد  تخـس  ماوقا  نیا  یعامتجا  یگدـنز  دـندینارذگیم و  يدزد  تراغ و  لتق و  هب  ار  راگزور  هاگارچ ، يارب  رتشیب  نیمز  ندروآ 

دوبن و هراب  کی  یناهگان و  چوک ، قطانم  رد  اهنآ  ذوفن  میظع و  ياهترجاهم  نیا  دـنریگیم . ترجاهم  هب  میمـصت  دوب ، هتفرگ  رارق  رطخ 
نایادـخ زا  تسا . هدوب  تعیبـط  ياوق  شتـسرپ  ناتـساب ، ياـهایرآ  نید  تسا . هدـیماجنا  لوط  هب  نرق  نیدـنچ  یط  هدوب و  یجیردـت  هکلب 

نانابـش و هقـالع  دروم  ارتـیم  شتـسرپ  تسا . هدوب  ارتـیم ) اـی  هرثـیم   ) رهم تشترز ، وـشا  ندـمآ  زا  شیپ  اـهایرآ ، هقـالع  دروـم  بوـبحم و 
يرادهلگ و ياهلیبق ، یگدـنز  اب  ار  رهم  شتـسرپ  لیابق  نیا  دوب . لـیابق  نیب  ناـمیپ  دـهع و  نماـض  گـنج و  عونلابر  وا  دوب . نارواـگنج 

ماجنا هدننکشوهدم و  روآرکـس و  تاعیام  ندروخ  بسا و  هژیو  هب  نایاپراهچ ، ِنینوخ  ياهینابرق  دنتـسنادیم و  راگزاس  رتشیب  یناپوچ 
عنام نارگوداج  نانهاک و  تشاد . جاور  رایـسب  دـندوب ، لیابق  نیا  یناحور  ياسؤر  هک  ییایرآ  ناغم  نانهاک و  نایم  رد  يرگوداج  لامعا 
وشا ( 7 .) دـندوب عازن  لاح  رد  امئاد  نیمز ، نتـشادن  رثا  رب  لیابق  نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  دـندوب و  دـیدج  طیارـش  هب  اهایرآ  یگدـنز  لوحت 

حالصا کین ، رادرک  کین و  راتفگ  کین ، رادنپ  روآمایپ  تشترز ، وشا  ناریا  نیمزرس  هب  اهایرآ  ترجاهم  اب  نامزمه  ای  نراقم و  تشترز 
اناد رورـس  ای  ادزم  اروها  زا  رتـالاب  تشترز ، هدـیقع  هب  حیـسم .) دـالیم  زا  شیپ  لاـس  ات 600  نیب 1200   ) درک زاغآ  ار  نیداـینب  یعاـمتجا 

ییوداج و لامعا  اب  تشترز  دـنراد . رارق  وا  زا  رتنییاپ  ياهبترم  رد  دنتـسه و  وا  رادربنامرف  عباـت و  تعیبط ، رهاـظم  همه  تسین و  ییادـخ 
كرت ار  يدرگارحص  كدنا ، كدنا  ناتـساب  ياهایرآ  زا  یمیظع  رامـش  کنیا  دیزرویم . تفلاخم  نینوخ  ياهینابرق  ناوید و  شتـسرپ 

ياهلحم قطانم و  رد  يراکتخرد  تابوبح و  تالغ و  تعارز  ینابغاب و  يزرواشک و  هب  دـندوب و  هدرک  راـیتخا  توکـس  دـندوب و  هتفگ 
اب اهنآ  يداـصتقا  عاـضوا  دوبن و  بساـنم  رگید  ناـغم ، نید  بادآ  هتـشذگ و  قباـس  موسر  تیرثکا ، هورگ  نیا  يارب  دـنتخادرپیم . تباـث 

ررـض و دومنیم و  یلمع  ناسآ و  يرما  يدرگنابایب ، یناپوچ و  ینیـشنارحص و  هرود  يارب  هچنآ  تشادـن . یتقباـطم  ناـغم  نیئآ  شیک و 
نانهاک لاح  نیا  اب  دشیم . مامت  نارگ  ییایرآ  ياهرهش  اههیرق و  نانکاس  يارب  دیدج  هرود  رد  دروآیمن ، راب  هب  ینادنچ  يداصتقا  نایز 

. دنتـشاد لاغتـشا  يرگوداـج  يرحاـس و  هـب  ناـنچمه  دـندادیمن و  رد  نـت  یحالــصا  چـیه  هـب  دـندوب و  رادـیاپ  دوـخ  نـیرید  موـسر  رب 
، ناوید اـی  زیگناّرـش  حاورا  ماـن  هب  ییاـیرآ  ناـناقهد  هب  شروی  زا  شیپ  ناـنآ  دـندش . زرواـشک  مدرم  ناـج  تفآ  یناروـت  ياـهدرگارحص 
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هنتف و يدـب و  رـش و  أشنم  دـنراکنایز و  یگمه  نایناروت ، ناغم و  دوبعم  ياهوید  هک  دومن  مالعا  تشترز  وشا  دـندرکیم . راـثن  اـهینابرق 
ناتخرد زبسرـس و  عرازم  هب  دـننکیم و  كاله  وید  دـبعم  ربارب  رد  ینابرق  هناهب  هب  ار  رازآیب  ناروناـج  ناـیناروت ، دنتـسه و  يراـکتشز 

دابآ كاخ و  بآ و  نتـشادهگن  هزیکاپ  يزرواشک و  هب  نتخادرپ  تشترز ، تاـمیلعت  رب  اـنب  ( 8 .) دنزاسیم دوبان  ار  اهنآ  دـننکیم و  هلمح 
ناغم تفلاخم  اب  وا  دـیاقع  تشترز و  میلاعت  اما  دادیم . ناـمرف  نآ  هب  ادزم  اروها  دوب و  هدیدنـسپ  رایـسب  يرما  نیئآ ، نیا  رد  نیمز  ندرک 

« بساتشگ یک   » مان هب  قرش  یلحم  ناریما  زا  یکی  دزن  هب  دوخ  دیاقع  غیلبت  شرتسگ و  يارب  تشترز  دش . ورهبور  نارگوداج ) نانهاک و  )
اب ماجنارـس  اما  دز  زاب  رـس  وا  نیئآ  شریذـپ  زا  ناـغم ، ییوگدـب  ریثأـت  تحت  بساتـشگ  تسخن  درک . هضرع  وا  هب  ار  دوخ  توعد  تفر و 
هب نایهاپس  هداوناخ و  ياضعا  ریاس  رایدنفسا و  شرسپ  سوتوه و  شرسمه  دوخ و  بساتشگ ) بسا  ندیـشخبافش   ) وا زا  ياهزجعم  ندید 

امرــس و زا  نـتخیرگ  يارب  ییاـپورا  دـنه و  ماوـقا  یناریا  هخاـش  هـک  حیــسم  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  رازه  دودـح  رد  ( 9 .) دـندروآ نامیا  وا 
رد ریزارس و  ناریا  دجن  هب  اوأم ، تنوکس و  يارب  رتزیخلـصاح  ِقطانم  نتفای  و  هیـسور ) بونج   ) یـساروا ياهتشد  ینالوط  ياهنادنبخی 

ًالبق هک  روط  نامه  دنوشیم . انشآ  نیرهنلانیب  تشد  رد  مالیع  ندمت  ناریا و  دجن  یموب  هنکس  ندمت  گنهرف و  اب  دنوشیم  رقتـسم  اجنآ 
تالف یموب  نانکاس  اب  ترواجم  ینیـشنمه و  رثا  رب  تسا . هدوب  يزرواشک  يانبم  رب  زین  رکذـلاریخا  ماوقا  داـصتقا  یگدـنز و  دـش ، هراـشا 
لکوم ثنؤم  هتشرف  هب  داقتعا  هچنانچ  دمآ . دوجو  هب  ترجاهم  زا  سپ  اهایرآ  ياهرواب  یگدنز و  رد  يرتشیب  لیدعت  رظن و  دیدجت  ناریا ،
یعون هک  تشترز  نیئآ  رد  یتشترز  ياههراگنا  رد  ثنؤم  ناوناب  دزیا  نادنپـساشما و  دباییم . جاور  یتشدرز  نیئآ  رد  اتیهانآ )  ) اهبآ رب 

: مینیبیم ار  ثنؤم  نادنپـساشما  رکذم ، كاپ ) نایاریمان   ) نادنپـساشما رانک  رد  دـنکیم ، داهنـشیپ  اهایرآ  رتمیدـق  ياهرواب  رد  ار  لادـتعا 
یباداش رهظم  لامک و  تیّلک و  رب  لکوم  ثنؤم  هتـشرف  دادرخ ، تسا و  هایگ  ندشن  هدرمژپ  یگرمیب و  رب  لّکوم  ثنؤم  هتـشرف  هگ  دادرما 

نیئآ رد  اتسوا  سدقم  همان  رد  نز  ( 10 .) تسا يرابدرب  لمحت و  رهظم  نیمز و  ههلا  دمرادنپس )  ) دنفسا تسا و  رشب  دارفا  تاجن  ناهایگ و 
نز و هب  عجار  اتـسوا  رد  هچنآ  ره  دوشیم . رکذ  فیدر  کی  رد  درم  نز و  مان  اج  همه  تشدرز ، وشا  سدـقم  همان  اتـسوا ، رد  تشدرز و 
زا شیپ  ینید  تاداقتعا  اهرواب و  همه  نیب  رد  دنوشیم . سیدقت  مه  اب  اسراپ  نادرم  نانز و  دشابیم و  قوقح  يربارب  نمضتم  تسا ، درم 

هنومن يارب  تسا . هدوب  درم  نز و  تقلخ  رد  تاواسم  هب  دقتعم  رگید  ياهنیئآ  زا  شیب  یتشترز  شیک  دـسریم  رظن  هب  ناریا ، رد  مالـسا 
، ادزم اروها  : » تسا هدـمآ  هنایم ) یـسراف  نابز  طخ و  هب   ) تسا یتشترز  تایبدا  رد  ینید  هتـسجرب  راثآ  زا  هک  ْنْشِهَدـُنب  مهدزای  لـصف  رد 

ردام ردپ و  امش  دیتسه ، رشب  همخت  امش  تفگ  اهنآ  هب  دندش و  رادناج  اهنآ  دیمدب و  هنایشم  یشم و  درم ، نز و  نیتسخن  دبلاک  هب  ار  ناور 
رد و  ( 11 .«) دییاتسن ار  نیغورد  نایادخ  ناوید و  دینک و  کین  راک  دییوگب ، کین  سپ  ماهدیشخب ، یشیدنالماک  تبهوم  امش  هب  دیناهج ،

هـشیدنا وترپ  رد  نز ، هچ  درم ، هچ  سک  ره  میوـگیم ، یتـسرد  هب  اروـها ! ادزم  يا  : » دیارـسیم تشترز  اتـسوا ، يانـسَی  زا  ناـهاگ  شخب 
یناهج نآ   ) يونیم يرایرهـش  زا  زین  لدـع و  یتسار و  رب  لکوم  هتـشرف  شاداـپ  زا  ياهتخانـش ، راـک  نیرتهب  وت  هک  ار  هچنآ  دزروب  کـین ،
هدـیرب ار  ناـشنابز  هک  ینز  يدرم و  ناور  مدـید  سپ  : » میناوـخیم نـینچ  هماـنفاریوادرا  رد  و  ( 12 .«) دش دهاوخ  رادروخرب  ینامـسآ )

رذآ دزیا  و  اسراپ )  ) الها شورـس  دـنکیم ؟ لمحت  ار  نارگ  هرفا  داپ  نینچ  اهنآ  ناور  هک  دـندرک  یهاـنگ  هچ  اـهنت  نیا  مدیـسرپ  دـندوب .
(13 .«) دـنتفگ رایـسب  تساراـن ، غورد و  نخـس  ناگدـنز ، ناـیم  رد  هک  تسا  شنُک  دـب  و  دـیلپ )  ) دـَنُورِد نز  درم و  نآ  ناور  نـیا  دـنتفگ 
رد يداصتقا  روما  رد  نز  تکراشم  یتشترز . ِشیک  ياـههراگنا  رد  درم  نز و  ماـقم  يواـست  رب  دوب  يدـهاوش  دـش ، رکذ  هک  ییاـههنومن 

یناسک دزمتسد  نییعت  زا  نخس  دیشمج ،) تخت  رد   ) تسا ناتساب  یـسراف  نابز  هب  هک  یـشنماخه  هنیجنگ  ياههحول  رد  یـشنماخه  رـصع 
زین نانز  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن  نیا  و  كدوک . کی  دزم  نز و  رگراک  کی  درم ، روهشیپ  کی  دزم  دیآیم : نایم  هب  دـننکیم ، راک  هک 
نز مالـسا ، زا  شیپ  ناریا  خـیرات  رـسارس  رد  هک  مینک  ناـعذا  دـیاب  ( 14 .) دـنراد تکرـش  يداصتقا  یعامتجا و  ياهراک  رد  نادرم  دـننام 

یتَخل هک  مینیبیم  ار  یتخدهاش  ام  هاگ  یناکشا ، نایتراپ  رـصع  رد  یـشنماخه و  دهع  رد  تسا . هدش  هدنار  خیرات  ِکیرات  هیاس  هب  هراومه 
رد نت  نمـشد  اب  يرابجا  یجاودزا  هب  دریگب و  رارق  نمـشد  ود  هحلاصملاهجو »  » هکنیا يارب  اهنت  دـهدیم  ناشن  ار  دوخ  هنامولظم  ياـمیس 
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اب هک  دننکیم  یگدنز  یتراپ  يابجن  ياههناخ  ِینرودنا  تمـسق  رد  نانز  دنکیم و  ادیپ  لزنت  نز  ماقم  یناکـشا  نایتراپ  نامز  رد  دـهدب .
هراب رد  ( 15 .) دشابیم اهدام  اهسراپ و  دزن  رد  نز  ماقم  زا  رتتسپ  نایتراپ ، دزن  رد  نز  ماقم  یلک ، روط  هب  تشاد . توافت  ینوریب  تمسق 

جیردـت هب  هنامز ، رذـگ  رد  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  داضت  نیا  میوشیم و  هجاوم  یتوافتم  تارظن  اب  اـم  ناـیناساس ، دـهع  رد  نز  ماـقم 
. دریگیم تروـص  یناـساس  هرود  يداـصتقا  یگداوناـخ و  یعاـمتجا و  یگدــنز  نوؤـش  ماـمت  رد  ياهـشیر  یلک و  تارییغت  تـالوحت و 
هب قح  بحاص  هجو  چیه  هب  درادن و  یقوقح  تیـصخش  نز  یناساس ، رتیمیدق  قیتع و  دهع  رد  دیوگیم : یناملآ  سانـشقرش  همولتراب ،
درم نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یضارقتسا » جاودزا   » مان هب  يزیچ  هنومن  ناونع  هب  دیآیم . رامش  هب  ءایشا  وزج  دوریمن و  رامش 

یفارشا نز  یناساس ، قیتع  دهع  نیناوق  رب  انب  ( 16 .) دهدب رهوش  يرگید  درم  هب  اددجم  نز ، تیاضر  نودـب  یتح  ار  دوخ  نز  تسناوتیم 
قیتع دهع  رد  نز  دشیم . دودحم  يرادهناخ  هب  طقف  نارتخد ، میلاعت  تسا . درم  تمومیق  تموکح و  تحت  ثیح  ره  زا  یفارشا  ریغ  نز  و 

. درادن ار  يداصتقا  يراجت و  دتـس  داد و  ای  هلماعم  قح  هجو  چـیه  هب  وا  تسا . راوناخ  سیئر  ای  يادَوُخ » گَذَـک   » میلـست هدرب و  یناساس ،
یتلیـضف تیمها و  چیه  رتخد  نتـشاد  یلو  دزاسیم ، مهارف  ار  يورخا  يویند و  تداعـس  هلیـسو  رـسپ ، نتـشاد  قیتع ، دـهع  ياهتنـس  رد 

ياهدناوخرسپ دوخ  يارب  لقاال  دیاب  سپ  دنک  روبع  تَونیچ  لپ  زا  دناوتب  هک  دوب  لکشم  رایسب  وا  يارب  تشادن ، يرسپ  یـسک  رگا  درادن .
دیدـج دـهع  رد  اهدـعب  اما  دوشیم . هتـشون  رهوش  باسح  هب  نز  يوکین  لامعا  مامت  یتح  یناساس ، قیتع  دـهع  تنـس  رد  دـنک . باـختنا 
بجوم هب  یناساس  دیدج  دهع  رد  نز  درک . لیدعت  خوسنم و  ار  قیتع  دهع  نیناوق  يدودح  ات  هک  دش  یمّلسم  قوقح  ياراد  نز  یناساس ،

ددرگیم و نییعت  رهم  دریگیم ، تروص  هطـساو ، کـی  هلیـسو  هب  جاودزا  ( 17 .) دشاب کیرـش  درم  لاوما  رد  دـناوتیم  ینوناق  دنـس  کی 
. دریگب وا  زا  ار  لوپ  نآ  اددجم  تسناوتیم  رهوش  تسا ، میقع  نز  هک  دـشیم  مولعم  اهدـعب  رگا  دزادرپیم . نز  هب  ار  یغلبم  رهوش  هاگنآ 

هداد وا  هب  رهوش  هک  ار  یلام  همه  تروص  نیدب  دشاب ، هتشاد  ضارتعا  هدش ، ماجنا  وا  تیاضر  نودب  هک  یقالط  هب  تبـسن  تسناوتیم  نز 
نیا تفریم . رهوش  هناخ  هب  ردام  ردـپ و  تیاضر  اـب  ياهزیـشود  نزاـشداپ : جاودزا  1 ـ ( 18 .) دراد هگن  شدوـخ  يارب  تسناوـتیم  تسا ،
ِرهوش دوب و  شدوخ  ِنآ  زا  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  دروآیم ، هک  ینادـنزرف  دوب و  رادروخرب  تازاـیتما  همه  زا  رهوش  لزنم  رد  مناـخ 

. دشیم هتخانـش  زاجم  یتشدرز  تعیرـش  قبط  رب  هک  يدراوم  رد  رگم  دنک  رایتخا  يرگید  نز  وا  تیاضر  نودـب  تشادـن  قح  ینز  نینچ 
نادرم دوب و  وا  تعاطتـسا  تبـسن  هب  درم  ياههجوز  ددعت  ارهاظ  دـشاب . هتـشاد  هتـسناوتیم  نزاشداپ  دـنچ  درم ، ره  هک  تسین  مولعم  هتبلا 

دیامن و يرادـهگن  وا  زا  دـهد و  نان  ار  گوناب ) ْگَذَـک   ) نزاشداپ رمعلامادام ، تسیابیم  درم  دناهتـشادن . نز  کی  زا  شیب  تعاضبمک ،
ار وا  درکیم  رهوش  یتـقو  دوـب ، شرداـم  ردـپ و  دـنزرف  هناـگی  هک  يرتـخد  نزْگَِوا : ِجاودزا  2 ـ تسا . هدوـب  درم  نوـید  وزج  نز ، هـقفن 

هداد رـسپ  دـنزرف  نیا  هب  نز  نآ  یگداوناـخ  ماـن  تفرگیم و  قلعت  نز  نآ  رداـم  ردـپ و  هب  نز ، نآ  رـسپ  نیتسخن  دـندیمانیم و  نزْگَِوا 
جاودزا يرگید  درم  اـب  شرهوـش ، گرم  زا  دـعب  هوـیب  نز  رگا  نزْرَکَچ : جاودزا  3 ـ دوشن . شوماخ  رتخد  ردـپ  هداوناخ  قاجا  اـت  دـشیم 

هزاجا نودب  يرتخد ، رگا  نزرسدوخ : جاودزا  4 ـ تسا . هتفر  مود  رهوش  هناخ  هب  لوا ، رهوش  يرکاـچ  هب  نز  نیا  هک  دوب  دـقتعم  درکیم ،
تیاضر یتدـم ، زا  سپ  هکنیا  رگم  دربیمن  ثرا  رداـم  ردـپ و  زا  دادیم و  تسد  زا  ار  یتازاـیتما  درکیم ، رهوش  مّیق ، اـی  رداـم و  ردـپ و 

، درمیم دـنزرف  نودـب  اـی  هتفرگن  نز  يدرم  رگا  نزْرَتَس : جاودزا  5 ـ دـسرب . نزاشداپ  هبترم  هب  هاگنآ  دـنک و  بلج  ار  ردام  ردـپ و  يدـعب 
دوب نینچ  حاکن  نیا  طرش  دندروآیم و  رد  یفوتم  درم  حاکن  هب  نداد  رهوش  زا  لبق  ار  وا  دندادیم و  هیزیهج  ياهزیـشود  هب  يو  ناشیوخ 

رد ناتـساب  ناریا  دهع  رد  شـشوپ  ( 19 .) دـننک یفوتم  درم  ماـن  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  مکتسد  وا  هدـنیآ  رهوـش  هزیـشود و  نآ  هک 
ساـبل و ینعم  هب  میروخیمرب  رداـچ ) « ) روتَوِچ  » هژاو هب  نارهت ) هاگـشناد  تاراـشتنا  زا   ) ص94 يولهپ )  ) هنایم یـسراف  همانهژاو  گـنهرف 

تـسا هتـشاد  دربراک  هرود  نآ  زا  لبق  یتح  نایناساس و  هرود  يادـتبا  زا  رداچ  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  يولهپ  ياههژاو  زا  هک  شـشوپ 
دیآیم تسد  هب  هجیتن  نیا  همانهاش  رد  یـسودرف  ياههدورـس  زا  دناهدربیم . راک  هب  ار  نآ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ياهژاو  نآ  يارب  اریز 

ود ندـش  راتفرگ  رد  هک  نانچ  دـناهدوب  يور » هدیـشوپ   » ناریا ناـنز  نودـیرف ، دیـشمج و  یهاـشداپ  نارود  زا  ینعی  خـیرات  يادـتبا  زا  هک 
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دنَُدب رهاوخ  ود  ره  ار  دیشمج  هک  دیب  وچ  نازرل  دندیروآ  نورب  دیشِّمَج  هناخ  زا  هزیکاپ  ود  دیوگیم : كاحض ، تسد  هب  دیـشمج  رهاوخ 
شَف اهدژا  نادـب  ناشدـندرب  كاحـض  ناویا  هب  زاونرَا  مان  هب  ییورهام  رگد  زانرهـش  یکی  نایورهدیـشوپ  دـندب ز  رـسفا  وچ  ار  ناوناـب  ِرس 

يوجرهم نآ  رب  شرهم  دیـشوجب  يور  هدیـشوپ  تخد  نورد  هدرپ  هب  تسا : هدمآ  دـهدیم  نژیب  هب  هژینم  هک  یمایپ  رد  زین  ناشدـندرپس و 
دوخ یتنـس  یقـالخا و  هفیظو  عون  کـی  ار  باـجح  ظـفح  ییورهدیـشوپ و  ناتـساب ، نارود  ناـمه  زا  یناریا  نز  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 

ریوصت رد  دنشاب . هتشادن  طالتخا  رگیدکی  اب  مرحم  ریغ  ياهدرم  اهنز و  هک  هدوب  راوتسا  ساسا  نیا  رب  ناتساب ، ناریا  یلم  تنـس  دنادیم .
رد يدیشروخ  لاس 1328  رد  هک  ناتسلوغم  زرم  يرتمولیک  یئاتلآ 19  هوک  هنماد  رد  کیریزاپ  هپت  رد  هدـشفشک  شرف  تاعطق  زا  یکی 

تئیه ياـسؤر  نوـستاد ،) تنراـب و  ناـیاقآ   ) سانـشرواخ ود  هدـمآ  تسد  هب  یـسور  یملع  تئیه  هلیـسو  هـب  یـسانشناتساب  ياـهشواک 
ماجنا ار  یبهذم  مسارم  دنراد و  رس  رب  رداچ  هک  هکلم  ود  ریوصت  رب  لمتـشم  تسا  ياهنحـص  عبرم  ره  يور  شقن  : » دنـسیونیم ییایناتیرب 

يرگید ياههتکن  باجح  صوصخ  رد  تسا ». هدش  هدید  یـشنماخه  دهع  یـسراپ  ياهرهم  شوقن  يور  رب  اههنحـص  هنوگ  نیا  دنهدیم ،
زین اـهنآ و  تاجردـنم  ناتـساب و  ناـیناریا  ینید  رگید  ياـهباتک  اتـسوا و  زا  هک  يروط  هب  تسا : مزـال  نآ  يروآداـی  هک  دراد  دوجو  زین 

ياههرود زا  کی  چـیه  رد  باجح  تیاعر  هک  دـنچ  ره  دوشیم  طابنتـسا  هتـشاد ، دوجو  هک  ینوگاـنوگ  یقـالخا  ینید و  ياههمانزردـنا 
کی ار  ییورهدیشوپ »  » باجح و ظفح  ناتـساب ، ياهنارود  زا  یناریا  هعماج  اما  تسا  هدوبن  ینید  روتـسد  فیلکت و  مالـسا  زا  شیپ  ناریا 
هوالع تسا . هدنام  رادیاپ  هداتفا و  اج  یقالخا  هفیظو  یلم و  ننس  وزج  جیردت  هب  نآ  تیاعر  هک  دناهتسنادیم  یتنس  یقالخا و  هفیظو  عون 

زرط دنـشاب و  هتـشادن  شزیمآ  اهدرم  اب  اهنز  هک  هدوب  راوتـسا  نیا  رب  هشیمه  یناریا ، هعماج  یگداوناخ  یناگدـنز  هیاپ  یلم ، تنـس  نیا  رب 
، دوشیم هدرب  هدرپ » ِسپ   » ماـن بلغا  هماـنهاش  رد  هک  مینیبیم  رگا  تسا و  هدوـب  ینوردـنا  ینوریب و  تروـص  هب  مه  اـههناخ  رد  یگدـنز 

نارود رد  نز  قوقح  عومجم ، رد  ( 20) تسا روخرد  ارم  تخت  هک  مدینـش  تسا  رتخد  یکی  وت  هدرپِسَپ  تسا : هدوب  نیمه  روظنم  رتـشیب 
رب نایناساس  نامز  رد  هتشاد و  دوجو  یتاقبط  فالتخا  داضت و  مالـسا ، زا  لبق  ناریا  رد  تسا . هتـشادن  یناشخرد  همانراک  مالـسا ، زا  شیپ 

نازرواشک و نارواگنج ، نایناحور ، هقبط  راهچ  هب  یناساس ، هعماج  رد  مدرم  تسا . هدشیم  دیکأت  ادـیدش  یتاقبط  متـسیس  مظن و  تیاعر 
ياههدوت تیرثکا  دنچ  ره  دـننک . جاودزا  ناشدوخ  هقبط  ياضعا  اب  طقف  هک  دـندوب  مزلم  هقبط  ره  دارفا  دـندوب و  هدـش  میـسقت  ناروهشیپ 

تسا نز  نیا  مه  زاب  اما  دنزوسیم ، یتاقبط  دادیب  شتآ  رد  اونیب  شکمتس و  دننکیم و  یگدنز  راوهدرب  ود  ره  نز ، هچ  درم و  هچ  مدرم ،
تخدناروپ تنطلس  هک  دناهدرک  یعس  ناخروم  زا  یـضعب  دشکیم . شود  هب  ار  اهتراسا  اهيراوگان و  اهيدارمان ، زا  يرتشیب  مهـس  هک 

شوشغم یناماسبان و  نارظنبحاص ، رثکا  اما  دنرامـشرب ، نانز  تلزنم  ماقم و  هاج و  زا  یناشن  یناـساس  دـهع  رخاوا  رد  ار  تخدـیمرذآ  و 
هک هاگنآ  تسا  ناسکی  راکوکین ، هتـسیاش و  ناملـسم  درم  نز و  هب  یهلا  شاداپ  مالـسا ، رد  دـنراد . رظن  دـم  ار  نانز  هماع  تیعـضو  ندوب 

یخساپ دناوتیم  زاسیگدنز ، شخبتایح و  نید  نیا  وترپ  رد  هک  تفایرد  زین  ناملسم  یناریا  نز  درک ، زاغآ  ندیشخرد  مالسا  دیشروخ 
عون شود  رب  فینح  نید  نیا  رد  یهلا  تناما  راب  دنراد و  یناسکی  هاگیاپ  نز  درم و  یمالسا ، بان  هشیدنا  رد  دبایب . دوخ  تالکـشم  يارب 

ناملـسم نز  هک  تسا  ناـس  نیدـب  دوشیم و  لـماش  زین  ار  نز  دریگیم ، رب  رد  ار  درم  هک  هنوگ  ناـمه  تناـما ، نیا  لـمح  تسا و  ناـسنا 
هک دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  يداـیز  تاـیآ  تسا . هدروآ  دورف  نید  نیا  هاگـشیپ  هب  راـصعا  نورق و  یط  رد  ار  دوـخ  میظعت  رـس  یناریا 
زا ياهیآ  دنتـسه . يدـحاو  سنج  زا  نز  درم و  درادـن و  یهار  یناسنا  تاذ  هرهوج و  رد  ندوب ، نز  ای  ندوب  درم  تسا : تقیقح  نیا  نّیبم 
َّنِا : » دـنکیم تیافک  ار  ام  دـیامرفیم ، اطع  شاداپ  نازیم  کـی  هب  هتـسیاش  نادرم  ناـنز و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  ناـیب  رد  دـیجم  نآرق 

َو َنیعِـشاْخلا  َو  ِتاِرباّْصلا  َو  َنیِرباّْصلا  َو  ِتاقِداّْصلا  َو  َنیقِداّْصلا  َو  ِتاـِتناْقلا  َو  َنیِتناـْقلا  َو  ِتاـنِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِملْـسُْملا 
ِتارِکاّذـْلا َو  اریثَک  هّللا  َنیرِکاّذـْلا  َو  ِتاِظفاْحلا  َو  ْمُهَجُوُرف  َنیِظفاْْحلا  َو  ِتاِمئاّْصلا  َو  َنیِمئاّْصلا  َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا  َو  َنیقِّدَـصَتُْملا  َو  ِتاعِـشاْخلا 

تدابع و تعاط و  لها  نادرم  نمؤم ، نانز  نمؤم و  نادرم  ناملسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  انامه  ( 21 (؛ امیظَع اَرْجَا  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهّللا  َّدَعَا 
سرتادخ نانز  عشاخ و  سرتادخ و  نادرم  هشیپربص ، نانز  رباص و  نادرم  يوگتسار ، نانز  وگتـسار و  نادرم  تدابع ، تعاط و  لها  نانز 
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، تفعاب ظافحاب و  نانز  مارح و  تالیامت  زا  راددوخ  نادرم  رادهزور ، نانز  رادهزور و  نادرم  رّیخ ، ناـنز  زاوننیکـسم و  نادرم  عشاـخ ، و 
ایهم گرزب ، شاداپ  ترفغم و  دـنوادخ  اهنآ ، همه  يارب  دـنیوگیم ، ادـخ  رکذ  رایـسب  هک  یناـنز  دـننکیم و  ادـخ  داـی  رایـسب  هک  ینادرم 
رتکد همجرت  نمشریگ ، نمور  مالسا ، ات  زاغآ  زا  ناریا  رتشیب ر.ك  عالطا  يارب  2 ـ  هیآ 13 . تارجح ، هروس  1 ـ  اهتشونیپ : تسا ». هتخاس 

، ناتـساب ناریا  خیرات  4 ـ  . 30 31 ـ  صص نامه ، 3 ـ  . 10 12 ـ  صص (، 1372 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت ،  ) نیعم دـمحم 
خیرات و شخب  (، 1377 تمس ، نارهت ،  ) يدیعـسریم ردان  راگزومآ و  هلاژ  رتکد  يدازریمهـشکلم ، قداص  رتکد  نایریرح ، دومحم  رتکد 
زا يرایـسب  هک  اپورا  رـسارس  ناریا و  دـنه و  ناـیئایرآ  ناتـساب ) ناریا   ) دیفـس داژن  هناـگهس  ياهتمـسق  زا  یکی  5 ـ  ناتـساب . مالیا  ندمت 

، نارهت  ) یناحبس قیفوت  رتکد  یـسراف ، تایبدا  خیرات  6 ـ  ادخهد ) همانتغل  . ) دناهتـسناد یکی  ار  اهنآ  ندمت  نابز و  لوصا  ناسانـشناهج 
بالقنا شزومآ  تاراشتنا و  نارهت ،  ) تمکح رغصایلع  همجرت  سان ، ناج  نایدا ، عماج  خیرات  7 ـ  ص10 . رون ،) مایپ  هاگشناد  تاراشتنا 

ص75. (، 1374 تمس ، نارهت ،  ) راگزومآ هلاژ  رتکد  ناریا ، يریطاسا  خیرات  9 ـ  ص458 . نامه ، 8 ـ  . 450 456 ـ  صص (، 1372 یمالسا ،
اهدورس نیرتنهک  اتسوا ، 12 ـ  ص138 . (، 1362 سوت ، نارهت ،  ) راهب دادرهم  رتکد  ناریا ، ریطاسا  رد  یـشهوژپ  11 ـ  ص17 . نامه ، 10 ـ 

، یـسیونفرح همانزاریوادرا )  ) هماـنفاریوادرا 13 ـ  ص56 . (، 1374 دــیراورم ، نارهت ،  ) هاوـختسود لـیلج  رتـکد  یناریا ، ياـهنتم  و 
نیعم و تاراشتنا  تکرـش  نارهت ، . ) راگزومآ هلاژ  رتکد  قیقحت  همجرت و  وینیژ ، پیلیف  هماـنهژاو ، هناـیم ، یـسراف  نتم  همجرت  یـسیوناوآ ،
، نامه 15 ـ  ص12 . (، 1377 دنمریه ، نارهت ،  ) يولع هّللاتیادـه  ناتـساب ، ناریا  رد  نز  14 ـ  ص92 . (، 1372 هسنارف ، یسانشناریا  نمجنا 
، نامه 17 ـ  ص353 . (، 1367 ریبـک ، ریما  نارهت ،  ) یمـسای دیـشر  همجرت  نس ، نتـسیرک  روترآ  ناـیناساس ، ناـمز  رد  ناریا  16 ـ  ص12 .
ـ  21 . 43 47 ـ  صص ناتـساب ، ناریا  رد  نز  20 ـ  ص346 . نایناساس ، ناـمز  رد  ناریا  19 ـ  ص84 . ناتــساب ، ناریا  رد  نز  18 ـ  ص352 .

هیآ 35. بازحا ، هروس 

نردم تیلهاج  رد  نز 

ـم و لع رـصع  رد  هکلب  دو , ـ بن هتـشذگ  تیلهاج  ـر  ـصع هب  رـصحنم  ـی  ناـسنا قو  ـ قح زا  نز  تیمور  ـ حم تیمو و  ـ لظم نز  ماـیپ  هماـنهام  : عبنم
تیمو و ـ لظم داـعبا  زا  ـی  خر هب بـ اـهنت  كدـنا , لاـجم  ـن  یا رد  تـفرگ . رارق  یتلادـع  ـم و بـی  لظ درو  درم مـ زا  ـش  یب نز  زین , يژوـلونکت 
اب ـد  نچ ره  اپورا , رد  ریخا  نور  رد قـ عامتجا  هنحص  هب  نز  ندر  دراو کـ ناراد  هیامرـس  هبعلم  نز , فلا ) مینک . هرا مـی  ـ ـشا نز  تیمور  ـ حم

ماجنا در  عفن مـ هب  نز  دو  ـ جو زا  ـر  تشیب ـی  ـشک هرهب  فد  تقیقح بـا هـ رد  اما  ـد , ـش ماجنا  در )) نز و مـ يواست   )) و نز )) يدازآ   )) راعش
هنارگنـشور ـی  لیلحت يرهطم  هللا  تیآ  ـد  یهـش ـر  کفتم ـد . مآرد درم  رتشیب  ماد  ـ ختـسا هب  تفرگ و  هلـصاف  ـش  ترطف تقلخ و  زا  نز  تفرگ .

هنا ـ خرا کـ دو . ـ بن تلاـخد  ناـیر بـی  ـن جـ یا رد  ناراد  هیامرـس  عماـطم  هک  دو  نیا بـ لـماوع  زا  ـی  کی : )) دـسیون یم  دراد و  هـنیمز  ـن  یا رد 
, نز يداصتقا  لالقتـسا  نز , قو  ـ قح دـننک , ـی  ـشک هرهب  وا  يداـصتقا  يورین  زا  دنـشکب و  هناـخراک  هب  هنا  زا خـ ار  نز  هکنیا  يار  ناراد بـ
(11 . (() ـد نهد ینوناق بـ تیمـسر  اه  هتـساوخ  ـن  یا هب  دنتـسناوت  هک  دندوب  اهنآ  دندرک و  ناو  ـ نع ار  درم  اب  نز  قو  ـ قح يواست  نز , يدازآ 
, تمیق ـن  یگنس ـش  کرس نادرم  رب  ار  نانآ  , نایامرفراک دندو و  يرتنازرا بـ نارگراک  نانز  : )) ـد سیو تنارود مـی نـ لیو  زا  لقن  هب  ـس  پس
نا و ـ نز هک  تساو  یم خـ نانآ  زا  اهنالعا  اما  تشگ  راو  ـ ـشد نادرم  رب  ندرک  ادـیپ  راک  ناتـسلگنا  رد  شیپ  نرق  کـی  دـنداد . یم  حـیجرت 
ـن یا بجو  هـب مـ دو . نو 1882 بـ ـ ناـق اـم  گرزب  نارداـم  يدازآ  يار  مد بـ ـن قـ یتـسخن دنتـسر ...  ـ فب هنا هـا  ـ خرا هـب کـ ار  دو  نا خـ ـ کدو کـ
هک دنتـشاد  قح  دـندروآی  تسد مـ هب  هک  ار  ـی  لو هکنیا پـ نآ  دـندش و  یم  رادرو  ـ خرب يا  هقباس  زایتما بـی  زا  ـر  یبک يایناتیر  نانز بـ نو  ـ ناق
هب ار  ناتـسلگنا  نانز  ـد  نناو ـ تب ات  دـندرک  عضو  ماوع  ـس  لجم ناراد  هناخراک  ار  یحیـسم  یلاع  یقالخا  نوناق  ـن  یا دـنرادهگن . دو  يارب خـ

, هدـیناهر هناخ  رد  ند  ـ نک ناج  ـی و  گدـنب زا  ار  نانآ  يریذـپان  تمواقم  ـی  یو ـ جدو ـ ـس لاسما  هب  لاس تـا  نآ  زا  ـد . نناـشکب اـه  هنا  ـ خراـک
رد تسا , درم  هدهع  رب  نز  ـی  گدنز ـن  یمإت هفیظو  مالـسا  رد  هک  ـی  لاح رد  ( 12 .(() تسا هدرک  هناخراک  هزاغم و  رد  ند  ـ نک ناج  راتفرگ 
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راک و هب  در  شودا مـ ـ ـشود هد , ـ ـش راک  رازا  دراو بـ نز  هدـش , عفترم  یلک  روط  هب  اـی  هتـساک  نادرم  تیلوو  ـ ـسم ـالمع  ییاـپورا  گـنهرف 
تـشیعم ـن  یمإت هفیظو  هتفرگ , رارق  ـی  ـشک هرهب  درو  نازرا مـ راک  يورین  هباثم  هب  هکنآ  هوالع بـر  هد , ـ یدر لوغـشم گـ يدا  ـ ـصتقا تیلاـعف 

راب تقر  تیعـضو  زا  تیاکح  ـی  ناهج ـی  مـسر ياهنا  ـ مزا ـ ـس هد  ـ نهد نا  ـ کت ياهرامآ  تسا . هد  ـ ـش لفکتم  زین  ار  نادنزرف  یهاگ  دو و  خـ
رد هک  یناسنا  دراـیلیم  دود 1/3  ـــ زا ح تـسا . تـفر  ـ ــشیپ ها و  ـ فر در و  نز و مـ قو  ـ قح يوا  ـ ــست يژو و  ـ لو ـ نکت ـم و  لع رــصع  رد  ناـنز 
رد زو  ـ نه ( 13 .) دو ـ ـش یم  هرادا  نانز  ـی  تـسرپرس تحت  ناهج  ياهراو  ـ ناـخ  13, دنتسه نز  % 70 دندرب , رـسب مـی  رقف  رد  ناهج  رـساترس 
رد رامآ  کی  ساسا  بـر  تسا . رتمک  بتارم  هب  يواسم  راک  کی  رد  نادرم  دزمتـسد  هسیا بـا  ـ قم رد  نانز  دزمتـسد  اـهرو  ـ ـشک زا  يرایـسب 
هرک يروهمج  ـن و  پاژ رد  دننک . تفایرد مـی  ار  نادرم  ـی  تعاس دزمتسد  خر  ـد نـ صرد نا 70 تـا 80  ـ نز ـی , تعنص ياهرو  ـ شک زا  يرایسب 
اهنت هن  عا , ـ متجا هنحـص  هب  نز  دورو  هک بـا  تسا  خـلت  تیعقاو  ـن  یا ـر  گناـشن همه  ـن  یا ( 14 .) تسا نادر  دزمتسد مـ فصن  نانآ  دزمتـسد 

ـی و تخبدب راب  دنب و  یب  نادرم  هبعلم  نز , ب ) تسا . هدش  هتفرگ  هدیدان  زین  شرگید  قوقح  زا  يرایـسب  هکلب  هدـشن , ـن  یمإت وا  قو  ـــــ قح
راید نآ  نافو  ـ سلیف زا  یضعب  طسو  رهوش تـ نز و  نایم  ییوشانز  دودحم  طابترا  نو  چـ تسا . وا  زا  ـی  سنج ـی  شک هرهب  نز  رگید  تکالف 
هداو ـ نا نو خـ ـ ناک نار , ـ گید دود بـا  ـ حمان طابترا  عامتجا و  هب  نز  دورو  اب  ـد , ـش هدناو  راتفر خـ يدازآ  اب  فلاخم  ـی و  گدنام بقع  هناشن 

طباور درو  رد مـ ره کـس  لمع  يدازآ  : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يربارب  ـی و  سارکمد ناراذگناینب  زا  لیم  تراو  ـ تسا ناج  دش . ـی  شالتم
جراخ يایند  هب  رگید و  چـیه کـس  هب  یطابترا  هک  يرما  دـیآ , رامـشب  یـصو  ـ ـصخ ـالماک  يرما  مهم و  ریغ  یلک  رو  هب طـ دـیاب  ـی  ـسنج

عو ـی نـ کدو ناراگزور کـ ياهشحو  تافارخ و تـ وزج  رو  ـ ما ـن  یا يار  ـی بـ ـسک ـن  تخانـش ـر  ـصقم هک  ـد  یـسر ـد  هاو ارف خـ يزور  دراد . نـ
, تشاد لا  ـ بند هـب  هـک  يراـب  ـد و  نب ـی و بـی  قـالخا دا  ـ ـسف زا  هتـشذگ  عا , ـ متجا هـب  نز  ینینچنیا  دورو  ( 15 .((!) دش دهاو  هدرمش خـ رـشب 
تبحم و نو  ـ ناک هک  هداوناخ  ند  ـی شـ شالتم زا  دو  خـ راید , نآ  زو  ـ سلد نارکفتم  هزورما  هک  يرو  هب طـ درک , یـشالتم  ار  هداوناخ  نوناک 
هداوناخ و طیحم  رد  ردام  ردپ و  طابترا  هقالع و  ـن  تفر نیب  زا  هداوناخ و  ندش  یشالتم  اب  ـد . نلا مـی نـ تسا , هتـسیا  ـ ـش ناد  ـ نزر تیبر فـ تـ

مادـک ره  هدـش و  عامتجا  دراو  يرداـم  رد و  هفطاـع پـ تبحم و  زا  مورحم  نادرگرـس و  ناریح و  ناد  ـ نزرف هداو , ـ ناـخ همیخ  ند  ـ مآ دورف 
هب رگید  يرایسب  هدش و  یتمینغ  مد  يرایسب  دندیسر . یگدنز  رد  یچو  هب پـ نانآ  زا  يرایسب  هتـشگ و  ـد  ـساف عامتجا  رد  ـی  یاهبطق بذج 
زین مدرم  زا  يرایـسب  هتبلا  ـد و  نتخاـس دو  يار خـ ـر بـ گید ياـهناسنا  قو  ـ قح ندرک  لامدـگل  ياـهب  هب  ار  یقرب  قرزرپ و  ياـیند  ـی  تمیق ره 

هنحــص ناـحار و  طـ ـد . ننک شو  ـ مار ار فـ زیچ  هـمه  اـت  ـد  ند ـ ــش راـک  راـک و  راـک و  رد  قرغ  ـد , ندو ـ من تیلاـعف  راـک و  رد  قرغ  ار  دو  خـ
دننک و راک  طقف  اد  ترو جـ هب صـ رگید و  ـ کی زا  هناگیب  ماد  ره کـ ـد  نزر ردام و فـ رد , هک پـ دندر  يراذگ کـ هیاپ  ار  ـی  متسیس نانادر , گـ

تیلاعف راک و  فد , ـم هـ تسیس نآ  رد  ـد . نشا رادرو بـ ـ خر ـی بـ بسن ـی  هافر زا  زین  مدرم  هتبلا  دنامب و  اپ  رس  يراد  هیامرس  ماظن  ات  دننک  راک 
هب یگدـنز  نآ  رد  يو  ـ نعم ـی و  حور ياـهزاین  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسین , يربـخ  ـی  حور يو و  ـ نعم ياـهزاین  ندرک  هدروآرب  زا  تسا و 

هلصاف ـش  یو تر خـ ـ طف تقلخ و  زا  درم  زا  شیب  وا  هک  ارچ  دش , ررضتم  درم  زا  شیب  نز  یماظن  ـن  ینچ رد  تسا . هدش  هدرپس  ـی  ـشو ـ مارف
نودـب هـم  تسا , رگرامثتـسا  نادرم  يارب  نازرا  راک  يورین  مه  نز  متـسیس  ـن  یا رد  دـش . هتـشاد  هگن  رود  حیحـص تـر  ریبعت  هب  تفرگ و 

فده هب  اناجم  دریذپب , ار  ناد  ـ نزرف رـسمه و  هداو و  ـ ناخ هرادا  تلاسر  دریگب , هدهع  ار بـر  نز  تشیعم  تیلووسم  ـن  یگنـس راب  درم  هکنآ 
هب هقالع  لثم  نز  تایحور  زا  ـی  ضعب زا  قیمع  تخانش  اب  هتبلا  ـد . یسر دو , نز بـ زا  ـی  ـسنج رـصح  دح و  یـشک بـی  هرهب  انامه  هک  دو  خـ

يار ـی بـ تاغیلبت صخا  ـــ هرهچ ش دو , ـ من ـا  منیس ـر و  تائت هرا  ـ تس ار  وا  در , لوغشم کـ ـی  یاهیزاب بابسا  اب  ـی  کدو دننام کـ ار  وا  ییامندو , خـ
يـالاک نز , ج ) داد . ما  ــــ جنا در )) نز و مـ يوا  ـ ــست  )) و نز )) يدازآ   )) هد ـ نبیر راعــش فـ اـب  ار  هـمه  ـن  یا و  درک , اــهنامزاس  اــهتکرش و 

ناتـسراجم رد  دو . ـ ـش یم  شورف  دیرخ و  ندـمتم  ياپورا  رد  ـی  تراجت يالاک  کی  ناو  ـ نع هب  نز  هزور  ـ ما هکنآ  ـر  ترا تبیـصم بـ يرا  ـ جت
ـن یا دناو  ـس مـی تـ پـس وا  دنک . يرادیرخ  رالد  ـی 900  نعی هنهک  ـن  یـشام کی  تمیق  هب  ار  میتی  هچبرتخد  کی  دـناوت  یم  یچقاچاق  کی 

داسف زکارم  هب  رتخد  نداد  هیارک  اب  دـناوت  یم  زین  زکرم  بحاص  ـد . ـشورفب ـی  برغ داسف  زکارم  زا  ـی  کی هب  رـالد  تمیق 2700  هب  ار  رتخد 
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قنور لاح  رد  نز  تراجت  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ندـنل  ـس  یلپ کی  دروآ . تسد  هب  ار  لوپ  ـن  یا ربارب  دـنچ  مادرتسمآ  ای  ـس  یراپ ندـنل ,
ـن کمم دوش و  یم  رتکانرطخ  زور  ره  اما  تسا , زاس  لو  ردخم پـ داوم  تراجت  تسا . دوسرپ  رایسب  رطخ و  یب  ابیرقت  نوچ  تسا , ـن  تفرگ
ار اهنآ  هک  ـی  تقو صو  ـ صخ هب  تسا  دو  ـ سر ناسآ و پـ نز  شورف  ـد و  یرخ اما  ـد . ـشاب هتـشاد  یپ  رد  مرجم  يارب  ـس  بح لاس  تسیب  تسا 

هلاس ره  ترجاهم , ـی  للملا ـن  یب نامزا  ـ ـس شرازگ  انب بـر  ـد ! نهد ـی  من ار هـم  امیپاو  جر هـ ـد و خـ نروآی ـی مـ قر ـ ـش ياـپورا  زا  ـن  یـشام اـب 
اه همانزور  یهگآ  ا  ــــ نا ی ـ ـشنا ـ تـسود قیر  زا طـ اهنز  هک  تسا  هنو  ـن گـ یا را  هقیرط کـ دـنو . ـ ـش یم  شورف  دـیرخ و  ییاپورا  نز  نارازه 
راک ـن  یا يارب  دننک . ادیپ  راک  هراباک  رگراک  ای  هصاقر  ناونع  هب  یبرغ  ياپورا  فلتخم  ياهرو  ـ ـشک رد  دـنناو  هک مـی تـ دـنوش  یم  علطم 

سور ياهنز  دیو : هدـشدای مـی گـ نامزاس  لک  ریبد  دو ! ـ ـش یم  هداد  راک هـم  هناورپ  هفاضا  هب  بوخ  یقوقح  تسین , مزال  نابز  ـن  تـسناد
رگید ياهنز  يارب  دریگ . یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ـی  تسیرو دیداور تـ ـی و  یاسانش كرادم  اجنآ  رد  دنو . دراو مـی شـ ناتسهل  زرم  زا  ارثکا 

ـن یا زا  تسا . هدرک  رداص  اهازیو  هنو  نیا گـ زا  دروم   1800 لاس 1373 , رد  ـس  یئو رو سـ ـ شک دوش ! یم  هیهت  يدنمرنه  ای  یصاقر  دیداور 
هنیزه هتبلا  دنروآ . تسد  هب  هرابود  ار  لو  ـن پـ یا دننک و  راک  ـد  نناو اهنآ مـی تـ دنروایب , برغ  هب  ار  اهنآ  ات  دنر  ـ یگ یم  رالد  رازه  اهنز 15 
دنشاب ضورقم  اهنز  ـن  یا هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ـم  تـسیس دزادرپب . دیاب  ار هـم  اج  اذغ و  لو  زکرم و پـ بحاص  نویـسیمک  دننام  رگید  ياه 

ياهراعش نرد و بـا  تیلها مـ ـر جـ ـصع رد  هک  دو  ـ ـش هظحالم مـی  ( 16 .) دننک ظفح  ار  ناشدمآرد  زا  ـد  ـصرد ات 25  دنناو 10  ـ تب طقف  و 
دادبتسا هتشذگ  رد  رگا  دش . رتمو  ـ لظم رتمورحم و  داعبا  زا  یـضعب  رد  هکلب  تفاین , تاجن  تیمورحم  تیمو و  ـ لظم زا  نز  اهنت  هن  هد , ـ نبیر فـ

رود ـش  یوخ تیوه  زا  نانز  قو , ـ قح يواست  يدازآ و  ـی و  ـسارکمد راعـش  اب  زورما  دـش , رامثتـسا مـی  تحارـص  اـب  نز  دو و  ـم بـ کاـح
يرامشیب نادرم  ـم  تـس تحت  زورما  دوب , شرهوش  متـس  تحت  اهنت  نز  هتـشذگ  رد  رگا  دندمآرد . یـشزرا  یب  يالاک  تروص  هب  هدنام و 

تسا

یطسو نورق  رد  نز  هاگیاج 

ادـخ روفنم  داـسف و  لـماع  ار  وا  یتـح  و   . تسیزیم راوهدرب  لـیلذ و  راوخ و  هکلب  تشادـن ، یعاـمتجا  شقن  اـهنت  هن  اطـسو  نورق  رد  نز 
درم اـیآ  دندیـسرپ : یـشیشک  زا  اطـسو  نورق  رد  دوب . نز  تشهب ، زا  مدآ  ندـنار  نوریب  ثعاـب  هک  دوـب  نیا  رب  ناـشداقتعا  دنتـشادنپیم و 

مه نز  مراحم  زا  يدرم  هناخ  نآ  رد  رگا  و  زگره ؟ زگره ؟ تفگ : خـساپ  دوش ؟ دراو  تسه ، نز  نآ  رد  هک  ياهناخ  هب  دـناوتیم  مرحمان 
مود هقبط  هب  یمرحماـن  درم  رگا  ینعی  .) تسا هدرک  هاـنگ  زاـب  دـنیبن ، مه  ار  نز  دوش و  دراو  وا  رب  مرحماـن  درم  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو 

يرایسب ( 1 (. ) تسا اضف  رد  هانگ  شخپ  لماع  نز ، دوجو  هکنیا  لثم  تسا . هدومن  هاـنگ  دـشاب ، ینز  شلوا  هقبط  رد  هک  دوش  دراو  یلزنم 
سلجم يدالیم ، لاس 586  رد  دنتـشاد . دیدرت  دـشاب ، حور  ياراد  هکنیا  رد  دنتـسنادیم و  ناویح  ناسنا و  نایم  خزرب  ار  نز  نایوسیع ، زا 

نز هک  دـندرک  لوبق  ماجنارـس  ناوارف ، ثحب  زا  سپ  دـش . اپ  رب  اپورا  رد  هن  ای  تسا  حور  ياراد  نز  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  لـح  يارب  یگرزب 
نآ رگا  یتح  دوش - وا  قشاع  ددنبب و  لد  ینز  هب  يدرم  دنیبب  رگا  دنوادخ  : » دـیوگیم نکاد » ساموت  نس  ( » 2 .) تسا مدآ  عون  رد  لخاد 

تسیز و رـسمه  نودب  مالـسلاهیلع  حیـسم  دریگب . ياج  شبلق  رد  دیابن  دنوادخ  قشع  زج  اریز  دوشیم ، نیگمـشخ  دشاب - شرـسمه  نز ،
رد یحیـسم  نارهاوخ  یناحور و  ناردپ  یحیـسم و  ناردارب  ببـس ، نیمه  هب  دنریگب . نز  دیابن  دنوشب ، ییاحیـسم  دـنهاوخیم  هک  یناسک 
ود اریز  تشاد ، دنویپ  حیـسم ، یـسیع  ام ، يادـخ  اب  دـیاب  طقف  دروآیم و  مشخ  هب  ار  ادـخ  جاودزا ، اریز  دـننکیمن ، جاودزا  رمع  رـسارس 

نورق هشیدـنا  رد  نز  دـننک ». تسیز  درجم  هک  دنـشاب  سدـقلاحور  لماح  دـنناوتیم  ییاـهنآ  طـقف  دریگیمن . ياـج  بلق  کـی  رد  قشع 
وا زا  تیکلام  قح  تفر ، رهوش  هناخ  هب  دوخ  یصخش  لاوما  كالما و  اب  ناسنا  یتقو  تسا . تیکلام  زا  مورحم  زجاع و  روفنم ، ییاطـسو ،
نز رد  نآ  زا  يراـثآ  زورما  یتـح  تسین . یتیـصخش  بحاـص  نز ، اریز  دـباییم ، لاـقتنا  رهوش  هب  دوخ  هب  دوخ  تیکلاـم ، دوشیم . بلس 

باـسح هب  ار  وا  یعاـمتجا  چـیه  رد  هک  دوـب  شزرایب  يردـق  هـب  ناـهج  کـلامم  ریاـس  اـپورا و  رد  نز  ( 3 .) دروخیم مشچ  هب  ییاـپورا 
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هتشاد حور  هک  یتروص  رد  تسا ؟ حور  دقاف  یلک  هب  ای  دراد  حور  ًاساسا  نز  ایآ  هک  دنتخادرپیم  هلداجم  هب  هفسالف  املع و  دندروآیمن .
عـضو درم ، هب  تبـسن  وا  یناسنا  یعامتجا و  عضو  ایآ  یناسنا ، حور  نتـشاد  ضرف  رب  و  یناویح ؟ ای  تسا  یناسنا  حور  شحور  ایآ  دـشاب ،

يرادراب و ندـیماشآ و  ندروخ و  راک  رد  نایاپراهچ  دـننام  یهاگ  ینارتوهـش و  هلیـسو  یهاگ  نز  نآ ؟ زا  رتـالاب  یمک  اـی  تسا  یگدرب 
ناـنز هیاـس  زا  اـهدرم  اطــسو ) نورق   ) راـگزور نآ  رد  : » دـیوگیم اـپورا » رد  قـالخا  خــیرات   » باـتک رد  یکیل » ( » 4 . ) دوـب ناـمیاز و ...
نخـس نابایخ و  هچوک و  رد  ناشیا  اب  دروخرب  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دنتـشادنپیم و  هانگ  ار  ناشیا  اـب  ینیـشنمه  یکیدزن و  دـنتخیرگیم و 
داتسا ( 5 .« ) دزاسیم هاـبت  ار  یـصخش  یحور  ياهتـضایر  لاـمعا و  دنـشاب - نارهاوخ  اـی  نارـسمه و  نارداـم ، هچ  رگا  ناـشیا - اـب  نتفگ 

یصاعم و همـشچرس  نز ، هک  دوب  نیا  هراب ، نیا  رد  یـساسا  یلوا و  تایرظن  هلمج  زا  : » دیوگیم باجحلا »  » باتک رد  يدودوم  یلعالاوبا 
ناهانگ باکترا  هب  وا  ندرک  راداو  کیرحت و  اشنم  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، منهج  ياهرد  زا  يرد  درم ، يارب  تسا و  روجف  هانگ و  لـصا 

تسا نز  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  یگدنمرش  ینامیشپ و  تهج ، نیا  زا  تسا و  هدیشوجرب  وا  دوجو  زا  ناسنا  بیاصم  ياههمـشچ  تسا و 
هب یحالـس  چیه  هک  تسا  ناطیـش  ياهحالـس  زا  یکی  لامج ، نسح و  نیا  اریز  دنک ، مرـش  دوخ  لامج  نسح و  زا  هک  دزـس  یمه  ار  وا  و 

ار اهیتخبدب  ایالب و  عاونا  هک  تسوا  مه  اریز  دنکن ، كرت  ار  هرافک  نتخادرپ  هاگچیه  دزادرپب و  هرافک  هک  تسوا  يازس  دسریمن و  نآ 
نز هرابرد  تیحیـسم  رظن  نایب  ماقم  رد  یحیـسم ، ناـیاوشیپ  زا  یکی  ناـیلوترت ،» ( » 6 .«) تسا هدروآ  ناـغمرا  هب  نآ  ناـنکاس  نـیمز و  يارب 

ادخ و نوناق  هدننکـش  دـناریم و  هعونمم  هرجـش  يوس  هب  ار  درم  تسا و  ناسنا  سفن  نورد  هب  ناطیـش  لخدـم  نز  نامگیب  : » دـیوگیم
نآ زا  هک  تسا  يرـش  وا  : » دیوگیم نز  هرابرد  تیحیـسم ، ناگرزب  زا  یکی  ماتـسوس ،» يارک  .« » تسا درم )  ) ادـخ تروص  هدـننک  تشز 
لاخ طخ و  شوخ  يرام  شکقشاـع و  ياهقوشعم  هداوناـخ و  هناـخ و  يارب  يرطخ  ریذـپلد و  یتفآ  یلبج و  ياهسوسو  وا  تسین . يزیرگ 

ناهرب 4 ـ  ص 59 . تسا ، همطاف  همطاف ، 3 ـ  ص 121 . دوب ، هک  نانچ  مالسا  2 ـ  ص 59 . تسا ، همطاف  همطاف ، تشون 1 ـ  یپ  ( 7 .« ) تسا
ص 238 متسیب ، نرق  رد  تیلهاج  7 ـ  ص 237 . متسیب ، نرق  رد  تیلهاج  6 ـ  ص 237 . متسیب ، نرق  رد  تیلهاج  5 ـ  ص 114 . نآرق ،

ناریا خیرات  رد  نز  هاگیاج 

کی رب  زور  ره  جرم و  جره و  ریگرد  خـیرات  لوط  رد  ام  هعماج  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  ناریا  هتـشذگ  لاوحا  عاضوا و  زا  عالطا  یهاـگآ و 
هب تسد  اـه و  شکمـشک  تسا . هتـشاذگ  رثا  ناـسکی  روط  هب  درم  هچ  نز و  هچ  ناـمدرم  لاوحا  رد  هک  تسا  هدوب  راوتـسا  یـسایس  ماـظن 

، اه گنج  هلمج  زا  ياه  تبیصم  نینچ  یلـصا  راب  هک  اجنآ  زا  داهن و  مدرم  ناریا و  هعماج  هرکیپ و  رب  یگرزب  تامطل  تردق  ندش  تسد 
قباـطت ییاـهراشف و  نینچ  ندرک  لـمحت  يارب  هک  تسا  یعیبط  تسا  هدوب  عاـفد  یب  مدرم  شود  رب  تازواـجت  اهراتـشک و  اـه ، يزیرنوخ 
ياهتلود ياه  یگژیو  زا  يرایـسب  نامز  تشذـگ  رثا  رد  نیب و  نیا  رد  دوب . يرورـض  عقاوم  یخرب  رد  يداع و  يرما  عاضوا  اب  دوخ  نداد 

رـصانع عونت  هک  يروط  هب  دیدرگ  لیدبت  یندنام  يرما  هب  دندش  یم  لسوتم  نادـب  تایح  نیمـضت  يارب  مدرم  يوس  زا  ًاتقوم  هک  مصاختم 
زورما زورید و  هعماج  یعامتجا  تالضعم  زا  يرایسب  زاس  ببس  دنتـشاد  تسد  رد  ار  تردق  هک  نارادمامز  یموق  یعامتجا و  یگنهرف _ 

هنوگ جورم  دوخ  ای  دیدشت و  ار  هلئسم  نیا  هتشذگ  رد  یناریا  نانارمکح  یخرب  يریبدت  یب  یتیافک و  - یب دنچ  ره  تسا ، هدش  نایناریا  ام 
یعامتجا یگدـنز  ناریا ، هتـشذگ  ناماسبان  عاضوا  دـش  هتفگ  هچنانچ  تفرگ . هدـیدان  دـیابن  زین  ار  دـندوب  تالوقم  رـصانع و  نیا  زا  ياه 

رتمک هتـشذگ  زا  هدنام  ياج  رب  كرادم  دانـسا و  رب  ارذگ  یهاگن  اب  اما  تسا  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ناسکی  روط  هب  ار  نانز  نادرم و 
میدمآرب ددصرد  تمسق  نیا  رد  تسا  هدمآ  نایم  هب  ناریا  یعامتجا  یخیرات  تالوحت  هصرع  رد  نانز  تازرابم  ینیرفآ و  شقن  زا  نخس 

، يرهاظ تمظع  هب  هجوت  اب  یناساس  هرود  رخاوا  رد  میشاب . هتشاد  خیرات  رد  هعماج  زا  رشق  نیا  یعامتجا  روضح  هب  هاتوک  دنچ  ره  یهاگن 
دیاقع و فالتخا  تتشت و  نادبوم ، داسف  هدوهیب ، ياه  گنج  نایهاپس ، نایغط  نایرابرد ، ناهاش و  ترـشع  شیع و  ار  تموکح  ياه  هیاپ 

رتدب دوب  هک  نآ  زا  ار  روشک  عاضوا  ناریا ، ياهزرم  هب  بارعا  موجه  ناتسبرع و  هریزج  هبش  رد  مالسا  روهظ  اب  هک  دوب  هتفرگارف  ءارآ و ...
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دوخ نانمـشد  رگید  بارعا و  موجه و  لیـس  لباقم  زا  یهاش  هداوناخ  نانز  صوصخ  هب  هدز  تشحو  مدرم  رارف  یطیارـش  نینچ  رد  دومن ؛
ای  1 ونابرهش یب  یب  نوچ  ياه  تیـصخش  دندوب . عافد  یب  نارتخد  نانز و  اهنآ  یلـصا  تیـصخش  هک  دش  ییاه  هناسفا  يریگ  لکـش  ببس 

، دننک یم  دندرک و  وگزاب  هنیـس  هب  هنیـس  ار  هوک  لد  رد  ناشن  درب  هانپ  اهنآ و  هب  عجار  یتایاور  تادقتعم و  هماع  هک  درگ  دزی  هون  ونابرهم 
رانم نیوزق ، رتخد  لهچ  هعقب  نانمـس ، رتخد  لهچ  جرب  سخرـس ، رتخد  لهچ  زاریـش ، رتخد  لهچ  هوک  نوچ  ییاه  مان  هب  هک  ياه  - ناـکم

ذوفن و نالوغم و  هلمح  زا  سپ  ًاصوصخ  هک  تسا  ییاه  لوق  لقن  تایاور و  زا  هتفرگرب  همه  همه و  زین  دنفورعم  ناهفـصا و ... رتخد  لهچ 
راگزور نآ  رد  نماان  یطیحم  دوجو  هدـنهد  ناشن  اه  هناسفا  اه و  ناتـساد  نیا  رتشیب  دـمآ . دـیدپ  ناریا  نیمزرـس  كاخ و  هب  اـهنآ  شروی 

لهچ هیمـست  هجو  نیققحم  نیخروـم و  یخرب  هـتبلا  دـنک . یم  وگزاـب  ار  اـهنآ  ندوـب  رطخ  ضرعم  رد  نارتـخد و  ناـنز و  يارب  ًاـصوصخ 
اما دـنناد  یمن  حیحـص  یخیرات  ياهانب  راثآ و  یمامت  هب  ار  نآ  میمعت  دـنهد و  یمن  رارق  دـییأت  دروم  ار  ناریا  ياهانب  یماـمت  رب   2 نارتخد
یتح نانز و  ناکدوک و  نتفرگ  تراـسا  هب  لاوما و  تراـغ  هب  هک  اـه  ناـغفا  نـالوغم و  نوچ  ینانمـشد  تسد  زا  رارف  هک  تسین  يدـیدرت 
جرب اه ، هاچ  اه ، هوک  هب  نانز  ندرب  هانپ  ببـس  دوخ  دش  یم   3 ناشیاه - نیمزرس يوس  هب  اهنآ  نداد  تکرح  نز و  ناریـسا  یخرب  نتخورف 
هلباقم هب  اهنآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  یعقاوم  رد  یتح  ای  نادرم و  شود  هب  شود  هک  ینانز  دندوب  نایم  نیا  رد  هتبلا  تسا . هدـش  اه  هرانم  اه و 
هیدـنز نانز  ناغفا  ناخدازآ  اب  دـنز  ناخ  میرک  دربن  رد  هک  تسا : هدـمآ  نینچ  يرـصان  همانـسراف  رد  دـنتخادرپ . یم  نانمـشد  اب  هزرابم  و 
دندوب هدمآ  رد  ناغفا  ناخ  ملع  تراسا  هب  هک  ار  هیدنز  زا  یتعامج  ناخدمحم و  ناخ و  یلع  خیـش  لیکو و  ردام  لایع و  هدومن  یگنادرم 

ناخ ملع  همیخ  هب  زین  اهنآ  دـندناسر و  اهنآ  هب  ییاهریـشمش  هچناپط و  دـنداد و  تاجن  ار  اهنآ  دـندیاس و  ار  اهنآ  ریجنز  لفق  ناهوس  اب  ار 
؛ دندوب رادروخرب  يدایز  یسایس  تردق  زا  هک  رادنامرف  ینانز  دندوب  .4 و  دندناسر نایاپ  هب  دوخ  عفن  هب  ار  گنج  دنتـشک و  ار  وا  دنتفر و 

رایسب شقن  راگزور  نآ  رد  هک  ممصم  ذوفن و  اب  ردتقم ، نانز  زا  یکی  هاشمزراوخ  دمحم  ردام  هاشمزراوخ و  شکت  هجوز  نوتاخ  ناکرت 
، دنک یم  دای  رگبوشآ  بلط ، هاج  ملاظ ، ینز  ناونع  هب  وا  زا  شیاه  هتـشون  رد  ینیوج  دـنچ  ره  درک . افیا  مزراوخ  یـسایس  روما  رد  یمهم 
ام نانمشد   5. دنا هدرک  وگزاب  ار  نتفرگ و ... ملاظ  زا  مولظم  داد  لدع ، نوناق و  قبط  رب  ایاضق  لصو  عطق و  وا ، ياهراک  هلمج  زا  یخرب  اما 

سیماون هک  تسا  هلئـسم  نیا  يایوگ  كرادم  زا  یخرب  دندوبن ، دـنهد  رارق  ضرعت  دروم  ار  اهزرم  هک  یجراخ  نمـشد  طقف  نامز  نآ  رد 
لباقم رد  هک  ینانز  هلمج  زا  دوب   6 ناغط هزیـشود  دـنتفرگ و  یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  يدوخ  نارارط  نانزهار و  ماوقا ، تسد  زا  مدرم 
نادزد تاجتـسد  هب  هنت  کی  راوس و  گرب  نیز و  اب  هک  كاـب  یب  روـالد و  رتخد  نیا  دـندرک . یم  هلباـقم  یگداتـسیا و  دارفا ، تسد  نیا 
شقارب دنلب و  هزین  وا و  نایدام  ندرگ  ورس  اجک  ره  هک  تفرگ  یم  نایمارح  زا  یمشچ  رهز  نانچ  وا  درک  یم  هبلغ  اهنآ  رب  هلمح و  حلـسم 

ناریا هب  مالـسا  دورو  زا  نانز  روضح  هبترم و  دش  نایب  اج  نیدب  ات  هچنآ   7. تشادن وا  اب  يرادیاپ  تمواقم و  يارای  یسک  دش  یم  رادومن 
یناـمز هب  نونکا  دوب . هیدـنز  هرود  رد  رل  كرت و  لـیابق  يا و  هریـشع  تاـعزانم  اـهناغفا و  نـالوغم و  هلمح  ناـیهاشمزراوخ ، تموـکح  و 

هب تبـسن  نانز  هرود  نیا  رد  دنا . هدروآ  رد  دوخ  رایتخا  هطیح  رد  ار  ناریا  رب  تموکح  تردق و  هدمآ و  راکرـس  اهراجاق  هک  میا  هدیـسر 
هرود نیا  رد  دنتـشاذگ . راـگدای  هب  یعاـمتجا  یـسایس _  تـالوحت  ریـس  رد  ار  ياـه  شقن  یهورگ  هکلب  يدارفنا  تروص  هب  هن  هتـشذگ ،
هثداح ود  نیا  زا  زاس  خـیرات  مهم و  ياه  ههرب  رد  نز  رـشق  روضح  رگناـیامن  تیطورـشم  شبنج  وکاـبنت و  شبنج  عطقم  ود  رد  ًاـصوصخ 
ییاه صخاش  دهاوش و  ناونع  هب  ایوگ  ییاه  هنومن  اما  دشن  نانز  بیـصن  ًامیقتـسم  یتبثم  جـیاتن  رهاظ  هب  هک  دـنچ  ره  تسا . یخیرات  مهم 

دندیشخب و يرت  عیسو  دُعب  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  هتفر  هتفر  اهنآ   8. دوش یم  بوسحم  یعامتجا  یسایس _  تالوحت  رد  نانز  روضح  يارب 
يارب داوس  يریگدای  سالک  ندرک  ریاد  هنارتخد ، سرادم  سیسأت  هنانز ، لفاحم  عماجم و  لیکـشت  تاضارتعا ، يرـس  کی  رد  تکرـش  اب 

زا لقن  هب  دـنناسر . تابثا  هب  یعامتجا  تالوحت  داجیا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  شقن و  دـندمآرب  ددـص  رد  همانزور و ... سیـسأت  نـالاسگرزب ،
نانز ضارتعا  ياه  هار  زا  یکی  دوب  هدرک  ادیپ  دومن  اه  ضارتعا  رد  یتح  یعامتجا و  لفاحم  رد  رت  عیسو  لکـش  هب  نانز  روضح  نشگورب 
هاوخ نطو  ناوسن  تیعمج   9 دندز الاب  ار  دوخ  ياه  هدنبور  دـندوب و  هدـیلام  لِگ  دوخ  يور  رـس و  رب  هک  دوب  نیا  نان  دوبمک  ینارگ و  هب 
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، يزومآداوس تهج  ياه  سالک  ندرک  ریاد  ناوسن ، هلجم  راشتنا  يارب  نانز  یعامتجا  ياه  تیلاعف  دوب . اه  لکشت  نیا  زا  رگید  هنومن  زین 
زا يا  هنومن  نمجنا  نیا  ياضعا  طسوت  نانز ) يارب  شیامن  ییاپرب  نتفر و  امنیس  هب  تیدودحم  هب  هجوت  اب   ) شیامن نیلوا  ییاپرب  نینچمه 
زا یتـیاور  هب  اـنب  تشاد . هارمه  هب  اـهنآ  ياـضعا  يارب  زین  ياهرـس  درد  تالکـشم و  دراوـم  یخرب  رد  هک  دوـب  هورگ  نـیا  ياـه  تیلاـعف 

رون اب  يدهلارون  مان  هب  ناوسن  تیعمج  نانز  زا  یکی  هناخ  رد  نآ  هسلج  نیلوا  هک  شیامن  يرازگرب  زور  نیتسخن  رد  دادماب : كولملاردب 
سپ اما  دـندوب  نز  ًامامت  زین  شیامن  نارگیزاب  دنتـشاد  روضح  هچیپ  رداچ و  اب  هتبلا  نز  دصیـس  بیرق  تشگ ، - ریاد يروبنز  یتفن و  غارچ 
تشپ قیرط  زا  نانز  زا  يرایـسب  بش  نآ  رد  دروخ . مهب  شیامن  هیمظن  هرادا  طسوت  هنامرحم ، هزاجا  بسک  دوجو  اب  شیامن ، لوا  هدرپ  زا 

یم جراخ  هناخ  زا  هک  یناسک  هب  دـندرک و  یم  تیذا  رازآ و  ار  هسلج  نایناب  درگلو ، ياـه  هچب  شاـبوا و  اهتدـم  اـت  اـما  دـندرک  رارف  ماـب 
دندرک ظفح  ار  ندـنام  هیـشاح  رد  ندوب و  یـش  تلاح  رتشیب  يولهپ  رـصع  رد  یناریا  نانز   10. دندرک یم  باترپ  بوچ  گنـس و  دـندش 

دروآ دـیدپ  نانز  يارب  دـیدج  تیوه  یقرورز و  باجح ، فشک  نانز و  هب  يدازآ  قاحلا  اب  هرود  نیا  رد  دـیدج . یبلاق  رد  راب  نیا  اهتنم 
نیا اب  دروآ . رد  زاب  بش  همیخ  نادرم  تسد  رد  یکـسورع  هب  ار  نز  هک  يدویق  دومن . دـیدج  دویق  هب  دودـحم  ار  ناـنز  ياـپ  تسد و  هک 

قح ندـش ، باختنا  قح  دـندش . لاعف  فلتخم  ياه  - هصرع رد  ناهج  رـسارس  رد  نانز  ياـپ  هب  اـپ  یناریا  ناـنز  يولهپ  نارود  یط  دوجو ،
رد دندرک ؛ بسک  نانز  نارود  نیا  یط  هک  دوب  یقوقح  زا  ندرک  لیـصحت  یعامتجا و  فلتخم  ياه  هصرع  رد  تکراشم  ندرک ، باختنا 

هدروآ تسدب  هک  یقوقح  زا  نانز  بلاغ  فیط  دوجو  نیا  اب  دز ؛ یم  دییأت  رهم  نز  ندوب  ءیـش  رب  میژر  تاغیلبت  يریگ  یپ  هک  لاح  نیع 
هرهب یب  نآ  زا  شیپ  هک  دش  یقوقح  ياراد  نز  يولهپ  رـصع  رد  هچ  رگا  ریدقت  ره  هب  دننک . هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  دندرک  یعـس  دـندوب 

اهنآ تیصخش  رد  يا  یفنم  بیرخت  راثآ  نانچنآ  دید و  بیـسآ  يا  هنوگ  هب  نز  تلزنم  نأش و  هیـضق  یـشزرا  دعب  رد  هنافـسأتم  یلو  دوب 
هب رـسپ  ردپ و  نیا  نامز  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب   11. دروخ یم  مشچ  هب  نانچمه  هعماج  زا  يدایز  رـشق  رد  شنیب  نیا  هک  درک  داجیا 

شقن تازرابم و  نانز و  صوصخ  رد  نانمـشد  ياه  ضرعت  اه و  ملظ  یمامت  اب  دوش  یم  هظحالم  راشقا . ریاس  هب  ات  دـش  ملظ  رتشیب  ناوناب 
رد یتسرد و  هب  یمان  اما  دش ) هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  تمـسق  نیا  رد  هک   ) دنا هتـشاد  یخیرات  ياهدرواتـسد  هنیمز  رد  هک  يرثوم  ياه 
اریز تسا ، هدوب  اـجب  تسرد و   12« دنا هتخاس  نادرم  ار  خیرات   » هک ترابع  نیا  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا . هدـشن  رکذ  خـیرات  رد  اهنآ  نأش 
اریز دراد ، قلعت  نادرم  هب  هک  تسا  ییایند  مه  زونه  ایند  نیا  دننک ، یم  ندش  میهـس  هب  عورـش  ناهج  نیودت  راک  رد  اه  نز  هک  يا  هظحل 

زارفرب ونابرهش  یب  یب  هعقب  اه 1 - سیون  یپ  دنا . هتخاس  نادرم  ار  خیرات  یمامت  زین  هتـشذگ  رد  دریگ و  یم  رب  رد  ار  هتـشذگ  لاح ، نامز 
(. تسا ع )  ) نیسح ماما  رـسمه  یناساس  درگدزی  رتخد   ) ونابرهـش یب  یب  هب  بوصنم  هک  تسا  هدش  هتخاس  ير  دابآ  نیمارو  رد  يا  هرخص 

لهچ رارف  هلمج  زا  تسا  هدـش  لقن  اهنآ  هیمـست  هجو  باب  رد  يا  هنایماع  تاـیاور  تسا و  یهاـگمارآ  هنیبا  زا  ًـالومعم  نارتخد  لـهچ  - 2
هیرظن هک  دراد  دوجو  نارتخد  لهچ  مان  هب  ياهانب  ناریا  ياهرهش  زا  یضعب  رد  اما  اه ، هوک  رد  اهنآ  ندش  بیاغ  رافک و  تسد  زا  نارتخد 

؛ دنله ناریا و  يراجت  فالتخا  رولف ؛ مایلیو  - 3 ( 838 ادخه :  ) ناشاک زاریش و  نارتخد  لهچ  دننام  دنک  یم  در  نآ  هیمست  هجو  تایاور  و 
راگتسر روصنم  حیحـصت  يرـصان ، همانـسراف  یناسف ؛ نسح  ازریم  - 4 ص 7 . ، 1361 نارهت ، سوت ، تاراـشتنا  يرـس ، مساـقلاوبا  همجرت :
بوقعی همجرت  ناریا ؛ هناـیم ي  خـیرات  رد  لوـحت  موادـت و  نتبمل ؛ نآ  - 5 و 593 . ص 594  ، 1367 نارهت ، ریبک ، ریما  تاراـشتنا  یناـسف ،
شیامن هب  ياه  تداشر  دوخ  زا  هتـسیز و  دـنز  ناخ  میرک  هرود  رد  هک  يا  هزیـشود  - 6 ص 301 و 300 . ، 1372 نارهت ، ین ، رشن  دنژآ ،

هلیمج - 8 ص 81 . ، 1369 ات ، یب  فلوم ، رـشن  دـنز ؛ ناخ  میرک  ای  نازامک  باقع  ردـص ؛ زرواشک  یلعدـمحم  دیـس  - 7 تسا . هتشاذگ 
سدنهم همجرت  نارقبحاص ؛ ناطلس  رابرد  هب  يرفـس  نشگورب ؛ شیرنیه  - 9 ص 145 . ، 1375 نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  نز ؛ رویدـک ؛

رشن دیفس ؛ بالقنا  ات  تیطورـشم  بالقنا  زا  یناریا  نز  دادماب ؛ كولملاردب  - 10 ص 601 . ، 1367 نارهت ، تاعالطا  تاراشتنا  هچبدرک ،
، سوت يوعنص ، مساق  همجرت  مود ؛ سنج  راو ؛ وبود  نومیس  - 12 ات 149 . ص 153  رویدک ، - 11 ص 57 و 56 . ات ، یب  نارهت ، انیس ، نبا 

ص 25 ، 1382 نارهت ،
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ناتساب للم  رد  نز  هاگیاج 

اهنآ رب  یموـق  موـسر  بادآ و  طـقف  دوـبن و  ینید  ینوناـق و  ناـشیعامتجا  شور  هک  ناتـساب  لـلم  ياهلیبـق  ياـههعماج  رد  یلک  روـط  هـب 
يرادـهگن تیبرت و  نیا  يارب  ار  یلها  تاناویح  دـشیم . راـتفر  وا  اـب  یلها  ناویح  کـی  دـننام  تشادـن و  یـشزرا  نز  درکیم ، تموکح 

دنتشادیم و لوذبم  یفاک  هجوت  ناشکاروخ  نکـسم و  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دنیامن . هدافتـسا  اهنآ  مشپ  تسوپ و  تشوگ ، زا  ات  دندرکیم 
، شیوخ عفانم  نیمات  يارب  طقف  هکلب  دوبن ، يزوسلد  هار  زا  تامحز  لمحت  نیا  دـندشیم . یتامحز  لمحتم  ناـشتایح  ياـقب  همادا و  يارب 

زارد اهنآ  يوس  هب  زواجت  تسد  یـسک  رگا  دـنکن و  يدـعت  اهنآ  هب  تبـسن  یـسک  ات  دـندرکیم  عافد  اهنآ  زا  دـندادیم و  راک  نیا  هب  نت 
هن دـننک ، ظفح  اهنآ  رب  ار  شیوخ  تیکلام  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همه  اهنیا  دـشیم . وربور  ناشنابحاص  ماقتنا  لـمعلاسکع و  اـب  درکیم ،

عافد يو  زا  هدومن ، يرادهگن  هعماج  رد  ار  نز  دنتشادیم . لومعم  نز  هب  تبـسن  زین  ار  يراتفر  نینچ  دنـشاب . لیاق  ناشیارب  یقوقح  هکنآ 
زا يوضع  يو  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دنتـساخیمرب ، عافد  هب  درکیم ، زواجت  ینز  هب  یـسک  رگا  دنربب و  هدافتـسا  وا  زا  دـنناوتب  ات  دـندرکیم 

يارب دوش و  نادرم  توهـش  هچیزاب  ات  دنامب  هدـنز  نز  هک  نیا  يارب  هکلب  دوب ، مارتحا  قوقح و  ياراد  تفریم و  رامـش  هب  هعماج  ياضعا 
. دنیامن هیذغت  شتشوگ  زا  ینامهم  یطحق و  عقاوم  رد  دشاب و  هناخ  راکتمدخ  دنک ، یـشکراب  دزادرپب و  راکـش  هب  دنک  هیهت  اذغ  هداوناخ ،

ياهدارا چـیه  دوخ  زا  رهوش  شنیزگ  رد  دوب ، عضو  نیمه  راچد  زین  ردـپ  هناخ  رد  هکلب  تشاد ، یعـضو  نینچ  رـسمه  هناخ  رد  اهنت  هن  نز 
هدـنیآ رـسمه  رتخد و  ردـپ  ناـیم  هلماـعم  یعون  عقاو ، رد  دـنک . جاودزا  یـسک  هچ  اـب  هک  تفرگیم  میمـصت  هک  دوب  ردـپ  نیا  تشادـن و 

یسک هب  ای  دشورفب و  ار  وا  تسناوتیم  هناخبحاص  دوب و  هناخبحاص  عبات  رهوش ، هناخ  رد  هچ  ردپ و  هناخ  رد  هچ  نز ، تفرگیم . تروص 
، دوش یهانگ  بکترم  رگا  دهدب و  هراجا  ای  ضرق و  ای  هیراع  یـسک  هب  يرازگتمدـخ  هچب و  دـیلوت  ینارذگـشوخ ، ناونع  هب  ای  دـشخبب و 
ص عامتجا ، مالسا و  تشون 1 ـ  یپ  ( 1 . ) دشاب هتشاد  یتیلوئسم  هکنآ  نودب  دشاب - نتشک  هچ  رگا  دنک - تازاجم  ار  وا  دشاب  هتـشاد  قح 

64

یشنماخه رصع  رد  يداصتقا  روما  رد  نز  تکراشم 

دزمتـسد نییعت  زا  نخـس  دیـشمج ،) تخت  رد   ) تسا ناتـساب  یـسراف  نابز  هب  هک  یـشنماخه  هنیجنگ  ياههحول  رد  نز  ماـیپ  هماـنهام  : عبنم
هک تسا  نآ  هدنهدناشن  نیا  و  كدوک . کی  دزم  نز و  رگراک  کی  درم ، روهشیپ  کی  دزم  دـیآیم : نایم  هب  دـننکیم ، راک  هک  یناسک 

، مالسا زا  شیپ  ناریا  خیرات  رـسارس  رد  هک  مینک  ناعذا  دیاب  ( 14 .) دنراد تکرـش  يداصتقا  یعامتجا و  ياهراک  رد  نادرم  دننام  زین  نانز 
هک مینیبیم  ار  یتخدهاش  ام  هاگ  یناکـشا ، نایتراپ  رـصع  رد  یـشنماخه و  دهع  رد  تسا . هدش  هدـنار  خـیرات  ِکیرات  هیاس  هب  هراومه  نز 
نت نمشد  اب  يرابجا  یجاودزا  هب  دریگب و  رارق  نمشد  ود  هحلاصملاهجو »  » هکنیا يارب  اهنت  دهدیم  ناشن  ار  دوخ  هنامولظم  يامیس  یتَخل 

هک دننکیم  یگدنز  یتراپ  يابجن  ياههناخ  ِینرودنا  تمـسق  رد  نانز  دنکیم و  ادیپ  لزنت  نز  ماقم  یناکـشا  نایتراپ  نامز  رد  دهدب . رد 
رد ( 15 .) دـشابیم اهدام  اهسراپ و  دزن  رد  نز  ماقم  زا  رتتسپ  نایتراپ ، دزن  رد  نز  ماقم  یلک ، روط  هب  تشاد . توافت  ینوریب  تمـسق  اـب 

جیردت هب  هنامز ، رذگ  رد  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  داضت  نیا  میوشیم و  هجاوم  یتوافتم  تارظن  اب  ام  نایناساس ، دهع  رد  نز  ماقم  هراب 
. دریگیم تروـص  یناـساس  هرود  يداـصتقا  یگداوناـخ و  یعاـمتجا و  یگدــنز  نوؤـش  ماـمت  رد  ياهـشیر  یلک و  تارییغت  تـالوحت و 
هب قح  بحاص  هجو  چیه  هب  درادن و  یقوقح  تیـصخش  نز  یناساس ، رتیمیدق  قیتع و  دهع  رد  دیوگیم : یناملآ  سانـشقرش  همولتراب ،
درم نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یضارقتسا » جاودزا   » مان هب  يزیچ  هنومن  ناونع  هب  دیآیم . رامش  هب  ءایشا  وزج  دوریمن و  رامش 

یفارشا نز  یناساس ، قیتع  دهع  نیناوق  رب  انب  ( 16 .) دهدب رهوش  يرگید  درم  هب  ًاددجم  نز ، تیاضر  نودـب  یتح  ار  دوخ  نز  تسناوتیم 
قیتع دهع  رد  نز  دشیم . دودحم  يرادهناخ  هب  طقف  نارتخد ، میلاعت  تسا . درم  تمومیق  تموکح و  تحت  ثیح  ره  زا  یفارشا  ریغ  نز  و 
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. درادن ار  يداصتقا  يراجت و  دتـس  داد و  ای  هلماعم  قح  هجو  چـیه  هب  وا  تسا . راوناخ  سیئر  ای  يادَوُخ » گَذَـک   » میلـست هدرب و  یناساس ،
یتلیـضف تیمها و  چیه  رتخد  نتـشاد  یلو  دزاسیم ، مهارف  ار  يورخا  يویند و  تداعـس  هلیـسو  رـسپ ، نتـشاد  قیتع ، دـهع  ياهتنـس  رد 

ياهدناوخرسپ دوخ  يارب  لقاال  دیاب  سپ  دنک  روبع  تَونیچ  لپ  زا  دناوتب  هک  دوب  لکشم  رایسب  وا  يارب  تشادن ، يرسپ  یـسک  رگا  درادن .
دیدـج دـهع  رد  اهدـعب  اما  دوشیم . هتـشون  رهوش  باسح  هب  نز  يوکین  لامعا  مامت  یتح  یناساس ، قیتع  دـهع  تنـس  رد  دـنک . باـختنا 
بجوم هب  یناساس  دیدج  دهع  رد  نز  درک . لیدعت  خوسنم و  ار  قیتع  دهع  نیناوق  يدودح  ات  هک  دش  یمّلسم  قوقح  ياراد  نز  یناساس ،

ددرگیم و نییعت  رهم  دریگیم ، تروص  هطـساو ، کـی  هلیـسو  هب  جاودزا  ( 17 .) دشاب کیرـش  درم  لاوما  رد  دـناوتیم  ینوناق  دنـس  کی 
. دریگب وا  زا  ار  لوپ  نآ  ًاددجم  تسناوتیم  رهوش  تسا ، میقع  نز  هک  دـشیم  مولعم  اهدـعب  رگا  دزادرپیم . نز  هب  ار  یغلبم  رهوش  هاگنآ 

هداد وا  هب  رهوش  هک  ار  یلام  همه  تروص  نیدب  دشاب ، هتشاد  ضارتعا  هدش ، ماجنا  وا  تیاضر  نودب  هک  یقالط  هب  تبـسن  تسناوتیم  نز 
جاودزا - 1 دراد : دوجو  جاودزا  عون  دـنچ  تسا و  لومعم  تاجوز  ددـعت  هرود ، نیا  رد  ( 18 .) دراد هگن  شدوخ  يارب  تسناوـتیم  تسا ،

ینادنزرف دوب و  رادروخرب  تازایتما  همه  زا  رهوش  لزنم  رد  مناخ  نیا  تفریم . رهوش  هناخ  هب  ردام  ردپ و  تیاضر  اب  ياهزیشود  : نزاشداپ
دنک رایتخا  يرگید  نز  وا  تیاـضر  نودـب  تشادـن  قح  ینز  نینچ  ِرهوش  دوب و  شدوخ  ِنآ  زا  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  دروآیم ، هک 

هتـشاد هتـسناوتیم  نزاـشداپ  دـنچ  درم ، ره  هک  تسین  مولعم  هتبلا  دـشیم . هتخانـش  زاـجم  یتشدرز  تعیرـش  قبط  رب  هک  يدراوم  رد  رگم 
تـسیابیم درم  دناهتـشادن . نز  کـی  زا  شیب  تعاـضبمک ، نادرم  دوـب و  وا  تعاطتــسا  تبــسن  هـب  درم  ياـههجوز  ددـعت  ًارهاـظ  دـشاب .

: نزْگَِوا ِجاودزا  - 2 تسا . هدوب  درم  نوید  وزج  نز ، هقفن  دیامن و  يرادهگن  وا  زا  دهد و  نان  ار  گوناب ) ْگَذَـک   ) نزاشداپ رمعلامادام ،
نآ ردام  ردپ و  هب  نز ، نآ  رـسپ  نیتسخن  دـندیمانیم و  نزْگَِوا  ار  وا  درکیم  رهوش  یتقو  دوب ، شردام  ردـپ و  دـنزرف  هناگی  هک  يرتخد 

جاودزا - 3 دوشن . شوماخ  رتخد  ردـپ  هداوناـخ  قاـجا  اـت  دـشیم  هداد  رـسپ  دـنزرف  نیا  هب  نز  نآ  یگداوناـخ  ماـن  تفرگیم و  قلعت  نز 
هناـخ هب  لوا ، رهوش  يرکاـچ  هب  نز  نیا  هک  دوب  دـقتعم  درکیم ، جاودزا  يرگید  درم  اـب  شرهوـش ، گرم  زا  دـعب  هوـیب  نز  رگا  : نزْرَکَچ

تـسد زا  ار  یتازایتما  درکیم ، رهوش  مّیق ، ای  رداـم و  ردـپ و  هزاـجا  نودـب  يرتخد ، رگا  : نزرـسدوخ جاودزا  - 4 تسا . هتفر  مود  رهوـش 
نزاشداپ هبترم  هب  هاگنآ  دـنک و  بلج  ار  ردام  ردـپ و  يدـعب  تیاـضر  یتدـم ، زا  سپ  هکنیا  رگم  دربیمن  ثرا  رداـم  ردـپ و  زا  دادیم و 

زا لـبق  ار  وا  دـندادیم و  هیزیهج  ياهزیـشود  هب  يو  ناـشیوخ  درمیم ، دـنزرف  نودـب  اـی  هتفرگن  نز  يدرم  رگا  : نزْرَتَس جاودزا  - 5 دسرب .
زا یکی  مکتسد  وا  هدـنیآ  رهوـش  هزیـشود و  نآ  هک  دوـب  نینچ  حاـکن  نیا  طرـش  دـندروآیم و  رد  یفوـتم  درم  حاـکن  هـب  نداد  رهوـش 

(19 .) دننک یفوتم  درم  مان  هب  ار  دوخ  نادنزرف 

ییابیکش تماهش و  دامن  اهیلع ؛ ) هللا  مالس  ) بنیز

رد یبلط  تداهش  تداهش و  دیهش ، هلوقم  هب  یبلط  تداهش  موهفم  تداهش و  دیهش و  هاگیاج  سدق  همانزور  عبنم : تورم  همطاف  : هدنسیون
هب تداهش  دنشاب و  یم  دنوادخ  دزن  يا  هژیو  هاگیاج  ياراد  تداهش  دیهش و  تسا . هدش  هداد  يرایسب  تیمها  (ص ) يدمحم بان  مالـسا 

، يراکوکین ره  زا  رتالاب  : " دنیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  یلمع ، لماکت  لحارم  نیرتالاب  لامعا و  نیرتمهم  ناونع 
يراـکوکین نآ  زا  رتـالاب  دـش  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  نـیمه  دوـش ، دیهـش  ادـخ  هار  رد  درم  هـک  هاـگ  نآ  اـت  تـسا ، يرگید  يراـکوکین 

ینعی مدـش ". راگتـسر  هک  هبعک  يادـخ  هب  دـنگوس  : " دـنیامرف یم  ندروـخ  تبرـض  ماـگنه  رد  (ع ) یلع ترـضح  نـینچمه  ( 1.") تسین
، رادنپم هدرم  دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  : " دنیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  . دنناد یم  يراگتـسر  هیام  ار  تداهش 

تیانع تمارک و  تداهـش  زا  سپ  دیهـش ، یتقو  هک  تسا  نیا  ( 2."  ) دنهد یم  يزور  ناشیا  هب  ناشراگدرورپ  دزن  دـنا و  هدـنز  اهنآ  هکلب 
یم نیاربانب ، دوش . هتـشک  رگید  راب  دـگنجب و  ادـخ  هار  رد  هرابود  ددرگرب و  ایند  هب  هراـبود  دراد  تسود  دـنک ، یم  هدـهاشم  ار  دـنوادخ 

هلحرم دـنک ، یم  ادـیپ  نیقی  شیوخ  دـیواج  تداعـس  يراگتـسر و  هب  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناـسنا  هک  لـماکت  زا  يا  هلحرم  اـهنت  تفگ  ناوت 
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. ددرگ یم  ناناملـسم  نیب  رد  یبلط  تداهـش  هیحور  داجیا  بجوم  تداهـش ، دیهـش و  هرابرد  هدش  رکذ  لیاضف  تسادخ . هار  رد  تداهش 
دنچ ره  دناسرب ، نادیهش  ياهتلزنم  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک و  تلأسم  ار  تداهش  دنوادخ  زا  هناقداص  هک  ره  : " دنیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ 

تـسا نیا  زج  رگم  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : : " دنیامرف یم  هغالبلا  جـهن  هبطخ 156  رد  (ع ) یلع ماما  هکنیا  اـی  و  ( 3.") دریمب دوخ  رتسب  رد 
نم هب  وـت  دـمآ ، نارگ  نم  رب  تخـس  دـشن و  نم  بیـصن  تداهـش  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دـحا "  " زور رد  هـک 

رد دریذپ ، یم  ققحت  تراشب  نیا  انامه  دومرف : نم  هب  (ص ) ربمایپ دمآ . دهاوخ  وت  یپ  رد  تداهش  هک  ار  وت  داب  هدژم  یلع ! يا  : " يدومرف
ندینـش و هدژم  ياـج  هکلب  تسین  ییابیکـش  ربـص و  ياـج  يدروـم  نینچ  ادـخ ! لوـسر  يا  مـتفگ : تـسا ؟ هنوـگچ  وـت  ربـص  ماـگنه  نآ 

گنج رد  مه  زاب  دوش ، یم  هتشک  گنج  رد  دناد  یم  هکنیا  اب  صخش  تفگ ، ناوت  یم  یبلط  تداهش  يانعم  رد  ( 4."  ) تسا يرازگرکش 
هدوب و سدقم  فده  ینعی  دشاب ؛ ادـخ  هار  رد  هکنیا : لوا  دراد ؛ نکر  تداهش 2  اریز  تسا ؛ تداهـش  تسادق  أشنم  نیمه  دنک و  تکرش 
تسا و هناهاگآ  یلمع  هکنیا  مکح  هب  تداهـش  دشاب و  هتفرگ  تروص  هناهاگآ  هکنیا  رگید  دنک و  فدـه  يادـف  ار  دوخ  دـهاوخب  ناسنا 

هنانامرهق یلمع  تسا و  زیمآراختفا  زیگنا و  نیـسحت  تساربم ، هزنم و  هنایارگدوخ  هزیگنا  هنوگ  ره  زا  سدـقم و  فدـه  هار  رد  يرایتخا و 
رتراختفااب رت و  میظع  رت و  سدـقم  رترب و  یگدـنز ، تایح و  زا  هک  تسا  گرم  زا  عون  نیا  اـهنت  اـهگرم ، عاونا  ناـیم  رد  دوش و  یم  یقلت 

شیوخ نارای  هب  باطخ  اروشاع  بش  رد  ترضح  نآ  هکنآ  اب  دنشاب ، یم  (ع ) نیـسح ماما  يافواب  نارای  بلطم ، نیا  یخیرات  هنومن  تسا .
هک يا  هدع  دنتفر و  يا  هدع  دوش ". یم  دیهـش  ادرف  دـنام  سک  ره  هتبلا  دـنامب ، دـهاوخ  یم  سک  ره  دورب و  دـهاوخ  یم  هک  ره  : " دومرف

عیفر هجرد  هب  سپـس  هدرک و  تمواقم  دنداتـسیا و  دوب ، هدناشچ  ناشندش  دیهـش  زا  لبق  اهنآ  هب  دنوادخ  ار  تداهـش  تبرـش  نیریـش  معط 
ناونع هب  زین  (س ) بنیز ترـضح  دنـشاب و  یم  حرطم  یبلط  تداهـش  رترب  ياهوگلا  ناونع  هب  هشیمه  تلاسر  نادناخ  . دندش لیان  تداهش 

ترضح اهیلع ) هللا  مالس  ) يربک بنیز  ترضح  یبلط  تداهـش  دشاب . یم  یناملـسم  درم  نز و  ره  یبلط  تداهـش  يوگلا  البرک ، روآ  مایپ 
دوب نادیم  هشیمه  زوریپ  دربن و  هنحص  رد  نادرم  نیرت  عاجش  (ع ) یلع ترـضح  شراوگرزب  ردپ  دش . دلوتم  یحو  هداوناخ  رد  (س ) بنیز

گنج رد  هکنیا  زا  هکلب  تشاد  تداهـش  يوزرآ  اهنت  هن  (ع ) یلع ماما  دوب . اراد  لاـمک  هب  ار  تعاجـش  زین  (س ) ارهز ترـضح  شرداـم  و 
يرجه ملهچ  لاس  ناضمر  رد 21  ماجنارس  درک و  يرازگرکش  وا ، هب  (ص ) ادخ لوسر  هدژم  اب  هک  دوب ، تحاران  دیسرن ، تداهـش  هب  دحا 

هب دوب ، ناوج  ییوناب  زونه  هک  یلاح  رد  تیـالو ، عضوم  زا  عاـفد  ماـگنه  رد  زین  (س ) ارهز ترـضح  تشگ . لـیان  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب 
دهاوخ ثرا  هب  ار  موصعم  ود  نیا  ياهیگژیو  تافص و  ًاملسم  تسا و  (س ) همطاف یلع و  رتخد  (س ) بنیز ترضح  يرآ ! دیسر . تداهش 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا و  همرکم  يوناب  نیا  یبلط  تداهش  هشیر  تداهـش ، هب  سنا  نیا  ًاعطق  تشگ . انـشآ  تداهـش  اب  یکدوک  زا  وا  درب .
رد نـکل  دـیدرگن ، رجنم  ناـشیا  تداهــش  هـب  یهارمه  نـیا  دـنچ  ره  دـیدرگ ، هارمه  تداهــش  ناوراـک  اـب  يرجه ، تصــش  لاـس  مرحم 

هجوتم داـیز ، نب  ... ادـیبع داـیز ، نبا  سلجم  رد  . " تشاد راـهظا  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  فـلتخم  ياـههاگیاج 
!؟ تشکن ادخ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : نیـسحلا . نب  یلع  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  تفگ : دـش و  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح 

ترضح تشک ! ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دنتشک . ار  وا  ملاظ  مدرم  دوب و  نیسحلا  نب  یلع  زین  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  نم  دومرف : ترـضح 
دـیربب و ار  وا  یهدـب !؟ باوج  نم  هب  هک  يراد  تأرج  وت  ایآ  تفگ : داـیز  نبا  دریگ . یم  ناـشگرم  ماـگنه  هب  ار  اـهناج  دـنوادخ ، دومرف :

ارم يراد ، ار  وا  نتشک  دصق  رگا  یتشاذگن ، یقاب  ام  زا  ار  یسک  وت  دایز ! رـسپ  يا  دومرف : دینـش و  (س ) بنیز شا  همع  دینزب ! ار  شندرگ 
شردام نوچمه  دوب ، هدرب  ثرا  هب  هک  یتعاجـش  تأرج و  اب  يرگید  عضاوم  رد  سلجم و  نیا  رد  (س ) بنیز ترـضح  شکب ". وا  اـب  زین 
دعسرمع هاپس  (ع ،) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  دشاب . هتـشاد  يا  همهاو  ادخ  هار  رد  تداهـش  زا  هکنیا  نودب  دومن ، عافد  تیالو " " ماقم زا 

فعـض و تدش  زا  لاح  نآ  رد  (ع ) ماما دندیـسر . (ع ) داجـس ماما  هب  نانآ  زا  یهورگ  دندرب . موجه  (ع ) تیب لها  ياه  همیخ  تراغ  يارب 
محر اهنآ  ریبک  ریغص و  هب  دروآرب : دایرف  یکی  دیسر ، (ع ) داجس ماما  هب  دعسرمع  هاپـس  یتقو  دزیخرب . دوخ  ياج  زا  تسناوت  یمن  يرامیب 

ریـشمش رمـش  مینک ! تروشم  هراب  نیا  رد  دعـس  رمع  ریما  اب  ات  دـینکن  باتـش  تفگ : يرگید  دـیراذگن ! یقاب  ار  نانآ  زا  يدـحا  دـینکن و 
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! تسا ضیرم  یکدوک  وا  انامه  دنوش ؟ یم  هتشک  ناکدوک  ایآ  ناحبس ا !... ای  تفگ : ملسم  نبدیمح  دومن . ار  (ع ) ماما ناج  دصق  دیشک و 
(ع) داجـس ماما  هب  هرظنم  نیا  هدهاشم  اب  (س ) بنیز ترـضح  تسا . هدرک  رداص  ار  نیـسح  نادنزرف  نتـشک  روتـسد  دایز  نبا  تفگ : رمش 
زا ار  رمش  دعسرمع  ات  دش  ببس  (س ) بنیز ترضح  نخس  موش . هتـشک  وا  زا  عافد  رد  نم  ات  دش  دهاوخن  هتـشک  وا  تفگ : دش و  کیدزن 
یم نآ  لیالد  نیرتمهم  زا  هتبلا  هک  ) دیـسرن تداهـش  هب  ادهـش  ریاس  هارمه  (س ) بنیز ترـضح  دنچ  ره  ( 5 .) دزاس فرصنم  دوخ  میمـصت 
ظفح هار  رد  نکل  دومن ،) هراشا  ناریـسا  ناوراک  یتسرپرـس  و  (ع ) نیـسح نادناخ  ناگدـنامزاب  ناج  زا  عافد  اروشاع ، یناسر  مایپ  هب  ناوت 

دادـعت رظن  زا  البرک  نادیهـش  نادـناخ  رد  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  دومن و  لمحت  ار  يدایز  بیاـصم  تشذـگ و  زیچ  همه  زا  ادـخ  نید 
نـس رد  روهـشم  تایاور  رب  انب  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دـعب  یتدـم  (س ) ارهز ترـضح  دیهـش  دـنزرف  - 1 تسوگلا . دیهش ، ناگتـسب 
ردـپ ردام و  تبحم  هب  زاـین  هک  یناـمز  رد  (س ) بنیز دندیـسر . تداهـش  هب  يرجه  لاس 40  رد  زین  (ع ) یلع ترـضح  یگلاـس و  هدـجه 

تداهـش دیهـش و  يالاو  هاگیاج  شزرا و  اب  یهلا ، تیبرت  ینایحو و  تاـمیلعت  لـیلد  هب  نکل  تشگ ؛ مورحم  یهلا  تبهوم  نیا  زا  تشاد ،
موصعم ردام ، ردپ و  تداهش  زا  سپ  اروشاع  هعقاو  زا  لبق  دیهـش  رهاوخ  - 2 دوب . لمحت  لباق  وا  يارب  بیاصم  نیا  اذل  تشاد و  ییانـشآ 

تدش هب  رهز  رثا  رب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دیسر . تداهش  هب  يرجه  مهاجنپ  لاس  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  نایعیـش ، مود  ياوشیپ  موس و 
(س) بنیز ترضح  شراوخمغ ، سنوم و  هناگی  دنک ، لمحت  ار  درد  تسناوت  یمن  رگید  هک  (ع ) نسح ماما  بش ، ياه  همین  دوب . جنر  رد 
ار وا  لاوحا  دـچیپ . یم  دوخ  هب  هدـیزگرام  نوـچ  هک  دـید  يا  هنوـگ  هب  ار  وا  دـمآ و  ردارب  نیلاـب  هب  تساـخرب و  (س ) بنیز دز . ادـص  ار 
(ع) نیـسح شردارب  هناخ  هب  زین  (س ) بنیز روایب . اج  نیا  هب  نک و  ربخ  ار  (ع ) نیـسح مردارب  ورب  مرهاوخ ! دومرف : (ع ) نسح ماما  دیـسرپ .
و دش ، هجاوم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  شردارب  تداهـش  اب  (س ) بنیز ماجنارـس  دروآ . ردارب  نیلاب  هب  ار  وا  تفگ و  وا  هب  ار  ارجام  تفاتش و 
ما نادنزرف  یلع ، نب  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نامثع ، رفعج ، ادـبع ،... دوخ  ناردارب  البرک ، هعقاو  رد  نآ  زا  دـعب  دوبن . ارجام  نایاپ  نیا 
هب یگمه  داد و  تسد  زا  ار  (ع ) نیسح ماما  ءادهشلا ، دیـس  اهنآ  همه  سأر  رد  یلع و  نب  رکبوبا  یلع و  نب  نامثع  یلع ، نبرفعج  نینبلا و 
اب ددرگ ، یم  زاب  همقلع  رهن  راـنک  زا  اـهنت  هک  دـید  ار  (ع ) نیـسح شردارب  (س ) بنیز هک  یماـگنه  . " دنتـشگ لـیان  تداهـش  عیفر  هجرد 

دوخ اب  ار  سابع  مردارب  ارچ  درک : ضرع  (ع) نیـسح ماما  هب  (س ) بنیز و ... هاسابعاو ! هاخااو ! دز : دایرف  زوسناج  يادص  اب  رگید  نارهاوخ 
زا اهمخز  رثا  رب  شندـب  ياضعا  يردـق  هب  مدـید  مروایب  ار  مردارب  ندـب  متـساوخ  هچ  ره  اب  مرهاوخ ، دومرف : خـساپ  رد  (ع ) ماما يدرواین ؟

: تفگ یم  هلمج  زا  تسیرگ ، یم  دروآ و  یم  نابز  هب  ار  قوف  راتفگ  (س ) بنیز مهد . تکرح  ار  نآ  متسناوتن ، هک  دوب  هتخیسگرگیدمه 
تداهش زا  سپ  نینچمه  ( 6!"  ) رمک نتـسکش  ردارب و  نادـقف  زا  هآ  يرآ ! : " دومرف (ع ) نیـسح ماما  ردارب "! نادـقف  روای و  یمک  زا  هآ ! "

وت رب  نامسآ  رادرایتخا  هدننیرفآ و  هک  یسک  يا  دمحم ! يا  : " دومرف تشگ و  رضاح  ردارب  نیلاب  رب  (س ) بنیز ترـضح  (ع ) نیـسح ماما 
شرس هک  تسا  نیسح  نیا  تسا ... هدش  ادج  مه  زا  شیاضعا  هتـشغآ و  نوخ  هب  شا  هنهرب  رکیپ  هک  نیـسح  تسا  نیا  دتـسرف ، یم  دورد 

هک تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  ( 7."  ) دنا هدرب  تراغ  هب  هدیـشک و  نوریب  شفیرـش  ندب  زا  ار  وا  يادر  همامع و  دـنا و  هدـیرب  افق  زا  ار 
ار ینابرق  كدنا  نیا  ایادخ  : " درک ضرع  دیدرگ و  ادخ  هجوتم  صاخ  یصولخ  اب  درک و  فقوت  دمآ ، ردارب  دسج  رانک  (س ) بنیز یتقو 

نبا دوب . هتسشن  يا  هشوگ  رد  سانشان  روط  هب  (س ) بنیز ترضح  دایز  نبا  سلجم  رد  تسا ، هدش  تیاور  نینچمه  ( 8"  ) نک لوبق  ام  زا 
اوسر ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  : " تفگ هدرک و  (س ) بنیز هب  ور  يو  تسا . یلع  رتخد  بنیز  دـنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  دیـسرپ : دایز 
غورد رجاف  راکبان و  دوش و  یم  اوسر  راکتشز  قساف و  هک  تسین  نیا  زج  دومرف : (س ) بنیز ترضح  دومن ". راکـشآ  ار  ناتغورد  درک و 

زج يزیچ  : " دومرف (س ) بنیز يدـید ؟ هنوگچ  دوخ  تیب  لها  تردارب و  اب  ار  ادـخ  راک  تفگ : دایز  نبا  تساـم . زا  ریغ  زا  دـیوگ و  یم 
. دشاب یم  تداهـش  صوصخ  رد  (س ) بنیز ترـضح  هاگدید  رکفت و  هشیدـنا ، رگنایب  یبوخ  هب  هلمج  نیا  ( 9."  ) مدـیدن ییابیز  یبوخ و 
اب ههجاوم  رب  هوالع  (س ) بنیز ترـضح  دیهـش  ردام  - 3 دـننک . هشیپ  ربص  بئاصم  همه  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  هاگدـید  نیمه 

هناعاجـش هکنیا  زا  سپ  زین  اهنآ  داتـسرف . دربن  نادیم  هب  ردارب  روای  ناونع  هب  زین  ار  دوخ  نادنزرف  مالـسا ، زا  عافد  هار  رد  ناردارب ، تداهش 
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ار اهنآ  درک و  دوخ ) نادنزرف  ) دمحم نوع و  نت  رب  ون  سابل  (س ) بنیز ترضح  اروشاع ، زور  . " دندیسر تداهـش  هب  دنتخادرپ ، هزرابم  هب 
دروآ و (ع ) نیسح شردارب  روضح  هب  ار  ود  نآ  سپـس  تخاس . تداهـش  هدامآ  داد و  ناشتـسد  هب  ریـشمش  دومن و  هزیکاپ  رابغ  درگ و  زا 
، دـشابن دونـشخ  ادـبع ... ترـسمه  دـیاش  دومرف : یتح  داد ، یمن  هزاجا  تسخن  (ع ) نیـسح ماما  دـنورب . نادـیم  هب  اهنآ  هک  تساوخ  هزاجا 

نارسپ زا  رتولج  منارسپ  دیشک ، گنج  هب  راک  رگا  هک  درک  شرافس  نم  هب  صوصخب  مرـسمه  هکلب  تسین ، نینچ  درک : ضرع  (س ) بنیز
شردارب هب  یتبحم  بجع  رهاوخ  نیا  تفگ : دعـسرمع  داد . هزاجا  ماما  ماجنارـس  درک . رارـصا  رتشیب  (س ) بنیز دنورب . نادـیم  هب  تردارب 

ندب رانک  نوع  دیسر . تداهش  هب  دمحم  ماجنارس  دنتخادرپ . گنج  هب  ردارب  ود  نآ  تسا . هداتسرف  نادیم  هب  ار  شا  هدید  رون  ود  هک  دراد 
ماـما دیـسر . تداهـش  هب  اـت  دـیگنج  زین  نوـع  مدـنویپ ، یم  وـت  هب  زین  نم  يدوز  هب  نکم ، باتـش  مردارب  تـفگ : دـمآ و  دـمحم  نوـگلگ 

. دروآ همیخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  ناشیاهاپ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  لغب  هب  ار  ناوجون  ود  نآ  كاپ  رکیپ  (ع ) نیـسح
یمن هدـید  (س ) بنیز راب  نیا  یلو  دوب ، ناوناب  شیپاشیپ  رد  (س ) بنیز هشیمه  دـندمآ . اهنآ  ياه  هزانج  لابقتـسا  هب  ناوناب  هکنیا  بیجع 

دوش و مک  شـشاداپ  زا  دنک و  یبات  یب  دتفیب و  شنارـسپ  هدیپت  نوخ  هب  ياهرکیپ  هب  شمـشچ  ادابم  ات  دوب  هدماین  نوریب  همیخ  زا  وا  دـش .
ماـگنه نیا  رد  (س ) بنیز دـنامب . باوج  یب  اـی  هدنمرـش  رهاوـخ  ربارب  رد  درگنب و  لاـح  نیا  رد  ار  وا  شردارب  اداـبم  هک  ور  نیا  زا  دـیاش 

يارب ندش  هتشک  ادخ و  هار  رد  هزرابم  هلأسم  هب  تبـسن  ناشیا  هاگدید  و  (س ) بنیز ترـضح  نادنزرف  دروخرب  هوحن  ( 10.") دماین نوریب 
ناونع هب  (س ) بنیز ترضح  یبلط  تداهش  هیحور  ینعی  دشاب ؛ یم  (س ) بنیز ترضح  روحم  تداهـش ، تیبرت  رگنایب  ًالماک  نید ، ظفح 

زین نم  يدوز  هب  نکم ، باتش  مردارب  دیوگ : یم  ردارب  رکیپ  رانک  رد  نوع  هک  يروط  هب  تسا ، هتشاذگ  ریثأت  زین  ناشیا  نادنزرف  رد  ردام ،
نادیهش همع  - 4 دنناد . یم  راختفا  ناشردام ، نوچمه  ار  (ع ) نیـسح ماما  نارای  فص  رد  ادخ و  هار  رد  تداهـش  ینعی  مدـنویپ . یم  وت  هب 

رکبوبا و ادبع ،... مساق ، ياهمان  هب  (ع ) نسح ماما  نادنزرف  دندیسر . تداهش  هب  (ع ) نیـسح ماما  نادناخ  زا  يدایز  هدع  ، البرک يارجام  رد 
هب هدارا  نامرآ و  هشیدـنا و  تخانـش ، یهاگآ ، اب  ادهـش  ریاـس  نوچمه  زین  رغـصا  یلع  ربکا و  یلع  ياـهمان  هب  (ع ) نیـسح ماـما  نادـنزرف 

یلع نیلاب  هب  (ع ) نیسح شردارب  زا  رتدوز  (س ) بنیز ترضح  ربکا ، یلع  ترضح  تداهـش  زا  سپ  تسا  هدش  تیاور  دندیـسر . تداهش 
تقرافم شندب  زا  حور  تسا  نکمم  دنیبب ، هتـشک  ار  وا  رگا  دراد . (ع ) ربکا یلع  هب  يدایز  هقالع  (ع ) ماما هک  تسناد  یم  اریز  تفر ، ربکا 

: تسا هدش  لقن  زین  يرگید  تیاور  رد  هتبلا  ( 11 .) تشاذگن اهنت  ار  (ع ) ماما هشیمه  لثم  شیوخ ، لمع  نیا  اب  (س ) بنیز ور  نیا  زا  دیامن .
دوب هدش  هعطق  هعطق  شندب  هک  یلاح  رد  ار  وا  دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دیـسر ، ردپ  شوگ  هب  ربکا  یلع  عادو  يادص  هک  نیمه 

(ص) ادخ لوسر  مارتحا  کته  هب  تبـسن  ردقچ  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یمدرم  دشکب  ادخ  : " دز ادص  دید . تشادن ) ندب  رد  یملاس  ياج  )
نیمه رد  دیوگ : یم  ملـسم  نبدیمح  داب "! ایند  رـس  رب  كاخ  وت  زا  دـعب  ناج ! یلع  : " دومرف کشا  زا  رپ  ینامـشچ  اب  و  دـنا ! هدـش  روسج 

: مدیسرپ دمآ ، یم  هاگلتق  فرط  هب  ناود  ناود  هایخا . نبای  هابیبحاو ! دیـشک : یم  دایرف  دش و  جراخ  اه  همیخ  زا  همیـسارس  ینز  مدید  لاح 
ربـکا یلع  شعن  يور  ار  دوـخ  دـمآ و  تسا . لوـسر ا )... تنب  همطاـف  رتـخد   ) بلاـطیبا نب  یلع  رتـخد  بـنیز  دـنتفگ : تـسیک ؟ نز  نـیا 
دییایب مشاه ، ینب  ناناوج  : " دومرف دمآ و  ربکا  یلع  شعن  رانک  هب  هرابود  دینادرگرب ، همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  (ع ) نیـسح تخادـنا .

تداهـش دروم  رد  هک  ییاهتیاور  هسیاقم  اب  نیارباـنب ، ( 12 . ) دـندرب ادهـش  همیخ  هب  ار  ربکا  یلع  سپـس  دـیربب ". اه  همیخ  هب  ار  ناتردارب  و 
یم رت  نشور  (ع ) نیسح ماما  هب  تبسن  (س ) بنیز ترضح  تبحم  نازیم  تسا ، هدش  لقن  شردارب  دنزرف  و  (س ) بنیز ترـضح  نادنزرف 

بئاصم و البرک و  نایرج  رد  (ع ) نیـسح ماما  اب  شتکارـش  و  (ع ) نیـسح ناوراک  اـب  وا  یهارمه  بجوم  هبئاـش ، یب  تبحم  نیمه  ددرگ و 
تداهـش اروشاع و  هعقاو  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دنمان . یم  ( 13") نیسحلا ۀکیرش   " ار وا  هکنانچ  تسا ؛ مالـسا  نیبم  نید  ياقبا  نآ و  دیادش 

نیرتریطخ نیرتگرزب و  یحور ، یمسج و  طیارش  نیرت  تخس  رد  وا  دش . زاغآ  (س ) يربک بنیز  نیگنس  ریطخ و  تلاسر  (ع ) نیسح ماما 
ربارب رد  ار  ییوـج  قـح  فـصنم و  ناـسنا  ره  داد ، ماـجنا  (س ) بنیز هک  يراـک  یگرزب  تمظع و  روـصت  تفرگ . هدـهعرب  ار  اـهتیلوؤسم 

هـس اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  (س ) بنیز ترـضح  دراد . یم  او  شیاتـس  نیـسحت و  شنرک و  هب  تمظعاـب ، يوناـب  نیا  یگرزب  تیـصخش و 
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هجوت اب  ناکدوک  نانز و  زا  عافد  تیامح و  تاضرعت : لباقم  رد  ناشیا  زا  عافد  و  (ع ) داجـس ماما  ناج  ظفح  تشاد : هدـهع  رب  مهم  هفیظو 
لکـش نیرت  عیجف  هب  ناگدـید  لباقم  رد  ار  دوخ  دارفا  نیرتزیزع  اـهنآ ، تشذـگ و  یم  دربن  نادـیم  زا  ارـسا  تشگزاـب  زا  یتدـم  هکنیا  هب 
لقادح زا  اذغ و ... بآ ، تاناکما و  رظن  زا  نینچمه  دنتشاد و  رارق  وخ  هدنرد  محر و  یب  نانمـشد  نایم  رد  دندوب و  هداد  تسد  زا  نکمم 

رد (ع ) داجس ماما  هک  اج  نآ  زا  دهد . یلست  ار  اهنآ  ات  دندوب  عاجش  دنمورین و  يوق ، یصخش  تیامح  دنمزاین  دندوب ، رادروخرب  تاناکما 
هب وا  و  دوب ، (س ) بنیز ترـضح  هدـهع  رب  دـندوب ) ناکدوک  نانز و  ًارثکا  هک  ناریـسا (  زا  تیامح  یلـصا  هفیظو  دـندوب ، رامیب  نامز  نآ 

هتخومآ ار  تالکـشم  اب  ییورایور  هوحن  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  یلاسدرخ  یکدوک و  زا  اریز  دـمآرب ، ریطخ  تیلوؤسم  نیا  هدـهع  زا  یبوخ 
، دومن تراغ  دنتـشاد  لـیاسو  ساـبل و  تـالآرویز و  هچ  ره  هویـش  نیرتدـب  اـب  دز و  شتآ  ار  اـه  همیخ  دعـسرمع  هاپـس  هک  یماـگنه  دوب .

يروآ عمج  يارب  (س ) يربک بنیز  شتآ ، نتسشن  ورف  زا  سپ  دننک و  رارف  دومرف  اهنآ  هب  (ع ) داجس ماما  تروشم  اب  (س ) بنیز ترـضح 
درک و یم  ادیپ  ار  ناکدوک  نانز و  کیاکی  تشگ و  یم  فارطا  ياهنابایب  رد  وا  تخادرپ . فارطا  ياهنابایب  رد  وج  تسج و  هب  ناکدوک 

ماما رتخد  همطاف  هجوتم  ماش ، لها  زا  يدرم  ماـش ، رد  دـیزی  سلجم  رد  (ع" ) نیـسح ماـما  رتخد  همطاـف  زا  عاـفد  دومن . یم  عمج  مه  درگ 
همع هب  ار  دوخ  دیزرل ، یم  تدش  هب  هک  یلاح  رد  نخس ، نیا  ندینش  اب  همطاف  شخبب ! نم  هب  ار  زینک  نیا  تفگ : دیزی  هب  دش و  (ع ) نیسح

غورد ادخ  هب  تفگ : درک و  یماش  درم  هب  ور  لماک  تماهـش  اب  (س ) بنیز موشب ؟ مه  زینک  مدـش ، میتی  تفگ : دـیناسر و  (س ) بنیز شا 
دمآ مشخ  هب  نخس  نیا  ندینـش  اب  دیزی  دیرادن ! ار  رتخد  نیا  ندرب  يزینک  هب  تردق  مادک  چیه  دیزی  هن  وت و  هن  يدش ! اوسر  ییوگ و  یم 
ادـخ هب  تسین ، نینچ  تفگ : (س ) بنیز مهد . یم  ماـجنا  مهاوـخب  رگا  مراد و  ار  یتردـق  نینچ  نم  دـییوگ . یم  غورد  ادـخ  هب  تـفگ : و 
دیزی ماگنه ، نیا  رد  يریذـپب . ار  يرگید  نییآ  يوش و  جراـخ  اـم  نید  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدادـن  وت  هب  ار  یقح  نینچ  دـنوادخ  دـنگوس !

ار وت  دنوادخ  تفگ : دش و  تحاران  رایسب  تسا ، (ع ) نیسح ماما  دنزرف  رتخد  نیا  دش  هجوتم  یماش  درم  یتقو  نکل  دش ؛ نیگمشخ  رایسب 
مایپ دننزب ". ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  دیزی  هاگنآ  ینک ؟ یم  ریـسا  ار  وا  نادـنزرف  یـشک و  یم  ار  (ص ) ربمایپ ترتع  دـیزی ! يا  دـنک  تنعل 
هثداح اروشاع  دش . یم  ظفح  دیاب  يرشب  تایح  خیرات  رد  تیدبا  يارب  نادیهـش  مایپ  یـشخب  یهاگآ  يرگرادیب و  ادهـش و  نوخ  یناسر 
کی زا  اروشاع  دـیاب  تلاـسر  نیا  ققحت  يارب  دـمآ و  دـیدپ  مالـسا  نیبم  نید  تظاـفح  یگنادواـج و  يارب  اریز  دوبن ، ارذـگ  هداـس و  يا 
هدـنز ظفح و  دـنک . ذوفن  دـبا  اـت  اـهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  قاـمعا  اـت  هک  یگنهرف  دـش ؛ یم  لیدـبت  گـنهرف  کـی  هب  هثداـح 

فیرحت میظع ، نایرج  نیا  ًایناث  دوشن ، هدرپس  یـشومارف  هب  نآ  ياهتربع  اروشاع و  ًالوا  هک  تشاد  تیمها  لیلد  نیدب  اروشاع  نتـشادهگن 
(، (ع ادهـشلادیس هک  هنوگ  نامه  تشذـگ . هداوناخ  دوخ و  ناج  زا  دـیاب  ادـخ  نید  ظفح  هار  رد  هک  دـنوش  روآدای  مدرم  هب  ًاثلاث  ددرگن و 
ار تلاسر  نیا  یبوخ  هب  (س ) بنیز ترـضح  دومن . یهار  ار  دوخ  هداوناخ  دوب ، نهربم  مولعم و  نآ  ياهتنا  هک  یگنج  رد  تکرـش  تهج 

ییاپرب اب  نآ  زا  سپ  تقو و  تموکح  هرهچ  ياـشفا  فلتخم و  عماـجم  رد  شیوخ  يارق  ياهینارنخـس  اـب  ارـسا ، ناوراـک  رد  داد و  ماـجنا 
ناگدـنامزاب زا  یـشکرس  دـندومن . میـسرت  مدرم  ناـهذا  رد  ار  هثداـح  نیا  ریوـصت  ـالبرک ، يادهـش  رب  هیرگ  يرادازع و  فـلتخم  مـسارم 

ماش ات  نآ  زا  سپ  هفوک و  هب  ات  البرک  زا  اروشاع ، بالقنا  زارفارس  ناگدازآ  ناوراک  يربهر  نارود  رد  (س ) يربک بنیز   " البرک نادیهش 
ناکدوک و هاگهانپ  نانآ و  روبص  گنس  درک و  یم  یـشکرس  يراتـسرپ و  یتسرپرـس و  البرک  نادیهـش  ناگدنامزاب  زا  هنیدم  ات  سپـس  و 
هب دومن و  یم  فرطرب  ار  ناشتالکـشم  داد و  یم  يرادـلد  ار  نانآ  دومن و  یم  کمک  نانآ  هب  شیوخ  يورین  ناوت و  مامت  اـب  دوب و  ناـنز 

ار ینیسح  بالقنا  هارمه  ناگدازآ  نازرابم و  ماجنارس  تشاد و  دیکأت  هژیو و  هجوت  نانآ  یگنشت  یگنسرگ و  عفر  یگدیـشوپ ، یتمالس ،
راوخمغ و درکن و  شومارف  ار  البرک  نادیهـش  ناگتـسب  ناگدنامزاب و  زین  هنیدم  رد  دش ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع  دنادرگزاب . شیوخ  نطو  هب 

راوگرزب دیهش  راهچ  ردام  نینبلا ، ما  رادید  تاقالم و  هب  تشگزاب ، هنیدم  هب  البرک  زا  هک  یماگنه  (س ) بنیز دنام . نانآ  روای  راکددم و 
(14."  ) درک یم  رادـید  يو  زا  زین  دـیع  ياهزور  هراومه  دوب  هدـنز  ات  مه  نآ  زا  سپ  تفاتـش و  نامثع  و  ادـبع ... رفعج ، ساـبع ، ـالبرک ،

نتفای شرورپ  رطاخ  هب  (س ) بنیز ترـضح  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  هدـش  رکذ  بلاطم  عومجم  زا  هک  یهجوت  لباق  مهم و  بلطم 
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رفس هب  (ع ) نیسح ماما  هارمه  یبلط ، تداهـش  شزرا  هاگیاج و  نینچمه  تداهـش و  دیهـش و  تلزنم  ردق و  زا  یهاگآ  یحو و  نادناخ  رد 
دمحم هغالبلا ، جـهن  رد  تداهـش  اهتـشون 1 - یپ  دندیـسر . تداهـش  هب  هکنیا  اـت  داتـسرف  دربـن  نادـیم  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یتـح  تفر و 

هبطخ یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  ص 552 4 - ج1 ، همکحلا ، نازیم  بختنم  هیآ 3 3 - نارمع ، لآ  هروس  يرهش 2 - ير  يدمحم 
، سوواط نبدیس  فوهل ، ص 64 7 - يزیزع ، سابع  (س ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ، زا  ناتـساد   200 نامه 6 - - 5 156
، تشهب زا  يا  هعطق  ص 210 10 - فوهل ، ص 109 9 - (س ،) بنیز ترـضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ، زا  ناتـساد   200 ص 179 8 -
، هنئمطم سفن  نیسح  ص 96 12 - (س ،) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ، زا  ناتساد   200 صص 426-427 11 - یتاجن ، یلع 

بنیز يربهر  اـب  اروشاـع  بـالقنا  موادـت  ص 93 14 - يرئازج ، نیدـلارون  دیـس  هیبـنیز ، صیاـصخ  ص 260 13 - یملاـع ، یلعدـمحم 
ص 61-62 يرهاوج ، اضردمحم  (س ،) يربک

دیهش نارسمه  ناردام و  هوسا  نینبلاما ،

، رتمهم همه  زا  اهدماشیپ و  اهارجام و  هب  انب  نینبلاما ، یناگدنز  تشذگرس  حرـش  نایب و  ییادخ  ربکایلعدیـس  یمالـسا ـ  همطاف  : هدنـسیون
زاتمم ییوگلا  هوسا و  قح  هب  هک   ) یبالقنا نزریـش  نیا  ندوب  رادـمتیالو  هجرد  تین و  صولخ  تابثا  تهج  ادـخ ، طـسوت  وا  ياـهناحتما 

هنابدؤم ياهدروخرب  زا  نتفگ  نخس  دوب . دهاوخ  دنمشزرا  رظن  همه  زا  دیآیم ) باسح  هب  یمالسا  ناریا  دیهـش  نارـسمه  ناردام و  يارب 
یلماک هنومن  دوخ ، نادنزرف  هب  نآ  شزومآ  هداوناخ و  نیا  هب  وا  دیدش  مارتحا  تیالو و  نادـناخ  اب  کیدزن  دروخرب  رد  وا ، زیمآتفرعم  و 

زا ام ـ  رتنییاپ ، بتارم  رد  اهنآ و  ناثراو  نادیهش و  هداوناخ  يوگلا  لّوا  هجرد  رد  دناوتیم  هچنآ  تسا . رضاح  رـصع  رد  ییالو  تیبرت  زا 
ربارب رد  اهنت  ینز  تراسج  تعاجـش و  يرادنتـشیوخ ، تمواقم ، یگداتـسیا و  ییابیکـش ، ربص و  دریگ ، رارق  هداـتفا ـ  بقع  ادهـش  هلفاـق 

ياهگنرین اههشقن و  ریسا  تیالو ، نانمـشد  موش  فادها  لباقم  رد  هناعطاق  يریگعضوم  ندوب ، سانـشتیعقوم  زین  تسا ؛ دساف  هاگتـسد 
ینادـنزرف تیبرت  میلعت و  نینچمه  تیـالو ، نادـناخ  عیـشت و  هعماـج  ربارب  رد  یلـصا  فیاـظو  هب  ییانـشآ  رتمهم ، همه  زا  ندـشن و  ناـنآ 

ردص ناناملـسم  يارب  ینما  اتبـسن  يداو  هب  هنیدم  یبالک  مازح  هناخ  رد  ینزریـش  دلوت  دـشابیم . تماما  تیالو و  هار  زابناج  رادـمتیالو و 
هلیبق نانز  نایم  رد  تشذگیمن . هنیدـم  سدـقم  يداو  رد  مالـسا  لاهن  نتفرگ  اپ  زا  یلاس  دـنچ  زونه  همه  نیا  اب  دوب . هتـشگ  لدـب  مالـسا 

يروشحلـس و يرواـگنج ، لوغـشم  هک   ) دوـخ روـالد  دـنمورین و  نارـسمه  باـیغ  رد  اـهنآ  دوـب . اـپ  رب  یبـیجع  هـمهمه  روـش و  بـالک ،
هتـسجخ و يدازون  نتفای  دلوت  رظتنم  هدز و  هقلح  هرمع ـ  رتخد  یلیل ـ )  ) همامث رتسب  نوماریپ  دلاخنب ، مازح  هناخ  رد  دـندوب ،) ییامزآمزر 
نارگن و ياـهمشچ  تشادـن . يرارق  مارآ و  چـیه  دـیچیپیم و  دوخ  هب  ناـمیاز  درد  تدـش  زا  هداـتفا و  رتـسب  رد  هماـمث  دـندوب . هدـنخرف 

يدـنک هب  اههیناث  دوب . مادـناتشرد  يدازون  نتفای  دـلوت  همامث و  يارب  تخـس  ینامیاز  هدـننکمسجت  قاـتا ، رد  رـضاح  ناـنز  هدزتشحو 
بورغ اب  جـیردت و  هب  هک   ) زین هلیبق  نادرم  بالک ، هفیاـط  ناـنز  زا  ریغ  هب  ـالاح  تشگیم . رتتخـس  هماـمث  ناـمیاز  عضو  تشذـگیم و 

رسمه مازح ـ  دندوب . هدمآ  درگ  مازح  هناخ  رد  رب  هدمآ ) شیوخ  نانز  لابند  هب  هظحل  نآ  رد  هتـشگزاب و  شیوخ  هداوناخ  نایم  هب  باتفآ ،
رـسمه درد  زا  رپ  شارخلد و  ياههلان  هب  هک  یلاـح  رد  دوب ، يرتسب  نآ  رد  يو  رـسمه  هک  یقاـتا  رد  تشپ  رد  هناـخ و  طاـیح  رد  هماـمث ـ 
راظتنا هب  همامث ، ياههلان  ندـش  عطق  اب  يدـنچ  زا  ره  دوب . هبعک  يادـخ  اب  زاین  زار و  اعد و  لوغـشم  بل  ریز  دادیم ، شوگ  دوخ  دـنمدرد 
یتوکس یناگدژم ، ندرک  تساوخرد  تهج  مازح »  » دزن يو  ندروآ  موجه  هلباق و  ندمآ  نوریب  رد و  يادص  ندش  زاب  ای  دازون و  يادص 
يروالد رگتیاکح  هک  ار  شربتس  ناوزاب  دشیم ، عورش  شرسمه  ياههلان  هک  نیمه  اما  تفرگیم ؛ ارف  ار  شدوجو  رسارس  دیما  زا  راشرس 

ددرگن مخ  بارطضا  همه  نیا  زا  شناوناز  ات  تخاسیم  شیوخ  هاگهیکت  راوید ، رب  نداد  رارق  اب  دوب ، دربن  ياهههبج  رد  وا  يروشحلـس  و 
رب تشاد ـ  تخس  ياهدربن  رد  يو  ییوجگنج  مزر و  زا  ناشن  نآ ، رایـسب  ياهمخز  هک  ار ـ  دوخ  هدروخباتفآ  تروص  لاح  نامه  رد  و 

دنویپ البرک  رد  شدنزرف  تشونرـس  اب  هک  یتاقافتا  و  (ع ـ ) نیـسح شدـنزرف ـ  هدـنیآ  مسجت  هنییآ و  تخودیم . هنیدـم  هراتـسرپ  نامـسآ 
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هتـشذگ ِیکابیب  يروشحلـس و  يروالد ، رد  يو  نادناخ  هک  دنک  جاودزا  برع  لیابق  زا  ینز  اب  تشاد  نآ  رب  ار  نینمؤملاریما  دروخیم ،
بـش یکیرات  تدالو  رظتنم  اهنت  مازح ، دندوب . برع  ماع  صاخ و  دزنابز  یتاذ ، تعاجـش  يدنمتردق و  يدنمونت و  زین  شیوخ ، ینادناخ 
مازح هناخ  نورد  تیعمج  زا  ناـنآ ، ناـنز  هک  یلاـح  رد  یبـالک ، نادرم  دوب و  هدـنارتسگ  نآ  ناـنکاس  هنیدـم و  رب  ار  شیوخ  هایـس  نماد 

ار وا  دندشیم و  هدنکارپ  مازح  هناخ  درگ  زا  دندمآیم ، رد  تکرح  هب  ناشرـس  تشپ  رد  اهنآ و  زا  یکدنا  هلـصاف  اب  هدرک و  یظفاحادـخ 
دناسریم و وا  هب  ار  دوخ  همیسارس  دمآیم ـ  نوریب  قاتا  زا  هک  ینانز ـ  زا  کی  ره  ندید  ضحم  هب  مازح  دنتـشاذگیم . اهنت  هظحل  نیا  رد 

هاگن اهنت  تخابیم و  گنر  وا  هتـسبغاد  نابل  رب  يداش  دنخبل  دشیم ، ورهبور  نز  هتفرگ  هرهچ  اب  هک  یماگنه  یـشسرپ ، هنوگ  ره  زا  شیپ 
اهنآ زا  يرازگساپس  هناشن  هب  دندشیم ، دیدپان  بش  یکیرات  رد  هچوک و  مخ  چیپ و  رد  هک  ار  یبالک  درم  نز و  هک  دوب  مازح  رابترسح 

هب هک  یکدنا  دارفا  زج  هب  نونکا  تشگیم . رتتولخ  تولخ و  مازح ، هناخ  فارطا  لخاد و  تشذگیم و  بش  زا  یـساپ  درکیم . بیقعت 
. دوب هدنامن  یقاب  هناخ  رد  يرگید  صخش  هلباق ، نز  هارمه  هب  دنتسه ، شرسمه  مازح و  کیدزن  نادنواشیوخ  ناگتسب و  زا  دیـسریم  رظن 
ود یکی  اـت  یتح  نارـضاح ، زا  یخرب  زاـین  زار و  عرـضت و  يادـص  تشگیم و  هدوزفا  هدـنامیقاب  دارفا  ِینارگن  بارطـضا و  رب  هتفر  هتفر 
مگ دربیم ، ورف  باوخ  رد  ار  هنیدـم  هک  بش  نیگنـس  توکـس  تولخ و  رد  اهادـص  همه  نیا  اب  دیـسریم . شوگ  هب  رتفرط  نآ  هچوک 

ِنانز زا  یکی  هلـصاف ، نیمه  رد  دش و  عطق  همامث  ياههلان  یتدم  يارب  ناهگان  دناشنیم  ردپ  نابل  رب  نیریـش  يدنخبل  رتخد ، دلوت  دشیم .
ِنانز زا  یکی  دـعب ، یتخل  تشگزاـب . قاـتا  نورد  هب  نآ ، ندناتـس  مرگ و  بآ  تساوخرد  زا  سپ  هدـیود ، نوریب  تعرـس  هب  قاـتا  لـخاد 

. درک یناگدژم  بلط  يو  زا  دادیم ، مازح  هب  ار  ابیز  مادـناتشرد و  يرتخد  دازون  ندـمآ  ایند  هب  ربخ  هک  یلاح  رد  ینامداش و  اـب  یبـالک 
، دش دراو  هک  یماگنه  دـیود و  قاتا  تمـس  هب  هلجع  اب  مازح  دزیخرب . اوه  هب  مازح  لزنم  زا  ینامداش  روش و  يادـص  دـش  ثعاب  هلباق  ربخ 
رد یساملا  نوچمه  قوش ، ِکشا  تارطق  هک  ینامشچ  اب  يدایز  اتبسن  تدم  تسـشن و  همامث  رانک  رد  دید . دازون  نتـسش  لاح  رد  ار  هلباق 

هدـنخ هک  یلاح  رد  همامث  تسیرگن . شرـسمه  هب  دـندشیم ، ریزارـس  شاهدروخباتفآ  ياههنوگ  رب  دندیـشخردیم و  وا  مشچ  کمدرم 
نایم ار  وا  وشتـسش  زا  سپ  هلباق ، نونکا  هک  ار  دازون  دـنامهف  دوخ  درم  هب  رـس  نداد  ناکت  اب  دـناشوپیم ، ار  شاهدیـشکجنر  تروص  مامت 
هیرگ لاح  رد  هک  ار  دازون  یلاحـشوخ  اب  مازح  دـناباوخب . ردام  رانک  رد  شزاون ، زا  سپ  هتفرگ و  يو  زا  دوب ، هدـیناشوپ  شايدازون  هماج 
هچنآ دیناباوخ . شردام  دزن  ار  لفط  سپـس  هدز و  وا  هتخادنا  لگ  مرگ و  ياههنوگ  رب  ياهسوب  قوش  ِرـس  زا  تفرگ و  هلباق  زا  دوب ، ندرک 
هدـش دـلوتم  هزات  رتخد  يابیز  تروص  تشرد و  مادـنا  دوب ، هدرب  ورف  تریح  تهب و  رد  ار  نارـضاح  دازون ، ندـمآ  ایند  هب  يادـتبا  رد  هک 

دنمجرا دازون  دلوت  زا  هک  يزور  دنچ  زا  سپ  دنتـشاد . ار  يدازون  نینچ  نتـشاد  يوزرآ  وا ، ندـید  زا  سپ  اهنآ ، رتشیب  هک  يروط  هب  دوب ؛
هب ینایلاس  كدنا  رد  هدرک و  دشر  همامث ـ  شردام ـ  تفوطع  رهم و  زا  رپ  ناماد  رد  همطاف  دندرک . باختنا  شیارب  ار  همطاف  مان  تشذـگ ،

هزاوآ و يدوز  هب  هکلب  دیدرگ ، ناگلیبقمه  نادنواشیوخ و  دزنابز  اهنت  هن  ابیز ، تروص  دیـشر و  مادـنا  نتـشاد  اب  يو  دیـسر . غولب  هلحرم 
نایم نامز  نآ  ناسانـشبسن  زا  هک  بلاطوبانب ـ  لیقع  صوصخب  یـسانشرابت )  ) باسنا ملع  ناـملاع  شوگ  هب  وا ، ياهلیبق  یتاذ و  ترهش 
ردارب لیقع ـ  فرط  زا  هک  دربیم  رـس  هب  یناوج  رد  یبالک  مازح  رتخد  همطاف  تباـجن  تداـشر و  رب  ناـگمه  عـالطا  دیـسر . دوب ـ  بارعا 
یمارگ نادنزرف  ندـش  میتی  و  (س ) ارهز ترـضح  تداهـش  زا  سپ  (ع ) یلع نوچ  دـش ؛ يراگتـساوخ  شیوخ  ردارب  يارب  (ع ـ ) یلع رتهم 

زا دوب . دنمزاین  دوخ  يارب  انـشآدرد  راوخمغ و  یـسینا  نادنزرف و  يارب  نابرهم  راکادـف و  یتسرپرـس  هب  رـسمه ، تیـصو  اب  قباطم  دوخ و 
ار نینمؤملاریما  دروخیم ، دنویپ  البرک  رد  شدنزرف  تشونرس  اب  هک  یتاقافتا  و  (ع ـ ) نیسح شدنزرف ـ  هدنیآ  مسجت  هنییآ و  رتمهم ، همه 

زین شیوخ ، ینادـناخ  هتـشذگ  ِیکاـبیب  يروشحلـس و  يروـالد ، رد  يو  نادـناخ  هک  دـنک  جاودزا  برع  لـیابق  زا  ینز  اـب  تشاد  نآ  رب 
رتخد زا  يدیـشر  رـسپ  ِنادـنزرف  جاودزا ، نیا  تکرب  هب  ات  دـندوب ، برع  ماع  صاخ و  دزناـبز  یتاذ ، تعاجـش  يدـنمتردق و  يدـنمونت و 
ندرک باختنا  يارب  (ع ،) یلع ندرک  عناق  يارب  لیالد  نیا  دنشاب . البرک  يارحص  رد  (ع ـ ) نیسح شدنزرف ـ  رگیرای  ات  دیآ  ایند  هب  مازح » »
لیالد نیا  هب  تیاـنع  هجوت و  زا  سپ  (ع ) یلع ماـما  نیارباـنب  دوب . یفاـک  لـیقع ـ  شرتگرزب ـ  ردارب  طـسوت  برع  ناعاجـش  زا  يرـسمه 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 311 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


همطاـف  » لـیقع تسـشن . وگتفگ  تروشم و  هب  هراـب  نیا  رد  دوـخ ، سانـشبسن  رتگرزب و  ردارب  اـب  رگید ، نز  اـب  جاودزا  يارب  هدیدنـسپ 
رتخد وا ، دش و  ماجنا  لیقع  ندش  مدقشیپ  اب  همطاف ، زا  يراگتساوخ  مسارم  همطاف  زا  (ع ) یلع يراگتساوخ  درک . داهنشیپ  وا  هب  ار  هیبالک »
ماما یبهذـم  یناسنا و  زاتمم  تیـصخش  نینچمه  مشاهینب و  نادـناخ  هنیـشیپ  هب  تبـسن  هک  مازح  درک . يراگتـساوخ  ردارب  يارب  ار  مازح 

نایانشآ و ندش  توعد  زا  سپ  بیترت و  نیدب  داد ؛ تبثم  باوج  راختفا  اب  لیقع ، ِتساوخرد  هب  گنردیب  تشاد ، یلماک  ییانـشآ  یلع ،
فادها دـیدرگ ، هراشا  هک  روط  نامه  دـیدرگ . رازگرب  تخبـشوخ  جوز  جاودزا  یـسورع ، مسارم  هب  هنیدـم  یلاها  رتشیب  نادـنواشیوخ و 

رد اهنآ  ردام  ِیلاخ  ياج  ندرک  رپ  وا و  نادـنزرف  زا  همطاـف  ندرک  یتسرپرـس  لّوا : دوب : یـساسا  رما  ود  همه ، زا  شیب  جاودزا  زا  (ع ) یلع
هک ارچ  البرک ؛ رد  (ع ) نیـسح زا  تیامح  تهج  رد  نینبلاما ، زا  راکادف  عاجـش و  دنمورین ، یلـسن  ندمآ  ایند  هب  مود : ناکما . دـح  ات  هناخ 
هب تبسن  نابرهم  يرسمه  نانوچ  (ع ،) یلع اب  جاودزا  زا  سپ  نینبلاما  دوب . رادربخ  تسویپیم ، عوقو  هب  هدنیآ  رد  هک  یثداوح  زا  (ع ) یلع

دوب الوم  ینیـشنهشوگ  تلزع و  راگزور  رد  (ع ،) یلع زار  مرحم  يو  دـیزرویم . قشع  وا  هب  هدرک و  يرادافو  راهظا  شیوخ  مولظم  رهوش 
يردام دـننامه  هکلب  درکیم ، يدردـمه  ساسحا  درزآیم ، ار  الوم  سدـقم  تحاس  هک  ییاهتراسج  اـهتنحم و  اـهدرد ، اـب  اـهنت  هن  و 
تمدخ هنوگ  ره  ماجنا  زا  هک  يروط  هب  دوب ، ناشیا  هدیدغاد  کچوک و  نارتخد  هژیو  هب  و  (ع ) یلع نادنزرف  ِتمدخ  رد  نابرهم  زوسلد و 

ناشن شوخ  يور  هدرک و  يراتفرـشوخ  (س ) همطاف نادنزرف  اب  يردق  هب  درکیم  یعـس  وا  دـیزرویمن . یهاتوک  نانآ  هب  تبـسن  تبحم  و 
ناشردام یلاخ  ياج  رتمک  وا  يراتفرشوخ  هطـساو  هب  ای  هدرک ، يردامیب  یمیتی و  ساسحا  رتمک  (ع ،) یلع ناناوجون  ناکدوک و  هک  دهد 

يرادافو راهظا  شیوخ  مولظم  رهوش  هب  تبـسن  ناـبرهم  يرـسمه  ناـنوچ  (ع ،) یلع اـب  جاودزا  زا  سپ  نینبلاما  دـشاب . سوسحم  هناـخ  رد 
ضرع الوم  هب  همطاف  يزور  (ع ،) یلع اب  دوخ  جاودزا  لـیاوا  رد  هدـش  هتفگ  همطاـف  ناـمیتی  لاـح  تیاـعر  دـیزرویم . قشع  وا  هب  هدرک و 

؟ تسیچ تساوخرد  دوـمرف : ـالوم  تسا ؟ رودـقم  امـش  طـسوت  تساوـخرد  تباـجا  ناـکما  اـیآ  مراد ، امـش  زا  یکچوـک  ياـضاقت  درک :
: دومرف (ع ) یلع دـینکن . باطخ  همطاف  مان  اب  ارم  دـعب  هب  نیا  زا  مراد  اضاقت  تفگ : نینبلاما  مزاس . تباـجا  ار  وت  هتـساوخ  مناوتب  مراودـیما 

راهچ منیبیم  دـینزیم ، ادـص  مان  نیا  هب  ارم  نامز  ره  هکنیا  يارب  تفگ : نینبلاما  منکن !؟ ادـص  همطاف  ار  وت  ارچ  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  رگم 
یمیتـی ساـسحا  شیپ  زا  شیب  هتخیر و  کـشا  وا  داـی  هب  هتفر و  ياهشوگ  هب  همطاـف ـ  ناـشردام ـ  ماـن  ندینـش  اـب  (س ،) ارهز هشوـگرگج 

هب ار  وا  دعب ، هب  نامز  نآ  زا  هتفریذپ ، ار  وا  شهاوخ  دوب ، هدز  هقلح  ناشنامـشچ  رد  کشا  رـسمه ، مان  ندینـش  اب  هک  (ع ) یلع دنیامنیم !
تیالو تماما و  ماقم  هب  تبـسن  یـصاخ  مارتحا  تدارا و  نینبلاما  نینبلاما  ینعی  رادـمتیالو  نزریـش  دادیم . رارق  باطخ  دروم  نینبلاما  مان 

ـ  همطاف نارتخد  هب  تبـسن  ياهناـنابرهم  هنارداـم و  هقـالع  مارتحا و  هوـالع ، دادیم . ناـشن  ناـشیا  اـب  یناگدـنز  نارود  رد  شیوخ  رـسمه 
دوب هداهن  ریثأت  (ع ) یلع نارتخد  سدـقم  دوجو  رد  نانچ  نینبلاما ، هقالع  مارتحا و  تشاد . امهیلع ـ ) هّللامالـس   ) موثلکما بنیز و  ترـضح 

تاـقوا رتـشیب  یتـح  دوـمنیم ، میرکت  مارتـحا و  وا  هب  تبـسن  نینبلاما ، تاـیح  ناـیاپ  اـت  (س ) بنیز ترـضح  خـیراوت ، شرازگ  هب  اـنب  هک 
ناشیگدنزارب یگتـسیاش و  نیع  رد  تموکح ، زا  (ع ) یلع ندش  هدز  رانک  هلاس  جنپ  تسیب و  نارود  تفریم . يو  تاقالم  هب  (س ) بنیز

هن راوخمغ ، يوناب  نیا  دشیم . هدرمش  نینبلاما ـ  هژیو  هب  (ع ـ ) یلع نارـسمه  نادنزرف و  يارب  هدنهدرازآ  ازتنحم و  ینارود  ماقم ، نیا  هب 
درکیم یعس  یندزلاثم ، ياهیحور  اب  یتح  هکلب  تشادیمن ، هضرع  الوم  هب  یتیاکش  هدرک و  لمحت  تامیالمان  اهیتخـس و  ربارب  رد  اهنت 

رد نینبلاما  سابعلاما »  » هب شندش  رختفم  نینبلاما و  ندش  ردام  دزاس . شخبمارآ  یطیحم  ار  هناخ  هتساک و  مایا  نآ  رد  (ع ) یلع ياهمغ  زا 
. تسا هدـش  رادراب  دومن  ساسحا  هکنیا  ات  دادیم  همادا  وا  یمارگ  ِنادـنزرف  الوم و  اب  راختفا  رپ  یگدـنز  هب  دربیم و  رـس  هب  (ع ) یلع هناخ 
هب نآ  يانعم  دناشن . الوم  ناج  لد و  رد  ار  دیما  رون  نابل و  رب  دنخبل  لگ  هک  اجنآ  ات  دوب ، دنیاشوخ  رایسب  (ع ) یلع يارب  ساسحا  نیا  نایب 

ییافواب راوگرزب و  تیـصخش  نامه  دوب ؛ (ع ) سابعلا لضفلاوبا  نوچ  يروالد  دنزرف  نتفای  دـلوت  ینعی  (ع ) یلع يوزرآ  هویم  نتـسشن  رمث 
بوذ البرک و  يارحص  رد  (ع ) نیسح شردارب ـ  يافواب  ياقس  رادرـس و  اهنت  رای و  نیرتیلـصا  تسیابیم  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  هک 

. تشگ نشور  سابع  كرابم  مودق  هب  الوم  هناخ  دمآ و  رـس  هب  (س ) ارهز همطاف  نادـنزرف  نینبلاما و  (ع ،) یلع راظتنا  دـشاب . وا  تیالو  رد 
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(س) بنیز ناشرهاوخ ـ  و  (ع ـ ) نیسح شردارب ـ  ینعی  البرک  تشد  نایوجهثداح  نیرتیلصا  ِیلاحـشوخ  تابجوم  همه  زا  شیب  يو  دلوت 
دنزرف دلوت  شخبترسم  ربخ  ندینش  زا  سپ  (ع ) یلع خلت  ياهیرگ  اب  هارمه  سابع  يوزاب  مشچ و  رب  الوم  نیریـش  هسوب  دروآ . مهارف  ار   ـ

شـشوگ رد  مه  هدرک و  شزاون  ار  وا  مه  ات  درپس  الوم  تسد  هب  ار  شایمارگ  دازون  نینبلاما  دـمآ . شیوخ  رـسمه  دزن  ناـمداش  شرـسپ ،
وا نامشچ  ناوزاب و  لفط ، تروص  رب  ندز  هسوب  ياج  هب  (ع ) یلع هک  دندش  هجوتم  نارـضاح  ماگنه  نیمه  رد  دیامن . تئارق  هماقا  ناذا و 

ینارگن بجعت و  اب  نینبلاما  دراد . ینوزحم  رایسب  تلاح  هدز و  هقلح  الوم  فیرـش  نامـشچ  رد  کشا  ندز ، هسوب  هظحل  رد  دسوبیم و  ار 
: داد باوج  (ع ) یلع دـینکیم !؟ هیرگ  دیـسوبیم و  ار  نآ  بترم  هک  دـنراد  یبیع  مساـبع  ناوزاـب  رگم  تسا !؟ هدـش  هچ  دیـسرپ : ـالوم  زا 

تسا یخلت  نایرج  تشونرس و  نتسیرگ ، اب  هارمه  سابع  يوزاب  رب  نم  ندز  هسوب  درادن . یـصقن  بیع و  چیه  هّللدمحلا ـ  سابع ـ  ناوزاب 
نم هیرگ  مراد . تفرعم  ملع و  یهاـگآ و  اـهارجام  نیا  رب  ادـخ  نذا  هب  شیوخ و  بیغ  ملع  اـب  نم  دـتفا و  قاـفتا  تسا  رارق  هدـنیآ  رد  هک 
ریت زا  هک  تسا  ییاهبیسآ  تابرض و  صوصخب  و  (ع ـ ) نیـسح مدنزرف ـ  تماما  نامز  رد  نم ، تیب  لها  رب  هک  تسا  ییاهتبیـصم  يارب 

هب ار  دازون  راضح ، نتخاس  نوزحم  تبیـصم و  نیا  حرـش  زا  سپ  الوم  تشگ . دـهاوخ  دراو  سابع  يوزاب  مشچ و  رب  ریـشمش ، نامک و  و 
، تشه دودح  لاس ـ  دنچ  هلصاف  هب  نینبلاما  هداز  البرک ، رگید  ناریش  تفر . نوریب  قاتا  زا  رابکـشا  ینامـشچ  اب  دوخ  دنادرگرب و  شردام 
لاس 35 رد  ناناملـسم  ياهنیمزرـس  نامکاح  نامثع و  هیلع  نیملـسم  ياهشروش  هک  ینامز  رد  تسرد  سابع و  دـلوت  زا  سپ  یلاس ـ  هن 
زا سپ  دندراذگ . هّللادـبع  ار  شمان  هک  دـمآ  ایند  هب  يرـسپ  زین  راب  نیا  دـیدرگ . دالوا  بحاص  مود  راب  يارب  نینبلاما  دادیم ، خر  يرجه 
ـ  نینبلاما دنزرف  نیلوا  اب  هک  دوب  نمحرلادبع )  ) نامثع شمان  دنزرف  نیرخآ  دیدرگ ؛ رفعج  مان  هب  يرگید  دـنزرف  بحاص  نینبلاما  هّللادـبع 

تداهـش ماگنه  رد  نیاربانب  دمآ ، ایند  هب  (ع ) یلع ماما  تداهـش  زا  سپ  هام  دنچ  دـنزرف  نیا  تشاد . نس  فالتخا  لاس  دودح 15  سابع ـ 
شرگید ناردارب  زا  رتمدقشیپ  (ع ـ ) نیـسح ماما  دوخ ـ  راوگرزب  ردارب  باکر  رد  تداهـش  يزابناج و  رد  نامثع  دوب . هلاس   20 البرک ، رد 

یتمه تخادرپ و  دوخ  ياههلالـس  تیبرت  هب  ییاهنت  هب  ـالوم ، تداهـش  زا  سپ  نینبلاما  دیهـش  نادـنزرف  تیبرت  هوسا  نینبلاما ، تسا . هدوب 
انشآ ییالو  یمالسا و  نیتسار  تامولعم  قالخا و  اب  ار  ناشیا  درک  یعس  اهنآ ، یتسرپرس  نمـض  تشاد . شیوخ  نادنزرف  تیبرت  رد  وکین 

طخ رد  يزارفارس  يزابناج و  قاتشم  هراومه  هک  يروط  هب  دروآ ، راب  تماما  نیتسار  هار  رادتـسود  رادمتیالو و  ینادنزرف  ار  اهنآ  هتخاس ،
رادافو الوم  هب  تبسن  رمع  رخآ  ات  نینبلاما  (ع ،) یلع تداهش  سپ  زا  (ع ) نسح ماما  تیالو  هب  قشع  دندوب . ناشماما  ناردارب  ردپ و  تیالو 

اب نامز ، نیمه  رد  درک . یگدنز  رسمه  نودب  تایح ، نایاپ  ات  دادن و  رد  نت  يرگید  جاودزا  هب  ترضح ، رگید  رسمه  هس  نوچمه  دنام و 
تیالو و طخ  زا  ياهظحل  يارب  اهنت  هن  هتفرگ ، رارق  ناشیا  تیالو  طخ  رد  نینبلاما  نایعیـش ، مود  ماما  ناونع  هب  (ع ) نسح ماما  ندش  نییعت 

طخ رب  رـس  (ع ) نسح ماما  رمع  نایاپ  ات  درکن و  يریگعضوم  ماما  ربارب  رد  راتفگ ، هن  لمع و  هب  هن  زگره  دـیدرگن و  جراخ  ناشیا  تماـما 
نامثع شمان  دنزرف  نیرخآ  ناشنامز ـ  يادتقم  الوم و  زا  لماک  تعاطا  رب  ار  شیوخ  نادـنزرف  هتـسویپ  هکلب  درپس ، ناشیا  تماما  نیتسار 

ماما تداهـش  زا  سپ  هام  دـنچ  دـنزرف  نیا  تشاد . نس  فالتخا  لاس  دودـح 15  سابع ـ  نینبلاما ـ  دـنزرف  نیلوا  اب  هک  دوب  نمحرلادـبع ) )
راثنناج ار  اهنآ  درکیم و  شرافس  هیـصوت و  (ع ـ ) نسح ماما  دوب . هلاس   20 البرک ، رد  تداهـش  ماگنه  رد  نیاربانب  دمآ ، ایند  هب  (ع ) یلع

يولج مکحم ، يدـس  نوچمه  تیالو ، هب  یگدرپسرـس  دوخ و  حیحـص  رادرک  اب  رتمامت ، هچ  ره  تیارد  اب  نینبلاما  دروآ . راب  تیـالو  هار 
ندرک و هدـنکارپ  ددـص  رد  دوخ ، دـیعو  هدـعو و  اب  هتـسویپ  هک   ) ار هیواعم ـ  بصاغ ـ  هفیلخ  صوصخب  تیالو و  نانمـشد  هدافتـسا  ءوس 

تداهـش زا  سپ  تخاس . بآ  رب  شقن  فادـها  نیا  هب  ندیـسر  رد  ار  هیواعم  ياههشقن  تفرگ و  دوب ) تماما  نانابیتشپ  نایم  هقرفت  داـجیا 
رـسپ يرای  هب  ینارحب ، تاظحل  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  درپس و  هر  (ع ) نیـسح ماما  تماما  تیالو و  طخ  رد  نینبلاما  (ع ،) یبتجم نسح  ماـما 

طـسوت دـیزی  ینیـشناج  نالعا  زا  سپ  ناـمز و  نیا  ققحت  زا  شیپ  یکدـنا  راـثیا  يزاـبناج و  هداـمآ  نینبلاما  دـناوخ . ارف  (س ) ارهز همطاـف 
نیمه رد  تصرف  نیا  دندوب و  يوما  هایـس  تفالخ  هاگتـسد  دـض  رب  مایق  تهج  بسانم ، ینامز  ندـمآ  دوجو  هب  دـصرتم  نایعیـش  هیواعم ،
نامز نآ  رد  تفالخ  دـساف  هاگتـسد  دـض  رب  يوما  تفالخ  نافلاخم  نایعیـش و  مایق  هنیمز  دـیدرگ و  مهارف  هیواـعم ـ  گرم  ینعی  ناـمز ـ 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 313 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ینایاپ نایلاس  هکنیا  مغر  هب  هنیدم  رهـش  رد  نینبلاما  درک ، سولج  تفالخ  تخت  رب  دیزی  هک  يرجه  متـصش  لاس  رخاوا  رد  دیدرگ . هدامآ 
یشزرا یخیرات ـ  مهم و  یتلاسر  ماجنا  هدامآ  دشیم ، يرپس  شتایح  نارود  زا  یلاس  تصـش  دودح  دینارذگیم و  ار  شیوخ  راب  رپ  رمع 

البرک هسامح  شنیرفآ  يارب  (ع ـ ) یلعنب نیسح  ناشنامز ـ  ماما  باکر  رد  شیوخ  زابناج  دیـشر و  نارـسپ  نداتـسرف  تلاسر : نیا  دوب و 
. درکیم یگدنز  هنیدـم  رد  هّللادـیبع ـ  شیوخ ـ  يرـسپ  هون  سورع و  و  سابع ـ  دوخ ـ  دـشرا  دـنزرف  هارمه  هب  نامز  نیا  رد  نینبلاما  دوب .

دیقیب تعیب  رب  ینبم  هنیدم ، مکاح  راشف  هجیتن  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  ماما  زا  تیامح  صوصخ  رد  نادنزرف  هب  نینبلاما  شرافس 
دـصقم هب  ار  رهـش  نیا  جح ، مسوم  ندیـسر  ارف  نینچمه  هنیدم ، رهـش  رد  ندرک  ینماان  ساسحا  دیزی و  دـیلپ  نیگنن و  تفالخ  اب  طرـش  و 
راپسهر دوخ ، ماما  ردارب و  نایماح  ناظفاحم و  ناونع  هب  رتمامت ، هچ  ره  قایتشا  تبغر و  اب  ردام و  رما  هب  نینبلاما  نارـسپ  درک ، كرت  هکم 

هنیدم رابخا  نایرج  رد  هتسویپ  دوب ، تاقافتا  نیا  هب  تبسن  دوخ ، نامز  ماما  روتـسد  شنکاو و  رظتنم  نامز  نیا  رد  هک  نینبلاما  دندش . هکم 
(ع) نیـسح ماما  زا  ندرک  تظفاحم  یهارمه و  تهج  ار  شیوخ  نارـسپ  درک ، هکم  دصق  ماما  هک  یماگنه  تفرگیم . رارق  ماما  شنکاو  و 

ماما نتشگرب  دیما  هب  ار  هنیدم  رد  دوخ  هون  سورع و  اهنت  یتسرپرس  يدرم ، نانوچ  دوخ  داتـسرف و  هکم  هب  ناشیا  هارمه  هب  وا ، تیب  لها  و 
درکیمن روصت  نز ، نیا  هک  دوب  نیا  (ع ،) نیسح ماما  اب  نینبلاما  یهارمه  مدع  تلع  نیرتیلصا  دیاش  تفرگ . هدهع  هب  هکم ، زا  شنارای  و 

يادا يارب  رفـس ، نیا  هکنیا  روصت  زگره  نینبلاما  دـنورب . نآ  زاوشیپ  هب  دـیاب  وا  نادـنزرف  ماما و  هک  دـشاب  دوعوم  يرفـس  زاـغآ  رفـس  نیا 
يارب رفس  ناوارف  تقشم  البرک ، تداهـش  ناوراک  اب  نینبلاما  یهارمه  مدع  رگید  لیلد  دومنیمن . دشاب  (ع ) نیـسح ماما  طسوت  یتیلوئـسم 

اب یهارمه  هب  رداق  نس ، تلوهک  ببـس  هب  دوب ، اـسرفتقاط  اـمرگ  هک  اـجنآ  زا  هوـالع  هب  تسا . دوب ، هلاـس  دـنچ  تصـش و  ینزریپ  هک  وا 
دوعوم رفـس  زاغآ  رفـس ، نیا  هک  تشادن  عالطا  زگره  دنام و  جح  رفـس  زا  ناوراک  تشگزاب  هار  هب  مشچ  هنیدـم  رد  يو  دوبن . نایناوراک 

ار يو  تخانـش ، ار  نینبلاما  ات  ریـشب  دوخ  نادنزرف  هب  ناوراک ، اب  یهارمه  مدع  مغر  هب  رادمتیالو ، نزریـش  نیا  لاح  نیع  رد  دوب . دهاوخ 
: تفگ وناب  نآ  دـندرک ؟ دیهـش  البرک  رد  ار  تنارـسپ  سابع و  يراد  ربخ  نینبلاما ! تفگ : هتفرگ  نوزحم و  تلاح  اـب  هداد ، رارق  بطاـخم 

يرای زا  تسد  لاح ، همه  رد  دوب  هدرک  هیـصوت  يراد ؟ ربخ  هچ  میادتقم  ماما و  لاح  زا  (س ،) همطاف رـسپ  يادف  منادنزرف  مامت  نم و  ناج 
نیمزرـس ات  ادـخ  نیمزرـس  زا  هناقـشاع  ترجه  دنـشاب . دوخ  قح  رب  ماما  ربمایپ و  دـنزرف  ناـمرف  هب  شوگ  هتـسویپ  هتـشادنرب و  (ع ) نیـسح

هک  ) هکم رهش  یتح  زاجح و  طیحم  دیدرگ  هجوتم  یهلا ، نما  مرح  رد  جح  تابجاو  ماجنا  نیح  رد  (ع ،) نیسح ماما  فرط  نآ  زا  تداهش 
رد ماـما  فقوت  ندـنام و  تروص  رد  نآ  تمرح  دـمآیم ) باـسح  هب  یهلا  نما  مرح  ناـکم و  ناونع  هب  مالـسا  روـهظ  زا  شیپ  اـهنرق  زا 

شنارای وا و  تحلصم  هب  زاجح ، هکم و  رد  ندنام  هکنیا  هب  تیانع  اب  ماما  نیاربانب  دش ؛ دهاوخ  هتسکش  وا  نارومأم  دیزی و  فرط  زا  اجنآ ،
زا ترجاهم  هب  ریزگان  هفیلخ ، اب  تعیب  مدـع  ای  تعیب  نالعا  تهج  دـیزی ، ناگدرپسرـس  ناـمکاح و  راـبجا  رگید  فرط  زا  دوب و  دـهاوخن 
هب نتفر  يارب  ماما ، زا  توعد  رب  ینبم  نایفوک ، زا  يرایـسب  ياههمان  اب  هکم ، هب  ندیـسر  نامز  زا  هک  اجنآ  زا  دـیدرگ . زاجح  هقطنم  هکم و 

یخرب شیوخ و  هداوناخ  تیب و  لها  رادافو ، نارای  اب  دوب ، هدـیدرگ  ورهبور  دـیزی  هیلع  ماـیق  رد  اـهنآ ، يربهر  شریذـپ  تهج  هفوک  رهش 
نیا هچ  رگا  البرک  ناوراک  رظتنم  نیتسخن  دیدرگ . هفوک  یهار  دـندوب ، هدـش  ماما  هارمه  ماقم  لام و  بصنم ، عمط  هب  هک  يدارفا  زا  رگید 

ِیتسه همه  هک  ارچ  دوب ؛ شیوخ  ماما  تداهش و  ناوراک  اب  يو  لد  رکف و  هراومه  اما  تفاین ، ار  اروشاع  ناوراک  اب  یهارمه  قیفوت  نزریش 
نینبلاما بارطضا  هروشلد و  دوب . ناوراک  هارمه  شتیب ـ  لها  ماما و  نینچمه  وا ، دنمورب  دیـشر و  دنزرف  راهچ  ینعی  نزریپ ـ  نیا  یناگدنز 

. دوش البرک  ناوراک  لاح  يایوج  دـندمآیم ، هنیدـم  هب  قارع  زا  هک  ینایناوراک  دارفا و  یماـمت  زا  یتیعقوم ، هظحل و  ره  رد  دـشیم  ببس 
هـس دودح  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  ناگدنامزاب  هک  ینامز  ات  دندوب  هتفگ  كرت  هکم  دـصقم  هب  ار  هنیدـم  هک  ینامز  زا  اروشاع ، ناوراک  رفس 
ماما کیپ  ناونع  هب  هنیدـم ، هب  ملذـجنب  ریـشب  دورو  زا  سپ  شنادـنزرف  تداهـش  هب  نینبلاما  هدـنهدتراشب  ریـشب ، دـیماجنا . لوط  هب  هاـم 

راشتنا لاح  رد  هک  تفر  ریـشب  دزن  سابع ، راگدای  اهنت  هارمه  هب  هتفر ، اهنآ  رب  ثداوح  ناوراک و  راـبخا  بسک  تهج  نینبلاما  (ع ،) داـجس
، ریـشب تمـس  هب  نزریپ  نیا  ِندمآ  ماگنه  رد  دوب . هنیدـم  رهـش  هزاورد  رب  (ع ) داجـس ماما  فقوت  زین  نآ ، ماجنارـس  اروشاع و  ناوراک  ربخ 
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دیـشر تماق  اب  الابدـنلب ، نز  نیا  هب  شهاگن  ات  ریـشب  هتفر ، رانک  شیولج  زا  مارتحا  هب  وا ، هدـهاشم  اب  هفوک ، نادرم  ناـنز و  داـیز  تیعمج 
رـسمه یبالک ـ  نینبلاما  دنداد : باوج  دنراذگیم !؟ مارتحا  وا  هب  ردـقنیا  هنیدـم  مدرم  هک  تسیک  نز  نیا  دیـسرپ : دوخ  نایفارطا  زا  داتفا ،

ربخ نینبلاما ! تفگ : هتفرگ  نوزحم و  تلاح  اب  هداد ، رارق  بطاـخم  ار  يو  تخانـش ، ار  نینبلاما  اـت  ریـشب  تسا . ساـبع ـ  رداـم  و  (ع ) یلع
ياهرذ نودب  دوخ ، عاجـش  نادنزرف  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  راکادف  يوناب  نآ  دندرک ؟ دیهـش  البرک  رد  ار  تنارـسپ  سابع و  يراد 

رـسپ يادـف  منادـنزرف  مامت  نم و  ناج  تفگ : دـیدرگ و  (ع ) نیـسح ماـما  لاـح  ياـیوج  ریـشب  زا  راوتـسا ، یهوک  نوچمه  ندـش ، بلقنم 
یتمالس قشع  هب  دوخ ، نادنزرف  یمامت  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  یتح  هک  نینبلاما  يراد ؟ ربخ  هچ  میادتقم  ماما و  لاح  زا  (س ،) همطاف

وا ناوناز  هک  یلاح  رد  دینـش ، دوخ  نادـنزرف  رگید  هارمه  هب  ار  (ع ) نیـسح ِتداهـش  ربخ  یتقو  دوب ، هدرواین  وربا  هب  مخ  هظحل  نآ  ات  ماما 
: تفگ هدرک  باطخ  ار  نانآ  ياهنانیگمغ ، تلاح  اب  دنادرگرب و  هنیدم  نانز  نادرم و  فرط  هب  ار  شیور  دشیم ، مخ  اهبنارگ  راب  نیا  ریز 

ینعی نینبلاما  هک  ارچ  دیناوخن ؛ نینبلاما  ارم  دعب  هب  نیا  زا  مهاوخیم  امش  زا  مدیشر ، نارـسپ  یمامت  مماما و  تداهـش  زا  سپ  هنیدم ! مدرم 
رادازع و تسا . هدنامن  یقاب  نم  يارب  يرسپ  چیه  مدیـشر ، نارـسپ  رگید  و  (ع ) نیـسح مدنزرف  تداهـش  زا  سپ  یلو  دیـشر ؛ نارـسپ  ردام 

نیلوا دـناوخیم ، هنیدـم  مدرم  يارب  یـصاخ ، ینورد  زوـس  اـب  ار  اـههیثرم  نـینبلاما ، هـک  اـجنآ  زا  دناهتــشون : اهخـیرات  عـیقب  ناوـخهیثرم 
سک چیه  رگید  ناوراک ، ناگدنامزاب  تشگزاب  البرک و  هثداح  زا  سپ  دوب . یمارگ  هدیدغاد و  يوناب  نیمه  البرک ، يادهـش  ناوخهیثرم 

هب نتـسیرگ  تهج  شنادنزرف و  دوبدای  هب  دوخ ، دیـشر  نارـسپ  تداهـش  البرک و  هعقاو  دادخر  زا  سپ  هک  ارچ  تفاین ؛ نامداش  ار  نینبلاما 
رد هنیدـم و  مدرم  يوهایه  زا  رود  هب  اهزور  دوب . هدرک  تسرد  ار  شنارـسپ  ِربق  تروص  راـهچ  عیقب ، ناتـسربق  زا  ياهشوگ  رد  ناـنآ ، داـی 

اهربق رـس  رب  دـمآیم و  عیقب  هب  تشاد ، تسد  رد  ار  هّللادـیبع ـ  شـسابع ـ  ِراگدای  کچوک  ياهتسد  هدرک ، نت  رب  هایـس  هماج  هک  یلاح 
کـشا اهنآ  نادـقف  مغ  رد  دورـسیم ، سابع  صوصخب  دوخ و  نادـنزرف  ياثر  رد  یکانزوس ، ياههیثرم  هک  یلاح  رد  هاگنآ  تسـشنیم ،

رب ندمآ  ماگنه  هب  هدیدغاد  يوناب  نیا  هک  ییاههیثرم  دناهتشون : ناسیونشرازگ  ناخروم و  درکیم . يرادازع  ناشیارب  تخیریم و  متام 
ناـسنا ره  لد  یتح  هک  تسا  هدوب  روآدرد  كاـنزوس و  يردـق  هب  دورـسیم ، ینورد  زوس  اـب  شنارـسپ ، ياـثر  رد  نادـنزرف و  ربق  يـالاب 

اب شنارسپ ، ياثر  رد  نادنزرف و  ربق  يالاب  رب  ندمآ  ماگنه  هب  هدیدغاد  يوناب  نیا  هک  ییاههیثرم  دمآیم ! درد  هب  زین  یلدگنـس  محریب و 
دناهتفگ دمآیم ! درد  هب  زین  یلدگنس  محریب و  ناسنا  ره  لد  یتح  هک  تسا  هدوب  روآدرد  كانزوس و  يردق  هب  دورـسیم ، ینورد  زوس 

، دینـشیم ار  نینبلاما  كانزوس  ياههیثرم  درکیم و  روبع  عیقب  ناتـسربق  راـنک  زا  هک  ناـمز  ره  هنیدـم ـ  تقو  مکاـح  مکح ـ  ناورم  یتح 
هب ارم  دیناوخن و  نینبلاما  ارم  رگید  . » درکیم يدردمه  راهظا  وا  اب  هتـسیرگ و  هدیدغاد ، ردام  نیا  هارمه  تسـشنیم و  ياهظحل  رایتخایب 
هک مربیم  رـس  هب  یلاح  رد  زورما  یلو  ،« » دـنتفگیم نینبلاما »  » اهنآ دوجو  رطاخ  هب  ارم  هک  متـشاد  ینارـسپ  .« » دـیزادنین هشیب  ناریـش  داـی 

تداهـش هب  ناشبلق  ياهگر  ندـش  هراپ  اـب  .« » دـندوب زاورپزیت  ياـهباقع  نوچمه  هک  يرـسپ  راـهچ  .« » تسین نم  يارب  ینارـسپ  رگید 
تسا تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متسنادیم  شاک  يا  .« » دنداتفا كاخ  هب  اهنآ  همه  هجیتن  رد  دمآ ، اهنآ  ندب  ياضعا  گنج  هب  اههزین  .« » دندیسر

ییاهتبیـصم زا  رتشیب ، همه  زا  دوخ ، ياهيراوگوس  هحون و  هیثرم ، رکذ  يالهبال  رد  نینبلاما  تسا »! هدـش  عطق  سابع  تسد  دـنتفگ : هک 
هناناج و ياهدرکلمع  تاراختفا و  زا  ندرک  داـی  اـب  هارمه  زین  درکیم ، داـی  دوب ، هدـمآ  ساـبع ـ  شراوگرزب ـ  دـشرا و  دـنزرف  رـس  رب  هک 
هک یناسک  يا  : » تفگیم نینچ  تفرگیم ) راک  هب  دوخ  يادتقم  ماما و  يرای  رد  ار  اهنآ  همه  هک   ) وا يدوجو  هرهوج  یتاذ و  تیـصخش 
هک تسا  يریـش  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  ار  ردیح  نادنزرف  وا  لابند  هب  زین  .« » دـیدید دنفـسوگ  ياههلگ  رب  ار  سابع ـ  مدـنزرف ـ  هناناج  هلمح 
رب ياو  .« » تسا هتشادن  ندب  رد  تسد  وا  هک  دناهدرک  دراو  هبرض  مرسپ  رس  رب  یلاح  رد  مدش ، ربخاب  .« » درادیمنرب شماما  يرای  زا  تسد 
زا سپ  دوبن ». وت  هب  ندـش  کـیدزن  ياراـی  ار  یـسک  دوبیم ، تتـسد  رد  ریـشمش  رگا  .« » دـمآ دورف  نینهآ  دوـمع  مدـنزرف  رـس  رب  هک  نم 

همه رد  دوب . شاهتفر  تسد  زا  نارـسپ  يارب  يراز  هیرگ و  نویـش و  نینبلاما ، كاروخ  باوخ و  اهبش  اـهزور و  ـالبرک ، نینوخ  ثداوح 
زا راثیا و  نیا  يارب  تشاد  نیقی  وا  دناهدیـسر . تداهـش  هب  ربمایپ  رـسپ  نامرف  هب  ماـما و  باـکر  رد  شنارـسپ  هک  دوب  نیا  شراـختفا  لاـح 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 315 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناتساد دوب . دهاوخ  دنلبرـس  دیفـسور و  (س ) ارهز همطاف  نانمؤم و  ریما  ادخ ، لوسر  راگدرورپ ، لباقم  رد  تمایق  يادرف  یگتـشذگدوخ ،
لاس یناثلايدامج  رد  البرک ، هثداح  زا  سپ  يدنا  لاس و  راهچ  يولع ، بتکم  صلخم  وریپ  عیشت و  خیرات  نزریـش  نیا  تایح  یناگدنز و 

وا رب  ادخ  تاولص  مالس و  دیمرآ . دوخ  نت  ياههراپ  زا  رود  عیقب و  ناتسربق  رد  البرک ، يادهشلاما  رهطم  ندب  دیسر و  نایاپ  هب  يرجه   64
. داب

البرک رد  موثلکما 

هدیسر وا  روضح  دروم  رد  یناوارف  ياهربخ  دوشیم . هدرب  مان  موثلکما  مان  هب  یتیصخش  زا  اروشاع  هثداح  رد  یمطاف  نسحدیس  هدنـسیون :
لهأ ای  تلاقف : ءاکبلا ؛ اهیلع  بلغ  دـق  ۀـلک و  ءارو  نم  (ع ) یلع تنب  موثلکمأ  ْتبطخ  دراگنیم : (م645ق ) یلح يامن  نبا  هلمج  زا  تسا ؛
هبطخ نینچ  هیرگ  اب  جدوه  هدرپ  تشپ  زا  (ع ) یلع ماما  رتخد  موثلکما  هؤاسن . ...  متیبس  هومتلتق و  انیـسح و  متلذـخ  مکل  ام  ةءوس  ۀـفوکلا ،

ار الاب  هبطخ  دیتفرگ !؟ تراسا  هب  ار  شنانز  دیتشک و  ار  وا  دیدرمـش و  کچوک  ار  نیـسح  ارچ  امـش ! لاح  هب  ادـب  هفوک ، لها  يا  دـناوخ :
هّللا هنعل  نشوجلایذ ـ  نب  رمشلا  لبقأ  و  دسیونیم ... : (م314ق ) مثعا نبا  تسا . هدرک  لقن  موثلکما  نابز  زا  زین  (م664ق ) سوواط نب  دیس 
یلإ اوضفا  یتح  ۀمیخلا  یف  ناک  ام  لک  اوذخأف  موقلا  لخدف  لاق : نهّیزب . اوبلـساف  اولخدا  هموقل : لاقف  ءاسنلا  ۀـمیخ  نم  ابیرق  فقو  یتح   ـ
دمآ هّللا ـ  هنعل  نشوجلايذ ـ  نب  رمـش  هاگدید  هشیدنا /  گنهرف و  اهنذأ ؛ اومرخ  هوذخأف و  اهنع ـ  هللا  یـضر  موثلکمأ ـ  نذأ  یف  ناک  طرق 
دوب همیخ  رد  هچ  ره  دندش و  دراو  زین  اهنآ  دـیریگب . ار  نانآ  ياهتنیز  دـیوش و  لخاد  تفگ : شرکـشل  هب  داتـسیا و  نانز  همیخ  کیدزن  و 

زا تسا . هدروآ  مه  (م588ق ) بوشآ رهش  نبا  ار  نومضم  نیمه  دندرک ! هراپ  ار  ششوگ  دندیـشک و  ار  موثلکما  هراوشوگ  یتح  دنتفرگ 
حرط لباق  ضرف  هس  هنیمز  نیا  رد  تسیک ؟ وا  هک  تسا  نیا  هتـشاد  روضح  اروشاع  هعقاو  رد  هک  یموثلکما  دروم  رد  حرطم  ثحابم  هلمج 

هب ناوتب  هک  مینکیم  کسمت  یعبانم  هب  یـسررب ، رد  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  مینکیم . هضرع  ار  قیقحت  هجیتن  حرطم و  ار  اـهنآ  هک  تسا 
. مینکیمن دانتسا  تسا ، نشور  اهنآ  يرابتعایب  ای  هدش  هتشون  رخأتم  نورق  رد  هک  ییاهباتک  هب  درک و  دانتسا  یخیرات  عجرم  ناونع  هب  اهنآ 

ياهمان هب  رتخد  ود  (س ) ارهز ترـضح  زا  (ع ) یلع ماـما  ددـعتم ، راـبخا  ساـسا  رب  (س ) يربک بنیز  زا  ریغ  (س ) همطاـف رتخد  موثلکما  . 1
نب دــمحم  مـینکیم ـ : رکذ  موـس  ضرف  لـیذ  ار  رگید  یخرب  مـیروآیم و  اــجنیا  ار  اــهنآ  زا  یــضعب  تـسا . هتــشاد  موـثلکما  بـنیز و 

(س) همطاف بنیز ؛ موثلکمأ و  هل  تدلو  "و  اریغـص ، نسحم  بهذـف  نسحم ، نیـسحلا و  نسحلا و  یلعل  ۀـمطاف  تدـلو  (م151ق :) قاحسا
نب دـمحم  بنیز ـ . موثلکما و  و  تفر ـ  اـیند  زا  یکچوک  رد  هک  نسحم ـ  نیـسح و  نسح و  دروآ : اـیند  هب  ار  نادـنزرف  نیا  (ع ) یلع يارب 

يارب همطاف  دیوگیم : رمع  نب  دمحم  بنیز ؛ موثلکمأ و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلعل  ۀمطاف  تدـلو  و  رمع : نب  دـمحم  لاق  (م230ق :) دعس
تنب ۀـمطاف )  ) تـنزو رد 300ق :) هدــنز   ) یفوـک نامیلــس  نـب  دــمحم  دروآ ـ . اــیند  هـب  ار  بـنیز  موـثلکما و  نیــسح و  نـسح و  یلع ،

بنیز و نیـسح و  نسح و  يوـم  (س ) همطاـف ترـضح  ۀّـضف ؛ هتنزب  تقّدـصتف  موـثلکمأ  بنیز و  نیـسح و  نـسح و  رعـش  (ص ) هللالوـسر
نب یلع  اهجوزتف  (ص ) هللالوسر تنب  ۀـمطاف  امأ  و  (م310ق :) یبالود دـمحا  نب  دـمحم  داد ـ . هرقن  ار  نآ  نزومه  درک و  نزو  ار  موثلکما 

تنب ۀـمطاف  تدــلو  اـم  ءـالؤهف  موـثلکمأ  بـنیز و  فطلاـب و  قارعلاـب  لوـتقملا  وـه  نیــسحلا و  ربکـألا و  نـسحلا  هـل  تدــلوف  بلاـطیبأ 
ربـکا و نسح  جاودزا  نیا  لـصاح  درک و  جاودزا   ) (س همطاـف ترـضح  اـب  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  بلاـطیبأ ؛ نب  یلع  نم  (ص ) هللالوـسر
هب (ع ) یلع زا  (س ) همطاف ترضح  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  تسا . موثلکما  بنیز و  و  دش ـ  هتشک  فط  نیمزرس  رد  قارع  رد  هک  نیـسح ـ 

؟ رانلا یلع  اهتیرذ  هللا  مّرحف  اهجرف  تنـصحأ  ۀمطاف  نإ  (ص :) هللالوسر لاق  له  (ع :) هللادبعیبأل ُتلق  م381ق :)  ) قودص خیش  دروآ ـ . ایند 
: دومرف (ص ) ربمایپ ایآ  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماـما  هب  دـیوگیم : يوار  موثلکمأ ؛ بنیز و  نیـسحلا و  نسحلا و  کلذـب  ینع  معن ، لاـق :
نسح و نخـس ، نیا  زا  (ص ) ربماـیپ دارم  هلب ، دوـمرف : (ع ) ماـما تسا ؟ هدرک  مارح  وا  هّیرذ  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  سپ  تـسا ، كاـپ  همطاـف 

لوـق ینعم  اـم  كادـف ، ُتـلعج  (ع :) هللادـبعیبأل تـلق  ناـمثع : نـب  داـمح  زا  لـقن  هـب  قودـص  خیـش  تـسا ـ . موـثلکما  بـنیز و  نیــسح و 
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بنیز نیسحلا و  نسحلا و  اهنطب : دلو  مه  رانلا  نم  نوقتعملا  لاقف : رانلا ؟ یلع  اهتّیّرذ  هللا  مّرحف  اهَجرف  ْتنصحأ  ۀمطاف  ّنإ  (ص :) هللالوسر
سپ تسا ، كاپ  همطاـف  دومرف : هک  تسیچ  (ص ) ربماـیپ نخـس  نیا  ياـنعم  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  (ع ) قداـص ماـما  هب  موثلکمأ ؛ و 

. موثلکما بنیز و  نیسح و  نسح و  دنتسه : وا  نادنزرف  شتآ  زا  ناگدشاهر  داد : باوج  (ع ) ماما درک ؟ مارح  وا  هّیّرذ  رب  ار  شتآ  دنوادخ 
دیآیم تسد  هب  دـناهدوب ، رفن  ود  موـثلکما  بنیز و  دـنهدیم  ناـشن  دـنیآیم و  همادا  رد  هک  يرگید  ياـهربخ  همیمـض  هب  راـبخا  نـیا  زا 
ترـضح شرداـم  هک  یموثلکما  هدیـسر ، راـبخا  ساـسا  رب  لاکـشا : دـشابیم . (س ) ارهز ترـضح  مود  رتـخد  ـالبرک  رد  رـضاح  موثلکما 

البرک رد  دـناوتیمن  نیا  ربانب  تشاد . تکرـش  وا  رب  زامن  رد  ترـضح  اریز  تفر ؛ ایند  زا  (ع ) نسح ماما  تاـیح  ناـمز  رد  تسا  (س ) ارهز
موثلکمأ و یلع  یلص  رمع  نبا  ُتدهش  یهب : هللادبع  لوق  زا  دعس  نب  دمحم  زا ـ : دنترابع  هنیمز  نیا  رد  رابخا  یـضعب  دشاب . هتـشاد  روضح 

رمع نب  دیز  موثلکما و  رب  رمع  نبا  هک  مدوب  رضاح  نیسح ؛ نسح و  کلذ  دهـش  مامإلا و  یلی  ام  یف  ادیز  لعجف  باطخلا  نب  رمع  نب  دیز 
هنإ دعـس : نب  دمحم  دنتـشاد ـ . تکرـش  زامن  رد  (ع ( نیـسح نسح و  دش و  هدراذگ  تعامج  ماما  فرط  هب  دیز  دـناوخ و  زامن  باطخ  نب 
نبا یلع و ؛ ...  انبا  نیسحلا  نسحلا و  هفلخ  و  اعبرأ ... امهیلع  ّربک  هیلی و  امم  هلعج  دیز و  اهنبا  یلع و  تنب  موثلکمأ  یلع  یلـص  رمع ) نبا  )

و تفگ ...  ریبکت  وا  رب  راب  راهچ  دندراذگ و  تعامج  ماما  فرط  رد  ار  دیز  دناوخ و  زامن  دیز  شدنزرف  و   ) (ع یلع رتخد  موثلکما  رب  رمع 
نب دیز  موثلکمأ و  تدهش  رامع : لوق  زا  (م235ق ) هبیش یبا  نبا  دنتشاد ـ . تکرش  زامن  رد  (ع ) یلع نادنزرف  نیسح  نسح و  وا  رس  تشپ 

سانلا یف  دیز و  يدی  نیب  موثلکمأ  لعج  هیلی و  امم  ادیز  لعجف  صاعلا  نب  دیعـس  امهیلع  یلـصف  امهوجرخأف  ةدـحاو  ۀـعاس  یف  اتام  رمع 
ایند زا  تعاس  کی  رد  رمع  نب  دـیز  موثلکما و  هک  مدوب  دـهاش  ةزاـنجلا ؛ یف  نیـسحلا  نسحلا و  و  (ص ) یبنلا باحـصأ  نم  ساـن  ذـئموی 
نایم دوب . دیز  لباقم  رد  موثلکما  دنتشاذگ و  ماما  فرط  رد  ار  دیز  دناوخ و  زامن  ود  نآ  رب  صاع  نب  دیعـس  هدرب ، نوریب  ار  نانآ  دنتفر و 

رمع و نب  هللادبع  اومّدقف  موثلکمأ  رمع و  نب  دیز  یفوت  (م256ق :) يراخب دندوب ـ . نیسح  نسح و  و  (ص ) ربمایپ باحصا  زا  ياهدع  مدرم 
نسح و وا  رـس  تشپ  دـنداد و  رارق  ولج  زامن ، يارب  ار  رمع  نب  هّللادـبعو  دـنتفر  ایند  زا  موثلکما  رمع و  نب  دـیز  نیـسحلا ؛ نسحلا و  هفلخ 

نسحلا کلذ  دهش  رمع و  نبا  امهیلع  یلص  باطخلا  نب  رمع  نب  دیز  موثلکمأ و  تدهش  یهب : هّللادبع  لوق  زا  يراخب  دندوب ـ . (ع ) نیسح
ـ . دنتـشاد تکرـش  زامن  رد  نیـسح  نسح و  دـناوخ و  زامن  باطخ  نب  رمع  نب  دـیز  موثلکما و  رب  رمع  نبا  هک  متـشاد  روضح  نیـسحلاو ؛

نیـسحلا و نسحلا و  هفلخ  صاعلا و  نب  دیعـس  امهیلع  یلـص  انّفُکف و  اتام  رمع  نب  دیز  یلع و  تنب  موثلکمأ  نإ  یبالود : دمحا  نب  دـمحم 
نسح وا  رـس  تشپ  دناوخ و  زامن  اهنآ  رب  صاع  نب  دیعـس  دندش . نیفکت  دنتفر و  ایند  زا  رمع  نب  دیز  و  (ع ) یلع رتخد  موثلکما  ةریرهوبأ ؛

(ع) نسحلا ةزانجلا  یف  رمع و  نب  دیز  اهنبا  و  (ع ) یلع تنب  موثلکمأ  ةزانج  تجرخأ  (م460ق :) یسوط خیش  دندوب ـ . هریرهوبا  نیسح و  و 
تسا و يربک  بنیز  عقاو  رد  ، دنربیم مان  وا  زا  اروشاع  هعقاو  رد  هک  یموثلکما  دنرواب  نیا  رب  یخرب  رمع و ؛ ... نب  هللادبع  و  (ع ) نیسحلا و 

رـس تشپ  دـش و  هدرب  نوریب  رمع  نب  دـیز  شرـسپ  و  (ع ) یلع رتـخد  موثلکما  هزاـنج  تسا . يربـک  بنیز  هینک  موـثلکما  رگید  تراـبع  هب 
(س) همطاف ترـضح  موثلکما ، نیا  ردام  هک  دیآیمن  تسد  هب  رابخا  نیا  زا  دندوب . رمع و ...  نب  هّللادبع  و  (ع ) نیـسح و  (ع ) نسح هزانج ،

موثلکمأ دعس : نب  دمحم  مینکیم ـ : هدنسب  رابخا  زا  یضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد  دیآیم . تسد  هب  رما  نیا  رگید  ناوارف  ياهربخ  زا  اما  تسا ؛
دسأ نب  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  اهمأ  هللالوسر و  تنب  ۀمطاف  اهمأ  یصق و  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاطیبأ  نب  یلع  تنب 

(ص) ادخ لوسر  رتخد  (س ) همطاف شردام  و  (ع ... ) بلاطیبا نب  یلع  رتخد  موثلکما  باطخلا ؛ نب  رمع  اهجّوزت  یـصق  نب  يزعلا  دبع  نب 
نب یلع  تنب  موثلکمأ  ةزانج  تعضو  سنا ... : نب  کلام  درک ـ . جاودزا  وا  اب  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  دلیوخ ...  رتخد  هجیدخ  وا  ردام  و 

زا (ع ( بلاطیبا نب  یلع  رتخد  موثلکما  هزانج  باطخلا ؛ نب  رمع  ةأرما  یه  و  ملـس ـ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر ـ  تنب  ۀـمطاف  نم  بلاطیبأ 
طقـس و نسحملا  نیـسحلا و  نسحلا و  (ع :) ۀمطاف نم  دـلوف  بوشآ : رهـش  نبا  دوب ـ . رمع  رـسمه  وا  دـش و  هتـشاذگ  نیمز  رب  (س ) همطاف
طابنتـسا و ییاعدا  نینچ  ارهاظ  تسا و  بنیز  ترـضح  هینک  موثلکما »  » هک میرادن  یـصن  رمع ؛ اهجوزت  يربکلا  موثلکمأ  يربکلا و  بنیز 
: زا دـنترابع  (ع ) همطاـف نادـنزرف  تسا . هدوب  نسحما "  " يربـک بنیز  هینک  یلقن  هب  اـنب  تسا . راـبخا  عومجم  زا  ناـققحم  یخرب  تشادرب 
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دمحا نـب  دــمحم  درک ـ . جاودزا  وا  اــب  رمع  هـک  يربــک  موــثلکما  يربــک و  بـنیز  و  دــش ـ  طقــس  هـک  نـسحم ـ  نیــسح و  نـسح و 
ۀیقر و تتامف  ۀیقر  موثلکمأ و  بنیز و  انیـسح و  انـسح و  هل  تدلوف  (ص ) هللالوسر تنب  ۀمطاف  بلاطیبأ  نب  یلع  جّوزت  (م310ق :) یبالود
اب (ع ) بلاطیبا نب  یلع  باطخلا ؛ نب  رمع  دـنع  تناـکف  موثلکمأ  اـمأ  بلاـطیبأ و  نب  رفعج  نب  هللادـبع  دـنع  تناـکف  بنیز  اـمأ  و  غلبتمل .

رسمه بنیز  تفر . ایند  زا  غولب  زا  شیپ  هیقر  دوب . هیقر  موثلکما و  بنیز و  نیسح و  نسح و  جاودزا ، نیا  هرمث  درک و  جاودزا  (س ( همطاف
نب یلع  تـنب  موـثلکمأ  رمع  جوزت  (م354ق :) نابح نب  دـمحم  دوب ـ . باـطخ  نب  رمع  رـسمه  موثلکما  بلاـطیبا و  نب  رفعج  نب  هّللادـبع 

بلاطیبا نب  یلع  دلو  (م279ق :) يرذالب دوب ـ . همطاف  وا  رداـم  درک و  جاودزا   ) (ع یلعرتخد موثلکما  اـب  رمع  ۀـمطاف ؛ نم  یه  بلاـطیبأ و 
رمع اهجوزت  يربکلا  موثلکمأ  هل و  تدلوف  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  اهجوزت  يربکلا  بنیز  اریغص و  جرد  نسحم  نیسحلا و  نسحلا و 

ـ  نسحم نیـسح و  نسح و  زا : دنترابع   ) (ع بلاطیبا نب  یلع  نادنزرف  ملـس ؛ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر ـ  تنب  ۀمطاف  مهمأ  باطخلا و  نب 
هک يربک ـ  موثلکما  و  دـش ـ  راددـنزرف  وا  زا  درک و  جاودزا  وا  اـب  رفعج  نب  هّللادـبع  هک  يربـک ـ  بنیز  و  تفر ـ  اـیند  زا  یکچوک  رد  هک 
یه بلاطیبأ و  نب  یلع  ۀنبا  موثلکمأ  باطخلا  نب  رمع  جوزت  (م310ق :) يربط تسا ـ . (س ) همطاف اهنیا  همه  ردام  درک ـ  جاودزا  وا  اب  رمع 
نب رمع  نإ  یعیطق : درک ـ . جاودزا   ) (س همطاـف و  (ع ) یلع رتـخد  موـثلکما  اـب  رمع  ملـس ؛ هـیلع و  هللا  یلــص  هللالوـسر ـ  تـنب  ۀـمطاف  ۀـنبا 

هیلع و هللا  یلـص  هّللالوسر ـ  تعمـس  ینکل  هابلا و  درأمل  ینإ  لاقف : اهرغـصب  هیلع  ّلتعاف  موثلکمأ  بلاـطیبأ  نب  یلع  یلإ  بطخ  باـطخلا 
انأ ینإف  ۀـمطاف  دـلو  الخام  مهیبأل  مهتبـصع  نإف  بأ  دـلو  لک  یبسن  یببـس و  الخام  ۀـمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببـس و  لـک  لوقی : ملس ـ 
نم تفگ : رمع  تسا . کچوک  وا  هک  دروآ  رذع  (ع ) ماما تفر . (ع ) یلع ماما  دزن  موثلکما  زا  يراگتـساوخ  يارب  رمع  مهتبـصع ؛ مهوبأ و 

ببس و زا  ریغ  دوشیم  عطق  اهبسن  ببس و  همه  تمایق  رد  هک  مدینـش  (ص ) ادخ لوسر  زا  هکلب  منک ؛ جاودزا  مهاوخیمن  توهـش  يارب 
ردام مان  رگید  ددعتم  رابخا  رد  متـسه . ناشردپ  نم  هک  همطاف  نادنزرف  زج  هب  تسا ؛ شردـپ  قیرط  زا  یـسک  ره  هشیر  گر و  نم . بسن 
تسا نشور  دشاب . هتشاد  (ص ) ربمایپ زا  یلـسن  دهاوخیم  هک  هدرک  رکذ  هنوگنیا  ار  جاودزا  زا  دوخ  فده  رمع  اما  هدشن ؛ رکذ  موثلکما 

نیا رب  یخرب  (س ) يربـک بنیز  هینک  موـثلکما  . 2 دنک . جاودزا  (س ) ارهز ترـضح  دـنزرف  اب  هک  دـباییم  ققحت  ینامز  رمع  هتـساوخ  هک 
. تسا يربک  بنیز  هینک  موثلکما  رگید  ترابع  هب  تسا و  يربک  بنیز  عقاو  رد  دنربیم ، مان  وا  زا  اروشاع  هعقاو  رد  هک  یموثلکما  دـنرواب 

یـضعب رگید  يوس  زا  تفر . اـیند  زا  اروشاـع  هعقاو  زا  شیپ  تسا  (س ) ارهز ترـضح  شرداـم  هک  یموـثلکما  تسا  نیا  ناـشلیلد  اـیوگ 
یتقو ددعتم ، عبانم  ساسا  رب  أ ) مینکیم : رورم  ار  هنومن  دنچ  سکع . رب  هدش و  لقن  مه  موثلکما  دروم  رد  بنیز  ترضح  دروم  رد  اهربخ 

تسانب رگا  : » تشاد راهظا  تخادنا و  ترضح  يور  ار  دوخ  يربک  بنیز  دنناسرب ، تداهش  هب  ار  (ع ) داجس ماما  دنتفرگ  میمصت  نانمـشد 
، نیعلارون رد  ینیارفـسا  اـما  درک . يریگولج  (ع ) ماـما تداهـش  زا  تروـص  نیا  هب  يربـک  بنیز  دیـشکب ». ار  نم  وا  زا  شیپ  دوـش ، هتـشک 

نب هللادیبع  یلع  هئاسن  هتاوخأ و  هنایبص و  نیـسح و  سأرب  لخد  امل  يربط : ب ) تسا . هداد  تبـسن  موثلکما  هب  ار  هیـضق  نیمه  هحفص 53 
ملف ۀسلاجلا ؟ هذه  نم  دایز : نبا  هللادیبع  لاقف  تسلج  تلخد  املف  اهؤامإ  اهب  فح  ترکنت و  اهبایث و  لذرأ  ۀـمطاف  ۀـنبا  بنیز  ْتسبل  دایز 

مکحـضف و يذلا  دمحلا هللا  هللادیبع : اهل  لاقف  لاق  ۀمطاف . ۀنبا  بنیز  هذـه  اهئامإ : ضعب  لاقف  هملکت  کلذ ال  لک  اثالث  کلذ  لاقف  هملکت 
امنإ تنأ ؛ لوقت  امک  اریهطت ال  انرّهط  و  ملـسو ـ  هیلع  هللا  یلـص  دـمحمب ـ  انمرکأ  يذـلا  دـمحلا هللا  تلاـقف : مکتثودـحأ . بذـکأ  مکلتق و 

رب ار  ترـضح  تیب  لها  نانز  نارهاوخ و  نادـنزرف و  و  (ع ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  هک  یماگنه  رجافلا ؛ ...  بذـکی  قساـفلا و  حـضتفی 
. تسـشن شنازینک  ناـیم  دـش و  دراو  سانـشان  دیـشوپ و  ار  شـسابل  نیرتهنهک   ) (س همطاـف رتـخد  بنیز  دـندرک ، دراو  داـیز  نب  هّللادـیبع 

نازینک زا  یکی  دادن . یباوج  ترـضح  اما  درک  رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ات  دادن . باوج  يربک  بنیز  تسیک ؟ نز  نیا  دیـسرپ : هّللادیبع 
تشک و درک و  اوـسر  ار  امـش  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تـفگ : ترـضح  هـب  باـطخ  هّللادـیبع  تـسا .  ) (س همطاـف رتـخد  بـنیز  وا  تـفگ :

نآ هن  دـنادرگ ، كاپ  ار  ام  تشاد و  یمارگ  (ص ) دـمحم هب  ار  اـم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دومرف : يربک  بنیز  درک . لـطاب  ار  ناتیاهتعدـب 
يربک بنیز  دروم  رد  رگید  ددعتم  عبانم  رد  نومضم  نیمه  ددرگیم . بیذکت  رجاف  دوشیم و  اوسر  قساف  انامه  ییوگیم ؛ وت  هک  هنوگ 
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تنب موثلکمأ  تبطخ  (م645ق :) یلح يامن  نبا  ج ) تسا . هدش  هداد  تبـسن  موثلکما  هب  هیـضق  نیا  هحفـص 57  نیعلارون ، رد  اما  هدش  لقن 
: تلاق مث  هءاسن ...  متیبسو  هومتلتقو  انیـسح  متلذـخ  مکل  ام  ةءوس  ۀـفوکلا ، لهأ  ای  تلاقف : ءاکبلا  اـهیلع  بلغ  دـقو  ۀـلک  ءارو  نم  (ع ) یلع

يا دناوخ : هبطخ  نینچ  هیرگ  اب  جدوه  هدرپ  تشپ  زا  (ع ) یلع ماما  رتخد  موثلکما  دقوتی  اهّرح  اران  نوزجتس  مکمأل  لیوف  اربص  یخأ  متلتق 
:( دناوخ ار  رعش  نیا  سپس  ( !؟ دیتفرگ تراسا  هب  ار  شنانز  دیتشک و  ار  وا  دیدرمش و  کچوک  ار  نیسح  ارچ  امش ! لاح  هب  ادب  هفوک ، لها 

نیا زین  سوواط  نبا  دیوشیم . تازاجم  دشکیم  هنابز  شیاههلعـش  هک  یـشتآ  رد  يدوز  هب  ناتناردام . هب  ياو  دـیتشک ؛ رجز  اب  ار  مردارب 
د) تسا . هداد  تبـسن  (س ) بنیز ترـضح  هب  ار  هبطخ  نیا  (م1310ق ) يزیربت یغادهچارق  یلعدـمحم  اما  هدرک  لقن  موثلکما  زا  ار  هبطخ 

لهأ ای  دعب  امأ  دومرف : توکس ، هب  مدرم  توعد  زا  سپ  بنیز  ترضح  دندیسر ، هفوک  هب  ناریسا  یتقو  هک  تسا  هدروآ  (م560ق ) یسربط
. دوشن کشخ  ناتیاهکـشا  هلیح ، رکم و  لها  يا  هفوک ، لها  يا  ةربعلا ؛ ...  تأقرالف  الأ  رکملا ، لذخلا و  ردغلا و  لتخلا و  لهأ  ای  ۀفوکلا ،

دراو هاگدـید  نیا  رب  یتاداریا  لاکـشا : دومرف . ار  نخـس  نیا  مدرم  ندرک  تکاـس  زا  سپ  موـثلکما  هک  تسا  هتـشون  (م380ق ) روفیط نبا 
(س) يربک بنیز  يارب  دـناوتیمن  هینک  نیا  هکلب  هتـشاد ، روضح  البرک  رد  موثلکما  اهنت  هن  هک  دـنهدیم  ناشن  ددـعتم  رابخا  ًـالّوا ، تسا :

یضم (م282ق :) يروـنید دـناهتفگ ـ : نخـس  دادـخر  کـی  رد  ود  ره  زا  اریز  دـناهدوب ؛ رفن  ود  بنیز  موـثلکما و  رگید  تراـبع  هب  دـشاب .
موثلکما شنارهاوخ  یهارمه  اب  ضر ) ) نیسح هیخأ و ؛ ...  دلو  بنیز و  موثلکمأ و  هاتخأ : هعم  ۀکم و  وحن  اضیأ  هنع ـ  هللا  یضر  نیـسحلا ـ 

ۀـلیقعلا و بنیز  و  ارـسا ... : شرامـش  ماـگنه  (م356ق ) یناهفـصا جرفلاوـبا  درک ـ . تکرح  هـکم  فرط  هـب  شردارب  نادـنزرف  بـنیز و  و 
نینچ هک  دناوخ  ار  یتایبا  البرک ، نیمزرس  هب  ندیسر  زا  سپ  (ع ) نیسح ماما  نیـسحلا ـ ؛ ...  تنب  ۀنیکـس  بلاطیبا و  نب  یلع  تنب  موثلکمأ 

نیسحلا تخأ  کلذ  ُتعمس  و  تسا : هتشون  نآ  زا  سپ  مثعا  نبا  لیصألا  قارشإلاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فأ  رهد  ای  دنوشیم : زاغآ 
و ةایحلا ...  ینمدـعأ  توملا  َتیل  هاتلکثاو ! بنیز : تلاقف  هاتخأ . ای  معن  لاقف : لتقلاب . نقیأ  نَم  مالک  اذـه  یخأ  ای  اتلاقف : موثلکمأ  بنیز و 
دندینـش و موثلکما  بنیز و  نیـسح ، نارهاوخ  ار  رعـش  نیا  هانیـسحاو ؛ ... ! هانـسحاو ! هامأاو  هایلع ! یبأاو  هاّدـجاو ! يدانت : موثلکمأ  ْتلعج 

شاـک ياو ، يا  دومرف : بنیز  منارهاوخ . هلب ، دومرف : (ع ) ماـما دراد . ندـش  هتـشک  هب  نیقی  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  ردارب ، يا  دـنتفگ :
زا سپ  زین  سوواط  نب  دیس  نیـسح . ...  يا  نسح ، يا  مردام ، يا  یلع ، مردپ  يا  اّدج ، او  داد : ادن  موثلکما  و  دربیم ...  نیب  زا  ارم  گرم 
ای معن  (ع :) لاقف لتقلاب . نقیأ  نم  مالک  اذه  یخأ ، ای  تلاقف : کلذ ؛ (ع ) ۀمطاف تنب  بنیز  ْتعمسف  دسیونیم : يوار  لوق  زا  روکذم ، رعش 

: يدانت موثلکمأ  ْتلعج  بویجلا و  نققش  دودخلا و  نمطل  ةوسنلا و  یکبف  لاق : هسفن . یلإ  (ع ) نیسحلا یعنی  هاتلکثاو  بنیز : تلاقف  هاتخأ .
نیا بنیز  ۀـمطاف ؛ ...  ای  تنأ  بنیز و  ای  تنأ  موثلکمأ و  ای  هاتخأ  ای  : ) نیـسحلا  ) لاق مث  هانیـسحاو ...  هاخأاو ، هامأاو ، هاّیلعاو ، هادـمحماو ،

بنیز مرهاوخ . هلب ، دومرف : (ع ) ماما دراد . ندش  هتـشک  هب  نیقی  هک  تسا  یـسک  مالک  نخـس ، نیا  ردارب ، يا  درک : ضرع  دینـش و  ار  رعش 
يا داد : ادن  مه  موثلکما  دندیرد . نابیرگ  دـندز و  ناشیاهتروص  هب  دنتـسیرگ و  نانز  دـهدیم ! ربخ  شگرم  زا  نیـسح  ياو ، يا  تفگ :

دیعب مود ، همطاف . ...  يا  بنیز ، يا  موثلکما ، يا  منارهاوخ ، دومرف : (ع ) ماما سپـس  نیـسح ...  يا  ردارب ، يا  رداـم ، يا  یلع ، يا  دـمحم ،
يربک موثلکما  بنیز و  ياـهمان  هب  رتـخد  ود  (س ) همطاـف ترـضح  زا  (ع ) یلع ماـما  اریز  دـشاب ؛ موثلکما  (س ) بنیز ترـضح  هینک  تسا 

، دوب موثلکما » ، » يربک بنیز  هینک  رگا  دیآیم ). همادا  رد  رابخا  نتم   ) تسا هتشاد  يرغص  موثلکما  مان  هب  يرتخد  رگید  رـسمه  زا  هتـشاد ،
لباـق ریغ  عباـنم  رد  رخأـتم و  ياـهباتک  رد  سکعرب ، موثلکما و  دروم  رد  يربـک  بنیز  هب  طوـبرم  عیاـقو  لـقن  رتکـچوک  رهاوـخ  هینک 

تسا و بنیز  ترـضح  هینک  موثلکما »  » هک میرادن  یـصن  دشیم . یطـسو »  » هب فوصوم  دشیمن و  يربک » . » تسا هتفرگ  تروص  دامتعا ،
. تسا هدوب  نسحما "  " يربـک بنیز  هینک  یلقن  هب  اـنب  تسا . راـبخا  عومجم  زا  ناـققحم  یخرب  تشادرب  طابنتـسا و  ییاـعدا  نینچ  ارهاـظ 
؛ هتفرگ تروص  دامتعا ، لباق  ریغ  عبانم  رد  رخأتم و  ياهباتک  رد  سکعرب ، موثلکما و  دروم  رد  يربک  بنیز  هب  طوبرم  عیاقو  لـقن  موس ،

ددعتم عبانم  فالخ  رب  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  یباتک  هک  تسا  ینیارفسا  نیعلارون  باتک  زا  هابتـشا  دش ، رکذ  هک  یلّوا  لیلد  ود  هک  نانچ 
هب ناوتیمن  تسا و  مهدراـهچ  نرق  ياـملع  زا  م1310ق )  ) یغادهچارق مه  موس  دـهاش  دروم  رد  تسا . هدـش  هتـشون  دامتعا  لباق  نهک و 
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نینچ دروآ ، باسح  هب  یخیرات  عبنم  ناونع  هب  ار  اهنآ  ناوتب  هک  یعبانم  رد  اما  تسا ؛ هجوت  لباق  مراهچ  دـهاش  هتبلا  درک . داـمتعا  وا  هتفگ 
ماما رتخد  موثلکما  . 3 درک . هابتـشا  رب  لمح  دوش ـ  تفای  رگا  ار ـ  نآ  هباشم  دروم  دروم و  نیا  ناوتب  تسین  دیعب  تسا و  ردان  رایـسب  يرما 

ياهمان هب  رتخد  ود  (س ) همطاف ترـضح  زا  ماما  هکنیا  رب  هوالع  دـننکیم  تلالد  يدایز  دـهاوش  أ ) (س ) همطاـف ترـضح  ریغ  زا  (ع ) یلع
: زا دنترابع  اهلقن  یخرب  تسا . هتشاد  يرغص  موثلکما  مان  هب  زین  يرتخد  تسین ، مولعم  وا  مان  هک  يزینک  زا  هتـشاد ، يربک  موثلکما  بنیز و 
(ص) هللالوسر تنب  ۀمطاف  مهمأ  يربکلا و  موثلکمأ  يربکلا و  بنیز  نیـسحلا و  نسحلا و  دـلولا : نم  هل  ناک  (م230ق :) دعس نب  دمحم   ـ

ردام هک  يربک  موثلکما  يربک و  بنیز  نیـسح و  نسح و  زا : دـنترابع  (ع ) یلع نادـنزرف  يرغـصلا و ؛ ...  موثلکمأ  يرغـصلا و  ۀـلمر  و  ... 
: بلاطیبأ نب  یلع  دلو  يرذالب : دنتـسه ـ . يرغـص و ...  موثلکما  يرغـص و  هلمر  رگید  نادنزرف  تسا . (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  اهنآ 

اهجوزت يربکلا  موثلکمأ  هل و  تدـلوف  بلاـطیبأ  نب  رفعج  نب  هللادـبع  اـهجوزت  يربکلا  بنیز  اریغـص و  جرد  نسحم  نیـسحلا و  نسحلا و 
نسح زا : دنترابع  (ع ) یلع ماما  نادنزرف  يرغـصلا ؛ ...  موثلکمأ  يرغـصلا و  ۀلمر  و  (ص ... ) هللالوسر تنب  ۀمطاف  مهمأ  باطخ و  نب  رمع 

وا زا  درک و  جاودزا  وا  اـب  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هّللادـبع  هـک  يربـک ـ  بـنیز  و  تـفر ـ  اـیند  زا  یکچوـک  رد  هـک  نـسحم ـ  نیـسح و  و 
؛ ...  يرغص موثلکما  يرغـص و  هلمر  و  تسا ...  (س ) همطاف اهنیا  همه  ردام  درک ـ  جاودزا  وا  اب  رمع  هک  يربک ـ  موثلکما  و  دش ـ  راددنزرف 
بنیز و  (ص ... ) هللالوسر تنب  ۀـمطاف  مهمأ  موثلکمأ  بنیز و  نیـسحلا و  نسحلا و  بلاـطیبأ : نب  یلعل  دـلو  یفوک : نامیلـس  نب  دـمحم   ـ

نبا هنم  اهل  ناک  هنأ  رکذی  نیـسحلا و  نسحلا و  دلولا : نم  هنم  ۀـمطاف )  ) اهل ناک  و  يربط : يرغـصلا و ـ ؛ ...  موثلکمأ  ۀـسیفن و  يرغـصلا و 
نهنم نهتاهمأ  ءامسأ  انل  ّمسیمل  یتش  تاهمأ  نم  تانب  هل  ناک  و  يربکلا ...  موثلکمأ  يربکلا و  بنیز  اریغص و  یفوت  انـسحم  یمـسی  رخآ 
رـسپ هک  دـنیوگیم  نیـسح و  نسح و  زا : دـنترابع  (ع ( یلع ماـما  زا  (س ) همطاـف نادـنزرف  يرغـصلا ؛ ...  موـثلکمأ  يرغـصلا و  ۀـلمر  و  ... 
نانز زا  يرگید  نارتخد  (ع ) یلع ماما  يربک ...  موثلکما  يربک و  بنیز  تسا و  هتفر  ایند  زا  یکچوک  رد  هک  هتشاد  نسحم  مان  هب  يرگید 

نب یلعل  ناک  نابح : نب  دـمحم  دنتـسه ـ . يرغـص  موثلکما  يرغـص و  هلمر  اهنآ  هلمج  زا  تسین . مولعم  ناـشناردام  ماـن  هک  هتـشاد  ددـعتم 
ۀمطاف نم  ۀسمخلا  ءالؤه  يربکلا و  بنیز  يربکلا و  موثلکمأ  نسحم و  نیـسحلا و  نسحلا و  دـلولا  نم  ادـلو . نورـشع  ۀـسمخ و  بلاطیبأ 

ۀلمر و ۀیقر و  هللادـبع و  سابعلا و  رفعج و  ییحی و  رکبوبا و  رمع و  هللادـیبع و  یلع و  نب  دـمحم  اهریغ  نم  هل  ناک  و  (ص ) هللالوسر تنب 
نسحم و نیـسح و  نسح و  زا : دـنترابع  اـهنآ  هلمج  زا  تـشاد . دـنزرف   25 (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  يرغـصلا و ؛ ...  موـثلکمأ  نـسحلامأ و 

هّللادیبع یلع و  نب  دمحم  زا : دنترابع  (س ) همطاف ریغ  زا  يو  نادنزرف  تسا .  ) (س همطاف رفن  جنپ  نیا  ردام  يربک . بنیز  يربک و  موثلکما 
اهجوزت ۀـجوز  لوأ  ریثا : نبا  يرغـص و ـ . ...  موـثلکما  نسحما و  هلمر و  هـیقر و  هّللادـبع و  ساـبع و  رفعج و  ییحی و  رکبوـبا و  رمع و  و 

، انل نرکذـیمل  یتش  تاهمأ  نم  تاـنب  هل  ناـک  و  يربکلا ...  موثلکمأ  يرغـصلا و  بنیز  اـهنم ...  هل  ناـک  و  (ص ... ) هللالوسر تنب  ۀـمطاف 
 ... يربک و موثلکما  يرغص و  بنیز  وا  زا  دوب و  (س ) همطاف درک  جاودزا  وا  اب  (ع ) یلع ماما  هک  یـسک  نیلوا  يرغـصلا ؛ موثلکمأ  نهنم ... 

، اروشاع هب  طوبرم  عبانم  رد  ب ) دراد . ار  يرغـص و ...  موثلکما  تسین  مولعم  اـم  يارب  ناـشمان  هک  ددـعتم  ناـنز  زا  (ع ) یلع ماـما  دراد . ار 
نب ملـسم  یلقن  هب  انب  ج ) تسا . هدوب  (ع ) نیـسح ماما  رهاوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ردقنیمه  اهنآ  زا  هدشن و  موثلکما  ردام  مان  هب  ياهراشا 

(ع) یلع ماما  رتخد  موثلکما  ار  لـیقع  نب  ملـسم  رـسمه  هبنع ، نبا  درک . جاودزا  هدوب  هیقر  ناـشمان  هک  (ع ) نینمؤملاریما رتخد  ود  اـب  لـیقع 
رد هک  یموثلکما  دـسریم  رظن  هب  یخیرات  بلاطم  عومجم  هعلاطم  زا  تسا . هدوب  موثلکما »  » هیقر هینک  دراد  لامتحا  نیاربانب  هدرک ، یفرعم 
زا یتقو  اما  تسا . (س ) ارهز ترـضح  زا  ریغ  (ع ) یلع ماما  رگید  رـسمه  زا  وا  تسا . هیقر  ای  يرغـص  موثلکما  نامه  هتـشاد  روضح  ـالبرک 

ردابت تسا . (س ) همطاف ترـضح  شرداـم  هک  دـنکیم  رداـبت  نهذ  هب  یـصخش  دوشیم ، هدرب  ماـن  (ع ) یلع ماـما  رتخد  ناونع  هب  موثلکما 
ماـن هب  (ع ) نیـسح ماـما  رهاوخ  أ ) هجیتن : دـننکیم . حرطم  نیرفآشقن  یتیـصخش  ناونع  هب  ار  وا  تقدمک  دارفا  هک  دوشیم  رتـشیب  یناـمز 

يربک و موثلکما  مان  هب  يرتخد  (س ) ارهز ترـضح  زا  (ع ) یلع ماما  ب ) تسا . يربک  بنیز  زا  ریغ  وا  هتـشاد و  روضح  البرک  رد  موثلکما 
میتفاین تسد  يربخ  هب  د ) تفر . ایند  زا  (ع ) نسح ماما  تایح  ناـمز  رد  يربک  موثلکما  ج ) تسا . هتـشاد  يرغـص  موثلکما  رگید  رـسمه  زا 
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. تسا (س ) ارهز ترضح  زا  ریغ  (ع ) یلع ماما  رگید  رسمه  زا  موثلکما  نیا  ارهاظ  دنک . صخشم  ار  البرک  رد  رـضاح  موثلکما  ردام  مان  هک 
(ع) یلع ماما  اهتشونیپ : دشاب . لیقع  نب  ملسم  رسمه  هیقر  نامه  دیاش  تسا و  هدوب  زینک  شردام  هک  دشاب  يرغـص  موثلکما  دراد  لامتحا 

ماما تایح  نامز  رد  يربک  موثلکما  تسا . هتشاد  يرغـص  موثلکما  رگید  رـسمه  زا  يربک و  موثلکما  مان  هب  يرتخد  (س ) ارهز ترـضح  زا 
. تفر ایند  زا  (ع ) نسح

رئازجلا نیطسلف و  رد  زرابم  ناملسم  نانز 

هزرابم ي يژتارتسا  رد  هک  تسا  يدهاجم  نانز  راثیا  هسامح و  زا  ولمم  رئازجلا  نیطـسلف و  خیرات  هدیکچ  سدقم  یهیقف  هسیفن  هدنـسیون :
نانز ياه  شبنج  هعـسوت ي  طسب و  دنا . هدز  مقر  ار  تدـهاجم  هصرع ي  لیدـب  یب  ناکرا  خـیرات ،  ناعذا  هب  هدوب و  نیرفآ  شقن  رادـیاپ 

گنهرف هب  یسأت  اب  هک  تسا  ناملسم  نز  يوگلا  زا  يزراب  دامن  یبلط ،  قح  نادیم  رد  نانآ  هنالاعف ي  روضح  اهروشک و  نیا  رد  ناملسم 
نیمزرس مالسا و  تیوه  تفارش و  تزع ،  يایحا  هب  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  یساسا  نامرآ  لماک ،  نید  شخب  تایح  میلاعت  و 

زا سپ  هدـش ،  هتـشاگن  يرئازجلا  ینیطـسلف و  نانز  لاعف  روضح  میـسرت  فدـه  اب  هک  راتـشون ،  نیا  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  یمالـسا 
رد هصرع  نیا  زربـم  يوـگلا  هب  دانتـسا  نآ و  ددـعتم  ياـه  هبنج  يواـکزاب  هـب  ار  دوـخ  هجوـت  مالـسا ،  رد  ناوناـب  یـسایس  هاـگیاج  نییبـت 

شبنج سامح ،  رئازجلا ، شخب  يدازآ  ههبج ي  يداهشتسا ،  تایلمع  هضافتنا ،  اه : هژاو  دیلک  تسا .  هتشاد  فوطعم  روکذم  ياهروشک 
لئاسم رد  وا  تلاخد  نز و  يدازآ  یسایس )  ياه  تکرح  هعماج و  حالـصا  رد  نز  شقن  همدقم (  یلم .  تاجن  ههبج ي  نیطـسلف ،  داهج 

تاکرتشم یماـمت  رد  درم  تازاوم  هب  نز  يارب  مالـسا  هک  یماـقم  تسا و  یمالـسا  نوتم  میرک و  نآرق  رد  صوصنم  يرما  یمالـسا  تما 
دنوادخ ددرگ . یسایس  ياه  تیلاعف  دراو  یعرـش  فیلاکت  دودح  رد  ات  دهد  یم  وا  هب  ار  ناکما  نیا  هتـشاد ،  ررقم  ياه  ییاناوت  یعیبط و 

میلاعت و  ( 1  ) درمش یمرب  درم  شودمه  ار  وا  دیامن و  یم  فلکم  هعماج  حالـصا  یعامتجا و  فیاظو  رد  ار  نز  یحو ،  كانبات  تایآ  رد 
حالصا ياه  تیلاعف  رد  درم  نز و  يربارب  مالسا و  یسایس  تکرح  تقیقح  تیبثت  رد  يرثوم  مهس  زین  یمالسا  خیرات  تنـس و  یمالـسا و 

قیاقح دـنیاشگ و  یم  تیـسایس  نز و  هلوقم ي  هب  نشور  يا  هچیرد  لـمن  هروس ي  زا  يددـعتم  تاـیآ  نینچمه  دـنا .  هدومن  اـفیا  هناـبلط 
رود هب  یسایس  تیلاعف  هریاد ي  زا  رصع ،  نآ  یسایس  ياه  لاجم  بسح  رب  مالـسا ،  ردص  رد  ناملـسم  نز  ( 2 . ) دننک یم  دییأت  ار  روبزم 

روضح و  ( 5  ) داهج هب  بیغرت  جییهت و  ( 4  ، ) تعیب رد  تکراشم  ( 3  ، ) ترجه زا  معا  هعماج ،  زاین  دروم  یـسایس  داعبا  یمامت  رد  دوبن و 
هنازرف ي دنمـشیدنا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دوـب . نـیرفآ  شقن  ( 6  ) تداهـش يراکادـف و  تدـهاجم و  ياه  هصرع  رد  میقتـسم 

هکلب نادرم ،  شودمه  نانز  هک  مینیب  یم  ام  دندرک . یم  تکرش  گنج  رد  نادرم  اب  مالسا  ردص  رد  نانز  دیامرف «:  یم  یمالـسا  بالقنا 
لمأت ( 7 .« ) دندرک تمواقم  مه  زاب  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناناوج  دوخ و  ياه  هچب  دوخ و  دنداتـسیا ؛  لاتق  فص  رد  اه  نآ  زا  رتولج 

ار وا  هکلب  دراد ،  یمن  رانک  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  تلاخد  زا  ار  نز  اهنت  هن  مالسا  هک  تسا  نآ  دیوم  مالسا  شخبحور  میلاعت  رد 
. دندرب هیـشاح  هب  ار  نز  نید ، »  ناونع «  تحت  هک  نانآ  رادـنپ  رب  تسا  ینالطب  طخ  رما  نیا  هداد و  رارق  هعماج  نتم  رد  روحم و  ناونع  هب 

نیطـسلف فلا . مییامن .  میـسرت  ار  رئازجلا  نیطـسلف و  ناملـسم  نانز  ياه  تمواقم  تازرابم و  زا  يا  هشوگ  اـت  مینآرب  راتـشون  نیا  رد  ( 8)
هژیو یتیمها  زراب و  یهاگیاج  زا  مالـسا  هاگدـید  زا  نیطـسلف  سدـقملا و  تیب  نایحیـسم  ناناملـسم و  دزن  نیطـسلف  کـیژتارتسا  تیعقوم 

سدقملا تیب  تلیضف  هب  رظان  يدنچ  تایاور  هدومرف و  نایب  ار  نیمزرـس  نآ  ندوب  كرابم  دیجم ،  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  دنرادروخرب .
نامرف یپ  رد  يرجه  مجنپ  نرق  رد  دش ،  حـتف  ناناملـسم  تسد  هب  يرجه  لوا  نرق  تسخن  همین ي  رد  هک  نیمزرـس ،  نیا  ( 9  .) دنشاب یم 
یبیلص نینوخ  ياه  گنج  هلسلس  هک  دیدرگ  هجاوم  نایحیسم  یمومع  هلمح ي  اب  ( 10  ( ) Urban II 481 – 491 ه مود (  نابروا  پاپ 
ناـیم دروخرب  تشگزاـب .  مالـسا  نماد  هب  سدـقملا  نیب   ( ، 589-564 یبویا (  نیدـلا  حالـص  تموکح  رد  هکنیا  اـت  تشاد  لاـبند  هب  ار 
جامآ هراومه  دوخ ،  یکیتیلوپوئژ  تیعقوم  ظاحل  هب  سدقم  نیمزرس  نیا  تفای و  همادا  زین  دعب  یخیرات  راودا  یط  ناناملـسم  اه و  یبیلص 
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هلاحتـسا ي فدـه  اب  ار  يا  هدرتسگ  مجاهت  یبرغ  ياـهروشک  يدـالیم ،  نرق 19  لـیاوا  زا  تسا . هدوب  نازواـجتم  دـقح  عمط و  ياـهریت 
رد یتسیلانویسان  یطارفا  تاساسحا  قیوشت  یگدنز ،  نوئش  زا  مالـسا  نتخاس  يوزنم  نوچمه  يروما  دندومن و  زاغآ  ناناملـسم  يداقتعا 

رارق دوخ  دیلپ  دـصاقم  مره  سأر  رد  ار  یمالـسا  ییارگ  لوصا  ربارب  رد  یبرغ  يزاسوگلا  یبهذـم ،  يرگیحابا  و  یمالـسا ،  توخا  ربارب 
ناهج یـسایس  يایفارغج  بلق  رد  یتسینویهـص  لسگ  کی  داجیا  رد  ار  دوخ  موش  تمه  نیطـسلف ،  كاخ  لاغـشا  اب  تیاهن ،  رد  دـنداد و 

تشونرس دربن  کی  زراب  ياه  هناشن  دهاش  یناهج ،  هزرابم ي  يزکرم  هتسه ي  هباثم ي  هب  سدق »  نونکا «  ( 11  .) دنتشاد فورصم  مالسا 
رگید يوس  زا  وج  هرطیـس  ناگماکدوخ  و  وس ، کی  زا  يدیحوت  ياه  شزرا  نیتسار  نارادمچرپ  ادـخ و و  هتـسیاش ي  ناگدـنب  نایم  زاس 

اب نامزمه  دـندرگ .  یمرب  نیطـسلف  یـضارا  رب  ایناتیرب  تیمومیق  هرود ي  هب  نانز  تازرابم  نیطـسلف  نانز  یتازرابم  هنیـشیپ ي  دـشاب .  یم 
یسایس ياه  تیلاعف  زین  نانز  ناینیطـسلف ،  يوس  زا  رطخ  ساسحا  دوهی و  تلود  لیکـشت  صوصخ  رد  ( 12  « ) روفلاب هیمالعا ي «  رودص 
قطانم زا  ینیطسلف  نز  دصیـس  نیطـسلف ،  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  يدالیم ،  لاس 1929  رد  دندومن . زاغآ  نوگانوگ  لاکـشا  رد  ار  دوخ 

نیدلازع مایق  هرود ي  رد  نانآ  دنتشاد . مالعا  روکذم  هماندهع ي  ار  دوخ  ضارتعا  نآ ،  نمض  دندومن و  رازگرب  ار  یشیامه  نوگانوگ ، 
نیمک اه  هوک  رد  هک  یتازرابم  هب  زین  دوخ  دـندرک و  یم  قیوشت  ماسق  ياـهورین  هب  نتـسویپ  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  (، 13  ) ماسق

 . دندیزرو یم  تردابم  زین  اه  نآ  نامرد  هب  ناحورجم ،  زا  يراتـسرپ  رب  هوالع  دندناسر و  یم  حالـس  نینچمه  اذغ و  بآ و  دندوب  هدرک 
ياـهورین تسد  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  هلازغ  همطاـف  دنتـسج و  تکرـش  هناحلـسم  تازراـبم  رد  ناـنآ  راـب ،  نیتـسخن  يارب  لاـس 1936  رد 

راتـساوخ لسکورب ،  رد  حلـص »  یناهج  سنارفنک  هب «  يا  همان  لاسرا  اب  ینیطـسلف  ناـنز  لاـس ،  ناـمه  رد  دیـسر . تداهـش  هب  ییاـیناتیرب 
رازگرب نیطـسلف  تازرابم  زا  تیامح  رد  هک  یبرع ،  ياهروشک  ياه  سنارفنک  رد  تکرـش  اب  زین  دوخ  دندش و  نایدوهی  ترجاهم  فقوت 

يژتارتسا زا  ینیون  لـصف  لاس 1965  رد  نیطـسلف  نانز  یمومع  هیداـحتا ي  دندیـشخب . یم  میکحت  ار  دوخ  یـسایس  روضح  دـندش ،  یم 
یهد نامزاس  ار  نانآ  هزرابم ي  فوفص  هک  دوب  نیطسلف  نانز  ینوناق  هدنیامن ي  اهنت  هیداحتا  نیا  دیشخب .  یم  دیون  ار  تمواقم  هزرابم و 

لاس زا  هک  تسا  يا  هژاو  هضافتنا »  هضافتنا «  دومن . یم  هدامآ  یعامتجا  یـسایس –  ياه  تیلاـعف  رد  تکرـش  يارب  ار  اـه  نآ  درک و  یم 
رد نیطـسلف  مدرم  هناعاجـش ي  هناضرتعم و  درکلمع  راتفر و  زا :  تسا  ترابع  دـش و  زور  حلطـصم  یـسایس  گنهرف  دراو  يدالیم   1987

نهیم تدایـس  يارب  هک  تسا  یمدرم  زیخاتـسر  یهاوخ و  يدازآ  خیرات  رد  دـیدج  يا  هحفـص  هضافتنا  ( 14 . ) سدق رگلاغـشا  میژر  لابق 
ار باوخ  هضافتنا  دزاس  مکاح  هقطنم  رد  ار  یتسینویهـص  نایک  درک  یم  شالت  یناهج  رابکتـسا  هک  ینامز  دنیامن . یم  تدهاجم  شیوخ 

 « ، مود هضافتنا ي  ( » 15 . ) داد ناشن  نایناهج  هب  نیطـسلف  تما  نینهآ  هدارا ي  اب  ییورایور  رد  ار  وا  زجع  دوبر و  نمـشد  ياـه  مشچ  زا 
 . دراد هتفهن  دوخ  رد  ار  رارمتـسا  ییایوپ و  ياـهدربهار  دـیدرگ ،  رو  هلعـش  یـصقالادجسم  زا  رهم 1379   7 ربماسد 2000 /  رد 28  هک 

یمامت دناوتب  دشاب و  هتـشاد  ار  یقیقح  گنج  هب  ندش  لیدبت  ییاناوت  هتفرگ  شتآ  هقرج ي  نیا  هک  دندرک  یمن  مه  روصت  یتح  يرایـسب 
هناحلسم هغبص ي  یماظن و  الماک  درکیور  لیلد  هب  هضافتنا  ینیطسلف و  نانز  دربب . نیب  زا  ار  یتسینویهـص  میژر  تارکاذم  اه و  همان  قفاوت 

نانآ دندومن . زکرمتم  مدقم  طخ  تشپ  ياه  تیلاعف  رب  ار  دوخ  ياه  تدهاجم  نانز  رما ،  ودب  رد  تشاد ،  دوجو  هضافتنا  نطب  رد  هک  يا 
اب دنتشاد و  هدهع  رب  ار  ناگدید  بیسآ  ياوادم  ناحورجم و  هب  یگدیسر  دوخ ، نادنزرف  نارـسمه و  نداد  تسد  زا  غاد  لمحت  رب  هوالع 

فیرش خیش  دیهش  رسمه  نانخـس  دنتخادرپ . تماقتـسا  يدرمیاپ و  هب  اه  نآ  بیغرت  نازرابم و  هیحور ي  تیوقت  هب  دوخ ،  لیدب  یب  ربص 
ام مزع  هنارگبوکرس ،  تامادقا  راوشد و  طیارش  دنشک :  یم  ریوصت  هب  ار  ینیطـسلف  نز  يالاو  هیحور ي  نیدالوپ و  هدارا ي  ( 16  ) هیناحط

وگ و تفگ و  قیرط  زا  هن  رما  نیا  تسا و  لالقتسا  يدازآ و  هب  یبای  تسد  ات  هضافتنا  همادا ي  هب  ممصم  ام  تلم  دننک ...  یمن  تسـس  ار 
هناعاجـش هک  درب  مان  تاحرف  دـمح  ردام  زا  ناوت  یم  نینچمه  ( 17 . ) دوش یم  ققحم  داهج  تمواقم و  اب  هکلب  هناراـک ،  شزاـس  لـح  هار 

تسایس هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  تارهاظت ،  رد  تکرـش  اب  نانآ  درک . یم  قیوشت  هنابلط  تداهـش  تایلمع  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  دنزرف 
شور نیرت  مهم  زا  یکی  هنابلط »  تداهش  تایلمع  يداهـشتسا «  تایلمع  رد  ینیطـسلف  نانز  شقن  ( 18  .) دـنا هدومن  مالعا  هناشنمدد  ياه 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 322 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیرت گرزب  هک  یتسینویهص ،  نمـشد  اب  يدربهار  نزاوت  یعون  هار  نیا  زا  ات  تسا  نیطـسلف  زرابم  ياه  هورگ  نادهاجم و  یتازرابم  ياه 
هب اه  تسینویهـص  هک  یلاح  رد  دننک .  داجیا  تسا ،  رادروخرب  زین  یبرغ  ياه  تلود  تیامح  زا  دراد و  رایتخا  رد  ار  یماظن  هناخدارز ي 
رد دننک و  شومارف  ار  دوخ  نیمزرـس  راب  نوخ  لاغـشا  هعجاف ي  نیطـسلف  دـیدج  لسن  نرق ،  مین  زا  شیب  تشذـگ  اب  هک  دـندوب  دـیما  نیا 

ار یتسینویهـص  نمـشد  يداهـشتسا ،  ياه  همانرب  دوش ،  هلاحتـسا  نانآ  دزن  تداهـش »  و «  داهج »  موهفم «  هرمزور ي ،  یگدنز  هربنچ ي 
ياه هناشن  زا  سوکعم  ترجاهم  دـیدشت  یلاغـشا و  نیطـسلف  هب  نایدوهی  ترجاهم  شهاک  دـنا . هتخاس  ور  هب  ور  یقیمع  تشحو  سرت و 

 : تفگ ناوت  یم  دندوهـشم و  الماک  هزغ  راون  زا  نوراش  ینیـشن  بقع  حرط  رد  تاریثأت  نیا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛  یتیعـضو  نینچ  زراـب 
ياضعا دوخ و  قح  رد  ار  نمشد  تایانج  طقف  ینامز  رگا  ینیطـسلف  نانز  دشاب .  یم  مسینویهـص »  هژورپ ي «  لالحمـضا  زاغآ  دنور  نیا 

دنا هدش  لیدبت  رگلاغشا  نمشد  یناسنا  ریغ  ياه  تسایـس  ربارب  رد  روهتم  روسج و  يزرابم  هب  کی  ره  کنیا  دندرک ،  یم  لمحت  هداوناخ 
هعماج ي تمواقم ،  عافد و  دـیازت  هب  ور  دـنور  دـنزیخ .  یمرب  اه  تسینویهـص  اب  هلباقم  هب  یعاـفد  دودـحم  تاـناکما  اـب  سرت ،  نودـب  و 
 ، ههرب نیا  رد  درادن . دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  روشک ،  لالقتسا  هار  رد  يراکادف  راثیا و  يارب  هک  دناسر  تیعقاو  نیا  هب  ار  ینیطـسلف 

رفاو یمهـس  لاـعف و  یــشقن  زا  يداهــشتسا ،  تاـیلمع  رد  میقتــسم  تکراـشم  اـت  هـتفرگ  دـهاجم  ياـه  هورگ  يربارت  یناـبیتشپ  زا  ناـنز 
ینیطـسلف نز  هزرابم ي  دامن  نیرت  صخاش  دـیامیپ ،  یم  ار  يدوعـص  ریـس  هک  ناوناب ،  هنابلط ي  تداهـش  تایلمع  يارجا  دـنرادروخرب . 

 - نیطسلف هضافتنا ي  دیهـش  نانز  تسا .  يرگراثیا  هدامآ ي  یناوج ،  راختفا  جوا  رد  ینیطـسلف  نز  هک  دشاب  یم  هتکن  نیا  رگنایب  تسا و 
هزرل تسینویهص ،  ندرک 91  یمخز  هتشک و  اب  هک  تسا  حتف »  یماظن «  هخاش ي  وضع  ینیطـسلف و  بلط  تداهـش  نز  نیلوا  سیردا  افو 

زا رگید  یکی  سلبان »  رهش «  یکیدزن  رد  ندنو »  تیب  ياتسور «  نکاس  هلاس  هثیعوبا 22  دمحم  نیراد  دنکفا - . رگلاغشا  نمشد  مادنا  رب 
دوب و سلبان  جاخلا »  هاگشناد «  یمالسا  نمجنا  وضع  یمالسا و  تاعلاطم  هتشر ي  يوجشناد  وا  تسا .  ینیطسلف  بلط  تداهـش  نارتخد 
هب هرخالاب  نیراد  هک  داد  یم  یهاوگ  ملد  دیوگ :  یم  نیراد  دیهش  ردام  دمآ . یم  رامش  هب  هاگشناد  نیا  رد  نایوجشناد  نیرت  هتـسجرب  زا 

خـیرات 27/2/2002 رد  يو  موش . دیهـش  ادـخ  هار  رد  ات  نک  اـعد  میارب  رداـم  تفگ : یم  نم  هب  هشیمه  وا  اریز  دیـسر ؛  دـهاوخ  تداـهش 
تایلمع اب  ( 19  ) ار تسینویهـص  هقطاقط 66  بیلدـنع  دیهـش  دـمآ - . لیان  تداهـش  عیفر  ماقم  هب  يداهـشتسا ،  یتایلمع  ماجنا  اب  يدالیم 

 . دـیامن یم  داجیا  بطاخم  رد  یفرگـش  ریثأت  ناـمرهق  زراـبم  نیا  ییوئدـیو  ملیف  درک . یمخز  اـی  تشک و  سدـق  رد  شیوخ  يداهـشتسا 
چیه تسا و  رذگدوز  یناف و  نآ  رد  یگدنز  ایند و  نیا  تفگ : دناوخ ،  یم  ار  شتیـصو  تشاد و  تسد  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  بیلدـنع 

يدنوادخ يابیز  تشهب  رد  نادواج  كاپ و  یگدنز  دشاب ،  نآ  هب  یبای  تسد  یپ  رد  دناوت  یم  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  درادن و  یشزرا 
راختفا رپ  مان  رگید  راب  هناروهتم ،  تایلمع  اب  هک  تسا  ینیطسلف »  داهج  شبنج «  بلط  تداهـش  نز  نیلوا  هلاس  همغارد 19  هبه  تسا - . 

نامیا یقالخا و  صیاـصخ  زا  یناوجون ،  لوا  ناـمه  زا  هبه  دیهـش ،  هداوناـخ ي  هتفگ ي  هب  دـناسر . تبث  هب  ار  ینیطـسلف  دـهاجم  ناوناـب 
رود و دارفا  دزنابز  لذـتبم  ياهزاوآ  عامتـسا  زا  زیهرپ  باجح و  نوچمه  یعرـش  لـئاسم  هب  وا  مازتلا  دـنب و  ياـپ  دوب و  رادروخرب  ییـالاو 

نیطسلف نامسآ  رد  رگید  يا  هراتس  تشگ ،  بقلم  نیطـسلف »  سورع  ای «  افیح »  سورع  هب «  هک  تارارح ،  ریـسیت  يدانه  دوب - . کیدزن 
رد یلاح  رد  يو  هناروسج ي  تایلمع  درادرب .  ماگ  دوخ  تلم  قوقخ  يالتعا  هار  رد  رتشیب  یهاگآ  اـب  اـت  دـناوخ  قوقح  ملع  يو  تسا . 

هداد رارق  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  رد  ار  رهـش  دوخ ،  یتینما  راوید  اب  یتسینویهـص  میژر  سیلپ  هک  دش  ارجا  افیح  یتسینویهـص  رهـش  بلق 
داـینب تسـس  نارگزواـجت  هایـس  لد  دـناسرب .  روهظ  هصنم ي  هب  ار  تردـق  ناراد  هیعاد  یکیژتارتـسا  تـالداعم  نـالطب  تساوخ  وا  دوـب .
ناـنچ هلمح  نیا  هبرـض ي  دـیامن . وحم  ار  هقباـس  یب  مادـقا  نیا  تشحو  بعر و  دـناوت  یمن  زگره  اـه  نآ  یبرغ  ناـیماح  تسینوـیهص و 

ارون هناعاجـش ي  مادـقا  دومن - . راداو  هیروس  ناملـسم  روشک  كاخ  نارابمب  هب  هناقمحا  یمادـقا  رد  ار  رگلاغـشا  میژر  هک  دوب  نیگمهس 
 ، دوب میرک  نآرق  ظفاح  لصحم و  ارون  تسا .  نیطسلف  سدقم  نیمزرـس  زا  عافد  رد  ناوناب  هسامح ي  زا  رگید  يدامن  زین  بوهلـش  لامج 

بلط 15 تداهـش  نیا  دـنیبب .  نانآ  لیخ  رد  ار  دوخ  تشاد  وزرآ  درک و  یم  يروآ  عمج  ار  هضاـفتنا  دیهـش  ناربهر  ياـیاصو  ریواـصت و 
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زا ار  نیطسلف  یلاغشا 1967 و 1948  قطانم  هک  هبیطلا ، »  یـسرزاب «  تسپ  هب  موسوم  یتسینویهـص  یـسرزاب  تسپ  کی  رد  ار  دوخ  هلاس 
. - دومن تبث  ینیطـسلف  بلط  تداهـش  نیرت  لاس  نس و  مک  ناونع  هب  ار  دوخ  مان  ناس ،  نیدـب  درک و  رجفنم  دزاـس ،  یم  ادـج  رگیدـکی 
يو دومن . ارجا  نینج  هاگودرا  رد  شا  هناخ  هب  تسینویهـص  حلـسم  ناـیماظن  هلمح ي  ياـنثا  رد  ار  دوخ  تاـیلمع  یقوسدـلا  ماـهلا  دـیهش 

 » وضع دیهش  نز  نیلوا  یـشایرلا  حلاص  میرم  دیامن - .  یمخز  ار  رگید  یماظن  دناسرب و 10  تکاله  هب  ار  تسینویهص  رسفا  ود  تسناوت 
لزلزتم نیطـسلف  يزاس  دازآ  مالـسا و  یلاعت  رد  ار  شـسدقم  فدـه  دنتـسناوتن  وا  ههام ي  هدـجه  هلاس و  هس  دـنزرف  ود  تسا .  سامح » 

هب موسوم  یهاگساپ  رد  یماظن  هقطنم ي  نیرت  مکحم  رد  ار  دوخ  تایلمع  یتسینویهص ،  عناوم  یمامت  نتشاذگ  رـس  تشپ  اب  يو  دنزاس . 
هب تمواقم ، داهج و  هصرع ي  رد  ار  ینیطـسلف  نانز  زیتس  خسار  مزع  دومن و  ارجا  یلاغـشا 1948  قطانم  هزغ و  راون  نیب  رزیا »  هاگرذگ  » 

یبمب اب  دهد و  بیرف  ار  یتینما  نارومأم  یمامت  دش  قفوم  تایلمع  نیا  يرجم  هک  دومن  فارتعا  نایماظن  دـشرا  هدـنامرف ي  دـناسر . تابثا 
زا لبق  یتاظحل  دوخ ،  يریوصت  هماـن ي  تیـصو  رد  یـشایرلا  حـلاص  میرم  ( 20 . ) دوـش یماـظن  تاماکحتـسا  دراو  تشاد ،  هارمه  هب  هک 

رادـید هب  ما  هقالع  اما  مراد -  ناشتـسود  ردـقچ  دـناد  یم  ادـخ  طقف  هک  مراد –  كدوک  ود  هکنیا  دوجو  اب  دـیوگ :  یم  نینچ  تداهش ، 
(21 . ) درک دنهاوخ  دشر   ، دنوادخ تاهجوت  تحت  هک  مراد  نانیمطا  مراذگ و  یم  تناما  هب  هداوناخ  دزن  ار  اه  هچب  نیا  تسا .  رتشیب  ادخ 

نز دهاجم  کی  تسد  هب  هک  تایلمع ،  نیا  زا  سپ  سامح ، »  یمالسا  تمواقم  شبنج «  راذگناینب  ربهر و  نیسای ،  دمحا  خیـش  دیهـش  - 
تایلمع ماجنا  يارب  نز  بلط  تداهـش  کی  زا  هک  تسا  يراب  نیلوا  ساـمح »  شبنج «  تفگ :  دـش ،  ماـجنا  « ماـسق ياـه «  نادرگ  وضع 

ام يدربهار  هریخذ ي  نانز  هک  میا  هتفگ  هتـشذگ  رد  ام  تسا . نمـشد  هیلع  تمواقم  رد  دیدج  لوحت  کی  مادقا  نیا  دـنک .  یم  هدافتـسا 
ياهدنبرمک نتسب  اب  ماسق ،  نیدلازع  دیهش  ياه  نادرگ  ناهدنامرف  زا  عیدق  مساب  شرسمه  هارمه  هب  عیدق  ءانس  دنتـسه - . تمواقم  يارب 

نکاس ملاسوبا  یـسیع  یلع  بنیز  دـندرک - . یمخز  زین  ار  رگید  یهورگ  دـندناسر و  تکـاله  هب  ار  نارگلاغـشا  زا  يرامـش  يراـجفنا ، 
اب دناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  تایلمع  نمشد ،  یتینما  ریبادت  رد  هنخر  اب  دش  قفوم  وا  دوب . سلبان  رهـش  قرـش  رد  میدق »  رکـسع  هاگودرا « 

نیا یپ  رد  دیازفیب .  دهاجم  ناوناب  تاراختفا  رب  يرگید  نیرز  گرب  ینیطسلف ،  ناگدنمزر  ياه  هسامح  خیرات  رد  رگید  يا  هسامح  قلخ 
هناتخـس ي رـس  ددعتم و  ریبادت  عناوم و  يدمآراک  يدج ،  تروص  هب  تسینویهـص  نارظن  بحاص  یماظن و  نارگلیلحت  رگید  راب  تایلمع 

تشاد تیاکح  يو  ندوب  برع  زا  الماک  هک  يرهاظ  اب  هلاس  يرتخد 18  هنوگچ  هک  دندرب  لاوس  ریز  ار  یلاغشا  نیطسلف  رب  مکاح  یتینما 
یـسامح تمواقم  ینیطـسلف  ریـسا  نانز  دناسرب . سدق  رهـش  رد  اه  تسینویهـص  ماحدزا  رپ  ياه  نوناک  زا  یکی  هب  ار  دوخ  دوب  هتـسناوت  ، 

نادرم شوداشود  نانز  نیا  دوش .  یم  بوسحم  نیطسلف  تازرابم  خیرات  رد  ینیرز  گرب  میژر ،  نیا  ياه  نادنز  رد  ینیطسلف  ریسا  نانز 
ویدار دـنا . هدرک  افیا  نیطـسلف  نامرآ  نیوکت  رد  ییازـسب  شقن  یمـسج ،  یحور و  ياه  هجنکـش  عاونا  ینالوط و  ياه  سبح  لمحت  اب  ، 

رد نتشاد  تسد  ماهتا  هب  یصقالادجسم  هضافتنا ي  زاغآ  زا  هک  درک  هراشا  ینیطسلف  نانز  زا  يدادعت  هب  یشرازگ  یط  یتسینویهـص  میژر 
هک يا  هلاس  راگن 25  همانزور  وجـشناد و  ینم  هنمآ  هلمج - :  زا  دنرب ؛ یم  رـس  هب  میژر  نیا  ياه  نادـنز  رد  یتسینویهـص ،  دـض  تایلمع 

ياه هجنکش  هدش و  ریگتسد  زواجتم  نایناج  طسوت  اهراب  هک  وا ،  دنناد .  یم  ینادنز  نانز  ياه  تیلاعف  ناکیپ  كون  ار  وا  اه  تسینویهص 
 . - دیدرگ موکحم  دبا  سبح  هب  يدوهی ،  کی  نتشک  ماهتا  هب  تیاهن ،  رد  دوب ،  هدیدرگ  لمحتم  يدارفنا  ياه  لولـس  رد  ار  یکانتـشهد 

تداهـش تایلمع  ماجنا  يارب  يزیر  همانرب  ماـهتا  هب  لاس 1367  رد  هک  تسا  یمالـسا »  داهج  شبنج «  هتـسجرب ي  نادـهاجم  زا  فاـطع 
تقـشم جـنر و  يدوهی ،  زابرـس  کی  هب  هلمح  ماهتا  هب  هک  تسا  ینیطـسلف  هلاس ي  هدراهچ  رتخد  لـیامح  هعبار  دـش - .  ریگتـسد  هناـبلط 

 . - تسا هدنارذگ  اه  تسینویهـص  ياه  نادنز  رد  ار  دوخ  رمع  زا  ینالوط  ياه  لاس  همیالـس  هدـجام  ( - 22  . ) دـیرخ ناج  هب  ار  تراسا 
رد تخس  رایسب  یطیارش  رد  هک  ( 23  ، ) رگید ریسا  نز  اه  هد  ریضخوبا و  انه  ورمع ،  یسیع  هراس  لازغ ،  داعس  هط ،  نیرسن  یعارلاانوس ، 

یتسینویهص میژر  تاعالطا  نامزاس  كاباش ( »  دارفا «  هنارگبوکرس ي  ياه  شور  عاونا  اب  دنرب ،  یم  رس  هب  نارگلاغـشا  تشادزاب  زکارم 
رب یلو  دنیامن ،  یم  هدافتـسا  دیدهت  یناور و  ياهراشف  عاونا  زا  دـنروآرد ، وناز  هب  ار  ریـسا  نانز  هکنیا  يارب  اه  تسینویهـص  دـنهجاوم . ( 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 324 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تباث نانآ  راب  تنوشخ  يرـشب و  دض  تامادـقا  اب  ییورایور  رد  ار  دوخ  یکاب  یب  تعاجـش و  ینیطـسلف  ریـسا  نانز  نانآ ،  روصت  فالخ 
داتس قباس  سیئر  رازاعیلا ، نیماینب  دنا .  هدومن  لمحت  ار  اه  متس  زا  يرایسب  دوخ ،  نهیم  تاجن  فرـش و  تزع ،  زا  تیامح  يارب  هدرک و 

هتخادرپ وگو  تفگ  هب  دوب ،  هدش  تشادزاب  تایلمع  زا  لبق  هک  ینیطسلف ،  بلط  تداهـش  نز  کی  اب  اصخـس  یتسینویهـص ،  میژر  شترا 
یم بیغرت  گرم  زا  لابقتـسا  كانرطخ و  لامعا  نیا  ماجنا  هب  ار  نانز  نیا  یلماع  هچ  منک  یمن  كرد  دنک :  یم  فارتعا  نینچ  وا  تسا . 

 ، قح هب  تسا و  نیطـسلف  نیمزرـس  ییاهر  شخب  دـیون  تسا و  يراج  ینیطـسلف  نانز  ناهذا  رد  نونکا  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  ( 24 . ) دنک
رد قمعت  هضافتنا  رارمتـسا  رد  ینیطـسلف  نز  تیروحم  ( 25 . ) درک داـی  ناـنز »  يدازآ  نارادلعـشم  ناونع «  هب  نیطـسلف  ناـنز  زا  ناوت  یم 
اب یمکحتـسم  راوید  هلزنم ي  هب  هراومه  وا  هک  تسا  یکاـح  سدـقم  تمواـقم  نارود  لوـط  رد  ینیطـسلف  نز  ياـهدرکلمع  اهرواتـسد و 

شتآ عافد ،  هصرع ي  رد  میقتـسم  روضح  بیاصم و  لمحت  هداوناخ ،  ماجـسنا  شمارآ و  ظـفح  رد  دوخ ،  هناگدـنچ ي  فیاـظو  يارجا 
میژر ناوارف  تاـیانج  مغر  یلع  اـت  هدـیمد  نآ  دـبلاک  رد  هزاـت  یحور  تـسا و  هدوـمن  تظفاـحم  يدـیماان  سأـی و  دابدـنت  زا  ار  هضاـفتنا 

حتف هار  نیطسلف ،  تلم  يور  شیپ  ياه  شلاچ  یمامت  مغر  هب  و  اه ،  هناخ  ندرک  ناریو  دیعبت و  ات  هتفرگ  راتشک  رورت و  زا  یتسینویهص ، 
نینچ اه  تلم  يزوریپ  رد  ار  نانز  رثوم  شقن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  ریبک  رامعم  دزاس .  راومه  ار  رفظ  و 

رد شناوناب  هک  یتلم  دـید . دـهاوخن  بیـسآ  تسه ،  یمالـسا  دـصاقم  دربشیپ  يارب  مدـقم  فص  رد  شناوناب  هک  یتلم  دراد « :  یم  ناـیب 
ب. ( 26 .« ) دش دنهاوخ  زوریپ  دنوش ،  رـضاح  نادیم  رد  اهدرم  زا  لبق  یناطیـش  ياوق  اب  ندش  هجاوم  اه و  تردق  ربا  اب  گنج  ياه  نادیم 

هجوت بجوم  یلامش ،  ياقیرفآ  رد  رئازجلا  یکیژتارتسا  ییایفارغج و  صاخ  تیعقوم  یلامـش  ياقیرفآ  رد  رئازجلا  صاخ  تیعقوم  رئازجلا 
اب یلاـم  باـسح  فـالتخا  و «  ییاـیرد »  نادزد  هلئـسم ي «  حرط  اـب  هناروزم  هک  دـیدرگ  یبرع  روـشک  نیا  هـب  هـسنارف  هناـبلط ي  هعـسوت 

دوخ یماظن  موجه  نومروب ،  لارنژ  یهد  نامرف  هب  هسنارف  شترا  يدالیم  هیئوژ 1830  مجنپ  رد  تخادنا . گنچ  نادب  رئازجلا »  تموکح 
يالیتسا تیبثت  يایوگ  رئازجلا  خیرات  دـعب ،  نرق  عبر  یط  ( 27  . ) دیماجنا تسکـش  هب  ینامثع  تلود  هزور ي  تمواقم 5  درک و  زاغآ  ار 

ياـهروشک رب  طلـست  يارب  یهاـگیاپ  ناونع  هب  ار  نآ  دوـمن  یم  شـالت  هسنارف  تلود  هدوـب و  نآ  لـماک  مامـضنا  روـشک و  نیا  رب  هسنارف 
لالقتـسا هک  يدالیم ،  لاس 1962  ات  هسنارف  طسوت  رئازجلا  لاغـشا  نامز  زا  دـهد . رارق  اه  نآ  ندـناشک  رامثتـسا  هب  ییاقیرفآ و  یمالـسا 

رد مالـسا ،  شخبحور  میلاعت  ياول  تحت  هک  دوب  یمدرم  دیدش  ياه  تدهاجم  هصرع ي  روشک  نیا  دـیدرگ ،  مالعا  نایناهج  هب  رئازجلا 
لالقتسا ( 28 . ) دندومن شیوخ  نآ  زا  ار  حتف  يزوریپ و  مالسا ،  نیبم  نید  يونعم  يورین  زا  ماهلا  اب  دنتسشنن و  تکاس  يدعت  ملظ و  ربارب 

تـسایس بالقنا  رد  يرئازجلا  نز  باجح  شقن  دوب .  هسنارف  يرامعتـسا  تسایـس  نرق  راـهچ  ياـه  یـسیدرگد  هلحرم ي  نیرخآ  رئازجلا 
هیرظن مدرم ،  تلاصا  مادهنا  يارب  رامعتسا  هاگتسد  دهد .  یم  رارق  تیمها  لوا  فیدر  رد  ار  نانز  هلئـسم ي  رئازجلا  هیزجت ي  يرامعتـسا 
بولغم ار  وا  تمواقم  دادعتسا  میربب و  موجه  يرئازجلا  هعماج  هتفاب ي  دوپ  رات و  هب  میهاوخب  رگا  درک : زاربا  نومـضم  نیا  هب  یـسایس  يا 
رامعتسا ( 29  .) مینک وج  تسج و  دنناشوپ ،  یم  ار  دوخ  هک  يرداچ  تشپ  رد  ار  اه  نآ  میهد و  رارق  طلـست  تحت  ار  اه  نز  دیاب  میزاس ، 
عوضوم يرئازجلا  نز  رداچ  دیدرگ . فورصم  رما  نیا  رب  يو  ششوک  مامت  سپ  نآ  زا  داد و  صاصتخا  یتفگنه  غلابم  هزرابم ،  نیا  يارب 

هب ياـه –  نمجنا  دادـعت  دـندومن .  یم  زیهجت  ار  دوـخ  تاکرادـت  نـیرت  عوـنتم  نمـشد  ياـهورین  نآ ،  یط  هـک  دـش  یمیظع  هزراـبم ي 
جیورت نانز »  قوقح  زا  عافد  ناونع «  اب  باجح »  هیلع «  ترفن  نآ  هارمه  دش و  رتدایز  زور  هب  زور  نانز  اب  یگتسبمه  يرای و  حالطـصا -
یـسایس لاجر  رظن  زا  یگنهرف و  هلاحتـسا ي  ریـسم  نتخاس  راومه  رطاخ  هب  ناـنز  ندرک  باـجح  یب  يارب  نارگلاغـشا  يراـشفاپ  تفاـی . 

هدرک و زکرمتم  هلئـسم  نیا  رب  ار  دوخ  یناور  تیلاعف  يالعا  دح  هک  زواجتم ،  يورین  تفر .  یم  رامـش  هب  يزوریپ  زاغآ  هطقن ي  هسنارف ، 
ياـه تیقفوم  هب  دوب ،  هدـناوخارف  تمدـخ  هب  يرئازجلا  نز  ریقحت  باـجح و  نداد  هولج  شزرا  یب  تهج  رد  ار  دوخ  یغیلبت  ناوـت  ماـمت 

يرداچ ره  تفر و  یم  رانک  هک  یباجح  ره  دناشکب .  یهابت  هطرو ي  هب  ار  هدـیقع  تسـس  نانز  یخرب  تسناوت  تفای و  تسد  يدودـحم 
یم دـقتعم  رتشیب  هدـش ،  تبث  تیقفوم  ره  زا  سپ  ناـنآ  دوشگ . یم  نارگرامعتـسا  مشچ  شیپ  رد  يا  هزاـت  قفا  دـش  یم  هتخادـنا  رود  هک 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 325 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناملـسم نانز  بلاغ  عومجم ،  رد  یلو  تسا .  یموب  هعماج ي  رد  برغ  ندـمت  خوسر  ذوفن و  يارب  یهاگ  هیکت  يرئازجلا  نز  هک  دـندش 
سیدـقت وا ،  یگنهرف  همجه ي  رگزواـجت و  لـباقم  رد  دـنداد و  ناـشن  دوـخ  زا  یمیظع  يریذـپان  ریثأـت  مجاـهت ،  نیا  ربارب  رد  يرئازجلا 

 ، درک هجاوم  تسکـش  اب  ار  نمـشد  دیلپ  فادها  دصاقم و  هک  سدقم ،  هزرابم ي  نیا  ( 30 . ) دـندناسر تابثا  هب  دوخ  لمع  رد  ار  باجح 
زا رتمک  هیواز  نیا  دنچ  ره  دور ،  یم  رامش  هب  نمشد  ربارب  رد  وا  زیمآ  تیقفوم  شالت  يرئازجلا و  نز  یـسایس  روضح  رد  یفطع  هطقن ي 

لارنژ هناـنیب ي  شوخ  رادـنپ  مغر  یلع  هنحـص  رد  يرئازجلا  نز  یـسایس  روضح  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یـسایس  نارگلیلحت  دـید 
هیلع هناحلـسم  هزرابم ي  هب  لیابق  ینامز  كدـنا  زا  سپ  رئازجلا ،  نیمزرـس  یـضرا  تیمامت  رب  لماک  يالیتسا  رب  ینبم  هسنارف  شترا  ياـه 

يرگتراغ و راک و  تیانج  شترا  نایهاپـس  هناـشنمدد ي  تامادـقا  يرگیـشحو و  رامعتـسا ،  هیرک  هرهچ ي  دـندیزای .  تسد  نارگلاغـشا 
مظنم ریغ  يا  هقطنم  ياه  شروش  لاس 1917  ات  درک و  ممـصم  شخب  يدازآ  گنج  رب  ینبم  دوخ  مزع  رد  ار  رئازجلا  قلخ  نانآ ،  يذاخا 

نتارونب و «  ینیونب »  فورعم «  هلیبق ي  ود  هرجرج ، »  هقطنم ي «  رد  يدالیم  لاس 1856  رد  هلمج  زا  دنتسویپ ؛  عوقو  هب  نیمزرس  نیا  رد 
هب تدهاجم ،  هنحـص ي  رد  گنج و  نادیم  رد  عاجـش  رواگنج و  مناخ  نیا  دـندیگنج . اه  لاس  همطاف  الال  دـهاجم  يوناب  تدایق  تحت  « 

دندـش یم  رجنم  تسکـش  هب  هسنارف  ياهورین  لـماک  تازیهجت  تلع  هب  هک  ددـعتم ،  ياـه  بـالقنا  زا  سپ  ( 31  .) دمآ لیان  تداهـش  زوف 
 « رئازجلا یلم  شخبیدازآ  ههبج ي  يربهر «  هب  رئازجلا  تلم  ربماون 1954  لوا  رد  هکنیا  ات  تشاد  همادا  رامعتـسا  دض  رب  یفخم  هزرابم ي 
اب يرئازجلا  نانز  زین  یتازرابم  راودا  زا  ههرب  نیا  رد  ( 32 . ) دز تسد  يراد  هنماد  نینوخ و  دربن  هب  تساخ و  اپ  هب  نیمزرس  نآ  رـسارس  زا 

يالتعا زا  یحطس  نانچ  ات  ار  نانآ  داقتعا ،  نامیا و  دندومن .  راهظا  یناشف  ناج  هصرع ي  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  لیم ،  لامک 
مدـع رطاخ  هب  ار  دوخ  نارهوش  اه  نآ  دوب . هدـمآرد  لصا  کی  تروص  هب  نانآ  يارب  تدـهاجم  ییوج و  راـکیپ  هک  دوب  هدـناسر  یحور 

تکراشم و هب  وا  قیوشت  رـسمه و  روضح  زا  ندش  مورحم  اب  دنتـسناد  یم  دـنچ  ره  دـندرک ،  یم  تمالم  خـیبوت و  گنج ،  رد  تکراشم 
ناوج نارتخد  هک  دوب  يا  هرود  نیا  دنریگ . شود  رب  ار  یگدنز  نیگنـس  راب  ییاهنت  هب  دـیاب  راچان  هب  ندـش ،  هتـشک  ای  ینادـنز و  لامتحا 

يافتخا ترورض  ( 33  . ) دـننکن جاودزا  دنتـسین  شخب  يدازآ  ههبج  وضع  هک  ینادرم  اـب  زگره  هک  دـندروخ  یم  دـنگوس  ناـشدوخ  نیب 
رد هک  ارچ  دوب ؛  هتخاس  ددرم  تازرابم  رد  نانز  میقتسم  روضح  هب  تبسن  ار  تضهن  نارس  رما ،  ودب  رد  نآ  ندوب  رطخ  رپ  هزرابم و  قلطم 

دربن رارـسا  ظفح  رد  هداعلا  قوف  يونعم  يورین  یقـالخا و  یلاـعت  دوب و  یم  لوئـسم  راکادـف و  نادرم  هزادـنا ي  هب  دـیاب  نز  هلحرم ،  نیا 
 ، فوخم ياه  نادنز  هبرجت ي  دوجو  اب  دنتشادن و  یکش  چیه  نمشد ،  يراک  تیانج  دادعتـسا  رد  بالقنا  نالوئـسم  تشاد .  یم  یناهنپ 

ياهدحاو دایدزا  تیاهن ،  رد  دـش .  دـهاوخ  هجنکـش  گرم  دـح  رـس  ات  ددرگ ،  فیقوت  هک  يرئازجلا  نز  ره  دـیدرت  یب  هک  دنتـسناد  یم 
زا يرئازجلا  نز  راختفا  رپ  همانراک ي  و  وس ،  کی  زا  یـسایس  ياه  لکـشت  یتاعالطا و  ياه  تیلاعف  هعـسوت ي  شخبیدازآ ، »  ههبج ي « 

یمامت امـسر  نانز  و  دنتخاس . دـعاقتم  هزرابم  راکیپ و  هنحـص ي  رد  نانز  هبناج  همه  تکراشم  هب  تبـسن  ار  تضهن  نارـس  رگید ،  يوس 
نودب یماع  نانز  یهاگ  هک  یهافش –  هدیچیپ ي  تاروتسد  مایپ و  لاقتنا  زا  نانا  ياه  تیلوئسم  دنتفرگ .  هدهعرب  ار  هدش  لوحم  فیاظو 

ناگدنمزر ییامن  هار  ساسح و  ياه  تیعقوم  ییاسانـش  اب  دـندش و  یم  عورـش  دـندرک –  یم  ظفح  ار  اه  نآ  دـیاب  یتامیلعت  هنوگ  چـیه 
یم قیقد  رایـسب  ياه  تیرومأم  بلطواد  ار  دوخ  دش ،  یمن  لزنم  زا  شرهوش  ای  ردام  نودب  زگره  نیا  زا  شیپ  هک  نز ،  دنتفای .  یم  همادا 
نانز ياه  تیلاعف  جیردت ،  هب  دـیامن .  لقتنم  ار  بالقنا  مهم  رایـسب  ياه  لمعلاروتـسد  ات  تخاس  یم  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جـنر  درک و 

زا زارتحا  يارب  هک  دندید  مزلم  ار  دوخ  دندوب ،  نایماظن  ریغ  یعمج  هتسد  ياهراتـشک  دهاش  هک  بالقنا ،  ناربهر  دنتفای . يرت  میظع  داعبا 
مدرم ماع  لتق  ییایرد ،  تالمح  دنریذپب .  دندوب ،  كورتم  ماگنه  نآ  ات  هک  ار ،  هزرابم  زا  يدیدج  لاکشا  تلم ،  ناهذا  رد  هنخر  داجیا 

هدهاشم دندید و  یم  دوخ  هب  ار  اه  هجنکش  نیرت  كانتشهد  رامعتـسا  لامع  طسوت  هک  یناینادنز  ياهدایرف  اه ، هدکهد  بصغ  تراغ و  ، 
رـس هک  دـناسر  تفاـیهر  نیا  هـب  ار  نازراـبم  درک ،  یم  کـیرات  رگزواـجت  لد  رد  ار  دـیما  هقراـب ي  زور  ره  هـک  رئازجلا ،  تـلم  جـنر  ي 

ار نمـشد  دـیلپ  رـصانع  مادـعا  نآ ،  لابند  هب  و  دـنزادرپب . ار  شیوخ  تایانج  صاصق  دـنناوت  یم  دوخ ،  يدوبان  اب  اـهنت  میژر  ناـگدرپس 
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تفر یمورف  یبالقنا ،  ياه  تیلاعف  رد  يراشفاپ ،  اب  دوجو و  مامت  اب  يرئازجلا  نز  هک  دوب  ماگنه  نیا  زا  دـندرک .  يزیر  هنانرب  یحارط و 
ناگدید يولج  زا  یفـصولا  دیاز  تداهـش  اب  دنک و  لمح  حالـس  یعافد و  تامهم  دوخ ،  رداچ  ریز  رد  هک  تفرگ  هدهع  ار  هفیظو  نیا  و 

هلحرم رد  دزاسن .  دوخ  هجوتم  ار  ینظ  چیه  يدرـس  نوخ  شمارآ و  ظفح  اب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیامن و  روبع  حلـسم  اپ  ات  رـس  نایماظن 
دراو رامعتـسا  رب  یکلهم  هبرـض ي  دـش و  هرجفنم  داوم  بمب و  راجفنا  یبالقنا ،  مادـعا  زا  معا  یکیرچ ،  تاـیلمع  يرجم  دوخ  دـعب ،  ي 

نوـهرم رئازجلا ،  لالقتـسا  دـش و  لاـبند  يرئازجلا  نز  يوـس  زا  يروـصت  لـباق  ریغ  تماقتـسا  اـب  بـالقنا ،  زا  شخب  نـیا  ( 34  . ) دروآ
 . تسا نوخ  شتآ و  نیمزرس  مانب  نانز  زا  اشاپوب  هلیمج  دنداتسیا .  فده  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  تسا  يزرابم  نانز  ریـش  ياه  يراکادف 

شخپ زا  دـیدرگ ؛  راد  هدـهع  شخب »  يدازآ  هـهبج ي  رد «  يریطخ  ياـه  تیلوئـسم  هجنکـش ،  يریگتـسد و  لاـمتحا  زا  یهاـگآ  اـب  وا 
يو تخادرپ .  یم  مدرم  راکفا  ریونت  ههبج و  درکلمع  لیلحت  هب  نوگانوگ ،  ياه  نمجنا  رد  تکرش  اب  دومن و  زاغآ  اه  تکارت  هیمالعا و 

رد دومن ، لمحت  نارگلاغـشا  ياهدنب  رد  ار  یناوارف  ياه  هجنکـش  دش و  ریگتـسد  يوسنارف ،  رـسفا  نیدنچ  نتـشک  بمب و  باترپ  مرج  هب 
وناز هب  نمـشد  ربارب  رد  یحور ،  فعـض  رثا  رب  هک  دندوب  یلم »  تاجن  ههبج ي  قباس «  ياضعا  زا  وا  رگ  هجنکـش  نادرم  یخرب  هک  یلاح 

تنایخ و گنن  درکن و  اشفا  ار  دوخ  نامزرمه  لحم  يروبـص ،  تمواقم و  اـب  يرئازجلا  ناوج  رتخد  نیا  دـندوب .  هدـش  میلـست  هدـمآرد و 
راشف هجیتن ي  رد  یلو  دش ،  موکحم  مادـعا  هب  هاگداد  رد  اشاپوب  تشاد .  هاگن  رود  هب  يرئازجلا  نز  هرهچ ي  زا  ار  شزاس  میلـست و  تلذ 
هلیمج دادـما و  ادـیروا  یلعوب ،  نب  هبیـسح  هیحـص ،  تفای .  فیفخت  دـبا  سبح  هب  وا  تازاجم  لود ،  ناربهر  تطاـسو  یمومع و  راـکفا 

رد ای  نارهاوخ  نیا  دنکفا .  یم  نینط  رئازجلا  خـیرات  شوگ  رد  دـبا  ات  نانآ  ياه  تدـهاجم  هزاوآ ي  هک  دنتـسه  ینانز  رگید  زا  دـیرجوب 
تداهـش هب  ناوارف ،  ياه  هجنکـش  لمحت  زا  سپ  اـی  دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  فک ،  رب  حالـس  رگرامعتـسا  میژر  ربارباـن  هزراـبم ي 

ینامز رد  دهد و  صاصتخا  دوخ  هب  يزوریپ  رد  نایاش  یمهـس  مالـسا ،  نآرق و  رون  اب  تسناوت  يرئازجلا  نز  هنوگ ،  نیدب  ( 35 .) دندیسر
هناقالخ رکفت  اب  و  یبالقنا ،  شندرم ،  اب  وا  دنزب ،  رانک  ار  یمالـسا  يژولوئدیا  ات  دیدرون  یم  رد  ار  رئازجلا  روشک  رامعتـسا  هطلـس ي  هک 

.1 هیملع .  هزوح  سردم  رگشهوژپ و  هوژپ ،  شناد  تشون • : یپ  دومن . دوخ  نآ  زا  رامعتسا  دصاقم  وحم  رد  فعاضم  يا  هرهب  دوخ ،  ي 
 ... رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوأ  مهضعب  تانموملاو  نونموملا  و  تسا ( :  هدمآ  هبوت  هروس ي  هفیرش 71  هیآ ي  رد 

نارمع و 35 لآ  هکرابم ي 195  تایآ  زین ر.ك . دـشاب (.  یم  هعماـج  حالـصا  تلاـسر  رد  نآ  تیمها  نز و  روضح  زا  یلیثمت  هیآ  هک  ( 
هک دنـشاب  یم  ابـس ،  هکلم ي  سیقلب ،  ییاور  نامرف  هب  رظان  لـمن  هروس ي   33،34،35،42،44 هکرابم ي 23،29،32 ، تایآ  . 2 بازحا ).

تیاده و دیدرگ و  جتنم  وا  یتسرپاتکی  هب  مالسلا ،  هیلع  نامیلس  ترضح  اب  ههجاوم  رد  يو  هنامیکح ي  دروخرب  يدنمـشوه و  تیارد و 
دمحم دیس  ص 93 /  ج 8 ، یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحاراد  توریب ،  نایبتلا ،  یـسوط ،  خیـش  ر.ك . تشاد ( .  یپ  رد  ار  شموق  يراـک  تسرد 

هروس ي تایآ  یـسررب  رد  هللا  لضف  همالع  ص 54 ). ج 3 ، ، 1397 هیمالـسالا ،  بتکلاراد  نارهت ،  موس ،  چ   ، نازیملا یئابطابط ،  نیـسح 
هب دریگ و  یمن  رارق  هفطاع  ریثأت  تحت  تسا ،  دـنمدرخ  هک  یناـسنا  دـنک ؛  یم  یفرعم  اـم  هب  ار  ینز  نینچ  نآرق  دراـگن :  یم  نینچ  لـمن 

.3 ص 11 ). ، 1414 كالملاراد ،  توریب ،  ةأرملا ،  لوح  هیمالـسالا  تالمأت  هللا ،  لضف  نیـسح  دمحم  دیـس  دـنک ( .  یم  تکوح  یبوخ 
هرجاهم نیلوا  ص 124 ،  ج 1 ، 1999 م ،  هیملعلا ،  بتکلاراد  توریب ،  رودخلا ،  تابر  تاقبط  یف  روثنملاردـلا  زاوف ،  یلع  بنیز  هدـیس 

رد ار  ینادـنزرف  هک  تسا  يزرابم  نز  هنومن ي  ءاـسنخ  . 5 . 12 هنحتمم : . 4 تسا .  هدومن  ترجه  هداـیپ  ياـپ  اـب  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  يا 
 ، دیـسر وا  هب  شدـنزرف  راـهچ  تداهـش  ربخ  یتقو  درک .  یم  قیوشت  ههبج  رد  تکرـش  يارب  ار  ناـنآ  دومن و  بیغرت  یمالـسا  هعماـج ي 

ربمایپ قیوشت  دروم  گنج  رد  نز  نیا  یـسایس  روضح  دیـشخب .  تفارـش  نم  هب  نانآ ،  تداهـش  هطـساو  هب  هک  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : 
.6 ص 30-27 ). ج 2 ، ماصتعالاراد ،  هرهاق ،  لوسرلا ،  لوح  تایباحـص  روبـصلادبع ،  نیهاـش  تفرگ ( . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
،366 ، 256 ، 163 ص 130 ، يرجه ،   1411 هوسا ،   ، تانموملا ءاسنلا  مالعا  نوسحلا ،  دمحم  ص 435 /  نیشیپ ،  زاوف ،  یلع  بنیز  هدیس 

يارب . 8 ص 153 . ج 3 ، ، 1373 یمالـسا ،  داشرا  گنهرف و  ترازو  مود ، چ  نارهت ،  رون ،  هفیحـص ي  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماـما  . 7 . 474

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 327 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


.9 ص 329-303 . 1418 ق ، ءارـسا ،  نارهت ،  مود ،  چ  لالج ،  لاـمج و  هنییآ ي  رد  نز  یلمآ ،  يداوج  هللادـبع  ر.ك . رتشیب ،  یـسررب 
يارب . 11 دـیآ .  یم  رامـش  هب  پاپ  نیمهاجنپ  دصیـس و  يو  . 10  . 21 هدـئام :   / 18 أبس : و 81 /   71 ءایبنا :  / 137 فارعا :   / 1 ءارسا : 

گنهرف رـشن  رتـفد  نارهت ،  مود ،  چ  نیطـسلف ،  هلئـسم ي  ناریا و  یتیـالو ،  ربـکا  یلع  ر.ك . دوـهی ،  تلود  یخیراـت  هنیـشیپ ي  یـسررب 
يارب ربماون 1917  رد 2  ناتـسلگنا ،  هجراخ  ریزو  مظعاردـص و  روفلاب ،  زمیج  روترآ  هک  يا  هیمالعا  . 12 ص 59-18 . ، 1380 یمالسا ، 
يدـح هب  وا  مادـقا  تیمها  درک .  مالعا  نیطـسلف  يدوهی  نهیم  سیـسأت  هب  ار  دوخ  یگتـسب  لد  همان  نیا  رد  تشاد و  لاسرا  دـلیچور  درل 
يارب سیلگنا  هجراخ ي  روما  ریزو  ای  ریزو  تسخن  زا  سدـق  رگلاغـشا  میژر  هلاس  همه  هک  ددرگ  یم  یباـیزرا  مهم  دوهی  هعماـج ي  يارب 

،1382 دـیراورم ،  نارهت ،  مهن ،  چ  یـسایس ،  همانـشناد ي  يروشآ ،  شویراد  ر.ك . دروآ ( .  یم  لـمع  هب  توعد  نآ ،  رد  نخـس  داریا 
تمواقم خـیرات  رد  داد و  يور  مود  یناهج  گنج  زا  شیپ  ياه  لاس  هک  تسا  یمایق  نیرت  صخاـش  ماـسق  نیدـلازع  ماـیق  . 13 ص 31 ).

 . ) دیاشگب رگلاغـشا  ياهورین  اب  ناناملـسم  هزرابم ي  رد  يدـیدج  لصف  تسناوت  تفای و  رابتعا  شزرا و  هسامح  کی  حطـس  ات  نیطـسلف 
 ، نیطسلف یف  هیمالسالا  ةروثلا  راصنا  هضافتنالا ،  ر.ك . هضافتنا ،  رتشیب  یـسررب  يارب  . 14 ص 175 ). نیـشیپ ،  یتیالو ،  ربکا  یلع  ر.ك .

ص 55-1. نارهت ،  ، 1382 یمالسا ،  گنهرف  رشن  رتفد  مود ، چ  نیطسلف ،  همانـشناد ي  جات ،  افـص  دیجم  ص 90-55 /  ، 1988 توریب ، 
زا . 16 ص 15 . ، 2002 ینیمخلا ،  مامالا  ثارت  رـشن  میظنت و  ۀسـسوم  نارهط ،  هینیطـسلفلا ،  هیحـضتلا  معد  ینیمخلا و  ماـمالا  رمتوم  . 15

انسدق يربخ «  هاگیاپ  . 18 ص 16 .  ( ، 83  / 9  / 1 مجنپ (  لاس  ش 81 ، سدقلا ،  ءادن  . 17 نیطسلف . »  یمالسا  داهج  شبنج «  ناهدنامرف 
 » هاگیاپ . 21  (. 1/11/82 مجنپ (  لاـس  ش 75 ، ناـمه ،  ر.ك . . 20  (. 1/8/1382 مراهچ (  لاـس  ش 74 ، سدقلا ،  ءادـن  ر.ك . . 19 « . 
 ، هدش شرازگ  رامآ  قبط  . 23  (. 1/1/1381 موس (  لاس  ش 63 ، سدقلا ،  ءادن  . 22 نیطسلف .  رامآ  رتفد  ینیطسلف ، »  یناسر  عالطا  زکرم 

ش 84، سدقلا ،  ءادن  دنا ( .  هدیسر  تداهـش  هب  نت  هدمآرد و 249  تراسا  هب  نیطسلف  هضافتنا ي  نارود  یط  ینیطـسلف  نز  دادعت 129 
 ، برع نانز  . 25 دادرم 1384 .) هبنشکی 2  متفه ( تسیب و  لاس  ش 7538 ، یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  . 24 . ( 1/12/83 مشش ،  لاس 

زین ج و  ص 31 ، ج 3 ، نیـشیپ ،  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  . 26 ص 14 . نیون ،  ياه  هشیدنا  رـشن  نوناک  نارهت ،  راودـیما ،  ارهز  همجرت ي 
سابع همجرت ي  هسنارف ،  يرگرامعتسا  خیرات  رنوک ،  ای  هیوازگ  ر.ك . رئازجلا ،  رد  تموکح  هنیـشیپ ي  یـسررب  يارب  . 27 ص 16 . ، 11

 ، یمالسا داهج  یقاقش ،  یحتف  ر.ك . . 28 ص 13-6 . شالت ،  يدعاس ،  رونا  رئازجلا ،  بالقنا  حابصلا ،  دیز  ص 149-147 /  یهاگآ ، 
 ، مق مود ، چ  اقیرفآ ،  رد  مالسا  دربن  یهاش ،  ورسخ  يداه  دیس  . 29 ص 97 . ، 1375 تاعالطا ،  نارهت ،  یهاش ،  ورسخ  يداه  همجرت ي 

دمحم همجرت ي  اریم ،  رامعتـسا  نوناف ،  ستنارف  ر.ك . يرئازجلا ،  نز  باـجح  رتشیب  یـسررب  يارب  . 30 ص 12-11 . یمالسا ،  تاغیلبت 
، ومه قاثیم /  نارهت ، هدـنبات ،  همجرت ي  باـجح ،  هلئـسم ي  رئازجلا و  ومه ،  ص 44-37 /  یمزراوـخ ،  نارهت ،  مود ،  چ  ناواـک ،  نیما 
 ، دهاجم نادرم  رئازجلا و  ردص ،  نسح  . 31 ص 50-38 . یمالسا ،  گنهرف  رـشن  نارهت ،  هدنبات ،  همجرت ي  رئارجلا ،  بالقنا  مجنپ  لاس 

همجرت رامعتسا ،  مد  نیسپاو  نوناف ،  ستنارف  . 33 ص 12-11 . ج 2 ، نیشیپ ،  یهاشورسخ ،  يداه  دیس  ر.ك . . 32 ص 130 . نادیواج ، 
ستنارف ص 25-20 /  خرف ،  رئازجلا ،  بالقنا  ناـشخرد  هرهچ ي  يدعـس ،  فسوی  ر.ك . . 34 ص 52 . سموق ،  نارهت ،  ناـیزوتاک ،  ي 
ياهدربن اه و  جنر  راوبود ،  نومیـس  ر.ك . . 35 ص 98-95 . سوط ،  مود ،  چ  یخرلگورسخ ،  همجرت ي  رامعتـسا ،  مد  نیـسپاو  نوناف ، 

ص 84-60. ، 1336 خرف ،  نارهت ،  یجارات ،  روصنم  همجرت ي  اشاپوب ،  هلیمج 

(1) مّلعت میلعت و  هصرع  ردردص  يدهلاتنب  هدیهش 

، ردص رقابدمحمدّیـس  شراوگرزب ، ردارب  داشرا  تیاده و  تمعن  اب  ردص  يدهلاتنب  هدیکچ  نیئآ  رهم  هلازغ  ( ، 2) یبارهش هتشرف  : هدنسیون
و ءارهزلا »  » سرادـم سیـسأت  تالاقم و  شراگن  اهباتک و  فیلأت  دـشخردب . مّلعت ، میلعت و  هصرع  رد  هژیو  هب  اـههنیمز ، همه  رد  تسناوت 

عفر ینید و  رئاعـش  مـیظعت  اـعد و  سلاـجم  يرازگرب  ناـشیا و  يارب  يوزوـح  سورد  سیردـت  ناوناـب و  يارب  یبهذـم  تاـسلج  لیکـشت 
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هب ارذگ  ياهراشا  نمـض  تسا  هدـش  یعـس  هلاقم  نیا  رد  دـنوشیم . بوسحم  وا  ریگمـشچ  ياهتیلاعف  هلمج  زا  نانز ، ِیعرـش  تالاکـشا 
رقابدّمحم هّللاۀیآ  ردـص ، يدـهلاتنب  اههژاودـیلک : ددرگ . میـسرت  تیبرت  میلعت و  هزوح  رد  وا  ياهتیلاعف  زا  ياهشوگ  يو ، همانیگدـنز 

نب یـسوم  ماما  هب  شايردپ  تبـسن  ردـص  يدـهلاتنب )  ) هنمآ مناخ  يردـپ  بسن  ءارهزلا . سرادـم  ءاوضالا ، هلجم  مّلعت ، میلعت و  ردـص ،
عیفر ماقم  هب  يزاریـش  نیـسحدّمحم  ازریم  زا  سپ  هک  دوب  لیعامـسا ، دیـس  دـنزرف  ردـیح ، دیـس  ناشیا  ردـپ  . » دـسریم مالـسلاهیلع  رفعج 
هنامز گرزب  ناملاع  زا  نیسای  لآ  نیسحلادبع  خیش  دنزرف  شردام  تشاد . ترهش  نامیا  ملع و  رد  ناشیا  دیـسر . نایعیـش  هّماع  تیعجرم 
شش زا  شیب  تشاد . یّنس  هلصاف  لاس  راهچ  رقاب  دّمحم  شردارب  اب  يدهلاتنب  دوب . دنزرف  هد  جاودزا  نیا  لصاح  دمآیم . رامـش  هب  دوخ 

، رعاش هدنـسیون ، اناوت ، ّیبرم  کی  وناـب  نیا  یتیـصخش  ياـهیگژیو  ( 4 .«) داد تسد  زا  ار  شردـپ  هک  دوـب  هتـشذگن  هنمآ  تدـالو  زا  هاـم 
نابل رب  يدنخبل  نانچ  ناوناب ، نتفریذپ  اب  يو  دوب . هدیدنـسپ  یترـشاعم  وکین و  یتایقالخا  اب  داقتعا ، اب  يدنمـشناد  دنمدرد و  يدنمـشیدنا 

وا تشاد . ناگدـنامرد  هب  تبـسن  يّدـح  زا  شیب  مرک  دوب و  يراشرـس  شوـه  ياراد  وا  دودزیم . ناـشناج  زا  ار  مغ  هک  دـناشنیم  اـهنآ 
ناسکی يدروخرب  همه  اب  اما  دادیم ، تیمها  اههدرکلیصحت  هب  تشاد . یمالـسا  تیبرت  رد  الوط  يدی  دوب و  فیفع  رگتیاده و  یمیمص ،
ناملسم عجارم  نانیمطا  دروم  رضاح و  اههنحص  همه  رد  دراد . يرتشیب  ریثأت  هدنیآ  ياهلسن  رد  هدرکلیصحت  هقبط  يو  داقتعا  هب  تشاد .

مالسا لماکتم  هرهچ  یلک ، روطهب  ناشیا و  باّذج  شور  هفطاع و  تبحم و  : » دیوگیم یقارع  دهاجم  نارهاوخ  زا  یکی  دوب . راگزیهرپ  و 
بجاو یعرـش و  هفیظو  ار  نارگید  هب  ندیـشخب  یهاگآ  دوب . یّلجتم  وا  رد  راثیا  تیاـهن  مدـیدیم . يدـهلاتنب  راوگرزب  دیهـش  نیا  رد  ار 

ذوفن اهلد  رد  يو  تیصخش  تسا . هتـسیز  اهنآ  اب  زارد  نایلاس  ییوگ  هک  دوب  ياهنوگهب  نارگید  اب  وا  يراتفر  هولج  تسنادیم . شیوخ 
یملعم نیلوا  ردام  تخومآ . شردام  زا  هناخ  رد  ار  نتشون  ندناوخ و  يدهلاتنب  هدیهش  نتـشون  ندناوخ و  يریگارف  ( 5 .«) تشاد یقیمع 

مّلعت میلعت و  دادعتسا  تواکذ و  هشیمه  شردام  دش . وا  تفرعم  ملع و  ياهماج  ِیقاس  هاگنآ  درک و  باریس  تبحم  رغاس  اب  ار  وا  هک  دوب 
میلعت لحارم  دـنکیمن . شومارف  مهدیم  دای  وا  هب  هک  يزیچ  ره  تفگیم : درکیم و  فیرعت  وا  ینهذ  هطاـحا  مهف و  زا  دوتـسیم و  ار  وا 

تامّدقم و تسخن  دـش . فجن  هیملع  هزوح  مزاع  لیـصحت  يارب  شردارب  اب  هک  دوب  هلاس  وا 11  دندش و  لیمکت  شردارب  ود  هلیـسو  هب  وا 
، هقف لوصا ، وحن ، فرـص ، يو  تخادرپ . زین  نیون  مولع  يریگارف  هب  ینید ، مولع  رب  هوـالع  تفرگ و  ارف  يو  دزن  ار  صاـخ  سورد  سپس 
هک اجنآ  ات  دیدرگ ، انشآ  یبرع  مولع  اب  شردارب  طسوت  بناوج ، همه  رد  تخومآ . ردارب  رضحم  رد  زین  ار  هریس  ریسفت و  قالخا ، ثیدح ،

یگدنلاب و تسوا . زا  تشگ » مهاوخن  زاب  دوخ  هار  زا  زگره   » فورعم رعش  درک . ادیپ  تردق  زین  رعش  نتـشون  رب  یناوجون  نینـس  رد  یتح 
ـ  هیلع هّللاناوضر  ردص ـ  رقابدمحمدیس  هللاۀیآ  شدیهش  ردارب  تسد  هب  وناب  نیا  ینید  یملع و  تیـصخش  ینید  یملع و  يورین  ماکحتـسا 

تخانـش ملع و  يراگزیهرپ و  لامک و  یلاعتم  تاجرد  هب  وا ، ياهییامنهار  اب  وناب  نیا  دیـسر و  ییافوکـش  یگدـنلاب و  هب  تفای و  جـضن 
رد سمـش  دّمحم  ياقآ  دنراد . یمیظع  ریثأت  ناسنا  تیبرت  دشر و  یفنم  ای  تبثم  دنور  رد  طیحم  تثارو و  هک  تسین  یکـش  دیدرگ . لیان 

ياههصخاش تامّدقم و  هک  مدیدرگ  دقتعم  نیا  هب  متشاد ، يدهلاتنب  هدیهـش  هیحور  اب  هک  ییانـشآ  لالخ  زا  نم  دسیونیم : دوخ  باتک 
بوسحم وا  تیـصخش  راتخاس  لیکـشت  ياهببـس  نیلوا  زا  لماع  ود  نیا  اسب  هچ  دندوب و  رتارف  طیحم  دشر و  ریثأت  ّدـح  زا  وا  تیـصخش 

زا ات  دندیـشخب  ییاناوت  وا  هب  دندرک و  مهارف  ار  یّقرت  جرادم  رد  يو  عیرـس  ریـس  تابجوم  هک  یلیاصخ  صیاصخ و  هکلب  دندیدرگیمن ،
يو زا  هداد و  رارق  وگلا  هعیـش  نانز  يارب  ار  وناب  نیا  هک  دـندوب  یفاصوا  لاصخ و  دـسرب ، لحارم  نیا  هب  درذـگب و  ناـکم  ناـمز و  فرظ 

شیوخ تایح  ياهزور  نیتسخن  زا  وناب  نیا  دناهتخاس . یگدنز  فادها  هب  هاگآ  زرابم و  نمؤم ، راگزیهرپ ، هتخیهرف ، نز  کی  زا  ياهنومن 
ياهبناـجهمه عیـسو و  ياـهقفا  وا  یتیبرت  یملع و  گـنهرف  دوب . هتـسارآ  یمالـسا  بیذـهت  ملع و  هب  ار  دوخ  دوجو  تداهـش ، زا  شیپ  اـت 

غوبن تلاـصا و  قـمع  دـندومنیم و  سکعنم  ار  داـعبا  نیا  زا  ياهشوـگ  1966 م )  ) نارود نیا  رد  ءاوضـألا  هـلجم  رد  وا  تـالاقم  تـشاد .
هدیزگرب و بلاطم  طقف  دیدرگیم و  رـشتنم  فرـشا  فجن  ياملع  زا  یعمج  طسوت  ءاوضالا  هلجم  دـنزاسیم . یّلجتم  ار  وناب  نیا  يدوجو 
هب فیلأت  تباتک و  رد  زاتشیپ  ناگدنسیون و  نیرتزراب  زا  هلجم  نیا  رد  هللاهمحر  يدهلاتنب  وناب  لاح ، نیا  اب  دندشیم . جرد  نآ  رد  زاتمم 
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تلاصا افرژ و  رد  یتالاقم  هدیهـش ، يوناب  نیا  زا  شیپ  ياهدنـسیون  نز  چیه  قارع ، روشک  مامت  یتح  ای  فرـشا  فجن  رد  دـمآیم . رامش 
ورهبور اهنآ  اب  دوخ  تیعقوم  ببس  هب  هدیهش  نآ  هک  تسا  ییاهدوبمک  مغریلع  بلطم ، نیا  . ) دوب هتشاگنن  وناب  نیا  ياههتـشون  ِناسمه 

شردارب دنتـشادنپیم  یـضعب  یتـح  هک  اـجنآ  اـت  دوـب ، زاـتمم  رایـسب  تناـتم  ثیح  زا  ءاوضـالا  هلجم  رد  وناـب  نیا  تـالاقم  تـسا ) هدوـب 
سورد تاسلج  ناوناب  يارب  فجن  ياملع  ناگرزب  دـنکیم . رـشتنم  شرهاوخ  مان  اـب  ار  دوخ  تاـبوتکم  تـالاقم و  ردـص  رقابدّـمحمدیس 

هقف و ملع  زا  یمیظع  ياهشخب  درک و  رذگ  زرم  نیا  زا  يدهلاتنب  هدیهش  یلو  دندادیمن ، لیکـشت  لوصا ، هقف و  ملع  هژیو  هب  يوزوح ،
دیهـش دیـس  هک  ییاهزور  بلغا  رد  تخومآ . هللاهمحر  ردص  رقابدّمحمدیـس  ردـص و  لیعامـسا  دیـس  شراوگرزب  ردارب  ود  دزن  ار  لوصا 
تمینغ ار  اهتصرف  نیا  زین  يو  دومرفیم ، هشقانم  بساکم  باتک  رد  صوصخب  یلوصا ، یهقف و  لئاسم  زا  یضعب  رد  ردص ) رقابدّمحم  )

رد دـمآیم و  باسح  هب  نکر  کی  ناونع  هب  یمومع  یهقف  ماکحا  شخب  رد  هدیهـش  نیا  هک  تسا  نیا  مراد  عطق  نادـب  هچنآ  درمـشیم .
هدهع رب  ار  رازگجح  نانز  ینید  ییامنهار  زین  جح  ماّیا  رد  يو  هکنانچ  دوب ؛ هنمؤم  نانز  زا  يرایـسب  هانپ  أجلم و  یهقف ، ماکحا  ندناسانش 
یملع تناطف  شوه و  دـنوریم . رامـش  هب  یعرـش  ماکحا  نیرتعیـسو  نیرتتخـس و  زا  نآ  ماـکحا  جـح و  لـئاسم  هک  یلاـح  رد  تشاد ،

، دوب هدرک  رکفت  اـهنآ  رد  هک  یتـفرعم ، یملع و  ياـهشخب  همه  رب  يو ، شوه  دوب و  زاـتمم  تناـطف  تواـکذ و  رد  يدـهلاتنب  هدـیهش 
هغلابم و درکیم ، بجعت  رهاوخ  یملع  هطاحا  ییاناوت  تناطف و  تواکذ و  زا  هللاهمحر  دیهش  دّیـس  مییوگب  رگا  هک  اجنآ  ات  تشاد ، هطاحا 

ارف جراـخ  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  ار  نآ  ینید  موـلع  بّـالط  هک  تـسا  یبـتک  هـلمج  زا  يراـصنا  خیـش  بساـکم  باـتک  مـیاهدرکن . وـلغ 
هزاجا ّقحتسم  دمهفب ، لماک  لکش  هب  ار  نآ  دریگارف و  نقتم  تروص  هب  ار  بساکم  باتک  سک  ره  دندقتعم : املع  زا  یضعب  دنریگیم و 

نیا يوس  زا  یبلاطم  لاح ، نیا  اب  تسا . نآ  لکـشم  قیمع و  یملع  بلاطم  باـتک و  نیا  تیمها  هدـنهدناشن  مـالک  نیا  دوشیم . داـهتجا 
باتک نیا  بلاطم  هرابرد  وا  تاشقانم  هب  تفگیم و  خـساپ  اـهنآ  هب  هللاهمحر  دیهـش  دیـس  هک  دـندشیم  حرطم  باـتک  نیا  هراـبرد  وناـب 

دّیس تاداع  زا  اریز  دوب ؛ هدرک  یط  ار  ماقم  نیا  هب  لوصو  رب  مّدقتم  یملع  لحارم  وناب  نیا  هک  دادیم  ناشن  تقیقح  نیا  و  دادیم ، باوج 
اهنآ ییوگخساپ ، مدع  توکس و  اب  دشیم ، ورهبور  دندوبن  ناشیا  حطـس  رد  یملع  بلاطم  رد  هک  یـصاخشا  اب  یتقو  هک  دوب  نیا  دیهش 
زگره یلو  دنزادرپن ، درادن  ياهدیاف  ناشیارب  هچنآ  هب  هک  درکیم  تحیـصن  ار  اهنآ  ای  دینادرگیم و  فرـصنم  لئاسم  نآ  رد  ثحب  زا  ار 

هک درکیم  تلالد  انعم  نیا  رب  شرهاوخ  اب  دیهش  دّیس  یملع  هریس  درکیمن . دروخرب  هنوگنیا  شرهاوخ ، یملع  ياهشـسرپ  اب  هطبار  رد 
لقن وناب  نیا  لوق  زا  دیهـشدّیس  يدهلاتنب و  هدیهـش  نیب  ار  ياهملاکم  فجنلا  ۀلطب  رد  ناقرف  ّما  دراد . داقتعا  وا  یملع  دنلب  حطـس  هب  يو 

زا یضعب  نایب  طسب و  حرش و  لوغشم  وا  دوب و  دّیس  يور  يولج  رد  انتفسلف  باتک  میدوب و  هتسشن  دّیس  هارمه  تاسلج ، زا  یکی  : » دنکیم
هفـسلف مرادـن . امـش  یفـسلف  یملع و  تاجرد  رد  ياهشیر  نم  اجک ... ! امـش  اـجک ، نم  اـم ! ياـقآ  متفگ : مردارب  هب  نم  دوب . نآ  ضماوغ 

؟ هنوگچ متفگ : دـیتسه . رتاـناوت  نم  زا  امـش  تسین . مهم  نیا  داد : باوج  نم  هب  دّیـس  دـیتسه . نآ  لـها  امـش  دراد و  یلها  تسا و  تخس 
ییاناوت تغالب  بولـسا  قایـس و  رب  مزرویم و  قایتشا  نآ  هب  مراد و  تسود  ار  رعـش  هکنآ  دوجو  اـب  نم  دیـسیونیم و  رعـش  امـش  دومرف :
یـسایس تازرابم  اهشالت و  دـیرتاناوت ». نم  زا  عضوم  نیا  رد  امـش  تسا و  یتبهوم  رعـش  مسیونب . رعـش  تیب  کـی  یتح  مناوتیمن  مراد ،

رد یتالاقم  راـشتنا  هب  تسد  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  قارع ، رد  هیئوژ 1958  ياتدوک 14  زا  دیهـش  دیوگیم : ( 6) قداص ّما  رهاوخ 
، شیاههتشون اهناتـساد و  رد  یبدا  ياههبنج  رانک  رد  تشونیم . بلطم  ج ، راعتـسم ا . مان  اب  ءاوضالا  رد  دز . اههمانزور  تّالجم و  یخرب 

تالکشم اما  درکن . جاودزا  وا  دنزاس . نومنهر  مالسا  لیـصا  یلاعتم و  قیاقح  هب  ار  نارگید  هک  دسیونب  ییاهباتک  تشاد  یعـس  هراومه 
هب دوبیم و  وا  رانک  رد  دـیاب  هراومه  هک  شردام ، يرامیب  یگدـنز و  تخـس  طیارـش  رطاـخ  هب  وا  درکیم . لـح  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگید 

داجیا یبیجع  كّرحت  قارع ، رد  شردارب  هارمه  هب  وا  دـنک . جاودزا  تسناوتن  یـسایس ، یعامتجا و  ياـهتیلاعف  رد  ردارب  یهارمه  رطاـخ 
ردـص رقابدـمحم  دّیـس  هک  یتدـم  هدـش  هتفگ  دومن . يریگمـشچ  ياـهتیلاعف  یهاگـشناد ، نارتـخد  شـشوپ  باـجح و  هنیمز  رد  درک و 

یلع ترـضح  رّهطم  مرح  رد  ياهبطخ  ردارب ، يریگتـسد  زا  سپ  راوگرزب  يوناب  نیا  تسا . هدوب  وا  طبار  ناشیا  هدوب ، رظن  تحت  هللاهمحر 
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یمخز و هتـشک و  ياهدـع  هک  دـش  اـپ  هب  یتارهاـظت  مرح ، رد  ینارنخـس  زا  سپ  دـش . يو  يریگتـسد  هب  رجنم  هک  دومن  داریا  مالـسلاهیلع 
میمـصت دمآ و  ولج  وا  هارمه  یلـصا  نابایخ  ات  مناخ  دندرک ، ریگتـسد  ار  ردص  هللاۀـیآ  هک  ياهبترم  نیتسخن  رد  دـندش . ریگتـسد  ياهدـع 

ياقآ لماح  هدـننار  هب  دـناهدمآ ، حّلـسم  نیـشام  اههد  هک  دـیدیم  وا  دنتـشاذگن . نارومأـم  یلو  دوش ، نیـشام  راوس  يو  هارمه  هک  تفرگ 
ینارنخـس دروآرب و  داـیرف  ناـکم ، ناـمه  رد  و  يدرگیم ، نامیـشپ  دوخ  راـک  نیا  زا  يوشیم و  رادـیب  وت  يزور  هرخـالاب  تفگ : ردـص 

هچ دـیاهدمآ ؟ بش  عقوم  نیا  هک  دنتـسه  باوخ  فجن  مدرم  دـیاهدرک  ناـمگ  امـش  : » دومرف تشاداو ؛ بجعت  هب  ار  همه  هک  درک  یبیجع 
طقف هک  حالـسیب  درم  کی  دیاهدید ؟ هرجفنم  داوم  هحلـسا و  ایآ  دیاهدرک ؟ هدـهاشم  هناخ  نیا  رد  يزیچ  هچ  دـناسرتیم ؟ ار  امـش  يزیچ 

نیا هب  نت  ارچ  دوب ؟ دهاوخ  باوخ  رد  ناتنادجو  یک  ات  دـناهدش . رادـیب  رگید  مدرم  دراد ؟ یموزل  هچ  ورین  همهنیا  دراد ! هدـیقع  نامیا و 
مالسلاهیلع نیسح  شردارب  هک  مالسلااهیلع  بنیز  دننامه  مهاوخیم  مدرگیمنرب . نم  تفگ : ردارب  هب  ور  و  دیاهداد ؟ رابتلالض  یگدنز 
ياـهریبکت اـب  درک ، تکرح  یتـقو  اـما  دوـب ، بقارم  مزـالم و  دوـب ، هداتـسیا  ردارب  لـماح  لـیبموتا  اـت  مشاـب . وـت  هارمه  درک ، یهارمه  ار 

و ( 227 ءارعش : « ) َنوبلقنی ٍبَلقنم  َّيا  اوملَظ  َنیّذلا  ُملعیسو   » هیآ اب  ار  دوخ  نانخس  و  دروآرد ، هزرل  هب  ار  نانمشد  بلق  شیوخ ، ياسآدعر 
هار رد  درک و  تکرح  رّهطم  مرح  تمس  هب  مه  يدهلاتنب  دندرب . ار  اقآ  دندوب و  تکاس  همه  داد . نایاپ  ( 128 فارعا : « ) نیقتملل ُۀبقاعلا  »

هجاوم دندوب ، میژر  لاّمع  هک  نامداخ ، تعنامم  اب  مه  مرح  رد  دنتفرگ ! ار  امش  عجرم  دندرک ! متس  امش  هب  مدرم ، يا  هک  دیشکیم : دایرف 
نآ يادرف  ناشیا  اما  مدـمآ . لزنم  هب  دـندوب و  مک  مدرم  دـنتفگیم : مناخ  تشاداو . هیرگ  هب  ار  همه  درک و  ینارنخـس  مه  اـجنآ  اـما  دـش ،

تکرح کی  هزیگنا  اهدایرف  نیمه  دـناوخارف . مایق  هب  ار  مدرم  روشرپ ، نانخـس  ریبکت و  ياهدایرف  اـب  تفر و  مرح  کـیدزن  رازاـب  هب  زور ،
لاس لوالا  يدامج  رد 20  هرخالاب ، دندوب . يو  هرابود  يریگتسد  هشیدنا  رد  اما  دندرک . دازآ  ار  ردص  هللاۀیآ  راچان  دش و  قارع  رد  میظع 

هب دورو  هزاجا  رودص  هب  ردص  هللاۀیآ  نتـشاداو  يارب  میژر  ياهشالت  نادنز  رد  مه  راب  نیا  اما  دندومن . ریگتـسد  ار  ردص  هللاۀـیآ   1400
ربمایپ كاـپ  دـنزرف  ود  نوخ  هب  شدـیلپ  تسد  دـیدرگ ، دـیماان  یثعب  میژر  نوچ  دیـسرن . ییاـج  هب  هوعدـلا » بزح   » میرحت ثعب و  بزح 

طـسوت تشاد ، رارق  نآ  رد  دیهـش  هناخ  هک  هراـمع ،»  » هقطنم لاـس 1399  بجر  زور 16  رجف  عولط  ماـگنه  دـش . هدولآ  هلآوهیلعهللایلص 
اقآ دورو ، زا  شیپ  دـندش . هناخ  دراو  اهنآ  دـش . هرـصاحم  دـندوب ، نت  زا 200  شیب  هک  شیاـهورین ، و  تینما ، ناـمزاس  سیئر  دعـسوبا ،

يارب دنادرگ . میهاوخزاب  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  میربب و  ار  وت  میهاوخیم  داد : باوج  نازرل  يادـص  اب  وا  یهاوخیم ؟ هچ  دعـسوبا  دومرف :
. منادیم تفگ : دـیمهف و  مناخ  دـنراد . راک  امـش  اب  ناشیا  میربب ، تردارب  دزن  ار  وت  میهاوخیم  دـنتفگ : دـش ؛ روطنیمه  مه  مناـخ  ندرب 
زا مه  ار  ناشیا  دشاب . ظوفحم  وا  شـشوپ  دندرک ، هجنکـش  ار  وا  رگا  هک  تسب  تفـس  چـم  ات  ار  دوخ  ياهنیتسآ  دـمآ و  لخاد  هب  سپس 
زین نادـنز  رد  ناشیا  هدیـسر ، ياهلقن  قبط  دـندناسر . تداهـش  هب  نیدرورف  هبنـشهس 19  بش  يدـهاوش ، رب  انب  دـندرب و  دادـغب  هب  فجن 

یبرع هدحتم  تاراما  زا  نئمطم  حـلاص و  دارفا  زا  نت   2 دندرک . ریگتسد  نیدرورف  هبنشکی 17  حبـص  ار  ناشیا  تشادنرب . هزرابم  زا  تسد 
دارفا نیرتهتـسجرب  زا  یکی  زا  لقن  هب  دنتـشاد ، نیمظاک  فجن و  رد  دـهاجم  همّالع  ناگتـسب  اـب  هک  ییاـهسامت  رد  دـندش و  قارع  مزاـع 
دارفا هبنشراهچ 20/1/59  بش  تعاس 12  هک  دنداد  شرازگ  دشابیم ، ردص  هللاۀـیآ  ناکیدزن  زا  زین  يو  هک  فرـشا ، فجن  هیملع  هزوح 

ردص هللاۀیآ  دنتفگ : دایز  ياهدیدهت  نمـض  هار ، نیب  رد  دندرب و  دوخ  اب  ار  وا  هتفر ، ناشیا  لزنم  برد  يولج  لیبموتا  اب 3  تینما  نامزاس 
همادا يو  تسا . فجن  مالـسلايداو  رد  هک  دوشیم  هجوتم  وا  دـندومن و  فـقوت  یتدـم  زا  سپ  دنتـسه . لـیبموتا  لـخاد  رد  شرهاوـخ  و 

نانکراک زا  یخرب  اب  هک  یتاقیقحت  رد  هدربمان  رفن  ود  دش . ماجنا  نفد  مسارم  دـندرک و  رـضاح  نکربق  دایز  تعرـس  اب  نارومأم  دـهدیم .
ره سّدقم  هزانج  يور  رب  برض  هجنکش و  زا  يدایز  صخشم و  رایسب  راثآ  هک  دندرک  شرازگ  دنداد ، ماجنا  فجن  مالسلايداو  ناتسربق 

. تشاد شیوخ  نانابنادنز  رگید و  ناینادنز  داشرا  رد  یعـسو  تشادنرب  هزرابم  زا  تسد  مه  نادنز  رد  يدهلاتنب  ( 7 .) دندشیم هدید  ود 
یملع و داـهج  یغیلبت  یمیلعت و  ياـهتیلاعف  دوـشیم . هدـهاشم  گرزب  ینز  خـیرات ، رد  یگرزب  درم  ره  راـنک  رد  هک  تسا  نینچ  نـیا  و 
ءارهزلا و سرادـم  سیـسأت  فلا . دوشیم : هراشا  راصتخا  هب  اهنآ  مها  هب  اجنیا  رد  هک  دوب  یلحارم  ياراد  هدیهـش  هدّیـس  یغیلبت  یتیبرت و 
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هیمظاک دادغب و  رد  یمالسا » هیریخ  قودنص   » هب هتسباو  ءارهزلا »  » سرادم ناراذگناینب  ناسسؤم و  زا  هدیهش  هدّیس  یگنهرف  زکارم  یخرب 
اریز دوبن ؛ یـشزومآ  ياهزاین  نیمأت  افرـص  ییادتباریغ  ییادتبا و  یـشزومآ  ياهعمتجم  نیا  سیـسأت  زا  وا  فده  1967 م ) . ) دوب فجن  و 
نیا سیسأت  بجوم  يرگید  ياهترورض  هکلب  دندادیم ، شزومآ  ار  رتخد  نازومآشناد  دنتشاد ، دوجو  قارع  رد  هک  یتموکح  سرادم 

ار یقالخا  فارحنا  داسف و  تابجوم  هک  ار ، يدام  گنهرف  اب  ییورایور  هلباـقم و  ناوتیم  اهترورـض ، نیا  هلمج  زا  دـندیدرگ ؛ سرادـم 
، کش نودب  دشخب . اقترا  ار  نز  هاگیاج  تسناوتیم  هک  عیسو  وحن  هب  حیحص  یمالسا  گنهرف  رـشن  نینچمه  دومن ، رکذ  درکیم ، مهارف 

نیا دـندوب و  رادروـخرب  دـندشیم ، مهارف  ناـگتخیهرف  شرورپ  تیبرت و  هنیمز  اـهنآ  لـالخ  رد  هک  ییاههویـش  نـیرترب  زا  سرادـم  نـیا 
، سرادم نیا  سیـسأت  يارب  تلود  تقفاوم  بلج  زا  سپ  دنتـشاد . تبـسانم  زین  نازومآشناد  ياهتساوخ  رـصع و  تایـضتقم  اب  اههویش 

سیردت مه  سرادم  نیا  رد  دنوشیم  سیردت  ییادتبا ) ریغ  ییادتبا و  عطقم  رد   ) یتلود سرادـم  رد  هک  یـسرد  داوم  نامه  تشگ  رّرقم 
یمالسا یتیبرت  یتدیقع و  سورد  زا  يرگید  داوم  داوم ، نیا  هب  هتبلا  دنوشن . عنم  لیصحت  همادا  زا  سرادم  نیا  نالیـصحتلاغراف  ات  دندرگ 

هلباقم ياههار  زا  یکی  دیوگیم : هراب  نیا  رد  ءارهزلا ،» سرادم   » ریدم یلدیص ، وناب  دندوب . هدیدرگ  هفاضا  ینّنفت  هدرـشف و  تروص  هب  زین 
، دوشیمن ماجنا  هلئـسم  نیا  و  تساهنآ ، دنمفده  رادتهج و  شرورپ  نارتخد و  نیون  تیبرت  هب  تیانع  مامتها و  یقالخا  داسف  جـیورت  اب 

ّتیوه اتـسار ، نیا  رد  ات  دـنزرویم  مامتها  نیا  رب  دـناهدش و  هداد  صاـصتخا  روظنم  نیا  يارب  هک  یمالـسا  سرادـم  داـجیا  قیرط  زا  رگم 
نیناوـق شـشوپ  تحت  هک  یمـسر ، یّلم  سرادـم  نـیا  سیـسأت  يارب  يدـهلاتنب  هدیهـش  دوـش . هدـنادرگزاب  يو  هـب  ناملـسم  نز  یقیقح 

دومن هفاضا  یسرد  داوم  ریاس  هب  سرادم  نیا  رد  نارتخد  تیبرت  يارب  زین  یـسرد  هدام  ود  زا  شیب  درک و  یناوارف  شالت  دندوب ، یتموکح 
ات تشامگ  راک  نیا  رب  دنتشاد ، مازتلا  یمالسا  تانوئـش  هب  دندوب و  صاخ  يایازم  یملع و  تیافک  ياراد  هک  ار ، ياهملعم  هعیـش  ناوناب  و 

. داد رارق  هیمظاک  دادغب و  زین  ار  سرادم  نیا  زکرم  تشاذگ . ءارهزلا » سرادم   » ار سرادـم  نیا  مان  دـنریگ و  رارق  نارتخد  يوگلا  هوسا و 
گنهرف شزومآ  وا  مهم  ياهتیلاعف  زا  یکی  هنیمز ، نیا  رد  دـندوب . ییادـتباریغ  ییادـتبا و  هسردـم  كدوک ، دـهم  لـماش  اـهعمتجم  نیا 

هب یمازلا  روضح  کی  یط  هسردـم ، تقو  نایاپ  زا  سپ  هک  دوب  سرادـم  نیا  ناسّردـم  ناـملعم و  هب  دـنمفده  یمالـسا  تیبرت  رادـتهج و 
، دنتشاد ياهناخترازو  يرـسارس  تاناحتما  رد  یناوارف  ياهتیقفوم  یتلود ، سرادم  هب  تبـسن  سرادم  نیا  دشیم . هداد  شزومآ  ناشیا 

فـص نآ  هب  دورو  يارب  هک  دوـب  يّدـح  هـب  سرادـم  نـیا  هـب  مدرم  لابقتـسا  دـندوب و  روهـشم  یتـیبرت  یملع و  تّوـق  هـب  هـک  ياهنوـگهب 
دیدرگیم و یصاخ  رادم  رب  سرادم  نیا  رد  يدهلاتنب  هدیهش  روضح  دنتـشادن . ار  نابلطواد  همه  شیاجنگ  سرادم  نیا  دندیـشکیم و 

فیرـشت فرـشا  فجن  میلعت  زکارم  هب  زین  زور  هس  دـشیم و  رـضاح  دوـب ، یـضتقم  هک  سرادـم  زا  مادـک  ره  رد  هتفه  زا  زور  هس  ناـشیا 
رد یلدیص  مناخ  دندیسر . یتکربرپ  جیاتن  هب  تاناکما ، یمک  مغریلع  دنداد و  رمث  يدهلاتنب  هدیهـش  ياهتدهاجم  ماجنارـس ، دربیم .

دوجو ءارهزلا  سرادم  نالیـصحتلاغراف  زا  ياهعومجم  سراف ، جیلخ  ایناتیرب و  رد  منیبیم  هک  تسا  یتخبشوخ  هیام  : » دـیوگیم هراب  نیا 
نیا رد  هدییور  ياههفوکش  تسا  دیما  دنناشوپب و  لمع  هماج  هدیهـش  نیا  ياهوزرآ  هب  دنتـسناوت  اهنآ  هک  ملاحـشوخ  رایـسب  نم  دنراد و 

ناکما نانز  هعماج  زا  یمیظع  شخب  يارب  یّلک ، روط  هب  سرادـم  نیا  دـنوش ». دـهاجم  ینارـسمه  تلاـسر و  بحاـص  ینارداـم  هسردـم ،
ببس هب  دوب ، اهنآ  ندومن  دساف  يارب  ياهلیسو  هک  یتموکح ، سرادم  هب  دورو  زا  نارتخد  نیا  زا  یـضعب  اریز  دندرکیم ؛ مهارف  شزومآ 

مهارف ار  یموـمع  گـنهرف  ینید و  ياـهشزومآ  يریگارف  تصرف  ناوارف  هدـع  نـیا  يارب  سرادـم  نـیا  یلو  دـندشیم ، عـنم  ناـشباجح 
رد ار  دوخ  تمالس  تقو و  لام و  درک و  یناوارف  شالت  كرابم  یعرـش  رما  نیا  هار  رد  يدهلاتنب  هدیهـش  هک  تسین  یّکـش  دندومنیم .

وناـب دزادرپـب . سرادـم  هب  هجوت  تراـظن و  سیردـت و  رما  هب  اـت  دوب  تکرح  رد  فجن  دادـغب و  نیب  میاد  وا  تشاذـگ . رما  نیا  ماـجنا  هار 
ار مزور  نم  تفگیم : نم  هب  يدهلاتنب  : » دنکیم تیاکح  هنوگنیا  نارود  نآ  رد  هنیمز و  نیا  رد  هدیهش  نیا  ياهتدهاجم  زا  یلدیص 

مهدیم لیکشت  هناخ  رد  ار  یتاسلج  اهرصع  مزادرپیم ، لزنم  روما  یصخش و  لامعا  زا  یـضعب  هب  ار  رهظ  منارذگیم و  هسردم  هرادا  رد 
یهقف یگنهرف و  یمالـسا و  بـتک  ندـناوخ  هـب  اـهبش  رد  تـقو ، ناـیاپ  زا  سپ  مراد و  لاغتـشا  مالــسالا  عئارــش  هـقف و  سیردـت  هـب  و 
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مناوخیم حبص  زامن  يوضو  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  یهاگ  اهراک ، رد  لاغتشا  ترثک  رطاخ  هب  نم  : » دیوگیم نینچمه  وا  ( 8 .«) مزادرپیم
هدرک ادیپ  یملع  ثیح  زا  ارهزلا » سرادم   » هک یمانشوخ  لیلد  هب  مروآیم ». اجب  حبص  زامن  يوضو  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زامن  یهاگ  و 

لاس همانـشخب  رودص  يارب  ار  هنیمز  هک  دوب  یبابـسا  زا  یکی  نیا  تفرگ و  رارق  هجوت  مارتحا و  دروم  دش و  دـنلب  هعماج  رد  وا  هزاوآ  دوب ،
هناخترازو نیا  هب  سرادـم  نیا  رب  هّمات  تراـظن  تیلوئـسم  درک و  مهارف  میلعت  تیبرت و  ترازو  هب  سرادـم  نیا  قاـحلا  رب  ینبم  1972 م 

کی سیـسأت  يو  مهم  ياهتیلاعف  رگید  زا  درک . كرت  ار  سرادم  نیا  اب  يراکمه  يدهلاتنب  هدیهـش  هک  دوب  خیرات  نیا  زا  دـش . لقتنم 
سیسأت زین  يرگید  تاعامتجا  وا ، تّمه  هب  تشاد . هدهع  هب  ار  یمالـسا  یگنهرف و  ياهتیلاعف  هک  دوب  نیمظاک  رهـش  رد  یگنهرف  زکرم 

، یقارع دهاجم  نارهاوخ  زا  یکی  دمحا ، ّما  دنتفاییم . روضح  راشقا  رگید  نادنمراک و  نایوجـشناد ، نازومآشناد ، اهنآ ، رد  هک  دـندش 
توعد باتک  فیلأت  یگدنـسیون و  هب  ار  نارگید  هراومه  تشاد و  یمالـسا  میهافم  یـسررب  رب  يدایز  هیکت  ناشیا  دـیوگیم : وا  هراـبرد 

زا ار  یتادراو  ِیبرغ  گنهرف  دـیادزب ، نانز  هعماج  زا  ار  فارحنا  تیلهاج و  رهاظم  دـهد و  رییغت  ار  ناـنز  هعماـج  تساوخیم  وا  درکیم .
زا کی  ره  زا  دوخ ، تامیلعت  راکفا و  اب  دیـشوکیم  وا  دهن . انب  یمالـسا  دـیاقع  راتفر و  هیاپ  رب  يدـیدج  تخاس  نآ ، ياج  هب  و  دربب . نیب 

یباتک شرمع  رخاوا  رد  ناشیا  دـنک . توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  نارگید  دـناوتب  هک  یـسک  دزاسب ؛ هاگآ  نمؤم و  صخـش  کـی  شناـیفارطا 
ب. تسین . سرتـسد  رد  باـتک  نیا  هنافـسأتم  یلو  دوب ، هدومن  سکعنم  ار  دوخ  تاـساسحا  اهجـنر و  اـهدرد و  نآ ، رد  هک  دوـب  هتـشاگن 
زا هنومن  کی  سیردت ،»  » دومیپ و مّلعت  میلعت و  هار  رد  ار  يزارد  هار  هللاهمحر  يدهلاتنب  هدیهش  هدیـس  اعد  تاسلج  يرازگرب  سیردت و 

يارب ابلاغ  يوزوح  یسرد  ياهباتک  هکنیا  هلمج  زا  دنتشاد ؛ رارق  يدهلاتنب  هار  رس  رب  یتالکـشم  یملع ، ریـس  رد  دوب . وا  ياهشـشوک 
سیردت هار  رد  هک  يرگید  لکـشم  دوب . زاین  بلطم  میهفت  نییبت و  يارب  حضاو  یـشور  هب  لیلد ، نیمه  هب  دندوب . هدشن  هتـشاگن  سیردـت 

داوم نیا ، رب  هوالع  دندوب . یگنس  پاچ  ابلاغ  اهباتک  دوب ؛ اهباتک  نیا  مهرد  ياهراتشون  دب و  ياهپاچ  تشاد  دوجو  يوزوح  سورد 
فراعتمریغ و مدرم  هّماع  يارب  ًالومعم  لیلد ، نیمه  هب  دنتـسه و  یـصاخ  تاحالطـصا  زیامتم و  یتعیبط  ياراد  اههزوح  رد  یملع  یـسرد 

لیعامـسا دیـس  موحرم  شردارب  ود  اب  یکیدزن  ببـس  هب  يدـهلاتنب  هدیهـش  تسین . نکمم  اناوت  داتـسا  کی  هب  هعجارم  نودـب  اهنآ  مهف 
یملع داوم  رب  يو  هطاحا  دنک و  روبع  تالکشم  نیا  همه  زا  ات  تشاد  ار  ییاناوت  نیا  امهّرس ـ  هللا  سدق  ردص ـ  دلاخ  دیس  دیهـش  ردص و 

رد هک  سیردـت  ياـههقلح  زا  يدـهلاتنب  یقیقح  فدـه  دربیم . ـالاب  سیردـت  رب  ار  وا  یگتـسیاش  یلوصا ، یهقف و  داوم  هژیو  هب  هزوح ،
رد هار  نیا  همادا  تیلوئـسم  لّمحت  يارب  ار  ناشیا  هک  دوب  نیا  يو  فدـه  هکلب  دوبن ، هبلط  میلعت  شرورپ و  طقف  دادیم ، لیکـشت  شاهناخ 
هب دنناوتب  دننک و  ادیپ  تردق  ناوناب  هیملع  ياههزوح  داجیا  رب  دنناوتب  هک  دنک  داجیا  ناشیا  رد  یملع  ییاناوت  نانچ  دیامن و  هدامآ  هدـنیآ 

، نآ رد  هک  دز  تسد  یمومع  ینید  گنهرف  یحاّرط  هب  سیردت ، رانک  رد  يدهلاتنب  هدیهش  دنزادرپب . یمالـسا  تامیلعت  گنهرف و  رـشن 
يریظنیب يزوریپ  هب  هنیمز ، نیا  رد  وا  دومنیم . حرطم  زور  تایضتقم  اهيدنمزاین و  اب  بسانتم  یمجـسنم  ياهشور  اب  ار  یمالـسا  راکفا 

لکـش هراـبرد  دوخ  تارظن  هراـبرد  یهاـگ  وا  دوب . هتفرگ  رارق  ناـنز  هعماـج  نوگاـنوگ  تاـقبط  لاـبقا  دروـم  رما  نیا  دوـب و  هتفاـی  تسد 
گنهرف ذیفنت  هار  رد  تسا  بجاو  هک  یلّوحت  هرابرد  دنبای و  اقترا  نادـب  دـیاب  سلاجم  نیا  هک  یحطـس  هنانز و  هضور  سلاجم  يرازگرب 
جاودزا تبسانم  هب  هک  ییاهلفحم  يرازگرب  عون  هرابرد  يو  دومنیم . حرطم  یبلاطم  دریذپ ، ماجنا  ناوناب  ياههورگ  نیب  رد  لیـصا  ینید 
جاودزا تقیقح  مهف  يارب  یبوخ  تبسانم  دنوش و  لیکشت  یمالسا  بادآ  قالخا و  اب  لفاحم  عون  نیا  ات  دومنیم  لّمأت  دندشیم ، لیکشت 

رادروخرب يدام  روما  هب  مامتها  مدع  لماک و  ماجسنا  یلاع و  قالخا  زا  رهوش  نز و  هک  تسنادیم  مزال  دنشاب و  مالـسا  رد  نآ  فادها  و 
هدیعس هدیهـش  فیلأت  تباتک و  ج . ددرگ . عقاو  هجوت  دروم  زین  تسا  راگزاس  تابـسانم  نیا  اب  هک  یحرف  رورـس و  یعیبط  لکـش  دنـشاب و 

فادـها و هـب  لـین  يارب  ییوـگهصق  ياـهشور  يریگراـک  هـب  يزادرپهـصق و  شراـگن و  رد  رهاـم  تـسدربز و  ياهدنـسیون  يدـهلاتنب 
هکنآ اـب   ) فجن رد  هک  ياهنوگ  هب  دـیمان ، ناوناـب  ياوشیپ  زاتـشیپ و  هنیمز ، نیا  رد  ار  وا  ناوتیم  رظن ، نیا  زا  دوـب . دوـخ  ياهيرگنـشور 

وناب نیا  لاح ، نیا  اب  میسانشیمن . يدهلاتنب  هدیهش  زا  شیپ  ار  یناملـسم  هدنـسیون  يوناب  چیه  دوب ) ینید  تیعجرم  هیملع و  هزوح  زکرم 
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هب تبـسن  یهاـگ  يو  میــسانشیم ، وا  زا  هـچنآ  بـسح  رب  دوـبن و  ییاـمندوخ  ترهــش و  شفدـه  زگره  دوـب و  یگداـس  عـضاوت و  لـها 
دوـجو وا  رد  دـنک  هتـسباو  اـهباتک  نآ  هب  ار  وا  هک  ياهقـالع  دنتـسین و  وا  زا  اـهباتک  نیا  هکنآ  ییوـگ  درکیم ؛ لـهاجت  شیاـهباتک 

، دشاب هداد  رارق  يرگـشیاتس  ییوگانث و  ضرعم  رد  ار  شدوخ  ای  هدومن ، راختفا  اهباتک  نآ  هب  وا  زگره  هک  تسا  هدشن  هدینـش  تشادـن .
نیا هچنآ  دیامن . شـشوک  یمالـسا  يرادیب  داجیا  هار  رد  دـنک و  تمدـخ  مالـسا  هب  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  هک  دوب  نیا  وا  فدـه  هکلب 

ترهش زا  تساوخیم  دوب ؛ هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ردص  هنمآ  هدیعس  هدیهش  هک  دوب  يدهلاتنب »  » راعتـسم مان  دنکیم  دییأت  ار  تقیقح 
نیا باختنا  یتح  تشادن و  دوجو  یفرع  یعرش و  لاکشا  چیه  وا ، یقیقح  مسا  نتشون  رد  هک  یلاح  رد  دنیزگ ، يرود  تاذ  ّبح  ایر و  و 
اهنت درکیم و  رداص  دارفا  یقیقح  مان  اب  طقف  ار  رشن  زّوجم  تاعوبطم  رب  تراظن  تالیکشت  اریز  دوبن ؛ زین  یتینما  تالکـشم  رطاخ  هب  مسا 
هلجم رد  ار  شتالاقم  راشتنا  يدـهلاتنب  هدیهـش  دـنیزگ . يرود  ترهـش  زا  دـنامب و  یقاب  سانـشان  يو  هک  دوب  نآ  مان  نیا  شنیزگ  ببس 
رشتنم یبوقعی  یـسوم  خیـش  موحرم  هلیـسو  هب  هک  زین ، نامیا  هلجم  رد  درک . عورـش  دندادیم ، راشتنا  ار  نآ  املع  زا  یتعامج  هک  ءاوضالا ،

نشور و يرکف  رب  لمتـشم  دنتـشاد و  ياهزات  حور  وا  تالاقم  دوب و  زاتمم  دوخ  شراـگن  رد  يو  دـیناسریم . پاـچ  هب  یتـالاقم  دـشیم ،
هدیهـش تاّفلؤم  دـندوب . ترهـش  هب  هقالع  تیـصخش و  زاربا  ییامندوخ و  رهاظم  زا  يرود  لامک  رد  نامز و  تالکـشم  لح  ياـهراکهار 

.7 ّجحلا ؛ تارّکذم  . 6 یفشتسملا ؛ یف  ءاقل  عارـص  . 4 لجر ؛ ناـتئرما و  . 3 ۀعئاضلا ؛ ۀلاخلا  . 2 رصتنت ؛ ۀلیضفلا  . 1 زا : دنترابع  يدـهلاتنب 
یطخ تاـّفلؤم  يو  یبـنلا . عم  ةأرملا  . 11 هقیقحلا ؛ نـع  ۀـثحابلا  . 10 ةوـعد ؛ ۀـملک و  . 9 ۀملـسملا ؛ ةأرملا  تـالوطب  . 8 ملعا ؛ تـنک  ینتیل 
اهنآ وا ، تداهش  زا  سپ  هللاهمحر  ردص  رقابدمحمدّیس  دیهـش  تیب  لاوما  هرداصم  ماگنه  قارع  رب  مکاح  هاگتـسد  هک  تشاد  زین  يرگید 

راید رد  هک  دوب  ياهفّرـشم  دـهاشم  مارحلاتیب و  قاتـشم  هللاهمحر  يدـهلاتنب  هدیهـش  بلق  جـح  رد  تیبرت  میلعت و  د . دومن . هرداـصم  ار 
هدیهش تفرگیمارف . ار  شدوجو  يریگارف  حرف  بیجع و  قوش  تلاح  دیـسریم ، ارف  جح  ماّیا  یتقو  دنتـشاد . دوجو  هنیدم  هّکم و  سّدقم 

جح راپـسهر  درکیم ، تکرح  هیمظاک  دادـغب و  زا  هک  اهناوراک ، زا  یکی  رد  ینید  يدـشرم  دـننامه  جـح  مایا  رد  هللاهمحر  يدـهلاتنب 
عجارم زا  یناوارف  ياواتف  رب  یهقف  هیحان  زا  هکنآ  لیلد  هب  تخومآیم و  نانز  هب  ار  نآ  ماکحا  جـح و  لـئاسم  جـح ، ماـّیا  رد  يو  دـشیم .

مکح هک  دروخیمرب  ياهلئـسم  هب  رگا  درکیم . هدروآرب  شدوخ  دـهتجم  ياوتف  قبط  ار  يدـّلقم  ره  یملع  زاین  تشاد ، هطاحا  نوگاـنوگ 
داجیا ه . دـنک . تفایرد  اهنآ  زا  ار  یعرـش  مکح  اـت  تفرگیم  ینفلت  ساـمت  ردـص  هللاۀـیآ  شردارب  اـب  تشادـن ، دوجو  اـههلاسر  رد  نآ 
یمیظع شقن  وا  دـّلقم  ناوناب  ردـص و  رقابدمحمدّیـس  دیهـش  نیب  طابترا  داجیا  هار  رد  هدیهـش  هدّیـس  نادـّلقم  دـیلقت و  عجرم  نیب  طاـبترا 

دیهـش دّیـس  زا  ار  اهنآ  امیقتـسم  دنناوتب  هک  دوب  نآ  عنام  ایح  دـمآیم و  شیپ  نانز  يارب  هک  ار  یهقف  لئاسم  تناما ، ظفح  اب  يو  تشاد .
تعیبـط تبـسانم و  بسح  رب  یهاـگ  زین  رفعج  ّما  هدّیـس  دادیم . ناـعجارم  هـب  ار  اـهنآ  خـساپ  تـشادیم و  هـضرع  شردارب  هـب  دنـسرپب ،

وا نادـّلقم  عجرم و  نیب  یملع  هطبار  يو  یناوارف ، دراوم  رد  دوبن و  هنیمز  نیا  رد  وا  تکرح  اهنت  نیا  هتبلا  درکیم . کمک  وا  هب  عوضوم ،
خیرات نایلیعامسا ، هسسؤم  ینامعن ، اضردمحم  خیشلا  اهتریـسم ، اهتریـس و  يدهلا  تنب  ةدیهـشلا  باتک   1 تشوـن :  یپ  درکیم . مهارف  ار 

دیما ردص  یـسوم  ماما  يرذابا ، میحرلادبع  . 4 هاگـشناد . هزوح و  سّردم   3 هزوح . سّردـم  قّقحم و   2 ق . 1420 ه . ش ، ه . ، 1378 رشن ،
داینب ناریا ، ناـیناحور  تضهن  یناود ، یلع  . 7 میکح . مالسالاۀجح  رـسمه  . 6 نامه . . 5 ص 1ـ4 . یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  ناـمورحم ،
ۀلطب هماـنزور  . 8 . 10 ص 7 ـ  ریـشب ، مق ، ردـص ، رقابدـمحم  دیهـش  هراودای  يوسومدمحمدیـس ، مالـسلاهیلع /  اضر  ماـما  یگنهرف  هیریخ 

ص 45. فجنلا ،

مسینیمف مالسا و  رد  هداوناخ  هاگیاج  یسررب 

تـسا رادروـخرب  ییـالاو  دنمـشزرا و  هاـگیاج  زا  عاـمتجا  هرکیپ  زا  یمین  هداوناـخ و  نکر  ناوـنع  هب  نز  مالـسا ،  نیبـم  نـید  رد  همدـقم 
هـصرع رد  ناـنز  تیـصخش  قوقح و  زا  عاـفد  هب  هدوـمن  میـسرت  ار  ناوناـب  یقیقح  هرهچ  هکنیا  رب  هوـالع  یهلا  یحو  مـالک  رد  هکیروـطب 
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اوـقت و ار  ناـنآ  يرترب  تلیـضف و  كـالم  تسا و  هدـشن  لـئاق  درم  نز و  نـیب  یقوـقح  ضیعبت  هنوـگچیه  هـتخادرپ و  عاـمتجا  هداوناـخ و 
نانچمه اجنآ  رد  نادرم  نانز و  نیب  ضیعبت  دوخ ،  ياهراعـش  فالخ  رب  هک  نیون  ندمت  زاتـشیپ  ياهروشک  فالخ  رب  دنادیم  یگتـسیاش 

هداوناخ هاگیاج  دروم  رد  ثحب  ترورـض  تیمها و  تهج  هب  اذل  میتسه .  عماوج  هنوگنیا  رد  هداوناخ  داهن  یـشاپورف  دـهاش  تسا و  یقاب 
هب داهن  نیا  رد  نز  شقن  ًاصوصخم  یبرغ و  عماوج  مالسا و  رد  هداوناخ  هاگیاج  یسررب  هب  ات  میدمآرب  ددصرد  ینونک  يایند  مالسا و  رد 

هژاو دیلک  میزادرپب .  دنراد  ار  درم  نز و  قوقح  يربارب  ياعدا  هک  یبرغ  عماوج  رد  متـسیب  نرق  رد  هداوناخ  لالحمـضا  یـشاپورف و  تلع 
راـگزور نآرد  نز  تیـصخش  هب  مالـسا  شرگن   ( فلا مالـسا  شرگن  رد  هداوناـخ  لوا :  لـصف  قوقح  مالـسا /  مسینمف /  هداوناـخ /  اـه : 

رد نانز  دوب و  مورحم  یلک  هب  یعامتجا  یمومع  يایازم  زا  نوگانوگ  للم  نیب  رد  نز  هتفرگ و  ارف  ار  ناهج  رـسارس  تیلهاـج  هک  یهاـیس 
ار نز  هک  تسیرگن  تمظع  دید  اب  نز  هب  يراگزور  رد  نآرق  ( 1  .) درک روهظ  مالـسا  دندش  یم  شورفو  دیرخ  یتحو  هدوب  مئاهب  فیدر 

هروس 114 عومجم زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدش  هدیرفآ  درم  هب  تمدـخ  يارب  هک  دنتـشاگنا  یم  تسپ  ریقح و  يدوجوم  ناونع  هب 
رد اهنآ  مقر  نیرتمک  هیآ و  رد 36  هرقب  هروس  رد  تایآ  نیرتشیب  هک  تسا  هدمآ  یتایآ  نانز  اب  هطبار  رد  نآ  زا  هروس  رد 63  دیجم  نآرق 

تقلخ عوضوم  تسا  هدـش  نییبت  ریـسفت و  میرک  نآرق  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  ( 2  .) دراد هراشا  هیآ  کـی  رد  طـقف  هک  نآرق  زا  هروس   12
َْوا ًاریثَـک  ًـالاجِر  اـمُْهنِم  ََّثب  َو  اـهِجْوَز  اـْهنِم  َقَـلَخ  َو  ٍهَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوـُقَّتإ  دـیامرف « :  یم  هکناـنچ  تـسا  درم  نز و 

نادرم و ود  نآ  زاو  دیرفآ  وا  سنج  زا  ار  شرـسمه  دیرفآ و  ناسنا  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  دیزیهرپب  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  ( 3 «) ًءاِسن
دبای تسد  لامک  یلاع  ياه  هبنج  هبو  دنک  دشر  دناوت  یم  درم  دننامب  نز  مه  یناسنا  شزراو  دشر  هبنج  رد  تخاس .  رشتنم  یناوارف  نانز 

 ، یفطاع یناور ،  ینهذ و  یمـسج و  ياه  هنیمز  همه  رد  دـشر  نیاو  دـشاب  نادرم  صاخ  اه  تفرـشیپ  اه و  دـشر  همه  هک  تسین  ناـنچ  و 
هک نآرق  ياـجک  ره  رد  تسا و  هداد  رارق  بطاـخم  مه  ار  وا  دـنوادخ  هـک  دراد  دوـجو  وا  رد  ناوـتو  تقاـیل  نـیا  تـسا و  یقـالخا و .....

دراد يربارب  درم  اـب  نز  زین  تداـبع  هنیمز  رد   . دـنناسکی روـط  هب  درم  نز و  هیآ ،  بطاـخم  هدـمآ  ناـیم  هب  یقـالخا  تـالامک  زا  تـبحص 
عیاض درم  هچ  نز و  هچ  ار  ناـسنا  لـمع  نم  ( 4  ...«) یَْثنُاْوَا ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماَع  َلَمَع  ُعیـضُُأ  یِّنأ ال  دـیامرف ... « :  یم  دـنوادخ  هکیروطب 
لمع دـناد و  یم  درم  نز و  نیب  كرتشم  دوش  یم  لصاح  یمدآ  يارب  حـلاص  لمع  رثارب  هک  ار  هبیط  تاـیح  نآرق  نیارباـنب  درک . مهاوخن 

هکدـیدرگ لزان  ینامز  رد  تایآ  نیا  درم و  اـی  دـشاب و  نز  هاوخ  دـنام  یمن  شاداـپ  رجا و  نودـب  ادـخ  دزن  رد  سک  چـیه  کـین  رادرکو 
دندرک یم  ثحب  هراب  نیا  رد  ایناپـسا  رد  یحیـسم  ياملع  رخاوا  نیمه  ات  دنتـشاد و  دیدرت  نز  سنج  ندوب  ناسنا  رد  ایند  للم  زا  يرایـسب 
دننامه ییاهب  شزرا و  نز  يارب  مالسا  ( 5 (؟  هن ای  دنام  دهاوخ  نادیواج  گرم  زا  دعب  وا  حور  دراد و  یناسنا  حور  درم ،  لثم  نز  ایآ  هک 
نیرتهب ( 6 «) ُتانَْبلَا ْمُکِدالْوأُْریَخ   : » دنیامرف یم  ( ملسو هلا  هیلع و  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  هکنانچ  تسا  لئاق  ار  نآ  زا  رترب  یتاهج  زا  درم و 

لوسر تسا  روحم  نیرتمهم  هداوناخ  نوناک  يارب  تسا و  یعامتجا  تایح  نکر  نز  هک  تسا  نیا  شرواب  مالسا  دننارتخد . امـش  نادنزرف 
دوخ هداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  ( 7 «) ِیلْهَِالٌْریَخاَنَاَو ِِهلْهَِال  ْمُکُْریَخ  ْمُکُْریَخ  : » دنیامرف یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ

تیمـسر هب  ار  وا  یعیبط  هقح و  قوقح  دیـشخب و  لالقتـسا  تیـصخش و  نز  هب  یلک  روط  هب  مالـسا  متـسه . نینچ  نیا  نم  دـشاب و  نیرتهب 
طیارش عون  بسانت  هب  اهنآ  لالقتسا  يدازآ و  عون  یلو  دنتـسه  لالقتـسا  يدازآ و  قح  ياراد  ود  ره  رهوش  نز و  مالـسا  رظن  زا  تخانش . 
ناملآ سیلگنا و  هسنارف ،  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیاو  درک  ادیپ  يداصتقا  لالقتـسا  مالـسا ،  روهظ  اب  لبق  نرق  زا 15  نز  دراد . قرف  ناشیا 

هب تبـسن  یلام  روما  هرادا  رد  الماک  ار  نز  مالـسا  یلاـم  روما  رظن  زا  ( 8  .) دوب مورحم  يداصتقا  یلاـم و  لالقتـسا  زا  مهدزنون  نرق  اـت  نز 
لئاسم رد  ار  نز  بناج  هتشادن  هقباس  يا  هعماج  نید و  چیه  رد  البق  هک  یلکش  هب  مالـسا  دناد .  یم  لقتـسم  دازآ و  دوخ  یـصخش  لاوما 

یلام لالقتسا  نوناق  نیلوا  هکیلاح  رد  تسا .  هدش  هداد  يداصتقا  لماک  يدازآ  لالقتـسا و  نز  هب  تسا و  هدرک  تیاعر  يداصتقا  یلام و 
نیاو (9  .) دش تیروجحم  عفر  رادرهوش  نز  زا  حالطصا  هب  دش و  بیوصت  ناتسلگنا  رد   ( 1261 ه.ش  ) لاس 1882 ردرهوش  لباقم  رد  نز 

ٌبیِـصَن ِءاَسِّنلَِو  اُوبَـسَتْکااَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِرِِّلل  تفگ « :  تشاذـگ و  ار  نوناق  نیا  شیپ  لاس  دـصراهچ  ورازه  رد  مالـسا  هک  تسا  یلاح  رد 
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تسد هبو  دننک  یم  بسک  هچنآ  زا  ار  نانز  تسا و  يا  هرهب  دندروآ  یم  تسد  هب  دننک و  یم  بسک  هچنآ  زا  ار  نادرم  ( 10 «) َْنبَسَتْکااَّمِم
ار نانز  تسناد  قح  يذ  ناش  تیلاعف  راک و  جیاتن  رد  ار  نادرم  هک  يروطنامه  همیرک  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  تسا .  يا  هرهب  دنروآ  یم 

یعس هکلب  دهد  یم  يرترب  نز  رب  ار  درم  سکع  رب  هنو  دنادیم  رترب  درم  رب  ار  نز  هن  مالسا  درمش .  قح  يذ  ناشتیلاعف  راک و  هجیتن  رد  زین 
كالم يوقت و  ار  اهیرترب  كالمو  دـهدرارق  دـشاب  دـناوت  یم  اـیو  دـشاب  یم  هک  ناـنچنآ  دوخ و  هژیو  هاـگیاج  رد  ار  مادـک  ره  دـنک  یم 
شالت اه  ناسنا  تیـصخش  دشر  تایح و  ندرک  یناسنا  يارب  هک  تسا  هدـنز ا ي  بتکم  نآ  مالـسا  دـناد .  یم  حـلاص  لمع  ار  اه  شاداپ 

افیا رـشب  تیاده  یگدنزاس و  تهج  رد  یمهم  شقن  دـناوتیم  هک  هدرک  تباث  دوخ  تایح  تدـم  لوط  ردو  تسا  هدادزورب  دوخزا  يدایز 
نهک زا  هداوناخ  داصتقا )  تموکح و   ، بهذم  ، شزومآ هداوناخ ،   ) يرـشب عماوج  يداینب  داهن  جـنپ  نایم  رد  جاودزا  مالـسا و   ( ب دـنک .
ياه هنوگ  زا  یکی  زا  هک  تفای  خیرات  لوط  رد  ناوت  یم  ار  يا  هعماج  رتمک  تسا . یعامتجا  ياهداهن  نیرت  دمآراک  نیرت و  جیار  نیرت ، 

دشر و رد  ار  تیلوئـسم  نیرتشیب  سدـقم ،  يداهن  راوتـسا و  يژد  هباثم  هب  هداوناخ  یمالـسا ،  گنهرف  رد  ( 11 . ) دـشاب هدوب  یهت  هداوناخ 
ینید و ياـهرواب  یقـالخا ،  ياـه  شزرا  نآ  رد  هک  تسا  ینوناـک  هداوناـخ  دراد .  هدـهع  رب  ناـسنا  تداعـس  یلاـعتو و  تـیبرت  لوـحت ، 

یم مهارف  هداوناخ  ياضعا  یعامتجا  یقالخا و  تیبرت  یفطاع و  دشر  هنیمز  دبای و  یم  لاقتنا  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  یعامتجا  ياهرایعم 
ِیتَّنُس ْنِم  ْنَا  َو  یِّنِم  َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر  ْنَم  دنا « :  هدومرف  ملسو ? هلا  هیلع و  هللا  یلص   ? مالسا ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ و 

جاودزا و هب  طوـبرم  تاـیآ  دوـجو  تسا .  نم  تنـس  جاودزا  اـنامه  تسین و  نم  زا  دـنادرگ  يور  نـم  تنـس  زا  سک  ره  ( 12  « ) ُحاَکِّنلَا
جاودزا و تیمها  شزرا و  هدـنهد  ناشن  تسا  ناقرف و ..... رون ،  لافنا ،  ءاسن ،  هرقب ،  دـننام :  نآرق  زا  يدایز  ياه  هروس  رد  هک  هداوناـخ 

ِمالْسِالا ِیف  َیََّنباَم   : » دنیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  ملسو ? هلا  هیلع و  هللا  یلص   ? ربمایپ زا  یثیدح  رد  تسا و  مالسا  رد  هداوناخ  لیکـشت 
نوچ مالـسا  تسین .  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  جاودزا  زا  رت  بوبحم  مالـسا  رد  یناـینب  چـیه  ( 13  «) ِجـیِوْزَّتلا َنِم  َّزَع  َّلَجَوَ ِهللا  َیلا   ِ َّبَحَا ٌءاَِـنب 

تلیـضف هکلب  دشکب ، نالطب  طخ  ناسنا  یعیبط  ياه  هتـساوخ  يور  رب  دهد و  يرترب  لهات  رب  ار  ندوب  درجم  هک  تسین  دوجوم  تیحیـسم 
ُجِّوَزََتُم اَهیَّلَُـصی  ِناَتَعْکِر  دـنیامرف « :  یم  ملـسو ? هلا  هیلع و  هللا  یلـص   ? ربمایپ هکیروطب  دـناد  یم  درجم  درف  زا  رتشیب  ار  لهاتم  درف  تدابع 

ادـخ تدابع  هب  ار  اهبـش  هک  تسا  یبزع  زامن  زا  رتهب  لـهاتم  درف  زاـمن  تعکر  ود  ( 14  «) راَهَن ُموُصَی  َو  َهَْلَیل  ُموُقَی  ُبَزَع  ِلُـجَّرلا  َنِم  َلَْـضفَا 
لیکـشت جاودزا و  تیمها  تمظع و  هب  یبوخ  هب  ناوتیم  تایاور  تایآ و  نیا  عومجم  هظحالم  اب  نیارب  انب  دریگب .  هزور  اهزور  هتخادرپ و 

هیاس رد  هک  دریگ  یم  هیام  نانآ  هژیو  شنیرفآ  ترطف و  زا  هک  تسا  سدـقم  یناـمیپ  یهلا  شنیب  رد  جاودزا  درب .  یپ  مالـسا  رد  هداوناـخ 
قبطرب هشیدـنا و  اب  جاودزا  رگا  نیارباـنب  دـیآ . یم  دـیدپ  زین  مرحماـن  درف  ود  نیب  يونعم  یفطاـع و  هطبار  هکلب  یـسنج  هطبار  اـهنت  هن  نآ 
مهارف يارب  یلماع  دـنویپ و  داجیا  يارب  یبجوم  هک  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  دـننام  یمهم  عفانم  دـئاوف و  دریگ  ماجنا  نآ  حیحـص  ياهرایعم 

ار نآ  هدوب و  سدقم  يا  هفیظو  یتهج  زا  ناناملسم  يارب  مالسا  رد  جاودزا  دراد .  رب  رد  تسا  هداوناخ  لیکـشت  كرتشم و  یگدنز  ندمآ 
ْنَع َبِغَر  ْدَقَف  ُْهنَع  َبِغَر  ْنَمَف  ِیتَّنُـس  ْنِم  ُحاَکِّْنلَا  دنیامرفیم « :  هکنانچ  دننادیم  ? ملـسو هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ? ادخ لوسر  ياهتنـس  زا  یتنس 

نوصم بجوـم  جاودزا  نینچمه  تسا .  هدـنادرگ  يور  نم  تنـس  زا  دـنادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره  تسا  نم  تنـس  جاودزا  ( 15  «) ِیتَّنُس
شیاسآ ناور و  شمارآ  یلصا  همـشچرس  دشر و  رتسب  ندش  راومه  ناور و  شمارآ  هب  ندیـسر  اهیدیلپ و  اهیگدولآ و  زا  درف  نید  ندنام 
جاودزا مه  اب  هک  يدرمو  نز  ناور  شیاسآ  رطاخ و  شمارآ  هک  ارچ  دـشابیم  تدوم  تبحم و  جاودزا  جـیاتن  رگید ا ز  یکی  تسا .  ناج 

هک روطنامه  دـشاب  راوتـسا  ینابرهمو  تفوطع  تبحم و  هیاپ  رب  اهنآ  لـباقتم  طاـبترا  هک  ددرگ  یم  مهارف  یگتـسیاش  هب  یناـمز  دـنا  هدرک 
هناشن زاو  ( 16  «) ًهَمْحَر َو  ًهَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْهَیِلا  اُونُکْسَِتل  ًاجاَوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنَم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتاَیآ  ْنِم  َو  دنیامرف « :  یم  نآرق  رد  دنوادخ 
ياقب داد .  رارق  ار  تمحر  تدوم و  امـش  نیب  دیریگ و  مارآ  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  دیرفآ  ار  ییاهنز  ناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا  دـنوادخ  ياه 

، ناهج شنیرفآ  زا  فدـه  اریز  درمـش  تیمها  یب  کچوک و  دـیابن  ار  لـسن  ریثکت  دـیلوت و  تسا .  جاودزا  گرزب  تارمث  رگید  زا  لـسن 
ُمُِکب َِرثاَکَم  یِّنِاَف  اوُجَّوَزَت  دنیامرف « :  یم  ملـسو ? هلا  هیلع و  هللا  یلـص   ? ادـخ لوسر  ( 17  .) دـشاب یم  وا  لماکت  شرورپ و  ناـسنا و  دوجو 
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زین امش  هدش  طقس  نینج  هب  یتح  امش  هب  تمایق  رد  نم  دیوش  دنزرف  بحاص  ات  دینک  جاودزا  ( 18  «) َْطقِّسلا ِنَا  یَّتَح  ِهَماَیِْقلا  ِیف  ًادَغ  ِمَمُالا 
زا یعامتجا  ياهرایعم  ینید و  ياهرواب   ، یقالخا ياهـشزرا  دـیاب  نآرد  هک  تسا  ینوناک  هداوناخ  نیارباـنب  منک .  یم  تاـهابم  راـختفا و 

ساسارب هناهاگآ و  یجاودزا  هیاـسرداهنیا  همه  هکدوش  مهارف  هداوناـخ  ياـضعا  لاـمکو  دـشر  هنیمز  دـبای و  لاـقتنارگید  لـسن  هب  یلـسن 
زا کی  ره  عفن  هب  هداوناخ و  تایح  میکحت  يارب  مالسا  هداوناخ  ياضعا  قوقح   ( ج دشاب .  یم  یـسرتسد  لباق  حیحـص  فادها  اهرایعم و 

تیلوئسم زرم  هک  دوش  یم  ببس  نادنزرف  رهوشو و  نز  يارب  قوقح  تیاعر  هک  هدرک  عضو  یـصوصخم  فیاظو  قوقح و  نآ ،  ياضعا 
رد دـیاب  ار  یـصخشم  شور  هار و  هچ  هک  دـنبای  یم  رد  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  هکیروط  هب  ددرگ  مولعم  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناشیاه 

فیاظو ياراد  نیجوز  هژیو  هب  هداوناخ  ياضعا  ددرگ . یم  هداوناخ  رد  تلادع  داجیا  ثعاب  قوقح  تیاعر  رگید  یفرط  زا  دنریگ و  شیپ 
مه زا  يادج  هن  دنشاب  رگیدکی  اب  دننک و  یگدنز  هناخ  کی  رد  ودره  هک  تسا  نیا  درم  نز و  كرتشم  قوقح  زا  یکی   ، دنتسه یکرتشم 

اهنآ و نیب  تفلا  سنا و  شیادـیپ  ببـس  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  نوکـس  هیام  هدرکداجیا و  یتفلا  سنا و  رگیدـکی  رانکرد  یگدـنز  اریز  ، 
 . دـشابیم نیکمت  تعجاضم و  نارـسمه ،  كرتشم  فیاـظو  رگید  زا  ( 19  . ) تسا یگدـنز  موادـت  يارب  یلماع  رگیدـکی و  لباقتم  كرد 

تسا هدش  دراو  نید  رد  نآ  ماکحا  هرابرد  يدایز  ياهروتسد  تایاور و  هکلب  درامش  یمن  درگن و  یمن  دنسپان  يدید  اب  ار  شزیمآ  مالسا 
زا راتفر  ترـشاعم و  نسحو  لـباقتم  تیاـمح  تنایـص و  ( 20  .) درک ادـیپ  تسد  مهم  نیا  هب  ناوـت  یم  یثیدـح  بتک  هـب  هـعجارم  اـب  هـک 

هیلع و هللا  یلص  ? ربمایپ هکنیا  دننام  دشاب  ترشاعم  نسح  ياراد  هک  هدش  هیصوت  درم  هب  مه  مالـسا  نید  رد  دشابیم . كرتشم  قوقحرگید 
دشاب نیرتهب  شا  هداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امـش  نیرتهب  ( 21  «) ِیلْهَِال ْمُکُْریَخ  اَنَا  َو  ِِهلْهَِال  ْمُکُْریَخ  ْمُکُْریَخ  دـنیامرف « :  یم  ملـسو ? هلا 

یم مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دنا  هدرک  ییاهشرافس  زین  نانز  هب  باطخ  رگید  فرط  زاو  متسه  امـش  همه  زا  رتهب  ما  هداوناخ  يارب  نمو 
نز يارب  ییاه  تیلوئسم  قوقح و   ، جاودزا هیاسرد  تسا . يرادرهوش  وکین  مالـسا  رد  نز  داهج  ( 22 «) ِلُّعَبَّتلا ُنْسُحِءْرَْملا  ُداَهِج  : » دنیامرف
هک درم  اب  يو  كرتشم  قوقح  رب  هوالع  نز ،  یعامتجا  یعیبط و  تاـصتخمو  اـهیگژیو  تیاـعراب  مالـسا  نید  هک  دـیآ  یم  دـیدپرهوش  و 
وا يارب  زین  یـصاصتخا  یفیلاکت  ، یـصاصتخا قوقح  نیا  لباقم  رد  هک  نانچمه  تسا  هدادرارق  نز  يارب  زین  يا  هژیو  قوقح  میدرک ، رکذ 

مالسا رد  هیرهم  . دنیوگ یم  ( 24  «) نیباک نآ «  هب  یـسراف  رد  هک  تسا  ( 23 «) قادـص ای «  هیرهم »   » نز قوقح  زا  یکی  تسا . هدرک  عضو 
هک تسا  یهجوت  لباق  مالقا  الومعم  ودشاب  هدـماین  دادرارق  رد  هچرگا  دریگ  یم  رارق  درم  ندرگرب  ییوشانز  ضحم  هب  هک  تسا  یلام  قح 

دوش یم  طبـضو  تبث  بوتکم  تروص  هب  هدـش و  فظوم  نآ  تخادرپ  هب  همذرددـهعت  ایدـقن  تروص  هب  درمو  صخـشم  نیجوز  قفاوت  اب 
تبثم یخساپ  شرسمه و  یبلق  يافـص  هب  نز  نتخاس  نئمطم  يارب  يا  هلیـسو  تقیقح  رد  رهم  ( . 25) تسا روآ  مازلا  زین  یقوـقح  رظن  زاو 

هب هتخادرپ و  هداوناخ  سدقم  نوناک  يرادهگن  هب  ات  هدرک  هدوسآ  ار  وا  رطاخ  دهاوخ  یم  يا  هیده  نینچ  ياطعا  اب  وا و  قشع  داهنـشیپ  هب 
بحتـسم دنا و  هدادن  رارق  نآ  يارب  يدح  يدایز  یمک و  رظن  زا  دراد و  درم  نز و  قفاوت  هب  یگتـسب  رهم  نازیم  ( . 26) دزادرپب شنادنزرف 

زا رگید  یکی  زین  هقفن  تسا . نیفرط  تیاضر  ناـمه  لـصا  اـما  دـنهد  رارق  ناـشنانز  هیرهم  يارب  ار  هنـسلا  رهم  رادـقم  ناناملـسم  هک  تسا 
دنناـم هداوناـخ  رد  نز  يداـع  یموـمع و  ياـه  هنیزه  تخادرپ  زا  تـسا  تراـبع  هـقفن  تـسا . درم  فیلاـکت  زا  نز و  یـصاصتخا  قوـقح 

هللا یلص   ? مرکا ربمایپ  ( 27) لوبق لباق  طسوتم و  دودح  رد  نز  يدرف  یگدـنز  يرورـض  جاتحیام  رگید  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و 
رب سپ  ( 28 … «) ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَقْزِرَو  َّنُُهتَوْسِک  ْمُْکیَلَعَف  دندومرف .....« :  قح  نیا  تیمها  هب  هراشا  اب  دوخ  رخآ  هبطخ  رد  ملسو ? هلا  هیلع و 

افص و زاربا  تقادص و  لباقمرد  جاودزا  زا  سپ  هک  هداد  قح  نز  هب  مالسا  یگتـسیاش . یکین و  اب  ناتنارـسمه  كاشوپ  كاروخ و  دابامش 
هقفن وا  زا  صوـلخ  اــب  ماوــت  تعاــطاو  نـیکمتو  هقــالع  رهم و  زاربا  يو ، هـب  يراداــفو  مـسر  هـب  دریگب و  قادصرــسمه  زا  شتیمیمص 

یم رتهب  هکنآ  تسا و  درم  دوش  دربن  دراو  یگدنز  هکرعم  رد  دناوت  یم  رتهب  هکنآ  هعماج  یگدنز و  ياهراک  میـسقت  رد  نیاربانبدـهاوخب 
هک یطیارـش   . تسا هعماج  درف و  تمالـس  ظفح و  يارب  هار  نیرتهب  راک  میـسقت  نیا  تسا .  نز  دشاب  يرگید  حور  هدنهد  شمارآ  دـناوت 

شوخ يراتفر  نتشاد  یقالخا ، رظن  زا  هچ  رگا  دشابیم .  هجوز  نیکمت  مئاد و  دقع  دنک  هقفن  هبلاطم  دوخ  رهوش  زا  نز  ات  دوش  یم  بجوم 
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يرورـض نآ  شمارآ  تینما و  داجیا  هداوناخ و  نایک  ظفح  يارب  هدعاق  نیا  تیاعر  مه  القع  نز و  مه  تسا و  درم  هفیظو  مه  هتـسیاش  و 
ترـشاعم و نسح  یمالـسا  تاروتـسد  رد  اذـل  تسا  هداد  رارق  نز  یـصاصتخا  قح  درم و  صاخ  هفیظو  ار  نآ  مالـسا  نوناق  نکیلو  تسا 

ًاناَمِیا َنِینِموُْملا  َلَمْکَا  َّنِا  دـنیامرف « :  یم  ملـسو ? هلا  هیلع و  هللا  یلـص   ? ربمایپ هکنانچ  تسا  هدـش  ناونع  شفیاـظو  زا  درم  هتـسیاش  راـتفر 
یناسک امـش  نیرتهب  تسا و  مدرم  اب  اهنآ  نیرت  قـالخا  شوخ  ناـمیا  تهج  زا  مدرم  نیرتلماـک  (« 29  ) مِِهئاَِسِنل ْمُکُراَیِخ  َو  ًاْقلَخ  ْمُهَنَـسْحَا 

لقاال هاـم  راـهچ  ره  زا  دـیاب  درم  هک  دـشاب  یم  شزیمآ  دروم  رد  نز  قوقح  زا  رگید  یکی  دـشاب .  راـتفر  شوخ  شرـسمه  اـب  هک  دنتـسه 
دنک يراددوخ  رما  نیا  زا  دـناوت  یمن  رهوش  دـشاب و  وا  راـنک  رد  حبـص  اـت  هدـیباوخ و  وا  رتـسب  ردو  دـشاب  شرـسمه  راـنک  رد  ار  بشکی 

هتـشاد يرتسب  مه  تعجاضم و  شیوخ  رـسمه  اب  رابکی  هام  راـهچ  ره  تسا  مزـال  درم  هک  تسا  هدـمآ  هقف  رد  هدراو  تاـیاور  رد  هچناـنچ 
لباقم رد  نز  زین  مالـسا  نیبم  نید  رد  دراد  دوجو  زین  یفیلکت  یقح  ره  ربارب  رد  یقوقح  ياـه  ماـظن  ماـمت  رد  هک  ییاـجنآ  زا  ( . 30) دشاب

قـالخا و  ( 32) تعاطا (، 31  ) نـیکمت شرــسمه  ربارب  رد  يو  فیلاـکت  هـک  دراد  شنادــنزرف  رهوـش و  ربارب  رد  زین  یفیلاــکت  شقوـقح 
زاین هب  خـساپ  كدوک ،  يراذـگ  مان  هکنانچ  دنتـسه  مه  لاـبق  رد  یفیاـظو  ياراد  زین  نادـنزرف  نیدـلاو و  نینچمه  دـشابیم .  ( 33) شوخ

زا جاودزا  رد  ندرک  يرای  یعامتجا و  تیعقوم  ندرک  مهارف  طاشن ،  رپ  ياضف  داجیا  ینید ،  تیبرت  میلعت و  لالح ،  يزور  هیهت  یفطاع ، 
زا يریپ  نس  رد  هدرک و  تعاطا  اهنآ  زا  دوخ  نیدلاو  هب  ندرک  یکین  رب  هوالع  ات  دنفظوم  نادنزرف  نآ  ربارب  رد  هک  هدوب  نیدـلاو  فیاظو 

هدرک تیاعر  ار  تلادع  لامک  نیجوز  قوقح  فیاظو و  میسقت  رد  نابرهم  دنوادخ  هک  مینیب  یم  ینشور  هب  سپ  دنیامن .  يریگتـسد  اهنآ 
لـصا رب  ادـتبا  هداوناخ  دروم  رد  زین  تایآ  مامت  رد  یفرط  زاو  هدرک  صخـشم  ار  ناشفیاظو  اـهنآ  یمـسج  یحور و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  و 

هب متـس  نامگ  یب  نز  هب  مسینمف  درکیور  فلا )  مسینمف  شرگن  رد  هداوناخ  مود :  لصف  تسا .  هدرک  دـیکات  قـالخا  تمحر و  تدوم و 
دـش و یمن  هتخانـش  ناسنا  ناونع  هب  نز  شحوت ، هرود ي  رد  هک  نامز  نآ  هچ  تسا  يرـشب  ندـمت  ياه  هطقن  نیرت  هایـس  زا  یکی  نانز ، 

اپورا هک  رخاوا  نیمه  ات  هچ  دندروخ و  یم  ار  ناشتشوگ  دنتـشک و  یم  ار  نانز  یطحق  ماگنه  هب  دش و  یم  بوسحم  یلها  تاناویح  دننام 
ملظ دروم  رتشیب  برغ  رد  هکلب  دوب  هدشن  عقاو  متس  دروم  نوبغم و  قرـش  رد  طقف  نز   . تشاد هاگن  مورحم  قوقح ،  مها  بلغا و  زا  ار  نز 

قـالخا و ریبـک  ملعم  وطـسرا  دـندوب .  شزرا  مک  هیاـمورف و  یتادوجوم  نادرم  فـالخ  رب  ناـنز  برغ ، نادنمـشیدنا  هاـگن  رد  دـش . عقاو 
هدید تایرظن  نیا  رثکا  رد  هک  هچنآ  ( 34") دنیرفآ یم  ار  نز  تسا  ناوتان  درم  ندـیرفآ  زا  تعیبط  هک  اجنآ  تفگ " :  یم  نانوی  تلیـضف 

هیـشاح ي رد  دـیدج ،  ندـمت  مغر  یلع  یبرغ  نز  اـت  دـش  ثعاـب  همه  نیا   . دـشاب یم  نز  سنج  هب  تبـسن  مود  هـجرد  شرگن  دوـش  یم 
(35 .) دوبن نکمم  همکحم  رد  يوعد  هماقا  شیپ ،  ههد ي  دنچ  ات  ینانوی  نز  کی  يارب  اپورا ،  ندمت  دهم  نانوی  رد  دریگب .  رارق  یگدـنز 
ار دوخ  لاوما  رد  فرـصت  تیلها  یتح  دـندوب و  رادروخرب  یناسنا  قوقح  لقادـح  زا  نانز  متـسیب ، نرق  زا  لبق  ات  ییاـپورا  ياـهروشک  رد 
میظنت و هرادا ، رد  يو  تارایتخا  دوب و  كرتشم  یگدـنز  بابرا  درم  يوسنارف ، ناگدنـسیون  فارتعا  هب  نیجوز  یلام  طباور  رد  دنتـشادن .

هرادا هسنارف  ش ،) 1183 ه . ـ  ) يدالیم ینوناق 1804  میژر  رد  اریز  تسا . هدوب  قلطم  هبـش  نز  یـصاصتخا  لاوما  رد  یتح  لاوما  فرـصت 
رد نز  قوقح  تیعـضو  ( 36 .) دوب هداهن  نیما  ریغ  ریدـم  کی  ناونع  هب  درم ، هدـهع  هب  ار  نز  یـصاصتخا  كرتشم و  لاوما  ماـمت  فرـصت 

دعب هب  1259 ه.ش)  ) ههد ي 1880 زا  امومع  برغ  رد  نانز  يداصتقا  لالقتـسا  هکنانچ  دوبن  هسنارف  زا  رتهب  ابیرقت  یبرغ  ياـهروشک  رگید 
دوجو ( 37  .) درک ادـیپ  یگرزب  لوحت  1359 ه.ش)  ) ههد ي 80 اـت  1339 ه.ش)  ) ههد ي 1960 زا  برغ  رد  نز  قوـقح  ، تـفرگ تروـص 

زا عافد  رد  يراصحنا  یعدـم  تانایرج  زا  یکی  ات  دـش  ثعاـب  برغ  ياـیند  رد  نز  هب  تبـسن  ربارباـن  تاـیرظن  تسدورف و  ياـه  هاگدـید 
تنـس رـصع  زا  هدـنام  ياـجب  گـنهرف  ربارب  رد  نردـم  یبرغ  نز  شنکاو  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دریگب  لکـش  مسینیمف  ماـن  هب  ناـنز  قوـقح 

دـش هتفگ  هک  ار  یـسایس و .. يداصتقا ،  قوقح  دـننام  ار  نانز  قوقح  تسناوت  هک  دوب  برغ  ناهج  رد  یتسینمف  نینچ  تسناد و  ییاـپورا 
زا ار  دوخ  قباس  هاـگیاج  تیمها و  فلتخم  لـماوع  ریثاـت  تحت  برغ  رد  هداوناـخ  هزورما  هداوناـخ  هب  برغ  درکیور  ب ) دروآ .  تسدـب 
زا ار  دوخ  حورجم  روجنر و  حور  نت و  ات  دننک  یم  یعس  دنناوتب  تقو  ره  نادرم  نانز و  اهزور  نیا   " رلفات نیولا  لوق  هب  تسا  هداد  تسد 
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هب يا  هغدغد  هدرک و  نارگن  ار  یتعنص  ناهج  ناربهر  زا  يرایـسب  هلئـسم  نیا  ( 38  . ") دنـشک نوریب  ییوشانز  یگدنز  ياه  هناریو  يالبال 
یساسا تلع   ، یعامتجا مولع  نازادرپ  هیرظن  ناسانـشراک و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  تسا .  هدروآ  دیدپ  ار  هداوناخ  هب  طوبرم  لیاسم  لح  مان 

هب دـنا  هدرک  یفرعم  جاودزا  زا  شیپ  یـسنج  عورــشمان  دازآ و  طـباور  شرتـسگ  ار  برغ  رد  هداوناـخ  لیکــشت  جاودزا و  دوـکر  هدـیدپ 
رد لاثم  يارب  تسین  لثم  دـیلوت  داهن  اهنت  يا  هتـسه  هداوناخ  تسین و  یـسنج  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  لکـش  اهنت  هداوناـخرگید  هکیروط 
زا جاودزا  زا  جراخ  دلوتم  ناکدوک  دادعت  ایناتیرب  رد  دبای . یم  دـلوت  جاودزا  زا  جراخ  یکی  دوش  یم  دـلوتم  هک  يا  هچب  ود  ره  زا  دـئوس 
رد نردم  گنهرف  هکیروطب  ( 39 .) تسا هدیسر   ( 1368 ه.ش  ) لاس 1989 رد  رازه  هب 270  ه.ش)  1348  ) لاس 1969 رد  رازه  دودح 80 

هنوگ نیا  رد  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  رامآ  تسا ، هتـشاذگ  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  اـب  يراـگزاسان  رـس  برغ  یتعنـص  ياـهروشک 
ياه لاس  هلصاف  رد  یقرـش  يزکرم و  ياپورا  رد  جاودزا  نازیم  لاثم  روط  هب  تسا . هتـشاد  يدیدش  یلوزن  ریـس  ریخا  ياه  ههد  رد  عماوج 

هس ود  یط  رد  ( 40 .) تسا هدرک  طوقس  رتمک  یتح  فصن و  هب  يزیمآ  هعجاف  روط  هب  ش ) 1376 ه . ـ  ) و 1997 م ش ) 1359 ه . ـ  ) 1980
زا دـئوس  كرامناد و  ژورن ،  رد  تسا . هدرک  يدایز  دـشر  (41"  ) جاودزا زا  جراخ  كرتشم  یگدـنز  یبرغ " ياهروشک  رد  هتـشذگ  ههد 

2 و ات نیب 1 دنله  ناتسلگنا و  هسنارف ،  سیئوس ،  رد  خرن  نیا  دنراد ،  جاودزا  زا  جراخ  كرتشم  یگدنز  جوز  ات 4   3 دوجوم ، جوز   10 ره
تـسا هتفای  هدـننک ي  نارگن  دـشر  اکیرمآ  رد  راـمآ  نیا  هزورما  تسا . رتمک  کـیلوتاک  ياـهروشک  ریاـس  دـنلریا و  ایناپـسا ،  اـیلاتیا ،  رد 

زا دنا  هتـشاد  ار  يرگید  اب  جاودزا  زا  جراخ  كرتشم  یگدنز  هبرجت  دوخ  جاودزا  نیتسخن  زا  لبق  هک  يدارفا  دادـعت  اهرامآ  زا  یخربربانب 
هعماـج رظن  زا  ( 42  .) تـسا هتفاـی  شیازفا  لاس 1993(1372 ه.ش ) رد  دـصرد  دودـح 50  هـب  1349 ه.ش )  ) لاـس 1970 رد  دـصرد   11

اب یمیقتسم  یگتسبمه  طابترا و  جاودزا ، زا  شیپ  ياه  هداوناخ  عورـشمان و  طباور  هدیدپ  جاور  یبرغ ،  یعامتجا  ناسانـشناور  ناسانش و 
، برغ رد  هداوناخ  یگتخیسگ  مه  زا  ياهدمایپ  زا  رگید  یکی  دراد . درم  نز و  طباور  يدازآ  هژیو  هب  یتسینیمف  ياه  هرازگ  ققحت  ارجا و 

يدلاو کت  ياه  هداوناخ  دادعت  خیرات ،  لوط  رد  راب  نیتسخن  يارب  عقاو  رد  تسا . يدلاو  کت  ياه  هداوناخ  دادـعت  زیگنا  تریح  شیازفا 
زا یـشان  يدلاو  کت  ياه  هداوناخ  ناکدوک  دادعت  دـش و  رتمک  يدـلاو  کت  ياه  هداوناخ  عاونا  ریاس  زا  نیدـلاو  زا  یکی  توف  زا  یـشان 

هدرکن جاودزا  ناردام  نایم  زا  دـلاو  کت  ياه  هداوناخ  ناکدوک  مراهچ  کـی  هکیروط  هب  دـیدرگ  رتشیب  درجم  نارداـم  نیدـلاو و  قـالط 
ههد زاغآ  اـب  ( 43 .) دنتـشاد ار  هداوناخ  لالحمـضا  هبرجت  هک  لاس  هدـجه  ریز  ياـه  هچب  زا  رگید  دـصرد  دـندوب و 40  ناوجون  نارتخدو 

هجیتن هداوناخ  هک  دوب  نیا  مه  نآ  درک و  حرطم  دیدج  یهاگدـید  اب  ار  هداوناخ  هک  دـش  عورـش  خـیرات  زا  یمهم  لصف  60(1339 ه.ش ،)
ياه همانرب  نیرتمهم  زا  یکی  . دشاب هتـشادربارب  قوقح  يرگید  اب  تسا  رارق  نیفرط  زا  کی  ره  نآ  رد  هک  تسا  يدرم  نز و  دازآ  باختنا 

یم هداوناخ  داهن  رد  ناردام  هژیو  شقن  فیعـضت  یمومع و  لـغاشم  هب  ناـنز  نداد  قوس  هداوناـخ و  راـتخاس  رد  ینوگرگد  اـه  تسینمف 
یطارفا لکـش  رد  هاگ  تفلاخم  نیا  تسا . هدوب  یتنـس  یگداوناخ  ياـه  شقن  اـب  تفلاـخم  اـه  تسینمف  ناـیم  رد  یمومع  شیارگ  دـشاب .

هطبار نیا  رد  ( 44 .) تسا هتفای  زورب  يا  هتـسه  هداوناخ  هژیو  هب  هداوناخ  جـیار  ياهوگلا  در  تروص  هب  هاگ  هداوناخ و  لـصا  اـب  تفلاـخم 
جاور اب  نامز  مه  هک  دنسانش  یم  نز  ندیشک  رامثتسا  هب  درم و  يدنمتردق  یلصا  ببـس  ار  یـصوصخ  تیکلام  تسینومک  ياه  تسینمف 

(46) دنناد یم  نادرم  هب  نانز  یگتسباو  تالکشم و  یلصا  لماع  ار  ییاز  هچب  لاکیدار  ياه  تسینمف  ( ، 45) دمآ دوجو  هب  يرسمه  کت 
لاکشا هیلک  وحم  نویـسناونک  ( 47 .) دـننک یم  یفرعم  نز  یتسدورف  هاگتـساخ  ار  يدادرارق  هنالداع و  ریغ  طیارـش  لاربیل ، ياه  تسینمفو 

هنابلط هباشت  يدرکیور  اب  نانز  قوقح  صاـخ  عوضوم  هب  هک  دوب  متـسیب  نرق  رد  اهتـسینمف  گرزب  ياـهتیقفوم  زا  یکی  ناـنز  هیلع  ضیعبت 
نز و ربارب  ياهتیلوئـسم  ناهاوخ  اما  دنک  یم  دیکات  هداوناخداهن  تیمهارب  هچ  رگا  هدش  میظنت  هدام   30 رد هک  هدهاعم  نیا   . تسا هتخادرپ 

هشیر يروط  برغ  رد  يرگنـشور  هزورما  دشابیم .  داضت  رد  مالـسا  نوناق  اب  يدایز  داوم  رد  هک  تسا  یعامتجا  طیحم  هداوناخ و  رد  درم 
هب جاودزا   ، فیرعت نیا  رد  هکیروط  هب  تسا  هدـیماجنا  جاودزا  زا  يددـجم  فیرعت  هب  یبانتجا  لـباقریغ  زرطب  یلو  جـیردت  هب  هک  هدـناود 
اب رفن  ود  نیب  هک  دوش  یم  یقلت  يدادرارق  ناونع  هب  دوش  سیدـقت  دـنوادخ  اه و  تنـس  نیناوق ، طـسوت  هک  دـشاب  یتکراـشم  هکنآ  ياـج 
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دقاـف يدرف و  ینیدریغ ، ـالماک  یتروص  هب  رـصاعم  ناـهج  رد  جاودزا  نرق ، تفه  تشذـگ  زا  سپ  دوـش و  یم  هتـسب  دوـخ  يدرف  قوـقح 
هیلک درک  یم  جاودزا  هکیناــمز  دوـبن و  رادروـخرب  یقوـقح  زا  رادرهوـش  نز  کــی  هتــشذگ  رد  ( 48 . ) تسا هدـمآ  رد  ینوناـق  تاـمازلا 

اهروشک بلاغ  قوقح  رد  شیپ  يدنچ  ات  دوب و  شرـسمه  هب  قلعتم  شنادنزرف  زین  قالط  زا  سپ  یتح  دیـسر  یم  شرهوش  هب  شیاهیئاراد 
نیا هب  یشنکاو  عقاو  رد  هک  نانز  يرادیب  تضهن  ای  مسینمف  دوب .  عونمم  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  زا  روجحم و  نونجم ،  ریغـص و  لثم  نز 

زا سپ  هلصافالب  هک  دوش  1870 م(1249 ه.ش ) لاس رد  يدـیدج  نوناق  بیوصت  هب  قفوم  تسناوت  دوخ  تازرابم  اب  دوب  یطارفا  تارکفت 
یبرغ ياهروشک  رد  نانز  قوقح  زا  رگید  یکی  زین  قالط  قح  ( 49 . ) داد یم  اهنآ  هب  ار  نانز  ياهیئاراد  زا  هدافتسا  قح  ندش  ارجالا  مزال 
یمن درم  انز  تلع  هب  زج  ای  دوب و  مارح  قالط  اسیلک  نیناوق  قبط  هتـشذگ  رد  هک  ارچ  تسا  هدـش  هجاوم  يدایز  ياه  شلاـچ  اـب  هک  تسا 

ياهروشک رتشیب  رد  قالط  ات  دـش  ثعاـب  اـهاسیلک  بهذـم  دـیدش  ماـکحا  اهیریگتخـس و  نیمه  ( 50 .) دـهد قـالط  ار  دوخ  نز  تسناوت 
ییاپورا و ياـهروشک  رتشیب  رد  1359 ه.ش )  ) 1980 ات 1339 ه.ش )   ) 1960 ياه ههد  یطرد  قالط  نیناوقو  دوش  هدرمـش  زاجم  ییاپورا 

یبرغ ياـهروشک  یندـم  نوناـق  رد  یلکـشم  زیمآ و  ضیعبت  نیناوـق  نینچ  دوـجو  هک  تـسا  یهیدـب  ( 51  .) دیـسر بیوصت  هب  ییاـکیرمآ 
ههد 1990 رد  قـالط  جاودزا و  هکیروط  هب  ددرگ  هجاوم  يداـیز  ياـه  شلاـچ  اـب  اـهروشک  نیا  رد  هداوناـخ  جاودزا و  اـت  هدـش  بجوـم 

یعامتجا ظاحل  هب  دوب و  رت  ناسآ  زین  وردوخ  کی  شورف  دیرخ و  زا  هک  دش  حرطم  يدادرارق  تروص  هب  یقوقح  ظاحل  هب  (1369 ه.ش )
زا یکی  هـک  یــسنج  يدازآ  هـک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  دــیدرگ . قـالطا  غلاــب  درجم و  رفن  ود  یــصخش  یــصوصخ و  هـطبار  هـب  زین 
رد تسا  هتـسناوت  نونکات  دـیامن و  یمن  ریذـپ  لرتنک  تسا ، یناهج  هدـکهد  رد  نادرم  اب  ناـنز  يربارب  زا  تیاـمح  تضهن  ياهدرواتـسد 

یـشاپورف نازیم  هکیروطب  دزاس ، لزلزتم  ار  ییوشانز  ياهدـنویپ  دـیادزب و  اـه  هداوناـخ  زا  ار  اـفو  افـص و  دـیامن ، هدوهیب  ار  جاودزا  برغ 
هب 60 نونکا  مه  هدیسر و   ( 1327 ه.ش  ) لاس 1948 رد  دصرد  لهچ  هب  لاس 1890(1269 ه.ش ) رد  دصرد  شش  زا  اکیرمآ  رد  هداوناخ 

قالط هب  رجنم  یکی  جاودزا  ود  زا  ایناپـسا  رد  دماجنا ، یم  ییادج  هب  ییوشانز  دـنویپ  دراوم  زا  دـصرد  دئوس 67  رد  . تسا هدیسر  دصرد 
شیازفا نیا  ( 52 .) دـماجنا یم  قالط  هب  دروم  هس  جاودزا  دروم  راهچ  ره  زا  ناهج  یتعنـص  ياهروشک  رد  وکـسنوی  شرازگ  هب  دوش . یم 

رادم زا  نوریب  هدش  دـلوتم  ناکدوک  دادـعت  نآ ، هجیتن  رد  هک  دـش  يدـلاو  کت  ياه  هداوناخ  شیازفا  بجوم  یبرغ  ياهروشک  رد  قالط 
زا یخرب  اـکیرمآ و  رد  نادـنزرف  شرورپ  تناـضح و  هفیظو  دراوـم  دـصرد  رد 90  مک  تسد  هـکنآ  رت  مـهم  تفاـی و  شیازفا  ییوشاـنز 

نانز تسا  یتسینمف  ياه  هاگدید  لوصحم  هک  دـیدج  هعماج ي  تینما  نارحب  ( 53 .) دوش یم  راذگاو  ردام  هب  یلامـش  ياپورا  ياهروشک 
یتینما هیشاح  نیرتمک  زا  عامتجا  هداوناخ و  رد  هزورما  یبرغ  نانز  هک  يروطب  دشک ، یم  شماک  هب  دوخ  ناینابرق  نیرت  یلصا  ناونع  هب  ار 

یگدنز و رد  راب  کی  لقادح  نانز  زا  دصرد  ات 30  هک 21  دش  صخـشم  اکیرمآ  روشک  رد  یلم  شهوژپ  کی  رد  هک  ارچ  دنرادروخرب .
هک تسادیپ  کش  یب  ( 54 .) دنوش یم  عقاو  متـش  برـض و  دروم  دوخ  نارهوش  طسوت  لاس  رد  راب  هس  زا  شیب  نانز  نیا  زا  یمین  لقادـح 

ندروآ تسد  هب  دوجو  اب  نانز  ياه  شبنج  المع  دـشاب و  یم  برغ  رد  نانز  تینما  نارحب  هدـنهد  ناـشن  اهـشرازگ  اـهرامآ و  نیا  دوجو 
زا یکاح  حوضو  هب  برغ  رد  هداوناخ  زورما  تیعـضو  هب  یهاـگن   . تسا هدرک  نردـم  یگدربراـچد  ار  نز   ، ناـنز يارب  قوقح  زا  یـضعب 

هلحرم ي رد  نز  تیـصخش  ندـش  یـشالتم  هب  رجنم  هک  تسا  نز  يزاـس » هدازآ   » هـن و  يزاـسدازآ »  » تـهج مزینمف  ياـه  تیلاـعف  جـیاتن 
هداوناخ ندش  ریذپ  بیسآ  رثا  رد  قالط  ياهرامآ  شیازفا  زا  یبرغ  هعماج ي  زورما  تسا . مود  هلحرم ي  رد  هداوناخ  یـشاپورف  تسخن و 

، ناناوجون ناناوج و  میارج  شیازفا  عورـشمان ، ياهدلوت  نینج ، طقـس  لغاش ، لهاتم  نانز  شیازفا  هب  لضعم  نیا  لیلد  هک  تسا  جـنر  رد 
تـسا شالت  رد  يدالیم  موس  هرازه  هناتـسآ  رد  یبرغ  نز  هک  میتسه  نآ  دهاش  نیاربانب  تسا . طوبرم  هریغ  هداوناخ و  لخاد  رد  تنوشخ 

 -------------- اهیلع هللا  مالس  سجرن  هیملع  هسردم  // یکلام هرینم  دنیرفایب . زاب  هتخاس ، هابت  ار  يو  هتـشذگ  نانچمه  هک  ار  هچنآ  ات 
غورف یناحبــــس ،  رفعج ،  ر.ك : - 1 ------------------------------------------------------------------ 
نآرق رد  نز  کلم ،  داتـسا  همطاـف ،  ص 48 2 - ج1 ،   ، 1376 مهدزیـس ،  پاچ  یمالـسا ،  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  زکرم  مق ،  تیدـبا ، 
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 ، نارگید يزاریش و  مراکم  رـصان ،  - 2 195/ نارمع لآ  - 1 1  / ءاسن ص 234 3 -  ، 1381 لوا ،  پاـچ  نوتیز ،  گرب  نارهت ،  دـیجم ، 
همجرت قالخالا ،  مراکم  یـسربط ،  نسح ،  1382،ج32،ص220 3 - مکی ،  تسیب و  پاچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ،  هنومن ،  ریـسفت 

لآ هسسوم  مق ،  هعیـشلا ،  لئاسو  یلماع ،  رحلا  نسح ،  ص 419 4 - ج 1 ،  ات ، یب  یناهارف ،  تاراشتنا  نارهت ،  يرقاـب ،  ریم  میهاربا  دـیس 
تاراشتنا نارهت ،  یمالـسا ،  هشیدنا  رد  نز  تایح  یمئاق ،  یلع ،  ص 122 5 - ج 14 ،  1416 ه.ق ،  موس ،  پاچ  ثارتلا ،  ءاـیحالا  تیبلا 

ص 362 ، 1375 لوا ،  پاچ  هط ،  تاراشتنا   ، نیوزق ناریا ، یندم  نوناق  حرش  ناگیاش ،  یلع ،  ص 194 1 -  ، 1373 لوا ،  پاچ  يریما ، 
ص 112 ، 1382 لوا ،  پاچ  ملق ،  باتک  ناتـسوب  مق ، ور ،  شیپ  ياهـشلاچ  یناهج و  مسینیمف  يرجاه ،  لوسرلا ،  دبع  - 3 32 ءاسن /  -2
 ، نسحلا نب  دمحم  ص 25 1 - ج 2 ،  1411 ه.ق ،  موس ،  پاچ  رکفلا ،  راد  توریب ،  نیدلا ،  مولع  ءایحا  یلازغ ،  دمحم ،  نب  دـمحم  - 4

مود پاچ  ءاوضالا ،  راد  تاراشتنا  نانبل ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  یمق ،  هیوباب ،  نب  دمحم  ص 3 2 - ج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ، یلماع رح 
 ، لوا پاچ  ثارتلا ،  ءایحالا  تیبلا  لآ  هسسوم  مق ،  لئاسولا ،  كردتسم  یسربط ،  يرون  نیـسح ،  ص 274 3 - ج 3 ،   ، 1992-1413 ، 

یملع و تاراشتنا   ، نارهت  ، مالـسا رد  نز  قوقح  تیـصخش و  يزیرهم ،  يدـهم ،  ك :  ر . - 2 21/ مور ص 153 1 - ج 2 ،  1407 ه.ق ، 
ناور زورفا ،  یلعمالغ ،  ر.ك : ص3 4 - ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  یلماع ،  رح  نسحلا ،  نب  دمحم  ص219 3 - ، 1382، لوا پاچ  ، یگنهرف
تایح ماـظن  یمئاـق ،  یلع ،  ر.ك :  ص180 5 - ، 1380 موس ،  پاچ  نایبرم ،  ءاـیلوا و  نمجنا  نارهت ،  رترب ،  نارـسمه  هداوناـخ  یـسانش 

 ، هعیشلا لئاسو  یلماع ،  رح  نسحلا ،  نب  دمحم  ص 116 1 -  ، 1375 مشش ،  پاچ  نایبرم ،  ءایلوا و  نمجنا  نارهت ،  مالـسا ،  رد  هداوناخ 
 ، لوا پاچ  شورـس ،   ، نارهت یهقف ،  تاحالطـصا  تاـغل و  گـنهرف  ینیـسح ،  دـمحم ،  ص15 3 -  ج14 ، ناـمه ،  ص122 2 - ج14 ،

ص ج 2 ، ، 1380 مهدزای ،  پاچ  ریبک ،  ریما   ، نارهت نایبیبط ،  دـیمح  دیـس  همجرت  سورـال ، گـنهرف  رج ،  لـیلخ ،  زینو  ص290 ، 1382
هـسسوم مق ، هیرهم ،  یتخانـش  هعماج  نییبت  نیدلا ،  فرـش  نیـسح ،  ر.ك :  ص1172 5 - یـسراف ،  گنهرف  نیعم ،  دـمحم ،  - 4 1311

رـشن نارهت ،  هجوز ،  هصاخ  قوقح  هیرهم  یناـخاباب ،  نیرز ،  ر.ك :  ص97 6 - ، 1380 لوا ،  پاچ  ینیمخ ،  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 
نب دمحم  ص20 2 - ، 1381 مود ،  پاچ  ملق ،  باتک  ناتـسوب  مق ،  هجوز ،  هقفن  ناـیتشرف ، نسح ،  ص15 1 - لوا 1377 ، پاچ  نیمار ، 

 ، یبرعلا ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ،  راونالا ،  راـحب  یـسلجم ،  رقاـب ،  دـمحم  ص230 3 - ج 15 ، هعیـشلا ،  لئاسو  یلماـع ،  رح  نسحلا ، 
 ، مسق باوبا  زا  کی  باب  ج 15 ، هعیشلا ،  لئاسو  یلماع ،  رح  نسحلا ،  نب  دمحم  ر.ك :  ص226 4 - ج103 ، 1403 ه.ق ،  موس ،  پاچ 

لوا 1380، پاـچ  ربـش ،  یتاراـشتنا  یگنهرف  زکرم  نارهت ،  تقوم ،  ددـجم و  مئاد ،  جاودزا  یـضاق ،  نسح ،  ر.ك :  صص 81-80 5 -
 ، یتنج دمحا  همجرت  مالسا ، رد  جاودزا  ینیکشم ،  یلع ، ص 177و  تقوم ،  ددجم و  مئاد ،  جاودزا  یضاق ،  نسح ، ر.ك :  ص177 6 -
 ، ینیکـشم یلع ، زینو  ،ص 132 ، مالـسا رد  هداوناخ  تاـیح  ماـظن  یمئاـق ،  یلع ،  ر.ك : ص 147 7 -  ، 1359 لوا ،  پاــچ  رهم ،  مـق ، 

یملع و تاراـشتنا  نارهت ،  ییوخ ،  باـیرز  ساـبع  رتکد  همجرت ي  هفـسلف ،  تاذـل  تنارود ،  لـیو ،  ص 160 1 - مالــسا ،  رد  جاودزا 
 ، مشـش پاچ  یمالـسا ،  تاراشتنا  مق ،  برغ ،  ندـمت  يامیـس  يرـال ،  يوسوم  یبتجم ، ص 148 2 - ، 1373 متـشه ،  پاـچ  یگنهرف ، 

، دمحم ص 44 1 -  ، 1382 لوا ،  پاچ  هزاریش ،  نارهت ،   ، یعامتجا هیرظن  ات  شبنج  زا  هداز ،  ریشم  اریمح ،  ر.ك :  ص 291 3 -  ، 1360
همجرت موس ،  جوم  رلفاـت ، نیوـلا ،  ص 313 2 -  ، 1366  ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد   ، نارهت ، مالـسا تخانـش  نارگیدو ،  یتشهب  ینیـسح 

یتــــنرتنیا تیاـــــس  ر.ك : ص 288 3 -  ، 1380 مهدراـــــهچ ، پاـــــچ  هتخاـــــف ، نارهت ،  یمزراوـــــخ ،  تخدــــــنیهش 
 ، اکیرمآ ناهج  رد  نز  يامیـس  نارگیدو ،  لدنـشور   ، لـیلج - cohabitation 1-5 نامه - www.dbace.irandoc.ac.ir 4

ینیـسحرجاه و همجرت  يدلاو ،  کت  ياه  هداوناخ  هدـیدپ  برغ و  یبحم ،  همطاف ،  ص35 2 - ، 1377 لوا ، پاـچ  نوتیز ،  گرب  نارهت ،
مالـسا و رد  هداوناخ  هاگیاج  ناتـسب ،  نیـسح ،  ر.ك :  ص 231 3 - هرامـش 24 ،   ، 1383 مشـش ،  لاس  نانز ،  باتک  يراـیتخب ،  همطاـف 
 ، 1388 لوا ،  پاچ  دهـشم ،  فراعم ،  رـشن  رتفد  يربهر ،  مظعم  ماقم  رتفد  مسینمف ،  مالـسا و  تالاقم  اـه و  هبحاـصم  هعومجم  مسینمف ، 
 : ر.ك ص 107 5 - ، 1379، لوا پاچ  ، یماج رشن  نارهت ،  اسراپ ،  ورسخ  همجرت   ، هداوناخ ءاشنم  سلگنا ،  شیردرف ،  ر.ك :  ص93 4 -
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 ، لیم تراوتـسا ،  ناج  ر.ك :  1377،ص 65 6 - لوا ، پاچ  ، ندال تاراشتنا  نارهت ،  یتمحر ،  دازهب  همجرت  ناـنز ،  یـسانشناور  تناژ ، 
داهن یگنهرف  تنواـعم  ر.ك : ص 76 1 - ، 1379 لوا ، پاچ   ، سمره تاراشتنا  نارهت ،  ییاـبطابط ،  نیدـلا  ءـالع  همجرت  ناـنز ،  داـیقنا 
صص ، 1383 لوا ،  پاـچ  فراـعم ،  رـشن  نارهت ،  لاس 2003 ، ات  اـکیرمآ  رد  مسینمف  اـه ،  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن 

ص 231 3- لاس 2003 ، ، ات  اکیرمآ  رد  مسینمف  اههاگـشناد ،  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  یگنهرف  تنواـعم  - 2 222-227
رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  یگنهرف  تنواعم  ص48 4 - ییابطابط ،  نیدـلا  ءالع  همجرت  نانز ،  دایقنا  لیم ،  تراوتـسا ،  ناج 

نآرق هاگن  رد  هداوناخ  داـهن  یـشاپورف  ییارگمه و   ، يداجـس  ، میهاربا ص 232 1 –  لاس 2003 ، ، ات  اـکیرمآ  رد  مسینمف  اههاگـشناد ، 
هداوناخ داژن ، یباون  هوکش ، ص 159 2 -  ، ش 37 و38  ، ناتسبات 1383 راهب و   ، مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد   ، ینآرق ياهشهوژپ  ،

تنـس و شکاـشک  رد  نز ،  قوقح  روپ ،  میکح  دـمحم  ر.ك : ص113 3 - ش17 ،  دقن ، باتک  نآ ، تالکشم  یـسانش و  هنوگ  رـصاعم 
ص 12 ، 1382 لوا ،  پاچ  نارهت ،  شیدناون ،  همغن  تاراشتنا  ددجت ، 

ناریا رد  مسینیمف  هنیشیپ 

هب نادرم  نوچ  زین ،  نانز  نآ  هطـساو  هب  هک  دـیآیم  رامـش  هب  شخب  يدازآ  تکرح  کی  برغ  ناـهج  یمومع  راـکفا  رد  یبرغ  مسینیمف 
ناریا رد  مسینیمف  اما  دـنتفای .  تسد  دـندوب -  مورحم  اهنآ  زا  لاـس  ناـیلاس  یط  هک  دوخ -  يونعم  يداـم و  قوقح  هب  ناـسنا  کـی  ناونع 

ثرا و تیکلام ،  تمعن  زا  اما  دوبن  رـضاح  اههنحـص  همه  رد  نادرم  ياپ  ياـپ  هچ  رگ  یناریا ،  نز  ًاـساسا  نوچ  درادـن ،  ياهنیـشیپ  نینچ 
رد اپ  دوب ،  مزال  هک  نامز  ره  ناملـسم ،  نانز  دمآیم و  باسح  هب  هداوناخ  داهن  یلـصا  ناکرا  زا  دوب و  دنمهرهب  رگید  قوقح  زا  يرایـسب 

ریگمـشچ يروضح  وکابنت  تضهن  رد  نانز  لاـثم  يارب  دـندرکیم .  تیعبت  دوخ ،  ینید  نادـهتجم  ياوتف  زا  هدراذـگ و  یعاـمتجا  هصرع 
دیشکب نایلق  ماع  ءالم  رد  ای  هک  درک  مالعا  ینایتشآ  يازریم  هب  هاش  هک  ینامز  دنتسکش و  ار  اهنایلق  راجاق  رابرد  رد  یتح  نانز  دنتـشاد . 

رارق هب  بنیز  يربهر  هب  زین  زیربت  نانز  نینچمه  دـنتخادرپ .  ضارتعا  هب  هاش  دـضرب  نادرم  شوداشود  نانز  دورب ،  تایتع  هب  ناریا  زا  ای  و 
دنهاوخن يدادرارق  نینچ  راب  ریز  هک  دـننکیم  مالعا  مدرم  دوشیم ،  هتـسب  زیربت  رازاب  دـنوشیم .  نادـیم  دراو  هدرک و  ضارتعا  يژر  داد 

تـشذگ زا  سپ  اما  دننکیم ،  اههزاغم  ندرک  زاب  هب  روبجم  ار  نایرازاب  باعرا ،  دیدهت و  اب  نارومأم  زور ،  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  تفر ، 
دش و ضوع  جیردت  هب  اهشرگن  تیطورـشم  شیادیپ  اب  ( 1  .) دننکیم لیطعت  ار  رازاب  هحلسا  زا  هدافتـسا  اب  نانز  زا  ياهتـسد  تعاس ،  دنچ 
اب 1920 ربارب  یسمش  يرجه  لاس 1298  رد  نانز  قوقح  ناراداوه  هطورشم :  زا  دعب  داد .  برغ  گنهرف  هب  ار  دوخ  ياج  یناریا  گنهرف 

موزل هرابرد  دـنداد و  راشتنا  ییاههلاقم  ددـجت »  » همانزور رد  اهنآ  دـندرک .  یفرعم  ناریا  مدرم  هب  ار  مسینیمف »  » راب نیتسخن  ربارب  يدالیم 
هک دنیوگ  ار  یصخش  يزورما  حالطـصا  رد  مسینیمف   : » دسیونیم مسینیمف  فیرعت  رد  اهنآ  زا  یکی  دنتفگ .  نخـس  نانز ،  قوقح  قاقحا 

ناراداوه زا  یخرب  دشاب ».  مسینیمف  کلـسم  کلاس  وریپ و  يرخا ،  ترابع  هب  دنک ،  هعفادـم  اهنآ  هقح  قوقح  زا  هدوب و  ناوسن  رادـفرط 
ناریا هعماج  رب  مکاح  رالاس  درم  شرگن   » عامتجا هصرع  رد  ناریا  رد  نانز  روضح  مدـع  هدـمع  عنام  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  ناـنز  قوقح 

نز تسین .  یتبحـص  یناریا  نز  زا  یعاـمتجا  دروم  چـیه  رد  ناریا  رد  هک  درکیم  حیرـصت  ناریا  رد  نز  قوقح  نارادـفرط  زا  یکی  تسا »
قوقح رب  شدوخ  هن  دنکیم و  تنایص  وا  زا  نوناق  هن  دنتسه و  وا  ياج  صاخـشا  هن  اریز  تسا .  بولـسم  دوخ  هعورـشم  قوقح  زا  یناریا 

يدرف و قوـقح  قاـقحا  يرورـض  طرـش  ار  یناریا  درم  يرکف  یگنهرف و  لوـحت  ناراداوـه  زا  رگید  یکی  تسانــشآ .  فـقاو و  شیوـخ 
ار نانز  روضح  مدـع  اهنآ  دـیآ .  دوجو  هب  یناریا  نادرم  راکفا  رد  یمومع  یهاگآ  کی  هک  درکیم  دـیکأت  تسنادیم و  ناـنز  یعاـمتجا 

زین ار  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  تکراشم  يارب  یناریا  نانز  یگدامآ  مدع  دـندرکیمن و  هعماج  رد  دوجوم  رالاس  درم  شرگن  هب  دودـحم 
رد نانز  نوچ  دـندرکیم  هداوناخ  هناخ و  هب  دودـحم  ار  نانز  درکلمع  هنیمز  رد  دوخ  ياهیـسررب  اهنآ  دنتـسنادیم ،  لـیخد  رما  نیا  رد 

یناریا نانز  هک  دـمآ  دـیدپ  ییاهشبنج  راجاق ،  تنطلـس  رخاوا  رد  هیراـجاق :  هرود  رخاوا  ( 2  . ) دنتـشاد روضح  روشک  یعامتجا  تاـیح 
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نانآ زا  یـضعب  دندوب .  برغ ) يایند   ) روشک زا  جراخ  ياههدرک  لیـصحت  نارـسمه  ای  نادنزرف  نانیا  دنتـشاد .  هدهع  هب  ار  اهنآ  يربهر 
هناروکروک دـیلقت  هب  ار  دوخ  ياج  جـیردت  هب  یناریا  نانز  یـضعب  يریذـپ  ریثأت  دنتـشونیم .  هلاقم  اههمانزور  رد  ناـنز  يرادـیب  يارب  زین 

 ( 1910 م  ) ش لاس 1328 ه . ــ رد  ناخ  نیسح  رتخد  رـسمه  لاحک ،  مناخ  طسوت  دش  رـشتنم  نانز  يارب  هک  ياهیرـشن  نیتسخن  دادیم . 
نابز  ، » یسمش لاس 1292  رد  هفوکـش ،  همانزور  هلمج  زا  دندز ،  تسد  يرگید  ياههمانزور  راشتنا  هب  جـیردت  هب  نانز  نآ  زا  سپ  دوب . 

ياههمانزور زا  یکی  ( 3 . ) دش رشتنم  یسمش  ( 1299  ) دازآ زانهـش  طسوت  ناوناب » همان   » ناهفـصا و رد  يدابآ  تلود  هقیدص  طسوت  نانز »
تکرـش تسا ،  یقرت  ساسا  هک  تاـیبدا  ملاـع  رد  ناوسن  هکنآ  زج  دنـسر  یقرت  هجرد  یتعنـص  هب  یتلم  تسا  لاـحم  هک  هدـمآ  هرود  نیا 

مه کلسم و  مه  زین  نطاب  بتارم  ینعم و  ملاع  رد  هکلب  دنشاب ،  هتشاد  تکرش  مه  اب  رهاظ  ملاع  رد  لاجر  اب  ناوسن  اهنت  هن  دنشاب ،  هتشاد 
يوس زا  ناوسن  ياهنمجنا  حاـتتفا  رتشیب ،  یعاـمتجا  راـبتعا  تیثیح و  بسک  هار  رد  ناـنز  ياـهتیقفوم  نیرتگرزب  زا  یکی  ( 4  . «) دنادق

مان ار  هاوخنطو » ناوسن   » و ناوسن » تداعس  کیپ  « ، » ناوسن تیوه  نمجنا   » ناوتیم اهنمجنا  نیا  هلمج  زا  دوب .  رکفنشور  نانز  زا  یضعب 
اهیلع هللا  مالس  سجرن  هیملع  هسردم  ایندمحم  بنیز  درب . 

یمالسا ناریا  رد  نز 

دـشر بجوم  یـسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، ياهرایعم  اهکالم و  ندـش  لومـش  ناهج  ياه  همانرب  یناـهج و  هدـکهد  هیرظن  هعـسوت  زورب 
هدوبن ینثتـسم  دنور  نیا  زا  زین  نانز  لیاسم  هتبلا  هدش و  ریخا  ههد  یط  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یللملا  نیب  یناهج و  ياهـسنارفنک  هدـنیازف 
هدیئاز نانآ  ياهنامرآ  هک  ییاهتسینیمف  يربهر  هب  برغ  رد  يداژن  ضیعبت  دض  تضهن  بقاعتم  نانز  ییاهر  تضهن  رگید  يوس  زا  تسا .

زور شیازفا  ناهج و  دـنمدرد  نانز  دوجوم  تیعـضو  اب  اـهنامرآ  نیا  زا  یخرب  بساـنت  لـیلد  هب  دـش و  زاـغآ  دوب ، ییارگدرف  مسیناـموا و 
نیا هتفای و  تیلوبقم  یناـهج  یلم و  عماـجم  رد  تسناوت  ناـنز  تیعـضو  دوبهب  راعـش  دوخ ، رابفـسا  تیعـضو  زا  رـشق  نیا  یهاـگآ  نوزفا 

اب هچرگ  نز  یناهج  ياهـسنارفنک  هلـسلس  نیارباـنب  ددرگ . نونک  اـت  لاس 1975  زا  نز  یناهج  ياهـسنارفنک  هلـسلس  شخب  ماهلا  ناـیرج ،
یخرب نکیل  دش ، اپرب  اهتلود  يارب  دیفم  ياهدربهار  هئارا  نانز و  تیعـضو  دربشیپ  يارب  یناهج  رثؤم  ياهـشور  رب  یبایتسد  يرهاظ  فده 

هب صاخ  ياههاگدید  لیمحت  یگنهرف و  يراذگ  شزرا  يارب  هک  تسا  یـشالت  زا  یکاح  نآ  رد  دوجوم  یگنهرف  ياه  هشیلک  میهافم و 
ینیمخ ماـما  ترـضح  ناـنآ  سأر  رد  یمالـسا و  ياهتـضهن  دـنمتریغ  نیتسار و  ناربـهر  یتیعـضو  نینچ  رد  دریگ . یم  تروص  ناـیناهج 

یمالسا تاروتـسد  مدقت و  رب  دیکأت  اب  هداد و  رارق  دوخ  تضهن  رادفده  یلـصا و  ياهیژتارتسا  وزج  ار  نانز  هلأسم  هب  هجوت  هرـس ) سدق  )
هللا یلـص   ) يدمحم بان  مالـسا  گنهرف  رب  ینتبم  مالـسا  یهارمه  يدردـمه و  يرالاس ، هلفاق  عقاو  رد  نانز ، هاگیاج  قوقح و  قاقحا  رد 

زا دعب  نز  شقن  رب  مینک  یم  ارذگ  يرورم  کنیا  و  ( 1 .) دندومن مالعا  نز  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  قاقحا  تهج  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع 
دشاب و هتشاد  لالقتسا  يداصتقا  ظاحل  زا  تشادن  هزاجا  نز  ناتسلگنا  نوچ  ياهروشک  رد  یتح  میدق  رد  لاغتشا  نز و  یمالـسا . بالقنا 

لالقتـسا نز  نامز  رورم  هب  تفر و  نیب  زا  راـشف  نیا  اـپورا ، ندـش  یتعنـص  اـب  هرخـالاب  یلو  دـیامن . بسک  يا  هیامرـس  دوخ  يارب  دـناوتب 
لاس رد  يرگید  لاس 1870 و  رد  ینوناق  دوب ، وحم  درم  تیصخش  رد  ًالماک  نز  ًاقباس  هک  ناتسلگنا  رد  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  يداصتقا 

نیروجحم هرامـش  زا  ار  نز  يدالیم  نوناق 1919  اـیلاتیا  رد  دومن . رجح  عفر  نز  زا  رادرهوش  نز  تیکلاـم  نوناـق  مسا  هب  يدـالیم   1882
لاقترپ و قوقح  رد  رادرهوش  نز  یلو  دراد . تیلها  دوخ  رهوش  لـثم  نز  هک  دـش  مـالعا  1970 م )  ) سیئوس یندـم  نوناق  رد  درک  جراخ 
(2 .) تسا هدرک  لیدعت  ار  رادرهوش  نز  رجح  دودح  هسنارف  رد  هیروف 1938  نوناق 18  هکنیا  وگ  تسا ، نیروجحم  دادعا  رد  زونه  هسنارف 
رد دشاب و  هتشاد  روضح  هعماج  رد  نادرم  ياپ  هب  اپ  ات  هتشاذگ  دازآ  ار  وا  هدیشخب و  يداصتقا  لالقتسا  نز  هب  میدق  زا  ام  تیلم  نید و  اما 

دهد یم  هزاجا  نانز  هب  رتمهم  نیا  زا  دنشاب و  هتشاد  روضح  هعماج  رد  ات  دهاوخ  یم  نز  زا  مالـسا  دشاب . اشوک  دوخ  یعامتجا  یگدنزاس 
، دنا هدروآ  تسد  هب  هدرک و  بسک  هچنآ  زا  نادرم  يارب  : » دیامرف یم  شباتک  رد  دنوادخ  هک  ییاج  ات  دنشاب  هتشاد  يداصتقا  لالقتـسا  ات 
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يراکمه زا  هتشذگ  نانز  اذل  ( 3 «.) تسا هرهب  بیـصن و  دنا  هدروآ  تسدب  هدرک و  بسک  هچنآ  زا  نانز  يارب  تسه و  يا  هرهب  یبیـصن و 
خیرات لوط  رد  نانز  گنج  نز و  دنا . هدش  دراو  زین  تیلوئسمرپ  بصانم  تسایر و  یلاع  تاماقم  رد  نادرم  يا  هفرح  ياه  هنیمز  همه  رد 

لامآ ندرک  هدروآرب  ایو  اهزرم  زا  عافد  يارب  نادرم  رانک  رد  هدوبن و  نادرگ  يور  گـنج  زا  زاـین  موزل و  تروص  رد  هک  دـنا  هداد  ناـشن 
هک هتشاد  یلاعف  شقن  گنج  عافد و  رد  نادرم  دننامه  زورما  هب  ات  ناتساب  ناریا  نارود  زا  یناریا  نز  يرآ  دنا . هدوب  هدامآ  هنابلط ، هعـسوت 

یگنج تایلمع  ریاس  يزادناریت و  رد  هک  درب  مان  ار  مور » ریشدرا   » نز اریتاتسا »  » رهاوخ اناسکر »  » ناوت یم  ناتـساب  ناریا  رد  هنومن  باب  زا 
ناریا نانز  اریز  درب ، مان  راـکیپ  هنحـص  رد  وجگنج  کـی  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  یناریا  ناـنز  همه  ناریا  رد  هزورما  تشاد . یبیرغ  تراـهم 

نز و ( 4 .) دـش یم  رگید  ياه  تلم  نانز  بجعت  ثعاب  هاگ  هک  دـنداد  ناشن  يدادعتـسا  نانچنآ  دوخ  زا  سدـقم  عاـفد  لوط  رد  یمالـسا 
رما رد  نانز  دراذگ  یمن  یناریا  بصعت  مالـسا و  نید  هک  تسا  نیا  دننک  یم  حرطم  ناریا  مالـسا و  هیلع  رب  اهیبرغ  هک  یلئاسم  زا  تسایس 

هرادا رد  میقتسمریغ  ای  میقتـسم  نانز  هک  مینیب  یم  میرگنب  بوخ  رگا  یلو  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  یتلود  ياههاگتـسد  ندنادرگ  تسایس و 
رد یناریا  نز  ناـبرهم  اـبیز و  هرهچ  هیریخ  روـما  نز و  دـنا . هتـشاد  هدـننک  نییعت  شقن  یتـلود  ياههاگتـسد  دـندنادرگور  روـشک  نوـئش 
نز يرآ ، میدید . یبوخ  هب  ههبج ) ینابیتشپ   ) نامرد تاکرادت و  رد  گنج  تدم  لوط  رد  ار  وا  تفای . ناوارف  ناوت  یم  ار  هیریخ  ياهراک 

هنیمز مامت  رد  دوخ  یفرط  زا  داتـسرف و  یم  دربن  نادـیم  هب  شزارفارـس  نهیم  نید و  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  رهوش  دـنزرف و  یفرط  زا  یناریا 
میرذـگب هک  گنج  ههبج و  زا  تشاد  تیلاعف  يدـقن  يایادـه  يروآ  عمج  سابل و  تخر و  و  هقوذآ ، يدـنب  هتـسب  زا  معا  ینابیتشپ  ياـه 

نوناق رد  نز  ( 5 .) دید نازابناج  دیهش و  داینب  دادما و  هتیمک  رثؤم  يورین  یعامتجا ، يراکددم  يراتسرپ ، رد  ناوت  یم  ار  وا  ممـصم  هرهچ 
یلصا و تیوه  دندوب  یجراخ  هبناج  همه  رامثتسا  تمدخ  رد  نونک  ات  هک  یناسنا  ياهورین  یمالسا ، یعامتجا  ياهداینب  داجیا  رد  یساسا 

دنا هدـش  لمحتم  ماظن  زا  نونک  ات  هک  يرتشیب  متـس  لیلد  هب  نانز  هک  تسا  یعیبط  یبایزاب  نیا  رد  دـنبای و  یم  زاب  ار  دوخ  یناـسنا  قوقح 
ینامرآ یتدیقع و  قفاوت  تسا و  ناسنا  یلاعت  دشر و  یلـصا  نوناک  هعماج و  ناینب  دحاو  هداوناخ  دوب . دهاوخ  رتشیب  نانآ  قوقح  يافیتسا 

تهج تاناکما  ندرک  مهارف  هدوب و  یساسا  یلـصا  تسا  ناسنا  هدنبای  دشر  یلماکت و  تکرح  یلـصا  زاس  هنیمز  هک  هداوناخ  لیکـشت  رد 
راک رازبا   ) ای و  ندوب ) ءیـش   ) تلاح زا  هداوناخ ، دـحاو  زا  یتشادرب  نینچ  رد  نز  تسا  یمالـسا  تموکح  فیاظو  زا  دوصقم  نیا  هب  لـین 

ياهناسنا شرورپ  رد  يردام  جرارپ  ریطخ و  هفیظو  نتفایزاب  نمـض  هدـش و  جراـخ  رامثتـسا  یگدز و  فرـصم  هعاـشا  تمدـخ  رد  ندوب )
هاگدـید رد  رتریطخ و  یتیلوئـسم  ياریذـپ  هجیتنرد  دـشاب و  یم  تایح  لاـعف  ياـه  نادـیم  رد  نادرم  مزرمه  دوخ  گـنهآ و  شیپ  یبتکم 

زا ار  دراد  هراشا  مهم  نیا  هب  هک  یـساسا  نوناق  لوصا  زا  لصا  دـنچ  کنیا  دوب . دـهاوخ  رتالاو  یتمارک  شزرا و  زا  يرادروخرب  یمالـسا 
همه زا  دـنراد و  رارق  نوناق  تیامح  رد  ناسکی  درم  نز و  زا  معا  تلم  دارفا  همه  متـسیب : لصا  ای  موس  لصا  زا  دنب 14  مینارذگ : یم  رظن 

تسا فظوم  تلود  : مکی تسیب و  لصا  دنرادروخرب . یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  اب  یگنهرف  یعامتجا و  ، يداصتقا یـسایس ، یناسنا ، قوقح 
دشر يارب  دعاسم  ياه  هنیمز  داجیا  - 1 دهد . ماجنا  ار  ریز  روما  دیامن و  نیمضت  یمالسا  نیزاوم  تیاعر  اب  تاهج  مامت  رد  ار  نز  قوقح 

زا تیامح  دـنزرف و  تناضح  يرادراب و  نارود  رد  صوصخلاب  ناردام ، تیاـمح  - 2 وا . يونعم  يدام و  قوقح  ياـیحا  نز و  تیـصخش 
یب هدروخلاس و  ناـنز  هاـگ و  هویب  صاـخ ، همیب  داـجیا  - 4 هداوناخ . نایک  ظفح  يارب  حـلاص  هاـگداد  داـجیا  - 3 تسرپرـس . یب  ناکدوک 
هدام قباطم  ثرا : باب  رد  یعرش . یلو  ندوبن  تروص  رد  اهنآ  هطبغ  تهج  رد  هتسیاش  ناردام  هب  نادنزرف  تمومیق  ياطعا  - 5 تسرپرس .
هدام نارازه  دشاب و  هدنز  يرگید  توف  نیحرد  هک  تسا  نیجوز  زا  کیره  دنرب  یم  ثرا  ببـس  بجوم  هب  هک  یـصاخشا  هلمج  زا  : 864

رد نز  هاگیاج  عوضوم : و ... ( 6) يرفیک ییازج و  نیناوق  لافطا ، يرادـهگن  رهم ، باب  حاکن ، رد  تلاکو  قالط و  حاکن و  باـب  رد  رگید 
بلق هب  يونـس  حرـش  قرـش ، میـسن  يزاریـش ، جاهتبا  ابیرف  ( - 1  ) نایدـمحم مرکا  ققحم : ناـمز » رذـگ  رد  نز   » هتـشذگ عـماوج  ناـیدا و 

هتـشون نز ، تیـصخش  باتک  زا  لقن  ( - 2 . ) ناتـسمز 1375 لواپاچ ، يروهمج ، تسایر  داهن  رد  نانز  روما  رتفد  رـشان : نانز ، ياـهوزرآ 
نبـستکا امم  ءاـسنلل  وا  اوبـستکا  اـمم  بیـصن  لاـجرلل  ( - 3 . ) یمالـسا تاـغیلبت  ناـمزاس  تاراـشتنا  زا  ص 68  يدـمحم ، تـسود  يداـه 
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زا نانز  روما  رتفد  اب  فسینوی  كرتشم  راک  هعسوت » رد  نانز  شقن   » باتک هب  دنناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  يارب  ( - 4 ( ) 32/ ءاسن )
، نیرز تاراـشتنا  ، 1374 لوا ، پاـچ  يزوروـن ، یلع  شراــگن  قـیقحت و  یناریا ، نز  تـلزنم  ( - 5 . ) دومن هعجارم  نارگنـشور  تاراـشتنا 

لوا زا  ربتعم  نیناوق  رب  لمتشم  يروهمج  تسایر  داهن  رد  نانز  روما  رتفد  نیودت  نوناق ، رد  نز  هاگیاج  ( - 6 . ) 64 ، 63 ، 60 تاحفص 59 ،
.36 ، 31 تاحفص 30 ، ناتسمز 1373 ، = راشتنا خیرات  لاس 1372 ، نایاپ  ات  يراذگنوناق 

یکاردا روما  رد  نادرمو  نانز  نیب  ياهتوافت 

هقبطو تسا  كاردا  ای  «perseption تفایرد «  زا  هقبط  کی   ، دوش یم  میسقت  یلصا  شخب  ود  هب  یمدآ  تفایرد  میسانشب  رتهب  اردوخ 
هب زاین  كاردا  تسا .  رظن  دـم  كاردا  اـی  صاـخ  تفاـیرد  هلاـقم  نیا  رد  تسا .  مهف  اـی  « understanding یناسنا «  تفاـیرد  رگید 

يرون یئـش  کی  زا  دـیاب  یئانیب  كرد  يارب  الثم  دـشاب :  هتـشاد  دوجو  یکرحم  دـیاب  صاخ  كرد  کی  يارب  - 1 دراد :  يددـعتم  مزاول 
 . تسا مزال  ساسح  هدـنریگ  کی  كاردا »   » لمع يارب  - 2 دشاب .  هتشاد  دوجو  یتوص  كرحم  کی  دیاب  یئاونـش ،  كرد  يارب  ای  دباتب 

يارب - 4 دریگ .  ماجنا  یتسرد  هب  كاردا  لمع  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هدـنریگو  زغم  نیب  یملاس  ریـسم  دـیاب  مشچ و …3- شوگ ،  لـثم 
روتـسد يدعب ،  لحارم  ردو  دـنک  لیلحتو  يدـنب  هقبط  ار  یـسح  ياه  هدـنریگ  تاعالطا  ات  دـشاب  ملاس  دـیاب  ناسنا  زغم  تسرد ،  كاردا 

نانز یئاونش  كاردا  یئاونش :  اردا ك  هسیاقم  تسا 1- نادرم  زا  رتهبو  رتشیب  نانز  رد  كاردا  دنک .  رداص  يدارا  ای  راکدوخ  ياهشنکاو 
ای هیالاپ  کی  اهدرم  دنونـش ،  یم  ار  نآ  مهد  کی  طـقف  نادرمو  دنونـش  یم  ار  همه  یتوص ،  كرحم  دـص  ره  زا  هک  تسا  يوق  ناـنچنآ 

مامت یتقوو  دنک  یمن  راک  بوخ  اهمناخ  زغم  رد  یئاونـش  هیالاپ  نیا  دنونـش . یمن  دوش  یم  در  نآ  زا  هک  ار  یئادـص  مامتو  دـنراد  یفاص 
رتشیبو دنتسه  یبصع  ساسح و  روما  مامت  رد  نانز  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دنهدب .  خساپ  اهنآ  همه  هب  دیاب  دنونـش  یم  ار  یتوص  ياهکرحم 
دنونش یم  رتمک  نایاقآ  تساهمناخ .  زکرمت  زا  رتمک  تاوصا  مامت  هب  تبسن  نایاقآ  زکرمت  دنراپس . یم  دوخ  نهذ  هب  ار  یئاونش  تارطاخ 

كاردا هسیاقم  - 2 دـنراد . یئزج  تاکاردا  نادرمو  دـنا  یلک  تاکاردا  ياراد  یلک  روط  هب  نانز  دـنراد . زاـین  نداد  خـساپ  هب  مه  رتمکو 
اهمناخ زا  ینغ  كاردا  يارب  لیلد  نیمه  هب  دننیب  یم  ار  يا  هلئـسم  ره  تفارظ  اهمناخ  تسا . نایاقآ  زا  رتشیب  اهمناخ  یئانیب  تردق  یئانیب : 

زا هک  ینادرم  دنتـسه . لکـشم  راچد  نآ  ياه  تهابـشو  اهگنر  ندـید  رد  اهنآ  نایاقآ  رد  یئانیب  صقن  لـیلد  هب  دوش .  یم  هتفرگ  کـمک 
تخانـش رد  اـهنآ  صقن  هکلب  دـنهد  یم  ماـجنا  ارراـک  نیا  هک  تسین  اـهنآ  یعاـمتجا  تـیبرت  مدـع  تـلع  هـب  دـننک  یم  روـبع  زمرق  غارچ 

زا يرایسب  یتخانـشناور  رظن  زا  دیاش  دننک . کیکفت  مه  زا  دنناوت  یمن  ار  زمرق  زبس و  گنر  یئانیب ،  تالکـشم  تلع  هب  اریز  تساهگنر . 
یلماکت ریـسم  رد  ییایوب  كرد  تردق  ییایوب : كاردا  هسیاقم  - 3 دـشاب . لیلد  نیمه  هب  دـنریگ  یم  نایاقآ  زا  اهمناخ  هک  يزیر  تاداریا 

رد ناکدوک  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  یلاوئس  لاح  دنراد . يوق  رایسب  هماش  هک  دنراد  دوجو  یتاناویح  زونه  اما  تسا .  هدش  هتساک  رشب  عون 
هچب دص  کی  نایم  رد  هبرگ  کی  تسا . كدوک  یئایوب  تردق  رد  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  دنـسر ؟ یم  یعقاو  شمارآ  هب  دوخ  ردام  شوغآ 

يرادراب يادتبا  رد  ردام ،  ییایوب  تردق  دنرت . يوق  ییایوب  سح  رد  کچوک  ياه  هچب  دسانش . یم  زاب  ار  دوخ  دنزرف  ندرک  وب  اب  هبرگ 
. تسا فیعـض  ناسنا  رد  ییایوب  تردـق  يرادراب ،  زا  ریغ  طیارـش  رد  دـشاب ،  نانز  رد  رایو  لیالد  زا  یکی  نیا  دـیاشو  دـبای . یم  شیازفا 

ییایوب تردـق  هب  دـشر  نیزاوم  ریاسو  ندرک  داـمتعا  نتـشاد ، تسود  تسا ، كدوکو  رداـم  نیب  یـساسحا  هلحرم  نیلوا  ییاـیوب  تردـق 
دیاشدنسانش یمن  اراهوب  زا  يرایسب  نادرمو  تسا . نانز  زا  رت  فیعض  رایسب  نادرم  ییایوب  تردق  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  تسا . هتـسباو 

يوب يور  زا  هن  دنـسانش  یم  نآ  كرام  يور  زا  ار  اهرطع  نادرم  رتشیب  دـنرت . ساـسح  فلتخم  ياـهرطع  يوب  هب  اـهمناخ  لـیلد  نیمه  هب 
نیا هک  دـمهف  یم  دـنک و  یم  کیکفت  مه  زا  ار  اهنآ  یبوخ  تقد  اب  مناخ  کی  دوش ،  شخپ  اضف  کـی  رد  ددـعتم  يوب  دـنچ  رگا  اـهنآ . 

 ، دراذـگ یم  میقتـسم  يرثا  اهنآ  یـصوصخ  یگدـنز  رد  اهوب  صیخـشت  رد  نادرمو  نانز  توافت  نیا  تسا . ییاهزیچ  هچ  هب  قلعتم  اـهوب 
نت يوب  هب  هک  داد  رادـشه  دـیاب  نایاقآ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنیوبـشوخ .  هشیمه  اهمناخو  دنتـسین  دوخ  رطع  يوب  هجوتم  ناـیاقآ  زا  يرایـسب 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 345 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فیعـض رایـسب  نایاقآ  ییاشچ  ناوت  لباقم ، ردو  تسا  يوق  رایـسب  اـهمناخ  ییاـشچ  ناوت  ییاـشچ : كاردا  هسیاـقم  -4 دـننک . هجوت  دوخ 
. دنروآ یم  دوجو  هب  ار  یئاشچ  سح  ياه  هدنریگ  عومجم  رد  هک  دراد  دوجو  هزم  تفایرد  يارب  يا  هتفرشیپ  هاگتسد  نابز  يور  رب  تسا .
 . نادرم ات  تسا  رت  ریذـپ  ناکما  نانز ،  يارب  فلتخم  ياـه  هزم  نیب  کـیکفت  دراد .  دوجو  شوهو  یئاـشچ  كاردا  نیب  یـصاخ  طاـبترا 
زا دایز  لیلد ،  نیمه  هب  دیاش  دننک .  یمن  كرد  ار  فلتخم  ياهاذغ  هزم  نادرم  دنرت .  فیعـض  هدام  زا  یئاشچ  سح  رد  مه  رن  تاناویح 

هرامش 107 انشآ /  دننک . یم  رکشت  دوخ  اهمناخ ي 

!! تسا هدرک  ملظ  نز  هب  مالسا 

مه ناشلد  هت  دیاش  میوگب  ینامدوخ  دنتسه . ضرتعم  مالسا  لئاسم  یخرب  هب  تبسن  ناریا  رد  اهمناخ  یـضعب  ندوب  مه  اب  يارب  ییاههناهب 
مین نانز  هید  ارچ  مود :  تسا ! نانز  ربارب  ود  نادرم  ثرا  الوا ً:  ارچ  هک  دـشاب  هتفرگ  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا -  ربمایپ  تسد  زا 

تروص هب  ربمایپ  ارچ  مراهچ : دنریگب ؟ هزاجا  هناخ  زا  نتفر  نوریب  يارب  ناشنارسمه  زا  دیاب  نانز  ارچ  موس :  دوشیم ؟ هبساحم  نادرم  هید 
هدرک عقوت  رپ  ار  نارهوش  نادرم و  نیا  و  تسا ؟ هداد  ار  نارهوش  هب  ینابرهم  ندرک و  يرادرهوش  بوخ  روتـسد  نانز  هب  طقف  هفرط  کـی 

اهیگنتلد نیا  کی  کی  يارب  نابرهم  دنوادخ  يرای  اب  و  اءاشنا ... رگید ... يارچ  نارازه  و  میرادـن ؟! یگدـنز  نیا  زا  یقح  ام  رگم  تسا 
ربمایپ میوگب  ینیچ  همدقم  یب  حیرص و  میهدیم . خساپ  مراهچ  شسرپ  هب  راتشون  نیا  رد  اما  درک . میهاوخ  امـش  هیده  اشگلد  ياه  خساپ 
رـسمه ندرزآ  تسا . هدرک  وفع  ناسحا و  هب  توعد  روتـسد و  هداوناـخ  يوس  ود  هب  هراومه   . تسا فاـصنا  تلادـع و  تمحر و  ربماـیپ  ، 

زا یخرب  اما  دـش . دـهاوخ  هتفریذـپ  زین  لامعا  ریاس  دریذـپب  دـنوادخ  ار  زامن  رگا  تسا . زامن  مالـسا  رد  تادابع  نیرتالاب  زامن  یلوبق  عنام 
هلاو هیلع  هللایلص  ربمایپ - درادن . یعرش  هیجوت  هنوگچیه  هداوناخ ،  ياضعا  ناتـسد و  ریز  هب  متـس  نیرتمک  تسا . زامن  یلوبق  عنام  لامعا 

ار وا  ای  دنک و  کمک  وا  هب  هکنآ  رگم   . تسین هتفریذپ  وا  کین  لمعا  زامن و  دـهد  رازآ  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  ره  دـنیامرفیم « : ملـسو -
اپ باذـع  نیمه  درادـب ،  اور  مـلظ  شرـسمه  هـب  هـک  مـه  يرهوـش )  ) يدرم ره  يارب  دریگب و  هزور  ار  رمع  ماـمت  دـنچ  ره  دـیامن  یـضار 

یندید یندینش و  مه  هکـس  يور  نآ  اّما  تسادخ . ربمغیپ و  اب  ناشباسح  دنرادب ، اور  ملظ  تیذا و  ياهرذ  رگا  مه  اهدرم  سپ  تساجرب ».
رجات دننام  یگدنز  رد  ناملـسم  نموم و  اما  دراد  هارمه  هب  ار  جـنر  یخلت و  یـشوخان ، یتخـس و  تسین ، یـشوخ  هراومه  یگدـنز  تسا .

شیوخ یناهج  نآ  تشهب  یناهج ، نیا  عاتم  اب  ایند و  نیا  زا  هک  شوهاب  بساک  نادرم  كریز و  رجات  نانز  لاـح  هب  اـشوخ  تسا . كریز 
ربارب رد  بویا  ترـضح  دننام  يرجا  لاعتم  دنوادخ  دنک ،  ربص  دوخ  نز  ییوخ  دب  رد  هک  يدرم  دنیامرفیم « : ربمایپ  دـنزاس . یم  دابآ  ار 

نز هیـسآ  شاداپ  باوث و  دننام  یباوث  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـنک ،  ربص  دوخ  رهوش  یقالخادـب  رب  هک  ینز  ره  دـشخبیم و  شیاهالب  مامت 
 . تسا ناوارف  ناوناب  هب  تبـسن  شـشخب  وفع و  نانز ، نارـسمه و  هب  يرای  مارتحا و  تیاعر  نایب  رد  ثیداـحا  هتبلا  دـنکیم ». اـطع  نوعرف 
زا راشرـس  یگدـنز  دـینکیم ؟ راتفر  هنوگچ  دـینیبب   . دـیتسه مرکا  ربمایپ  ناگدـید  رد  ود  ره  اقآ ! مناـخ ! هک  میریگب  هجیتن  میناوتیم  سپ 

. داب ناتبیصن  تمحر  فطل و 

؟  تسیچ نز  ثرا  ندوب  فصن  هفسلف 

: میوشیم روآدای  راصتخا  هب  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  نکیل  تسا ، هدرتسگ  فرژ و  یقیقحت  روخ  رد  هلأسم  نیا  هبناج  همه  عماج و  یسررب 
) يواست نیب  قرف  دیاب  زاغآ  رد  تسا . هدیدرگ  تیاعر  درم  نز و  قوقح  يواست  يرگید  بتکم  ره  زا  شیب  مالسا  یقوقح  ماظن  رد  فلا )
هب هباشت  دوشیم . يرایـسب  هطلاغم  طلخ و  بجوم  هلأسم  نیا  هب  یهجوتیب  تفایرد . یبوخ  هب  ار   ( Similarity هباشت ( و   ( Equality

راـتفرگ نآ  ماد  رد  یبرغ   ( Feminism مسینمف ( هک  تسا  ینایرج  نامه  نیا  تسا . یقوقح  ياهانبور  یلکـشمه  يدـننامه و  ياـنعم 
يدوس هن  درکیور  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا . هباـشم  ًـالماک  قوقح  عضو  ورگ  رد  درم  نز و  طـباور  رد  ییادزضیعبت  هک  تشادـنپ  دـمآ و 
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رد يرشب  هعماج  يارب  يراوگان  ياهدنیآرب  دیـشخب و  تعرـس  ار  هداوناخ  ناینب  مادهنا  دنور  هکلب  نز ؛ يارب  هن  تشاد و  یپ  رد  درم  يارب 
فلتخم بناوج  فیاظو و  یعیبط ، ياهتوافت  نوگاـنوگ ، طیارـش  يواـست  رد  یتخاونکی . هن  تسا ، يربارب  ياـنعم  هب  يواـست  دروآ . یپ 

هدیدان روما  نیا  همه  هباشت  رد  یلو  دوش . اور  یمتس  یسک  رب  هک  نآ  نودب  ددرگیم ، عضو  یهباشمان  ماکحا  اسب  هچ  دوشیم و  هظحالم 
هب یقوقح  دعاوق  یناسکیان  هنوگره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نیاربانب  دوشیم . هدنـسب  یقوقح  ياهانبور  یتخاونکی  هب  طقف  هدش و  هتـشاگنا 
رد توافت  يانعم  هب  یقوقح  ياهتوافت  ب )  دـشابیمن . يواـست  تیاـعر  هلزنم  هب  یتخاونکی  هباـشت و  عون  ره  تسین و  يواـست  یفن  هلزنم 
رد نز  هید  ثرا و  هلأسم  ج )  دراد . ناوارف  دیکأت  یناسنا  ياهتمارک  رد  درم  نز و  يربارب  رب  مالسا  تسین و  یناسنا  تالامک  اهشزرا و 

هشیدـنا و نزهار  هعومجم  نیا  يازجا  رگید  اـب  طاـبترایب  هتـسسگ و  تروص  هب  نآ  هب  هاـگن  تسا و  لـک  زا  یئزج  مالـسا  یقوقح  ماـظن 
د داد . رارق  هجوت  دروم  مالـسا  رد  هداوناخ  ماظن  هعومجم  زا  ادج  ار  ماکحا  نیا  ناوتیمن  نیاربانب  دوشیم ، باوصان  ياهتشادرب  بجوم 
: هلمج زا  تسا ، درم  زا  شیب  نز  ثرا  يدراوم  رد  ناسکی و  ًالماک  يدراوم  رد  هکلب  تسین ، درم  زا  رتمک  دراوم  همه  رد  نز  ثرا  هید و  ( 
رد نینچمه  تسا . ناسکی  درم  نز و  نیب  يردام ، ناگتـسب  اـی  رداـم  ردـپ و  ثاریم  - 2 تسا . ربارب  درم  اـب  ثلث  زا  رتـمک  رد  نز  هـید  - 1

رگا - 3 دسریمن . درم  هب  يزیچ  دشاب ، درم  زا  رتکیدزن  تیم  هب  تبـسن  نز  رگا  دوشیم و  مدقم  يردـپ  فرطرب  يردام  فرط  یما  هلالک 
رد دـشابیم و  درم  نز و  طباور  یگداوناخ و  ماظن  رد  یحلاـصم  رب  ینتبم  هلأـسم  نیا  دـشابیم ، درم  زا  رتمک  نز  هید  ثرا و  يدراوم  رد 

تـسا يزیچ  زا  رتارف  درم و  زا  شیب  رایـسب  یماظن  نینچ  رد  نز  قوقح  اساسا  هکلب  تسا ، هدـش  ناربج  یهجو  نیرتوکین  هب  اهنت  هن  لـباقم 
قح نیا  زا  نز  یلک  هب  هک  داد  ندرب  ثرا  قـح  نز  هب  یطیارـش  رد  مالـسا  فـلا ) هک : نیا  حیـضوت  دراد . دوـجو  یبرغ  مـسینمف »  » رد هـک 
وا داد و  يداصتقا  لالقتسا  نز  هب  مالسا  ب )  دشیم . هدرب  ثرا  هب  ییالاک  نوچمه  دوخ  هکلب  دربیمن ، ثرا  درم  زا  اهنت  هن  دوب و  مورحم 

نیمأـت هـب  فـظوم  ار  نز  یطیارـش  چـیه  رد  مالـسا  يداـصتقا ، لالقتـسا  رب  هوـالع  ج )  دیــشخب . لالقتــسا  دوـخ  ییاراد  فرــصت  رد  ار 
لاح نیع  رد  دنک و  فرـص  دناوتیم  یعورـشم  هار  ره  رد  ار  دوخ  ياهییاراد  نیاربانب  تسا . هدادـن  رارق  هداوناخ  دوخ و  ياهيدـنمزاین 

يداصتقا دـمآرد  زین  شدوخ  رگا  تسا و  درم  هدـهع  رب  لاح  ره  رد  وا  هقفن  ینعی ، دراد ؛ هناگادـج  نیمأـت  دوخ  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب 
ياهيدنمزاین یتح  ای  هداوناخ و  ياهيدـنمزاین  تهج  رد  ار  اهنآ  هک  تسین  فظوم  تسا و  اهدـمآرد  نآ  یـصخش  کلام  دـشاب  هتـشاد 

مالـسا ماکحا  اب  یگدنز  دیدج  طیارـش  نیاربانب  دیامن ، نیمأت  ار  نز  ياهزاین  هک  تسا  فظوم  لاح  ره  رد  درم  نکیل  دنک ، فرـص  دوخ 
نییعت قح  هیرهم ، لصا  رب  نوزفا  هک  هیرهم ؛ - 1 تسا : هداد  رارق  درم  هدهع  رب  نز  يارب  يداصتقا  قح  ود  مالسا  ه )  درادن . یـضراعت  چیه 

رد اـما  تسا . درم  هدـهع  رب  زین  یگدـنز  رد  نز  ياهيدـنمزاین  یلاـم  نیمأـت  هقفن و  هقفن ؛ - 2 دـشابیم . نز  دوـخ  تسد  هـب  زین  نآ  نازیم 
هچ دننکیم ، دادملق  نز  قوقح  نایماح  نیرتگرزب  ار  دوخ  یناهج  يوهایهرپ  تاغیلبت  رد  هک  یتسینیمف  شرگن  ياراد  یبرغ و  ياهروشک 

. دزادرپب تیلاعف  شالت و  هب  دوخ  شاعم  نیمأت  يارب  تسا  روبجم  زین  نز  درادن و  دوجو  هقفن  قح  مان  هب  يزیچ  ًالوا ؛ اجنآ : رد  درذگیم ؟
نیمأت تسا و  ظوفحم  شدوخ  يارب  شاییاراد  دنک  بسک  زین  ییالاب  دمآرد  دنکب ، مه  يراک  رگا  نز  یمالـسا  قوقح  رد  هک  یلاح  رد 

دوخ ییاراد  مامت  ثراو  ار  يدحاو  صخش  دوخ ، تیصو  اب  دناوتیم  صخـش  برغ  ناهج  رد  ایناث ؛ تسا . درم  هدهع  رب  وا  ياهيدنمزاین 
ییاراد مامت  یگرزب  نادنمتورث  هک  تسا  هدش  هدید  يددعتم  دراوم  رد  هک  تسا  اجنیا  تفگـش  دهدن . نز  هب  ار  نآ  زا  یکدنا  دنادرگب و 

رد هک  یلاح  رد  دـناهتخاس ! مورحم  نآ  زا  ار  هداوناخ  ياـضعا  ماـمت  دـناهداهن و  ثرا  هب  دوخ  گـس  اـی  هبرگ  يارب  تیـصو  قبط  ار  دوخ 
مورحم دوخ  قوقح  زا  ار  دنزرف  نز و  دناوتیمن  یسک  دوشیم و  عیزوت  میسقت و  یهلا  نیعم  مکح  ساسارب  تیم  كرتام  یمالسا  قوقح 

درم هک  تسا  ورنیازا  دـشابیم  درم  فصن  نز  ثاریم  ای  هید و  یمالـسا  قوقح  رد  يدراوم  رد  هک  دوشیم  هدـهاشم  رگا  نیاربانب  دزاس .
ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  تسا . هدـشن  ررقم  نز  يارب  ياهفیظو  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـناسرب ، فرـصم  هب  نز  يارب  ار  دوخ  ییاراد  دـیاب 
کلام نز ، ربارب  ود  درم  کلمت ،»  » هلحرم رد  هک  تسا  نآ  نز  درم و  نیب  ثرا  میـسقت  هنوگ  نیا  هجیتن  : » دـسیونیم نازیملا »  » گنـسنارگ

یلو درادیم  هگن  دوخ  يارب  ار  دوخ  ییاراد  مهـس و  نز ، اریز  دربیم . هرهب  درم  ربارب  ود  نز  هشیمه  فرـصم ،»  » هلحرم رد  یلو  دوـشیم .
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(. ص 215 ج 4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  « ، ) دنکیم نز  فرص  ار  دوخ  ییاراد  زا  یمین  عقاو  رد  دزادرپب و  زین  ار  نز  هقفن  دیاب  درم 

نردم يایند  ناینابرق   ، نانز

نیرتگرزب ندش  یناهج  يژولوئدیا  تفگ  ناوتب  دیاش  دیآیم و  رامش  هب  ندش  یناهج  زا  یشان  جیاتن  راثآ و  زا  یکی  یتیوه  یب  شلاچ 
رگید رد  ار  يرادهیامرـس  ماظن  ياهراجنه  اهشزرا و  ًاتدـمع  ندـش  یناهج  دـشابیم . ناـنز  هعماـج  صوصخب  رـشب  تیوه  يارب  دـیدهت 

ياهقالط هداوناخ و  ناینب  لزلزت  دروآیم . دوجو  هب  ار  تیوه  نارحب  یعون  عماوج ، یعاـمتجا  ياـهتحاس  رد  دـهدیم و  میمعت  عماوج 
ییوشانز و ياج  هب  یتسیزمه  لیبق  زا  یلئاسم  یتح  یسنج و  ياههدافتساءوس  تسرپرـسیب ، نانز  هراوآ ، ناناوجون  ناکدوک و  سردوز ،
ره یعقاو  هاگیاج  زا  تلفغ  نانز و  نادرم و  ياهشقن  ییاجهباج  رد  هشیر  ًاـبلاغ  قیقد ، لـیلحت  کـی  رد  رگید ، یعاـمتجا  لـضعم  اـه  هد 

يایند رد  دـناهدناشک . شلاچ  هب  ار  نانز  يایند  درم ، نز و  یقوقح  هباشت  راعـش  اب  ندـش و  یناهج  هشیدـنا  اب  نایبرغ  دراد . نانآ  زا  مادـک 
يواسم روط  هب  یگداوناخ  ياهتیلوئـسم  میـسقت  درم ، نز و  هباشت  هناهب  هب  ًالوا  دناهدید . همدص  اهنز  همه  زا  شیب  هباشت  راعـش  زا  برغ 
هتـسباو يدوجوم  ار  نز  دـیآیم و  باسح  هب  نز  لقتـسم  تیـصخش  هب  نیهوت  هکنآ  لیلد  هب  هقفن  هیرهم و  هدـش و  حرطم  درم  نز و  نایم 

موجه راک  ياهرازاب  هب  یعامتجا ، تیـصخش  ندروآ  تسد  هب  يارب  یلام و  نیمأت  يارب  راچان  هب  ناـنز  دورب و  ناـیم  زا  دـیاب  دراـگنایم ،
هژیو هب  نادرم ، اب  یفاک  تباقر  ناکمازا  يدادعتـسا  ياهتوافت  یگداوناخ و  لئاسم  هغدـغد  لیلد  هب  نانز  رگید ، يوس  زا  اما  دـناهدروآ .

ات هدامآ  ياهاذغ  دـهاکب و  نانآ  هغدـغد  زا  يدودـح  ات  هتـسناوت  اهنویـسناپ  اهكدوک و  دـهم  دنتـسه . زجاع  یتیریدـم ، ياهتمـس  رد 
دنوشیم و هدوسرف  یحور  یمـسج و  رظن  زا  نادرم  زا  شیب  نانز  لمع ، رد  اما  دنک . رپ  ار  لزنم  رد  نانآ  روضح  ألخ  دـناوتیم  ياهزادـنا 
رد راکتبا  تردـق  ًالمع  لغاش  نانز  هکنآ  رتمهم  همه  زا  دـننک . لمحت  مه  ار  یگناخ  راک  راـشف  یلغـش  ياـهتیلاعف  رب  هوـالع  دـنروبجم 
اما دنتفای  تسد  يداصتقا  لالقتـسا  هب  دوخ  ناردام  فالخ  رب  هچرگ  نانآ  دـنهدیم . تسد  زا  رـسمه  ردام و  ناونع  هب  ار  هداوناخ  نادـیم 

بسانمان طیارـش  حوریب ، ياهیگدنز  اب  دندنام  نانز  بیترت ، نیا  هب  دنداهناو . نادنزرف  رهوش و  يونعم  تیاده  رد  ار  دوخ  یلـصا  شقن 
نیلوا رد  دـنتفاییمن و  شرورپ  يردام  هفطاع  نماد  رد  هک  ینادـنزرف  هرخالاب  نارـسمه و  اب  يراگزاس  مهاـفت و  نادـقف  راـک ، طـیحم  رد 

ياهبیسآ جیردت  هب  طیارش  نیمه  دنتسنادیم . شیوخ  هار  رـس  رب  یعنام  ار  نیدلاو  دنتخیـسگیم و  هداوناخ  زا  ار  شیوخ  دنویپ  تصرف 
هتخاس هجاوم  یعامتجا  ياهنارحب  اب  ار  یبرغ  عماوج  هتفرگ و  تخـس  ار  برغ  ندـمت  نابیرگ  زورما  هک  دروآیم  دـیدپ  یعاـمتجا  داـح 

رگید هب  ار  دوخ  عماوج  گنهرفرد  هدـمآ  دوجو  هب  ياهشلاچ  نیا  يرگنناـسکی  یگچراـپکی و  هشیدـنا  اـب  ناـیبرغ  تسا  ینتفگ  تسا .
، تسرپرــسیب ناـنز  هراوآ ، ناـناوجون  ناـکدوک و  سردوز ، ياـهقالط  هداوناـخ و  ناـینب  لزلزت  دــننکیم . لـقتنم  عـماوج  اــهروشک و 

کی رد  رگید ، یعامتجا  لضعم  اه  هد  ییوشانز و  ياج  هب  یتسیزمه  ای  يزابسنجمه  لـیبق  زا  یلئاـسم  یتح  یـسنج و  ياههدافتـساءوس 
طرـش هب  نانز  لاغتـشا  دراد . نانآ  زا  مادک  ره  یعقاو  هاگیاج  زا  تلفغ  نانز و  نادرم و  ياهشقن  ییاجهباج  رد  هشیر  ًابلاغ  قیقد ، لیلحت 

مه دننک ،  شومارف  ار  ندوب  نز  رگا  اما  تسین  زاس  لکشم  ياهنت  هب   ، دنوشن لفاغ  ناش  یتیسنج  ياه  زاین  دوخ و  یلصا  فیاظو  زا  هکنآ 
 . هعماج مه  دننیب و  یم  بیسآ  ناشدوخ 

مالسا رد  نز  یقالخا  یقوقح و  ماظن  هسیاقم ي 

، یعامتجا یقالخا ، ینافرع ، هاگن  زا  دـناوتیم  یـسررب  نیا  تسا . یـسررب  لّمأت و  لباق  نوگانوگ  ياـیاوز  زا  نز  نوماریپ  لـئاسم  همّدـقم 
دـسریم رظن  هب  دریگب . رظن  رد  ار  وا  یناسنا  ياهیگژیو  همه  هک  تسا  ینامز  عماج  یباـیزرا  نکل  دـشاب ، یتخانـش  ناور  و  یگداوناـخ ،

رتهب هتشاد و  ییانشآ  ناسنا  ياهیگژیو  همه  اب  هک  تسا  هدش  رداص  یسک  يوس  زا  اریز  دشاب ; رادروخرب  یتیعماج  نینچ  زا  ینآرق  هاگن 
هیحان زا  رتشیب  دوشیم ، دراو  مالـسا  ینابم  رب  هزورما  هک  يدّدـعتم  تاهبـش  دزاسیم . نومنهر  شا  یعقاو  لامک  يوس  هب  ار  وا  نارگید  زا 
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مهیلع ) تیب لها  بتکم  نآرق و  تیعماج  زا  دـیاب  تاهبـش ، نیا  عفد  عفر و  يارب  دریگیم و  تروص  صقان  ياهشرگن  تخانـش و  فعض 
هب یلاربیل  یبرغ و  قوقح  رظنم  زا  طقف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رتشیب  مالسا  بتکم  رب  یتسینیمف  تالاکشا  لاثم ، يارب  تسج . ددم  مالسلا )

يدام الماک  نآ  رب  مکاح  ياهشزرا  ینعی   1; تسا رتشیب  یسنج  هرهب  رامعتسا و  هیامرـس و  دوس ، رب  ینتبم  هک  یهاگن  دوشیم ; هاگن  نآ 
قیقد تاّلمأت  هبناج ، همه  هاگن  کـی  اـب  مالـسا  بتکم  هک  یلاـح  رد  دـیامنیم . لـیمحت  همه  رب  ار  نآ  اـه  هناـسر  قیرط  زا  هراومه  هدوب و 

، یقوقح لئاسم  هب  ندز  نماد  اب  مه  ام  روشک  نازاس  گنهرف  هتبلا  دـنکیم . لامعا  نانز  دروم  رد  ار  یناسنا  یقوقح و  یقـالخا ، یـشزرا ،
زا طقف  ار  لئاسم  نیا  دوخ ، ياهینارنخـس  تارظانم و  تاـقیقحت و  رد  ینعی  دـنیامنیم ; ناـنز  نوماریپ  یقـالخا  لـئاسم  هب  يرتمک  هجوت 

یعامتجا یقالخا و  داعبا  هب  هّجوت  نودب  نانز  یقوقح  لئاسم  هب  نتخادرپ  هکنآ  لاح  دـنهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  یمالـسا  قوقح  رظنم 
اسب هچ  دشابیم . دراوم  نیا  هلمج  زا  قالخا  ياهنم  قوقح  زا  نتفگ  نخـس  هداوناخ و  لئاسم  هب  نتخادرپن  دوب . دهاوخ  بویعم  يرما  نآ ،

رد دـناوتیم  لاکـشا  نیا  ددرگ . قالط  هلئـسم  صوصخب  نانز ، یعامتجا  لئاسم  هب  ندز  نماد  بجوم  يدـعب ، کت  اسران و  لیلحت  نیمه 
رّکفت رالوکـس و  هعماج  يوس  هب  ار  ام  روشک  هک  تسا  يدـعب  کـت  ياـهشرگن  نیمه  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مه  لاغتـشا  شزرو و  هنیمز 

رب قالخا  تسرد  قیبطت  لیلحت و  دّدعتم ، تالاقم  نتشون  ناسانـشراک ، مهم  ياهتلاسر  زا  یکی  ور ، نیا  زا   2. تسا هدرب  شیپ  یتسینیمف 
یفرعم تسا . نآ  یپ  رد  دوخ  ناوت  ردق  هب  راتـشون  نیا  هک  يزیچ  دشابیم ; نانز  هعماج  زا  تیامح  تیاده و  رد  نآ  شقن  نانز و  لئاسم 

ترـضح راـک  نیا  يارب  دـسریم و  رظن  هب  يرورـض  نز  یقوقح  یقـالخا و  ماـظن  نییبت  يارب  وگلا  کـی  یـسررب  یفّرعم و  وگلا  نیرتـهب 
اهیلع ) ارهز ترضح  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  راتفر  تسا . خیرات  هنومن  نیرتهب  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز

نوچمه يدارفا  دـناوتیم  هک   ) نآ ینابم  يولع و  بتکم  تخانـش  هچرگا  دریگ . رارق  یلاعت  لماکت و  ریـسم  رگناـیامن  دـناوت  یم  ( مالـسلا
تیبرت و رد  وگلا  هژیو  هاگیاج  رطاـخ  هب  اـّما   3 تسا دارفا  دوخ  تخانـش  زا  رت  مهم  رایـسب  دهد ) شرورپ  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما 

ناهج نانز  يارب  وگلا  نیرتهب  ( مالـسلا اهیلع  ) هرهاط هقیّدـص  ترـضح  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تّیمها  زا  نآ  یفّرعم  اـه ، ناـسنا  تیادـه 
يرپس لـیئربج  وا و  نیب  ياـههدوارم  اـب  شرمع  رخآ  زور  ات 95   75 تایاور ، قبط  هک  ینز  هدـش . هتفگ  نخـس  رتمک  وا  هراـبرد  هک  تسا 

هیلع ) ریما ترـضح  یحو ، بتاـک  دـناسر و  يو  هـب  ار  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  هـّیّرذ  بئاـصم  لـئاسم و  ماـمت  یحو  هتـشرف  دـیدرگ ;
تایآ دیکأت  دروم  انعم  نیا  تسا . نارگید  هب  ینادـجو  یفطاع و  هّجوت  اجنیا  رد  قالخا  زا  روظنم  قالخا  فیرعت   4. تشون ار  نآ  ( مالسلا

یناـسنا ره  رب  ور ، نیا  زا   5. تسا يونعم  تالامک  یناسفن و  تاریثأت  لابند  هب  اه ، ناسنا  طباور  رد  مالـسا  ینعی  دـشابیم ; زین  تاـیاور  و 
درف اهنت  هن  یلماعت ، نینچ  رد  دـشاب . نآ  ماجنا  یهلا و  هفیظو  تخانـش  لاـبند  هب  ناـنز ، صوصخب  نارگید ، اـب  دروخرب  رد  اـت  تسا  مزـال 

يونعم ياـقترا  بجوم  نارگید ، تمارک  ظـفح  رب  هوـالع  اـت  دنـشیدنایم  دوخ  فیاـظو  هب  هراومه  نیفرط  هکلب  دوش ، یمن  ریقحت  لـباقم 
لئاسم نیا  هک  ارچ  دنکیم ; ادیپ  کیدزن  طابترا  قالخا  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  یقوقح  لئاسم  قوقح  قالخا و  زرم  دنوشب . زین  رگیدکی 

نیا ینعی  دریگیم . رب  رد  ار  نانز  یقوقح  لئاسم  همه  یمالـسا  قالخا  هریاد  هک  دسریم  رظن  هب  دـنراد و  یقوقح  مه  یقالخا و  هبنج  مه 
اب یلوا  ییارجا  تنامـض  عقاو ، رد  هک  دنوش  يراذگ  شزرا  مه  ندوب  دـب  بوخ و  اب  ندوب ، عونمم  زاجم و  رب  هوالع  تسا ، نکمم  لئاسم 

لماش ار  ینید  نیمارف  ماکحا و  مامت  دـناوتیم  قالخا  هریاد  هکنیا  هچ  دریگیم ; تروص  لقع  نادـجو و  طسوت  یمود  دـشابیم و  تلود 
هراشا اه  توافت  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  دـنراد . یقالخا  ماکحا  اب  ییاه  توافت  یقوقح  ماکحا  یقالخا  یقوقح و  ماکحا  توافت   6. دوش

هدوب و یقوقح  فده  قوف  یمالـسا  قالخا  فدـه  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، یعامتجا  طباور  میظنت  يارب  طقف  یقوقح  ماکحا  . 1 ددرگیم :
ینادـجو یقالخا  ماکحا  ییارجا  تنامـض  اّما  دـنراد ، یتلود  ییارجا  تنامـض  یقوقح  ماـکحا  . 2 دوش . یمن  يویند  فادـها  هب  رـصحنم 

هعماج و عمج ، لاح  تیاعر  يارب  قوقح  هکنآ  لاح  دوشیم ، لاـبند  يونعم  تـالامک  یناـسفن و  تاریثأـت  یقـالخا  ماـکحا  رد  . 3 تسا .
لاعفا رهاظ  هتـشادن و  يریثأت  تّین  یقوقح  ماکحا  رد  اّـما  دراد ، یگتـسب  راـتخم  لـعاف  تّین  هب  یقـالخا  ماـکحا  شزرا  . 4 تـسا . نارگید 

تلاصا  8. دراد دوجو  یبابحتـسا  یمازلا و  فیلاکت  قالخا  ورملق  رد  اما  دنـشابیم ، روآ  مازلا  یفیلاـکت  یقوقح  دـعاوق  . 5 7. تسا رظنّدم 
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نوگانوگ بتاکم  هاگدید  زا  دناوتیم  یسررب  نیا  دریگ . رارق  هعلاطم  دروم  نز  تیهام  تسا  رتهب  هلئسم  نیا  ّلح  يارب  قالخا ؟ ای  قوقح 
یعـس رالوکـس  بتاکم  هچرگا  دوش . هتخادرپ  نآ  ّلح  هب  ثیدح  نآرق و  کمک  اب  ات  دـیامنیم  باجیا  ثحب  دروم  عوضوم  نکل  دـشاب ،

اما دنهد ، رـس  ار  يویند  نوئـش  زا  نید  ییادج  همغن  ات  دننک  ادج  یقالخا  یقوقح و  لئاسم  زا  ار  يداقتعا  ینید و  لئاسم  ورملق  دنا  هدرک 
دوخ و ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  ینعی  دـناد ; یمن  مه  زا  يادـج  ار  ناسنا  یطاـبترا  ياـههزوح  هتفریذـپن و  ار  یکیکفت  نینچ  مالـسا  بتکم 

رانک رد  دنـشابیم و  دوجوم  یقالخا  یقوقح و  ماکحا  زا  يراشرـس  میظع و  هعومجم  تاـیاور  تاـیآ و   9. دنتـسین مه  زا  يادج  نارگید 
درم و نایم  یقوقح  ماکحا  توافت  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  یضعب   10. دنتسین مه  زا  يادج  هک  دنراد  ینید  فراعم  رد  هشیر  یهقف  نیمارف 

هدـمآ تسد  هب  نانز  لئاسم  هب  يدـعب  کت  هاگن  کی  اب  هدوبن و  عماج  شرگن  نیا  اسب  هچ  دـنا . هتفرگ  نز  رب  درم  يرترب  ياـنعم  هب  ار  نز 
رد هتبلا  دـشاب . یمن  انثتـسم  نآ  زا  زین  شرگن  نیا  هک  دراد  لابند  هب  ار  یباوصاـن  تارظن  ینید  لـئاسم  هب  یحطـس  شرگن  لـک ، رد  دـشاب .

ییارگ و جوا  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  اه  نآ  زا  یـضعب  یـسررب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تسرداـن  ياـهلیلحت  عوضوم ، نیا  فارطا 
یلاعت داکچ  هب  دـناوتیم  لمع  تخانـش و  وترپ  رد  تسارگ و  جوا  ریذـپ و  لماکت  درم  ياپ  هب  اـپ  نز  ینآرق ، رّکفت  رد  نز  درم و  لـماکت 

ِتاَِتناَْقلاَو َنِیِتناَْقلاَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملاَو  ِتاَِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  ور ، نیا  زا  دبای . تسد  یناسنا 
َنیِِظفاَْحلاَو ِتاَِمئاَّصلاَو  َنیِِمئاَّصلاَو  ِتاَقِّدَـصَتُْملاَو  َنِیقِّدَـصَتُْملاَو  ِتاَعِـشاَْخلاَو  َنیِعِـشاَْخلاَو  ِتاَِرباَّصلاَو  َنیِِرباَّصلاَو  ِتاَـقِداَّصلاَو  َنِیقِداَّصلاَو 

رب هک  یتالاکـشا  ناس ، نیدب  ( 35 بازحا : .( ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَّم  مَُهل  ُهَّللاَّدَـعَأ  ِتاَرِکاَّذـلاَو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو  ِتاَِـظفاَْحلاَو  ْمُهَجوُُرف 
نآ ياهدادعتـسا  هدرمـشرب و  درم  فاصوا  رانک  رد  ار  نز  فاصوا  میرک  نآرق  اریز  ددرگیم ; دودرم  دوشیم ، دراو  نز  قوقح  يرباربان 

نیرتمهم  11. دـنادیم یناـسنا  ياـهیگژیو  همه  اـب  يدوـجوم  ار  نز  میرک ، نآرق  تسا . هتـسناد  ناـسکی  لاـمک ، هب  ندیـسر  يارب  ار  ود 
تایاور یتح  ياهلیـسو  ره  هب  نز ، یلقع  ناصقن  تابثا  نز و  درم و  توافت  هیجوت  يارب  يرهاظ  هاـگنرد  ياهدـع  رهاـظ  هاـگن  رد  تواـفت 

هب ینخس  نز  یلقع  ناصقن  زا  نآرق  رد  یتقو  دوشیم . راکشآ  هورگ  نیا  لالدتسا  فعض  یضتقم ، یسررب  کی  اب  نکل  دنا ، هدش  لسوتم 
سپ  12، دوشیم هداد  طبر  شفطاوع  هب  دشاب  یلک  لالدتسا  رگا  هدوب و  یئزج  لالدتـسا  کی  وا  لقع  فعـض  تایاور ، رد  هدماین و  نایم 

ةرواشم كاـیا و  : » دـنیامرفیم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هکنیا  هچ  درک ; وجوتـسج  رگید  روما  رد  دـیاب  ار  هدـش  حرطم  یلقع  ناـصقن 
، نیاربانب دـشاب . هدـش  هبرجت  وا  یلقع  لامک  غولب و  هک  یـسک  رگم  دـیزیهرپب ، نانز  اب  هرواـشم  زا   13«; لقع لامکب  تبرج  نم  ّـالاءاسنلا 

يارب ار  یکرتـشم  یگدـنز  اـت  تسا  بساـنت  يارب  اـه  تواـفت  نیا  ینعی  لاـمک ; صقن و  هن  تسا  بساـنت  یعوـن  نز ، درم و  ياـهتوافت 
رییغت فعض و  راچد  دریگ  رارق  یناسفن  تافآ  ضرعم  رد  رگا  ناسنا  لقع  تایاور  رد  لقع  فعض  تّوق و   14. دنروآ مهارف  هیلاع  فادها 

، يدنـسپ دوخ  بجع و  درادن . نآ  رد  يریثات  ندوب  درم  ای  نز  تسا و  هدش  هراشا  لقع  فعـض  توق و  هب  تایاور  زا  ياهراپ  رد  دوشیم .
. دنشابیم لقع  تافآ  هلمج  زا   19 يزاب سوه  ینار و  توهش   18، ینیب گرزبدوخ  رّبکت و  17، یبلط هدایز   16، نالهاج اب  ینیشن  مه   15

لامک و  يراد ، نید  سفن ، ياوه  اب  تفلاخم  دـنا . هدومن  یفرعم  یناسنا  يایاجـس  نتـشاد  هب  ار  لـقاع  لـقع و  تاـیاور ، زا  يرگید  هتـسد 
دسریم رظن  هب  تایاور ، زا  هتسد  نیا  یـسررب  اب  فعـض  أشنم   20. دنشابیم ناسنا  لقع  تردق  فّرعم  هک  دنتـسه  یناسنا  يایاجـس  یبلط 
ددرگیم مولعم  ور ، نیا  زا  دشاب . درم  زا  رت  فیعـض  ای  صقان  نز  لقع  ًاتاذ  هکنیا  هن  دشاب ، هتـشاد  یـضراع  هبنج  ًافرـص  نز  یلقع  فعض 

اپ هک  يدنمـشناد  نانز  دوجو  دراد . يو  یقالخا  یفطاع و  ياههبنج  رد  هشیر  هکلب  وا ، ینالقع  فعـض  رد  هن  نز ، یلامک  ریـس  عناوم  هک 
هب دـیاب  رتشیب  نز ، یلقع  فعـض  ناربـج  يارب  دـشابیم . بلطم  نیا  رب  يدـییأت  دـنا ، هدومن  یط  ار  یملع  یلقع و  جرادـم  نادرم  ياـپ  هب 

یگدـنز زا  هدومن و  یلایخ  یگدـنز  راـچد  ار  ناـسنا  یـساسحا ، یفطاـع و  هاـگن  فرـص  دومن . هّجوت  ناـنز  دروم  رد  یقـالخا  ياـههبنج 
ار ناـسنا  یگدـنز  هداد و  فطاوع  هب  یتسرد  تهج  ربکا ، هقف  ناونع  هب  یقـالخا  نیمارف  هب  مازتـلا  اّـما  دـیامنیم ، رود  یناـسنا  ییـالقع و 
هب ار  لقع  یخرب  دـبلطیم . ار  دوخ  صاخ  لیلحت  انعم ، ره  هدوب و  یتواـفتم  یناـعم  ياراد  لـقع  لـقع  یناـعم  دـیامنیم . یهلا  ییـالقع و 

تـسار همین  ندوب  رت  کچوک  ياهّدع  درادن . دوجو  سنج  ود  نیب  یتوافت  یـسانش  ناور  رظن  زا  هک  دـنا  هتـسناد  دادعتـسا  شوه و  يانعم 
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یفعض مه  ار  درم  زغم  پچ  همین  یکچوک  دیاب  سپ  دشاب ، تسرد  لالدتسا  نیا  رگا  دنا . هتشاذگ  يو  یلقع  فعض  باسح  هب  ار  نز  زغم 
لقع ای  دشاب  یقطنم  لقع  يانعم  هب  هچ  ریبعت ، نیا  دننادیم . قطنم  لالدتـسا و  هوق  يانعم  هب  ار  لقع  رگید ، یخرب  درک . بوسحم  وا  يارب 

ار لقع  رگا  فلا . دراد : دوجو  هیجوت  دنچ  نز ، ینالقع  فعـض  هضراع  يارب  درادن . دوجو  ود  نآ  نیب  لّقعت  لصا  رد  یتوافت   21، یفسلف
يرگن یئزج  تلع  هب  نانز  هکنیا  رگم  دشابن ، نز  درم و  نیب  یتوافت  هک  دسریم  رظن  هب  مینادب ، یفـسلف  ای  یقطنم  تایلک  كرد  يانعم  هب 
تقیقح نیا  تسا و  بلاغ  وا  ینالقع  هبنج  رب  الومعم  نز  فطاوع  ب . دـنهدیم . ناـشن  مولع  زا  شخب  نیا  هب  يرتمک  هقـالع  لـئاسم ، رد 

دنا هتسناد  یعامتجا  لقع  يانعم  هب  ار  لقع  هک  يرگید  هدع  ج . دشاب . یمن  یلقع  فعض  يانعم  هب  دیامنیم و  تابثا  ار  وا  یفطاع  تردق 
يرت يوق  یـضایر  یبرجت و  یملع ، يداصتقا ، رکف  تسایـس ، تیریدـم ، ياراد  نوچ  تسا ; رت  يوق  نادرم  یعامتجا  لـقع  دـنیوگیم : و 

هب تایاور  رد  لقع  یناـعم   23. دـیآ یمن  رامـش  هب  وا  يارب  لضف  رایعم  تسا و  دـیاز  تلیـضف  کـی  درم  يارب  يرترب  نیا  نکل   22. دنتسه
ینعی تسا ; هدمآ  لاقع »  » يانعم هب  لقع  تایاور ، یضعب  رد  دوش . یمن  هدافتـسا  نز  ناصقن  شهوکن و  يارب  اه  نآ  زا  هک  تسا  ياهنوگ 

هب بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  ام  لقعلا  : » دـنا هدومرف  يرگید  يانعم  رد   24. دنـشکیم دنب  هب  ار  لایما  هزیرغ و  يورین  نآ  اب  هک  ياهلیـسو 
اب ار  انعم  ود  نیا  رگا  دیآیم . تسد  هب  تشهب  نآ  هار  زا  ددرگیم و  رّـسیم  ادـخ  یگدـنب  نآ  کمک  هب  هک  تسا  يزیچ  لقع  25«; نانجلا

درف هب  هک  تسا  هیئزج  هبجوم  يانعم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  لقع  ناصقن  ثیدـح  میریگب ، رظن  رد  لقع  ناصقن  رگید  ییاور  للع 
نز رب  درم  لقع  يرترب  تاـبثا  هتبلا   27. دشاب نامیا  یب  نانز  روظنم  اسب  هچ  مینادـب ، یلک  لالدتـسا  ار  نآ  مه  رگا  26 و  دراد هراشا  صاخ 

يرظن و لقع  کیکفت  اـب  نآ ، زا  هتـشذگ  دوش . یمن  تباـث  يرترب  نیا  هبرجت  ملع و  تاـیاور و  تاـیآ و  عومجم  زا  هدوبن و  یناـسآ  راـک 
اریز تسا ; رت  يوق  نانز  رد   28( یقالخا نادجو  يانعم  هب   ) یلمع لقع  دـشاب ، رت  يوق  نادرم  رد  يرظن  لقع  رگا  تفگ : ناوتیم  یلمع ،

، هبرجت قیرط  زا  تفگ : ناوتیم  عومجم ، رد  هجیتن  تسا . رت  يوق  نانز  ردود  نیاودـشابیم  تاـساسحاوفطاوع  رب  رظاـن  یقـالخا  نادـجو 
، تایاور لصاح  ینعی  ددرگ ; یمن  تابثا  نز  لـقع  یتاذ  ناـصقن  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یمن  تباـث  درم  لـقع  يرترب  تاـیاور ، ناـهرب و 
: دنیوگیم ياهطلاغم  لالدتسا  کی  اب  یخرب  تسین . شیب  ياهطلاغم  مه  یقطنم  لالدتـسا  هدرکن و  تابثا  ار  یتوافت  نینچ  ناهرب  هبرجت و 
هب لقع  توق  رطاخ  هب  نادرم  نیاربانب ، تسا . رت  کیدزن  یناسنا  لامک  هب  دـشاب  لقاع  سک  ره  تسا ، یناسنا  لامک  رایعم  لقع  مالـسا  رد 
هب ارغـص  رد  لقع  نوچ  تسا ; هدشن  رارکت  طسو  دح  هدش و  هدافتـسا  هطلاغم  یظفل و  كارتشا  زا  لالدتـسا ، نیا  رد  دـنرت . کیدزن  ادـخ 
رد اما  هدـیدرگ ، هراشا  نآ  هب  تاـیاور  رد  هک  دریگیم  تروص  دـنوادخ  یگدـنب  نآ  اـب  تسا و  سوه  اوه و  لاـقع  ندومن  راـهم  ياـنعم 
هک یلقع  ینعی  تسا ; يرازبا  لقع  هیحان  زا  نز  درم و  نیب  یلقع  توافت  تیاهن ، رد   29. تسا یعامتجا  لقع  يانعم  هب  لقع  هیضق  ياربک 

هچنآ اریز  تسین ; لضف  اما  دیآیم ، رامـش  هب  تلیـضف  کی  درم  يارب  دنچره  يرترب  نیا  دریگ . ارف  ار  مولع  نآ  کمک  هب  دناوتیم  ناسنا 
و ّتبحم ، هدارا ، صالخا ، ّتین ، يانعم  هب   ) یلمع لقع  هب  نآ  زا  هک  تسا  یتاذ  لقع  دوشیم ، بوسحم  لضف  تسا و  دنمـشزرا  ادخ  دزن 

قالخا اب  فطاوع  هطبار   30. درادـن یتوافت  نز  درم و  يارب  تقیقح  نیا  تسادـخ و  هاـگرد  بّرقم  یتاذ  لـقع  سپ  دوشیم . ریبعت  اوقت )
رد نز  دروآیم و  رد  ياپ  زا  توهـش  ار  درم  ور ، نیا  زا  تسا . تّبحم  ریـسا  نز  توهـش و  هدـنب  درم  هک  تسا  هدرک  تباـث  یـسانش  ناور 

دراد و دوجو  اه  نآ  نیب  یـساسا  توافت  کی  اما  تسا ، یقالخا  نیمارف  تسد  هب  ود  ره  راـهم  هچرگا   31. دوشیم ریسا  ّتبحم  زاربا  ماقم 
ینامز نادرم  رد  توهش  يزوریپ  ور ، نیا  زا  دوشیم . هرادا  یلقع  رهق  ماکحتسا و  اب  هک  تسا  هزیرغ  توهش و  یـشومچ  یتخـسرس و  نآ 
تفاطل رد  هک  دوشیم  تیادـه  لرتنک و  قالخا  اب  ینامز  فطاوع  رگید ، يوس  زا  دریگب . رارق  عاعـشلا  تحت  ناـشلقع  هک  دـتفایم  قاـّفتا 
یقوقح لئاسم  نوناق و  ور ، نیا  زا  تسا . نوناق  زا  رتالاب  قالخا  ریثأت  هفطاع ، ساسحا و  تیاده  يارب  هکنیا  هچ  دشاب ; قالخا  اب  خنس  مه 
فیطلت یعون  هب  نوناق  حور  اـت  دوشیم  هدافتـسا  مه  قـالخا  زا  نوناـق  راـنک  رد  هکلب  دوش ، یمن  لـح  نوناـق  کـمک  اـب  طـقف  مه  ناـمز 

ناربج لباق  رگید  روما  اب  هک  دیآیم  رامـش  هب  نانآ  رب  یگرزب  ملظ  نانز ، لئاسم  رد  قالخا  نتفرگ  هدیدان  نانز  رب  گرزب  ملظ   32. ددرگ
از بیـسآ  نانز  يارب  یقوقح  ماکحا  يارجا  نآ ، نودـب  تسا و  یقوقح  ماکحا  رب  رظان  قـالخا  مه  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  هک  ارچ  تسین ;
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، لاثم يارب  دـنیامن . لامعا  نآ  رانک  رد  قوقح و  رب  مّدـقم  ار  قالخا  تسا  رتهب  نانز  زا  تیاـمح  تیادـه و  يارب  ور ، نیا  زا  دوب . دـهاوخ 
يارجا ياج  هب  دریگن ، تروص  یقالخا  لئاسم  هب  ياهّجوت  نیرتمک  نآ  رد  دـیآ و  نایم  هب  نز  قوقح  زا  تبحـص  هداوناخ  لئاسم  رد  رگا 
لئاسم لح  ياج  هب  هداد و  ماجنا  ناناد  قوقح  زا  یـضعب  هزورما  هک  يراـک  دـنا ; هدرک  لاـمعا  ناـنز  قح  رد  ار  یفعاـضم  ملظ  تلادـع ،

، نآ یعامتجا  یگداوناخ و  ياهبیـسآ  راهم  یتسینیمف و  رّکفت  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  هکنیا  هچ  دنیامنیم ; دیدشت  ار  نآ  هداوناخ ،
رد ار  درم  نز و  توافت  دـنهاوخیم  یخرب  نارکف  نشور  هابتـشا  دـنریگب . رظن  رد  نانز  یقوقح  لئاسم  راـنک  رد  ار  یقـالخا  لـئاسم  دـیاب 
نز : » دـنا هتفگ  بهذـم  اسیلک و  نابز  زا  رگید  یخرب  دـنناسرب و  تابثا  هب  ار  نآ  دـننک و  وجوتـسج  ناـنآ  یناور  یمـسج و  ياهدادعتـسا 
نز ات  دنراد  رارـصا  رترب  سنج  نز  باتک  رد  وگاتنوم  ریظن  يدارفا  لباقم ، رد  دراد ». هاتوک  لقع  هک  تسا  دـنلب  ناوسیگ  اب  دوجوم  نامه 

33; دنریگب هدیدان  ار  یعیبط  یعبط و  لماوع  دنرامـشب و  یعامتجا  یخیرات و  لماوع  دولوم  ار  درم  تازایتما  دننک و  یفرعم  رترب  سنج  ار 
يرتشیب بسانت  اه ، توافت  نیا  اب  تقلخ  نوناق  هکنآ  لاح  دیآیم . رامش  هب  یتسینیمف  بتاکم  ياهراعش  زا  یکی  هزورما  هک  يزیچ  نامه 

هفطاع لقع و  یناسنا  یگدنز  ياهترورض  دنروآ . مهارف  ار  یّصاخ  ياهتّیعقوم  كرتشم  یگدنز  يارب  ات  هدومن  رارقرب  نز  درم و  نایم 
، درم نز و  فیاظو  حرش  طیارش و  ياضتقا  هب  یتسه  قلاخ  دنا . هدش  هیده  ناسنا  هب  هک  دنتـسه  يرـشب  یگدنز  يارب  يرورـض  يورین  ود 

مهارف یناسنا  یگدـنز  يارب  ار  ياهژیو  ياـهّتیعقوم  یعیبط  ياـهتوافت  اـب  کـی  ره  هک  هدومرف  میـسقت  اـه  نآ  نیب  هناـمیکح  ار  ود  نآ 
همه دیکأت  هب  تسا . يویند  یگدنز  همزال  هک  دروآیم ، دوجو  هب  ار  يرتدنمورین  ساسحا  هفطاع ، تردق  نانز  رد  لاثم ، يارب  دنروآیم .

تیبرت و يراددـنزرف ، عوضوم  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  ترورـض  کی  هکلب  تسین ، يرـشب  هعماج  صقن  اهنت  هن  نانز  هفطاـع  ناسانـشراک ،
ریبدت يارب  درم  ینالقع  تردق  هکنیا  هچ  دشابیم ; يرورـض  نارـسمه  شمارآ  نادـنزرف و  ّتیـصخش  نیوکت  يارب  هداوناخ  یفطاع  دـعب 

لباق هتکن   34. دنروآیم مهارف  یناسنا  یگدـنز  يارب  ینابیاس  مه  رب  هیکت  اب  هفطاع  لقع و  ور ، نیا  زا  دـشابیم . نز  هاگ  هیکت  یگدـنز و 
. دـشابیم میـسقت  لـباق  یقوقح  یتیـصخش و  هدـمع  شخب  ود  هب  تسا ، دراو  مالـسا  بتکم  رب  نز ، هلئـسم  فارطا  رد  هک  یتاهبـش  هجوـت 
، یقوقح شخب  رد  اّما  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دـشابیم  لـقع  صقن  هلئـسم  نوماریپ  یتیـصخش ، شخب  رد  تالاکـشا  نیرتمهم 

یلامجا خـساپ  ثرا  و  هید ، نز ، تداهـش  لیبق  زا  یلئاسم  نآ ، یـسررب  اب  هک  تسا  هدروآ  مهارف  ار  اه  شلاـچ  نیرتشیب  صاـصق  هلئـسم 
هید تسا ، هدـمآ  صاصق  باب  رد  هک  هنوگ  نامه  صاصق  هلئـسم  رد  نز  یقالخا  یقوقح و  ماظن  یـسررب  دومن . دـهاوخ  تفایرد  ار  دوخ 

دنهاوخب رگا  دـنریگب و  ار  لـماک  هید  فصن  دـیاب  دنـشاب ، هتـشاد  هید  ذـخا  دـصق  نز )  ) لوـتقم ياـیلوا  رگا  ینعی  تسا ; درم  فـصن  نز 
دوجو هب  ار  يرادـنپ  اوتف  نیا   35. دنیامن صاصق  ار  لتاق  درم  سپـس  دـنزادرپب  لتاق  درم  هثرو  هب  ار  لماک  هید  فصن  دـیاب  دـننک  صاصق 

، ریـسفت ثیدح ، نآرق ، هعومجم  هب  دیاب  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد  تسا ؟ درم  فصن  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  نز  شزرا  ایآ  هک  دروآیم 
مالـسا يرکف  یناـبم  لوـصا و  رد  وـگوتفگ  هب  عورف ، رد  یملع  یـسررب  اـب  تیاـهن ، رد  دـنکفا و  رظن  هـنیمز  نـیا  رد  هـقف  خـیرات و  هریس ،

دروـم مالـسا  یندـم  يرفیک و  یـسایس ، یعاـمتجا ، يدرف ، تارّرقم  نیناوـق و  هاگتـساخ  هک  تسا  رتـهب  بلطم  نیا  كرد  يارب  تخادرپ .
يوس زا  یناسنا  ياهشزرا  تیوه و  تخانـش  وس و  کی  زا  مالـسا  نیمارف  فدـه  یناـبم و  تخانـش  راـک ، نیا  يارب  دریگ . رارق  یـسررب 
لوبق ار  نآ  هک  یسک  خساپ  اب  تسا ، هتفریذپ  ار  مالسا  ماکحا  ینابم  هفسلف و  هک  يدرف  خساپ  ور ، نیا  زا  دسریم . رظن  هب  يرورض  رگید ،

. دراد دوجو  درم  نز و  یناور  یمسج و  راتخاس  رد  ییاه  توافت  دیدرت ، نودب  یجراخ  ضراوع  ای  یتاذ  رثا  دوب . دهاوخ  توافتم  درادن ،
یقوقح ماکحا  اه  توافت  نیمه  اـسب  هچ  تسا . هدـیورگ  ود  نآ  يارب  یتواـفتم  یعاـمتجا  ياـیازم  فیاـظو و  دـجوم  اـه ، تواـفت  نیمه 

زیامت هب  هعوضوم  توافتم  تارّرقم  ماکحا و  اریز  درادن ; درم  نز و  یناسنا  شزرا  هب  یطابترا  رما  نیا  دشاب و  هدروآ  لابند  هب  ار  یتوافتم 
ناسنا و يونعم  داعبا  يدنمـشزرا  هب  هجوت  اـب  دـشابیم . ود  نآ  نیب  یعیبط  ياـهتوافت  هب  رظاـن  ًافرـص  ددرگ و  یمنرب  درم  نز و  یـشزرا 
ینابم و هتبلا  دـشاب . يرهاظ  يویند و  یگدـنز  رب  رظان  یقوقح  لئاسم  هک  دـسریم  رظن  هب  یعامتجا ، يرهاظ و  یگدـنز  اب  قوقح  طابترا 

دنکن ادـیپ  طاـبترا  يونعم  روـما  هب  رگا  ماـکحا  ینعی  ددرگ ; یمرب  وا  يوـنعم  داـعبا  هب  کـش  یب  هک  تسا  يرگید  ثحب  قوـقح  فدـه 
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ياهراتخاس هفسلف و  رد  ناسنا  تّیصخش  شزرا و  یحطس ، شرگن  رد  هتبلا   36. تشاد دهاوخن  ناسنا  يونعم  تّیصخش  لماکت  رد  يریثأت 
يونعم و روما  يدوجو ، راتخاس  دراد و  يّدامارف  یهلا و  تیوه  یمالسا ، شرگن  رد  ناسنا  اّما  تسا . هتفهن  نآ  ياهدنیآرف  ناسنا و  يّدام 

یتوافت هنوگ  چـیه  نادرم  نانز و  نایم  یـشزرا  ظاحل  زا  هچرگا  ور ، نیا  زا  تسا . هتفهن  یقالخا  يرکف و  یلاـعت  رد  وا  ّتیـصخش  شزرا 
عضو ناهرب  لیلد و  نودب  یمکح  چیه  اّما  ددرگ ، یمنرب  درم  نز و  یـشزرا  زیامت  هب  هعوضوم ، تارّرقم  ماکحا و  توافت  درادن و  دوجو 
صاخ طیارـش  عبات  ار  يویند  ماکحا  هک  دراد  دوجو  ناسنا  یلاعت  يونعم و  داعبا  اب  هعوضوم  ماکحا  نیب  یمکحم  هطبار  ًاعطق  تسا . هدشن 
عضو وا  يّدام  تایح  یناسنا و  تّیصخش  رد  نآ  ریثأت  عون  ساسا  رب  يونعم ، دعب  رد  ریثأت  ناسنا و  یلاعت  ریسم  هب  هجوت  اب  ینعی  دیامنیم ;

هب  37. دراد وا  يویند  تایح  يونعم و  تایح  رد  يریثأت  هچ  نآ  عوضوم  هک  تسا  هدش  هداهن  نیا  رب  یقوقح  ماکحا  لصا  سپ  تسا . هدش 
ماگنه رد  يدزد  يارب  بتکم  نیمه  اما  دریگیم . تروص  هناگ  هد  طیارـش  زارحا  اب  دزد  تسد  ندـیرب  مکح  مالـسا  رظنم  زا  لاثم ، ناونع 

ود نآ  نیب  یمکح  ياهتوافت  درم ، نز و  یعیبط  يرهاظ و  ياهتوافت  نیاربانب ، دـیامنیم . رداص  يرگید  مکح  یلاس  کشخ  یطحق و 
تیوه و  تسا ، درم  نز و  نیب  كرتشم  قح  هک  تیناـسنا ، لـصا  یمالـسا  قوقح  میـسرت  رد  مهم  رـصنع  ود   38. تسا هدروآ  لاـبند  هب  ار 

قح کـش  یب  دـنکیم . اـفیا  ار  یمهم  شقن  وا  صتخم  كرتـشم و  قوـقح  یلک  طوـطخ  عیرـشت  رد  تـسوا ، هـب  صتخم  هـک  نز  یفنص 
یناسنا قوقح  هک  ارچ  ددرگیم ; میسرت  یلمع  تمکح  ّتیرشب و  لامک  ریسم  رد  نز ، يویند  قوقح  يافیتسازا  شیپ  صتخم  كرتشم و 
صاصق هید و  ثرا ، ياههنیمز  رد  رتشیب  هک  وا  صتخم  قوقح  هتبلا  دـنکیمن و  لاـبند  ار  یعقاو  لاـمک  يویند  يّداـم و  تردـق  ریـسم  رد 

رب یگدـنز  هنیزه  لیمحت  هقفن و  قح  راـنک  رد  دروخیم ، مشچ  هب  نآ  رد  یناـصقن  مه  رگا  تسا و  يویند  روما  هب  رظاـن  دـیامنیم ، هولج 
یعاـمتجا و حـلاصم  نیمأـت  عماوج ، یقوقح  فدـه  صاـصق  هید و  تواـفت  رد  نز  قح  ناربج  ددرگیم . رادروخرب  مزـال  لادـتعا  زا  درم 

تمکح هب  ناناملسم  هچ  رگا   39. تسا سفن  لامکتـسا  نآ  ییاهن  فده  هدوب و  ییاهن  همین  فدـه  کی  نیا  مالـسا  رد  اّما  تسا ، يویند 
باب رد  درذگیم . رظن  زا  دنچ  یلیالد  لوقع ، هتـساوخ  نیمأت  بولق و  نیکـست  يارب  اما  دننک ، یمن  کش  ماکحا  عضو  رد  سدـقم  عراش 
موزل رد  . 1 ددرگیم : هراشا  اـه  نآ  نیرتمهم  هب  هک  تسا  حرطم  یلیـالد  دـنک ، یمن  عیاـض  نز  زا  ار  یّقح  صاـصق  هید و  تواـفت  هکنیا 
بجاو هراـفک  بیترت  وـحن  هب  دـمعریغ  رد  تسا و  بجاو  عـمج  هراـفک  يدـمع  لـتق  رد  تسین و  یقرف  چـیه  درم  نز و  لـتق  نیب  هراـفک 

. دشابیم لوتقم  ینامسج  هبترم  هب  رظان  هک  تسا  یـصاخ  روتـسد  هکلب  تسین ، لوتقم  يونعم  شزرا  رایعم  مالـسا  رد  هید  . 2 40. دوشیم
هک هنوگ  نامه  سپ  دنکیم . عیاض  ار  ملاع  يونعم  شزرا  هک  ارچ  دشاب ; لهاج  ناسنا  يواسم  دیابن  ملاع  ناسنا  هید  تروص ، نیا  ریغ  رد 

ینعی دـشاب ; یمن  دـنوادخ  دزن  نز  رب  درم  يرترب  هناشن  نز ، درم و  هید  توافت  تسین ، ملاع  يارب  یـصقن  لهاج  ملاع و  هید  توافت  مدـع 
نادرم نانز و  نایم  صاصق  عیرشت  لصا  رد  یـشزرا  رظن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  . 3 تسین . ادخ  دزن  لوتقم  یحور  تسادق  هناشن  هید  يرترب 

;و  » تسا هدومرف  رگید  ياـج  رد  اـی  و  ( 179 هرقب : ( ) ٌةاَیَح ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  :) تسا هدـمآ  نآرق  رد  هک  نانچمه  درادـن ، دوجو  یتواـفت 
، لتق ره  رد  . 4 دـنوش . صاصق  دـیاب  يرگید  نتـشک  مرج  هب  مادـک  ره  دنتـسه و  ناسکی  درم  نز و  یهلا ، رما  نیا  رد  هک  سفنلاب » سفنلا 
رد هک  لوتقم ، یصخش  قوقح  فلا . زا : دنترابع  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دیآیم  دیدپ  مه  يرگید  قوقح  ای  صاصق  هریغ ، یناودع و  زا  معا 

ُْلتْقَی نَمَو  : ) دیامرفیم نآرق  هراب  نیا  رد  دریگن . ای  دریگب  رارق  صاصق  دروم  هچ  دشاب ، وگخـساپ  دیاب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ و  هاگـشیپ 
يور زا  ار  ینامیا  اب  درف  یـسک  رگا  (; 93 ءاسن : ( ) ًامیِظَع ًاباَذَع  َُهل  َّدَـعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  َو  اَهِیف  ًادـِلاَخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤآَزَجَف  ًادِّمَعَتُّم  ًانِمُْؤم 

يارجا اب  ب . دـنکیم و . ... بضغ  وا  رب  دـنوادخ  دـنامیم و  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا  خزود  وا  تازاجم  دـناسرب  لتق  هب  دـمع 
قوقح زا  لتاق  تازاجم  ج . دـباییم . نیکـست  يدـح  ات  نآ  زا  لصاح  هنیک  شهاک و  رگید  ياهلتق  هزیگنا  هید ، نتفرگ  اـب  اـی  صاـصق و 

، مظن داجیا  تلادع ، يرارقرب  یقطنم  عافد  نیرتهب  دوش . ظفح  هعماج  تینما  ات  دوش  تازاجم  دیاب  لتاق  ینعی  دیآیم ; رامـش  هب  یعامتجا 
یقوقح بتاـکم  همه  لوبقم  هک  دنتـسه  یحلاـصم  هلمج  زا  گـنهرف  ندـمت و  تفرـشیپ  يداـم و  هاـفر  شیاـسآ ، نیمأـت  تینما ، رارقتـسا 
ناسنا تداعـس  نیمأت  یمالـسا  قوقح  فده  هک  ارچ  دندرگیم ; بوسحم  ییاهن  همین  فده  اه  نیا  همه  مالـسا ، رظن  زا  نکل  دنـشابیم .
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یتاذ تیبولطم  هدوب و  قوقح  یلـصا  فدـه  یمالـساریغ  بتاکم  رد  یقوقح  یناـبم  نخـس ، رگید  هب  تسا . یعاـمتجا  یگدـنز  هیاـس  رد 
ياهنوگ هب  مالسا  نیناوق  ور ، نیا  زا  تسا . یقیقح  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  یعامتجا  یگدنز  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  اّما  دنراد ،
فادـها مامت  یمالـسا ، قوقح  يارجا  اب  هک  دـسریم  رظن  هب  ناـیب ، نیا  اـب   41. دـنرادن یتافانم  دوخ  ییاهن  فدـه  اب  هک  دـنا  هدـش  میظنت 

; دراد تلادع  رب  ياهژیو  يرترب  هک  تسا  هدش  ارجا  یمالـسا  طسق  لدع ، ياج  هب  نآ ، زا  رتالاب  و  ددرگ . نیمأت  زین  رگید  بتاکم  یقوقح 
تابثا هب  ار  بتاـکم  رگید  رب  یمالـسا  قوقح  ّتیعماـج  قوقح ، رب  قـالخا  يرترب  یمالـسا و  قوقح  يـالاو  فدـه  هب  هجوت  اـب  هکنیا  هچ 

یئزج توافت  اب  قوقح  ینابم  ور ، نیا  زا  تسا . میقتـسم  یتاذ و  هطبار  یقوقح  فادها  اب  قوقح  ینابم  هطبار  رگید ، ترابع  هب  دناسریم .
هب رظان  يرهاظ  توافت  نیا  دروآ و  یمن  لابند  هب  ود  نآ  نایم  یتوافت  چیه  مالسا  یقوقح  فده  هب  ندیـسر  رد  دراد ، نز  درم و  نایم  هک 

دوجو درم  نز و  هید  باب  رد  هک  ییاه  توافت  همه  زا  هتشذگ  صاصق  هلئـسم  رد  یقوقح  هاگن  رب  یقالخا  هاگن  يرترب  تسا . يویند  داعبا 
نانز یـساسحا  یفطاع و  ياههبنج  هک  ارچ  دوب ; دهاوخ  رـشب  یبلق  یلقع و  ياهشلاچ  شخب  مایتلا  مالـسا  یقالخا  هاگدـید  هیرظن  دراد ،

ياهتیعقوم رد  نادرم  رت  يدـج  روضح  رطاخ  هب  هکنیا  هچ  تسا ; نانز  لئاسم  هب  رظاـن  مالـسا  یقـالخا  هاـگن  ور ، نیا  زا  هدوب و  رت  يوق 
، درادن ار  یقالخا  لئاسم  همه  يازج  يارب  یفاک  ّتیفرظ  ایند  نوچ  ور ، نیا  زا  تسا . هدـش  مّدـقم  نانآ  يارب  یقوقح  ياههبنج  یعامتجا ،
رب ياهصیقن  چـیه  اهنت  هن  نیاربانب ، دـنکیم . لاـبند  ار  یقوقح  يازج  طـقف  اـیند  نیا  رد  تسا و  هدومرف  لوکوم  تماـیق  هب  ار  نآ  دـنوادخ 
نآ خساپ  لاؤس و  کی  تسا . هدـش  لیاق  وا  يارب  ار  یقالخا  يالاب  هاگیاج  ّتیـصخش و  اسب  هچ  دوش ، یمن  دراو  نز  هاگیاج  تّیـصخش و 

، تسین درم  زا  رتمک  نز  یگداوناخ  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  تلزنم  نأش و  هزورما  هک  دوش  دراو  لاکـشا  یتسینیمف  رّکفت  اب  رگا 
کی یتسینیمف  رّکفت  تفگ : ناوتیم  ینافرع  یقالخا و  يانبم  اب  خـساپ  رد  دـنرادن ، يدربراک  مالـسا  ماکحا  ینونک  يایند  رد  ور ، نیا  زا 
هّجوت اب  هید  صاصق و  ثحب  ینعی  دهد ; یمن  رییغت  ار  نز  تقلخ  تاذ و  هب  طوبرم  ثحابم  هاگ  چیه  تسا و  نانز  هلئـسم  رب  یـضراع  رما 

تّیعقاو کی  هب  دوش ، رظن  یقالخا  ینافرع و  ياههبنج  هب  یتقو  ور ، نیا  زا  تسا . هدیدرگ  نایب  سّدـقم  عراش  يوس  زا  نز  تقلخ  تاذ  هب 
فیاظو رب  هوالع  رتشیب ، یناور  یحور و  شمارآ  هیاـس  رد  اـت  دریگب  رارق  هدرپ  ارـس  رد  تسا  رتهب  وا  هکنیا  نآ  میربیم و  یپ  نز  هراـبرد 

زا نوریب  رد  دـسر . یمن  نآ  هب  هناخ  زا  نوریب  ياهلاجنج  رد  زگره  هک  يزیچ  دـیامن ; یط  رتهب  ار  یحور  یناـفرع و  جرادـم  یعاـمتجا ،
. دـشابیم وا  ّقح  رد  تنایخ  نیرتگرزب  نیا  و  دـیآیم ، دوجو  هب  نز  يارب  يرتشیب  یگدننکـش  یفطاـع ، رتشیب  يریگرد  لـیلد  هب  هناـخ ،
هچ دـنا ; هدومن  نز  سنج  هب  مه  ار  تنایخ  نیرتالاب  هکلب  درک ، لح  ار  هید  صاـصق و  عوضوم  ناوت  یمن  یتسینیمف  رّکفت  اـب  اـهنت  هن  سپ 

هدرک و ضقن  ار  نز  درم و  قوقح  يواست  رب  ینبم  دوخ  هیلوا  ياعدا  ددـجم ، ياهیـسررب  زا  سپ  نانز  قوقح  نویـسناونک  ناـیب  اـب  هکنیا 
هدروآ و عاـمتجا  هصرع  هب  ار  نز  هک  تسا  نـیا  يزورما  رـشب  تاراـختفا  زا  رگا   42. دندش نانز  ياهتوافت  هب  رت  يدـج  هجوت  راتـساوخ 
; دـننک هاگن  لمع  نیا  ریذـپان  ناربج  ياهتراسخ  هب  مه  یمک  تسا  بوخ  هچ  دـنیامنیم ، یعامتجا  شالت  راک و  نادرم  ياپ  هب  اپ  نانز 

نز هب  طوبرم  هژیو  روما  دـیوگیم : تنارود  لـیو   43. درک كرت  زین  ار  دوخ  هیلّوا  قوقح  فیاـظو و  هناـخ ، طـیحم  كرت  اـب  نز  هک  ارچ 
دوجو وا  هاگآ  همین  ریمـض  رد  هصیـصخ  نیا  و  دـشابیم . كدوک  نز و  هب  تمدـخ  درم  صاخ  راک  تسا و  ناـسنا  عون  ياـقب  هب  تمدـخ 

، ور نیا  زا  دزیخ ، یمرب  هناخ  زا  ملاس ، تاحالـصا  هک  دنادیم  دنک ، رکف  هکنآ  یب  نز  دـنکیم . اضتقا  ار  نآ  مه  یناسنا  تعیبط  هک  دراد 
کی دیکأت   44. ددنخیم دنشابیم  یتسه  ماظن  یعیبط  نیناوق  رییغت  لوغشم  هک  یناسک  هب  و  دزرویم . قشع  نآ  تیبرت  كدوک و  هناخ و  هب 
ماـظن کـی  يریگ  لکـش  برغ ، ناـهج  رد  نآ  هجیتـن  هـک  دراد  یپ  رد  ار  یکـشخ  حور و  یب  طـباور  قـالخا ، ياـهنم  قوـقح  رب  هعماـج 

رب مالسا  يرترب   45. دـیدرگن لصاح  مه  ناشبولطم  رظن و  دروم  یعامتجا  فادـها  تیاـهن ، رد  هک  تسا  طاـشن  یب  حور و  یب  یعاـمتجا 
زا رت  یلاعتم  نانآ و  ینوناق  قوقح  زا  رتالاو  هک  تسا  هدـش  نانز  هب  تبـسن  یلوصا  هدرتسگ و  ياهيرادـبناج  مالـسا  میلاـعت  رد  مسینیمف 
ره زا  رتالاو  مالسا  بتکم  رد  نانز  شزرا  تّزع و  هک  دوشیم  نشور  بلطم ، نیا  رد  یلامجا  یـسررب  اب  تسا . هنایارگ  يدام  ياههشیدنا 

سپ ددرگیم و  هراشا  نانز  دروم  رد  مالـسا  میلاعت  زا  هنومن  دنچ  هب  مسینیمف  ثحابم  تیـساّسح  رطاخ  هب  هتبلا  دشابیم . یتسینیمف  بتکم 
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ریذپاندیدرت و یلصا  تاواسم  مالـسا ، رد  نانز 1 . یمالـسا  تّزع  دوش . تباث  روبزم  ياعّدا  اـت  مینکفایم  مسینیمف  یناـبم  هب  يرظن  نآ  زا 
هباشت يواست ، ياج  هب  مسینیمف  اما  تسا . يراج  اه  ناسنا  همه  اـب  هطبار  رد  یگدـنز و  لـئاسم  همه  رد  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  نآ  ورملق 

، يواست زا  رتالاب  مالـسا  بتکم  . 2 46. تسا هدومن  دراو  ار  يریذـپان  ناربـج  ياـهتراسخ  هک  دـنکیم  لاـبند  روما  نیا  رد  ار  نز  درم و 
هداوناخ و رد  تاواسم  دوش . تیاعر  تاواسم  دیاب  زین  دارفا  ندرک  هاگن  رد  یّتح  ثیداحا ، یخرب  قبط  تسا . هدومن  نانز  هب  ياهژیو  هجوت 

ربماـیپ ور ، نیا  زا  تسا . هدومن  مدـقم  ار  ناـنز  نارتـخد و  نآ ، زا  رتـالاب  .47 و  تسا هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  زین  نادـنزرف  اـب  دروخرب  رد 
هکنآ  48 ...« ; روکذـلا لبق  ثانالاب  أدـبیلو  هلایع ... یلا  اهلمحف  هفحت  يرتشاف  قوسلا  لـخد  نم  : » دـنیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

هّیطعلا یف  مکدالوا  نیب  اووس  : » دنیامرفیم رگید  ياج  رد  و  دنک . زاغآ  نارتخد  زا  میـسقت  رد  دربب ، هناخ  هب  درخب و  یناغمرا  دورب و  رازاب 
نانز هب  دیـشخبب ، نوزفا  یـسک  هب  دیهاوخیم  رگا  دینک . راتفر  تاواسم  هب  ناتنادـنزرف  اب   49«; تانبلا وا  ءاسنلا  تّلصفل  الـصفم  تنک  ولف 

. تسا نارـسمه  نانز و  هب  یکین  ترخآ ، رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يالاو  ماقم  هب  یکیدزن  ناـمیا و  يرترب  راـیعم  . 3 دیشخبب . رتشیب 
هاگیاج هب  امش  نیرتکیدزن   50«; هلهال مکریخ  ًاقلخ و  مکنسحا  همایقلا  موی  اسلجم  یّنم  مکبرقا  : » دنیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هلهال مکریخ  مکریخ ، : » دنیامرفیم رگید  ياج  رد  ترضح  نآ  دننک . راتفر  رتوکین  ناشنارسمه  اب  هک  دنتـسه  یناسک  تمایق  زور  رد  نم 
هب تبسن  همه  زا  نم  دنشاب و  رت  نابرهم  ناشنارـسمه  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  يرواب  نید  رد  مدرم  نیرتهب   51«; یلهال مکریخ  انأ  و 

تبـسن یلد  محر  ینابرهم و  نادنزرف و  اب  یفطاع  دروخرب  . 4 تسا . یمالـسا  نامیا  يرترب  رایعم  ربمایپ  شور  نیا  مرت . نابرهم  ما  هداوناخ 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دنا . هدومن  يرت  شیب  دیکأت  نارتخد  يارب  نکل  تسا ، هدش  شیاتـس  اه  نآ  هب 

نارـسپ زا  رت  نابرهم  نارتخد  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  52«; روکذـلا یلع  ذـنم  ّقرا  ثانالا  یلع  یلاعت  كرابت و  هّللا  َّنا  : » دـنیامرفیم لقن 
عیفر هاـگیاج  هب  ار  ناـنز  هدرک و  نییعت  وا  يارب  ار  یـشزرا  نینچ  نز ، یطارفا  نارادـفرط  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نوـنکا  تسا .

َّنُهوُرـِـشاَع َو  : ) دـیامرفیم مـیرک  نآرق  هـک  تـسا  قوـقح  رب  نوزفا  يرادـبناج  وـکین ، ترــشاعم  . 5 دـنا ؟ هدـناسر  مالـسا ، هراـشا  دروم 
. دوشیم مه  یناسنا  یقالخا و  ياهشزرا  لماش  ینوناق ، قوقح  رب  هوالع  فورعم  هملک  دـینک . راتفر  کین  رایعم  هب  نانز  اب  ِفوُْرعَْملاـِب ;)

فورعم اریز  تسا ; هدرکن  لمع  فورعم ) تیاعر   ) ینآرق روتـسد  نیا  هب  زونه  دنک  راتفر  لدـع  قح و  رایعم  هب  طقف  یـسک  رگا  نیاربانب ،
دـننک و تیاعر  ار  نانز  هقیلـس  هقئاذ و  دـیاب  یگناخ  نورد  یئزج  لئاسم  ياهقیلـس و  لئاسم  رد  . 6 تسا . قوقح  قـح و  تیاـعر  زا  شیب 
هک تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يالاو  میلاعت  رد  سرد  نیا  دـنهد . رارق  ناشرـسمه  هتـساوخ  عبات  ار  شیوخ  هقئاذ  ساسحا و 
وا لیم  هب  شرسمه  ، قفانمودروخ یماذغ  شرـسمه  لیم  هب  نمؤم   53«; هتوهشب هلها  لکأی  قفانملا  هلایع و  ةوهـش  لکأی  نمؤملا  : » دندومرف
ره دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  دـیکأت  دروم  نانچ  نآ  نانز  نارتخد و  هب  تبحم  زاربا  یفطاع و  هجوت  . 7 دروخیم . اذغ 

تباث ار  ناـنز  هب  تبـسن  فطاوع  ّتبحم و  شیازفا  ثیدـح  نیا   54. دـنراد تسود  رت  شیب  ار  نانز  دنـشاب  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  ام  هچ 
هک تسا  سکراـم  نیمارف  رد  مسینیمف  هشیر  یقرـش ، بتاـکم  رد  مسینیمف  ياـعدا  نـیرتمهم  ار . یگراـب  نز  یـسنج و  لاـیما  هـن  دـنکیم 

بتاکم  55. تفای دنهاوخ  يربارب  نادرم  اب  زین  نانز  دوب و  دهاوخ  لکـشم  لح  هار  اهنت  راک  میـسقت  ماظن  یتسینومک  هعماج  رد  دیوگیم :
هراومه تسا و  هدـش  ملظ  نانز  قوقح  رب  هراومه  خـیرات  رّوطت  رد  دـنیوگیم : دنتـسه ، نز  درم و  قوقح  يواـست  لاـبند  هب  هک  یتسینیمف 

هک تسا  هتفر  شیپ  ییاج  ات  قح  عییـضت  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  روهقم  نانآ  یعامتجا  هاگیاپ  هدرک و  مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  ار  نانآ 
نینچ خساپ  رد  اهدقن 1 .  56. تسا هتفرگ  لکش  نادرم  زارت  فیعض  مه  یمـسج  رظن  زا  نز  هتـشاذگ و  رثا  مه  یکیژلویزیف  داعبا  رد  یّتح 

بتاکم نامه  تسین ; هدیـشوپ  یـسک  رب  دـنراد  لئاسم  نیا  نایب  رد  نانآ  هک  ياهناـیوجدوس  فادـها  کـش ، نودـب  تفگ : دـیاب  ینخس ،
هفـسلف تاّذـل  باتک  رد  تنارود  لیو  ور ، نیا  زا  دـنا . هداد  رارق  دوخ  ییوج  تّذـل  رتشیب و  دوس  يارب  ياهلیـسو  ار  وا  نز ، قوقح  عفادـم 

نادرم رب  ار  نانآ  ناـیامرفراک  دـندوب و  يرت  نازرا  نارگراـک  ناـنز ، دوشب . یتعنـص  مه  نز  هک  دـش  بجوم  یتعنـص  بـالقنا  دـیوگیم :
زا ایناتیرب ، نانز  نوناـق  نیا  بجوم  هب  هک  دوب  نوناق 7182  ام ، ناردام  تاجن  يارب  مدق  نیتسخن  دـنداد ... حـیجرت  تمیق  نارگ  شکرس و 
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. دـنراد هگن  دوخ  يارب  دنتـشاد  قح  دـندروآیم  تسد  هب  هک  ار  یلوپ  هکنیا  نآ  دـندشیم و  رادروخرب  ياهقباس  یب  تازایتما  زا  سپ  نآ 
بتاکم تفگ : ناوتیم  تیاهن ، رد   57. دنناشکب اه  هناخراک  هب  ار  نانز  دنناوتب  ات  دـندرک  عضو  ماوع  سلجم  ناراد  هناخراک  ار  نوناق  نیا 

. تسا یناحور  لامک  لابند  هب  نید  اـّما  دـننیب . یم  ار  ییاـیند  حـلاصم  یقوقح و  ماـکحا  طـقف  رالوکـس  یتسیناـموا و  یناـبم  اـب  یتسینیمف 
هار یفّرعم  فدـه ، تخانـش  نودـب  هتبلا  دنـسانش و  یمن  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  دـنا و  هتخانـشن  ار  تقلخ  فدـه  زونه  نانآ  نیارباـنب ،
زا عافد  رد  اـه  تسینیمف  رگا  . 2 دوش . مگ  هار  تسا  نکمم  مه ، فدـه  تخانـش  زا  سپ  هکنیا ، هچ  دوب ; دـهاوخن  نکمم  نآ  هب  ندیـسر 

یگنانز و دوجوم  ياههصیـصخ  مامت  اب  ار  نز  هک  تسا  هدروخ  مقر  ياهنوگ  هب  خیرات  رّوطت  رد  گنهرف  هعماج و  دـنیوگیم : نز  قوقح 
زا رتارف  ياـهتوافت  مـیرک  نآرق  تـسا ، هداد  هعماـج  لـیوحت  رت و )... نـشخ  رترب و  یمـسج  تردـق   ) دوـجوم ياههصیــصخ  هـب  ار  درم 

ياعدا ددـجم ، ياهیـسررب  زا  سپ  نانز ، قوقح  زا  عافد  نویـسناونک  نایناب  . 3 58. دـیامنیم یفرعم  ار  یعامتجا  یگنهرف و  ياـهتوافت 
درم و یناور  یـسنج و  یعیبط ، توافت  نانآ  دـندش . نادرم  نانز و  نیب  ياهتوافت  هب  يدـج  هجوت  راتـساوخ  هدرک و  ضقن  ار  دوخ  هیلوا 

نیناوق عضو  هب  هک  دریگب  رارق  هجوت  دروم  ياهنوـگ  هب  يراذـگ  نوناـق  رما  رد  اـه  تواـفت  نیا  دـنیوگیم  دـننادیم و  ریذـپانراکنا  ار  نز 
هب ار  یناـسنا  تمارک  ظـفح  يدازآ و  تینما ، شیاـسآ ، هاـفر ، هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  نیناوق  عضو  هکنیا  هچ  دـماجنیب . بساـنتم  يواـسم و 

هعماج حابصم ، یقتدمحم  2 ـ ص 32 . یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادح  یلعمالغ  اهتشونیپ 1 ـ  59. دشاب هتشاد  لابند 
رد قالخا  حابصم ، یقتدمحم  5 ـ ص 20 . نامه ، 4 ـ ص 10ـ12 . ش 8 ، ینیمخ ،» ماما  هشیدنا  رد  نز  ، » نایبت هلجم  3 ـ ص 261 . خیرات ، و 

، ومه 8ـ ص 60 و 61 . ج 3 ، نآرق ، رد  قـالخا  ومه ، 7 ـ ص 22 و 23 . نآرق ، رد  تسایـس  قوقح و  وـمه ، 6 ـ ص 60ـ61 . ج 3 ، نآرق ،
دمحم 12 ـ ص 26 . نز ، قوقح  زا  عاـفد  یمیکح ، دـمحم  11 ـ نامه . 10 ـ ص 18ـ20 . نامه ، 9 ـ ص 22 . نآرق ، رد  تسایـس  قوـقح و 

لاـمج و هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللادـبع  ص 205 /  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ، یـضترم  هبطخ 80 /  هغالبلا ، جـهن  یتشد ،
ص مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یـضترم  14 ـ ص 253 . ج 100 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  13 ـ ص 370 . یهلا ، لـالج 

دمحم 17 ـ ص 160 . ج 1 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  16ـ ص 180 . ج 1 ، طاـیحلا ، یمیکح ، اضردــمحم  15 ـ و 202 .  201
ص ضیف ، هغالبلا ، جـهن  19 ـ ص 186 . ج 78 ، نیشیپ ، یـسلجم ، رقابدمحم  18 ـ ص 431 . ج 6 ، همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم 

هللادبع 22 ـ ص 32 و 33 . ج 1 ، هفسلف ، شزومآ  حابـصم ، یقتدمحم  21 ـ ص 32ـ33 . نز ، قوقح  زا  عاـفد  یمیکح ، دـمحم  20 ـ . 330
لوصا ینیلک ، بوقعی  نبدـمحم  25 ـ ص 251 . نیـشیپ ، یلمآ ، يداوج  هللادـبع  2 ـ . 249 نامه ، 23 ـ ص 250 . نیـشیپ ، یلمآ ، يداوـج 

ص 29 و نادجو ، يرفعج ، یقتدمحم  28 ـ نامه . 27 ـ ص 32 . هبطخ 80 ، هغالبلا ، جهن  یتشد ، دمحم  26 ـ ح 3 . ص 11 ، ج 1 ، یفاک ،
ص 94. مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  ص 255 31 ـ نامه ، 30 ـ ص 250 . نیشیپ ، یلمآ ، يداوج  هللادبع  29 ـ 60 و 145 .
، ینیمخ ماـما  35 ـ ص 9و10 . ش 12 ، نز ،» قوـقح  ، » دــقن باـتک  34 ـ و 201 . ص 200  ناــمه ، 33 ـ و 222 . ص 200  ناــمه ، 32 ـ
39 صاصق . باتک  هعمل ، یناث ، دیهش  38 ـ ص 146 . نامه ، 37 ـ ص 145ـ146 . ش 12 ، دقن ، باتک  36 ـ ص 5190 . ج 2 ، هلیسولاریرحت ،

یقتدمحم 41 ـ ،ش8،ص 168 . خساپ تسیب  قح ، هاررد  هسـسؤم  هیریرحت  تئیه  40 ـ ص 42و45 . تسایس ، قوقح و  حابـصم ، یقتدمحم 
یضترم 43 ـ ص 44 . نز ، قوقح  زا  عافد  تالاقم  هعومجم  نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  42 ـ ص 44ـ66 . تسایس ، قوقح و  حابصم ،

داژن و ییابیز  اضردـمحم  45 ـ . 222 ص 219 ـ ناـمه ، 44 ـ لراک . سیـسکلا  زا  لـقن  هب  ص 194  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ،
، يرهطم یضترم  46 ـ ص 86 و 87 . نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  مالـسا ، رد  نز  تیـصخش  ماظن  رب  يدمآرد  یناحبـس ، یقتدـمحم 
ص یلاما ، قودص ، خیش  48 ـ ص 487 و 514 . ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  47 ـ ص 143ـ144 . مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن 
، یسوط خیش  51 ـ ص 410 . ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودـص ، خیـش  50 ـ ص 183 . ج 28 ، مـالکلارهاوج ، يرهاوج ، خیـش  49 ـ . 672
ص ش 12 ، دقن ، باتک  54 ـ ص 542 . ج 21 ، نامه ، 53 ـ ص 104 . ج 15 ، نیشیپ ، یلماع ، ّرح  خیـش  52 ـ ص 216 . قالخالا ، مراـکم 

عافد تالاقم  هعومجم  نانز ، تاقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  56 ـ رصاعم . نارود  رد  یـسانش  هعماج  هیرظن  رزتیر ، جروج  ر.ك : 55 ـ 17ـ29 .
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تاعلاطم و رتفد  59 ـ ص 261 . خیرات ، هعماج و  حابصم ، یقتدمحم  58 ـ هفسلف . تاذل  تنارود ، لیو  ر.ك : 57 ـ ص 44 . نز ، قوقح  زا 
ص 47و48. نز ، قوقح  زا  عافد  تالاقم  هعومجم  نانز ، تاقیقحت 

خیرات نتخاس  رد  نز  شقن 

هتـشاد دناوت  یم  یـشقن  الـصا  درادن و  ای  دراد  یـشقن  خیرات  نتخاس  رد  نز  اساسا  ایآ  هک  تسا  حرطم  خـیرات  رد  نز  شقن  هرابرد  یثحب 
خیرات - 419 ( 429 ( ؟ درک دروآ  رب  دیاب  هنوگچ  ار  هیضق  نیا  مالـسا  رظن  زا  نینچمه  دشاب ؟ هتـشاد  دیابن  ای  دشاب  هتـشاد  دیاب  هن ؟  ای  دشاب 

یلو دنراد ، شقن  نآ  رد  ود  ره  نز  درم و  هک  تسا  يا  هثداح  تسا .  ثن  ؤم  رکذم -  هثداح  خیرات و  کی  البرک  خیرات  ثن  ؤم  رکذـم و 
، دریذپن منهج  هب  دهاوخ  یم  دریذـپب ، زورما  يایند  دـهاوخ  یم  تساهنیا ،  مالـسا  هزجعم  شدوخ .  رادـم  رد  نز  شدوخ و  رادـم  رد  درم 

مینیب یم  هکنیا  نآ  مینک و  یم  دروخرب  یبیجع  نایرج  هب  البرک  هثداح  رد  ام  اروشاع  زور  رد  ناـنز  شقن  - 420 تفریذپ .  دهاوخ  هدنیآ 
شقن برع  ریغ  برع و  دنراد ، شقن  هایس  دیفس و  دنراد . شقن  كدوک ،  ناوج و  ریپ و  دراد ، شقن  نز  دراد ، شقن  درم  هثداح ،  نیا  رد 

ياه شقن  هثداح ،  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  ردـقم  یهلا  ردـق  اضق و  رد  اـساسا  ییوگ  دـنراد ، شقن  فلتخم  ياـه  هبنج  تاـقبط و  دـنراد ،
بنیز هب  رـصحنم  دراد ، شقن  نز  منک  یم  ضرع  هکنیا  کک  دوشب  هداد  ناشن  مالـسا  ینعی  دوشب ، افیا  فلتخم  تاقبط  فرط  زا  فلتخم 
تـسا یبلک  ریمع  هللادبع  بانج  نز  نآ  میراد و  دیهـش  نز  کی  البرک  رد  ام  میراد .  اهناتـساد  هنیمز  نیا  رد  تسین .  اهیلع -  هللا  مالـس  - 

، دنتـشگرب اهنآ  دیدرگرب و  هک  دومرف  رما  اهنآ  هب  دش و  عنام  هللادبع  ابا  یلو  دنا ، هدـش  گنج  نادـیم  دراو  امـسر  هک  میراد  رگید  نز  ود  .
یم یلاوم  مان  هب  رفن  هدزناپ  البرک ، رد  ام  نینچمه  . دنا هدروآ  باسح  هب  ادخ  هار  رد  ار ، نیا  هدوب و  ناشنادنزرف  تداهش  رظان  ییاهردام ، 

موحرم لثم  یگرزب  ياملع  . دـیبع نب  سباع  یلوم  بذوش ،  یلوم  تسا :  هدـش  هدـناوخ  یلوم  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  اـصوصخم  مینیب . 
ای مالغ  هک  تسین  نیا  سباع ،  الوم  زا  روظنم  دوشن ، هابتـشا  دـنا .. هدرک  دـییءات  ار  نیا  یمق ،  سابع  خیـش  جاـح  موحرم  يرون و  یجاـح 

سباع زا  یعامتجا ،  تیصخش  ردق و  تلالج  رد  هک  دنا  هتفگ  و  هدوب ،  وا  نامیپ  مه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  هدوب ،  سباع  هدش  دازآ 
نز ریظن  تسا ،  هدوب  بوخ  تهج  رد  دنا  هتشاد  یـشقن  هک  ینانز  مامت  ارهاظ  اروشاع  رد  نانز  شقن  - 421 ( 430  .) تسا هدوب  رت  گرزب 

يارب لئاو .  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  اضیا  ماما ،)  رـسمه   ) سیقلا ءرما  رتخد  باـبر  و  بهو )  ما   ) یبلک ریمع  نب  هللادـبع  نز  نیقلا و  نب  ریهز 
زا هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ياه  ثحب  نیسحلا  راصنا  رخاوا  اضیا  ص 164 . متشه ،  ینارنخس  اروشاع  خیرات  یـسررب  هب  دوش  عوجر  اهنز  نیا 
رد اروشاع 422 - بش  رد  ع )   ) بنیز لاح  فلا :  بنیز  ترضح  تیـصخش  هاگ  یلجت  البرک  مود :  شخب  ( 431 .) دراد يروآ  عمج  رظن 

نیز دراد  ارهاـظ  تساـه ،  همیخ  زا  یکی  لـخاد  رد  س )   ) بنیز تشذـگ !؟  هچ  س )   ) بـنیز لد  رد  تشذـگ !؟  هـچ  س )   ) بـنیز لد 
یم رت  گنت  ار  هرصاحم  هقلح  دراد  هک  تسا  نمشد  رکـشل  دید  دمآ  نوریب  اروف  دینـش . نوریب  زا  ار  ادص  دنک . یم  يراتـسرپ  ار  نیدباعلا 

نودب دنک و  یم  دنلب  ار  رس  نیسح  تسا .  ربخ  هچ  نیبب  ینیب ؟  یمن  ینیب ؟  یمن  وش ، دنلب  ردارب ! هللادبع ،  ابا  هناش  هب  دز  تسد  دمآ  دنک .
نع وت  منیسح !  تفگ :  هداد  دیون  تراشب و  نم  هب  مدید ،  ار  مدج  ای  ؤر  ملاع  رد  نالا  نم  دیوگ : یم  دنکب . رکـشل  نیا  هب  یهجوت  هکنیا 

اروشاع بش  بنیز  زوسناـج  بش  - 423 تشذـگ .  هچ  س )   ) بنیز لد  رد  لاـح  نیا  رد  دـناد  یم  ادـخ  يوش .  یم  قـحلم  نم  هب  بیرق 
ناجیه هب  نامحور  مینیب ،  یم  ار  هسامح  نآ  یتقو  یفرط  زا  مینک ،  تقو  ـالبرک  نادیهـش  لاوحا  هب  تسرد  رگا  اـم  هک  تسا  یبش  تسا . 

رب اروشاع  بش  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  هک  تسا  راـک  رد  یلیـالد  میوش .  یم  رثءاـتم  رگید  فرط  زا  و  دروخ ، یم  ناـکت  ناـمبلق  دـیآ ، یم 
عقوم چیه  رد  تشذگ ،  تخـس  ناشیا  هب  بش  نیا  رد  يا  هزادنا  هب  زاب  و  تشذگن ،  تخـس  سک  چیه  رب  تشذگ ،  تخـس  س )   ) بنیز

. دـش رتدـنمورین  رت و  يوق  ییاه ،  نایرج  اب  و  دوب ، يوق  یلیخ  بنیز  یحور  عضو  هکنیا  لـثم  اروشاـع  زور  رد  نوچ  تشذـگن ،  يرگید 
تساعوسات و رـصع  رد  یکی  تسا :  هدرک  بلقنم  یلیخ  ار  بنیز  هک  هدـمآ  شیپ  بش  نیا  رد  هثداح  ود  داجـس  ترـضح  راتـسرپ  - 424
ار هحلـسا  شباحـصا  کمک  هب  هک  تسنیا  اه  همانرب  زا  یکی  . دراد یلـصفم  یلیخ  همانرب  هللادـبع  اـبا  بش  نیا  رد  اروشاـع . بش  رد  رگید 
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همیخ دوب . يزاس  هحلسا  راک  رد  صـصختم  تسا .  يرافغ  رذوبا  هدش  دازآ  نوه ،  ای  نوج  مان  هب  تسا  يدرم  دننک . یم  هدامآ  ادرف  يارب 
. دنکب یشکرس  وا  زا  دوب  هدمآ  هللادبع  ابا  دوب . اه  حالس  ندرک  هدامآ  لوغشم  همیخ  نآ  رد  درم  نیا  و  تشاد ،  صاصتخا  اه  حالس  هب  يا 

رگیدکی کیدزن  همیخ  ود  نیا  درک . یم  يراتـسرپ  وا  زا  س )   ) بنیز دوب و  رامیب  هک  نیدباعلا  نیز  همیخ  اب  تسا  رواجم  همیخ  نیا  اقافتا 
. دوب رگیدـکی  لخاد  اه  بانط  هک  يروط  هب  دـننک ، اپرب  رگیدـمه  هب  کیدزن  بش  نآ  رد  ار  اهرداچ  دوب  هداد  روتـسد  هللادـبع  ابا  تسا و 

هدمآ مردپ  . دوب يراتـسرپ  لوغـشم  بنیز  ما  همع  دیوگ : یم  تسا ،  نیدباعلا  نیز  ثیدح ،  نیا  يوار  دیکرت ! تنیز  ضغب  ناهگان  - 425
همزمز ار  يرعـش  شدوخ  اب  دراد  مردپ  مدید  تقو  کی  نم  دـنک ، یم  هچ  زاس  هحلـسا  درم  نیا  دـنیبب  درکیم  هاگن  هحلـسا و  رداچ  رد  دوب 

عنقی رهدـلاو ال  لیبق  بلاط  بحاص و  لیـصالاو و  قارـشالاب  کـل  مک  لـیلخ  نم  کـل  فارهد  اـی  درک : رارکت  مه  زاـب  هس  ود  دـنک ، یم 
یلو تسا ،  نینچ  راگزور  هلب ،  يریگ !  یم  ناسنا  زا  ار  ناتـسود  هنوگچ  یتسپ !  ردـقچ  وت  راگزور ! يا  لیلجلا .  یلا  رمالا  انا  لیدـبلاب و 

. دهاوخب ام  يارب  ادخ  هک  میهاوخ  یم  هچنآ  ام  میتسه ،  یهلا  ياضر  هب  یـضار  ام  تسادـخ ،  تسد  هب  رما  تسین ،  راگزور  تسد  هب  رما 
تسا هدش  رارق  رب  ما  همع  نم و  نایم  يزومرم  داد و  ینعم  توکس  دونش . یم  مه  بنیز  ما  همع  مونـش ،  یم  نم  دیوگ : یم  نیدباعلا  نیز 

یمن مرامیب  نم  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ،  هدـقع  زا  رپ  شلد  بنیز  ما  همع  میرگ ،  یمن  بنیز  ما  همع  رطاخ  هب  تسا ،  هتفرگ  هدـقع  ارم  لد  . 
تـسا بلقلا  قیقر  تسا ،  نز  . ) دیکرت شـضغب  هبترم  کی  بنیز  رخآ  یلو  مینک .  یم  تمواقم  هیرگ  موجه  نیا  لباقم  رد  ود  ره  دیرگ .

دش و یم  ناریو  ناهج  شاک  يا  مدید ،  یمن  ار  يزور  نینچ  شاک  يا  هک  ندرک  هلان  ندرک ،  دایرف  نتـسیرگ ،  دنلب  دـنلب  درک  عورـش  .( 
هب ار  وا  رـس  بنیز ،  دزن  دمآ  هللادبع  ابا  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  ابا  تمدخ  دـناسر  ار  شدوخ  لاح  نیا  اب  دـید . یمن  ار  یتعاس  نینچ  بنیز 
ربص یب  ار  وت  ناطیـش  شاب  بقارم  ناج !  رهاوخ  ناطیـشلا ؛  کـملحب  نبهذـی  ـال  هیخا !  اـی  درک : هظعوم  تحیـصن و  ار  وا  تفرگ :  نماد 

!؟ دوشب بارخ  راگزور  ارچ  هک !؟  هچ  ینعی  دوشب  بارخ  راـگزور  شاـک  يا  ییوگ !؟  یم  هک  تسیچ  اـهنیا  دـیابرن  وت  زا  ار  ملح  دـنکن ،
همه نسح ،  مردارب  ارهز ، مردام  یلع ،  مردپ  دوب . رتهب  نم  زا  ربمغیپ  مرج  تسام ،  راختفا  تداهش  تسا ،  قح  تداهش  تسا ،  قح  ندرم 

لافطا یتسرپرس  ینکب ،  ار  هلفاق  یتسرپرس  نم  زا  دعب  یشاب ،  بظاوم  دیاب  وت  مور ،  یم  مه  نم  دنتفر ، اهنیا  همه  دندوب ، رتهب  نم  زا  اهنیا 
، دنتفر هک  اهنآ  زا  مادک  ره  یلو  تسرد ،  اهنیا  همه  ناج !  ردارب  تفگ :  یکزان  يادـص  اب  تسیرگ ،  یم  هک  یلاح  رد  بنیز  ینکب .  ارم 

وت هب  اهنت  نم  لد  . دوب نسح  ام  ردارب  تفر ،  ام  زا  هک  یـسک  نیرخآ  دوب . شوخ  وا  هب  ملد  هک  متـشاد  ار  رفن  کی  لقادح  رفن و  دـنچ  نم 
بنیز ترضح  يالاو  تیصخش  -426 دشاب ؟ شوخ  یسک  هچ  هب  ایند  نیا  رد  بنیز  لد  يورب ،  بنیز  تسد  زا  وت  رگا  ردارب ! دوب . شوخ 
بنیز دنیب ، یم  لمعلاروتسد  نآ  اب  دنمورین و  يوق و  هیحور  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  بنیز ،  دوش و  یم  يرپس  اروشاع  مایا  هک  نیمه 

بنیز 427- یلجت  زاغآ  هطقن  اروشاع ، رـصع  ب :  ( 432 . ) درادن یتیـصخش  نیرتکچوک  وا  لباقم  رد  يدـحا  رگید  هک  دوش  یم  يرگید 
بانج دـنزرف  رفعج  نی  هللادـبع  نب  نوع  تشاد ،  روضح  شردام  دـش و  دیهـش  البرک  رد  هک  یناناوج  زا  رگید  ع )   ) بنیز ترـضح  ربص 

رد رسپ  ود  بنیز  رهوش  رفعج  نب  هللادبع  زا  دوب . شراوگرزب  رـسپ  تداهـش  دهاش  س )   ) بنیز ینعی  تسا .  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 
و تسا .  هدش  دیهش  البرک  رد  زین  بنیز  رـسپ  نیا  ربانب  دندش . دیهـش  ود  ره  دوب و  رگید  نز  زا  يرگید  بنیز و  زا  یکی  هک  دندوب  البرک 
هچ بنیز  هک  دنا  هتشونن  یلتقم  چیه  رد  هک  تسا  نیا  دناسر ، یم  ار  هللجم  يوناب  نیا  یلاع  رایـسب  رایـسب  تیبرت  هک  یبیاجع  نآ  زا  یکی 
 . تسا یبدا  یب  یعون  هک  درک  یم  رکف  دربب ، ار  مان  نیا  تساوخ  یم  رگا  ییوگ  دشاب . هدرب  وا  زا  یمان  شرسپ  تداهش  زا  دعب  هچ  لبق و 
ای دز : دایرف : دـیود و  نوریب  همیخ  زا  بنیز  ربکا ، یلع  تداهـش  رد  الثم  دوش  وت  يادـف  هک  تسین  نیا  لباق  نم  دـنزرف  هللادـبع !  اـبا  ینعی 

هلفاق - 428 ( 433 .) دشاب هدرک  يراک  نینچ  شدنزرف  تداهش  رد  هک  دنا  هتشونن  چیه  یلو  درک ، رپ  ار  اضف  شدایرف  هک  هیخا !  نبا  هیخا و 
يارب دنهد ، ماجنا  ار  یتلاسر  میظع ،  خیرات  نیا  رد  هکنیا  يارب  دهد  یم  تکرح  ار  شدوخ  تیب  لها  هللادـبع  ابا  بنیز  ترـضح  يرالاس 

. دـنوشب جراخ  ناشدوخ  رادـم  زا  هکنآ  نودـب  بنیز ،  يرالاس  هلفاق  اب  دنـشاب  هتـشاد  میظع  خـیرات  نیا  نتخاس  رد  یمیقتـسم  شقن  هکنیا 
 ، تسوا هلفاق  سیئر  دوب . هدش  راذگاو  وا  هب  دعب  هب  نآ  زا  دنک . یم  یلجت  بنیز  اروشاع ، رصع  زا  بنیز  ترـضح  هاگیلجت  - 429 ( 434)
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هک اجنآ  اـت  دراد  راتـسرپ  هب  جاـیتحا  تسا و  ضیرم  ندـش  هب  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هیلع -  هللا  مالـس  نیدـباعلا -  نیز  درم ، هناـگی  نوچ 
نیز ماما  ات  دـندرک  هلمح  راب  دـنچ  دـنامب ، یقاب  دـیابن  سک  چـیه  نیـسح  دالوا  روکذ  سنج  زا  هک  داـیز  رـسپ  یلک  روتـسد  قبط  نمـشد 

هک دوب  ییادخ  تحلـصم  تمکح و  کب  شدوخ  مه  نیا  و  دریم ! یم  دراد  شدوخ  نیا  دنتفگ : ناشدوخ  دعب  یلو  دنـشکب . ار  نیدـباعلا 
ماما يراتـسرپ  بنیز ،  ياهراک  زا  یکی  دنامب . یقاب  یلع  نب  نیـسح  سدقم  لسن  دنامب و  هدنز  هلیـسو  نیدب  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

هب ار  رفن  هدزاود  مامت  میدوب و  رفن  هدزاود  اـم  دومرف : نیدـباعلا  نیز  ماـما  توغاـط  تراـسا  رد  بنیز  - 430 ( 435  .) تسا نیدـباعلا  نیز 
كانزوس هیثرم  - 431 (. 436) دوب هتسب  بنیز  ما  همع  يوزاب  هب  نآ  رگید  رس  نم و  يوزاب  هب  ریجنز  رـس  کی  هک  دندوب  هتـسب  ریجنز  کی 

نیبوچ ياهنالاپ  هک  ود ) ره  ای  رطاق  ای  رتش   ) ییاـه بکرم  رب  دـندرک  راوس  دـندروآ و  ار  ءارـسا  مهدزاـی ،  زور  رـصع  رد  بنیز  ترـضح 
هللا قحب  نلق  دوب : نیا  شهاوخ  تیب  لها  دعب  دنشکب . رجز  هکنیا  يارب  دنراذگن  اه  نالاپ  يور  يا  هچراپ  ءارسا  هک  دندوب  دیقم  دنتـشاد و 

يارب دیهدب ، روبع  نیسح  هاگلتق  زا  ار  ام  دیرب ، یم  اجنیا  زا  ار  ام  هک  الاح  ادخ ، هب  ار  امش  دنتفگ ، نیـسحلا ؛  عرـصم  یلع  انب  متررم  ام  الا 
هب هک  دـندوب  نیدـباعلا  نیز  ماما  اهنت  ءارـسا  نایم  رد  میـشاب .  هدرک  یظفاحادـخ  نامدوخ  نازیزع  اـب  راـب  نیرخآ  يارب  میهاوخ  یم  هکنیا 
یب همه  دندیسر ، هاگلتق  هب  هک  یتقو  ندوب .  دازآ  بکرم  يور  نارگید  ندوب ،  هتسب  بکرم  مکـش  ریز  ار  ناشکرابم  ياهاپ  يرامیب  تلع 

هللادبع ابا  سدقم  ندب  هب  دناسر  یم  ار  شدوخ  اهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  دنتخادنا . نیمز  يور  هب  اه  بکرم  يور  زا  ار  ناشدوخ  رایتخا 
یم نخس  دنک و  یم  هقشاعم  ندب  نیا  اب  سابل .  یب  رـس و  یب  دنیب  یم  یندب  دوب ، هدیدن  تقو  نآ  ات  هک  دنیب  یم  یعـضو  کی  هب  ار  نآ  ، 

يراک ینعی  قیدص ؛  ودع و  لک  هللاو  تکباف  هک :  درک  هلان  زوسلد  نانچنآ  یضم  یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق ،  یتح  مومهملا  یباب  دیوگ :
سلجم نیدباعلا  نیز  ترـضح  ییوگ  تیلـست  - 432 ( 437 . ) دـندمآ رد  هیرگ  هب  نمـشد  تسود و  دـش ، يراج  نمـشد  کـشا  هک  درک 

هدـهع هب  نیدـباعلا  نیز  يراتـسرپ  تسین .  لفاغ  شدوخ  فیاظو  زا  لاـح  نیع  رد  یلو  تخاـس .  بنیز  زاـب  نیلوا  يارب  ار  نیـسح  يازع 
یهت بلاق  دـهاوخ  یم  هناک  تسا  تحاران  نانچنآ  عضو  نیا  هب  هداـتفا  شمـشچ  هک  ترـضح  دـید  نیدـباعلا  نیز  هب  درک  هاـگن  تسوا ، 

دهاوخ یم  هک  مینیب  یم  یلاح  رد  ار  وت  ارچ  ردارب ! رـسپ  یخا !  نب  ای  نیدباعلا ؛  نیز  غارـس  دمآ  تشذـگ  ار  هللادـبع  ابا  ندـب  اروف  دـنک ،
نیمه رد  بنیز  مشاـبن .  تحاراـن  مینیبب و  ار  ناـمدوخ  نازیزع  ياـه  ندـب  مناوت  یم  روطچ  ناـج  همع  دـنکب - ؟ زاورپ  تندـب  زا  وت  حور 
رایسب نز  نمیا  ما  اروشاع  هعقاو  زا  بنیز  ترضح  یهاگآ  - 433 ( 438  . ) نیدباعلا نیز  هب  نداد  رطاخ  تیلست  هب  دنک  یم  عورش  طیارش 

هک تسا  یسک  تسا .  هدوب  ربمغیپ  مارتحا  دروم  ربمغیپ و  هناخ  رد  سپس  هدش و  دازآ  دعب  هدوب و  هجیدخ  زینک  ارهاظ  هک  تسا  يا  هللجم 
تیاور نوچ  یلو  دوب ، هدرک  لـقن  بنیز  يارب  ار  ربمغیپ  زا  یتیاور  دوب . ربمغیپ  هناـخ  رد  اـه  لاـس  نز  ریپ  نیا  دـنک . یم  تیاور  ربمغیپ  زا 

هکنیا يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  رمع  رخاوا  رد  زور  کـی  بنیز  دوـب ، هدـنیآ  رد  هداوناـخ  نیا  تشونرـس  هب  طوـبرم  ینعی  دوـب ؛ یگداوناـخ 
ما هدینـش  نمیا  ما  زا  نینچ  نیا  یثیدح  نم  ابا ! ای  شردپ :  تمدخ  دمآ  تسا ،  تسرد  دص  رد  دص  هتفگ  نمیا  ما  هچنآ  هک  دوشب  نئمطم 
 ، هتفگ تسرد  دومرف : درک و  دییءات  شردپ  درک ، ضرع  ار  همه  تسا ؟  روط  نیمه  ایآ  منیبب  ات  مونـشب  امـش  زا  مه  راب  کی  مهاوخ  یم  ، 

ماما يارب  ار  نمیا )  ما   ) ثیدح نیا  طیارـش  نآ  رد  بنیز  دـنک ! یم  ثیدـح  لقن  ع ،)   ) بنیز - 434 ( 439  .) تسا روـط  نیمه  نمیا ،  ما 
هتـشک نیـسح  هک  دینکب  لایخ  طیارـش  نیا  رد  ادابم  دراد  يا  هفـسلف  هیـضق  نیا  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  دنک  یم  تیاور  نیدباعلا  نیز 

 ، ینیب یم  ار  وا  دـسج  نونکا  هک  اج  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچ  ام  دـج  زا  ردارب ! رـسپ  تفر .  نیب  زا  دـش و 
هک هاوخ  تمه  يرذگ  نوچ  ام  تبرت  رس  رب  دش . دهاوخ  فاطم  نیـسح ،  ربق  اج ، نیمه  دوش و  یم  نفد  دشاب ، هتـشاد  یتفک  هکنیا  نودب 

دعب دنک . یم  تیاور  نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  بنیز  دوب ، دهاوخ  صولخ  لها  هتفگ  اجنیا  هک  ار  هدنیآ  دوب  دهاوخ  ناهج  نادنر  هگترایز 
ياهندـب یلو  . دوخ دارفا  فیثک  داسجا  ندرک  نفد  يارب  دـنام  شدوخ  نایرکـشل  اـب  دعـس  رمع  دوب ، مهدزاـی  هک  ار  يزورما  لـثم  رهظ  زا 

هک فجن  ات  البرک  زا  هرسکی  تسا ،)  مهدزاود  بش  هک  بشما  لثم   ) دنداد تکرح  ار  ءارـسا  دعب  دندنام . روطنامه  هللادبع ،  ابا  باحـصا 
هب دید  اب  روپیـش و  لبط و  اب  حالطـصا  هب  ار  ءارـسا  مهدزاود ،  زور  هک  دـندوب  هداد  نینچ  نیا  ار  راک  بیترت  تسا .  خـسرف  هدزاود  ابیرقت 
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رد تنیز  ترضح  تیـصخش  یلجت  ج :  ( 440 . ) دننزب ربمغیپ  نادناخ  هب  ار  تبرـض  نیرخآ  ناشدوخ  لایخ  هب  دـننک و  دراو  حـتف  تمالع 
ناشن خیرات  تسا ،  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تسا  ناهج  راختفا  هیام  هک  مالسا  نانز  زا  یکی  البرک  هثداح  رد  بنیز  دشر  تراسا 435 -

اب دش  جراخ  هنیدـم  زا  هک  یبنیز  دروآ ، رد  هدـید  بآ  دالوپ  تروص  هب  ار  بنیز  البرک  ریظن  یب  بیاصم  نینوخ و  ثداوح  هک  دـهد  یم 
ثداوح لالخ  رد  هچنآ  یبح  دوب ، رت  صلاخ  رت و  هتفای  دـشر  تشگرب  ماش  زا  هک  یبنیز  دوبن ، یکی  تشگرب  هنیدـم  هب  ماـش  زا  هک  یبنیز 

هدشن هتـشاذگ  بنیز  هدهع  هب  تیلوئـسم  هدـنز و  شراوگرزب  ردارب  زونه  هک  ینامز  رد  البرک  مایا  لالخ  رد  هچنآ  اب  هدرک  روهظ  تراسا 
هک یلاح  رد  دندرب  دـنداد و  تکرح  ار  ءارـسا )  ( ) ع  ) یلع هیامنارگ  رد  بنیز ،  هبطخ  - 436 ( 441 .) دراد قرف  درک  روهظ  بنیز  زا  دوـب ،

ابیرقت  ) هدوب زور  زا  یتعاس  هچ  مناد  یمن  دندوب . هدرب  البق  ار  سدقم  ياهرس  هتفرن .  شمشچ  هب  باوخ  الـصا  اعوسات  زور  زا  دیاش  بنیز 
لابقتسا هب  دنربب  ار  سدقم  ياهرس  دنداد  روتسد  دندرک ، یم  هفوک  دراو  ار  ءارـسا  هک  یلاح  رد  هتـشذگ )  باتفآ  عولط  زا  تعاس  هس  ود 

( دـنک یم  یلجت  اجنیا  همطاف ،  رتخد  یلع ،  رتخد   ) هفوک هزاورد  مد  فیـصوت .  لباق  ریغ  تسا  یبیجع  عضو  دـنیایب . رگیدـکی  اب  هک  اـهنآ 
عقوم کی  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  نایوار  دـهاوخ . یم  يا  هباطخ  اهبنارگ ، دـنام و  یقاـب  نز  لاـح  نیع  رد  هک  تیـصخش  اـب  نز  نیا 

نا سانلا  یلا  تام  وا  دق  و  تسا :  نیا  خیرات  ترابع  درک . هراشا  کی  یلع  رتخد  تام  وا  دق  داد و  صیخـشت  ار  تیعقوم  بنیز  یـصاخ ، 
، دیـسر یمن  ییاج  هب  شیادـص  دـندز  یم  لهد  رگا  هک  هلغلغ  وهاـیه و  نآ  رد  ینعی  سارجـالا ؛  تنکـس  و  ساـفنالا ،  تدـتداف  اوتکـسا 

ارهق دنداتسیا  یم  هک  اه  مدآ  . ) دنداتسیا مه  اه  بکرم  تشگ ،  شوماخ  اهوهایه  اه و  گنز  يادص  دش و  سبح  هنیـس  رد  اهـسفن  ییوگ 
ینعی هرفخ  دراد  شزرا  یلیخ  هرفخ  نیا  اهنم  قطنا  طق  هرفخ  هللا  را و  مل  و  تفگ :  يوار  دـناوخ . يا  هبطخ  دنداتـسیا .) یم  مه  اه  بکرم 

یم نمـشد  لاح  نیع  رد  درک . ءاقلا  تمظع  تیاهن  رد  ار  هباطخ  نآ  بنیز  دـنزب . فرح  ایح  یب  نز  کی  لثم  دـماین  نز ،  نیا  ایح . اب  نز 
رد دوب . هتخیمآ  مهرد  یگنانز  يایح  اب  یلع  تعاجـش  دوب . ادـیپ  وا  زا  یگنانز  يایح  نآ  ینعی  اهنم ؛ قطنا  طق  هرفخ  هللا  را و  مل  و  دـیوگ :
رد زونه  دوب ، هدـناوخ  يدایز  ياه  هباطخ  دوخ  تفالخ  لاـس  جـنپ  دودـح  رد  دوب و  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  لاـس  تسیب  هک  هفوک 

یلع هک  ییوگ  دزیر ، یم  بنیز  ناهد  زا  یلع  نخـس  ییوگ  تفگ :  يوار  دوب . لثملا  برـض  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناوخ  هبطخ  مدرم  نایم 
یم دـش ، مامت  تسین )  رطـس  هدزاود  هد -   ) تسین مه  لصفم  هک  بنیز  ياهفرح  یتقو  دزیر . یم  بنیز  ناـهد  زا  وا  نخـس  هدـش و  هدـنز 

. دـهاوخ یم  مالـسا  هک  یلکـش  هب  نز  شقن  تسا  نیا  دـندیزگ . یم  هتفرگ و  ناـهد  هب  ار  ناشناتـشگنا  همه ،  هـک  مدـید  ار  مدرم  دـیوگ :
سنج مهنآ  نتخاس  رد  هک  تسا  ثن  ؤم  رکذـم -  لیلد  نیا  هب  ـالبرک  خـیرات  میرح ،  یکاـپ و  تفع ،  فاـفع ،  اـیح ، نیع  رد  تیـصخش 
هتخاـس سنج  ود  نیا  تسد  هب  خـیرات  نیا  شدوخ .  رادـم  رد  ثن  ؤم  سنج  مه  و  شدوخ ،  رادـم  رد  یلو  تسا ،  يرثوـم  لـماع  رکذـم 

ار ینعم  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیح  اـب  قـح  هـک  دنتـسناد  یم  هفوـک  مدرم  بـنیز  ترـضح  فورعم  هـبطخ  - 437 ( 442 .) دش
تقیقح رد  . دندیزرون تماقتـسا  دنادن و  ناشن  مدق  تابث  . دندرک یهاتوک  نآ  زا  عافد  قح و  زا  تیامح  رد  یلو  دندوب ، هدرک  مه  فارتعا 

هب ار  اـهنآ  ناـیفوک ،  يارب  شیوـخ  فورعم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تسا .  نآ  یلمع  دوـحج  قـح ،  زا  ندرکن  تیاـمح  ، 
 ! لدـخلا ردـغلا و  لتخلا و  لـها  اـب  هفوکلا !  لـها  اـی  دومرف : دـنک ، یم  شهوکن  نآ  رب  تیاـنج  ملظ و  هب  قح و  زا  تیاـمح  رد  یهاـتوک 

راکبیرف نازابلغد  يا  هفوک !  لها  يا  اثاکنا ؛ هوق  دـعی  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  مکبثم  امنا  هرفزلا  تادـه  هربعلا و ال  تاقر  الف  ـالا  نوکبتا ؟ 
ار ییاه  هبنپ  هک  تسا  قمحا  نز  نآ  نوچمه  امش  لثم  ددرگن ، شوماخ  نات  هلان  دکشخن و  امـش  کشا  سپ  دینک ؟ یم  هیرگ  ایآ  افو ! یب 

ياه تمسق  - 438 ( 443 .) درک یم  زاب  دوب  هتفاب  هک  ار  هچنآ  درک و  یم  هبنپ  دوب  هتـشر  هک  ار  هچنآ  هرابود  تخاس ،  یم  خـن  تشر و  یم 
 ! لدخلا ردغلا و  لتخلا و  لها  ای  هفوکلا !  لها  ای  تمالم :  فلا -  تسا :  تمسق  دنچ  اعومجم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هبطخ  هبطخ  نوگانوگ 
 : ناشتاهابتـشا هب  اهنآ  نتخاس  هاگآ  ب -  بجعلا ؟...  فلـصلا  الا  مکیف  له  مکلثم ...  اـمنا  هرفزلا ،  بءاذـه  ـال  هربعلا و  تءاـقر  ـالف  ـالا 

ندـعم هوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  و  ادـبا ، اهوضحرت  نل  و  اهرانـشب ، متینم  اهراعب و  متیلبا  دـقف  ءاکبلابءایرحا ، مگناـف  اوکتاـف 
دنع هیلا  عجرملاو  مکئلزاـن  عزعم  مکملک و  یـسآ  مکملـس و  رقم  مکبزح و  ذاـعم  مکبرح و  ذـالم  هنجلا و  لـها  بابـشلا  ریـس  هلاـسرلا و 
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نآ گنن  هب  دـیدمآ و  راتفرگ  راک  نیا  راع  هب  یتسار  . دـیا هیرگ  راوازـس  هک  دـییرگب  سپ  مکتجحم ؛  رانم  مکججح و  هردـم  مکتلتاقم و 
ناناوج رورـس  و  تلاسر ،  ندـعم  توبن و  متخ  هداز  نتـشک  گنن  دـیناوت  یم  اجک  و  تسـش .  دـیناوتن  ار  گنن  نیا  زگره  دـیتشگ و  التبم 

ار ناتهار  هاگ  لعتـشم  ناتتجح و  رگنایب  ناتتالکـشم و  هانپ  ناـتیاه و  مخز  بیبط  دوخ و  یتمالـس  هاـگیاج  ناـتگنج و  ناـبیتشپ  یتشهب و 
هل همیرک  يا  و  متثکن ،  دهع  يا  و  متیرف ،  هللا  لوسرل  دبک  يا  نوردتا  مکلیو !  دیدرک : هچ  ربمغیپ  اب  هک  فطاوع  کیرحت  ج -  دییوشب .!

و دیدیرب ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دیناد  یم  امـش ! رب  ياو  متکفـس .  هل  مد  يا  و  متکته ،  هل  همرح  يا  و  متزوربا ، 
تمظع دـیتخیر ؟ وا  زا  ینوخ  هچ  و  دـیدیرد ؟ وا  زا  یتمرح  هچ  و  دـیدروآ ؟ دـید  ضرعم  رد  وا  زا  ینارتخد  هچ  و  دیتسکـش ؟ ینامیپ  هچ 

زا اهنامـسآ  تسا  کیدزن  هک  دـیدرک  يدنـسپان  راک  هک  یتسار  هنم ؛  نرطفتی  تاومـسلا  داکت  ادا  ائیـش  متئج  دـقل  راـک : نیا  هداـعلا  قوف 
انل و کبر  نا  الک  رانلا ، توف  هیلع  یشخی  دادبلا و ال  هزفحی  لج ال  وزع  هناف  لهملا  مکنفختسی  الف  یهلا :  ماقتنا  د - دفاکـشب . نآ  تدش 
رب ماقتنا  نتفر  تسد  زا  میب  دزادنین و  باتش  هب  ار  ادخ  باتـش ،  هلجع و  هک  دزاسن  راسکبـس  ار  امـش  یهلا  تلهم  نیا  سپ  داصرماابل ؛ مهل 

هرخالاب ینایرج  ره  تفگ !  نخس  نمشد  نوبیرت  اب  بنیز  - 439 ( 444  .) تسا هتـسشن  اهنآ  ام و  نیمک  رد  دنوادخ  هک  زگره ، دورن ، ادخ 
، ربمغیپ تیب  لها  دـنگنج . یم  مه  اب  اه  هفـسلف  هک  تسا  اجنآ  یتاغیلبت  گنج  دراد . جایتحا  تیامح  یناـشیرپ و  يارب  يا  هفـسلف  کـی  هب 

دوخ هلیـسو  هب  کیدزن ،  زا  هک  دوب  نیا  ناشرگید  راک  دریگب .  اپ  نمـشد  یعانقا  هفـسلف  دنتـشاذگن  هک  دوب  نیا  ناشیدوجو  راثآ  زا  یکی 
هدافتـسا نمـشد  نوبیرت  زا  بنیز  دنتـشادن . سامت  تءارج  دارفا  داحآ و  ـالبق  هک  یتروص  رد  دـنریگب ، ساـمت  مدرم  اـب  دنتـسناوت  نمـشد 

 ( ع  ) بنیز دبلاک  رد  نیسح  تزع  حور  - 440 ( 445  .) تسا ندیشک  نمشد  هناخ  ات  ار  گنج  تقیقح  رد  نمشد  نوبیرت  زا  هدافتسا  . درک
ینعی اـه ؛ ؤاـما  اـهب  تقح  و  دـنا : هدرک  ریبـعت  يا  هدـع  ـالاب ، دـنلب  تسا  ینز  وا  دـننک .. یم  داـیز  نبا  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز 
يارب دـندوب ، هدرک  تکرـش  هک  باحـصا  ياهنز  همه  نوچ   . تسین یحالطـصا  يانعم  هب  زینک  دوصقم  . دـندوب هتفرگ  ار  شرود  شنازینک 

سلجم دراو  اهنیا  طسو  رد  دندوب  هتفرگ  ار  بنیز  رود  اهنیا  . دنتـسناد یم  زینک  لثم  ار  ناشدوخ  دـندوب ، لئاق  يراوگرزب  تدایـس و  بنیز 
نیا شیانعم  بنیز  ندرکن  مالـس  دش ، تحاران  درک ، تمواقم  ساسحا  وا  هکنیا  زا  دایز  نبا  درکن . انتعا  درکن ، مالـس  یلو  دـش ، دایز  نبا 

تاهیه دیوگ : یم  بنیز  دبلاک  رد  یلع  نب  نیسح  حور  مه  زونه  میرادن ،  انتعا  امش  هب  ام  مه  زونه  تسا ،  هدنز  ام  هدارا  زومه  هک  تسا 
دایز نبا  رجاف  قساف و  - 441 ( 446 . ) دیبعلا رارقا  رفا  ال  ای : دیبعلا  رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  ال  دیوگ : یم  زونه  هلذـلا ،  انم 
همه زا  ینز  دیمهف  یتقو   . دوب هدیسر  وا  هب  اه  شرازگ  همه   . تسیک نیا  دیمهف  یم  . دش تحاران  تخس  بنیز  ترضح  ییانتعا  یب  نیا  زا 

 ، تسه یک  هک  تشاد  ربخ  نوچ  تسیک  وا  هک  دز  یم  سدح  دبال  دنا ، هتفرگ  ار  شرود  یـصاخ  مارتحا  اب  رگید  نانز  تسا و  رت  مرتحم 
توخن رپ  نز  نیا  ربـمتک  نیا  دـنا . هدرک  طبـض  دوج  ود  هرکنتملا ؟  هزه  نم  اـی : هربـکتملا ؟  هذـه  نم  تفگ :  لاـح  نیع  رد  تسین ؛  یک 

موس مود و  راب  دهدب . باوج  یسک  اه  نامه  زا  تساوخ  یم   . درک لاوس  هبترم  ود  دادن . باوج  یسک  تسیک ؟  سانشان  نیا  ای  تسیک ؟ 
وج کـی  هک  نیعل  تسپ  یند  درم  نیا  تسا .  یلع  رتـخد  بنیز  نیا ،  بلاـط ؛  یبا  نب  یلع  تنب  بـنیز  هذـه  داد : باوـج  ینز  هرخـالاب  . 

مخز هب  کمن  هک  دهد  یمن  هزاجا  شدوخ  هب  فیرش  مدآ  کی  تسا ،  هدید  تبیصم  همه  نیا  هک  یـسک  فرط  کی  زا   ) تشادن تفارش 
نز ضرعتم  دنراد ، تبارـش  هرذ  کی  هک  یمدرم  یگنج ،  نوناق  چیه  رد  تسا  فیطل  سنج  حالطـصا  هب  نز ،  رگید ، فرط  زا   . دشاپب وا 
یم مارتحا  لاح  نیع  رد  دنریگ و  یم  ریسا  ار  نز  دننک . یمن  دراو  وا  هب  تحارج  دننز ، یمن  نابز  مخز  ار  نز  یلکـش  چیه  هب  دنوش . یمن 
منک یم  رکش  ار  ادخ  مکتثودحا ؛  بذکا  مکحضف و  يذلا  دمحلا هللا  تفگ :   . ندز نابز  مخز  یهجو  نیرت  تخس  هب  درک  عورـش  دننک .
رکش ار  ادخ  هداهشلاب ؛  انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  تفگ :  تماهش  تءارج و  لامک  رد  بنیز  درک .  راکشآ  ار  ناتغورد  اوسر و  ار  امـش  هک 
رکـش ار  ادخ  تشاذگ ،  نم  ردارب  رـس  رب  ار  راختفا  جات  نیا  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ  درک . ام  بیـصن  ار  تداهـش  راختفا  هک  مینک  یم 

ییاوسر انریغ ؛ وه  رخافلا و  بذـکی  قسافلا و  حـضتفی  امنا  تفگ :  رخآ  رد  دـعب  داد .  رارق  تراهط  توبن و  نادـناخ  زا  ار  ام  هک  مینکیم 
میتسین ام  رجاف  قساف و  تساهرجاف ،  لام  غورد  میدرواین ،  دوجو  هب  مه  غورد  هثداح  میتفگن و  غورد  نام  رمع  رد  ام  تساه ،  قساف  لام 
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شدوخ سلجم  رد  داـیز  رـسپ  ع )   ) بنیز هدـنبوک  باوـج  - 442 یتـسه .  تدوخ  مه  وگغورد  ییوـت ،  اـسور  وـت . ینعی  تساـم ،  ریغ  ، 
ادیپ الماک  مکتثودحا  بذکا  هلمج  زا  و  مکتثودحا .  بذکا  مکحـضف و  مکلتق و  يذلا  دمحلا هللا  دـیوگ : یم  بنیز  ترـضح  هب  باطخ 

هک تسا  نیا  دوب  قحان  امـش  نانخـس  دشاب و  ام  تسد  دیاب  قح  هب  تموکح ،  هکنیا  رب  لیلد  نیرتهب  دـینیبب ! دـیوگب  یهاوخ  یم  هک  تسا 
یم ادـخ  ياضما  ار  نآ  لـیلد  عضو و  نیرتهب  ار  دوجوم  عضو  هشیمه  هک  تسا  یناـسک  قطنم  قطنم ،  نیا  درک . بولغم  ار  امـش  دـنوادخ 

رد هک  ناـنچ  نآ  (447  ) تسا بوـخ  دـشاب و  دـیاب  سپ  تسه  نوـچ  درب ، یم  نیب  زا  ارنآ  شدوـخ  ادـخ  هک  دوـب  یم  دـب  رگا  هـک  دـنناد 
ای و  داد . یم  شکاروخ  تساوخ  یم  ادخ  رگا  هک  میهد  كاروخ  یسک  هب  ایآ  ( 448 (؛  همعطا هللا  ءاشی  ول  نم  معطنا  دنتفگ : یم  تیلهاج 
هک ره  هب  ار  تموکح  ( 449 ( ؛ ءاشت نم  لزت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت و  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتءات  همیرک  هیآ  هک  ناـنچ  نآ 
 ، يزاس یم  لیلذ  راوخ و  یهاوخ  ار  هک  ره  و  یـشخب ،  یم  تزع  یهاوخ  ار  هک  ره  و  یناتـس ،  یم  یهاوخ  هک  ره  زا  یهد و  یم  یهاوخ 

دمحم و هیبنب  انمرکا  يذلا  دـمحلا هللا  دـهد : یم  باوج  بنیز  اما   . تسا یمیظع  هطلاغم  کی  نیا  و  دـننک . یم  ریبعت  ریـسفت و  روط  نیا  ار 
دمحم شربمایپ  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دـمحلا هللا ؛  انریغ و  وه  رجافلا و  بذـکی  قسافلا و  حـضتفی  امنا  اریهطت ، سجرلا  نم  انرهط 

وا و  دـیوگ ، یم  غورد  رجاـف  و  دوش ، یم  اوسر  قساـق  هک  تسین  نیا  زج   . تخاـس كاـپ  یبوخ  هب  يدـیلپ  هنوـگ  ره  زا  و  تشاد ،  یمارگ 
مهعجاضم و یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  تلاق :  کیخاب ،  هللا  عنص  تیار  فیک  تفگ :  دایز  نبا  تسام .  ریغ  میتسین و  ام  هللا  دمحب 
هب تبسن  ار  ادخ  راک  طاشتسا ؛... دایز و  نبا  یضغب  هناجرم ...  نبا  اب  کما  کتکبه  جلفلا ،  نوکی  نمل  رظناف  مهنیب ،  کنیب و  هللا  عمجیس 

يروز هب  و  دنتسویپ ، شیوخ  هاگلتق  هب  نانآ  دوب و  هدومرف  ررقم  اهنآ  تشونرـس  رد  ار  تداهـش  دنوادخ  دومرف : يدید ؟  هنوگچ  تردارب 
هب دایز  نبا  سپ  هناجرم ...!  رسپ  يا  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  تسیک ؟  نآ  زا  يزوریپ  هک  رگنب  سپ  دنک . عمج  نانآ  وت و  نایم  دنوادخ 

کی ینعی  تسا ،  هدازمارح  انعم  ود  نامه  هب  اعقاو  دایز  نبا  داـیز  نبا  سلجم  رد  بنیز  ترـضح  - 443 ( 450  .) تخورفارب دمآ و  مشخ 
هیجوت ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  رابج  ياههاگتـسد  هک  یتقو  دـنراد ، یبهذـم  راـکفا  مدرم  هک  یعماوج  رد  اـبلاغ  ناطیـش ،  راـکبان و  درم 

روج نیا  هک  دوبن  تحلـصم  رگا  دش ، روج  نیا  هک  دوب  ادخ  راک  دننک ؛ یم  ادـخ  هب  دنتـسم  ار  زیچ  همه  ینعی  دـنوش ، یم  ارگربج  دـننک ،
یتقو هک  تسا  دایز  نبا  قطنم  ییارگربج .  قطنم  تسا ،  قطنم  کـی  شدوخ  دوشب ، روج  نیا  هک  تشاذـگ  یمن  شدوخ  ادـخ  دـش ، یمن 
هلمج نیا  مکتثودحا  بذکا  مکلتق و  مکحضف و  يذلا  دمحلا هللا  هک :  دنک  یم  حرط  ار  هلئسم  اروف  مالـسلا  هیلع  بنیز  ای  دوش  یم  هجاوم 
هدرک تسرد  نیملـسم  يارب  يا  هنتف  بجع  دوب ، یهاوخ  ادـخ  نیا  تشک ،  ار  امـش  هک  دوب  ادـخ  نیا  رکـش ، ار  ادـخ  دراد ، انعم  یلیخ  اه 

هب هک  سک  ره  وا  قطنم  رد  تسیچ ؟  وا  قطنم  رد  ییاوسر  درک . اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  رکـش  تشک ،  ار  امـش  ار  ادـخ  رکـش  دـیدوب ،
بلاغ یماظن  ههبج  رد  هک  دوب  یم  قح  هب  وا  رگا  تسا .  هدـش  هیـضق  هدـش و  اسور  رگید  دروخب ، تسکـش  یماظن  ههبج  رد  رهاـظ  بسح 

دـمحلا هللا تفگ :  تفگ :  هچ  بنیز  دوب .  غورد  ناتفرح  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  امـش  ندـش  بولغم  ینعی  مکتثودـحا  بذـکا  و  دـش . یم 
حـضتفی امنا  میتسه ،  ربمغیپ  نادـناخ  زا  ام  داد و  رارق  ام  نایم  زا  ار  ربمغیپ  هک  تشاد  یمارگ  ار  ام  هک  رکـش  ار  ادـخ  هیبنب ؛  انمرکا  يذـلا 
ییاوسر رایعم  تسا ،  هدـشن  اوسر  دروخ  یم  تسکـش  یماظن  ههبج  رد  هک  یـسک  نآ  دـمحلا هللا .  انریغ و  وه  رجافلا و  بذـکی  قسافلا و 

نآ اـسور  هدـشن ،  اوسر  دوش  یم  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هکنآ  تسا .  یبـلط  تقیقح  ییوج و  تقیقح  ییاوسر ،  راـیعم  تسا .  يرگید  زیچ 
نیا تسا .  نیا  ییاسور  ریغ  ییاوسر و  كالم  دوش . یم  فرحنم  قح  زا  هک  تسا  یسک  نآ  اوسر  دنک . یم  متـس  ملظ و  هک  تسا  یـسک 

 ، تسا ناسنا  هدیا  تسا ،  ناسنا  دوخ  ندوب ،  تسار  غورد و  رایعم  تسا .  هدوب  غورد  شفرح  سپ  دش ، هتشک  یـسک  رگا  هک  تسین  روط 
یتسه وگغورد  يوشب  مه  هتشک  وت  هتفگ ،  تسار  دنامب  مه  هدنز  هتفگ ،  تسار  دوشب  مه  هتشک  نم  نیـسح  تسا .  ناسنا  لمع  فرح و 

نب ای  تفگ ... :  تفرگ .  شتآ  دایز  نبا  رگج  هک  تفگ  يا  هلمج  دنک . یم  هلمح  وا  هب  تدش  هب  دعب  یتسه .  وگغورد  ینامب  مه  هدنز  ، 
نز نآ  هناجرم !  رـسپ  يا  دوب . یمان  دب  نز  شردام  نوچ  دروایب ، ار  شردام  مسا  یـسک  دهاوخ  یمن  دوب . دایز  نبا  ردام  هناجرم  هناجرم ! 

دیایب دییوگب  ار  دالج  تفگ :  هک  دش  مشخ  زا  ولمم  نانچ  دـنامرد و  دایز  نبا  هک  دوب  اجنیا  دـشاب . هناجرم  رـسپ  زا  دـیاب  ییاوسر  ماندـب ! 
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دایز نبا  سلجم  هیـشاح  رد  تسین ،  بوخ  مه  اهنیا  اب  تسا و  نینم  ؤملاریما  الوم  نمـشد  جراوخ و  زا  هک  يدرم  دـنزب . ار  نز  نیا  ندرگ 
هدافتـسا تیبرع  تیمح  کی  زا  تیبرع ،  حالطـصا  هب  ساسحا  کی  زا  وا  دـیایب ، بضغ  ریم  دـییوگب  تفگ ،  داـیز  نبا  یتقو  دوب . هتـسشن 

نز کی  اـب  و  تسا ؟  هدـید  غاد  نیدـنچ  هک  ینز  ینز ،  یم  فرح  يراد  نز  کـی  اـب  هک  يراد  هجوت  چـیه  ریما ! تفگ :  داتـسیا و  درک .
هـضرع ار  نیـسح  نب  یلع  وا  رب  ینعی  نیـسحلا  نب  یلع  هیلع  ضرع  و  ییوـگ .  یم  نخـس  يراد  هـتفر  تـسد  زا  نازیزع  هتـشک ،  اـهردارب 

نیسح نب  یلع  نم  نیـسحلا ؛  نب  یلع  انا  دومرف : یتسه ؟  یک  وت  دینیبب ) ار  ییارگربج  قطنم  زاب  ( ؟  تنا نم  دز  ادص  راو  نوعرف  دندرک ،
هب زیچ  همه  دـیاب  رگید  ـالاح  ( ؟  تشکن ـالبرک  رد  ادـخ  ار  نیـسح  نب  یلع  رگم  نیـسحلا ؛؟  نب  یلع  هللا  لـتق  دـق  سیلا  تفگ :  متـسه . 
وا البرک  رد  مدرم  دوب و  یلع  مه  وا  مان  متشاد  ءردارب  نم  دومرف : دنتـسه ). قح  رب  همه  اهنیا  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  هتـشاذگ  ادخ  باسح 

یلع و تفگ :  دعب  دنتشک . مدرم  ار  وا  اما  تسادخ ،  تسد  هب  مدرم  همه  حور  ضبق  هک  هتبلا  دومرف : تشک .  ادخ  ریخ  تفگ :  دنتشک . ار 
 : تفگ دراذگب ؟ هک  دوبن  يرگید  مسا  یلع ،  هتشاذگ  مه  ار  وت  مسا  یلع ،  دوب  هتـشاذگ  ار  شیاه  هچب  همه  مسا  وت  ردپ  هچ ،  ینعی  یلع 

تردپ زا  دیاب  هک  یتسه  وت  نیا  ینعی  دراذگب . شردـپ  مان  هب  ار  شنارـسپ  مسا  هک  تشاد  تسود  وا  تشاد ،  تدارا  شردـپ  هب  نم  ردـپ 
الصا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تشاد  راظتنا  دایز ، نبا  ع )   ) داجـس ماما  هب  بنیز  تبحم  - 444 ( 451  . ) یشاب هتـشاد  گنن  دایز 
ردقم دوب ، ادخ  راک  هلب ،  دیوگب : دیاب  دوب ، ادـخ  راک  نیا ،  دـیوگ : یم  وا  هب  یتقو  دـنزن و  فرح  دـیاب  ریـسا  کی  وا  رظن  زا  دـنزن . فرح 

نیا ریسا ، کی  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دید  یتقو  اه ، فرح  نیا  دوب و  یهابتـشا  راک  دوشن ، روط  نیا  هک  دش  یمن  دوب ، نینچ 
، دـینز یم  فرح  نم  لباقم  رد  زونه  دـیراد ، سفن  زونه  دـیراد ، ناج  زونه  امـش  یباوحل ؛؟  هارح  کـل  و  تفگ :  دـنز ، یم  فرح  نینچ 

تفرگ شوغآ  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دش ، دنلب  اج  زا  بنیز  نزب ،  ار  نیا  ندرگ  دالج  تفگ  ات  دنا : هتـشون  نزب !  ار  نیا  ندرگ  ایب  دالج 
ود نیا  هب  درک  هاگن  یتدم  دایز  نبا  دنا  هتـشون  دینزب ، ار  بنیز  ندرگ  لوا  هکنیا  رگم  دز ، دیهاوخن  ار  نیا  ندرگ  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  و 
وا درک . رظن  فرـص  میـشکب .  ار  نز  نیا  دیاب  لوا  میـشکب ،  ار  ناوج  نیا  میهاوخب  رگا  نالا  هک  منیب  یم  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  دعب  رفن و 

ناهج نیا  رد  رـشب  ینعی  تسا ،  لدـع  ربج ، نیع  رد  تسا و  ربج  ایند  رد  هک  ییارگربج  قطنم  اـب  هک  دوب  تیب  لـها  تایـصوصخ  زا  یکی 
نیا ربانب  دشاب و  دیابن  هک  تسا  نامه  تسین  هچنآ  دشاب و  دیاب  هک  تسا  نآ  تسه  هچنآ  درادـن و  لوحت  لدـبت و  رییغت و  يارب  يا  هفیظو 

دندرک هزرابم  درادن ، یشقن  رشب 

نانز یعامتجا  تکراشم  نآرق و 

نشور يرواد  هب  تیاهن  رد  دنا و  هتخادرپ  هعماج  هداوناخ و  ماظن  رد  درم  نز و  هاگیاج  هعلاطم  هب  یمالـسا  ياهرواب  ورملق  رد  هک  یناسک 
امب ءاسنلا  یلع  نوماّوق  لاجرلا   ) هیآ دنزادرپب , نادب  دنا  هدوب  ریزگان  هک  یتایآ  ای  ناشیا و  تادنتـسم  زا  یکی  دنا , هتفای  تسد  یحیرـص  و 

یگنوگچ و  تیماوق )  ) يانعم هب  رگید  يا  هتشون  رد  ملق  نیا  تسا . هدوب  ( 34/ ءاسن () مهلاوما نم  اوقفنأ  امب  ضعب و  یلع  مهضعب  هللا  لّضف 
هطیح رد  ار  ناـنز  یعاـمتجا  هاـگیاج  زا  يرگید  داـعبا  اـت  دراد  شـالت  شهوژپ  نیا  رد  یلو  تسا , هتخادرپ  هداوناـخ  ورملق  رد  نآ  روـلبت 

صاصتخا هدشدای , هیآ  مایپ  هک  دنرواب  نیا  رب  ناهوژپ  نآرق  نارسفم و  زا  يرایسب  دیامن . نییبت  هیآ  نیا  اب  طابترا  رد  زین  ینید و  ياهرواب 
زا دارم   ) هک حیـضوت  نیا  اب  دـیامن ; تابثا  ناـنز  سنج  رب  ار  نادرم  سنج  یتسرپرـس  هک  تسا  نیا  یپ  رد  هکلب  درادـن , رهوش  تیماوق  هب 

يرواگنج تردق  لیبق  زا  نآ  رب  بترتم  روما  نادرم و  لقعت  تردق  ینوزف  رد  هک  تسا  نانز  رب  نادرم  یعیبط  يرترب  هیآ , نیا  رد  تلیضف 
یحور تفاطل  یلد و  كزان  هیاپ  رب  یفطاع  یـساسحا و  یگدـنز  کی  هک  نانز  یگدـنز  سکع  رب  دراد , دومن  راوشد ; ياهراک  ماجنا  و 

هتبلا دریگ ; یم  رب  رد  ار  نادرم  عون  دراد و  تیمومع  زین  تّیماوق  ینعی  نآ  بساـنم  مکح  هدـشدای , تلع  يریگارف  هب  هجوت  اـب  دـشاب . یم 
يانبریز هک  تواضق  تموکح و  نوچ  یعامتجا  ياهراک  رد  نیاربانب  دهد , یم  شـشوپ  ار  عون  ود  ره  یگدـنز  هک  يراک  ياه  هزوح  رد 

نیا رب  دنراد . تیماوق  نانز  رب  نادرم  دراد , یشوک  تخس  رب  فقوت  هک  هناحلـسم  عافد  زین  دریگ و  یم  اپ  لقعت  اب  هدوب و  یعامتجا  تسیز 
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لماـک تیموـمع  قـالطا و  زا  اوـقفنأ ) اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لّـضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوـماّوق  لاـجرلا  : ) هـیآ لوا  تمـسق  ساـسا ,
مهـضعب هللا  لّضف   ) هلمج زا  هک  تسا  یناسک  همه  شریذپ  دروم  هاگدـید  تقیقحرد  هیآ  زا  نادرم  قلطم  تیماوق  مهف   1 .( تسا رادروخرب 

داهج يربهر , تماما و  تردق , میمصت , درخزا , تلیضف , ياهرادومن  نییعت  ماقم  رد  دنمهف و  یم  نانز  رب  ار  نادرم  تلیـضف  ضعب ) یلع 
هدرک فلاخم  تدش  هب  هیآ  زا  هدشدای  تشادرب  اب  رصاعم  نارسفم  زا  یکیی   2. دنرب یم  مان  نادرم  هژیو  لئاضف  ناونع  هب  دقع , رب  تیالو  و 

مه نز  تسین و  نز  مّیق  ماّوق و  درم  زگره  تسا  حرطم  فنص  ود  ناونع  هب  نز  لباقم  رد  درم  و  درم , لباقم  رد  نز  هک  یتقو  : ) دسیون یم 
نز لـباقم  رد  رهوش  رهوش و  لـباقم  رد  نز  هک  تسا  ییاـج  نآ  هب  طوبرم  ءاـسنلا ) یلع  نوماّوق  لاـجرلا  . ) تسین درم  تیمومیق  تحت  رد 
هچ دـنزرف  تعاطا  نز … مّیق  درم  یهاگ  تسا و  درم  مّیق  نز  یهاگ   ) 3 .( دیآ یم  نایم  هب  ندوب  ماّوق  زا  نخـس  تروص , نآ  رد  هک  دشاب 

یگدرزآ هیام  راک  نیا  تفگ  درک و  یهن  يراک  زا  ار  دنزرف  يردام  رگا  تسا … بجاو  ردام  ردپ و  سدقم  تحاس  زا  رتخد  هچ  رـسپ و 
دهتجم و رـسپ  هکنیا  ول  تسا و  مّیق  درم  رب  هک  تسا  نز  يدراوم  نینچ  رد  تقیقحرد  تسا … بجاو  ردام  تعاطا  اجنیا  رد  دوش  یم  نم 
, دراد زارد  یخیرات  هنیـشیپ  نآ  تلالد  هرتسگ  و  ءاسنلا ) یلع  نوماّوق  لاـجرلا   ) هیآ مهف  نوماریپ  وگم  وگب  نیارباـنب   4 .( دشاب صصختم  ای 
زا یکی  تسا ; هتفرگ  رارق  ور  رد  ور  هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همالع  شداتسا  اب  یلمآ  يداوج  داتسا  نوچ  يدرف  زین  رصع  نیا  رد  هک  نانچ 
اب هیآ  زا  همالع  یقلت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ار ! ییوشانز  یگدنز  رد  درم  تّیماوق  يرگید  هدـیمهف و  ار  نادرم  قلطم  تّیماوق  هدـشدای  هیآ 

لوا شخب  دیوگ  یم  همالع  . 1 هنومن : باب  زا  دیامن , یم  راوشد  اهنآ  زا  یخرب  يارب  خـساپ  نتفای  هک  تسا  هارمه  ییاهلاکـشا  اهـشسرپ و 
یگدـنز رد  درم  نز و  طـباور  هب  میقتـسم  هنوـگ  هب  اوـقفنأ ) اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لّـضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوـماّوق  لاـجرلا  : ) هیآ

رد هک  یتّلع  ندوب  ریگارف  دمایپ  . 2 دیوگ ! یم  نخـس  رهوش  قافنا  زا  عطق  روط  هب  اوقفنأ ) امب  و   ) هلمج هک  نآ  لاح  درادـن , رظن  ییوشانز 
ار نادرم  تیماّوق  ناشیا  دـمایپ , نیمه  هب  هجوت  اب  دـیاش  دـشاب . یم  نآ  ریگارف  ماع و  يانعم  هب  يرـالاسدرم  شریذـپ  هدـمآ  همـالع  مـالک 

دارم رگا  . 3 دـهد . هئارا  لیلد  هکنیا  نودـب  دـبای , یم  طابترا  درم  نز و  كرتشم  یگدـنز  هب  هک  دـناد  یم  یعامتجا  ياهراک  هب  دودـحم 
يوس زا  نز  يداصتقا  نیمأت  هک  هنوگ  نامه  دش  یم  هدافتـسا  اولّـضف ) امب   ) ریبعت زا  تسیاب  یم  دوب  نانز  رب  نادرم  تلیـضف  نایب  دـنوادخ 

ییوشانز یگدنز  صتخم  نآ  دافم  دراد و  ار  عیرفت  لکـش  هیآ , رد  تاحلاصلاف )  ) هلمج . 4 تسا . هدش  وگزاب  اوقفنأ ) امب   ) ترابع اب  درم 
تیماوق هیآ  لوا  تمسق  دوصقم  رگا  دشاب . رادروخرب  لصا , اب  يواسم  یلومش  هرتسگ  زا  عرف  هک  تسا  نیا  عیرفت  باب  هتسیاش  دشاب . یم 

دیدرگ و یم  حرطم  اهنیا  دننام  تموکح و  ای  تواضق  اب  هطبار  رد  یبلطم  دـیاب  زین  عرف  رد  دوب , یم  یعامتجا  یگدـنز  رد  نانز  رب  نادرم 
رد یلو  دـنک , یم  شقن  يافیا  نز  اـب  هطبار  رد  درم  نآ  رد  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یتیماّوق  زا  ثحب  دروم  هیآ  . 5 رهوش . زا  نز  تعاـطا  هن 

قافنا هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  هیآ  رهاظ  . 6 دنریگ . یم  رارق  شـشوپ  ریز  هعماج  دارفا  راشقا و  همه  تواضق , تموکح و  عون  زا  يا  هطلس 
5. درادن قافنا  اب  یطابترا  یعامتجا  یمومع و  روما  رد  یتسرپرس  هک  یتروص  رد  دنشخب ; یم  تیعورشم  درم  تیماّوق  هب  مه  اب  تلیـضف  و 

هعجارم اب  هک  دشاب  نیا  زا  عنام  دیابن  يرواد  نیا  یلو  دیامن , یمن  ینتفریذپ  نادـنچ  هیآ  نیا  زا  نانز  رب  نادرم  تیماّوق  هدافتـسا  لاحره  هب 
, تسه هدوب و  اهلادج  نیرت  يدج  نیرت و  ینالوط  روحم  هک  یعامتجا  یگدـنز  رد  نادرم  یتسرپرـس  رما  رد  دـنوادخ  يرواد  هب  نآرق  هب 

نودـب نارگید  هاگن  رد  نانز  یعامتجا  شقن  میروآ . يور  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هنارگتیادـه  هاگدـید  تخانـش  هعلاـطم و  هب  میباـی و  تسد 
ار بطاخم  اهنآ  دقن  هار  زا  دراد و  نیب  هرذ  ریز  يا  هنوگ  هب  ار  هطوبرم  ياه  هاگدید  ریاس  هشیمه , يارب  هنیمز  ره  رد  نآرق  هاگدید  دیدرت 

میشاب هتشاد  يرورم  نآرق , هاگدید  هعلاطم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  هک  دیامن  یم  هتـسیاش  ساسا  نیا  رب  دناوخ . یم  ارف  رترب  تیاده  يوس  هب 
هیرظن رت  هنانیب  عقاو  تواضق  رت و  قیقد  مهف  هنیمز  هناداقن  هسیاقم  شور  وترپ  رد  ات  عوضوم , نیارد  هجوت  روخ  رد  ياـه  هاگدـید  ریاـس  رب 

هـس یعامتجا  یگدـنز  رد  درم  نز و  لماعت  اب  هطبار  رد  ددرگ : رادومن  اه  هدـیا  اه و  هتفگ  یتسردان  یتسرد و  دـیآ و  مهارف  یحو  باتک 
هک تسه  هدوب و  لاح  هتـشذگ و  رد  جیار  ياهرواب  زا  یکی  نانز  سنج  ّتیموکحم  هب  داقتعا  یتنـس  هاگن  ( 1 دراد : دوجو  هدمع  هاگدید 

رـصقم زا  سپ  تاروت  دـنک ; یم  داـی  ریذـپانرییغت  تنـس  ناونع  هب  درم  تیمکاـح  زا  هداد  لیکـشت  ار  وطـسرا  تاروت و  كرتشم  هاگدـید 
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یپ رد  وا  دیریگ و  یم  رارق  درم  هطلس  تحت  نانز  امش  : ) دیوگ یم  وا  ياهرفیک  شرامـش  نمـض  مدآ , ياطخ  ناتـساد  رد  اّوح )  ) نتخانش
رد تکرـش  راوازـس  هدوب  تراـسا  هب  موکحم  دوخ  تعیبط  ساـسا  رب  هدـنب  نز و  : ) تسا یعدـم  وطـسرا   6 .( دوب دهاوخ  امـش  رب  یگریچ 
اب نآ , ياه  هخاـش  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یتسینیمف  رکفت  هدـشدای , هاگدـید  لـباقم  هطقن  یتسینیمف  هاـگن  ( 2 7 .( دنتسین یمومع  ياهراک 
اب ود  ره  هک  يا  هنوگ  هب  درم  نز و  يداقتعا  یقالخا و  يرکف , تیبرت  زا  درادن , یتاذ  يرهوگ و  تیوه  تیسنج , هک  بلطم  نیا  رب  دیکأت 

اتـسار نیا  رد  و  دوش ! یم  هتفگ  نخـس  ریذپان  بانتجا  فده  ناونع  هب  دـنیامن , ادـیپ  روضح  یگدـنز  ياه  هنحـص  همه  رد  ناسمه  شقن 
ندوب و هیـشاح  رد  یگتـسباو , و  , 8 هناـخ گـنت  طـیحم  رد  وا  تیبرت  رثا  ار  نز  ندوب  یتاـساسحا  تینابـصع و  لاـکیدار , ياـه  تسینیمف 

ياهدیلک زا  یعیبط  دلو  داز و  ياج  هب  ار  یهاگشیامزآ  دلو  داز و  ندش  نیزگیاج  دنا و  هتسناد  ندییاز  شقن  زا  هتـساخرب  ار  وا  یتسدورف 
, دـشاب تاذ  هب  مئاق  ات  تسین  رهوج  رکذـم , تیـسنج  هک  دوش  یم  اـعدا  بتکم  نیا  رد  رگید  يوس  زا   9. دنسانش یم  نانز  تالکـشم  لح 

صاخ طیارـش  رد  هکلب  دیآ , یمن  ایند  هب  درم  سک  چیه  دشاب ; یم  رکذـم  سنج  هطلـس  هیجوت  نآ  دـصقم  هک  تسا  یتدـیقع  ماظن  هکلب 
رانک رد  هنایم  هاگن  ( 3 10. تسه زین  يزاسزاب  یناریو و  لباق  تسا  ینتخادرپ  ینتخاـس و  هک  يزیچ  و  دوش , یم  هتخاـس  درم  دوخ  طـیحم 

قوقح ا شریذـپ  اب  هک  تسا  هعلاطم  لباق  ینادنمـشناد  هیرظن  دنتـسه , يرکف  هزوح  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  دامن  هک  هدـشدای  هاگدـید  ود 
تالاح ياراد  نانز , رکفت  نیارد  دنـسانش . یمن  ریذـپ  ققحت  نادرم  ناسمه  یعامتجا  ياه  هصرع  مامت  رد  ار  نانآ  روضح  ناـنز , یناـسن 

نیا نیرترثؤم  نیرت و  مهم  دیآ ; یم  باسح  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  هصرع  همه  رد  نانآ  روضح  عنام  هک  دنتـسه  ییاهـشیارگ  یحور و 
نایب رتشیب  نز   ) 11 .( دنتسه نادرم  زا  رت  یتاساسحا  ًامومع  نانز   ) یگدز تاساسحا  هیحور  فلا . درمشرب : هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  اهشیارگ 

يرتسیه و جنـشت و  دـننام  یبصع  ياهیرامیب  هب  وا  ندوب  ساـسح  هشیر  دـشاب . یم  فطاوع  تاـساسحا و  ریـسا  هشیمه  اریز  تسا , هدـننک 
تسا ییوج  هانپ  نز  تعیبط   ) ییوج هانپ  هب  لیامت  12 ب . .( تسا اج  نیمه  رد  تانیقلت  زا  ریثأت  يداراریغ و  تاکرح  اجیب , سرت  ساوسو ,

یم کیرحت  ار  وا  هناتـسدورف ) یـشوخ   ) بیجع لماع  یعون  تردق , هدهاشم  رد  دـیآ , یم  شـشوخ  اناوت  درم  زا  نز  ییوج … گنج  هن 
نآ يارب  تسا , هدش  رتمک  نز  يرادربنامرف  اهزور  نیا  رگا  دوش … یم  میلـست  یلاحـشوخ  اب  تسا  دـلب  یهدـنامرف  هک  يدرم  هب  دـنک …

یعاود زا  ددـنویپ  یم  يدرم  هب  ار  ینز  هک  یفطاوع  تاساسحا و  همه   ) 13 .( دنا شیپ  زا  رت  فیعـض  قالخا  تردق و  رد  نادرم  هک  تسا 
تسا یصخش  نانز  رظن  رد  زیچ  همه   ) هداوناخ حلاصم  هب  شیارگ  14 ج . .( دنز یم  رس  میلست  دایقنا و  زیارغ  زا  هکلب  دزیخ , یمن  رب  یسنج 

ياهلاس رد  رگا  تسوا … هناخ  ًالومعم  وا  طیحم  یگداوناـخ و  روما  هب  نز , هجوت   ) 15 .( یصوصخ فادها  تایاغ و  يارب  تسا  هلیـسو  و 
نتفاـی زا  سپ  دـهد , یم  طـسب  یناـسنا  ياـه  هبنج  همه  هب  ار  دوخ  ساـسحا  ددرگ و  یم  یـسایس  تاحالطـصا  تاراـبع و  نوتفم  یناوـج 

هب دـشک و  یم  نوریب  یمومع  ياهتیلاعف  نیا  زا  ار  شرهوش  دوخ و  تعرـس , هب  دـشوپ و  یم  مشچ  اـهتیلاعف  نآ  ماـمت  زا  راداـفو , يرهوش 
ظفح رد  رگا  تسا . كدوک  هداوناـخ و  هب  نز  قشع   ) 16 .( دنک دودحم  هناخ  هب  ار  دوخ  دیدش  يرادافو  سح  هک  دـهد  یم  دای  شرهوش 

ناوتان هداوناخ  كدوک و  ظفح  رد  وا  تعیبط  زورما  رگا  تسا … هقالع  یب  دـیق و  یب  یتنطلـس  ياهنامدود  اهتلود و  هب  دـشاب , قفوم  اهنیا 
تقو ره  تسین , یگـشیمه  تعیبط  تسکـش , یلو  تسا , هدرب  دای  زا  ار  تعیبط  هک  تسا  یتدـم  نز  هک  تسا  نآ  يارب  دـسر , یم  رظن  هب 

درم راـنک  رد  هشیمه  هک  تسین  نیا  زا  رتـالاب  نز  يارب  یتذـل  چـیه   ) 17 .( ددرگ یم  رب  دراد  هریخذ  هک  یحلاصم  اهدـص  اـب  دـهاوخب  هک 
یم رطاـخ  هب  بوخ  ار  اـهنآ  تسا و  نیبزیت  تاـیعقاو  رد  نز   ) يریگ هجیتـن  قیبـطت و  رد  دودـحم  ناوت  18 د . (. درب رـس  هب  شا  هقالعدروم 

هزوح 19 ه .ـ .( دوش مگردرـس  دصقم  ندرک  ادـیپ  رد  تایئزج و  رد  تسا  نکمم  تسین , دعتـسم  قیمع  حیـضوت  میمعت و  يارب  اما  دراپس ,
, لاکیزوم دناشک : یم  دوخ  هب  ار  نانز  هجوت  ینّیعم  یلغـش  ياه  هزوح  هدشدای , ياهـشیارگ  اهـششک و  ساسا  رب  نانز  هقالع  دروم  یلغش 

یم لیکشت  ار  نارتخد  ياهتیلاعف  هزوح  ناکدوک , تیبرت  يراتسرپ و  هژیو  هب  یمالک  رـصنع  اب  طبترم  یعامتجا  لغاشم  يرتفد و  ياهراک 
ءایـشا و هناخ و  ياـهراک  هب  رتشیب  ناـنز   ) 21. دـنهد یم  لیکـشت  شمارآ  اب  مأوتو  يرنه  فیرظ  ياـهراک  ار  نارتخد  ياـهتیلاعف   20. دهد

تسود ار  ییاهراک  ای  دشابن و  اهنآ  رد  ندش  اجب  اج  هب  يزاین  هک  دندنسپ  یم  ار  یلغاشم  رتشیب  دنهد و  یم  ناشن  هقالع  یقوذ  ياهـشالت 
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اهنز اون … یب  زجاـع و  صاخـشا  ناـکدوک و  زا  تبظاوم  دـننام  داد ; جرخ  هب  يرایـسب  يزوسلد  تبظاوم و  دـیاب  اـهنآ  رد  هک  دـنراد  یم 
رکذـم نادنمـشناد  هژیو  نادرم , اب  نانز  یلغـش  ياهـشیارگ  یحور و  تالاح  توافت  هب  رواـب   22 .( دنتـسه نادرم  زا  رت  یتاساسحا  ًاـمومع 
دندنم هقالع  نانز  مامت  : ) دـیوگ یم  نوسلادویلک )  ) مان هب  یمناخ  هلمج : زا  تسا , هدـش  هئارا  زین  سانـش  ناور  نانز  يوس  زا  هکلب  تسین ,
تیعقاو نیا  زا  یحور  زاین  ود  نیا  تسا , زاین  دروم  رثؤم و  ناـشدوجو  هک  دـنیامن  ساـسحا  دـننک و  راـک  يرگید  صخـش  رظن  تحت  هک 
نامزاس دـننک , یم  تواضق  رتهب  دـننک , یم  رکف  رت  یلمع  دنتـسه , لقع  عبات  نایاقآ  تاـساسحا و  عباـت  اـهمناخ  هک  دریگ  یم  همـشچرس 

هب اهمناخ  دشاب . یم  تعیبط  نآ  حارط  هک  تسا  يزیچ  نانز  رب  نادرم  یحور  يرترب  سپ  دننک , یم  تیاده  رتهب  دنتـسه و  يرتهب  هدـنهد 
گرزب دنراد . جایتحا  ناش  یگدـنز  رد  نایاقآ  تراظن  هب  هک  دـننک  لوبق  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  دنتـسه  نایاقآ  زا  رت  یـساسحا  هکنیا  تلع 

فده نیا  هب  ندیـسر  يارب  نز  دنـشک . یم  تیلاعف  زا  تسد  دندش  لئان  دوخ  فده  هب  یتقو  تسا و  نیمأت  یگدنز  رد  اهنز  فدـه  نیرت 
هب هک  ییاهراک  دراد . جایتحا  کمک  هب  نآ  ندرک  فرطرب  رد  نز  هک  تسا  یـساسحا  اهنت  سرت  دراد , میب  تارطخ  اب  ندـش  ور  هب  ور  زا 

صقان لقع , تردـق  نز , رد  : ) دراد یم  راهظا  ربال )  ) مان هب  يرگید  مناـخ   23 .( دنک یم  هتـسخ  لسک و  ار  نز  دراد , جایتحا  موادم  رکفت 
طابترا و یعامتجا  لئاسم  رد  نامراکفا  عیرـس , كاردا  یـشوهزیت و  نیع  رد  نانز  ام  دهد . یم  يزاب  ار  وا  شدنمتردق  هفطاع  اریز  تسا ,
تـالاح و رب  نوزفا  ناـنز , تیلاـعف  هزوح  هدـننک  دودـحم  لـماوع  اـب  هطبار  رد  یتخانـش  ناور  تاـقیقحت  ساـسا  رب   24 .( درادن یگتسویپ 

مغر هب  لاـحره  هب  تسا . هعلاـطم  لـباق  زین  اـهنآ  يزیگنا  هجوت  هب  هقـالع  ییارآدوخ و  سح  یتـیبرت , شقن  هدـشدای , یحور  ياهـشیارگ 
ینوناق و عناوم  ندـش  هتـشادرب  یتسینیمف و  يدـج  ياه  يزاس  يروئت  یتاغیلبت , هدرتسگ  ياهـشالت  نادرم , دادـعت  رب  ناـنز  دادـعت  ینوزف 

رایسب یعامتجا  یسایس ـ  ياهراک  هب  نانز  لاغتـشا  اهروشک , زا  يرایـسب  یعامتجا  یـسایس ـ  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  نانز  روضح  یفرع 
زار دراد و  شـسرپ  ياج  یتیعـضو  نینچ  تسا . كدنا  رایـسب  نادرم , اب  هسیاقم  رد  يراک  ياه  هزوح  نیا  رد  لغاش  نانز  دادـعت  زیچان و 
نانز ینیرفآ  شقن  یلاعت و  دریگرارق . یـسررب  دروم  دـناوت  یم  درم  نز و  يزیرغ  یحور و  ياهـشیارگ  تالاح و  توافت  رد  تواـفت  نیا 
دناوت یم  هک  تسا  رادروخرب  ییاهـشیارگ  زیارغ و  زا  دوخ , یتوکلم  یکاخ ـ  تیوه  بساـنت  هب  درم , دـننامه  نز  نآرق , رظن  زا  نآرق  رد 
لفسأ هانددر  ّمث  میوقت . نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  : ) دشاب نیلفاس ) لفسا   ) هب وا  طوقـس  ای  یکاخ  ناهج  يوسارف  ات  وا  يریگجوا  رتسب 

نیرت تسپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ , لادـتعا  نیرتوکین  رد  ار  ناـسنا  یتسار  هب   4 /6 ـ  نیت تاحلاصلا ) اولمع  اونمآ و  نیذـلا  ّالإ  نیلفاـس .
. اهاوقت اهروجف و  اهمهلأف  اهاّوس . اـم  سفن و  و  . ) دـنهد یم  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هک  یناـنمؤم  رگم  میدـینادرگزاب ; اـهیتسپ  بتارم ) )
يراکدـیلپ و سپــس  درک , تـسرد  ار  نآ  هـک  سک  نآ  سفن و  هـب  دــنگوس  /10ـ7  سمـش اهیّـسد ) نم  باخ  دـق  و  اهیّکز . نم  حـلفأدق 

هتخاب ًاعطق  تخاس  شا  هدولآ  سک  ره  و  تسا , راگتـسر  ًاعطق  دـینادرگ  كاـپ  ار  نآ  سک  ره  هک  دومن , ماـهلا  وا  هب  ار  شا  يراـگزیهرپ 
يریگ ماهلا  ندش و  هوسا  ییادتقم , تمصع , هلق  هب  هدرک  تکرح  نادرم  ياپ  هب  اپ  ییوج  یلاعت  هیکزت و  ریـسم  رد  دنناوت  یم  نانز  تسا .

رد لماکت  هبترم  نیرت  الاو  هب  نانز  یبایتسد  ناکما  اب  هطبار  رد  یلک  ياه  يرواد  شیپ  ینیع و  ياه  هنومن  رب  هیکت  اب  نآرق  دنراذگ . مدـق 
اهباطخ اهریبعت و  نیرتابیز  اب  ار  دوهـش  كرد و  هلق  هب  هتفای  هار  نانز  نآرق  دـنک . یهاوخ  یلاعت  هب  قیوشت  ار  ناـنز  همه  هک  تسا  نیا  یپ 
هداوناخ امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  دنوادخ   33/ بازحا ًاریهطت ) مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  اّمنا  : ) دیاتس یم 

ءاسن یلع  كافطـصا  كرّهط و  كافطـصا و  هللا  ّنإ  میرم  ای  ۀـکئالملا  تلاق  ذإ  و  . ) دـناسر لماک  یکاپ  هب  ار  امـش  درادرب و  (ص ) ربماـیپ
نانز رب  دیـشخب  يرترب  دینادرگ و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  انامه  میرم ! دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  هاگ  نآ  /42 و  نارمع لآ  نیملاعلا )

; میدومن یمهم  یحو  ترداـم  هب  ماـگنه  نآ  /39ـ38  هط ّمیلا ) یف  هیفذـقاف  توباتلا  یف  هیفذـقا  نأ  یحویام  کّمأ  یلإ  اـنیحوأ  ذإ  . ) ناـهج
ّبر تلاق  ذإ  نوعرف  ةأرما  اونمآ  نیذلل  ًالثم  هللا  برض  و  . ) نکفا ایرد  رد  ار  وا  هدب و  رارق  یقودنـص  رد  ار  دوخ  كدوک  هک  میدرک  یحو 
هیف انخفنف  اهجرف  تنصحأ  یتلا  نارمع  تنبا  میرم  و  نیملاظلا . موقلا  نم  ینّجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینّجن  ۀّنجلا و  یف  ًاتیب  كدنع  یل  نبا 

; ار نوعرف  رـسمه  تسا  هدز  لثم  نانمؤم  يارب  دنوادخ  /12ـ11  میرحت نیتناقلا ) نم  تناک  هبتک و  اّهبر و  تاملکب  تقّدـص  اـنحور و  نم 
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مدرم تسد  زا  ارم  هد و  تاـجن  شرادرک  نوـعرف و  زا  ارم  زاـسب و  میارب  يا  هناـخ  تشهب  رد  دوـخ  شیپ  اراـگدرورپ  تفگ : هـک  هاـگ  نآ 
دوخ راگدرورپ  نانخس  میدیمد و  دوخ  حور  زا  وا  رد  تشاد و  هاگن  نمادکاپ  ار  دوخ  هک  نامه  ار ; نارمع  تخد  میرم  و  ناهرب . رگمتس 

ناـکما سناـش و  هراـبرد  یلک  روط  هب  ینیع  ياـه  هنومن  درکداـی  رب  نوزفا  نآرق , دوب . نارادربناـمرف  زا  درک و  قیدـصت  ار  وا  ياـهباتک  و 
تاتناقلا و نیتناقلا و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  تاملسملا و  نیملسملا و  ّنإ  : ) دیوگ یم  اهشزرا  لیاضف و  بسک  رد  نادرم  اب  نانز  ناسمه 
تاـمئاصلا و نیمئاـصلا و  تاقّدـصتملا و  نیقّدـصتملا و  تاعـشاخلا و  نیعـشاخلا و  تارباـصلا و  نیرباـصلا و  تاـقداصلا و  نیقداـصلا و 
, ناملسم نانز  نادرم و   35/ بازحا ًامیظع ) ًارجأ  ةرفغم و  مهل  هللا  ّدعأ  تارکاذلا  ًاریثک و  هللا  نیرکاذـلا  تاظفاحلا و  مهجورف و  نیظفاحلا 
و نتورف , نانز  نادرم و  و  ابیکـش , نانز  نادرم و  و  وگتـسار , نانز  نادرم و  و  هشیپ , تداـبع  ناـنز  نادرم و  و  ناـمیا , اـب  ناـنز  نادرم و  و 
; دـننک یم  دای  ناوارف  ار  ادـخ  هک  ینانز  نادرم و  و  نمادـکاپ , نانز  نادرم و  و  راد , هزور  نانز  نادرم و  و  هدـنهد , هقدـص  نانز  نادرم و 

الاب هیآ  رد  هراشا  دروم  ياهشزرا  ریاس  تمصع و  ماقم  هب  یبای  تسد  تسا . هتخاس  مهارف  گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  دنوادخ 
, لایخ مهو , لهج , هطلـس  اب  يدـج  هزرابم  یگدـنز و  نوگانوگ  ياـه  هنحـص  رد  نآ  ياـهیرواد  درخ و  زا  يوریپ  اـب  گـنتاگنت  طاـبترا 

هدش ریبعت  بابلا )  ) و ّبل )  ) مان اب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  هیاریپ  یب  لقع  هرمث  یشزرا  ياهتیقفوم  رگید , ترابع  هب  دراد . روک  ياهبصعت 
تاومـسلا و قلخ  یف  ّنإ  : ) دـیوگ یم  نآرق  نادرم . مهو  تسا  ناـنز  ناوت  رد  مه  باـبلالا  اولوا  عـمج  هب  نتـسویپ  لـقع و  شیاریپ  تسا ,
تاومـسلا و قلخ  یف  نورّکفتی  مهبونج و  یلع  ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  بابلألا . یلوأل  تایآل  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرألا و 

اّننإ اّنبر  راصنأ . نم  نیملاظلل  ام  هتیزخأ و  دـقف  رانلا  لخدـت  نم  ّکنإ  اّنبر  رانلا . باذـع  انقف  کناحبـس  ًالطاب  اذـه  تقلخ  ام  اّنبر  ضرـألا 
یلع انتدـعو  ام  انتآ  اّنبر و  راربألا . عم  انّفوت  انتائّیـس و  اّنع  رّفک  انبونذ و  انل  رفغاف  اّنبر  اّنمآف  مّکبرب  اونمآ  نأ  ناـمیالل  يداـنی  ًاـیدانم  اـنعمس 

نم مکـضعب  یثنأ  وأ  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضأال  ّینأ  مّهبر  مهل  باجتـساف  داعیملا . فلختال  ّکنإ  ۀمایقلا  موی  انزختال  کلـسر و 
هیاریپ یب  دازآ و  درخ  ناـبحاص  يارب  زور  بش و  دـمآ  تـفر و  نـیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اـنامه   190 /195 ـ نارمع لآ  … ضعب )

دنشیدنا و یم  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  هتـسویپ  دننک و  یم  دای  ار  ادخ  نتفخ , هتـسشن و  هداتـسیا , لاحرد  هک  اهنآ  تسا ; ییاه  هناشن 
رد هک  ار  نآ  اراگدرورپ ! راد . نوصم  شتآ  باذع  زا  ار  ام  یهزنم , كاپ و  يا , هدیرفاین  هدوهیب  ار  هاگتـسد  نیا  اراگدرورپ , دـنیوگ : یم 
ارف نامیا  هب  ار  مدرم  هک  ار  يدانم  يادـص  نوچ  ام  اراگدرورپ ! درک . دـهاوخن  يرای  یـسک  ار  ناراکمتـس  يزاس و  یم  راخ  ینکفا  شتآ 
ناج ماگنه  ناشوپب و  ار  ام  رادرک  یتشز  رذـگرد و  ام  ناهانگ  زا  اراگدرورپ ! میدروآ . ناـمیا  سپ  میدرک , تباـجا  میدینـش  دـناوخ  یم 

تمایق رد  ار  ام  امرف و  بیـصن  يا  هداد  هدـعو  ناربمایپ  هب  هچنآ  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! نادرگ . روشحم  ناراـکوکین  راربا و  اـب  ار  اـم  ندرپس 
لمع نم  انامه  دومرف :) و   ) هدومن تباجا  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  اهنآ  راگدرورپ  سپ  ینک . یمن  تفلاـخم  ار  تا  هدـعو  وت  هک  اـمنم  راوخ 

اهنآ درم  نز و  ياـه  هتـساوخ  هب  هکنیا  رب  نآرق  دـیکأت  دـیتسه .) ناـسکی  ) دـیتسه رگیدـکی  زا  امـش  مـنک , یمن  عیاـض  ار  امـش  درم  نز و 
یم نادرم  ناسمه  زین  نانز  هکنیا  رد  دراد  تحارص  دوب  بابلألا ) اولوا   ) ياضاقت هب  خساپ  ماقم  رد  نیا  و  داد , تبثم  خساپ  ناشراگدرورپ 

. دنناشوپب لمع  هماج  ار  دوخ  یـشزرا  ياه  هتـساوخ  اهنامرآ و  هدیـشخب و  ناماس  هیاریپ , یب  لقع  وترپ  رد  ار  ناش  یـشزرا  یگدنز  دنناوت 
هنیمز درم , نز و  تیـصخش  رد  هبناج  همه  یلاعت  ناکما  لقعت و  تردق  یناسمه  تابثا  زا  سپ  دیدرت  یب  زادـنا  طلغ  یهقف  ياه  هاگدـید 
نانآ لقتـسم  یلمع و  مادقا  هدز و  دییأت  رهم  نانز  يریگ  میمـصت  تسادق  یبایزرا و  تردق  رب  نآرق  هک  دیآ  یم  مهارف  اعدا  نیا  شریذپ 

رد نآرق  رظن  یلیـصفت  هعلاطم  زا  شیپ  هک  تساجب  لاح  نیا  اب  دسانـش , یم  رثؤم  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ار 
تیالو و رد  یهقف  یقلت  هس  هب  میـشاب  هتـشاد  یهاگن  ارذگ  تروص  هب  دـنچ  ره  نانز , یعامتجا  ياهتیلاعف  نوگانوگ  ياه  هصرع  اب  هطبار 
: دـیوگ یم  یعفاش  حاکن  رد  نانز  رب  نادرم  یتسرپرـس  . 1 دـشاب : یم  نادرم  تّیماوق  تاـبثا  یپ  رد  هناریگتخـس  هک  ناـنز  رب  نادرم  هطلس 

یم رگید  ياج  رد  تسا . لطاب  وا  جاودزا  دنک , جاودزا  دوخ  ّیلو  هزاجا  یب  ینز  ره   25 .( اهل حاکنالف  اهّیلو  نذإ  ریغب  تحکن  ةأرمإ  ّيأف  )
هکنیا رب  دراد  تلالد  ( 232/ هرقب () فورعملاب اوضارت  اذإ  ّنهجاوزأ  نحکنی  نأ  ّنهولضعتالف  ّنهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقّلط  اذاف   ) هیآ : ) دیوگ
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نذاب نهوحکناف  : ) زا دـنترابع  هدـش  دادـملق  یهقف  یقلت  نیا  دنتـسم  هک  یتایآ   26 .( دروآرد یـسک  دـقع  هب  ار  دوخ  دـناوت  یمن  دازآ  نز 
نحکنی نأ  ّنهولـضعتالف  ّنهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقّلط  اذاف  . ) دـیروآ رد  يرـسمه  هب  ناش  هداوناخ  هزاجا  اـب  ار  ناـنآ  سپ   25/ ءاسن ّنهلهأ )

اب جاودزا  زا  ار  اهنآ  سپ  دیـسر  ناـیاپ  هب  ناـنآ  هدـع  دـیتفگ و  قـالط  ار  ناـنز  نوچ   232/ هرقب فورعملاـب ) مهنیب  اوـضارت  اذإ  ّنهجاوزأ 
متضرف دق  ّنهوسمت و  نأ  لبق  نم  ّنهومتقلط  نإ  و  . ) دنشاب هدرک  قفاوت  مه  اب  فورعم  ساسا  رب  هچنانچ  دیوشن ; عنام  ناش  قباس  نارسمه 

زا شیپ  ار  نانز  رگا   237/ هرقب يوقتلل ) برقأ  اوفعت  نأ  حاکنلا و  ةدقع  هدیب  يذلا  اوفعی  وأ  نوفعی  نإ  ّالإ  متـضرف  ام  فصنف  ۀـضیرف  ّنهل 
رد حاکن  هک  یسک  ای  دنشخبب  دوخ  نانآ  هکنیا  رگم  دیهدب ; ار  نآ  فصن  سپ  دیدوب  هدرک  نیعم  رهم  اهنآ  يارب  دیتفگ و  قالط  یکیدزن 
زا لوا  هیآ  درادن ; یناوخمه  هدشدای  هاگدـید  اب  تایآ  نیا  تفگ  دـیاب   27. تسا رت  کیدزن  اوقت  هب  دـینک  تشذـگ  رگا  و  تسوا . تسد 

ار تلع  شقن  هک  ندوبزینک ـ )  ) یگژیو نتفرگ  هدـیدان   28, دیوگ یم  نخس  اهنآ  نابحاص  ناکلام و  هزاجا  ترورـض  نازینک و  اب  جاودزا 
هیآ تسا . نآرق  نشور  نخـس  زا  لیلد  یب  یـشوپ  مشچ  ناـنز , ماـمت  جاودزا  هب  یلو ) هزاـجا  موزل   ) مکح نداد  تیمومع  دـصق  هب  دراد ـ 

وا ددـجم  جاودزا  اب  هطبار  رد  ندوب ) هزیـشود  ضرف  اب  یتح   ) ار هدـش  هداد  قالط  نز  لالقتـسا  دراد و  یمزاب  اوران  تلاـخد  کـی  زا  مود 
تحت ناغلابان  هتفای و  دـشر  ناغلاب  هورگ : ود  هب  یباوخمه  زا  شیپ  هدـش  هداد  قالط  ناـنز  میـسقت  نمـض  موس  هیآ  دـیامن . یم  دز  شوگ 

تـشذگ رهم  فـصن  هب  تبـسن  دـناوت  یم  یلو  تسا و  یلو )  ) تسد هب  مود  هورگ  دـقع  هـک  دراد  دـیکأت  بـلطم  نـیارب  یلو , یتـسرپرس 
دناسانـش یم  دازآ  لقتـسم و  جاودزا  حاـکن و  رما  رد  ار  ناـنز  هک  یتاـیآ  تاـیآ و  نـیا  ناـمزمه  هعلاـطم  هـب  دـباب  لاـح  ره  رد   29. دیامن

یف نلعف  امیف  ّنهیلع  حاـنجالف   ) 230/ هرقب هریغ ) ًاجوز  حـکنت  یتح   ) 232/ هرقب ّنهجاوزأ ) نحکنی  نأ  ّنهولـضعتالو  : ) لـیبق زا  تخادرپ ;
نداهن مهرانک  رد  اب  کنیا  دنریگ . یم  رب  رد  زین  ار  هدش  هداد  قالط  ناگزیشود  دوخ  قالطا  اب  اه  هیآ  نیا   234/ هرقب فورعملاب ) ّنهسفنأ 

ـ  نادرم هدیـسرن , دـشر  هب  غلابان و  نارتخد  درومرد  اهنت  نانز , فلتخم  ياه  هتـسد  نیب  دـیآ : یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تایآ  هتـسد  ود  نیا 
طوبرم نز  يرکف  یلقع و  دشر  مدـع  روصق و  هب  بلطم  نیا  : ) هک حیـضوت  نیا  اب  دنراد ;30  تیالو  جاودزا  دقع  رب  گرزبردپ ـ  ردـپ و 

نز يرواب  شوخ  هب  فرط و  کی  زا  درم  يرگ  یچراکـش  سح  هب  تسا  طوبرم  تسا , طوبرم  نز  یـسانش  ناور  زا  يا  هشوگ  هب  تسین ,
… دنک یم  رواب  تلوهس  هب  ار  نادرم  تبحم  ياه  همزمز  تسا … هزیشود  هک  یمادام  نز  رگید … فرط  زا  درم  تقادص  افو و  هب  تبـسن 

ساسحا زا  هک  شردپ  اب  هدومزآان  درم  ِرتخد  تسا  مزال  هک  تساجنیا  دننک … یم  هدافتـسا  هراومه  نز  ساسحا  نیا  زا  یچراکـش  نادرم 
دروم رد  نادرم  هطلس   ) یهقف هاگدید  نیاربانب   31 .( دنک تروشم  دهاوخ ـ  یم  تداعس  ریخ و  نارتخد  يارب  ردپ  تسا ـ  هاگآ  رتهب  نادرم 

رد نانز  رب  نادرم  یتسرپرس  . 2 تسناد . ینامسآ  باتک  نیا  شخب  تاجن  ياه  هزومآ  ءزج  نآرق و  هب  دنتـسم  ناوت  یمن  ار  جاودزا ) دقع 
خنـس زا  هک  لیلد  نیدب  تسا ; هدـش  دادـملق  نانز  رب  نادرم  يارچ  نوچ و  یب  طلـست  راکـشآ  قادـصم  نید  یقوقح  ماظنرد  قالط  قالط 
نایاپ زا  شیپ  دـنز و  مه  هب  ار  ییوشانز  دـنویپ  دـناوت  یم  نز  تباجا  هدارا و  هب  هجوت  یب  هبناج و  کی  تروص  هب  درم  تسا و  تاعاقیا ) )

روط هب  نز و  تباجا  هب  هجوت  یب  درم  تسا و  تاعاقیا )  ) زا قـالط  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  … ددرگرب و . شمیمـصت  زا  هراـبود  هدـع ) )
رد نانز  . 1 زا : دنترابع  هتکن  ود  نآ  دیامن , يراج  دناوت  یم  ار  قالط  هغیص  شلیکو  طسوتای  میقتسم  تروص  هب  هتکن  ود  ساسا  رب  هدمع 

. دراد یتایح  شزرا  نز  يارب  درم  تراظن  تروشم و  لیلد  نیمه  هب  یشیدنارود , لقعت و  هن  دنا و  تاساسحا  عبات  رتشیب  دوخ  یلمع  مادقا 
همیب وا  رد  یـشیدنارود  يزاس  هنیمز  رانک  رد  دناوت  یم  نیا  تسا و  درم  هدهع  هب  نز  هقفن  هیرهم و  جاودزا , هنیزه  تخادرپ  تیلوؤسم  . 2

; تسا هدش  هداد  رارق  درم  تیحالـص  رد  ییوشانز  یگدنز  نایاپ  نالعا  قالط و  ءاشنا  ساسا  نیارب  دشاب . ییوشانز  دـنویپ  موادـت  هدـننک 
يدج يریگولج  رب  دشاب  یتنامـض  ات  دریذـپ , ماجنا  یکین  ناسحا و  اب  هتخیمآ  یبلط و  عونت  یتسرپاوه و  زا  رود  هب  هک  دـیکأت  نیا  اب  هتبلا 

هللا لعجی  ًائیش و  اوهرکت  نأ  یسعف  ّنهومتهرک  نإف  فورعملاب  ّنهورشاع  و  : ) تسا هدم  نآرق آ  رد  یگداوناخ . ماظن  یـشاپورف  هدیدپ  رت 
دـیراد و یمن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  سپ  دـیتشادن  شوخ  ار  نانآ  رگا  دیـشاب و  هتـشاد  هتـسیاش  راتفر  نانز  اـب   19/ ءاـسن ًاریثک ) ًاریخ  هیف 
وا يدرک ؟ هچ  ترـسمه  اب  دیـسرپ  وا  زا  دیـسر و  يدرم  هب  (ص ) ربمایپ دـیامرف : یم  رقاب  ماـما  دـهد . یم  رارق  ناوارف  ریخ  نآ  رد  دـنوادخ 
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جاودزا درم  نآ  سپـس  يدب ! هدهاشم  نودب  دومن : ضرع  ینیبب ؟ وا  زا  يدـب  هکنیا  نودـب  دومرف : (ص ) ربمایپ مداد . شقالط  دومن : ضرع 
اب هک  دیسرپ  درم  نآ  زا  (ص ) ربمایپ يدنا  زا  سپ  يرآ . تفگ : و  يدومن ؟ جاودزا  دیسرپ : داتفا و  وا  رب  شرذگ  (ص ) ربمایپ درک و  ددجم 
نآ سپس  منیبب ! يدب  هکنیا  نودب  دومن : ضرع  وا  ینیبب ؟ يدب  هکنیا  نودب  دومرف : ترضح  مداد . قالط  تفگ : وا  يدرک ؟ هچ  ترـسمه 

دنیبب و شنز  زا  يدب  هکنیا  نودب  داد  قالط  ار  شنز  سپـس  تفرگ و  رارق  نایرجرد  مه  (ص ) ربمایپ درک و  جاودزا  راب  نیموس  يارب  درم 
نم ۀـقاّوذ  ّلک  لاجرلا و  نم  قاّوذ  لک  نعلی  ضغبی و  لجوزع  هللا  ّنإ  : ) دومرف (ص ) ربمایپ هاـگ  نآ  دـناسر . (ص ) ربماـیپ عـالطا  هب  ار  نیا 

كاسماف ناتّرم  قـالطلا  . ) دـهد یم  رارق  نعل  بضغ و  دروم  دـننک  یم  جاودزا  هناـیوجماک  هک  ار  ینز  درم و  دـنوادخ  اـنامه   32 .( ءاسنلا
و . ) درک اهر  یگتـسیاش  هب  ای  تشاد  هاگن  یبوخ  هب  دیاب  ای  ار  نز  نآ  زا  سپ  تسا . رابود  قالط   229/ هرقب ناسحاب ) حیرصت  وأ  فورعمب 

ملظ دقف  کلذ  لعفی  نم  اودـتعتل و  ًارارـض  ّنهوکـسمتال  فورعمب و  ّنهوحّرـس  وأ  فورعمب  ّنهوکـسمأف  ّنهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقّلط  اذإ 
هب ادابم  دینک . ناشدازآ  یبوخ  هب  ای  دیراد  هاگن  یبوخ  هب  سپ  دیـسر  نایاپ  هب  نانآ  هدـع  دـیداد و  قالط  ار  نانز  هاگره   231/ هرقب هسفن )

هنوگ نامه  تسا . هدومن  متـس  دوخرب  دیدرت  یب  دنک  نینچ  سک  ره  دیراد . اور  متـس  اهنآ  قح  رد  ات  دیراد  ناش  هاگن  یناسر  نایز  دـصق 
هک تارابم )  ) و علخ )  ) قالط رد  اهنت  هن  وا  تساوخ  هدارا و  یلو  تسا , هدـش  هتفرگ  هدـیدان  قالط  يارجا  رد  نز  لوبق  دـش  يروآدای  هک 

یطرش نینچ  دنک . لیمحت  درم  رب  دقع  نمض  طرـش  ناونع  هب  قالط  يارجا  رد  ار  شتلاکو  دشاب و  رثؤم  دناوت  یم  زین  یعجر )  ) قالط رد 
یم سلدنا  رد  يرجه  مراهچ  نرق  هب  طوبرم  همان  حاکن  رد  دراد , زین  یخیرات  هنیـشیپ  یلمع  تروص  هب  هک  تسا  اهقف  قفاوت  دروم  اهنت  هن 

نامیپ وا  هب  ینالف , شرـسمه  يدونـشوخ  نیمأت  تبحم و  بلج  دـصق  هب  هبناج  کی  هنابلطواد و  تروص  هب  ینالف  دـنزرف  ینالف  : ) میناوخ
مود نز  دشاب , هتـشاد  ار  دوخ  رایتخا  شرـسمه  هنرگ  و  دنیزگنرب , يزینک  دـنکن و  باختنا  دـلو ) ما  , ) دریگن نز  وا  رـس  رب  هک  دراپـس  یم 

نیدب  33 .( دنک دازآ  ای  دراد و  هگن  دـشورفب , ات  دـشاب  شرـسمه  تسد  رد  زینک  رما  ای  ادـخ و  هار  رد  دـشاب  دازآ  دـلو ) ما  , ) ددرگ هقلطم 
دـشاب نانز  رب  نادرم  يارچ  نوچ و  یب  هطلـس  هولج  دومن و  دناوت  یمن  هنوگ  چیه  هب  دراد  هک  ییاهیگژیو  اب  نآرق  رد  قالط  نوناق  بیترت 
هناخرد ار  نز  يرادهگن  سبح و  هک  یهقف  هاگدید  هناخ  رد  نانز  سبح  . 3 دیآ . رامش  هب  نانآ  یعامتجا  يدرف و  قوقح  عییضت  ببس  و 

ناتاه هناـخ  رد  /33 و  بازحا ّنکتوــیب ) یف  نرق  و   ) 34: دـیامن یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  نآ  نداد  هوـلج  ینآرق  يارب  درامـش  یم  بـجاو 
یقاب هعماج  رد  نانآ  میقتـسم  روضح  نانز و  یعامتجا  ياهتیلاعف  نوماریپ  ثحب  يارب  يا  هنیمز  هاگدید  نیا  شریذپ  تسا  یهیدب  دـینامب .

اب ار  نز  هداد و  وناب )  ) ناونع هب  ار  مامتها  نیرتشیب  نآرق  رداـم , رـسمه و  نز , رتخد , نیواـنع  نیب  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دراذـگ . یمن 
باّذج وترپ  اب  هک  تسا  نیا  وناب  لوا  شقن  نآرق  رظن  زا  درامش . یم  یهلا  هناشن  هیده و  نیرت  گرزب  وا  یساسا  شقن  ود  لیلد  هب  مان  نیا 

تردـق دوـخ , مود  شقن  رد  دـیادز و  یم  ار  ییوشاـنز  كرتـشم  یگدـنز  ياهیتخـس  اـهیخلت و  يدادادـخ , يزوـسلد  تـبحم و  هفطاـع ,
مکـسفنأ نم  مکل  قلخ  نأ  هتاـیآ  نم  و  : ) دراذـگ یم  شیاـمن  هب  كدوـک  تیبرت  نینج و  شرورپ  اـب  ار  دـنوادخ  یبوـبر  يراگدـیرفآ و 

امـش يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون )  ) زا وا  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناـشن  زا  /21 و  مور ۀـمحر ) ةّدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  ًاجاوزأ 
نینب و مکجاوزأ  نم  مکل  لعج  ًاجاوزأ و  مکـسفنأ  نم  مکل  لعج  هللاو  . ) داهن تمحر  یتسود و  ناـتنایم  دـیریگ و  مارآ  اهنادـب  اـت  دـیرفآ 

نیدب دروآ . دیدپ  یناگداون  نارسپ و  امش  يارب  نات  نارـسمه  زا  داد و  رارق  ینارـسمه  ناتدوخ  زا  امـش  يارب  دنوادخ  /73 و  لحن ةدفح )
یم لیکشت  ار  نز  یساسا  تلاسر  ییوشانز , یگدنز  نوناک  رد  یشرورپ  شقن  ییادز و  یگدرسفا  یـشخب و  توارط  شقن  يافیا  بیترت 

نادزد دـنزگ  زا  تینوصم  ترورـض  دزاس و  یم  ریذـپان  بانتجا  هناخ  طیحم  رد  زور  بش و  تاعاس  زا  یـشخب  رد  ار  وا  گـنرد  دـهد و 
یقطنم ینآرق  هاگن  ناونع  هب  هدشدای  یهقف  هاگدید  شریذـپ  لاح  نیا  اب  دـنک . رت  ینالوط  ار  وناب  ینیـشن  هناخ  نامز  تسا  نکمم  یـسنج 
گنرد ياـنعم  هب  رارق )  ) هشیر زا  هتفرگرب  نرق )  ) هک تسا  راوتـسا  ضرف  نیارب  ّنکتوـیب ) یف  نرق  و   ) هـیآ هـب  لالدتـسا  اریز : دـیامن ; یمن 

نیا رد  ینعی  دراد ; يرتشیب  يراگزاس  یلوألا ) ۀّیلهاجلا  جّربت  نجّربتال  و   ) قایس اب  35 و  تسا رگید  لامتحا  هک  راقو )  ) هشیر زا  هن  دشاب و 
تیلهاج نانز  نانوچ  هک  تسا  نیا  هب  نانز  راقو  ظفح  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  باسح  هب  تناتم  و  راقو )  ) حیـضوت …  ( ّنجربتالو  ) تروص
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هکنیا رب  نوزفا  هناخ ! رد  گنرد  ات  دراد  رتشیب  يراگزاس  هعماج  رد  روضح  اب  هیـصوت  نیا  دیدرت  یب  دنیامنن . راکـشآ  ار  ناشاهتنیز  میدق ,
ياه هیجوت  لیالد و  اب  نانز  همه  يارب  ینیـشن  هناخ  موزل  ندوب  یناـگمه  تاـبثا  36 و  دیوگ یم  نخـس  (ص ) ربمایپ نانز  فیلاـکت  زا  هیآ 

ای نانز  تنیز  شیامن  تیعونمم  اب  هطبار  رد  هک  يرگید  تایآ  دسر . یمن  رظن  هب  ینتفریذـپ  نادـنچ  اهقف , نارـسفم و  يوس  زا  هدـش  هئارا 
کتانب کجاوزأل و  لق  یبّنلا  اهیأ  ای  : ) هنومن باب  زا  دیامن , یم  رتراگزاس  هعماج  رد  نانز  روضح  اب  زین  دیوگ  یم  نخس  نانآ  ییامندوخ 
نانمؤم نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ !  59/ بازحا نیذؤیالف ) نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  ّنهبیبالج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  و 

لق . ) تسا رت  کیدزن  دنریگن , رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هک  فدـه  نیا  هب  نیا  دـنزاس , کیدزن  دوخ  رب  ار  ناشاهـششوپ  هک  وگب 
ّالإ ّنهتنیز  نیدـبیال  ّنهبوـیج و  یلع  ّنـهرمخب  نبرـضیل  اـهنم و  رهظ  اـم  ـالإ  ّنـهتنیز  ّنیدـبیال  ّنهراـصبأ …و  نـم  نضـضغی  تاـنمؤملل 

( نامرحمان هب  هاگن  رد   ) ار دوخ  ناگدـید  هک  وگب  نامیا  اب  نانز  هب   31/ رون ّنهتنیز ) نم  نیفخیام  ملعیل  ّنهلجرأب  نبرـضیال  ّنهتلوعبل …و 
تالآرویز دنزادنا و  شیوخ  ندرگ  رب  ار  ناشاه  شوپرـس  دیاب  و  تسادیپ , هچنآ  رگم  دـننکن  راکـشآ  ار  دوخ  ياهرویز  دـنهاکورف …و 

كرحت و دـنیامنن . یبوک  ياـپ  دوخ , يادـیپان  تنیز  هب  نارگید  هجوت  بلج  روظنم  هب  دـنزاسن و  راکـشآ  نارهوش و … يارب  زج  ار  دوخ 
هلگ ناتـساد  رد  تسا , هدـش  دادـملق  اور  تایآ  هنوگ  نیا  رد  هک  باجح  تفع و  تیاعر  اب  نادرم  دـید  ضرعم  روضح و  رد  نانز  شالت 
دج نیدم و  ءام  درو  امل  و  : ) تسا حرطم  تیفافـش  حوضو و  اب  تسا , هارمه  ربمایپ  ود  ياضما  اب  هک  (ع ) بیعـش ترـضح  نارتخد  ینارچ 

یقسف ریبک . خیش  انوبأ  ءاعرلا و  ردصی  یتح  یقـسنال  اتلاق  امکبطخ  ام  لاق  نادوذت  نیتأرما  مهنود  نم  دجو  نوقـسی و  سانلا  نم  ۀمأ  هیلع 
كوعدـی یبأ  ّنإ  تلاـق  ءایحتـسا  یلع  یـشمت  امهادـحإ  هتءاـجف  ریقف . ریخ  نم  ّیلإ  تلزنأ  اـمل  ّینإ  ّبر  لاـقف  لـظلا  یلإ  ّیلوـت  ّمث  اـمهل 

دنداد یم  بآ  ار  ناشاهماد  هک  تفای  نآ  رب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیسر , نیدم  بآ  هب  نوچ  /25ـ23 و  صصق انل ) تیقس  ام  رجأ  کیزجیل 
ام : ) دنتفگ تسا ؟ راک  هچ  نیا  تفگ  (ع ) یـسوم دنتفرگ , یم  يرود  تیعمج ) اب  نتخیمآ  مهرد  زا   ) هک تفای  ار  نز  ود  ناشرـس  تشپ  و 

يوس هب  هاگ  نآ  دیـشک , بآ  ود  نآ  يارب  یـسوم )  ) سپ تسا . هدروخلاس  ریپ و  ام  ردـپ  دـندرگرب و  نانابـش  اـت  میهد  یمن  بآ  ار ) هلگ 
هک یلاح  رد  نز ـ  ود  نآ  زا  یکی  نآ  زا  سپ  مدـنمزاین . تخـس  یتسرفب  میوس  هب  هک  يزیچ  ره  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ  تشگرب و  هیاس 
اب نامزمه  روضح  نابایب , هب  نتفر  تایآ , نیا  رد  دـهد . شاداپ  ات  هدـیبلط  ار  وت  مردـپ  تفگ  دـمآ , يو  دزن  تشاد ـ  یم  رب  ماـگ  مرزآ  هب 
اور عورـشم و  هناخ  طیحم  زا  نوریب  رد  نانز  تیلاعف  دومن  ناونع  هب  (ع ,) یـسوم اب  نتفگ  نخـس  بآ و  رانک  رد  نارچ  هلگ  نادرم  روضح 
هک تسا  هدش  حرطم  زین  (ع ) یسوم دزن  ندمآ  ماگنه  نانآ  مرش  زین  نادرم و  اب  طالتخا  زا  بیعـش  نارتخد  زیهرپ  همه , نیا  اب  هدش و  یقلت 

تفر و دیامن و  یم  دییأت  نادرم  عمج  رد  ار  نز  هدنزاس  رادفده و  روضح  زین  يرایـسب  تایاور  دراد . باجح  تفع و  تیاعر  زا  تیاکح 
رتخد ءامسا  ناتساد  دسانـش . یم  زین  زیگنارب  نیـسحت  ندوب , لوقعم  تروص  رد  هک  اور  اهنت  هن  نادرم , عمج  رد  ار  نانآ  رظن  راهظا  دمآ و 
لوسر يا  درک : ضرع  دش و  فرشم  (ص ) ربمایپ روضح  هب  ءامسا  نآ  رد  هک  باب  نیا  رد  تنس  تواضق  زا  تسا  يا  هنومن  يراصنا  دیزی 
عییـشت تعامج , رد  تکرـش  ياـیازم  زا  نادرم  هکنیا  نآ  تسه ;و  زین  ناملـسم  ناـنز  زا  یعمج  رظن  نخـس و  هک  مراد  ینخـس  نم  ادـخ !

ایآ سپ  مینک ; یم  تیبرت  ار  ناش  نادنزرف  ظفح و  ار  نانآ  لاوما  ام  دنوش  یم  داهج  نادیم  یهار  هک  نامز  ره  دنا , هدش  دـنم  هرهب  هزانج 
اهنید نع  ًالاؤس  نسحا  ةأرما  ۀـلاقم  متعمـس  له  : ) دومرف هدومن  باحـصا  هب  ور  (ص ) ربمایپ هن ؟ ای  میتسه  اهنآ  کیرـش  شاداپ  باوث و  رد 

هاگ نآ  ادخ ! لوسر  يا  هن  دندرک : ضرع  باحصا  دیوگب ! نخـس  نیا  زا  رتابیز  شنید  زا  ندیـسرپ  رد  ینز  هک  دیا  هدینـش  ایآ  هذه ). نم 
تعاـطا تیاـضر و  یپ  رد  يرادرهوش و  وکین  هک  نک  مـالعا  زین  رگید  ناـنز  هب  درگرب و  ءامـسا ; يا  : ) دوـمرف نز  نآ  هب  باـطخ  ربماـیپ 

روضح نآرق  تفگ  ناوت  یم  بیترت  نیدـب   37 !( يدرک يراج  نابز  رب  هک  هچنآ  مامت  اـب  دـنک  یم  يربارب  امـش , زا  کـی  ره  ندوب  رهوش 
يدرف فیلاکت  اهتیلوؤسم و  شریذپ  يانعم  هب  ار  نانآ  ندروآ  نامیا  هتفریذپ و  یعامتجا  تایح  هنحص  رد  ار  نانز  هطساو  نودب  میقتسم و 

هداد ار  قح  نیا  نانز  هب  نآرق  یعامتجا  ياهتیلاعف  هصرع  رد  نانز  دسانـش . یم  ینتفای  ققحت  یناـمرآ  ار  اـهنآ  رب  يرادـیاپ  یعاـمتجا و  و 
رد ار  يا  هبناج  همه  لوحت  دوخ , یتیریدـم  ياهتراهم  یندـب و  تردـق  یملع , ياه  هتخودـنا  يداـصتقا , ناوت  زا  يریگ  هرهب  اـب  هک  تسا 
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, یلهاج بصعت  زا  یشان  یعامتجا  ياهتیلاعف  هنحص  رد  ار  نانز  تیدودحم  تیمورحم و  رصاعم  نادنمشیدنازا  یکی  دنیامن . لابند  هعماج 
ًائیـش و اوهرکت  نأ  یـسعف  ّنهومتهرک  نإف  فورعملاب  ّنهورـشاع  و   ) هیآ لیذ  هتـسناد , هعماج  یفطاع  رقف  ببـس  نآرق و  روتـسد  فلاخم 

رگا و  دیهد , هار  دوخ  عامتجا  رد  درم  نوچ  ار  نز  دیشاب و  هتشاد  کین  ترشاعم  اهنز  اب  : ) دسیون یم  ( 19/ ءاسن () ًاریثک ًاریخ  هیف  هللا  لعجی 
یناوارف ریخ  راک  نیارد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـینکب , ار  دـنیاشوخان  راک  نیا  دـننک  تکرـش  نات  عماجم  رد  اهنآ  هک  تسین  ناتدـنیاشوخ 
گنهرف ای … یلهاج  بصعت  تسا  تقو  کی  درادن , یگداوناخ  لئاسم  هب  صاصتخا  فورعملاب …) ّنهورـشاع  و  . ) دینادن امـش  دـشاب و 

نیا دیامرف  یم  نآرق  دشاب , هتـشاد  لاعف  روضح  هعماج  رد  دناوت  یمن  نز  هک … دنک  یم  نیقلت  نینچ  نیا  درم  هب  نآ  دننام  باوصان …و 
رد دنشاب و  هتشاد  یتمس  امش  دننام  اهنآ  هک  دیآ  یمن  نات  شوخ  رگا  … ّنهورشاع )  ) دییادزب ار … یلهاج  تاموسر  تابـصعت و  زا  هنوگ 

رشق نیا  دینک … لمحت  ار  رما  نیا  دنشاب , هتشاد  روضح  سیردت  گنهرف و  هنحص  یکشزپ و  نامرد و  هنحص  تسایس و  هنحـص  هعماج و 
نیا رثا  رد  اهنآ  نایز  دنا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  یعافد ) لئاسم  اضق و  هعماج , یتسرپرس   ) اهتمـس نیا  هک  اهدرم  اما  … دینکن . يوزنم  ار  میظع 
بلق يراب  تقر  تاساسحا و  زا  دندنبب و  یفرط  اهنآ  فطاوع  زا  دنشاب و  هتشاد  فورعم  هب  ترشاعم  هعماج  نانز  اب  دنا  هتـسناوتن  هک  تسا 

زا ریزگان  هب  هتـشون , نیا  تیفرظ  تیدودـحم  ملق و  نیا  یناوتان  یعامتجا و  تیلاعف  نادـیم  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب   38 .( دنریگب ددم  اهنیا 
دیدرت دروم  يا  هنوگ  هب  اهنآ  رد  نانز  روضح  هک  مینک  یم  هدنـسب  ییاه  هنومن  هئارا  هب  یعامتجا  یتامدـخ ـ  نوگانوگ  ياـه  هزوح  ناـیم 

اب تـسا و  لـئاق   39 کلمت قـح  ناــسکی  تروـص  هـب  درمو  نز  يارب  ییوـس  زا  نآرق  ییادزرقف  هـصرع  رد  نز  فـلا . تـسا . هـتفرگ  رارق 
یم بسک  هـچنآ  زا  ناـنز  نادرم و  يارب   32/ ءاسن نبـستکا ) اّمم  بیـصن  ءاسنلل  اوبـستکا و  اّمم  بیـصن  لاجرلل  : ) دراد یم  مالعا  تحارص 
یم فرـصت  قح  اب  هارمه  رـسپ ,) رتخد و  زا  معا   ) ناـکدوک ناهیفـس و  دروم  رد  زج  ار  کـلمت  قح  رگید  يوس  زا  تسا . يا  هرهب  دـننک ,

هک یناسک  دروم  رد  نآرق  دراد . نادرم  هب  صاصتخا  تالماعم  باب  رد  ماکحالا ) تایآ  : ) دیوگب دناوت  یمن  یـسک  لیلد  نیمه  هب  دسانش 
یم اهنآ  ّیلو )  ) ای یـصو )  ) هجوتم ار  اهنآ  یلام  روما  هب  نتخادرپ  تیلوؤسم  هتفریذـپ و  ار  تّیماوق  دنتـسین , رادروخرب  مزال  یلقع  دـشر  زا 

ًادشر مهنم  متـسنآ  ناف  ًافورعم … ًالوق  مهل  اولوق  مهوسکا و  اهیف و  مهوقزرا  ًامایق و  مکل  هللا  لعج  یتلا  مکلاومأ  ءاهفـسلا  اوتؤتال  و  : ) دناد
دیهدن رارق  نادرخ  مک  فرصت  رد  تسا . هداد  رارق  امش  یگدنز  يرادیاپ  هلیـسو  دنوادخ  هک  ار  یلاوما  /5ـ6  ءاسن مهلاومأ ) مهیلإ  اوعفداف 

كرد رب  دـنمناوت  ار  اهنآ  هک  هاگ  نآ  دـییوگ … نخـس  نانآ  اـب  یبوخ  هب  دـینک و  هیهت  ناـشدوخ  لاـم  زا  ار  اـهنآ  كاـشوپ  كاروخ و  و 
نأ عیطتسیال  وأ  ًافیعض  وأ  ًاهیفس  ّقحلا  هیلع  يذلا  ناک  ناف  . ) دیهد رارق  ناشرایتخا  رد  ار  ناش  لاوما  دیتفای  دوخ  یگدنز  دسافم  حلاصم و 

یتسیاب سپ  درادـن , ندرک  اضما  تردـق  هکنیا  ای  تسا و  کچوک  ای  تسا  هیفـس  نویدـم , رگا  ( 282/ هرقب () لدـعلاب هّیلو  للمیلف  وه  ّلمی 
قیداصم زا  یکی  ای  قادـصم  اـهنت  ناـنز  نآ , ساـسا  رب  هک  يریـسفت  یقلت  هکنیا  هجوت  روخ  رد  دـیامن . اـضما  تلادـع  تیاـعر  اـب  وا  ّیلو 

دانتـسا مغر  هب  اهنآ , يداصتقا  روما  رد  ناـنز  رب  نادرم  ّتیماوق  هب  دراد  هراـشا  يا  هنوگ  هب  40 و  دنتسه ءاسن  هروس  جنپ  هیآ  رد  ءاهفـسلا ) )
هب هیرهم  يراذگاو  نآ  رد  هک  هیآ  نیمه  قایس  رهاظ  اب  اریز  دیامن ; یمن  ینتفریذپ  نارـسفم , لوا  هقبط  يریـسفت  تاراهظا  تنـس و  هب  نآ 

رایتخا رد  رطاخ  بیط  تیاضر و  لامک  رد  ار  نانز  هیرهم  ۀلحن ) ّنهتاقدص  ءاسنلا  اوتآ  و  : ) تسا راگزاسان  هتفرگ , رارق  دـیکأت  دروم  نانز 
فرـصت هنادازآ  دوخ  لام  رد  هک  دـنراد  قح  نادرم  دـننامه  نانز  هک  تسا  نیا  نآرق  نیتسخن  یلـصا و  نخـس  نیاربانب  دـیهد . رارق  ناـنآ 

راذگاو مّیق  هب  نآرق  هاگن  زا  نانآ  یلام  روما  دندرگ , تهافـس  هب  يالتبم  نانز  ای  دنـشاب  هدیـسرن  یلقع  دشر  هب  نارتخد  رگا  هتبلا  دـنیامن .
( دوخ کلم  لام و  رد  فرصت  قح   ) لصا هب  هجوت  اب  نآرق  دشاب . یم  حرطم  زین  نادرم  نارسپ و  دروم  رد  تمومیق  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم 
تاملـسملا …و نیملـسملا و  نا  : ) دنک یم  حرطم  هنوگ  نیا  نادرم  اب  نانآ  يدـننامه  نایب  نمـض  رقف , اب  هزرابم  هنحـص  رد  ار  نانز  شقن 
هدننک و قافنا  نادرم  ناملسم …و  نانز  نادرم و  يارب  انامه   35/ بازحا ًامیظع ) ًارجأ  ةرفغم و  مهل  هللا  ّدعأ  تاقدصتملا … نیقدصتملا و 
رد ار  فّلکم  نانز  همه  قافنا  تاقدـصتملا )  ) مومع قالطا و  تسا . هدومن  ایهم  گرزب  شاداپ  شـشخب و  دـنوادخ  هدـننک … قافنا  نانز 

طرش زین  نادنمزاین  ناتسد و  یهت  هب  یناسرددم  ناسحا و  باب  تایآ  ریاس  رد  دسانش . یم  یهلا  شاداپ  هتسیاش  دنمشزرا و  طیارـش , مامت 
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دـنک و یم  قافنا  هب  قیوشت  ار  نانز  مه  زین  تنـس  هک  نانچ  دـیآ , یمن  مشچ  هب  رقف  اب  نانز  هزرابم  اب  هطبار  رد  رهوش  ای  ردـپ  هزاجا  ندوب 
باطخ دجسم  رد  (ص ) ربمایپ دیوگ  یم  دوعسم  نب  هللادبع  رسمه  بنیز  دسانش . یم  تیمـسر  هب  تیلاعف  عون  نیارد  ار  نانآ  لالقتـسا  مه 
قافنا ایآ  هک  سرپب  (ص ) ربمایپ زا  متفگ , هللادبع  هب  دشاب . نات  تالآ  رویز  زا  دـنچ  ره  دـیهد  هقدـص  ّنکّیلح ). نم  ول  نقّدـصت و  : ) دومرف

, مدـش (ص ) ربمایپ لزنم  یهار  نم  . سرپب (ص ) ربمایپ زا  تدوخ  تفگ  هللادـبع  هن , ای  دریگ  یم  ار  هقدـص  ياـج  مدوخ  ناـمیتی  وت و  رب  نم 
ام دیـسر و  زین  لـالب  ماـگنه  نآ  رد  دراد , روضح  (ص ) ربماـیپ هناـخ  رد  رب  هلأـسم , نیمه  ندیـسرپ  يارب  زین  يرگید  ینز  مدـید  ناـمزمه 
زا ینز  تفگ  لالب  دیـسرپ و  ام  تیوه  زا  (ص ) ربمایپ درک  حرطم  ار  لاؤس  لالب  یتقو  دـنک , حرطم  ار  اـم  شـسرپ  وا  هک  میدرک  داهنـشیپ 

نیا رد  ) يرآ دومرف : (ص ) ربمایپ هاگ  نآ  هللادـبع . رـسمه  تفگ : لـالب  بنیز ؟ مادـک  دومرف : ترـضح  دنتـسه ; رد  تشپ  بنیز  راـصنا و 
تافرـصت رد  نانز  تفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  لصف  نیا  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب   41. تسا عمج  ود  ره  هقدص  شاداپ  محر و  هلـص  رجا  لمع )

, دنشاب تهافس  راتفرگ  ای  دنشاب , هدیـسرن  مزال  یفاک و  دشر  هب  یلقع  ینـس و  رظنزا  هک  یتروص  رد  رگم  دنراد , لماک  يدازآ  ناش  یلام 
نارتـخد هب  رظن  نیقی , هب  دـننک , یم  حرطم  یلاـم  تافرـصت  رد  ار  ناـنز  تیدودـحم  هک  یتاـیاور  دراد . هنیمز  تّیماوـق  دراوـم  نیا  رد  هک 
نارهوش لام  رد  فرـصت  ندوب  اوران  تایاور , نیا  دوصقم  زین  رادرهوش  نانز  دروم  رد  دـنراد و  رادرهوش  نانز  هیفـس و  ناـنز  لاـسدرخ ,
نتـشیوخ تمواقم  هصرع  رد  نز  ب ) تسا . يداشرا  اهنآ  رد  رما  دـنیوگ و  یم  نخـس  یقالخا  ياه  هتـسیاب  زا  لصا  رد  هک  نآ  اـی  تسا ,

اوموقت نأ  : ) ینآرق ياه  هرازگ  نشور  ياه  هنومن  ملاس , هعماـج  نانمـشد  اـب  ییوراـیور  دـساف و  طـیحم  اـب  هزراـبم  داـسف , ربارب  رد  يراد 
یشزرا تمواقم  زا  هک  تسا  (, 78/ جح () هداهج قح  هللا  یف  اودهاج   ) و ( 95/ ءاسن ( ) نیدعاقلا یلع  نیدهاجملا  هللا  لضف  ( , ) 46/ ءابس () هللا

زا (ص ) ربمایپ شیاتـس  نایب  هب  تنـس  و  نوعرف , نز  تمواقم  ییوگزاب  هب  نآرق  لیلد  نیمه  هب  دیوگ , یم  نخـس  درم  نز و  نایم  كرتشم 
مامت رد  نامیا  اب  نانز  همه  يارب  دـشاب  ییوگلا  ات  دزادرپ , یم  هبقع ) تعیب   ) رد رـضاح  نانز  اب  ترـضح  نآ  تعیب  رـسای و  ردام  تمواقم 

نم ینّجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینّجن  ۀـنجلا و  یف  ًاتیب  كدـنع  یل  نبا  ّبر  تلاق  ذإ  نوعرف  ةأرما  اونمآ  نیذـلل  ًالثم  هللا  برـض  و  : ) اهنامز
شیپ اراگدرورپ  تفگ : هک  هاگ  نآ  هدروآ ; لثم  ار  نوعرف  رـسمه  ادـخ  دـنا ,  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب   11/ میرحت نیملاظلا ) موقلا 

هاگ هجنکـش  رد  (ص ) ربماـیپ ناـهرب . رگمتـس  مدرم  زا  ارم  هد و  تاـجن  شرادرک  نوعرف و  زا  ارم  زاـسب و  میارب  يا  هناـخ  تشهب  رد  دوخ 
دینک هشیپ  يرادیاپ  رـسای ! هداوناخ   42 .( ۀّنجلا مکدعوم  رـسای  لآ  ای  ًاربص  : ) دومرف یم  نانآ  هب  باطخ  دـمآ و  یم  هیمـس , رـسای و  رامع ,
همه رد  يونـش  فرح  تعاطا و  گنج , : ) زا دوب  ترابع  راصنا  قفاوت  دروم  ياوتحم  مود , هبقع  نامیپ  رد  تسا . تشهب  امـش  هاـگ  هدـعو 

زا ندیـسارهن  لاح و  ره  رد  قح  زا  ندز  مد  تفالخ , دروم  رد  ربماـیپ  نادـناخ  اـب  ندرکن  تفلاـخم  (ص ,) ربماـیپ هار  رد  يراکادـف  لاـح ,
بعک و رتخد  هبیـسن  کلام , رتخد  هلیدـح  زا  تفرگ  تعیب  نادرم  زا  هک  هنوگ  نامه  (ص ) ربماـیپ لاـح  نیا  اـب   43( نارگ تمالم  تمالم 
زا یهن  فورعم و  هبرما  داهج و  ترجه , ياه : ناونع  ریز  اب  هک  نآرق  رد  هنازاس  هعماج  يرادیاپ   44. تفرگ تعیب  زین  ورمع , رتخد  ءامسا 

, تسین هدیـشوپ  یهوژپ  نید  چـیه  رب  داـهج )  ) و ترجه )  ) دـنویپ دـهد . یم  لیکـشت  ار  درم  نز و  كرتـشم  تیلوؤسم  تسا  حرطم  رکنم 
زا داهج  گنهآ  تیوقت  دـصق  هب  ار  دوخ  نطو  نامیا , اب  ناسنا  هک  دـیامن  یم  باجیا  یهاـگ  هنازیتس  توغاـط  تمواـقم  هزراـبم و  موادـت 

دنوادخ هک  ما  هدینـشن  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملـس  ما  يزور  درم ! نز و  نایم  كرتشم  تسا  یتلیـضف  نیا  دـیوگ , كرت  رگید  نیمزرس 
یثنأ وأ  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیضأال  ینأ  مّهبر  مهل  باجتـساف   ) 45: دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دـیوگب ! يزیچ  نانز  ترجه  هرابرد 
تاّنج مهّنلخدأل  مهتائّیـس و  مهنع  ّنرّفکأل  اولتق  اولتاق و  یلیبس و  یف  اوذوأ  مهراـید و  نم  اوجرخأ  اورجاـه و  نیذـلاف  ضعب  نم  مکـضعب 

چیه لمع  نم  دومرف ): (و  درک تباـجا  ار  ناـنآ  ياـعد  ناـشراگدرورپ  سپ   195/ نارمع لآ  هللا ) دـنع  نم  ًاباوث  راـهنألا  اـهتحت  نم  يرجت 
رد هدش و  هدنار  دوخ  هناخ  زا  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  سپ  منک  یمن  هابت  دـنرگیدکی , زا  همه  هک  درم  نز و  زا  ار  امـش  لمع  بحاص 
یم رد  تسا  ناور  اهرهن  نآ  ریز  زا  هک  ییاهغاب  رد  ار  نانآ  میادز و  یم  ار  ناشاهیدب  دـنا , هدـش  هتـشک  هدـیگنج و  هدـید و  رازآ  نم  هار 

نز و یعون  تدحو  . 1 لصا : ود  یقیبطت  نایب  دوش , یم  زاغآ  عیرفت , ءاف )  ) اب هک  هیآ  مود  شخب  ادخ . بناج  زا  تسا  یشاداپ  نیا  مروآ ;
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, دوبن زین  یلوزن  نأش  رگا  لیلد  نیمه  هب  دراد , هراشا  نادب  هیآ  لوا  تمـسق  هک  تسا  دنوادخ  دزن  درم  نز و  لمع  ندوب  دنمـشزرا  درم 2 .
ترجه لصا  ندرمـش  مّلـسم  نمـض  رگید  ياج  رد  دـش . یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  نامیا  اب  ِنز  داهج  ترجه و  يدنمـشزرا  تیعورـشم و 
نیذـلا اهیأ  ای  : ) دـیوگ یم  هتخادرپ  دـنا  هداد  رارق  دوخ  يور  ارف  ار  ترجه  هار  هک  ینانز  ربارب  رد  ناناملـسم  فیاظو  نایب  هب  نآرق  نانز ,

مهل و ّلح  ّنهال  رافکلا  یلإ  ّنهوعجرتالف  تانمؤم  ّنهومتملع  ناف  ّنهنامیإب  ملعأ  هللا  ّنهونحتماف  تارجاـهم  تاـنمؤملا  مکئاـج  اذإ  اونمآ 
دنوادخ دییامزایب , ار  نانآ  دنیآ , امـش  دزن  هدومن  ترجه  نامیا  اب  نانز  هاگره  نانمؤم !  10/ هنحتمم اوقفنأ ) ام  مهوتآ  ّنهل و  نّولحی  مهال 

هن دنلالح و  رافک  يارب  هدرک  ترجه  نانز  هن  هک  دینادرگنزاب , رافک  يوس  هب  دیتفای  نامیا  اب  ار  نانآ  رگا  سپ  تسا , رتاناد  نانآ  نامیا  هب 
روضح هتـشادن و  دیدرت  ياج  یـشزرا  مادقا  کی  ناونع  هب  مالـسا  ردص  نانز  ترجه  یخیرات , عبانم  شرازگ  ساسا  رب  نانآ . يارب  رافک 

ینامرد و یناسر , بآ  راک  رب  هوالع  یهاگ  داهج  رد  هدـننک  تکرـش  نانز  تسا . هدوب  (ص ) ربماـیپ دـییأت  دروم  گـنج  نادـیم  رد  ناـنآ 
یعمج میلس و  ما  دومن  یم  ار  یگنج  گنهآ  (ص ) ربمایپ هاگره  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  دنتخادرپ . یم  زین  هناحلـسم  دربن  هب  يراتـسرپ 

رد : ) دیوگ یم  بعک  رتخد  هبیُسن )  ) 46. دنریگ هدـهع  هب  ار  اهیمخز  نامرد  یناسر و  بآ  تیلوؤسم  ات  درب  یم  هارمه  هب  ار  راصنا  نانز  زا 
ناناملـسم نآ  زا  يزوریپ  تردق و  متفای و  باحـصا  عمج  رد  ار  ترـضح  نآ  مدناسر , (ص ) ربمایپ هب  ار  دوخ  بآ  کشم  اب  دـحا  گنج 

مدز یم  ریشمش  (ص ) ربمایپ زا  عافد  دصق  هب  مدش , گنج  دراو  میقتسم  روط  هب  متسویپ و  (ص ) ربمایپ هب  ناناملـسم , تسکـش  ماگنه  دوب ,
رد (ص ) ربمایپ طسوت  گنج  رد  نز  روضح  ياضما  زا  يریگ  ماهلا  اـب  تسا  هراـمع ) ما   ) شا هینک  هک  هبیـسن   47 .( مدرک یم  يزادناریت  و 
نت رب  هزین  ریـشمش و  مخز  هدزاود  هک  تشگزاب  هنیدم  هب  یلاح  رد  هملیـسم )  ) ندـش هتـشک  زا  سپ  دـش و  گنج  دراو  زین  همامی )  ) گنج
زین لماک  ناسنا  تیبرت  رد  دـناوخ , یم  ارف  داهجو  ترجه  هب  ار  نز  هک  هنوگ  نامه  ینامرآ  هعماـج  لیکـشت  ياتـسار  رد  نآرق   48. تشاد

. دناد یم  قیبطت  لباق  هعماج  هناخ و  هزوحرد  ار  یتسرپرـس  نیا  تسا و  لئاق  یتسرپرـس  تیالو و  قح  يو  يارب  هتخانـش و  لوؤسم  ار  يو 
كرش هب  توعد  زرم  ات  تعاط  قح  نیا  تسا , رادروخرب  ذوفن  لامعا  قح  زا  ردپ  ياپ  هب  اپ  دراد و  هطلس  شنادنزرف  رب  ردام  ناونع  هب  نز 
انیّـصو و  . ) دناوخارف ادخ  زج  تعاطا  ای  شتـسرپ  هب  ار  نانآ  ردپ , ای  ردام  هک  دـنراد  تفلاخم  قح  یماگنه  اهنت  نادـنزرف  تسا ; هدرتسگ 

ردپ و هب  هک  میدرک  شرافس  ناسنا  هب  /14 و  توبکنع امهعطتالف ) ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرشتل  كادهاج  نإ  ًانسح و  هیدلاوب  ناسنالا 
ماما نکم . تعاطا  ناشیا  زا  ینادرگ , کیرـش  نم  اب  يرادـن  ملع  نادـب  هک  ار  يزیچ  ات  دـندرک  شـالت  اـهنآ  رگا  نک و  یکین  دوخ  رداـم 

تقرح نإ  ًائیـش و  هللااب  كرـشتال  : ) دومرف (ص ) ربمایپ تساوخ , تحیـصن  ناشیا  زاو  هدـمآ  (ص ) ربمایپ دزن  يدرم  دـیامرف : یم  (ع ) قداص
کلهأ و نم  جرخت  نأ  كارمأ  نإ  و  نیتّیم , وأ  اناک  نیّیح  امهّرب  اـمهعطأف و  کیدـلاو  و  ناـمیإلاب , نئمطم  کـبلق  ّـالإ و  تبذـع  راـنلاب و 
مارآ و لد  اب  رگم  ینیبب , هجنکـش  يزوسب و  شتآ  رد  دنچ  ره  رامـشم  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ   49 .( نامیإلا نم  کلذ  ّنإف  لعفاف , کـلام 

تلام لها و  زا  دـنتفگ  نانآ  رگا  و  اهنآ , گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  نک  یکین  اهنآ  هب  رب و  نامرف  ترداـم  ردـپ و  زا  ناـمیا , رب  راوتـسا 
, دسانـش یم  لوؤسم  یتیریدـم  هزوح  اب  هطبار  رد  ار  ناگمه  هک  فورعم  يوبن  تیاور  رد  تسا . ناـمیا  دومن  نیا  هک  ریذـپب , رادرب  تسد 
, نز  50 .( مهنع ۀلوئـسم  یه  هدـلو و  اـهجوز و  تیب  لـهأ  یلع  ۀـیعار  ةأرملاو  : ) دـیامرف یم  وناـب  تیلوؤسم  هزوـح  دروـم  رد  (ص ) ربماـیپ
زا یکی  هـک  رداـم  زا  تـیعبت  دریگ . یم  رارق  تساوخزاـب  دروـم  هـطبار  نـیمه  رد  تـسا و  شیوـخ  رهوـش  نادــنزرف  هداوناـخ و  ناـبهگن 

تیعقوم یملع و  ماقم  نیرتالاب  زا  هتـشاذگ و  تلوهک  نس  هب  اپ  دـنزرف  هک  دـنچ  ره  تسا  بجاو  دـشاب , یم  وا  هب  ناـسحا )  ) ياهقادـصم
. دنتـسه ردام  ياراد  نادنزرف  همه  هک  نآ  هچ  تسا ; نز  یتسرپرـس  تحت  هعماج  دارفا  مامت  قح , نیا  ساسا  رب  دـشاب . رادوخرب  یعامتجا 

تـسد هب  زین  ار  تیبرت  باـب  رد  یباـستکا  ياـهیهاگآ  اـهتقایل و  رگا  يرداـم , تفوطع  زین  یقح و  نینچ  زا  يرادروخرب  راـنک  رد  نارداـم 
زا يرادـساپ  دـصق  هب  يرگید  مادـقا  رد  نآرق  دـنروآ . مهارف  ار  ینامرآ  هعماج  لیکـشت  هنیمز  دـنناوت  یم  یناـسآ  تلوهـس و  هب  دـنروآ ,

لباقتم لرتنک   ) حرط یعامتجا ; يدرف و  یگدنز  رد  اهشزرا  دض  شرتسگ  شیادیپ و  زا  يریگولج  ینامرآ و  هعماجرد  یناسنا  ياهـشزرا 
رب یتح  نانز  حرط , نیا  ساسا  رب  درادن . دوجو  درم  نز و  ناوج و  ریپ و  نیب  یتوافت  نآ  رد  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  ار  ناگمه ) رب  ناگمه 
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رکنملا و نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوأ  مهـضعب  تاـنمؤملا  نونمؤملاو و  . ) دـنراد تراـظن  قح  دوـخ  نارهوـش  ناردـپ و 
همه نامیا  اب  ناـنز  نادرم و   71/ هبوت میکح ) زیزع  هللا  ّنإ  هللا  مهمحریـس  کئلوا  هلوسر  هللا و  نوعیطی  ةاـکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقی 

دنزادرپ و یم  ار  تاکز  دنراد , یم  اپ  رب  ار  زامن  دنراد , یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  دنراد و  یم  او  هدیدنسپ  راک  هب  هک  دنتسه  مه  ءایلوا ) )
. تسا میکح  دنمزوریپ و  دنوادخ  انامه  دهد , یم  رارق  شتمحر  لومـشم  يدوز  هب  دنوادخ  ار  نانآ  دنرب , یم  نامرف  (ص ) ربمایپ ادخزا و 

راگزاس مه  اب  یناعم  نیا  همه  هک  تسا  هدمآ  یتسرپرـس  یناسرددم و  يداقتعا , یبسن و  یکیدزن  یتسود , يانعم  هب  تغل  بتکرد  ّیلو ) )
, یکیدزن تیمیمـص و  يدـنم , هقالع  لـیلد  هب  ناـمیا  اـب  ياـهناسنا  تفگ : ناوت  یم  هیآ  نیا  مهف  اـب  هطبار  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنیامن . یم 

بترتم لاح  ره  هب  دنراد . یم  زاب  دب  راکزا  دنناوخ و  یم  ارف  کین  ياهراک  هب  ار  رگیدـکی  لباقتم , یتسرپرـس  قح  یناسرددـم و  گنهآ 
, یقلت نیا  هیاپ  رب  دراد و  هتفهن  دوخ  رد  ار  یتسرپرـس  قح  ءاـیلوا )  ) هژاو هک  تسا  نیا  ياـیوگ  هیآ  رد  تیـالو  قح  رب  یهن  رما و  نتخاـس 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قـح  و  دنتـسه ) ادـخ  بناـج  زا  رگیدـکی  رب  یتسرپرـس  تیـالو و  یعوـن  ياراد  ناـمیا  اـب  نادرم  ناـنز و  )
رد ادخ  زا  تباین  هب  يرگتیاده  هشیدـنا  ای  یهللا  ۀـفیلخ  هشیدـنا  ناوت  یم  ار  نآرق  یـسایس  هشیدـنا  تیریدـم  هصرع  رد  نز  .51 ج ) دنراد

یهاگآ و اهنآ  نیتسخن  هک  دراد  یهللا  ۀـفیلخ  تیوه  زین  نآرق  رد  تموکح  یگتـسیاش  ياهکالم  لیلد  نیمه  هب   52, دیمان یناسنا  هعماج 
هغدـغد اـت  دـیامن  یم  حرطم  زین  ار  وا  یهاـگآ  ملع و  درب  یم  ماـن  هفیلخ )  ) ناونع هب  ناـسنا  شنیرفآ  زا  هک  یماـگنه  نآرق , تسا . شناد 

اولاق ۀفیلخ  ضرألا  یف  لعاج  ّینإ  ۀکئالملل  ّکبر  لاق  ذإ  و  : ) دناسر تابثا  هب  تفالخ  يارب  ار  ناسنا  تقایل  دـیادزب و  ار  ناگتـشرف  رطاخ 
ّمث اهّلک  ءامسألا  مدآ  مّلع  و  نوملعتالام . ملعأ  ّینإ  لاق  کل  سّدقن  كدمحب و  حّبسن  نحن  ءامّدلا و  کفسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتأ 

. میکحلا میلعلا  تنأ  ّکنإ  انتمّلع  ام  ّالإ  انل  ملعال  کناحبـس  اولاق  نیقداص . متنک  نإ  ءالؤه  ءامـسأب  ینوئبنأ  لاـقف  ۀـکئالملا  یلع  مهـضرع 
: دنتفگ تشامگ ! مهاوخ  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچ  /33ـ30 و  هرقب … مهئامـسأب ) مهئبنأ  مدآ  ای  لاق 
هب مینک و  یم  هیزنت  ار  وـت  وـت  شیاتـس  اـب  اـم  هک  نآ  لاـح  دزیرب و  اـهنوخ  دزیگنا و  داـسف  نآ  رد  هک  يراـمگ  یم  ار  یـسک  نآ , رد  اـیآ 

ناگتشرف رب  ار  اهنآ  سپس  تخومآ و  مدآ  هب  ار  اهمان  مامت  ادخ  و  دیناد . یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  دومرف : میزادرپ ؟ یم  تسیدقت 
یـشناد يا  هتخومآ  هچنآ  زج  ار  اـم  وت ! یهزنم  دـنتفگ : دـیهد . ربخ  نم  هب  اـهنیا  یماـسا  زا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف  تشاد و  هضرع 

رایعم ناونع  هب  ار  یهاگآ  زین  تولاط )  ) ناتـساد رد  نآرق  زاس ! هاگآ  نانآ  یماسا  زا  ار  ناشیا  مدآ  يا  دومرف : میکح . اـناد و  ییوت  تسین ,
هللا ّنإ  لاق  : ) دناد یم  مسج  ملع و  رد  وا  ینوزفا  ار  یهدنامرف  هب  تولاط  یگدـیزگرب  لیلد  دـهد و  یم  رارق  دـیکأت  دروم  ییاورنامرف  قح 

رب ار  وا  ادـخ  تفگ : ناشربمایپ   247/ هرقب میلع ) عساو  هللا  ءاـشی و  نم  هکلم  یتؤـی  هللا  مسجلا و  ملعلا و  یف  ۀطـسب  هداز  مکیلع و  هافطـصا 
. دهد یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دنوادخ  تسا . هداد  يرترب  امـش  رب  یندب  يورین  شناد و  رد  ار  وا  هداد و  يرترب  امش 
هک تسا  هداد  ربخ  امـش  هب  ادـخ  53 و  .( ملعلل نوطبنتـسملا  مه  رمـالا  یلوأ  ّنأ  هللا  مکربخأ  دـقو  : ) دـیامرف یم  هطبار  نیارد  (ع ) یلع ماـما 
یم هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  ماما  دوصقم  دـنهاگآ . لـئاسم  ياـه  هشیر  زا  دـنراد و  ار  ملع  طابنتـسا  ناوت  هک  دنتـسه  یناـسک  نارادـمامز ,

…( مهنم هنوطبنتسی  نیذلا  هملعل  مهنم  رمألا  یلوأ  یلإ  لوسّرلا و  یلإ  هّودر  ول  هب و  اوعاذأ  فوخلا  وأ  نمألا  نم  رمأ  مهءاج  اذإ  و  : ) دیامرف
, دـنداد یم  عاجرا  ناشدوخ  زا  یمکاح  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  دـنهد , یم  راشتنا  دـسر  یتشحو  ای  تینما  ار  اهنآ  هک  هاگ  نآ  /83 و  ءاسن
هب یهاـگآ  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یفلتخم  ياـه  هزوح  يربهر  ياـهیهاگآ  دنتـسناد . یم  تریـصب  كرد و  ناـبحاص  ار  نآ  ناـمگ  یب 

هّیبن و ۀنس  هللا و  باتکب  مهملعأ  ّالإ  ۀمالا  یلع  ۀفیلخلا  نوکی  نأ  یغبنیفأ  : ) دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  تسا , تنـس  نآرق و  میلاعت  فراعم و 
هللا ّنإ  :) هللا لاق  و  ( 35/ سنوی () نومکحت فیک  مکل  امف  يدـهی  نأ  ّالإ  يّدـهیال  نم  مأ  عبّتی  نأ  ّقحأ  ّقحلا  یلإ  يدـهی  نمفأ   ) هللا لاق  دـق 

ناـنآ رب  تنـس , نآرق و  هب  تما  نیرت  هاـگآ  زج  هک  تسا  راوازـس  اـیآ   54 (.( 247/ هرقب ) مسجلا ملعلا و  یف  ۀطـسب  هداز  مـکیلع و  هافطـصا 
سک نآ  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  قح  يوس  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  نآ  لاح  دـنک  تموکح 

ار وا  دنوادخ  انامه  : ) تسا هدومرف  و  دـینک . یم  يرواد  هنوگچ  دوش  یم  هچ  ار  امـش  دـننک !) شتیادـه  رگم  دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک 
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مهاوقأ رمألا  اذـهب  سانلا  قحأ  نا  سانلا  اهّیا  : ) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسا .) هداد  رایـسب  ییاناوت  ییاـناد و  ار  وا  امـش و  رب  هدـیزگرب 
هرادا رد  هک  تسا  یـسک  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  مدرم !  55 .( لتق یبأ  ناف  بتعتـسا , بغاش  بغـش  ناف  هیف , هللا  رمأب  مهملعأ  هیلع و 

رگا دـنادرگزاب و  قح  هب  تخیگنارب  هنتف  درک و  بوشآ  ار  هک  ره  اـت  دـشاب , رتاـناد  نآ  دروـم  رد  یهلا  ناـمرف  هب  تبـسن  رتدـنمورین و  نآ 
هنیمز مه  تسا و  تیبوبحم  لـماع  مه  هک   56 تسا تلادع   , نآرق یسایس  رکفت  رد  مکاح  مود  طرـش  یگژیو و  دنک . دوبان  دیزرو  عانتما 

هب ادخ   58/ ءاسن لدـعلاب ) اومکحت  نأ  سانلا  نیب  متمکح  اذإ  اهلهأ و  یلإ  تاـنامألا  اوّدؤت  نأ  مکرمأـی  هللا  ّنإ  . ) يرتسگداد يزیتس و  متس 
لیذ هر ) ) ینیمخ ماما  دینک . هشیپ  تلادع  دیدومن , تموکح  مدرم  نیب  نوچ  دـیراذگاو و  اهنآ  لها  هب  ار  اهتناما  هک  تسا  هداد  نامرف  امش 
یکی دوش , ّدر  شلها  هب  دیاب  تناما  نیا  دشاب و  یم  اهنآ  زا  یکی  تموکح  هک  تسا  ینید  روما  مامت  تانامالا )  ) زا دارم  : ) دیامرف یم  هیآ 
لئاسم رد  روهظ  متمکح ) اذا   ) و دشاب , لدـع  نیزاوم  رب  تموکح  روما  زا  يرما  ره  دـیاب  هفیرـش  هیآ  بجوم  هب  تسا و  تموکح  اهنآ  زا 

, هطوبرم ياـهیهاگآ  یتاذ , ياهیگتـسیاش  راـنک  رد  نآرق   57 .( دریگ یم  رب  رد  ار  ناگدـننک  تموـکح  هـمه  یــضاق و  دراد و  یتـموکح 
ریذپان بانتجا  یترورـض  رادمامز , يارب  زین  ار  نارگید  تایبرجتو  اه  هاگدـید  زا  يریگ  هرهب  تروشم و  تیاعر  تلادـع , نید و  تخانش 

هب باـطخ  دـنوادخ  دروآ . یم  مهارف  ار  یموـمع  تکراـشم  هنیمز  مه  دـنک و  یم  يریگوـلج  دادبتـسا  زا  مه  هنوـگ  نیدـب  دسانـش و  یم 
لها تصخـش  نییبت  ماقم  رد  نآرق  نک . تروشم  ناـنآ  اـب  اـهراک  رد  /159 و  نارمع لآ  رمألا ) یف  مهرواـش  و  : ) دـیامرف یم  (ص ) ربماـیپ

نامکاح هیآ , ود  نیا  ساسا  رب  دریگ . یم  تروص  تروشم  ساـسا  رب  ناـنآ  راـک  /38 و  يروش مهنیب ) يروش  مهرمأو  : ) دـیوگ یم  نامیا 
اب تروـشم  زا  (, 59/ ءاسن ) دـنا هدـش  رما  ناـشیا  زا  تعاـطا  هب  مدرم  دـنا و  هدـش  هدـیمان  رمـالا ) اولوا   ) تموکح راـک  تیمها  لـیلد  هب  هک 

مهارف دوخ  رد  ار  هدـش  دای  طرـش  هس  دـنناوت  یم  نانز  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  دـنریزگان . هبرجت  لها  نارظن و  بحاـص  ناصـصختم ,
ناتـساد لـقن  اـب  هک  دراد  لوبق  ناـنز  رد  ار  ییاـناوت  نینچ  اـهنت  هن  نآرق  دـنناسر . تاـبثا  هب  هعماـج  هرادا  يارب  ار  ناـش  یگتـسیاش  هدروآ 

اهیأ ای  تلاق  : ) دهد یم  رارق  دیکأت  دروم  زین  ار  نآ  تینیع  ققحت و  نامیلس , ترضح  اب  دروخرب  رد  يو  یـسایس  ریبدت  سیقلب و  تموکح 
نامیلس يوس  زا  هک  تسا  هدمآ  نم  يارب  دنمجرا  يا  همان  نارس ; يا  تفگ : ابـس  هکلم  /36ـ29  لمن … میرک ) باتک  ّیلا  یقلأ  ّینإ  ألملا 

نارـس يا  تفگ : دـییآرد ). تعاطا  رد  زا  نم  رب  دـینکم و  یگرزب  نم  رب  نابرهم . رگتمحر و  دـنوادخ  ماـن  هب  : ) هک تسا  نیا  نآ  تسا و 
رگنب تسوت  اب  راک  رایتخا  میروالد و  دنمورین و  تخس  ام  دنتفگ : ما . هدادن  هلصیف  ار  يراک  امـش  روضح  یب  هک  دیهد  رظن  نم  هب  راکرد ,

یم هنوگ  نیا  دـننادرگ و  یم  راوخ  ار  شنازیزع  هاـبت و  ار  نآ  دـنیآرد , يرهـش  هب  نوچ  ناـهاشداپ  تفگ : هکلم  یهد . یم  يروتـسد  هچ 
ریبدـت زیمآ  شیاتـس  يرورپزاب  دـندرگ . یم  زاب  يزیچ  هچ  اـب  ناگداتـسرف  هک  مرگن  یم  متـسرف و  یم  ناـشیوس  هب  یناـغمرا  نم  و  دـننک ,
تیاور نیا  اب  يدج  ضراعت  رد  نآرق  رد  (ع ) نامیلـس هدـنهد  رادـشه  همان  ربارب  رد  دـیماجنا , ابـس )  ) مدرم تاجن  هب  هک  سیقلب  یتموکح 

چیه  58 .( ةأرما مهرمأ  اّولو  موق  حلفی  نل  : ) دیآ یم  رامـش  هب  تنـس  لها  ناهج  رد  نز  تموکح  قح  نارکنم  كردم  نیرتربتعم  هک  تسا 
نیا صوصخ  رد  مییوگب  هک  تسا  نیا  ینتفریذپ  لح  هار  دـنراذگاو . ینز  هب  ار  ناش  تموکح  مامز  هک  یمدرم  دـنوش  یمن  راگتـسر  هاگ 

ار سراف  تسکـش  ندوب  یعطق  هک  هدوب  نیا  ناشیا  ضرغ  هکلب  هدوبن , تلع  نایب  ةأرما ) مهرما  اّولو   ) هلمج زا  (ص ) ربماـیپ فدـه  تیاور 
مییوگب هکنیا  اـی  تسا , هتـسج  هرهب  سراـف  مدرم  ناـمز  نآ  یگژیو  تمـالع و  ناونع  هب  يرـسک )  ) رتـخد یتسرپرـس  زا  دـیامرف و  وگزاـب 

تسا نیا  یپ  رد  ای  و  دنروآ , يور  دادبتسا  لامعا  هب  هتسیاب  مزال و  طیارش  نتشادن  لیلد  هب  هک  دراد  ینانز  هب  هاگن  تسد , نیا  زا  یتایاور 
هب تموکح  تیعورـشم  لاوز  هنرگ  دناسانـشب و  رت  نیرفآرطخ  نانآ , تیـسنج  هژیو  ياهـشیارگ  لیلد  هب  ار  تقایل  یب  نانز  تیمکاـح  هک 

ناـنز هب  يرواد  تموکح و  راـک  هرادا  يراذـگاو  تیعورـشم  اـب  نآرق  رهاـظ  لاـحره  هب  درادـن . ناـنز  هب  صاـصتخا  یگتـسیاشان , لـیلد 
راگزاسان زین  يرگید  تایاور  اب  هک  نآرق  رهاظ  اب  اهنت  هن  نز , تواضق  ییاورنامرف و  فلاخم  تایاور  و  دـهد , یم  ناـشن  رتشیب  یناوخمه 

هللا و باتکب  اهتیب  یف  یـضقتل  ةأرملا  نأ  یّتح  هنامز , یف  ۀمکحلا  نوتؤت  . ) تسا هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  هنومن  باب  زا  دشاب , یم 
هیاپرب شدوخ  هناخ  رد  دناوت  یم  نز  هک  دیآ  یم  امـش  غارـس  هب  يا  هنوگ  هب  دوعوم  يدـهم  نامز  رد  تمکح  ملع و   59 .( هللا لوسر  ۀنس 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 375 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـشاب  یتاـیاور  هب  دنتـسم  تسا  نـکمم  دـشاب  یـضاق  مکاـح و  دـیابن  نز  هـکنیا  رب   60 عامجا ياـعدا  دـیامن . تواـضق  تنـس  نآرق و 
: اریز تسا ; لکـشم  هطبار  نیا  رد  اـهقف  همه  قاـفتا  تاـبثا  نیا , رب  هوـالع  دـنک . یم  يروآداـی  ار  ناـنز  تواـضق  تموکح و  تیعوـنمم 

زین صاصق )  ) و دـح )  ) دروم رد  ار  نز  تواضق  يربط  ریرج  نبا  دـنناد . یم  زیاج  صاصق )  ) و دـح )  ) دروم رد  زج  ار  نز  تواضق  نایفنح 
شخب تعانق  زین  تسد  نیا  زا  ییاهلالدتسا  هک  تسا  نشور   61. دراد قفاوم  رظن  زین  نز  تموکح  اب  یسلدنا  مزح  نبا  و  درامش , یم  زیاج 

يارب یـضاق  و  نیملـسم , راک  ماجنا  داهج و  يارب  ربهر  هک  تسین  تواضق  يربهر و  هتـسیاش  لیلد  نیا  هب  نز  : ) دیوگ یم  هک  دـشاب  یمن 
دناوت یمن  یناوتان  لیلد  هب  دور و  نوریب  هناخ  زا  دـیابن  ندوب  سومان  لیلد  هب  نز  و  دـنرب , رـس  هب  هناـخ  زا  نوریب  یتسیاـب  اـهاوعد , هلـصیف 

راـک هب  نتخادرپ  و  لـقع , هن  تـسا و  قـفاوم  نآرق  هـن  هناـخ , رد  نز  نتخاـس  ینادـنزاب  دـیدرت  یب   62 (. دـهد ماجنا  ار  اهراک  زا  يرایـسب 
ياـه هصرع  رد  ناـنز  روضح  اـب  نآرق  رهاـظ  يراـگزاس  مغر  هب  اـه  هغدـغد  هاگتـساخ  درادـن . زاـین  یمـسج  ناوت  هب  يرواد  تموکح و 

هب هجوت  اب  فلا . ریز : ياهشسرپ  هب  ییوگخساپ  هبناج و  همه  هعلاطم  هب  دراد  یگتـسب  یعطق  ییاهن و  يرواد  یعامتجا , ياهتیلاعف  فلتخم 
نانز هقالع  دروم  ياهراک  هک  تیعقاو  نیا  تشادرظن  رد  اب  زین  دراد و  ییافک  بجاو  ناونع  اهنآ  زا  يرایسب  ای  یمومع  لغاشم  همه  هکنیا 

رب هک  دراد  دوجو  یتحلـصم  ایآ  دراد , یپ  رد  ار  یهجوت  روخرد  یعامتجا  تبثم  راثآ  دریگ  یم  ماجنا  نانآ  طـسوت  یعیبط  تروص  هب  هک 
ینیع بجاو  لکش  ییافک  ياهبجاو  دیآ و  باسح  هب  ترورض  کی  مرحمان  رانک  رد  یعامتجا  تیلاعف  هنحـصرد  نز  ندناشک  نآ  ساسا 

شـشوج راهم  یمومع و  تفع  تیاعر  ایآ  درم , توهـش  ندوب  یمجاهت  شیامن و  شیارآ و  هب  نز  هقالع  هب  هجوت  اب  ب . دریگب ؟ دوخ  هب 
نز لباقتم  دامتعا  يدنم و  هقالع  ایآ  ج . تسا ؟ ینتفای  تسد  فلاخم  سنج  ود  یناوج  ياهلاس  رد  هژیوب  راک , طیحم  رد  یسنج  نایغط  و 

نز و دامتعا  يدـنم و  هقالعاب  دنـشاب  یم  طابترا  رد  فلتخم  نانز  نادرم و  اب  یعاـمتجا  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـه  هنحـص  رد  هک  يدرمو 
, یگداوناـخ یـصخش و  یگدـنز  هب  نز  يدـنم  هقـالع  اـیآ  د . تسا ؟ ربارب  دـنراد , دوخ  فلاـخم  سنج  اـب  ار  طاـبترا  نیرتمک  هک  يدرم 
اب وا  طسوت  یعامتجا  تامدخ  هک  ددرگ  یمن  ببس  ندش , یصوصخ  هب  درم  تیاده  نادنزرف و  حلاصم  نیمأت  هداوناخ , طیحم  یهدناماس 

, شیب مک و  هک  يراد ) هچب  نامیاز و  يرادراب , هنایهام , تداع   ) نانز هژیو  ياهیراتفرگ  ایآ  ه .ـ دریذپ ؟ ماجنا  هدیدنسپ  نادنچ  هن  یتیفیک 
میمـصت ماقم  رد  ندوب  یفطاع  ایآ  و . دنک ؟ یمن  دـیدهت  ار  هعماج  عفانم  دـهاک  یم  ار  یعامتجا  ياهراک  لئاسم و  يریگ  یپ  ناوت  بات و 

ياهتیلاعف دوش , یم  يزرودرخ  شهاک  ثعاب  یعیبط  تروص  هب  دهد و  یم  لیکشت  ار  نانز  یناور  تلاح  نیرتزراب  هک   63 مادقا يریگ و 
ياه هنیزگ  نتشاذگ  رانک  هعلاطم و  زا  سپ  هعماج  هرادا  رد  اهراک  یفرط  زا  ز . دهد ؟ یمن  رارق  دیدهت  دروم  ار  نانآ  یتیریدم  یعامتجا ـ 

راتفرگ رتدوز  رترب , هنیزگ  باختنا  فلتخم و  ياـه  هنیزگ  اـب  ییوراـیور  رد  هک  دـنمهتم  ناـنز  رگید  يوس  زا  دریذـپ و  یم  ماـجنا  ددـعتم 
نیا تیعقاو  دراد ؟ دوجو  شخب  نانیمطا  لح  هار  تسب , نب  عون  نیا  زا  نانآ  ندـمآ  نوریب  يارب  ایآ   64! دنوش یم  یگدنامرد  یگتفشآ و 

زا عافد  درم و  نز و  يربارب  ياغوغ  زا  رود  هب  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  رـسیم  یتروص  رد  اـهنت  هدـشدای  ياـه  هغدـغد  شیادز  هک  تسا 
هدنزاس رثؤم و  شقن  تمارک و  هب  رت  نوزف  هجوت  هداوناخ , تحلصم  تلاصا و  یناسنا , ینید و  ياهـشزرا  تیاعر  اب  یتسینیمف , ياهـشلاچ 

ناـمز رد  رداـم  تفوطع  شیاـسآ و  هب  ناـکدوک  زاـین  هب  هجوت  رهوش , قوقح  هب  ماـمتها  درم , نز و  طـباور  هزوح  رد  تفع )  ) ظـفح نز ,
ياه يدنم  هقالع  اه و  يدمآراک  یعامتجا و  یگدنز  هنهپ  رد  نانز  هقالع  دروم  ياهراک  تشاد  رظن  رد  یگراوخریـش , هرود  يرادراب و 
نانز یماگمه  هنرگ  دیامن و  مهارف  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  هزوح  رد  نز  لاعف  روضح  يارب  ار  هنیمز  یعامتجا ; لغاشم  يراذـگاو  رد  نز 

. ود هداوناخ . داینب  یـشاپورف  لزلزت و  کـی . تشاد : دـهاوخ  هارمه  ار  ریز  هناـگ  هس  ياهدـمایپ  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  هنحـص  رد  نادرم  اـب 
مک لیلد  هب  نانز  هب  نادـنزرف  رهوش و  بسانمان  شنکاو  هس . ردام . ّتبحم  اب  هتخیمآ  تیبرت  شهاـک  لـیلد  هب  هعماـج , رد  داـسف  شرتسگ 

, نیسحدمحم ییابطابط , . 1 اه : تشون  یپ  یگدـنز . ریخا  ياـهلاس  رد  هژیوب  ناـنز  يوس  زا  ییاـهنت  ساـسحا  هجیتن  رد  ناـنآ ;و  یهجوت 
, یلمآ يداوج  . 3 . 1/505 هغالبلاراد , فاشکلا , ریسفت  هللاراج , يرـشخمز , . 2 . 4/343, یملعا هسسؤم  توریب , نآرقلاریـسفت , یف  نازیملا 
, نیـسح دمحم  هللا , لضف  هب : دوش  هعجارم  ياهلاکشا 4,5,6  هعلاطم  يارب  . 5 . 368 نامه , . 4 . 366 لالج , لامج و  هنیآ  رد  نز  هللادـبع ,
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(60) ددـع قلطنملا , هلجم  نیملـسملا , ۀـبلطلل  یناـنبللا  داـحتالا  ةاـیحلا ,) ۀـکرح  یف  یمالـسالا  اـهرود  ۀـینآرقلا و  ةأرملا  ۀیـصخش   ) هلاـقم
, نارهت بایرز , سابع  همجرت  هفـسلف , خـیرات  تنارود , لـیو  . 7 موس . حاحـصا  نیوکت , رفـس  قیتع , دـهع  سدـقم , باتک  . 6 . 11 هحفص

تناژ . 9 . 94, سمره تاراشتنا  ییابطابط , نیدـلا  ءالع  همجرت  نز , دایقنا  لیم , تراوتـسا  ناج  . 8 . 80, یگنهرف یملع  تاراشتنا  تکرش 
تاراشتنا يوضر , اویش  رورـس  همجرت  درم , نز و  تبازیلا , د . . 10 . 65, ندال تاراشتنا  یتمحر , دازهب  همجرت  نانز , یـسانش  ناور  دیاه ,

تاذل تنارود , لیو  . 12 . 1/313 هشیدنا , رشن  نادراک , دمحم  یلع  همجرت  یعامتجا , یـسانش  ناور  نیالکوتوا , گرب  . 11 . 47 ناتسد ,
, تنارود لیو  . 15 . 135 نامه , . 14 . 137 نامه , . 13 . 139, یمالسا بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  بایرز , سابع  همجرت  هفـسلف ,

تاراشتنا مالسا , رد  نز  قوقح  ماظن  یضترم , يرهطم , . 18 نامه . . 17 . 141 143 ـ  هفسلف , تاذل  تنارود , لیو  . 16 . 299 هفسلف , خیرات 
, يرورـس نیـسحدمحم  همجرت  درم , نز و  یفالتخا  یـسانش  ناور  هریپ , هژور  . 20 . 145 هفـسلف , تاذل  تنارود , لیو  . 19 . 165 اردص ,
,1373 دشر , یـسانش  ناور  يدابآ , فطل  نیـسح  يرون و  یمرک  اضر  رویدـک , نیورپ  د . نسوس , د . . 21 . 76 , 1370 دازناج , تاراشتنا 
رد نز  قوـقح  ماـظن  زا : لــقن  هـب  هرامــش 101  زور , نز  هـلجم  . 23  . 1/313 یعاـمتجا , یــسانش  ناور  نیـالکوتوا , كرب  . 22 . 348

.5/13 ۀـفرعملاراد , توریب , مالا , باتک  سیردا , نبا  یعفاش , . 25 . 300 هحفص هرامش 17 ,  5  , لاس دقن , باتک  همانلـصف  . 24 . 170, مالسا
, توریب نآرقلاریـسفت , یف  ناـیبتلا  نـسح , نبدـمحم  یـسوط , . 27 . 174, ۀـیملعلا بـتکلاراد  نآرقلا , ماـکحا  سیردا , نـبا  یعفاـش , . 26
.29 . 5/141 1405ق , یبرعلا , ثارتلا  ءایحاراد  توریب  نآرقلا ,, ماـکحأل  عماـجلا  دـمحم , یبطرق , . 28 . 3/170 یبرعلا , ثارتلا  ءاـیحاراد 
, دمحا یلیبدرا , ; 3/207 نآرقلا , ما  ـ کحأل عماجلا  دـمحا , نب  دـحم  یبطرق , ; 2/273 نآرقلا , ریـسفت  یف  نایبتلا  نسح , نبدحم  یـسوط ,
.31 . 7/120 ۀیمالسالا , فراعملا  ۀسسؤم  ماهفألا , کلاسم  یناث , دیهـش  . 30 . 2/676 نینمؤم , تارا  ـ ـشتنا نآرقلا , ماکحأ  یف  نا  ـ یبلا ةدبز 
,6/54 ۀیمالــسالا , بـتکلاراد  یفاـکلا , عورف  بوـقعی , نبدـمحم  ینیلک , . 32 74ـ71 . مالـسا , رد  نز  قوـقح  ماـظن  یــضترم , يرهطم ,
ةأرملا و ماکحا  یف  لـصفملا  میرکلادـبع , نادـیز , . 34 . 224, یبرعلا یفاـقثلا  زکرملا  فوخلارئاود , دماحرـصن , دـیزوبا , . 33 . 1 ثیدح
, یبرعلا ثارتـلا  ءاـیحاراد  توریب , ناـیبلا , عمجم  نسح , نب  لـضف  یـسربط , . 35 و 4/33 .  7/165 ۀیمالسالا , ۀعیرـشلا  یف  ملـسملا  تیبلا 

تیبلا ةأرملا و  ماکحا  یف  لـصفملا  میرکلادـبع , نادـیز , . 37 . 46 اهدودح , اهتیعرـش و  ةأرملا  ۀـیالو  یطعملادـبع , یمویب , . 36 . 3/355
, مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  یـضترم , يرهطم , . 39 369ـ371 . لامجو , لـالج  هنیآ  رد  نز  هللادـبع , یلمآ , يداوج  . 38 . 4/217 ملسملا ,
, توریب ۀیوبنلا , ةریسلا  ماشه , نبا  . 42 . 1/256 ۀفرعملاراد , توریب , يراخبلا , حیحص  يراخب , . 41 . 72 نایبلا , عمجم  یسربط , . 40 . 202
1410ق,8. ۀیفاقثلا , ۀبتکم  لوزنلا , بابـسا  يدحاو , . 45 2/80و79و71 . نامه , . 44 . 2/67 نامه , . 43 . 1/356 یبرعلا , ثارتلا  ءاـیحاراد 
, ماشه نبا  . 47 ربیخ . هوزغ  يزاغملا , باـتک  يراـخبلا , حیحـص  ثیدـح 2531 ; , داهجلا باـتک  دواد , یبا  ننـس  نامیلـس , دواد , یبا  . 46

باتک يراخبلا , حیحص  . 50 . 4/244 یملعا , هسسؤم  یفاصلا , ریـسفت  ضیف , یناشاک , . 49 . 71 2/79 ـ  نامه , . 48 . 3/91 ۀیوبنلا , ةریسلا 
گنهرف و زکرم  مق , امنهار , ریـسفت  ربکا , یناجنـسفر , یمـشاه  . 51 ثیدـح 7138 . لوسّرلا ,) اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هلوق باـب  ماـکحالا ,

جهن نآرق و  یـسایس  هـیرظن  هلاـقم :  , 23 هرامش 24 ـ  ینآرق , ياهـشهوژپ  همانلـصف  یمالـسا , تاغیلبترتفد  . 52 . 7/188 نآرق , فراـعم 
.54 . 4/151 ناـمعنلا , ۀـعبطم  فجن , هغـالبلا , جـهن  كردتـسم  یف  ةداعـسلا  جـهن  رقابدـمحم , يدومحم , . 53 یقیبطت . هاگن  اـب  هغـالبلا ,
, ینیمخ ماما  . 56 هبطخ 173 . هغالبلا , جهن  یضر , دیـس  . 55 . 1401,151 یملعا , هسـسؤم  توریب , جاجتحالا , یلع , نب  دمحا  یـسربط ,

ثیدـح رـصیق , يرـسک و  یلا  یبنلا  باتک  باب  يزاغملا , باتک  يراـخبلا , حیحـص  . 58 . 93 نامه , . 57 . 51, ربکا داهج  هیقف و  تیـالو 
هقفلا نمحرلادـبع , يریزجلا , . 60 . 345  / 1 قودـص , هناخباتک  يرافغ , داوجدـمحم  همجرت  ینامعن , تبیغ  دـمحم , ینامعن , . 59 . 4425

, یفجن ; 4/67 نایلیعامسا , یتاعوبطم  هسسؤم  مق , مالسالا , عیارـش  ققحم , یلح , ; 5/416 یبرعلا , ثارتلا  ءایحاراد  ۀعبرالا , بهاذم  یلع 
یف لصفملا  میرکلادبع , نادـیز , . 61 . 12 14 ـ   / 40 یبرعلا , ثارتلا  ءایحاراد  توریب , مالـسالا , عیارـش  یف  مالکلا  رهاوج  نسحدـمحم ,
انیج . 63 . 43, ةأرملا ۀـیالو  یطعملادـبع , یمویب , زا : لـقن  هب   10/77 يوغبلل , ۀنـسلا  حرـش  . 62 . 4/301 ملـسملا , تیبـلا  ةأرملا و  ماـکحا 
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: زا لقن  هب   115 طباور , نادرم و  نانز  يرک , ناج  . 64 هحفص 27 . هرامش 7 , لاس 10 , نز , مایپ  زا : لقن  هب   19 1/20 ـ  نز , حور  زوربمل ,
. نامه نز , مایپ 

ییامندوخ هب  لیم  ایح و  نز ، 

تـشادهب يارب  مالـسا  یلمع  راکهار  ایح ،  تفـص  نینچمه  اه و  مناخ  رد  ییامن  دوخ  هب  لیم  لوبق  اـب  اـت  مینآ  رب  تـالاقم  يرـس  نیا  رد 
هب هک  تسا  ییامندوخ  جّربت و  هصیـصخ  نانز ، مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  نانز  هب  جّربت  هزیرغ  صاـصتخا  . 1 مینک :  نییبت  ار  ناـنز  یناور 

ار نآ  هدرک و  تبحـص  ناـنز  ییاـمندوخ  جّربت و  زا  باـجح ، تاـیآ  زا  هیآ  ود  رد  نآرق  دراد . دوجو  ناـنآ  رد  یعیبط  يزیرغ و  تروص 
ربارب رد   ) ناـنز يا  ( 33 بازحا : ( ) َیلوُْألا ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َـالَو  : ) دـیامرفیم اـج  کـی  رد  تسا . هدرک  هداوناـخ  طـیحم  هب  دودـحم 

( ٍهَنیِزب ٍتاجِرَبَتُم  َْریَغ  : ) دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  نیتسخن ؛ تیلهاج  نارود  ییامندوخ  دـننام  دـینکن ؛ ییامندوخ  دـیوشن و  رهاـظ  مرحماـن )
تسا و هنانز  ياهیگژیو  زا  جّربت  ییامندوخ و  هزیرغ  دـننکنییامندوخناشیاهشیارآواهتنیز . اب  نامرحمان ) ربارب  رد  ، ) ناـنز ( 60: رون )

نادرم هک  تسین  موهفم  نیا  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  . تسا هدـش  بجاو  ناـنز  يارب  باـجح  شـشوپ و  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رتمک  نادرم  رد 
یـسنج ياههبذاج  نتـشاذگ  شیامن  هب  ییامندوخ و  جّربت و  زا  ار  نانز  طقف  تایآ  نیا  رد  نآرق  دـنرادن .  شـشوپ  رد  یتیدودـحم  چـیه 

جّربت ییامندوخ و  هزیرغ  هک  دوشیم  هدـیمهف  بلطم  نیا  رهاظ  زا  تسا . هتفگن  ینخـس  نادرم  جّربت  زا  هدرک و  یهن  مرحمان  ربارب  رد  دوخ 
هب عوضوم  نیا  هتبلا  . تسا هدـش  بجاو  نانز  يارب  باجح  شـشوپ و  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رتمک  نادرم  رد  تسا و  هناـنز  ياـهیگژیو  زا 

نانز هب  نآ  صاصتخا  زین  هزیرغ و  نیا  راـثآ  هراـبرد  يرّهطم  دیهـش  دـنرادن .  شـشوپ  رد  یتیدودـحم  چـیه  نادرم  هک  تسین  موهفم  نیا 
ییارآدوـخ ییاـمندوخ و  هب  لـیم  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفاـی  ناـنز  هب  صاـصتخا  شـشوپ  روتـسد  مالـسا  رد  هکنیا  تـلع  اـما  : » دـیوگیم

نز نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا  هک  نانچمه  یچراکـش ؛ نز  تسا و  راکـش  درم  اهلد ، اهبلق و  بحاصت  رظن  زا  تسا . نانز  صوصخم 
مکح هب  هک  تسا  نز  نیا  دوـشیم . یـشان  وا  يرگیچراکـش  سح  عوـن  نیا  زا  ییارآدوـخ  هب  نز  لـیم  یچراکـش . درم  تـسا و  راـکش 

ياهفارحنا زا  یگنهرب  جّربت و  فارحنا  دنک ، ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخابلد و  ار  درم  دـنک و  يربلد  دـهاوخیم  دوخ ، صاخ  تعیبط 
ـ  رکذم سنج  درم ـ  ندرک  لیامتم  يارب  هزیرغ  نیا  دوجو   6 .« تسا هدیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه  ششوپ  روتـسد  تسا و  نانز  صوصخم 

ییامندوخ و هزیرغ  هراـبرد  . دـنک مهارف  ناـنآ  نیب  ار  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  تامّدـقم  هلیـسونیدب ، اـت  تسا  ثنؤم ـ  سنج  نز ـ  هب 
فورعم سانشناور  ( G,Lombroso  ) وزوربمل انیج  مناخ  دنراد . یبلاج  بلاطم  زین  نادنمشناد  زا  یخرب  یمالـسا ، عبانم  زا  ریغ  جّربت ،

رد  7 .« تسا دیدش  رایسب  ندش  دنسرخ  هیام  ندوب و  دنـسپ  دروم  نتخابلد ، ندوب و  ربلد  هب  هقالع  نز  رد  : » دیوگیم هرابنیا  رد  ییایلاتیا ،
هب هدیـشخب و  بولطم  يرثا  نارگید  مشچ  رد  هک  تسا  نآ  نز  یـساسا  ياـهوزرآ  قیمع و  تـالیامت  زا  یکی  : » دـیوگیم يرگید  ياـج 

عقاو عابط  عوبطم  دوخ ، مارخ  هویـش  هرخالاب  مّلکت و  زرط  ادص ، یگنهآ  شوخ  تاکرح ، ندوب  نوزوم  مادـنا ، ییابیز  هفایق ، نسح  هلیـسو 
یگدـنز رد  جّربت  ییارآدوخ و  هزیرغ  ریثأت  هرابرد  نینچمه  8 .« دزاس بوذـجم  ار  ناشحور  هدومن و  کیرحت  ار  اهنآ  تاساسحا  هتـشگ ،

راثآ هرابرد  زین  تنارود  لیو   9 .« دوشیم بوسحم  نز  یناگدنز  كّرحم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  نارگید ، بلج  هب  لیم  : » دیوگیم نانز 
هک ییاههبذاج  نآ  ریدقت  يراذـگجرا و  رد  تهج ، نیمه  هب  و  بلاط ، هن  دـشاب ، بولطم  رتشیب  دراد  لیم  نز  : » دـیوگیم نز  جّربت  هزیرغ 

هدـش هتفریذـپ  نادنمـشناد  نیب  رد  نز  هب  نآ  صاـصتخا  هزیرغ و  نیا  دوجو  لـصا  نیارباـنب ، تسا ». داتـسا  تسا ، درم  لـیم  دـیدشت  هیاـم 
يدـنمنوناق و دـنمزاین  یمدآ ، زیارغ  ریاـس  دـننام  ییارآدوخ  ییاـمندوخ و  هزیرغ  مالـسا  رد  جّربـت  هزیرغ  هب  هجوت  شرورپ و  . 2 10. تسا
، طیرفت ظاـحل  زا  هچ  طارفا و  ظاـحل  زا  هچ  هزیرغ ، نیا  لرتنک  مدـع  اریز  دوش ؛ زیهرپ  نآ  رد  طـیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  ینعی  تسا ؛ لرتنک 

هدش نییعت  ياهژیو  دودح  دح و  هزیرغ  نیا  يارب  مالـسا  نید  رد  ورنیا ، زا  دزادنایم . رطخ  هب  ار  وا  یتمالـس  تسا و  شخبنایز  نز  يارب 
مومذم زین  نآ  هب  یهجوتیب  هدـش ، بجاو  باجح  نآ  لرتنک  يارب  هدـیدرگ و  عونمم  نآ  رـصح  دـحیب و  يدازآ  هک  هنوگنامه  تسا و 
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يانعم هب  نآ  هب  یهجوتیب  هدـش و  یّقلت  ترورـض  کی  نانز  يارب  ندرک  شیارآ  تایاور ، یخرب  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هدـش  هدرمش 
ربمایپ زا  یثیدح  رد  دوشیم : هراشا  تایاور  نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  ییارآدوخ ، هزیرغ  نتفرگ  هدیدان 

اب رایـسب  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  نانز  نیرتهب  ياـهیگژیو  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا
ییارآدوخ و وا  يارب  دـشاب ، نتورف  عضاوتم و  شرهوش  اـب  دـشاب ، مرتحم  زیزع و  شماوقا  دزن  دـشاب ، نمادكاـپ  فیفع و  دـشاب ، تبحم 

مرحمان لباقم  رد  نز  يارب  ار  نآ  نآرق  هک  یجّربت  نامه  هب  اـقیقد  ثیدـح ، نیا  رد  دـشاب ». فیفع  مرحماـن  ربارب  رد  دـشاب و  هتـشاد  جّربت 
تسین راوازس  نز  يارب  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  يرگید ، تیاور  رد   11. تسا هدش  شرافس  شرهوش  هب  تبسن  هدرک ، عونمم 

12 .« دشاب ریپ  هچرگا  دشاب ، یلاخ  انح  گنر  زا  شتسد  تسین  راوازـس  و  دشاب ؛ دنبندرگ  کی  رگا  یتح  دشاب ، شیارآ  رویز و  نودب  هک 
: دیامرفیم یتیاور  رد  زین  مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما   13. دناوخن زامن  شیارآ  رویز و  نودب  نز  الُطُع ؛» ُةَأرَْملا  یِّلَُـصت  ال  : » دـیامرفیم نینچمه 
، هدـش هداد  نانز  ندـش  ابیز  يارب  یتاروتـسد  تایاور  یخرب  رد   14. دـننک هدافتـسا  رویز  زا  هراومه  نانز  ْیلِْحلا ؛» َنِْسْبلَی  ُءاـسِّنلا  ِلَزَت  َْمل  »
زا ناـنز  رگا   ) اریز راذـگماو ؛ وا  هب  تسا  نز  ییاـناوت  دـح  زا  شیب  هک  ار  يراـک  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) یلع ماـما  لاـثم ، يارب  تسا .

يراهب لگ  نز  هک  ارچ  تسا ؛ رتهب  اهنآ  ییابیز  ماود  یحور و  یباداش  اهنآ و  لاح  يارب  دنـشاب ) رود  هب  اسرفتقاط  تخـس و  ياـهراک 
هچ ناـنز ، همه  هـب  هـکنیا  زا  سپ  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  نـینچمه   15 .« شوکتخـس یناولهپ  هن  ساـسح ،) فـیطل و   ) تسا

( دـننک شیارآ  ابیز  ياهگنر  اـنح و  هب  ار  دوخ  تروص  تسد و  و   ) دـننک باـضخ  میاد  دـهدیم  روتـسد  رهوش ، نودـب  هچ  رادرهوش و 
تـسد هیبش  ناشتـسد  هک  دننک  باضخ  لیلد  نیا  هب  رهوش ، نودب  نانز  اما  دننک و  تنیز  ناشنارهوش  يارب  رادرهوش  نانز  اما  : » دیامرفیم
هاـتوک ار  دوخ  ياـهنخان  : » دوـمرف نادرم  هب  ربماـیپ  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه   16 .(« دـنامب اـبیز  فیطل و  و   ) دوشن نادرم 
ندادن تیمها  رطاخ  هب  نانز  یضعب  زا  ترـضح  نآ  یتح  دنکیم ». رتابیز  ار  امـش  اریز  دینکن ؛ هاتوک  ار  اهنخان  : » دومرف نانز  هب  و  دینک »
مشیربا لثم  اهسابل  زا  یضعب  ششوپ  هک  تسا  يدح  هب  نانز  شیارآ  ندرک و  تنیز  تیمها   17. تسا هدرک  داقتنا  ییابیز ، شیارآ و  هب 

نز تنیز  ایند  رد  ار  الط  دنوادخ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما   18 تسا هتفای  صاصتخا  نانز  هب  ناشییابیز  تیصاخ  تلع  هب  الط  و 
دندرکیم و تنیز  هرقن  الط و  اب  ار  ناشنانز  مالـسلامهیلع ) ) راهطا هّمئا   » هک هدمآ  تایاور  یخرب  رد   19 درک ». مارح  نادرم  رب  داد و  رارق 

ربماـیپ زا  یثیدـح  تسا ، نز  يارب  لّـمجت  شیارآ و  هب  مالـسا  تیمها  زا  یکاـح  هـک  يرگید  تاـیاور  زا   20 .« دنتشاد رارـصا  راک  نیا  رب 
. دننک شیارآ  انح  شوخ و  يوب  اب  ار  دوخ  دهدیم  روتـسد  دـنراد  انیبان  نارهوش  هک  ینانز  هب  یتح  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا

باضخ رطع و  لامعتـسا  اب  دومرف : دنک ؟ شیارآ  انیبان  رهوش  يارب  هنوگچ  نز  دش : لاؤس  ادخ  لوسر  زا  دومرف : مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما 
ناوتیم دندش ،  رکذ  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اهنت  و  دـنراد ،  دوجو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا   21. تسا شوخ  يوب  یعون  هک  ندرک ،

رد هک  یتروص  رد  تسا  هداد  روتسد  وا  هب  لباقم  رد  هدرک ، یهن  مرحمان  يارب  نز  ییامندوخ  جّربت و  زا  مالسا  نید  رگا  هک  تفرگ  هجیتن 
ییامندوخ هزیرغ  مالسا  نید  نیاربانب ، دشاب . شرهوش  رضحم  رد  رگا  هژیو  هب  دشاب ، هتـشاد  ییامندوخ  جّربت و  امتح  دشابن ، مرحمان  راظنا 

زا یقالخا ، ینورد و  ییابیز  ندـش  اراد  رب  هوـالع  ناـنز  هدرک  شـالت  تسا و  هداد  مه  تیمها  نآ  هب  هکلب  هتفرگن ، هدـیدان  ار  نز  جّربت  و 
هزیرغ یعیبط و  ياضتقا  هب  حیحص  یقطنم و  یخساپ  اهنت  هن  يرهاظ  ییابیز  شیارآ و  هب  هجوت  اریز  دنـشاب ؛ ابیز  باّذج و  مه  يرهاظ  رظن 

هب ار  طاشن  یباداش و  قیرط ، نیا  زا  دشاب و  رت  طاشناب  رتداش و  نز  دوشیم  ببـس  هکلب  تسا ، نارگید  هجوت  بلج  يرگهولج و  رد  نانآ 
ار شرهوش  هک  تسا  دنـسپلد  ابیز و  يرهاظ  نتـشاد  نز ، ندوب  طاـشن  اـب  مهم  لـماوع  زا  یکی  اریز  دـنک ؛ دراو  زین  شاهداوناـخ  یگدـنز 

هکنیا نمـض  رهوش ، يارب  ندرک  شیارآ  ندوب و  باّذج  رد  نز  شـشوک  دیآ . دـجو  هب  قیرط  نیا  زا  زین  دوخ  دروآ و  دـجو  هب  یپردیپ 
وا اریز  دزاسیم ؛ زاینیب  زین  مرحماننادرم  يارب  ییامندوخ  يرگهولج و  زا  ار  يو  دـنکیم ، اضرا  ار  جّربت  ییامندوخ و  هب  نز  یعیبط  زاین 
هب وا  يزیرغ  زاـین  مه  ناسنیدـب ، تسا . راداـفو  شایتـسود  رد  دزرویم و  قشع  وا  هب  اـتقیقح  هک  تسا  هدرک  ییارآدوخ  يرهوـش  يارب 
هب عجار  دعب  هلاقم ي  رد  تسا . هدشن  دراووایناورتمالسهب  یبیسآ  هتفای و  ییاهر  تافارحناوتافآ  زا  مه  هدش و  عابشا  لّمجت  شیارآ و 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 379 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، یقتملا نیدلاماسح  نبیلع  1 ـ  اه : تشون  یپ  دـیناوخ . یم  ایح  هزیرغ ي  نوماریپ  یبلاطم  نمینچمه  جربت و  هزیرغ ي  رد  طیرفت  طارفا و 
، توریب ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدمآ ، دحاولادبع  2 ـ  ص121 . ج 3 ، هلاسرلا ، ۀسسؤم  تاراشتنا  لاعفالا ، لاوقالاننـس و  یف  لاّمعلازنک 
« ًۀیـضرم ًۀیـضار  َکِّبَر  یِلا  یعَجِرا  هَِنئَمطُملا  ُسفنلا  اـهتَّیَا  اـی  Exhibitionism. 4 3 ـ  ثیدـح 1168 . تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسـسؤم 
ـ  5 تسا . دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاب ، راگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  حور  يا  وت  27و 28 ) رجف : )

، اردص نارهت ، مالسا ، رد  نز  یقوقح  ماظن  يرهطم ، یـضترم  6 ـ  88و 89 . ءارعـش :  ) میلـس بلقب  هّللا  یَتا  نم  ّالا  نونبال  لام و  عَفنَیال  َموَی 
ص 42. نامه ، 8 ـ  ص 15 . ، 1369 شناد ، نارهت ، سیئر ، هش  ماـسح  يرپ  همجرت  نز ، حور  وزوربمل ، اـنیج  7 ـ  ص436 . ج 19 ، ، 1379
،1369 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، بایرز ، سابع  همجرت  هفـسلف ، تاذـل  تنارود ، لیو  10 ـ ص 44 . نامه ، 9 ـ
، ینیلک بوقعی  نبدـمحم  ِهِْریَغ ؛». َعَم  ُناصِْحلا  اهِجوَز ، َعَم  ُۀَـجِّرَبَتُْملَا  اِهْلَعب ، َعَم  ُۀَـلیلَّذلَا  اـِهلْهَا ، یف  ُةَزیزَْعلَا  ُۀَـفیفَْعلا ، ُدوُدَْولَا  « ـ  11 ص223 .
َو ًةَدالَق ، اهُِقنُع  یف  َقَّلَعَت  ْنَا  ولَو  اهَـسْفَن  َلَّطَُعت  ْنَا  ِةأرَْمِلل  یغَْبنَیال  « ـ  12 ص324 . ج 5 ، ، 1367 هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا 
13ـ ص 459 . ج 4 ، نیشیپ ، یلماع ، ّرح  خیش  ًۀَّنِسُم ؛». ْتَناک  ْنِا  َو  احْـسَم  ِءانَْحلِاب  اهَحَـسْمَت  ْنَا  َْول  َو  ِباضِْخلا  َنِم  اهَدَی  َعَدَت  ْنَا  اَهل  یغْبنَیال 
َو اِهلاِحل  ُمَْعنَا  َِکلذ  َّنِاَف  اهَـسْفَن ، ُزِواُجی  ام  ِْرمَْالا  َنِم  ُةَأْرَْملا  ُکَّلَُمتـال  « ـ  15 ص475 . ج 6 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  14 ـ  نامه .

َنَّیَزَتَف ِلْعَْبلا  ُتاذ  اّمَا  « ـ  16 ص168 . ج 20 ، نیـشیپ ، یلماع ، ّرح  خیـش  ٌهَنامَرْهَِقب ؛». ْتَْسَیل  ٌۀَناْحیِر  َةَأْرَْملا  َّنِاَف  اِهلامَِجل ، ُمَْودَا  َو  اِهلاِبل  یخْرَا 
اوُّصَق ِلاجِّرِلل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  لاـق  17 ـ  ص97 . ج 2 ، نامه ، ِلاجِّرلا ؛». َدَـی  ُهَدَـی  ُِهبُْـشی  الَف  ِلْعَْبلا  ِتاذ  ُریَغ  اّمَاَو  اهِجوَِزل 

ج 4، نیـشیپ ، یلماـع ، ّرح  خیــش  18 ـ  ص491 . ج 6 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوـقعی  نبدـمحم  َّنَُکل ؛». ُنَیْزَا  ُهَّنِاَـف  َنْکُْرُتا  ِءاـسِّنِللَو  ْمُکَریفاـظَا ،
، نیشیپ ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  20 ـ  ص 414 . نامه ، ُهَْسُبل ». ِلاجِّرلا  یَلَع  َمَّرحَف  ِءاسِّنلا  َۀَنیز  اْینُّدـلا  یف  َبَهَّذـلا  ُهللا  َلَعَج  « ـ  19 ص380 .

ص167. ج 20 ، نیشیپ ، یلماع ، ّرح  خیش  21 ـ  ص324 . ج 5 ،

یناهج ياهتفایهر  رشب و  قوقح 

ینابم لیبق  زا  یتاعوضوم  لئاسم و  رادـماو  دنتـسه ، رگید  یتفرعم  ياههزوح  هدـننک  فرـصم  هک  یلئاسم  هعومجم  ناونع  هب  نانز  هلئـسم 
نیب ياهنویـسناونک  رـشب و  قوقح  هیمـالعا  رد  هشیر  ناـنز  قوقح  باـب  رد  هدـش  حرطم  ياههاگدـید  یخرب  هک  اـجنآ  زا  تسا . یقوـقح 

باسح هب  ون  ياهدیدپ  هجو  چیه  هب  یناسنا  قوقح  دنبایب . هرابود  یتئارق  یناهج  ياهقاثیم  دانسا و  نیا  هک  تسا  هدش  شالت  دراد . یللملا 
، زین تیعماج  تیلک و  رییغت ، تابث ، زا  اهنآ  تافـص  روطنیمه  قوقح و  نیا  نازیم  تسرهف و  نییعت  هب  تاـفتلا  هجوت و  هچناـنچ  دـیآیمن ؛
زا دارم  یعـضو ؟ ای  دـنایعیبط  رـشب ، قوقح  ایآ  هک  تسا  هدوب  حرطم  ناسنا  قوقح  باب  رد  یـساسا  رظن  ود  هراومه  دراد . نهک  یخیراـت 

قوقح ضرف ، نیا  رد  تسا . هدرک  اطع  اهناسنا  هب  یهلا  ترطف  ای  و  هنایارگ ) يدام  هاگدید  رد   ) تعیبط هک  تسا  یقوقح  یعیبط ، قوقح 
قوقح ياـنبم  هک  تسا  نیا  یعـضو  قوـقح  زا  دارم  دـشاب . هتـشاد  يرـشب  نورب  یتیهاـم  ًاـیناث : و  یلم ، ارف  ياهدـیدپ  ًـالوا : دـناوتیم  رـشب 
قوقح هدننک  نییعت  أشنم و  اهتلود ، رتعیـسو ، يریبعت  هب  ای  اهناسنا و  راتفر  لامعا و  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ؛ داد  رارق  هعـضاوم و  اهناسنا ،

کی زا  نوطالفا  طارقس و  نیب  عازن  دروم  یلصا  عوضوم  دسریم . مه  وطسرا  زا  شیپ  نانوی  هب  هنیرید ، یقوقح  ياوعد  نیا  قباوس  دنشاب .
هعوضوم قوقح  یعیبط و  قوقح  لباقت  ناییاطـسفوس ، اب  نوطالفا  لـباقت  دوب . یعیبط  قوقح  نیمه  رگید ، فرط  زا  ناییاطـسفوس  فرط و 

ناسنا زا  ینّیعم  تباث و  موهفم  رب  ینتبم  یعیبط  قوقح  نتفریذـپ  هک  ارچ  دنتـسنادیم ، دادرارق  ًاقلطم  ار  قوقح  أـشنم  ناییاطـسفوس ، تسا .
نورق رد  صیخلت ) اب   ) 10 ص 5 ـ  يدیب ، هرد  یعناص  رهچونم  همجرت  قوقح ، هفسلف  تناک ، دوبن . راگزاس  اهنآ  ییارگتیبسن  اب  هک  تسا 
نوناق اب  دمآیم ، باسح  هب  قوقح  روآ  مازلا  هرهچ  یعیبط و  قوقح  رگنایب  هک  یعیبط  نوناق  تیحیسم ، دنمرادتقا  هرکیپ  داجیا  اب  اطـسو و 

لئاق قوقح  نیا  نییعت  رد  فعاضم  یّقح  تیناحور  هقبط  يارب  تیحیـسم  هاگتـسد  هک  ییاجنآ  زا  یلو  تفر ؛ راک  هب  اـنعم  کـی  هب  یهلا ،
رد یتـالوحت  رما ، نیا  وریپ  دـشخب . تیعورـشم  هنارـسدوخ  یّقح  هب  اـی  دـهاکب و  قوقح  نیا  زا  دوخ  ياـههزومآ  هب  اـنب  تسناوتیم  دوـب ،
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هطیح رد  رـشب  لقع  يارب  هک  دندش  ادـیپ  رـصع  نامه  رد  سانیوکآ  ساموت  ریظن  ینافوسلیف  مینیبیم  هک  یعون  هب  دـمآ . دوجوهب  فیراعت 
فیرعت یهلا  نیناوق  رد  ناـسنا )  ) لـقاع تادوجوم  تکراـشم  هب  ار  یعیبـط  قوـقح  ناـنآ  دـندوب . لـئاق  عیـسو  ياهصرع  قوـقح ، كاردا 

نامه یعیبط  تالیامت  تسا و  ناسنا  لاعفا  رایعم  هدعاق و  لقع ، ساموت ، رظن  رد  تسا . نآ  زا  فشاک  لقع  هک  یقوقح  ینعی  دـندرکیم ؛
ص نامه ، دندرگیم . مالعا  لقع  طسوت  دنراد و  ناسنا  یعون  تعیبط  رد  هشیر  مه  یعیبط  نیناوق  هاگدید ، نیا  رد  دـناینالقع . تالیامت 

یعیبط نوناق  ییاطسو ، نورق  ینانوی و  ریاخذ   » عقاو رد  مهدجه  نرق  هفسالف  دش . يزاسزاب  دیدج  رـصع  رد  دعب  یتدم  هدیا  نیا   18 11 ـ 
، رییغت مدع  تابث و  ریظن : یفاصوا ؛ اب  ار  یعیبط  قوقح  هدیا ، ود  ره  تازایتما  زا  هدافتـسا  اب  نامه ص 18 و  دندرک » يروآدرگ  اجکی  ار 
، يربارب يدازآ و  قح  یگدنز ، قح  تاذ ، تنایـص  قح  بلاق  رد  یعیبط  قح  دـیدج ، لوحت  نیا  رد  . » دـندومن یحارط  تیعماج ، تیلک و 

لماع عقاو  رد  روما  نیا  دمآیم .) باسح  هب  ییوطـسرا  یقالخا  لوصا  یلـصا  فده  هک   ) دش میدـق  تمکح  رد  تداعـس  هژاو  نیزگیاج 
هدش هتفگ  نخس  حوضو  هب  اهناسنا  قوقح  زا  زین  یهلا  نایدا  رد  ص 19  نامه ، دیدرگ . نردم  نارود  رد  یقالخا  هشیدنا  شخب  تدحو 

زا ار  رـشب  ناشینامـسآ ، ياهباتک  ایبنا و  هلیـسوهب  هدرک و  رـشتنم  نانآ  نیب  یهلا  بهاوم  اههیطع و  ناونع  هب  ار  قوقح  دـنوادخ ، تسا .
دوجو نایمدآ  هفسلف  ینید و  ياهتنـس  اهگنهرف ، رد  یکرتشم  ياهشزرا  دعاوق و  دوشیم ، هظحالم  هچنانچ  تسا . هتخاس  ربخ  اب  اهنآ 
تعیبط اهناسنا و  تشرـس  ياهدـع  هک  توافت  نیا  اب  تسا . هدوب  رادروخرب  اهلسن  اهرـصع و  همه  هب  تبـسن  تیلک  ماود و  زا  هک  هتـشاد 

ار یعون  كرتشم  تقیقح  نیا  هک  دناهدومن  دنوادخ  هب  دنتسم  ار  نآ  رگید  ياهدع  هتسناد و  قوقح  نیا  أشنم  ار  نایمدآ  ِیعون  كرتشم و 
جیورت یتسیناموا و  ياههدـیا  میکحت  اـب  دـمآ . دوجوهب  لـئاسم  نیا  رد  يّدـج  یتـالوحت  دـیدج  رـصع  رد  فصو ، نیا  اـب  تسا . هدـیرفآ 

، دیدرگ ناسنا  قوقح  عفادم  قح )  ) نوناق دعب ، هب  زباه »  » زا داد . ّقحم  ناسنا  هب  ار  دوخ  ياج  فلکم ، ناسنا  هناروحم ، تذـل  ياهدرکلمع 
بلاج نامه  تسا . هدرک  لدب  یناسنا  نأش  هب  ار  یعیبط  قوقح  یهلا  نأش  رییغت ، نیا  ناققحم  رظن  هب  ص 20  نامه ، وا . فیاظو  رکذتم  هن 
لکش نیرتهب  دمآ و  دوجوهب  اهتموکح  لکش  یحارط  هب  طوبرم  ياههدیا  رد  مه  يرگید  یـساسا  رییغت  رییغت ، نیا  تازاوم  هب  هک  تسا 
قوقح رد  هعـسوت  يانعم  هب  ود  ره  نیا ، دش و  هدناسانـش  تموکح  قلطم  يوگلا  ناونع  هب  یـسارکومد ، ینعی  روشک  هرادا  يارب  تموکح 

یتاذ ریذپانبلس و  یفیاظو ) هن  و   ) یقوقح هب  یعیبط  قوقح  هکنآ  هجیتن  تسا . رـشب  هدننک  دودحم  لماوع  نتخاس  ّقیـضم  یناسنا و  دارفا 
دنتـسناوتیم دـندوب ، ناسنا  ِیعون  ِتعیبط  زا  عزتنم  نوچ  تشادـن و  دوجو  اهنآ  بلـس  ناکما  یماقم  چـیه  يارب  هک  دـندش  فیرعت  ناسنا 

همه رد  ییارگ  تیبـسن  هتینردـم و  رکفت  شیادـیپ  لاـبند  هب  هک  تسا  ینتفگ  دـنریگب . رارق  یناـهج  قوـقح  کـی  ياـنبم  دنـشاب و  ریگارف 
باب رد  هکنیا  هلمج  زا  تفرگ ؛ دوخ  هب  ياهزات  گنر  داعبا و  دادیم ، ماود  تابث و  يوب  هک  هچنآ  همه  اـب  زیتس  رـشب ، یگدـنز  ياـههنیمز 

رد یعیبط  قوقح  هچرگ  دنتـشگیم . یعیبط  قوقح  هب  تبـسن  يّرفم  لابند  هب  نانادقوقح  هتفای و  تایح  یعـضو  قوقح  رگید  راب  قوقح ،
(1791  ) ییاکیرمآ نادنورهـش  قوقح  روشنم  و  ( 1789 « ) دنورهـش رـشب و  قوقح   » يوسنارف هیمالعا  يانبم  بوتکم ، دعاوق  نیودـت  نامز 

قوقح یناهج  هیمالعا  رد  هلئسم  نیا  یلو  هدنیوپ  رفعجدمحم  مجرتم  نیولایل ، رـشب  قوقح  هرابرد  خساپ  شـسرپ و  ص 31 ، تفرگ ، رارق 
يدرف دش ، لیکشت  هم 1946 )  ) لیروآ رد  هک  يرشب  قوقح  هرابرد  ياهتسه  نویسیمک  رد  مینیبیم  ساسا  نیا  رب  دروخیمن . مشچ  هب  رشب 

رـشب قوقح  يانبم  ناونع  هب  یعیبط  قوقح  هب  خـسار  يداقتعا  هک  دراد  رارق  رابت ، ینانوی  سکدوتروا و  یحیـسم  کـلام ،» زلراـچ   » ماـن هب 
، دریگیم همـشچرس  یعیبط  قوقح  زا  قوقح ، نیا  هک  دـناجنگب  رـشب  قوقح  هیمالعا  نتم  رد  ات  دـنکیم  شـشوک  ناوت  مامت  اب  يو  دراد .

دریگ رارق  یناهج  یقوقح  نیودت  يانبم  دـهاوخب  هعـضاوم  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ص 33  نامه ، دیـسرن . هجیتن  هب  هاگچیه  وا  یعـس  یلو 
. دنک ادیپ  یعیـسو  تیلوبقم  مه  دوش و  ظفح  قوقح  يریگارف  مه  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  نایم  نیا  رد  صاخ  يرظن  قفاوت و  هک  تسیابیم 
زا هدنام  اج  هب  دانسا  هعلاطم  درک . ادیپ  یناهج  قفاوت  نیا  داجیا  يارب  دیاب  يرگید  رایعم  دوش ، هتفرگ  قوقح  زا  ندوب  یعیبط  روتکاف  یتقو 

قوقح هیمالعا  ینعی  هراب  نیا  رد  يرـشب  هبرجت  نیرتمهم  نیلوا و  صوصخهب  یللملانیب ، تادـهاعم  تاقفاوت و  هنحـص  تشپ  تاـثحابم و 
زا سپ  عقاو  رد  هک  تسا  تیمها  زیاح  رظن  نیا  زا  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  تسا . مادک  روتکاف ، نآ  هک  دهدیم  ناشن  حوضو  هب  رـشب ،
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، دنـس نیا  رد  دـیآیم . باسح  هب  یلومـش  ناهج  هدـیا  اب  رـشب  قوقح  زا  یتسرهف  نیودـت  يارب  یناـهج  شـالت  نیلوا  دـحتم ، لـلم  روشنم 
هـشیدنا رد  جـیار  قوقح  اب  طقف  گـنرد  یب  قوقح ) ياتـسار  رد   ) یللملانیب مادـقا  هک  تفرگیم  لکـش  هلئـسم  نیا  لوح  یعمج  تارظن 

نیا نیودت  رد  رثؤم  ییاههاگدید  هک  دنکیم  دیکأت  دییأت و  ار  هلئسم  نیا  یفلتخم  دهاوش  ص 60  نامه ، تسا . ریذپناکما  یبرغ  یلاربیل 
هتخانشیمن ای  ار  نآ  ریغ  یقوقح  یفسلف و  ياهتنس  هدوب و  دقتعم  یبرغ  ًاتبـسن  یفـسلف  هموظنم  کی  هبدوخ  یقوقح  تینهذ  رد  هیمالعا ،

ار ییاپورا  ریغ  ياهروشک  زا  یگدنیامن  هک  رشب  قوقح  نویسیمک  ياضعا  زا  شخب  نآ  یتح  . » دندادیمن رارق  رظندم  اهتروشم  رد  ای  و 
رد ییاپورا  يرامعتـسا  ياهتردق  ناگدنیامن  هک  دـندوب  هدـناوخ  سرد  یتاسـسؤم  رد  ای  برغ  رد  ای  دراوم ، بلغا  رد  دنتـشاد ، هدـهعهب 

هاگشناد ار  دوخ  تالیصحت  يو  تشاد . ییاکیرمآ  یشرورپ  ًاساسا  هک  گناچ  س . رتکد پ . دننام  «.** دندوب هدومن  داجیا  ناشیاهروشک 
رد هچرگا  داد  هئارا  يزاس » نردـم  تمدـخ  رد  شرورپ  شزومآ و   » هنیمز رد  ار  دوخ  یتاقیقحت  هلاـسر  درک و  لاـبند  اـیبملک  كرـالک و 

، دوجوم راتخاس  رب  تخـس  ییاپورا  ياههاگدید  یلو  دشیم ، یتاعاجرا  مالـسا  سویـسوفنک و  لثم  ییاپورا  ریغ  ياههشیدـنا  هب  يدراوم 
هدرک و یقلت  درـس  گنج  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  تاثحابم  نیا  مه  نامز  نآ  گرزب  تردـق  ود  ص 69  نامه ، دندوب . ّطلـسم  مکاح و 

زاسراک مهم و  یحالـس  ناونع  هب  ار  رـشب  قوقح  یبرغ ، ياهتردق  دندادیم . رارق  اهیبلطنوزف  هحلاصملا  هجو  ناونع  هب  ار  رـشب  قوقح 
هلمح هباثم  هب  ار  رـشب  قوقح  هرابرد  هثحابم  ریزگان  هب  زین  يوروش  داحتا  دـندرکیم و  یقلت  يوروش  داحتا  اب  درـس  گـنج  بوچراـچ  رد 

يوروش داحتا  یتح  هک  دوب  دـنمتردق  نانچنآ  برغ  یتسیلاربیل  رکفت  اکیرما و  نایم ، نیا  رد  ص 66  نامه ، تفرگیم . رظن  رد  اهیبرغ 
د. ف . زونلا . ص  نامه ، ك : ر . دـنک . بلج  ار  یمومع  عمجم  ای  نویـسیمک  رظن  دراوم  بلغا  رد  تسناوتیمن  قرـش  كولب  ًاحالطـصا  و 

هکنآ اب  تشاد . هدـهع  رب  ار  رـشب  قوقح  هرابرد  ياهتـسه  نویـسیمک  تساـیر  اـکیرما ) قباـس  روهمج  سیئر   ) تلوزور رـسمه  تلوزور ،
رد قوقح  ناسانـشراک  ناونع  هب  هکلب  ناشیاهروشک  ناگدـنیامن  ناونع  هب  هن  اضعا  هک  دوب  نیا  یعامتجا ( )  يداـصتقا و  ياروش  هیـصوت 

كرویوین كراپ  دیاه  رد   ( ) تلوزور د . هناخباتک ف . رد  تلوزور  رونلا  دانسا  یسررب  هب  هک  ینارگشهوژپ  یلو  دنشاب ، لاعف  هتـسه  نیا 
رب ییاهتشاددای  هب  هدنکارپ  روط  هب  عقاو  رد  دـنربب . یپ  رـشب  قوقح  نویـسیمک  ياضعا  نتفرگ  دومنهر  هوحن  هب  دـنناوتیم  دـنزادرپیم ،

اهتشاددای نیا  زا  ییاههنومن  دـندناسریم . وا  هب  تلوزور  مناخ  اب  يراکمه  يارب  هجراخ  روما  ترازو  رومأم  نادـنمراک  هک  میروخیم 
نیا هدنناسر  بلغا  هک  کیردنه » «. » تسا فلاخم  هتکن  نیا  اب  هدـحتم  تالایا  تموکح  «، » دـیهدب تبثم  يأر  دروم  نیا  رد  : » تسا نینچ 

ینارنخس ياهنتم  مظعا  شخب  هکنیا  رب  ینبم  تسه  ییاهربخ  طوبرم  دانسا  رد  هدیسر  ياهتشاددای  دیوگیم : دوب ، تاروتـسد  اهمایپ و 
، اکیرمآ دـهد  ناشن  ایند  هب  هک  دوب  نیا  عقاو  رد  وا  تیرومأم  دـشیم و  هتـشون  شیپ  زا  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  يوس  زا  تلوزور  مناـخ 
، داتـسیایم وا  رـس  تشپ  هک  يرومأـم  یـشوگرد  ياهتبحـص  ِیلومعم  ياـهشور  زا  تلوزور  رونلا  هب  تسا  رـشب  قوقح  هنومن  ناـمرهق 
زا قوقح  یخرب  یفن  هک  تسا  دوهـشم  ًالماک  يرامعتـسا  تردـق  نیا  ناـهن  ياـهتسد  مه ، رگید  بناـج  رد  ناـمه ص 27  دوب . رترثؤم 

قوقح يانبم  ناونع  هب  هعـضاوم  دادرارق و  يانعم  موهفم و  هب  ار  ام  لـئاسم ، نیا  تفرگیم . تروص  اـهنآ  روتـسد  هب  رـشب  قوقح  تسرهف 
، رـشب قوـقح  هلئـسم  رب  دـیکأت  نیع  رد  هـک  تـسا  هدـمآ  طوـبرم  دانـسا  رد  لاـثم  ناوـنع  هـب  دـنکیم ؛ کـیدزن  شایبرغ  لکـش  هـب  رـشب 

تالایا تموکح  هب  یجراخ ، طباور  هتیمک  رد  ناهاوخ  يروهمج  حانج  سیئر  گربندناو ، ه . وترآ . روتانـس  دننام  یمهم  ياهتیـصخش  »
نیا رب  نامه ص 16  دننامب ». ناما  رد  رـشب  قوقح  هنیمز  رد  يور  هدایز  هسوسو  زا  ییارجا  ياهتسایـس  رد  هک  دندادیم  رادشه  هدـحتم 

ياهراجنه طقف  هیمالعا »  » ناگدنسیون هک  دش  هتکن  نیا  يروآدای  راتساوخ  یمومع  عمجم  رد  يدوعس  ناتـسبرع  هدنیامن  هک  تسا  ساسا 
هبرجت هلحرم  رد  هجو  چـیه  هب  رگید  هک  ییاه  ندـمت  دـناهدنام ؛ لفاغ  رتیمیدـق  ياهندـمت  زا  هتفرگ و  رظن  رد  ار  برغ  ندـمت  هتفریذـپ 
هفسلف گنهرف و  یلصا  ياههّفلؤم  نتخاس  ّطلسم  اب  ریدقت ، ره  هب  ص 74  نامه ، دـناهدرک . تباث  اهنرق  لوط  رد  ار  ناش  تمکح  هدوبن و 

تسناوتیم هک  هیمالعا  نتم  رد  یعیبط  قوقح  هب  حیرصت  ياج  هب  تفرگ و  تروص  رشب  قوقح  يانبم  رس  رب  قفاوت  يرظنمه و  نیا  یبرغ ،
هچابید و رـشب ، قوقح  هیمالعا  نتم  هب  ر.ك : دندرک . دـیکأت  نادـجو  لقع و  یناسنا ، تشرـس  رب  دوش ، دـییأت  مه  ینید  هاگدـید  يوس  زا 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 382 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رارق يرـشب  نورب  نیناوق  مازلا  ای  هدارا و  تحت  یمـسق  چـیه  هب  اهناسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  عقاو  رد  نید ، هن  لـقع و  رب  دـیکأت  لوا  هداـم 
دودـحم ار  ناشلامعا  اهراتفر و  يّدـح  هچ  ات  یـساسا و  هچ  رب  هک  دـنریگیم  میمـصت  دوخ  ینـالقع  دیدحالـص  ساـسا  رب  هکلب  دـنرادن ،
تادهاعم اهقاثیم و  رشب و  قوقح  یناهج  هیمالعا  دافم  رّرکم  تحارص  دنوش . لئاق  هعسوت  یگدنز  رد  یتاقفاوت  هچ  ساسا  رب  ای  هتخاس و 

ًالماـک یهاـگن  هدـنهد  ناـشن  دوشیم ، فیرعت  ناـشيدازآ  قوقح و  یبهذـم ، دـعاوق  بهذـم و  زا  غراـف  اـهناسنا  هکنیا  رب  نآ  ینوماریپ 
قح هافر ، تینما و  قح  يربارب ، یگدنز ، تایح و  قح  ریظن : یساسا ؛ قوقح  رگا  تشذگ ، هچنآ  ربانب  تسا . میهافم  نیا  هب  یتسیرالوکس 
نیا دیایب ، باسح  هب  رـشب  قوقح  ِیناهج  ِیقلت  رد  بهذم ،... هدیقع ، نایب ، يدازآ  عاونا  زا  يرادروخرب  قح  شرورپ و  شزومآ و  میلعت و 

نیمه نید  ماـیپ  ًاـساسا  تسا . هتفهن  قوف  روما  يرادنید ، هرهوج  تاذ و  رد  هکلب  دـشاب ، دـقن  لـباق  ینید  هاـگرظن  زا  هک  تسین  يرما  نآ 
؛ دومن هزرابم  نآ  يارب  یتح  دیـشیدنا و  اهنآ  يونعم  يرکف و  ياقترا  هب  دـیاب  دـناهافر و  تینما و  تاـیح و  قح  ياراد  اـهناسنا  هک  تسا 
ود رشب » یناهج  قوقح  ، » هنافصنم دقن  کی  رد  مینارذگب . رظن  زا  ار  اهنآ  تسا  مزال  هک  دراد  يرگید  تالاکشا  رشب  قوقح  ثحابم  نکیل 

ار ناسنا  تیروحم  دنادیم و  جراخ  رشب  یگدنز  نیناوق  رد  تلاخد  هدودحم  زا  ثیح  همه  زا  ار  بهذم  هکنآ  لوا  ( 1 دراد : یساسا  داریا 
زاین دایز  حیـضوت  هب  هک  تسین  يرما  یتسیرالوکـس ، رکفت  لوصا  هب  يرـشب  یقوقح ـ  دانـسا  يرادماو  دریذپیم . نیمز  ِییادـخ  هلحرم  ات 

هک دیدرگ  ثعاب  رتیلاتوت  ياهتموکح  هطلس  رارکت  نینچمه  رشب و  یگدنز  رب  اسیلک  هطلـس  رارکت  زا  یبرغ  ناسنا  تشحو  دشاب . هتـشاد 
اذل اهتلود ، ناکمالایتح  هن  دنک و  تلاخد  ناسنا  یگدنز  هطیح  رد  بهذم  هن  هک  درب  شیپ  هب  اج  نادب  ات  ار  ییادخ  ناسنا  ییارگدرف و 
دیاب هک  تسادخ  نیا  هکلب  دنک ، فیلکت  هفیظو و  ساسحا  دـهد و  خـساپ  تلود  ای  ادـخ  هب  شتایح  هصرع  رد  دـیاب  هک  تسین  ناسنا  نیا 
رـشب قوقح  هیمالعا  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  رتشیب  دـشاب . ناسر  تمدـخ  دـیاب  طقف  هک  تسا  تلود  نیا  ددرگ و  ناـینیمز  هتـساوخ  عباـت 

رظن زا  مادعا ، عاونا  مجر و  ریظن  ینیناوق  ینعی  دنک ؛ مکح  نایم  نیا  رد  دناوتیمن  زین  ادخ  دناتـسب و  یـسک  زا  ار  یگدـنز  قح  دـناوتیمن 
تـسا لیلد  نیا  هب  زین  یـسایس و  یندم و  قوقح  یللملا  نیب  قاثیم  ( 2  ) هدام 6 ك : ر . دـندورطم . موکحم و  ًالماک  یللملا  نیب  ياـهقاثیم 
عوبتم ياهروشک  یمومع  حلاصم  هیلع  نامرجم  نیا  هکنیا  ولو  دنرامشب ، مرتحم  ار  یسایس  نامرجم  همه  یگدنهانپ  قح  دیاب  اهتلود  هک 

، دنکیم جراخ  هنارسدوخ  راتفر  ناونع  زا  ار  اهتلود  لامعا  هک  اتسار  نیا  رد  هدش  هتفریذپ  روتکاف  لماع و  اهنت  دنـشاب . هدرک  هئطوت  دوخ 
ر. تسا . رشب  قوقح  هیمالعا  مه ، نوناق  ربارب  رد  ضیعبت  تخانـش  يارب  رایعم  اهنت  دوب و  دحتم  للم  نامزاس  دصاقم  لوصا و  اب  یگنهامه 

رکفت ياـنبم  رب  یـساسا  ياـهيدازآ  هک  دوشیم  مولعم  رکذـلا  قوف  تاـکن  هب  هجوت  اـب  ( 2  ) هداـم 14 داوم 7  رـشب ، قوقح  هیمـالعا  ك :
هب يرـشب  یـساسا  مهم و  قوقح  زا  یعیبط ، تواـفت  هنوگچـیه  ظاـحل  نودـب  اـههنیمز و  همه  رد  اـهناسنا  نیب  قلطم  يربارب  یتـسیلاربیل و 

ییوشانز رد  درم  نز و  يدازآ  دـننام  تسا ؛ لماک  هضراـعم  رد  ینید  رکف  اـب  يدراوم  رد  ّتیلک  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنیآیم . باـسح 
هک تسا  رکفت  نیمه  بهذم . رییغت  دادترا و  لکـش  رد  یتح  ینید  يدازآ  ای  و  ینید ، ياهتیدودحم  یتح  تیدودحم  هنوگچـیه  نودـب 

هعماج کـی  رد  یمومع  حـلاصم  نیمأـت  نارگید و  يدازآ  ظـفح  يارب  ًافرـص  هک  دـنادیم  ینیناوق  ار  يدازآ  نیا  هدـننک  دودـحم  لـماوع 
کی شخب  مظن  ناونع  هب  یهلا  يرـشب و  نورب  لماوع  هب  هیمـالعا  هک  دوشیم  هدـهاشم  ( 2  ) هدام 29 نامه ، دـناهدش . عضو  کیتارکومد 
دوـخ یتـسیلاربیل  یناـبم  يارب  یبـیقر  هنوگچـیه  ًاـساسا  هک  رـشب  یناـهج  قوـقح  تـسا  ینتفگ  اتـسار  نـیمه  رد  درگنیمن . دازآ ، هعماـج 
نامه يانبم  رب  هک  يرـشب  دنکیم ؛ مالعا  یغلم  رـشب ، قوقح  اب  ههجاوم  رد  ار  ناهج  للم  يداقتعا  یگنهرف و  تازایتما  مامت  دسانـشیمن ،
تـسا نکمم  دوخ  هبون  هب  زین  بهذـم  نآ  دسانـشب و  دوخ  یگدـنز  مکاح  ناونع  هب  ار  یـصاخ  گـنهرف  اـی  بهذـم  تسا  نکمم  يدازآ 

ضقانتم و ًالماک  ییاضف  ینعی  دوخ  نیا  دهد و  رارق  وا  یگداوناخ  یعامتجا و  يدرف و  تایح  هنیمز  رد  ار  یصاخ  قوقح  بادآ و  دعاوق ،
همه لـماک  یفن  راـنک  رد  ار  هبناـج  همه  ياـهيدازآ  ناوتیمن  رگید  تراـبع  هب  تسا ؛ هدـنکفا  هیاـس  دانـسا  نیا  رب  هک  لاکیـسک  وداراـپ 

، دـحتم لـلم  یقوـقح  هعماـج  هلیـسوهب  هک  تسا  نـیا  یناـهج  قوـقح  مود  لکـشم  ( 2 درک . هـتکید  یناـسنا ، عـماوج  یگنهرف  تازاــیتما 
نیا عقاو  رد  دنتسه . اکیرما  صوصخهب  يرابکتسا و  ياهتردق  رایتخا  رد  ًالوصا  هک  دنوشیم  يریگیپ  ارجا و  تسرهف ، يزادرپيروئت ،
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رباربان هتبلا  هژیو و  قوقح  ياراد  دازآ و  هک  تسا  نوسکاسولگنا  داژن  ییاکیرما و  گنهرف  نیا  هکلب  دنربارب ، دازآ و  هک  دنتـسین  ایند  للم 
دوهشم ًالماک  برغراکـشآ  ناهنپ و  ياهتسد  یناهج ، ياههیمالعا  تادهاعم و  نیودت  ریـس  رد  مه  تشذگ ، هچنانچ  تسا . للم  ریاس  اب 
تموکح زیواتـسد  رـشب  قوقح  نوـنکا  عـقاو  رد  اـهنامزاس . نیا  ندرک  لـمع  یـشنیزگ  متـسیس  ییارجا و  تاـیلمع  هنیمز  رد  مه  تسا و 

، یقوقح ناگدـنهوژپ  رظن  زا  دزاسیم . التبم  دـهاوخیم ، دوخ  هک  یتشونرـس  ره  هب  ار  ناهج  للم  هک  تساکیرمآ  ماـنهب  یگرزب  رتیلاـتوت 
یلمع نتخاس  مزلم  هیمالعا و  زین  دحتم و  للم  روشنم  ياهنامرآ  ققحت  رد  دـحتم  للم  نامزاس  یقیفوت  مک  ای  تیقفوم  مدـع  للع  زا  یکی 

، رشب قوقح  روپرهم ، نیسح  تسا . هنیمز  نیا  رد  ندرک  لمع  یشنیزگ  ندرک و  دروخرب  یـسایس  رـشب ، قوقح  لوصا  تیاعر  هب  اهتلود 
رقف ناوارف ، ملظ  ّدـح ، یب  ییاهرباربان  یلو  درذـگیم ، لاس  هاجنپ  زا  شیب  یقوقح  دنـس  نیلوا  نیودـت  خـیرات  زا  هکنآ  دوجو  اب  ص 119 

قفاوت هب  يدراوم  رد  یعون و  هب  اـهروشک  ماـمت  هک  دـتفایم  قاـفتا  یلاـح  رد  همه  نیا  درازآیم و  ار  ناـهج  مدرم  زا  يرایـسب  دـیدش ،...
ایند یقوقح  ماظن  رد  هدـحتم  تـالایا  دـیدش  ياـهینزیار  تراـظن و  تلاـخد ، حوضو  دناهتـسویپ . قوف  تاـعوضوم  رد  یقوقح  ياـههمان 
موـس هتیمک  رد  ربماون 1993  زور 29  رد  دـحتم  للم  ناـمزاس  رد  يزلاـم  روشک  مئاد  هدـنیامن  یتقو  هک  تسا  لوبقم  دوهـشم و  ناـنچنآ 

: تسا هدروآ  دوخ  تبحص  زا  یشخب  رد  يو  دش . هجاوم  اهروشک  ریاس  ناگدنیامن  هجوت  لباق  لابقتـسا  اب  ینارنخـس  نیا  دومن ، ینارنخس 
هنافـسأتم تسا . یـشنیزگ  ریغ  هناـفرط و  یب  ینیع ، رـشب ، قوـقح  زا  تیاـمح  اـقترا و  يارب  اـم  شـالت  هـک  مـینک  ادـیپ  ناـنیمطا  دـیاب  اـم  »

تـسا فسأت  ياج  تسا . دنت  یمجاهت و  هدش و  یـسایس  ياهدنیازف  وحن  هب  للم  نامزاس  متـسیس  رد  رـشب  قوقح  هب  طوبرم  ياهینارنخس 
، دننک امن  تشگنا  رشب  قوقح  ضقان  ناونع  هب  دنربب و  مان  ار  موس  ناهج  ياهروشک  یضعب  هک  دنربیم  تذل  یبرغ  ياهروشک  یخرب  هک 

لکـش نیرتدب  رد  رگرامعتـسا  ناونع  هب  اهتلود  نیمه  هک  درذـگیمن  يدایز  تدـم  زونه  دـنراد و  رایـسب  صقن  ناشدوخ  هک  یلاح  رد 
رـشب قوقح  نیرظان  هک  تسا  بیجع  نایم  نیا  رد  ص 120  نامه ، دـندمآیم ». باسح  هب  مرجم  هدرتسگ  داعبا  رد  اهناسنا  زا  یـشکهرهب 

لپودنیلاگ شرازگ  دنادیم . ریذپانفاطعنا  ّتیلک و  ياراد  یناهج و  ار  للم  نامزاس  رشب و  قوقح  متسیس  لپودنیلاگ ، دننام  للم  نامزاس 
لثم يروشک  هب  موجه  يارب  یتح  هک  اکیرما  يرابکتـسا  ياههتـساوخ  هب  نامزاس  نیا  هتبلا  لاس 1993  رد  للم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  هب 

يرابکتـسا گنهرف  موجه  لباقم  رد  یمک  هک  ییاهروشک  حلاصم  هب  لباقم  رد  و  ریذپفاطعنا ، ًالماک  دنامیمن ، مه  همانعطق  رظتنم  قارع 
هب رـشب  قوقح  دراوم  نیرتهدـمع  زا  هک  يربارب  يدازآ و  مهم  قح  ود  لاح ، ره  هب  تسا . ریذـپانذوفن  ًالماک  دـنهدیم ، جرخ  هب  تمواـقم 

نارحب راچد  رـضاح  لاح  رد  قیبطت ، ماـقم  رظن  زا  مه  دـنراد و  ثحب  هب  زاـین  هدودـحم ، ثیح  زا  يرظن و  تهج  زا  مه  دـنیآیم ، باـسح 
نآ زا  ناسنا  هدافتسا  زرط  رد  هک  تسا  یبرغ  یقلت  تشذگ ـ  هک  روطنامه  يدازآ ـ  هب  عجار  یللملا  نیب  دانـسا  رد  دوجوم  یقلت  دنتـسه .
رد تسوگباوج . کیتارکومد ، ماظن  رد  هدـش  هتفریذـپ  یقـالخا  طـباوض  یمومع و  مظن  هب  لـالخا  تروص  رد  مهنآ  نوناـق و  هب  طـقف 
زا رتالاب  یتح  دراد و  يدازآ  زا  هدافتـسا  رد  یمّلـسم  قح  ناسنا  هک  ضرف  نیا  اب  دوشیم ؛ نییعت  ناسنا  هبناج  همه  يدازآ  ینید ، هاگدـید 
رد اما  ًاّرح ». هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  ال  دنک ، دوخ  دـننامه  یناسنا  ياههتـساوخ  ریـسا  ار  دوخ  دـیابن  درادـن و  یگدرب  قح  نآ ،

دوش تیوقت  وا  رد  دیاب  اوقت  مانهب  ینطاب  هدنرادزاب  يورین  کی  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ لوئسم  يدازآ ، نیا  زا  هدافتـسا  زرط  رد  لاح  نیع 
هب یهلا ، تسا  ياهیطع  هک  رایتخا  رهوگ  تشذگ ، هچنآ  رب  هوالع  دنکن . هدافتسا  نارگید  لالـضا  ای  دوخ  لالـض  ریـس  رد  شیدازآ  زا  هک 

لالضا و هب  رگا  اما  دنیزگرب ، مه  ار  تداعس  هار  دناوتب  ًانیوکت  دوخ  يدرف  میرح  یـصوصخ و  ًالماک  هزوح  رد  هک  دهدیم  ناکما  یمدآ 
ندومن بجاو  نیمرجم ، هیبنت  هب  عجار  ینید  تاروتـسد  تسا . يریگولج  لباق  ینید  دـعاوق  رظن  زا  درامگ ، تمه  نارگید  نتخاـس  هارمگ 

يارب اهنآ  دازآ  باختنا  دارفا و  یبایهار  تداعـس و  ناکما  اـت  تسا  هعماـج  يزاـس  ملاـس  ددـص  رد  همه  رکنم ،... زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناسنا راتفر  حلـصا و  بوخ و  باختنا  رب  ار  نارگید  يدازآ  داسف ، يارب  يدازآ  رگید  تراـبع  هب  دوشن ؛ هدناتـس  ناـشیا  زا  ندـنام  بوخ 

زا یکی  نید  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  ساسارب  دـنکیم . هیوسکـی  ینادـنز و  یهاـبت ، ریجنز  لـغ و  رد  ار  هعماـج  اریز  دـنکیم ، دودـحم 
نآ رد  هک  دناهتخاس  دوخ  ِیعامتجا  طیارـش  داجیا  ناهاوخ  هک  تسا  هتـسناد  ینیربکتـسم  ندرب  نیب  زا  فاعـضتسا و  عفر  ار  دوخ  دـصاقم 
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يرکف ریجنز  لالغا و  عفر  ار ، نید  فده  رگید  هچنانچ  رباربان ؛ یطیارـش  زا  اهناسنا  همه  يدازآ  ینعی  ددرگ ؛ نیمأت  ناشیناسفن  تایّنمت 
مامت زا  ناـسنا  ییاـهر  لاـبند  هب  نید  ینعی  دنتـسه ؛ تیّرح  يدازآ و  ياـپ  تسد و  رب  مکحم  ياهتـشر  مادـک  ره  هک  دـنادیم  يایلمع  و 
وحم لابند  هب  نید  دریگیم . وا  زا  ار  نتـسیزیناسنا  طقف  لآهدیا و  طیارـش  هب  شرپ  ناکما  ددـنبیم و  ار  وا  ياپ  تسد و  هک  تسا  يدویق 
ماقم رد  تسا . مدرم  هدوت  ِتیـصخش  فیعـضت  ریگ و  اپ  تسد و  طلغ و  موسر  بادآ و  ياقب  ورگ  رد  اهنآ  تایح  همادا  هک  تسا  یناـسک 

ناسنا تسا . دازآ  ییایند  رـشب ، زورما  يایند  درک  اعدا  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  راکنا  لـباق  ریغ  سوملم و  تیعقاو ، نیا  زین  قیبطت 
هب برغ ، لاذـتبا  گنهرف  هرطیـس  ایآ  تسا . یبرغ  طـحنم  گـنهرف  يریوصت  یتوص و  جاوما  ریـسا  یکاـخ  هرک  نیا  ياـج  همه  رد  زورما 

موجه لباقم  رد  اهروشک  يرایـسب  زا  شنیزگ  ناکما  رونام و  تردـق  ًاعطق  تسا ؟ هتخاسن  دوخ  ریـسا  ار  ایند  مدرم  مامت  اکیرمآ  صوصخ 
هن هدنام و  یقاب  اهتلود  يارب  ینادنچ  یسایس  يدازآ  هن  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدش  بلـس  اهنآ  زا  ياهراوهام ، تنرتنیا و  مومـسم  ياهریت 

قیداصم همه  نیب  لماک  ِیناسکی  يربارب و  تسا . مطالت  رد  هیحان  نیمه  زا  مه  يربارب  هلئـسم  اـهتلم . يارب  یعاـمتجا  یگنهرف ـ  يدازآ 
يربارب یلو  تسا ، یکی  اهناسنا  همه  یعون  تقیقح  تیوه و  هک  تسا  تسرد  حودـمم . هن  ًالقع و  تسا  نکمم  هن  ثیح ، همه  زا  ناسنا 

ار يربارب  نیا  ناـکمالا  یتـح  زین  مالـسا  فیرـش  نید  هتبلا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  بهذـم ... میلقا ، داژن ، سنج ، زا  اـهروتکاف  همه  ياـهنم 
هتسد هب  تبسن  یهاگآ  زاب  تخانش و  فراعت ، يارب  یهار  ببس و  طقف  طقف و  ار  فلتخم  میلاقا  داژن و  مالـسا  ًالثم  تسا ؛ هدومن  نیمـضت 

هیآ 13 ( 49  ) تارجح اوفراعتل .» لئابق  ًابوعـش و  مکانعلج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلااهیا  اـی  : » دـنادیم اـهناسنا  فلتخم  تاـج 
رد زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دنردام . ردپ و  کی  زا  همه  هک  سب  نیمه  گنر ، داژن و  ثیح  زا  يربارب  يارب  لیلد  نیرتهب 
زا مدآ  دیمدآ و  زا  هایـس ، دیفـس و  زا  امـش ، همه  مدرم ،  » هک دـنداد  رارق  شرافـس  دروم  ًادـکؤم  ار  رما  نیمه  عادولاۀـجح  هنادواج  روشنم 

نیا رد  هک  ینیوکت  ياهتوافت  مامت  ِتیوغل  هب  مکح  ینعی  تاـهج  همه  زا  يربارب  یلو  تسین . ربکت  ضیعبت و  ياـج  چـیه  سپ  كاـخ ؛»
رظتنم اهنآ  ًالوصا  درادـن و  يروذـحم  چـیه  هلئـسم  نیا  لاکیدار ، مسینیمف ـ  یتسیـسکرام  هناـیارگ و  يداـم  هاـگن  رد  هچ  رگ  تسا . ملاـع 
ثعاـب ار  داژن  هک  ییاـج  رد  یتـح  دـنوادخ  دروآیم  مهارف  ار  نیوکت  تعیبـط و  رب  قوفت  ناـکما  یملع  ياهتفرـشیپ  هک  دنتـسه  يزور 

ود توافت  اذـل  درادیم . نایب  ياهفـسلف  تمکح و  دوجوم ، توافت  يارب  مه  زاب  یلو  دـنادیمن ، اهناسنا  یعون  تقیقح  رد  توافت  داـجیا 
رد دوجوم  لکـشم  دـشاب . رثؤم  اتـسار  نیا  رد  دـناوتیم  ددرگن ، درم  نز و  كرتشم  یناسنا و  قوقح  ياحما  بجوم  هک  يّدـح  اـت  سنج 
زا یشان  ّدح  یب  ملظ  طیرفت و  لباقم  رد  هک ، تسا  نیا  دیدرگ  يرشب  قوقح  عماجم  هاگتساخ  رـشب و  قوقح  یعدم  هرابکی  هب  هک  برغ 

يربارب ياههصرع  تسیابیم  نآ  رد  هک  تسه  زین  یطـسو  ّدح  هک  یلاح  رد  داتفا ؛ قلطم  يربارب  بادرگ  هب  اهناسنا ، نیب  دیدش  يرباربان 
رد ددرگ و  مهارف  ایند  مامت  رد  دارفا  ناسکی  ياـقترا  تاـناکما  ماـمت  ربارب ، ياـههصرع  رد  دـنوش و  ادـج  ًـالماک  تواـفت ، ياـههصرع  زا 
... ناوج ریپ و  غلاب ، كدوک و  درم ، نز و  ًالثم  نیب  توافت  ياـههصرع  عقاو  رد  ددرگ . لاـمعا  مزـال  تاـظحالم  مه ، تواـفت  ياـههصرع 

، هورگ ره  بسانم  صتخم و  ياهیگژیو  تیاعر  قوقح و  زا  عافد  نوماریپ  مزال  تاعلاطم  تاـظحالم و  اـهنآ  رد  دـیاب  هک  تسا  ینیداـیم 
يربارب راعش  مغر  یلع  هک  مینادیم  مزال  ار  هتکن  نیا  رب  دیکأت  لاقم ، نیا  نایاپ  رد  دندرگ . لدبم  فیعضت  يارب  یمرها  هب  هکنآ  هن  دوشب ،

ار هچنآ  گرزب  ياهتردـق  نآ  رد  هک  ییاـیند  مـینکیم ؛ یگدـنز  ربارباـن  ًـالماک  ییاـیند  رد  اـم  تـسا ، هدرک  رک  ار  یملاـع  شوـگ  هـک 
يزاساج مه  یللملانیب  دانـسا  رد  میدرک ـ  هظحالم  هتـشذگ  ثحابم  رد  هچنانچ  و  هدرک ـ  هتکید  للم  ریاس  هب  دندنـسپیم ، دـنهاوخیم و 

مسج زا  ناهج ، يداصتقا  ياهلوغ  نانز ، قوقح  زا  عافد  رد  هدنبیرف  ياهراعـش  همه  رانک  رد  هک  تسا  يرباربان  يایند  ام  يایند  دننکیم .
تسا يرباربان  يایند  ام  يایند  دنهدیم . لزنت  يداصتقا  كاپان  هلیـسو  کی  ّدح  رد  ار  نانآ  هدرک و  يرادرب  هرهب  هنادرمناوجان  نانز  نت  و 
هکنآ نودب  دوریم ، شیپ  دوخ  دیدج  لکـش  رد  هیامرـس  تشابنا  تمـس  هب  يداصتقا  راتخاس  لیدعت  داصتقا و  يزاس  یناهج  نآ ، رد  هک 

هک تسا  مولعم  یقوقح  هعماج  يارب  نانچنآ  رما  نیا  دیامن . هظحالم  موس و ... ناهج  هداوناخ ، اهنآ ، لاغتـشا  نانز ، رب  ار  نآ  برخم  راثآ 
و (، 1990  ) دون ههد  رد  هرهاق )  ) رـشب قوقح  یمالـسا  هیمالعا  و  تصـش ، ههد  رد  دـهعتم  ریغ  روشک  فالتئا 109  ِیناهج  ياـهشالت  رد 
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، يربارب ینعی  تسا ؛ هدـش  ناعذا  للم  ریاس  یبهذـم ... یگنهرف ، تازایتما  هب  هجوت  موزل  يرباربان و  نیا  هب  هباشم ، تادـهاعم  اـهسالجا و 
تـسادیپ هتفگان  هتبلا  دنوش . هتخانـش  زاب  نایم  نیا  رد  مه  ییاکیرمآ  ریغ  عماوج  ياهراجنه  دـیاب  نیاربانب  تیعقاو ؛ هن  تسا و  راعـش  کی 
؛ تسین دوشیم ، هتشاد  اور  نایمدآ  هب  بهذم  مان  هب  هک  یبلاطم  مامت  طلغ و  موسر  بادآ و  دییأت  يانعم  هب  قوف ، رما  رب  دیکأت  هک 

نانز قوقح  ندوب  رتمک  تلع 

رد ناهج  تادوجوم  زا  دوجوم  کی  ریـسفت  یفرعم و  خساپ : دشاب ؟ یم  يرتمک  یناسنا  قوقح  نانز  يارب  شنیرفآ  ماظن  رد  ارچ  شـسرپ :
حرطم لامک  يوس  هب  تکرح  لاـح  رد  هتـسویپ و  مه  هب  هعومجم  کـی  ناونع  هب  یتسه  ماـظن  اریز  تسا  یتسه  ماـظن  لـک  تخانـش  ورگ 

ماظن رد  تیـسنج  هلأسم  درک . ریـسفت  شنیرفآ  لک  زا  يادج  دـیابن  ار  يدوجوم  چـیه  یلو  تسا  لمکا  نسحا و  ماظن  یتسه ، ماظن  تسا .
تاناویح ناهایگ ، تادامج ، یتح  شنیرفآ  تادوجوم  یمامت  رد  هکلب  تسین ؛ ناسنا  صوصخم  تیثونا  تیروکذ و  دراد ، نایرس  یتسه ،
دناوتیم درم  دننام  زین  نز  دنخرچیم . تیجوز  تیسنج و  تیـصوصخ  نامه  اب  يزکرم  هتـسه  درگ  رب  زین  اهنورتکلا  اهمتا و  دراد . دوجو 

« یهلا تایآ   » ناونع هب  نانز  شنیرفآ  زا  نآرق  رد  تسالاب و  دـنلب و  رایـسب  یحو ، قطنم  رد  نز  هاگیاج  دـنک . یط  ار  لامک  هیلاع  لـحارم 
هاگیلجت نز  تسا ، یلاعت  قح  تردـق  لامج و  تمحر و  هناـشن  نز  (. 1 ( ؛» اجاوزا مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و   » تسا هدـش  دای 
تیادـه ّیبرم و  زین  نز  تساـهنآ ، هدـنهد  شرورپ  تادوجوم و  هدـننک  تیادـه  ّیبرم و  ینعی  تسا  نیملاـعلا  بر  دـنوادخ  یهلا  لاـمج 

نشخ نیگنـس و  ياهراک  ماجنا  تهج  نیمه  هب  تسا  فیطل  یهلا و  فطل  رهظم  زین  نز  تسا ، فیطل  دنوادخ  تسا . هعماج  درف و  هدننک 
، ٍتاکرابم ٍتاسنوم ، ٍتازَّهَُجم ، ٍتافَّطَُلم  ُتانبلا ، دلولا  معن  : » دندومرف (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . هدـش  هتـشادرب  نانآ  زا  داهج  لثم  تخـس  و 
تمکح و تیاـهن  ناـنآ  شنیرفآ  رد   ) دنتـسه فیرظ  فیطل و  یتادوـجوم  ناـنآ ، اریز  نارتـخد  دنتـسه ، ینادـنزرف  بوـخ  هچ  ٍتاـّیلفُم ؛»

اهنز ینعی  تاسنوم )  ) دنتسه تمدخ  هب  هدامآ  عامتجا  نادرم و  يارب  اهنز  ینعی  تازّهجم ) ( ) 2 («. ) تسا هدش  هدرب  راکب  تفاطل  تفارظ و 
هعماج هب  یبایتسد  يارب  دنتـسه . عامتجا  هداوناخ و  تکرب  هیام  ینعی  تاـکرابم )  ) دـناشمارآ سنا و  بجوم  دنتـسه و  یبوخ  ياـهسینا 

رما رد  نانآ  یندـم  قوقح  نتخانـش  نانز و  یتیاـمح  ياـهنامزاس  داـجیا  مالـسا ، نیناوق  تیاـعر  ناـنز  شقن  ندـش  هتـسجرب  لآ و  هدـیا 
يرما ناور ، حور و  تشادـهب  بارطـضا ، یگدرـسفا و  زا  يریگــشیپ  دـنزرف ، تـیبرت  ناـیب ، يدازآ  لغــش و  شنیزگ  هداوناـخ ، جاودزا ،

ینامرآ بولطم و  قوقح  هب  نانز  دریگ  رارق  ارجا  شهوژپ و  دروم  یبوخ  هب  نانز  لیاسم  هب  تبسن  مالـسا  ياهشرگن  رگا  . تسا يرورض 
عـضو ای  مکح  کی  لعج  ياهكالم  هب  دیاب  خساپ  رد  ددرگیم . رب  يراذـگنوناق  هفـسلف  هب  امـش  شـسرپ  حور  دیـسر . دـنهاوخ  شیوخ 

تسا و كالم  یب  ایآ  هک  دومن  رتشیب  هجوت  اهكالم  نیا  هب  دـیاب  درم  ای  نز  نیب  یقوقح  توافت  دروم  رد  اصوصخ  تشاد ؟ هجوت  نیناوق 
ای تسام و  حالـص  هب  هک  هچنآ  همه  میناوتیم  دوخ  لقع  اب  ام  ایآ  ًالثم  تسا ؟ هدوب  رظن  دروم  اهنآ  رب  بترتم  دـسفم  تحلـصم و  هکنآ  ای 

؛ يواست اج  همه  رد  ایآ  میربب : هانپ  یحو  نماد  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهنالقاع  هکنآ  ای  میهدب و  صیخشت  دنکیم  هدسفم  داجیا  ام  يارب 
شوخ ياعدا  نیا  هکنآ ، ای  تسا و  بوخ  دـننکیم ، اعدا  مسینیمف )  ) ناـنز زا  يرادـفرط  رهاـظ  هب  شبنج  هک  هنوگنآ  یقوقح  هباـشت  هکلب 

مزال ياهیگژیو  تافـص و  اب  طابترا  رد  یکی  میزادرپیم . امـش  شـسرپ  خساپ  هب  لیذ  تمـسق  ود  ردام  اذـل  دراد . رگناریو  ینطاب  امیس ،
يدرف ای  یعامتجا  ماکحا  لـئاسم و  زا  نوحـشم  مالـسا  یقوقح  ماـظن  فلا . درم . نز و  یقوقح  هباـشت  ثحب  يرگید  حـلاص و  راذـگنوناق 

نیع رد  اما  تسا ، لیاق  عرـش ، لقع و  مکح  نیب  مزالت  هب  هتـسناد و  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  عبانم  زا  یکی  ار  لـقع  مالـسا ، تسا . یعرش 
یمـسج و داعبا  مامت  زا  لماک  تخانـش  رب  فقوتم  نیا  دـشاب و  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  رب  ینتبم  هک  تسا  ینوناق  هتـسیاش ، نوناـق  لاـح 
ملع و تفرـشیپ  اب  زور  هب  زور  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هتـشاد  نآ  هب  ندیـسر  هار  یناسنا و  قیال  لامک  اهدادعتـسا و  زئارغ و  اهزاین ، یحور و 

تسا دنوادخ  اهنت  اما  تسا . لوحت  رییغت و  شوختسد  هراومه  يرشب ، نیناوق  اذل  ددرگیم و  فوشکم  رتشیب  يرشب  لهج  يرکف ، تالمأت 
اب زیتس  رد  تسا و  یملع  ياههتفای  لقع و  دّیؤم  یمالسا  فراعم  ماکحا و  و  هیآ 3 .) أبس ، هروس  ، ) تسا قلطم  میکح  میلع و  نابرهم ، هک 
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هن ناسنا و  هن  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  دـشاب  نید  ملع و  سرتسد  زا  رتارف  اـنایحا  ینید  ماـکحا  لـقع ، ملع و  روصق  لـیلد  هب  هچرگ  تسین  اـهنآ 
حلاصم همه  هب  هجوت  اب  نز ) هلمج ، زا  و   ) رـشب قوقح  فئاظو و  ددرگیمنرـصحنم . ناسنا  يدام  تاینمت  تایّدام و  رد  دسافم ، حلاصم و 

( ایند طقف  هن   ) ترخآ ایند و  هب  نآ  ندوبرظان  اب  یتافانم  قوقح ، ماکحا و  ندوب  لوقعم  ندوب و  یملع  هدش و  یحاّرط  ترخآ  ایند و  رد  وا 
. مینک ینتبم  یحو  رب  ار  يویند  یعامتجا و  یگدـنز  ریبدـت  هک  دـنکیم  مکح  یعطق  روط  هب  لـقع  تسه . زین  نآ  اـب  مزـالم  هکلب  درادـن ؛
زا رود  هب  تخاونکی و  لماک و  يربارب  لصا  مسینمف ، ياـهنامرآ  نیرتيروحم  زا  یکی  درم ! نز و  قوقح  رد  لـماک  یتخاونکی  هباـشت و 
subjection of wemen  ) نانز يرادربنامرف  باتک  رد  لـیم » تراوتـسا  ناـج  . » تسا نادرم  ناـنز و  قوقح  نیب  تواـفت  هنوگ  ره 

کینوم ( 3 .« ) دومن لصا  نیا  نیزگیاج  دیاب  ار  لماک  يربارب  لصا  تسا . اطخ  سنج ، ود  نایم  طباور  رب  مکاح  لصا  : » دسیونیم ( The
، ناسنا  » ناونع تحت  ياهلاقم  رد  لاس 1979 ) رد  تسینمف  لاکیدار  نارظن  بحاص  نیرتفورعم  زا  یکی  ( Monique Wittig  ) گیتیو

کی ناـنز  تـسین ، یگنهرف  ياـههتخاس  اـهروتاکیراک و  تاـّیلعج ، زج  يزیچ  نز ، درم و  تـالوقم  : » دــسیونیم دــیآیمن » اـیند  هـب  نز 
کی ناونع  هب  نادرم  بوکرس  ام  هزرابم  فده  نیاربانب  يدبا ... ياهلوقم  هن  تسا  يداصتقا  یسایس و  ياهلوقم  درف  دننام  زین  نز  دناهقبط ،

رد ار  درم  نز و  لوصالا ، یلع  تسا ، هتشذگ  قرش  برغ و  نیشیپ  ياهنرق  گنهرف  خیرات و  رد  هچنآ  فالخ  رب  مالسا  (. 4 « ) تسا هقبط 
. دراد هلاس  لقادـح 2400  ياهقباس  ثحب ، نیا  درم : نز و  يراـتخاس  ياـهتوافت  تسا . هتـسناد  ناـسکی  یعیرـشت ، ینیوکت و  تازاـیتما 
نانز و هک  دوب  یعّدـم  هتـسناد و  یّمک  ار  اهتوافت  نیا  نانز ، یلقع  یحور و  یمـسج و  ياهورین  ندوب  رتناوتان  هب  فارتعا  اـب  نوطـالفا 

نامه زا  دنوشیم و  رادهدهع  نادرم  هک  دنوش  رادهدـهع  ار  یفیاظو  نامه  دـنناوتیم  نانز  دنتـسه و  یهباشم  ياهدادعتـسا  ياراد  نادرم 
درم نز و  ياهدادعتـسا  عون  هک  دوب  دقتعم  وطـسرا  شدرگاش  يو ، فالخ  رب  دندرگیم . دنمهرهب  نادرم  هک  دـندرگ  دـنمهرهب  یتارایتخا 

مه اب  يدایز  ياهتمسق  رد  هتـساوخ ، اهنآ  يارب  هک  یقوقح  هتـشاذگ و  اهنآ  زا  کی  ره  هدهع  هب  تقلخ  نوناق  هک  ار  یفیاظو  توافتم و 
. تساهدرم هیحور  هعلاطم  ماهقالع  نیرتگرزب  سانـشناور ، نز  کی  ناونع  هب  : » دـیوگیم نوسلادویلک »  » مناخ ( 5 . ) دراد یلوصا  توافت 

عبات اهمناخ  ماهدیـسر ... هجیتن  نیا  هب  مروآ ، لمعب  درم  نز و  یناور  لماوع  هرابرد  یتاقیقحت  هک  دـش  هداد  تیرومأم  نم  هب  شیپ  يدـنچ 
نیا رد  یهاگ  هکلب  دننکیم ؛ يربارب  نادرم  اب  طقف  هن  شوه  ظاحل  زا  اهمناخ  هک  هدش  هدید  رایسب  دنتـسه . لقع  عبات  نایاقآ  تاساسحا و 

. تسا هتخاس  يرورض  ار  اهتوافت  نیا  تقلخ  فده  هکلب  تسین ؛ نانز  فعض  هطقن  نیا  ، ) اهمناخ فعض  هطقن  دنتـسه . رترب  اهنآ  زا  هنیمز 
لـسن ءاقب  همزال  و  دنـشاب . یفطاع  یتاساسحا و  دیاب  دنـشاب  ردام  دنهاوخب  نانز  رگا  دـیوگیم : بطق » دـمحم   » موحرم گرزب ، دنمـشناد 
نادرم تساهنآ . دـیدش  تاساسحا  طـقف  ( 6 (. ) تسا ناـنآ  یـصاصتخا  ياـهدرکراک  درم و  نز و  یـسنج  طـباور  رداـم و  دوجو  یمدآ ،

رب نادرم  یحور  يرترب  سپ  دننکیم ، تیاده  رتهب  دنتـسه ، يرتهب  هدنهد  نامزاس  دننکیم ، تواضق  رتهب  دـننکیم ، رکف  رتیلمع  هشیمه 
هکلب درادن ؛ یگتسب  درم  نز و  یـصاصتخا  ياهدرکراک  یحور و  یمـسج و  ياهتوافت  هب  یـشزرا ، زایتما  کی  ناونع  هب  يرترب » ، » نانز

اهمناخ مه  ردـق  ره  دـشابیم ، تعیبط  نآ  حارط  هک  تسا  يزیچ   » دوشیم صخـشم  تسا ، يوقت  اهنآ  عماج  هک  لمع  نامیا و  ساـسا  رب 
لوبق ار  تقیقح  نیا  دیاب  دنتـسه  نایاقآ  زا  رتساّسح  هکنیا  تّلع  هب  اهمناخ  دوب ، دهاوخ  هدـیاف  یب  دـننک  هزرابم  تیعقاو  نیا  اب  دـنهاوخب 

...«. دنکیم هتـسخ  لسک و  ار  نز  دراد ، جایتحا  موادم  رکفت  هب  هک  یئاهراک  دنراد ... جایتحا  ناشیگدنز  رد  نایاقآ  تراظن  هب  هک  دـننک 
و تسا ، یـسانشناور  یملع  تاقیقحت  یمومع و  نادجو  لقن و  لقع و  هب  دیؤم  هک  درم  نز و  ینیوکت  ياهتوافت  یخرب  هب  هجوت  اب  ( 7)

خیرات لوط  رد  اذل  و  دـشاب ) لاوز  لباق  هک  یگنهرف  تامیلعت  هن   ) دراد رـشب  شنیرفآ  تقلخ و  رد  هشیر  هک  يوحن  هب  نآ  ندوب  يرطف  زین 
یخرب أـشنم  كـالم ، هچ  هب  تاـفالتخا  نیا  تسا  نـیا  لاؤـس  کـنیا  تـسا ، هدوـبن  ياهـقطنم  یعطقم و  دروـخیم و  مـشچب  تـیعقاو  نـیا 

همه نوناق ، عضو  ماـقم  رد  دـهاوخب  رگا  راذـگنوناق  دـنراد . یئاـهتوافت  مه  اـب  اـهناسنا  همه  دوشیم ؟ یقوقح  یعاـمتجا و  ياـهتوافت 
فـالخ دـشاب  یفـالتخا  تواـفت و  هنوگ  ره  هب  هجوـت  یب  دـهاوخب  رگا  تسا و  نکمماـن  یلمع و  ریغ  يراـک  دریگب  رظن  رد  ار  تاـفالتخا 

سفن دـسافم  حـلاصم و  رب  ینتبم  دـیاب  عیرـشت  اریز  دوشیمن ؛ نیمأـت  دـیاب  هک  روط  نآ  هعماـج  حـلاصم  تسا و  نینقت  عیرـشت و  ترورض 
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هیآ (، 4  ) ءاسن ٍةدـحاو ؛» ٍسفن  نم  مکقلخ  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  دنتـسین . فرـص  يرابتعا  یقوقح  تاررقم  دـعاوق و  دـشاب و  يرمـألا 
، دنربارب مه  اب  هناش  ياههنادند  دننام  درم  نز و  زا  معا  مدرم  ینعی  « طشملا نانـسأک  ءاوس  مهّلک  ساّنلا  : » دندومرف (ص ) مرکا لوسر  .. 124

قوقح رد  درم  نز و  تسین . قوقح  رد  اهنآ  دـص  رد  دـص  هباشت  ور  چـیه  هب  یناسنا ، تفارـش  تیثیح و  رد  درم  نز و  كارتشا  همزـال  اـما 
راک و میـسقت  هنوگچیه  دیابن  لاوز ، لباق  ریغ  راکنا و  لباق  ریغ  دوجوم و  ياهتوافت  هب  هجوت  اب  ایآ  اما  دنربارب  یناسنا ، قوقح  یمومع و 

نییبت هب  کنیا  یتخاونکی . هباشت ، تسا و  يربارب  يواست ، تسا ، هباشت  زا  ریغ  يواـست ، دـشاب !؟ ناـیم  رد  يدرکراـک  صاـصتخا  هفیظو و 
کی هرخـالاب  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدـش ، هداد  درم  هب  قـالط  قح  هکنیا  : لوا مینکهراـشا : درم  نز و  یقوـقح  ياـهتوافت  زا  دروـم  دـنچ 

رظن زا  دریگیم و  رارق  ریثأـت  تحت  تاـساسحاو  فـطاوع  لـباقم  رد  رتـمک  هک  ار  یـسک  زین  مالـسا  دراد ؛ ریدـم  هب  زاـین  یعمج  یگدـنز 
وا رب  مه  ار  یگدنز  نیا  هرادا  هنیزه  هقفن و  یتح  هدرک و  یفرعم  كرتشم  یگدنز  هرادا  لوؤسم  ناونع  هب  تسا ، رتيوق  یعمج  تیریدـم 

یکـش دنتـسه ، اهمناخ  زا  رتيوق  ماخ  تاساسحا  ربارب  رد  رتمک  يریذپفاطعنا  تیریدم و  رظن  زا  نادرم  عون  هکنیا  رد  تسا . هدومن  بجاو 
. تسا كاکفنا  قالط و  يارجا  هلأسم  تیریدم  نیا  نوؤش  زا  یکی  دراد و  تیریدم  هب  زاین  كرتشم  یگدـنز  رتنشور : ترابع  هب  تسین .

نیا يازجا  رگید  اب  طابترایب  هتـسسگ و  تروص  هب  نآ  هب  هاگن  تسا و  لک  زا  یئزج  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  نز  هید  ثرا و  هلأسم  مود :
رد هداوناخ  ماظن  هعومجم  زا  ادـج  ار  ماـکحا  نیا  ناوتیمن  نیارباـنب  دوشیم ، باوصاـن  ياـهتشادرب  بجوم  هشیدـنا و  نزهار  هعومجم 
نز ثرا  يدراوم  رد  ناسکی و  ًـالماک  يدراوم  رد  هکلب  تسین ؛، درم  زا  رتمک  دراوم  همه  رد  نز  ثرا  هید و  داد . رارق  هجوت  دروم  مالـسا 
درم نز و  نیب  يردام ، ناگتـسب  ای  رداـم  ردـپ و  ثاریم  . 2 تسا . ربارب  درم  اـب  ثلث  زا  رتـمک  رد  نز  هـید  . 1 هلمج : زا  تـسا ، درم  زا  شیب 

يزیچ دشاب ، درم  زا  رتکیدزن  تیم  هب  تبسن  نز  رگا  دوشیم و  مدقم  يردپ  فرطرب  يردام  فرط  یما  هلالک  رد  نینچمه  تسا . ناسکی 
طباور یگداوناخ و  ماظن  رد  یحلاـصم  رب  ینتبم  هلأـسم  نیا  دـشابیم ، درم  زا  رتمک  نز  هید  ثرا و  يدراوم  رد  رگا  . 3 دسریمن . درم  هب 

درم زا  شیب  رایسب  یماظن  نینچ  رد  نز  قوقح  ًاساسا  هکلب  تسا ؛، هدش  ناربج  یهجو  نیرتوکین  هب  اهنت  هن  لباقم  رد  دشابیم و  درم  نز و 
هک هیرهم ؛ . 1 تسا : هداد  رارق  درم  هدهع  رب  نز  يارب  يداصتقا  قح  ود  مالـسا  دراد . دوجو  یبرغ  مسینمف »  » رد هک  تسا  يزیچ  زا  رتارف  و 
زین یگدنز  رد  نز  ياهيدنمزاین  یلام  نیمأت  هقفن و  هقفن ؛ . 2 دـشابیم . نز  دوخ  تسد  هب  زین  نآ  نازیم  نییعت  قح  هیرهم ، لصا  رب  نوزفا 

ناـیماح نیرتگرزب  ار  دوخ  یناـهج  يوهاـیهرپ  تاـغیلبت  رد  هک  یتسینیمف  شرگن  ياراد  یبرغ و  ياـهروشک  رد  اـما  تسا . درم  هدـهع  رب 
شاعم نیمأت  يارب  تسا  روبجم  زین  نز  درادن و  دوجو  هقفن  قح  مان  هب  يزیچ  ًالوا . اجنآ : رد  درذگیم ؟ هچ  دـننکیم ، دادـملق  نز  قوقح 

شاییاراد دـنک  بسک  زین  ییالاب  دـمآرد  دـنکب ، مه  يراک  رگا  نز  یمالـسا  قوقح  رد  هک  یلاح  رد  دزادرپب . تیلاـعف  شـالت و  هب  دوخ 
صخش دوخ ، تیصو  اب  دناوتیم  صخش  برغ  ناهج  رد  ًایناث . تسا . درم  هدهع  رب  وا  ياهيدنمزاین  نیمأت  تسا و  ظوفحم  شدوخ  يارب 

تسا هدش  هدید  يددعتم  دراوم  رد  هک  تسا  اجنیا  تفگـش  دهدن . نز  هب  ار  نآ  زا  یکدنا  دنادرگب و  دوخ  ییاراد  مامت  ثراو  ار  يدحاو 
نآ زا  ار  هداوناخ  ياضعا  ماـمت  دـناهداهن و  ثرا  هب  دوخ  گـس  اـی  هبرگ  يارب  تیـصو  قبط  ار  دوخ  ییاراد  ماـمت  یگرزب  نادـنمتورث  هک 
نز دناوتیمن  یسک  دوشیم و  عیزوت  میسقت و  یهلا  نیعم  مکح  ساسارب  تیم  ثاریم  یمالسا  قوقح  رد  هک  یلاح  رد  دناهتخاس ! مورحم 
درم فصن  نز  ثاریم  ای  هید و  یمالسا  قوقح  رد  يدراوم  رد  هک  دوشیم  هدهاشم  رگا  نیاربانب  دزاس . مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار  دنزرف  و 

هدـشن ررقم  نز  يارب  ياهفیظو  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـناسرب ، فرـصم  هب  نز  يارب  ار  دوـخ  ییاراد  دـیاب  درم  هک  تسا  ورنـیازا  دـشابیم 
رد هک  تسا  نآ  نز  درم و  نـیب  ثرا  میـسقت  هنوـگ  نـیا  هجیتـن  ( » 8 : ) دـسیونیم نازیملا »  » گنـسنارگ ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  تسا .

مهـس و نز ، اریز  دربیم . هرهب  درم  ربارب  ود  نز  هشیمه  فرـصم ،»  » هلحرم رد  یلو  دوـشیم . کـلام  نز ، ربارب  ود  درم  کـلمت ،»  » هـلحرم
(9 «. ) دنکیم نز  فرص  ار  دوخ  ییاراد  زا  یمین  عقاو  رد  دزادرپب و  زین  ار  نز  هقفن  دیاب  درم  یلو  درادیم  هگن  دوخ  يارب  ار  دوخ  ییاراد 

ناملسم نز  تیصخش  يوگلا  هب  دنمماظن  هاگن  ترورض 
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میهد و رارق  نانز  لئاسم  دیاب  ار  دوخ  ثحب  همدقم  هک  تسا  نشور  میشاب ، ناملـسم  نز  يوگلا  زا  یعماج  ماظن  هئارا  ددصرد  رگا  همدقم 
تهج زا  نانز  یعون  هب  هک  تسا  يرما  نانز  هلئسم  دیآ . تسدهب  هلئسم  زا  ینـشور  ریوصت  دیاب  ادتبا  نانز ، رما  رد  یـسانشهلئسم  روظنم  هب 

میـسقت لباق  یگداوناخ  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، یهقف ، یقوقح ، لـئاسم  دـننام  ینیواـنع  هب  و  ( 1) دـنریگرد نآ  اب  یلمع  اـی  يرکف 
هب رظندروم  لـئاسم  رتنشور ، تراـبع  هب  درک . یهدتهج  عماـج  هاـگن  کـی  رد  دراوم  بلغا  رد  ار  اـهنآ  ناوتیم  نیا ، دوـجو  اـب  تسا .

هلاحا یـشخب  هب  ار  مادـک  ره  مینکیم و  یبایزرا  يزاوم  تانایرج  رد  ار  اهنآ  دراوم  رتشیب  رد  هچرگ  ام  دـناطابترا و  رد  مه  اـب  ياهنوگ 
دراوم یضعب  رد  هکنانچ  دنرگید ؛ ياهتسد  لولعم  لئاسم  نیا  زا  ياهتسد  تسا و  رارقرب  تیببـس  هطبار  اهنآ  نیب  عقاو ، رد  یلو  میهدیم ،

ياهراکهار هب  یبایتسد  تمـس  هب  ار  ام  اـهیگژیو  نیا  فشک  ًاـعبط  دنـشابیم . دـحاو  تلع  لولعم  مه ، ضرع  رد  اـهنآ  زا  ياهتـسد  مه 
ماـقم رد  رگا  هک  دنتـسه  يدـنبهقبط  ياراد  دوـخ  تاذ  رد  ناـنچنآ  هاـگ  روـبزم  لـئاسم  هکنآ  رگید  هـتکن  دزاـسیم . نوـمنهر  بساـنم 

. دومن دنهاوخ  لح  ار  ياهیـشاح  یبناج و  دراوم  زا  یمیظع  شخب  دوخ  هب  دوخ  دـندرگ ، تیاعر  يزیرهمانرب  ماقم  اهتیولوا و  صیخـشت 
نیب طـباور  نییعت  فـشک و  . 2 هلئسم ؛ صیخـشت  . 1 دریگ : رارق  هقادـم  دروم  دـیاب  یلـصا  روحم  هس  نانز  ِیـسانشهلئسم  باب  رد  نیارباـنب 

مادـقا روـظنم  هب  یـسانشهلئسم  رد  یـشهوژپ  ياـهتیولوا  نـییعت  فـلا ) تـسا : درخ  روـحم  ود  ياراد  هـک  اـهتیولوا  نـییعت  . 3 لئاسم ؛
: لوا روحم  يروف . هرمزور و  تالکـشم  لح  يارب  یـسانشهلئسم  ياهتیولوا  نییعت  ب ) رادیاپ ؛ ياهلحهار  هئارا  نیداینب و  ياهشهوژپ 
هک نانچ  درک . ییاسانـش  نادرم ، لئاسم  زا  يادـج  صاخ  روط  هب  هعماج و  لـئاسم  زا  يادـج  ناوتیمن  ار  ناـنز  لـئاسم  هلئـسم  صیخـشت 

یتح نانز و  هقبط  دوخ  وسکی و  زا  ار  هعماج  نایرجم  ناراذگنوناق و  هشیدنا  رکف و  هک  دنتـسه  یلئاسم  ام  رظن  زا  نانز  لئاسم  تشذگ ،
راـتخاس تسا و  ناـنآ  سنج  زا  یـشان  ناـنز  لـئاسم  یـضعب ، معز  هـب  دناهتـشاد . لوغـشم  دوـخ  هـب  رگید  يوـس  زا  ار  ناـکدوک  نادرم و 

نانز هک  تسا  یلئاسم  یمامت  تالکـشم و  زاغآرـس  نیا  تسا و  هدش  وا  رد  یـسانشناور  ياهیگژیو  هتـسد  کی  بجوم  نز  کیژولویب 
رییغت داجیا  اب  دیاب  تسا و  هتشذگ  مود  سنج  نیا  فرصم  خیرات  دیدج ، رصع  طیارش  رد  هک  دندقتعم  نانیا  دناهجاوم . نآ  اب  یگدنز  رد 
لئاسم رگید ، یهاگدید  رد  ( 2 .) میرادرب ماگ  لئاسم  لح  يوس  هب  وا ، یناور  دـعب  رد  مه  يژولویزیف و  دـعب  رد  مه  سنج ، نیا  لـصا  رد 

یهاگ یصاخ  بلاق  رد  هاگدید  نیا  تسا . زاسهلئسم  ًاتاذ  یعامتجا  تامیظنت  رد  نانز  تباث  ياهشقن  تسا و  تیـسنج  زا  هتـساخرب  نانز 
یگتفایهعـسوت شجنـس  ياهصخاش  نیرتمهم  زا  یکی  تیـسنج ، صخاش  رد  اـهروشک  یگتفایهعـسوت  نازیم  هک  دوشیم  حرطنینچ  نیا 

، ناـنز لـغاشم  ندوب  یمئاد  سنج . بسح  رب  اـهنآ  عـیزوت  یـشزومآ و  ياههتـشر  یلیـصحت و  فـلتخم  حوطـس  رد  داوـس  دـننام  تسا ؛
ندش هتفریذپ  تهج  هب  ام  روشک  رد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  یقوقح  يایازم  زا  يرادروخرب  ناردام و  نادازون و  ریم  گرم و  يرادراب ،

(3 .) تسا هتفرگ  رارق  یسارکومد  فص  تبون  رد  نارکفنشور ، يوس  زا  یگتفایهعسوت  ياهرایعم  زا  یکی  ناونع  هب  یتیسنج  ياهصخاش 
نانز يارب  ار  يدایز  تالکـشم  هعماج ، رد  دوجوم  ياهروتکاف  یـضعب  همیمـض  هب  یلو  دنتـسین ، نیرفآلکـشم  ًاتاذ  اهشقن  نیا  هکنیا  اب 

نآ یلیـصفت  دقن  هب  هکنانچ  میتسین ، هنیمز  نیا  رد  دوجوم  ياههاگدید  تارظن و  مامت  ياصقتـسا  ددصرد  اج  نیا  رد  ام  دـناهدرک . داجیا 
رگنوس همه  عماج و  یتواضق  نکل  تسا ، یحیحص  فرح  دوخ  تیلک  رد  ریخا  فرح  دسریم  رظن  هب  یلو  میزادرپیمن ، مه  تشذگ  هچ 
خیرات لوط  رد  عیـسو  تایبدا  کـی  رد  هک  ناـنز  يارب  ياهشیلک  تباـث و  ياـهشقن  دوجو  دـشابیمن . ناـنز  لـئاسم  ییاسانـش  تهج  رد 

عاضوا و هب  تبـسن  ار  فاطعنا  نیرتمک  هتفرگ و  رارق  یفارحنا  ریـسم  کی  رد  هنایارگدومج  تانایرج  رد  یهاگ  تسا ، هدش  دییأت  هراومه 
يراتفر یحور و  ینهذ ، تایـضتقم  اب  بسانتم  هک  یقطنم  لمعلاسکع  تیعقاو ، نیا  لابق  رد  تسا و  هدادـن  ناـشن  دـیدج  ياهيدـنمزاین 

تیعـضو نیا  هنالوجع ، ياهتواضق  يرـس  کی  رد  ًاعون  تسا و  هدشن  ذاختا  دنک ، نانز  دیاع  ار  دوخ  لجاع  لجآ و  عفانم  دـشاب و  نانز 
هک تسا  نیا  تقیقح  ( 4 .) دناهتخادرپ ناوات  زین  اهتفایهر  رگید  ياج  هب  ینید  ياهتفایهر  هدـش و  هداد  تبـسن  ینید  ياهأشنم  هب  ًالماک 
هب ندیـسر  يارب  رگید ، يوس  زا  میدـنبن و  ورف  تیـسنج  یفنم  تبثم و  ياهدـمایپ  رب  ار  دوخ  مشچ  وـس  کـی  زا  اـم  دراد  اـضتقا  ینیبعـقاو 

تالکشم اب  يوهام  قرف  یناریا  نانز  تالکـشم  دندقتعم  هک  دنتـسه  مه  یناسک  مینک . يریگیپ  ار  نانز  لئاسم  هنارگنعماجرما ، تقیقح 
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یناریا نانز  هکنیا  حیضوت  دنرامشیم . ددجت  رصع  تینالقع  مهم  یگژیو  زا  یـشان  ار  لئاسم  نیا  مامت  درادن و  ناهج  رگید  قطانم  نانز 
هدیناهر و هعماج  اب  طابترا  يانبم  رب  یبایتیوه  یعمج و  حور  رد  هلاحتسا  زا  ار  ناسنا  ددجت  رصع  دنراد . رارق  هتینردم  تنس و  خزرب  رد 
هچ نآ  زا  ریغ  یتیعقوم  ياراد  نادرم  تسا . هتـشاد  درم  نز و  يارب  یتوافتم  تارثا  انعم  نیا  نکل  تسا ، هتخاس  لدبم  ارگدرف  يدوجوم  هب 

يردام و ياـهشقن  هدوب و  ناـنآ  یتیـسنج  ياـهشقن  رییغت  اـب  مزـالم  ناـنآ ، يارب  ییارگبرغ  هک  ناـنز  فـالخرب  دـناهدشن ، دناهتـشاد 
زا دناهدرک  گنهامه  هتینردم  تاعبت  اب  ار  دوخ  هچ  ره  نانیا  تسا . هدومن  هولج  راگزاسان  اهنآ  لقتسم  تیصخش  يریگلکش  اب  يرسمه 

يدایز هلـصاف  هتینردماسپ ) هب  دسر  هچ   ) هتینردـم اب  هک  دـنکیم  یگدـنز  ییاضف  رد  یناریا  نز  هک  اجنآ  زا  دـناهتفای و  ییاهر  خزرب  نیا 
نیا اـب  شایگدـنز  رهاـظم  ماـمت  رد  تسا ، هدادـن  هناددـجتم  ياـهرایعم  هب  ار  دوـخ  ياـج  وا  گـنهرف  رد  یتنـس  ياـهتشادرواب  دراد و 

اههناسر ریاس  تایرـشن و  رد  هک  دننادیم  یتالکـشم  ار  نانز  یلـصا  تالکـشم  هک  دنراد  دوجو  مه  يدارفا  ( 5 .) تسا هجاوم  شکمشک 
یندم قوقح  هیحان  رد  رتشیب  ناریا  رد  نانز  یقوقح  تالکشم  هک  تسا  دقتعم  نانادقوقح  زا  یکی  هنومن ، ناونع  هب  ددرگیم ؛ سکعنم 

نانز اب  زیمآضیعبت  ياهراتفر  داعبا  رد  یعامتجا و  تایعقاو  هزوح  رد  نانآ  لئاسم  هکلب  تسین  نانز  یـساسا  تالکـشم  اهنیا  یلو  تسا .
زا یعبات  نآ  دورف  زارف و  تسا و  روشک  یعامتجا  لئاسم  زا  یئزج  ًالوا  نانز  هلئسم  ناریا ، هعماج  رصاعم  طیارش  رد  لقادح  . » تسا یلجتم 

عاجرا یگنهرف  ًافرص  تالکشم  هب  نانز  تالکـشم  زین  یهاگ  ( 6 .«) تسا یعامتجا  رتشیب  نآ  ینوناک  هتـسه  ًایناث  تسا و  یمومع  لئاسم 
يدیدج تایبدا  دیاب  هک  دنالئاق  هیرظن  نیا  نیعفادم  دنکیم . رپ  یگنهرف  ياهراکهار  یـشزومآ و  ياهحرط  ارألخ  نیا  ًاعبط  هک  دوشیم 
یـشالت ره  رییغت ، نیا  داجیا  نودب  دماجنیب و  تسد  نیا  زا  یجیاتن  ای  نانز  ياهشقن  رییغت  هب  ًاتیاهن  هک  تخیر  یپ  فلتخم  حوطـس  رد  ار 

يدنلب ماگ  ناشفیلاکت  قوقح و  زا  نانز  یهاگآ  میـشابن ، مه  روبزم  رییغت  رظتنم  رگا  یتح  تسا ؛ هدـیافیب  نانز  تالکـشم  عفر  تهج  رد 
تالکشم نیا  مامت  يرواد ، رد  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  هاگ  نانز ، لئاسم  زا  تافیصوت  ریسافت و  یضعب  رد  تسا . تالکـشم  لح  يارب 

يارب يروشنم  دوش ، رجنم  نانز  یعامتجا  یسایس و  هعـسوت  هب  هک  یحرط  ره  ًاعبط  ددرگیم و  یهتنم  یعامتجا  یـسایس و  روضح  مدع  هب 
یهاگ هکنانچ  تسا ؛ بولطم  رایـسب  تردـق ، ياهمرها  هب  نانز  رتیفیک  رتشیب و  هچ  ره  یبایتسد  هاگدـید ، نیا  رد  دریگیم . رارق  لمع 

ناوتیم يرتابیز  ناهج  دشاب ، نز  هیرجم  هوق  سیئر  ًالوصا  ای  دنشاب و  هتشاد  تلود  هنیباک  رد  ریزو  هدنیامن و  دنچ  نانز  رگا  دوشیم  اعدا 
نکل تسا ، هقبط  نیا  ياهيدنمناوت  اهزاین و  قیمع  تفایرد  كرد و  هب  طونم  نانز  تالکشم  لح  هک  دومن  راکنا  ناوتیمن  هتبلا  تخاس !

هب هن  تموکح ، رد  نانز  نیب  زا  ینینقت  ای  ییارجا  ناوزاب  دوجو  تسا . نانز  لئاسم  هب  رگنیئزج  هاگن  ناـمه  تهج  هب  قوف  ياـنعم  ظـیلغت 
خنـس کی  زا  همه  نانز  ياهيراتفرگ  تالکـشم و  هک  تسا  نیا  قح  تسازلکـشم . ییاهنت  هب  هن  تسا و  تالکـشم  لالح  دوخ  يدوخ 

رب فلتخم  یگنهرف  يرکف -  تفاب  اب  توافتم و  ییایفارغج  قطانم  رد  نانز  تالکـشم  یتح  دـنوش ، هداد  هلـصیف  لحهار  کی  اـب  هک  هدوبن 
زا بذاـک  ییاـضف  میهد و  يرـست  دوخ  روـشک  هب  ار  ناـهج  طاـقن  رگید  ناـنز  تالکـشم  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دنـشابیمن ، هیور  کـی 

روما و ریاس  رانک  رد  نانز  یعامتجا  ای  یسایس  هعسوت  دید  دیاب  دننک ! رواب  مه  نانز  دوخ  هک  مینک  غیلبت  ار  نآ  نانچ  میزاسب و  تالضعم 
زا هک  یفادها  هک  دومن  وجوتسج  دش و  دهاوخ  ياهرتسگ  فیرعت و  هچ  ياراد  ام ، یفیـصوت  یـشزرا و  ماظن  رانک  رد  نانز و  ياهشقن 
نز ایآ  دزاسیم ؟ نیمأت  ار  عامتجا  لک  یقرت  دشر و  هک  تسا  ینالکفادها  ای  تسا  نانز  رـشق  صاخ  فادها  تسا ، رظنّدم  هعـسوت  نیا 

( تسا هدننکدیدهت  اجنیا  رد  ندش  يرازبا  رطخ  هک   ) نز کی  ناونع  هب  ای  تسا  لاعف  عامتجا  رد  دنورهـش  کی  ناونع  هب  دـنیآرف  نیا  رد 
نیب يراگزاس  هچ  دومن ؟ عمج  فیلاکت  قوقح و  رگید  اب  هعـسوت  زا  يانعم  نیا  نیب  ناوتیم  اـیآ  رداـم ؟ کـی  ناونع  هب  نآ  زا  رتارف  اـی  و 

؟ تسا رگید  قوقح  فیاظو و  ندومن  ینابرق  ای  یتساک  يانعم  هب  يرهق  روط  هب  یـشقن  ره  رب  ندوزفا  ًالـصا  ای  دراد ؟ دوجو  اـهشزرا  نیا 
تروص رد  هک  تسا  یتالاؤس  همه  اهنیا  تسین ؟ رادروخرب  یقح  نینچ  زا  يو  سکع ، هب  ای  تسا  نز  قح  هعسوت  دنیآرف  رد  تکرش  ایآ 
فلتخم داعبا  رد  رگیدکی  زا  یلمع  ياهراکهار  تسسگ  تسا . ییوگخساپ  لباق  دنمماظن ، حرط  کی  رد  نانز  لئاسم  هبناج  همه  یسررب 

ار نز  ام  رگا  یتسار  هب  تسا . لحهار  نودـب  نارحب  کی  نیداینب ) ثحابم   ) نیریز ياـههیال  زا  زین  و  یعاـمتجا و ... يداـصتقا و  یگنهرف ،
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یقوقح یقالخا و  ماظن  کی  رد  ار  وا  یلاعت  دـشر و  اـی  مینادـب و  تسا  هدـش  تثونا  ياراد  هثداـح  ِدـب  زا  هک  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  طـقف 
هب تسا ، هدنام  هرهبیب  تورث  تردق و  زا  تاناکما ، هنالداع  میسقت  مدع  تهج  هب  لاح  هب  ات  هک  میـشیدنیب  نیا  رب  طقف  مییامن و  يریگیپ 

تّدوم نوناک  ناونع  هب  یگداوناخ  ماظن  هداوناخ و  هب  شهوژپ  ریـسم  رد  رگا  ایآ  میخرچب !؟ ات  خرچب  هک  میاهدادن  گنج  نالعا  رـشب  عون 
، دوخ نید  هب  یـسیع   » هژورپ رگا  ایآ  داد ؟ میهاوخن  تنـس  نیا  خسن  هب  اوتف  مینک ، ریـسفت  ریگاپ  تسد و  یتنـس  ار  نآ  میرگنن و  تمحر  و 
، دشاب نادیم  حتاف  دیابرب و  يزوریپ  ماج  تورث ، تردـق و  هقباسم  رد  دـناوتب  هک  یـسک  ره  ات  دـش  ارجا  هداوناخ  رد  دوخ » نید  هب  یـسوم 
زا نانز  لئاسم  هنیمز  رد  ار  دوخ  شهوژپ  ام  رگا  ًالوصا  ایآ  میاهدوتسن ؟ نآ  فلتخم  ياههنحص  عامتجا و  رد  ار  نانز  روک  روضح  فرص 
ام یسانشبیسآ  دنکیمن و  رییغت  تالکشم  لئاسم و  دوخ  هب  ام  هاگن  میهد ، رارق  يرگید  رما  ار  شهوژپ  أدبم  مینکن و  عورـش  تالکـشم 

اوران یتواضق  تمس  هب  ار  ام  یهاگ  فلتخم ، ياههزوح  رد  نانز  لئاسم  تالکـشم و  مروت  هکنآ  حیـضوت  ؟ دوشیمن يرگید  هزوح  دراو 
یعامتجا و یگنهرف و  یلام ، یقوقح ، تالکـشم  ياراد  نانز  هنانیبعقاو ، هاگن  کی  رد  دـناشکیم . هبناجهمه  ریغ  لقادـح  ای  هیوسکی و  ای 

هدهع هب  ارجا  ات  نینقت  هلحرم  زا  ار  نانآ  زا  یتالیکشت  تیامح  یمتسیس ، هک  تسا  نانز  هجوتم  یلاح  رد  تالکشم  نیا  مامت  دنایسایس و 
ییاسانـش دسرب . یفادها  هچ  هب  دـشاب و  یهاگیاج  هچ  رد  دـیاب  نز  هک  دـید  دـیاب  ًالوصا  هلئـسم  ییاسانـش  زا  لبق  نیاربانب ، دـشاب . هتفرگن 

هعسوت فده  اب  یلاعتم  ماظن  کی  رد  ار  نز  رگا  دزاسیم . فافـش  ار  هلئـسم  دنکیم و  فیرعت  ار  عناوم  یعقاو ، فادها  لیـصا و  تیعقوم 
رد هن  ریـسم  نیا  هک  درذـگیم  يردام  يرـسمه و  ماـن  هب  سدـقم  يریـسم  زا  وا  تیدوبع  هار  تروص  نیا  رد  میدـید ، تیونعم  قـالخا و 
هک شلاغتـشا  تیـساسح  تهج  هب  يدوجوم  نینچ  دروآیم . ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  یناوارف  یعاـمتجا  تادـهعت  دوخ ، نتم  رد  هک  هیـشاح 

افـص دـهم  رد  دوش ، درخ  داصتقا  ياههرهم  چـیپ و  يال  هکنآ  ياج  هب  هدرک و  ظـفح  ار  دوخ  هنارکیب  تیفرظ  دـیاب  تسا ، يرورپناـسنا 
هدوتـس و قـالخا  هب  نّیزت  تسا . ینز  نینچ  قـح  يزوـمآملع  نتـسناد و  ددرگ . نیمأـت  رتشیب  هکلب  تسوا و  نأـش  روـخ  رد  هکناـنچنآ 
هب تبسن  وا  درادن . داسف  نتخاب و  دوخ  مان  هب  یقح  هک  تسومه  تسوا و  هدنبیز  مرزآ  مرش و  تسوا . هتـسیاش  لامک  عیفر  هلق  هب  ندیـسر 

هروطـسا هچرگ  هک  تسا  هتخاس  روبـص  یناـمرهق  يو  زا  هفطاـعرپ ، عبط  درادـن و  یفیلکت  هفیظو و  يرگید  هب  قاـفنا  يارب  دـمآرد  بسک 
نز هک  یعنام  ره  اب  دیاب  هجیتن  رد  دهد . ناماس  ار  هداوناخ  دوخ و  یعامتجا  يدرف و  ياهزاین  همه  دـناوتیم  دوخ  یلو  تسین  مزر  نادـیم 

یهاگ یعامتجا ، طیارش  یهاگ  گنهرف ، یهاگ  درک . هزرابم  دنکیم ، عنم  هاگیاج  نآ  رد  نتفرگ  رارق  زا  ای  فده و  نیا  هب  ندیـسر  زا  ار 
زا هاگ  دزیخیم و  رب  هناخ  زا  عنام  نیا  هاگ  تسا و  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  عنام  یـسایس  تکراشم  مدـع  یهاگ  يداـصتقا و  ياـهییاسران 

قالخا هعسوت  دنیآرف  رد  نانز  ياقترا  تهج  ینید  یتفایهرهب  ندیسر  زا  يرظن ، ینابم  تیفافش  مدع  مه  يدراوم  رد  هتبلا  ییارجا . لئاسم 
ناهیقف فرط  زا  دیدج ، عاضوا  اب  هقف  تعیرـش و  قیبطت  تایلمع  هاگ  رگید ، نایب  هب  دنکیم . تعنامم  زور ، طیارـش  اب  بسانتم  تیونعم  و 

کی رد  هک  میتخاس  دودـحم  يدنورهـش  رد  طـقف  ار  نز  تیعقوم  اـم  رگا  یلو  دـنکیم . عناـم  داـجیا  دریگیمن و  تروص  نشور  روط  هب 
تـسرهف ًاعبط  میدرک ، هصالخ  يایناعم  نانچ  رد  ار  وا  فادها  يامنرود  تسا و  تکرح  رد  رتشیب  هافر  تذـل و  يوس  هب  یناسنا  هعماج 

مه اهنآ  دادعت  یّمک  رظن  زا  رگا  یتح  دنکیم و  هجاوم  یتالکشم  اب  ار  ام  نانز ، هعماج  قمع  رد  لئاسم  نیا  درک . دهاوخ  رییغت  ام  لئاسم 
یتالکشم اب  یتشیعم  یلام و  روما  رد  ام  نانز  لاثم ، روط  هب  دنکیم ؛ ابیزان  ار  یمالسا  تموکح  کی  هرهچ  رادقم  نیمه  دشاب ، مک  رایسب 

رد نکل  تسا  هداوناخ  داصتقا  بولطمان  تیعـضو  زا  یـشان  يداـیز  دراوم  رد  تالکـشم  نیا  هچرگ  تسین ؛ ضاـمغا  لـباق  هک  دـناهجاوم 
رایتخا رد  تسا  نز  مّلـسم  قوقح  زا  هک  هقفن  هیرهم و  ًالثم  دننامیم و  مورحم  دوخ  یلام  قوقح  زا  هّجومان  ياهلیلد  هب  نانز  مه  يدراوم 

هک تسا  نیا  رب  نید  یعـس  تـسا . ینورد  ریبدـت  کـی  رد  نآ  تالکـشم  لـح  هداوناـخ و  ظـفح  مالـسا ، هـیلوا  حرط  دریگیمن . رارق  يو 
نیا رد  ياهلئـسم  رگا  ددرگ و  فرطرب  اـهزاین  تـسا ، تقفـش  هفطاـع و  رب  ینتبم  هدـعاقلایلع  هـک  هداوناـخ  بوچراـچ  رد  ناـکمالایتح 

رد دوجوم  تیعقاو  یلو  یقوقح . ات  تسا  یقیقح  تیـصخش  کی  رتشیب  هک  تفر  مَکَح  غارـس  دیاب  يدعب  ماگ  رد  دـشن ، لح  بوچراچ 
، هداوناخ نز و  تیثیح  تاعارم  نز ، هفطاع  درم و  تنوشخ  لیلد  هب  هدشن و  لح  هداوناخ  هزوح  رد  لئاسم  نیا  یهاگ  هک  تسا  نیا  هعماج 
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لمحت دوخ  موتحم  تشونرـس  ناونع  هب  ار  تخـس  عضو  نیا  دنوشیم  راچان  نانز  هاگداد و ... هب  هعجارم  تروص  رد  نز  زا  تیامح  مدع 
چیپ رد  دوشیمن ، لح  هداوناخ  بوچراچ  رد  اهنآ  لئاسم  هک  یتروص  رد  دناییاضق و  تالکشم  ياراد  هک  نانز  زا  يرگید  هتسد  دننک .

رد دـنکیم . دـیدشت  بتارم  هب  ار  لئاسم  نیا  زین  دوخ  فیلاکت  قوقح و  زا  اهنآ  لهج  دـنوشیم و  هجاوم  یتالکـشم  اب  اـههاگداد  مخ  و 
رما يدـنک  ای  عیرـست و  رد  لقادـح  ای  یـسردادهوحن و  رد  وا ، صاخ  تیـسنج  عامتجا و  رد  نز  هدـشفیرعت  تیعقوم  یهاـگ  مه  اـجنیا 

اب كارتشا  نیع  رد  دـناهدش ، لاغتـشا  رازاب  دراو  يراک  اـی  یملع  ياـهورین  ناونع  هب  هک  زین  ناـنز  زا  یـشخب  دراذـگیم . رثا  یـسرداد ... 
يراک تساوخرد  تسا . اهنآ  یکیزیف  یحور و  تاصتخم  كرد  مدع  زا  یشان  هک  دنتـسه  یلئاسم  ریگرد  تالکـشم ، ياهراپ  رد  نادرم 

زا کیچیه  دنهاوخیم  هک  تسا  ینانز  شود  رب  نیگنس  راب  يرسمه ، ای  يردام  شقن  یمسج و  تیعـضو  ظاحل  نودب  نادرم ، اب  ناسمه 
ناوتیم يدنبهقبط ، اب  هک  ددرگیم  رب  هعماج  گنهرف  حطـس  هب  نانز ، لئاسم  زا  رگید  شخب  ( 7 .) دنیامنن يرگید  ینابرق  ار  دوخ  فیاظو 

لئاسم نیا  داجیا  رد  ار  اهنآ  ریصقت  ای  روصق  مهس  داد و  عاجرا  هعماج  زاسگنهرف  عجارم  طوبرم و  صاخشا  ای  صخش  هب  ار  لئاسم  نیا 
یگنهرف لئاسم  تفر ، نانآ  زا  ياهراپ  رکذ  هک  یتالکشم  زا  يرایسب  یلـصا  أشنم  نیا ، رب  هوالع  دومن . مولعم  لحهار ، هئارا  رد  قیوعت  ای  و 

. دنبایرد ار  یساسا  لئاسم  هدرک و  یبایهشیر  ار  دوجوم  لئاسم  نیا  هعماج ، زرودرخ  زادرپهیرظن و  نادرم  نانز و  تسا  يرورض  هک  تسا 
هتخاس دـنک  یگنهآ  اـب  عیـسو  رتسب  کـی  رد  هکناـنچمه  اریز  تسا ؛ یـصاخ  تیمها  ياراد  يراـتخاس  ظاـحل  هب  ناـنز  یگنهرف  لـئاسم 
لباقم رد  ناوتیمن  یتحار  هب  هک  دـنردتقم  نانچنآ  یهاگ  زاسگنهرف  لماوع  دـنرییغت . لباق  رتدـنک  هکلب  يدـنک و  نامه  هب  دـنوشیم ،

باب زا  درک ؛ ناربج  رگید  یگنهرف  لماع  اب  ار  نآ  ءوس  تارثا  دیاب  هکلب  تساک ، ار  اهنآ  ریثأت  یشهج  ياهراتفر  اب  دومن و  ملع  دق  اهنآ 
هکنآ نودب  اهنآ  یگنهرف  ياههدروارف  هک  دنتسه  حرطم  زاسگنهرف  مهم  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  تاطابترا  رـصع  رد  اههناسر  هنومن ،

اههناسر هچخیرات  دـنزادرپیم . هعماج  ریذـحت  ای  یلاعت  هب  دـنریگیم و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دنـشاب  يرادا  یـسارکوروب  زا  رذـگ  جاـتحم 
ندرک مگ  اب  هدـش ، هداد  یباوج  طیرفت  نیا  هب  یهاگ  مه  رگا  دـناهتفای و  دـشر  اههناسر  نیا  هیـشاح  رد  هراومه  ناـنز  هک  دـهدیم  ناـشن 

تایعقاو اب  هک  دناهدرکظاحل  هنادرم  شقن  کی  رد  ار  وا  عقاو  رد  تسا و  هدوب  هارمه  یناسنا  ِتایح  یعقاو  يویرانس  رد  نز  یلصا  هاگیاج 
کی ناونع  هب  زین  نید  دراد . تهابـش  ياهناسر  یخوش  کی  هب  رتشیب  نانز  هاگن  رد  يدروخرب  نینچ  درادن . قابطنا  وا  یحور  یمـسج و 

لح يارب  یفاـک  لیـسناتپ  نتـشاد  مغر  هب  هعیـش  هقف  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  دراد  یـصاخ  شقن  هطبار  نیا  رد  زاـسگنهرف ، مهم  لـماع 
جارختسا يارب  ار  مزال  هنیمز  نونکات  وگلا ، ناونع  هب  ییاههرهچ  زا  يرادروخرب  اب  نانز و  لئاسم  هزوح  رد  صوصخ  هب  ثدحتسم  لئاسم 

يرـشق و دروخرب  هتبلا  دـیازفایم . هطبار  نیا  رد  یعیـش  ياـههزوح  تیلوئـسم  رب  نیمه  تسا و  هدرواـین  تسدهب  ناـنز  لـئاسم  طابنتـسا  و 
زا هک  تسا  یـصصخت  ًالماک  یعوضوم  زین  عوضوم  نیا  هکنآ  لاح  تسا  هدـش  هنیمز  نیا  رد  داـهتجا  ییاـیوپ  عناـم  یهاـگ  فطعنمریغ ،

بادآ ددرگ . طبترم  مولع  ياههخاش  یضعب  اب  تسا  نکمم  یبایهلئسم  یسانشعوضوم و  رد  دنچره  دیآیم ؛ رب  یعقاو  ناسانشنید  هدهع 
رد هعماج  ره  موسر  بادآ و  دنراذگریثأت . رایـسب  نانز ، يارب  فلتخم  لئاسم  هجیتن  رد  صاخ و  ياهشقن  شیادیپ  رد  زین  یموق  موسر  و 
زا ار  طلغ  بادآ  نیا  زا  یضعب  مالسا  فیرش  نید  یهاگ  هتبلا  دنوشیم . راگدنام  تدمزارد  رد  هدمآ ، دوجو  هب  یصاخ  عاضوا  طیارش و 
رد یتح  نآ و  ياقب  ات  هداوناـخ  لیکـشت  تامدـقم  زا  هداوناـخ ، روما  هطیح  رد  دزاـس . جراـخ  دـناوتیم  هتخاـس و  جراـخ  تاـیح  هنودرگ 

ًارـصحنم ار  یتالکـشم  بادآ  نیا  زا  یـضعب  ددرگیم ، هدیچرب  هداوناخ  تسرپرـس  توف  ای  قالط  رما  اب  هداوناخ  کی  نوناک  هک  یتروص 
هک یمهم  هتکن  یگنهرف ، لئاسم  فیدر  رد  دنتـسه . رگید  تالکـشم  رب  فعاضم  هک  دـننکیم  داـجیا  نارتخد  اـی  هداوناـخ و  مناـخ  يارب 

شیوخ نتشیوخ  زا  هک  ياهلصاف  اب  دناهدیسرن و  یقیقح  يانعم  هب  مزال  يروابدوخ  هب  هک  تسا  نیا  تسا  نانز  دوخ  تسدهب  نآ  هتشررس 
گنهامه ار  دوخ  تکرح  نارگید ، یلیمحت  يانعم  ریـسفت و  اب  ام  هعماـج  ناـنز  زا  يدادـعت  دـنیازفایم . دوخ  لـئاسم  رب  مادـم  دـنریگیم 

(8 .) دنک ریبدت  وهتخاس  ار  نانآ  تیوه  ياهناگیب  ات  دـنرظتنم  نانیا  عقاو  رد  دزاسیمن . نانآ  بیـصن  يزیچ  ءوس ، تاعبت  زج  هک  دـنزاسیم 
لماوع لولعم  دوخ  هک   ) ًاصوصخ نادرم  نانز و  نیب  ًامومع و  عامتجا  حطس  رد  هنالداع  روط  هب  ناسنا  یلاعت  دشر و  تاناکما  میسقت  مدع 
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یـضعب لیـصحت و  ریظن  يروما  رد  ار  یناوارف  تالکـشم  هک  تسا  دوـجوم  لـئاسم  هلمج  زا  تسا ) یگنهرف  لـماوع  ًاـصوصخم  ددـعتم و 
زا % 85 دنتـسه ، هجاوم  نآ  اب  لاغتـشا  رما  رد  لغاش  نانز  هک  یلئاسم  رب  هوالع  تسا . هدروآ  لابند  هب  یـسایس  یعامتجا و  ياـهتکراشم 

اقترا دـشر و  ياـیازم  زا  بلغا  دـنریگیم و  رارق  تـلفغ  دروـم  نـالک  ياـهيزیرهمانرب  عوـن  رد  هـک  دنالوغـشم  يرادهناـخ  هـب  اـم  ناـنز 
خرچ ندروآ  رد  تکرح  هب  ياتسار  رد  راوناخ و  داصتقا  نیمأت  رد  ناهنپ  روط  هب  هک  دنتـسه  یبجاوم  دزمیب و  ِنارگراک  نانیا  دناهرهبیب .

نارود یتح  دنامورحم و  یمادختـسا  يرادا -  نیناوق  رد  هدشفیرعت  قوقح  زا  نکیل  دننکیم  تیلاعف  رثؤم  روط  هب  روشک ، داصتقا  میظع 
نیا حیحص  ییاسانش  مدع  روک  هطقن  یلصا و  هلئسم  رتالاب ، یقفا  رد  دننارذگب . نما  یلایخ  اب  دنناوتیمن  ار  یگدوسرف  يرامیب و  سردوز 

نییعت اـهنآ و  لـح  يارب  دـحاو  نشور و  يژتارتـسا  نتـشادن  مه ، اـب  لـئاسم  همه  ندـیدن  اـهنآ ، نـیب  تاـطابترا  فـشک  مدـع  لـئاسم ،
عماج یبلاق  رد  نانز  لئاسم  رگید ، ترابع  هب  تسا . طـبريذ  زکارم  تدـمزارد  تدـمهاتوک و  ياـههمانرب  نیب  نزاوت  مدـع  و  اـهتیولوا ،

نایرجم هن  دناگنهامه و  مه  اب  ناراذگنوناق  هن  دـبایرد . ار  دوخ  بسانم  خـساپ  هاگیاج و  کی  ره  يدـنبهقبط  اب  ات  تسا  هدـشن  یحارط 
شدوخ صاخ  تفایهر  اب  نانز  زا  دودحم  ياهتسد  تالکشم  لح  ددصرد  زکارم ، رگید  زا  لقتـسم  ياهعومجم  ای  ناگرا  ره  هکلب  نوناق ،

زا یـشخب  اذـل  تسا . ندوب  یناریا  یمالـسا و  دـیق  ود  اب  عوضوم  نیا  تخانـش  جاتحم  یناریا ، ناملـسم  نز  لئاسم  لح  هکنآ  لاح  تسا .
ناریا و هعماج  یتخانـشهعماج  ياهتیفرظ  هب  هجوت  مدـع  زا  دـشابیم ، نازیرهمانرب  ناسانـشراک و  نازرودرخ و  هجوتم  هک  ناـنز  لـئاسم 

مدع هکنانچ  ددرگیم . یشان  تسد  نیا  زایمولع  یـسانشتیموق و  یـسانشمدرم و  مولع  فلتخم  ياههتـشر  براجت  زا  يریگهرهب  مدع 
یلـصا عوضوم  زا  ار  ام  وا ، يارب  یلمع  ياـههمانرب  هئارا  نز و  تیـصخش  يـالتعا  هار  رد  یهلا  ياـهدروآهر  ینید و  ياـهشزرا  هب  هجوت 

هتـسد کـی  رب  ینتبم  لـمع ، يارب  يروـشنم  ره  اـی  رادـیاپ  هماـنرب  کـی  هئارا  تـهج  رد  يداهنـشیپ  ره  هـک  تـسا  نـشور  دزاـسیم . رود 
راکهار هئارا  هب  يراذـگشزرا ، فیـصوت و  هلحرم  زا  رذـگ  نودـب  درادـن  ناـکما  تسا و  نز  تیـصخش  هب  عجار  يرظن  ياـهتشادرواب 

. دریگیم تأشن  نیداینب  ثحابم  هب  هجوت  مدع  زا  دشابیم ، نازیرهمانرب  ناسانـشراک و  هجوتم  هک  نانز  لئاسم  زا  یـشخب  نیاربانب  میـسرب .
نیب طباور  نییعت  فشک و  مود : روحم  تسا . هداد  لزنت  تدـش  هب  ار  ام  تیقفوم  دـصرد  نانز ، لئاسم  هب  عماج  هاگن  مدـع  مالک ، کی  رد 

هجوت و نیرتمک  نانز و  لئاسم  رد  یلمأت  كدنا  تسا . لئاسم  نیب  طباور  تخانـش  نانز ، لئاسم  رد  ثحب  مهم  ياهروحم  زا  یکی  لئاسم 
نیا لح  هب  رگنیئزج  هاگن  اب  ناوتیمن  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  نانز ، لئاسم  لح  رد  طبريذ  ياههاگتسد  تیقفوم  مدع  للع  هب  تقد 

تالوقم نیا  زا  ياهدـیدپ  ره  تسین و  جراـخ  داـصتقا و ... تسایـس ، عاـمتجا ، گـنهرف ، ياـههلوقم  زا  ناـنز  لـئاسم  دـمآ . لـیان  لـئاسم 
نتشاد تلع  هب  نانز  لئاسم  هکنیا  رب  هوالع  تسا . طابترا  رد  فلتخم  یـضرع  یلوط و  لماوع  للع و  اب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  یگدیچیپ 

هب مییآرب . طباور  نیا  فشک  ددصرد  لئاسم ، ندید  رانک  رد  دـیاب  اذـل  دنتـسه ، فعاضم  یگدـیچیپ  ياراد  خـیرات ، رد  ینالوط  ياهقباس 
رارق نز  هدهع  رب  ار  یلام  هفیظو  هکنآ  نودب  مالسا ، یلام  حرط  دنتسه . ازدمآرد  ياهتیلاعف  دقاف  رادهناخ و  ام  نانز  هدمع  لاثم ، ناونع 

هاگدید رد  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  دنکیم . نیمأت  یلام  ظاحل  زا  یـصوصخ  هصرع  نامه  رد  ار  يو  هقفن ، هیرهم و  هلوقم  ود  رد  دـهد ،
قوقح هب  نز  اههداوناخ  یضعب  رد  ام  هعماج  رد  رگا  دشابیمنلح . هار  مامت  هداوناخ ، زا  رتعیـسو  ییاضف  رد  فرـص  نیناوق  هئارا  مالـسا ،

دور و الاب  یهاگآ  حطـس  رگا  درادـن . دوجو  قوقح  تخانـش  مزـال  گـنهرف  هکلب  تسین ، یقرتم  نوناـق  ندوبن  زا  یـشان  دـسریمن ، دوخ 
زین یهاگ  هچرگ  دش . دهاوخ  لح  لکشم  نیا  زا  ياهدمع  شخب  ددرگ ، شناد  قالخا و  هصرع  دشاب  نوناق  هصرع  هکنآ  زا  لبق  هداوناخ 

گنهرف اـب  لوا  هلهو  رد  تسا و  لولعم  کـی  تروص  ره  رد  لکـشم  نیا  یلو  ددرگیم ، زاـب  راوناـخ  لـک  یتـشیعم  عضو  هب  لکـشم  نیا 
صیخـشت دـنناوتب  ناسانـشراک  دـندرگ و  شاکنک  یبوخ  هب  طباور  نیا  رگا  لاح  تسا . طبترم  هداوناخ  داصتقا  اب  دـعب  هلحرم  رد  هعماج و 

رد هک  یلئاسم  یبناـج و  تالکـشم  دـنیامن ، زیهجت  یّمک  یفیک و  روط  هب  ار  اـجنآ  تسا و  مروتم  هیحاـن  مادـک  رد  تالکـشم  هک  دـنهد 
لئاسم يارب  رادیاپ  ياهلحهار  هب  ندیـسر  هک  لاح  نیع  رد  اهتیولوا  نییعت  موس : روحم  دش . دهاوخ  لح  تسا ، حرطم  اهلولعم  هلـسلس 

دهاوخب رگا  یـشهوژپ  نینچ  هکنیا  هب  رظن  یلو  دـنزادرپب ، رما  نیا  هب  عماج  هاگن  کی  رد  دـیاب  تسا و  نایدـصتم  یلـصا  تلاـسر  ناـنز ،
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تسا يرورـض  داد ، دهاوخ  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یهجوت  لباق  نامز  دنک ، نایب  فلتخم  بناوج  رد  نانز  هب  عجار  ار  ینید  یلاعتم  هشیدنا 
رگا ماقرا  رامآ و  يروف ، ياـهتیولوا  صیخـشت  يارب  درک . لـح  تقوم  روط  هب  ییاهنکـسم  اـب  ار  اـهنآ  یـساسا ، لـئاسم  ییاسانـش  اـب 
رامآ نانچ  رـضاح  لاح  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  یلو  دنریگ  رارق  عجرم  دنناوتیم  دنـشاب  هدـمآ  تسدهب  یملع  یلوصا و  ياههیرظن  ساسارب 

نیرتمهم تفگ  ناوتیم  تشذگ ، هک  یلئاسم  ساسا  رب  دشاب ، هدمآ  تسدهب  یتاغیلبت  ياهلاجنج  زا  رود  هب  هک  میرادن  رایتخا  رد  یقیقد 
زا يرایـسب  نانآ ، ياهیناوتان  یتح  اهيدـنمناوت و  نانز ، هب  تبـسن  یمومع  ياهتشادرواب  حیحـصت  دـنایگنهرف و  لئاسم  ناـنز  لـئاسم 

تیاهن رد  فلتخم ، تالوقم  رد  نانز  لئاسم  لیلحت  زا  ناسانـشراک ، زا  یهجوت  لباق  دادعت  رظن  هب  دـنکیم . لح  ار  دوجوم  ياهيراتفرگ 
يدایز دودـح  اـت  درم  نز و  قوقح  يواـست  ناـمرآ  هک  مه  ياهلـضاف  ياههنیدـم  نآ  رد  هکنآ  دـهاش  میـسریم . یگنهرف  ياـههشیر  هب 

دیاب نالک  ياهيراذگتسایـس  رد  زین  اج  نآ  رد  دنربیم و  جنر  نردم -  هتبلا  يددعتم -  تالکـشمزا  مه  زاب  نانز  تسا ، هدـش  لصاح 
توافتم یتیعضو  ياراد  عماج ، دید  کی  اب  نانز  لئاسم  رد  تیولوا  نییعت  تسا  رکذ  نایاش  تشادرب . مدق  هعماج  گنهرف  يالتعا  هار  رد 
يوگلا اهنآ  فشک  ای  سیـسأت و  اب  هک  تسا  یلوصا  میـسرت  دراد  تیولوا  هچ  نآ  ناملـسم ، نز  يوگلا  عماج  ماظن  حرط  ساسارب  تسا .

ياههعومجم ای  دارفا  هدش و  رپ  اهألخ  همه  هعماج ، نالک  درخ و  حوطـس  مامت  رد  نآ  هب  یـسأت  اب  سپـس  دیآیم  تسدهب  یـسرتسد  لباق 
لقادح هب  شالئاسم  دـشاب  هک  اجک  ره  عامتجا ) ای  هناخ   ) رد زین  ناملـسم  نز  دـننکیم . لمع  دوخ  فیاظو  هب  گنهامه  روط  هب  طبريذ 

ربانب دناوخیم . دوخ  تمس  هب  ار  نایلوتم  نایرجم و  راذگنوناق و  عجارم  هعماج ، گنهرف  وگلا ، نآ  تیزکرم  تیبذاج و  هکارچ  دسریم ؛
تبـسن نیمه  هب  هتـساک و  اهنآ  ماجـسنا  زا  نانز ، لئاسم  لح  تهج  ددـعتم  ياهتفایهر  نیب  رد  یلاخ  ياهاضف  دوجو  تشذـگ ، هچ  نآ 

نیا رد  اـم  هک  تسوـگلا  هئارا  تهج  رد  یعماـج  ماـظن  حرط  نیب ، نیا  رد  دوـقفم  هقلح  ور  نیا  زا  تسا ، هداد  شهاـک  ار  اـهنآ  درکراـک 
رب يدـمآرد  شیپ  میزادرپیم . نآ  یلک  سوـئر  حرـش  هب  سپـس  مـیریگیم و  یپ  ار  دـنمماظن  هاـگن  ترورـض  یتامدـقم  رکذ  اـب  قـیقحت 

دناهداد ناشن  حوضو  هب  نامز  ره  رد  هنیمز و  ره  رد  يرشب  ای  یهلا  ددعتم  بتاکم  ناملـسم  نز  تیـصخش  يوگلا  دنمماظن  حرط  ترورض 
نییعت ناـسنا و  هب  بتکم  نآ  شرگن  عون  رب  ینتبم  تخـس  ناـسنا ، تیروحم  ساـسارب  ارجا  لـباق  يوـگلا  ره  یلمع و  هماـنرب  ره  هئارا  هک 
مولعم ار  نوماریپ  ياضف  اب  ناسنا  طابترا  هوحن  تیوه و  زا  دوخ  فیرعت  تسیابیم  ماـگ  نیلوا  رد  تسا . یتسه  رد  وا  تیعقوم  هاـگیاج و 

يزاسوگلا هب  رداق  يرکفت  چـیه  تروص ، نیا  ریغ  رد  دومن . هیـصوت  صاخ  بتکم  نآ  ساسارب  ار  فلتخم  ياهراک  زاس و  ناوتب  اـت  درک 
، يداـصتقا یگنهرفياـهتیلباق ، هعومجم  ینعی  لـمع -  هنیمز  رد  نیداـینب  هاگدـید  نیا  هک  تسا  يزاـسوگلا  زا  سپ  تسین . یمدآ  يارب 
هب لیصفت  هب  دعب  ثحابم  رد  دهدیم . هئارا  ار  مزال  ياهيرواد  نآ ، اب  بسانتم  دنکیم و  ادیپ  ار  دوخ  ياهراکهار  یعامتجا -  یـسایس و 
هک تسا  يراکشآ  طبخ  اهيژولوئدیا ، یتخانشناهج و  روما  رد  رگیدکی  هب  فلتخم  بتاکم  نداد  دنویپ  هک  تخادرپ  میهاوخ  هتکن  نیا 
زا هتشاد و  دوخ  گنهرف  هعومجم  ای  نیداینب  ياههاگدید  هب  يددعتم  تاقلعت  ییوس  زا  تسا و  هداد  خر  للم  یخرب  يارب  ددجت  رصع  رد 

ینیبشیپ لباق  ًاتبـسن  یبوانت  اب  ار  اههنیمز  مامت  ددجت  نردم ، يایند  رد  تسا . هدرک  روحـسم  ار  نانآ  ناگدـید  هعـسوت ، قرب  رگید  یبناج 
هب هاگن  زا  ياهنوگ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  تسا و  هدنامن  نوصم  هتینردم  هشیدنا  هطلـس  زا  ياهصرع  چـیه  هدـیدرون و  رد 
نآ سیماون  نیناوق و  تاـطابترا و  یگدـنز ، هوحن  زا  صاـخ  ياهنوگ  رد  تسد  نآ ، ریـسفت  یمدآ و  ًاـصوصخ  یتـسه و  هرهچ  نیوـکت و 

یـسیدرگد بجوم  دـناهدرکن ، هبرجت  یعیبـط  رتـسب  کـی  رد  ار  ددـجت  ياـهضرفشیپ  هک  رکذـلاقوف  لـلم  رد  اـنعم  نیا  زا  تلفغ  دراد .
، یعامتجا یگنهرف ، فلتخم  يوگلا  یلمع و  ياههمانرب  یتخانـشناهج و  ینابم  نیب  یناوخمهاـن  هک  تسا  هدـش  یطابـضنایب  شهجرپ و 

بهاوم زا  ار  دوخ  دنتـسین  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  رگید  ياهدع  هتفایرد و  دوز  ار  انعم  نیا  ياهدـع  دروآیم . مهارف  ار  يداصتقا  یـسایس و 
، نردم يایند  هعسوت و  رهاظم  هب  گنج  نالعا  اب  بهاوم  نیا  زا  هدافتسا  مغر  هب  ای  دنیوشیم و  ینابم  زا  تسد  اذل  دنزاس ، هرهبیب  هعسوت 

نخس هکنآ  زا  لبق  نز ، تیصخش  ماظن  يارب  عماج  یحرط  نوماریپ  وگوتفگ  نایم  نیا  رد  دنزاسیم . اهر  راکـشآ  یـضقانت  رد  ار  دوخ 
نز هب  یهاگن  ناسنا  زا  يریـسفت  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا . وا  یگنانز  بلاق  رادـماو  لاـح  نیع  رد  تسا و  ناـسنا  زا  ثحب  دـشاب ، نز  زا 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 394 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دومن ضامغا  تعیبط ، هخرچ  رد  تایح  همادا  اقب و  یساسا  نکر  ناونع  هب  وا  تثونا  ینامسج و  بلاق  زا  ناوتیمن  هاگچیه  هکارچ  تسا ،
حرط هبرف  نانچنآ  دیابن  کیروئت  يرظن و  بلاطم  هئارا  هک  میـشاب  هجوتم  دیاب  میتفریذپ  ار  نیداینب  ثحابم  حرط  ترورـض  هکنآ  زا  سپ 
دوخ نیا  دزاـس و  جراـخ  یلک  هب  بلطنومزآ  ناـسنا  ِسرتـسد  زا  ار  وـگلا  دـهاکب و  قـیقحت  ياـههفلؤم  رـصانع و  ینیبعـقاو  زا  هک  دوـش 

يرظن و ینابم  هب  یهاگن  میهد . رارق  نآ  هب  ندیـسر  ار  دوخ  قیقحت  دـصقم  مینآرب  ام  هک  تسا  نانز  ثحاـبم  هب  دـنمماظن  هاـگن  هصیـصخ 
؛ تسا جراـخ  یبرجت  مولع  هزوح  زا  یفـسلف  ياـنعم  هب  تیناـسنا  دـسریم  رظن  هب  نز  نتـشاد  یناـسنا  تیوه  فلا ) ناـنز  ثحاـبم  یتفرعم 
ینالقع و ياهيریگعضوم  يدارا ، لاعفا  زا  وا  رهاظم  هچرگ  دراد ؛ شیارگ  نطاب  هب  هک  تسا  یفیرعت  ناـسنا  زا  رظندروم  فیرعت  هکارچ 

كرد یتخانش  یلقع و  مولع  هلیـسو  هب  ناوتیم  ار  وا  يدامریغ  تاشیارگ  یـضعب  تسا و  یندرک  سح  یقالخا  ِیفنم  ای  تبثم  تاشیارگ 
، راصتخا تهج  دـنراد . هدـهع  رب  ار  نورد  فیـصوت  نطاب و  فشک  هیعاد  هک  دومن  ذـخا  یبتاکم  زا  دـیاب  ار  ناسنا  فیرعت  نیاربانب  درک .
هک يداـمارف  تسا  يرهوـج  ياراد  شرگن  نیا  رد  یمدآ  مییوـگیم : میهدیم و  رارق  مالـسا  ینید  هاـگن  ثـحبم  نـیا  رد  ار  دوـخ  ياـنبم 

دناوتیم هک  ( 9) تسا هدام  ملاع  نیا  رد  دوجوم  اهنت  ناسنا  دـهد . رد  نت  يدادرارق  نیناوق  هب  اـی  دزیرگب و  يداـم  ياـهانگنت  زا  دـناوتیم 
هب ياهراگنا  زا  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  هیامنب  هک  تسومه  دریذـپب و  ار  نینقت  عیرـشت و  هداد ، رارق  نوناـق  فیلکت و  هزوح  رد  ار  دوخ 

، تسا هاگآ  اهيدـب  هب  مه  اـهیبوخ و  هب  مه  هک  یلاـح  رد  ناـسنا  تسا . تعیبط  ماـن  هب  یبکرم  رب  راوس  هک  یترطف  دریگیم ؛ ترطف  ماـن 
اهنیا هکنآ  ضرغ  دریذـپب . دوخ  دوجو  نیمزرـس  رد  ار  تعیبط  تیمکاح  كاپ ، ترطف  لقع و  ییاورناـمرف  نتفریذـپ  ياـج  هب  دـناوتیم 

نآ هدـییور ، وا  دوجو  میلقا  رد  یهلا  هخفن  شزو  زا  هک  تیوه  نیا  تسوايدامریغ . هبنج  تیناحور و  ینعی  یناسنا  تیوه  يایازم  زا  همه 
رود تسا ، ییوجادخ  ییامنادـخ و  هک  دوخ  یلـصا  شیامن  زا  یـسب  دـیامنن  خر  ددرگ و  هدـییاس  رگا  هک  تسا  یـسانشادخ  هکـس  يور 

ب) درم .» هن  تسا و  نز  هن  یناسنا  حور   » فورعم ترابع  هب  دوشیمن و  هدید  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  تشذـگ  هچ  نآ  رد  ددرگیم .
یفیلکت ره  نایب  وا و  يارب  یقح  ره  هئارا  وا و  هب  تبسن  یتفرعم  ره  تسا . هدشن  اهر  ألخ  رد  ناسنا  هاگدید  نیا  رد  ناسنا  ندوب  دنمفده 
ساسارب هکلب  تسا  هتفرگن  رارق  تعیبط  رد  قافتا  نسح  زا  ناسنا  دریگیم . لکـش  دـصقم  أدـبم و  اب  طاـبترا  رد  همه  همه و  وا ، هدـهع  رب 

یناهج دوش ، ظفح  دصقم  أدبم و  اب  طابترا  نیا  رگا  هتـشگ و  لزغلاتیب  تیونعم ، تیدام و  هموظنم  رد  اطخیب  ياهدارا  نسحا و  یمیوقت 
تایح ینعی  یعیبط  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  یلاعتم ، رظنم  نیا  رد  ( 10) تعیبط اب  شلماعت  ناسنا و  ج ) دریگیم . رارق  وا  هدارا  ریخست  تحت 

اب دروخرب  رد  ار  یمدآ  هتینردـم  کیژولونکت . فرـصت  طقف  هن  تسا  يریخـست  طابترا  کی  هدام ، ناجیب  لاکـشا  يروناـج و  یهاـیگ و 
نوگرگد ار  نآ  هرهچ  هدروآ و  رد  دوخ  دـنب  هب  دـیآ  رد  هبرجت  ریـسم  رد  ار  هچ  نآ  ره  هک  دـنکیم  یفرعم  فرـصتم  يدوجوم  تعیبـط ،

ناـشن رـشب  هب  هراـب  کـی  ار  دوـخ  هرهچ  ماـمت  هکارچ  تسین ؛ ددـجت  رـصع  ناـسنا  روـهقم  تعیبـط  هک  تسا  نیا  تـیعقاو  یلو  دزاـسیم .
ندشن راهم  اعدم ، دهاش  تسا . نادیم  حتاف  تعیبط  تعیبط ، اب  ناسنا  گنج  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  عماج  قیقد و  هاگن  کی  اب  دهدیمن .

نانع دـننایامنب ، ناسنا  هب  نشور  یفحـصم  رد  ار  دوخ  اهتنـس  نیا  مامت  هک  هاگنآ  طقف  يرآ  تسا . يرواّنف  يژولونکت و  تاعبت  راثآ و 
هار رد  نیا  نیب  قیثو  يدنویپ  ترورـضینعی  همه  اهنیا  دـیمد . یتسه  رـسارس  رد  ریخـست  حور  تفرگ و  تسدهب  ناوتیم  ار  اهنآ  رایتخا 

ناعونمه رگید  تسد  رد  ار  دوخ  ناتـسد  دنکیم ، یط  دـصقم  يوس  هب  باتـش  اب  ار  دوخ  هار  هک  دـنور  نیا  دـصقم . أدـبم و  نآ  هدـنام و 
هک دوجوم  نیا  تّیندـم  روهظ  نیلوا  ناسنا و  د ) تسا . هدـیناهرن  عمج  زا  ار  وا  مسیناموا  هدـننکاهنت  روآتشحو و  داـیرف  یتح  هتـشاذگ و 
هب جاتحم  ار  يو  هک  تسا  شیوخ  ینامـسج  بلاـق  رادـماو  ار  تیندـم  ياـنمت  هب  خـساپ  نیتسخن  دـباتیمن ، رب  ار  ییاـهنت  تلزع و  هشوگ 
رد نز  دوشیم و  عورش  تیجوز  نآ  عبت  هب  ندوب و  درم  ندوب و  نز  هصق  اج  نیا  زا  تسا . رـسمه  رگید ، نیلوا  نیا  تسا و  هدرک  يرگید 

، دومن رـسک  يرـشب  تاـیح  هلئـسم  تروص  زا  ار  تیندـم  ناوتن  رگا  هکنآ  هجیتن  تسا . رارق  تنوکـس و  هیاـم  سنا و  روحم  هنودرگ ، نیا 
نوناق وگلا و  درم  ياهنم  نز  ای  نز و  ياـهنم  درم  يارب  درک و  رظنفرـص  یمدآ  ینامـسج  بلاـق  زا  ياهماـنرب  حرط و  چـیه  رد  ناوتیمن 

هب مود  هلهو  رد  ناـسنا و  ناونع  هب  لوا  هلهو  رد  نز  يارب  هدـید و  مه  اـب  ار  همه  نیا  مالـسا  نیبم  نید  هک  میتـسه  یعدـم  اـم  دومن . هئارا 
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دودـحم هزوـح  زا  رتارف  هدـشدای  تـالماعت  دوـمن . جارختـسا  ار  نآ  یلمع  هماـنرب  دـیاب  هار  نیا  زا  تسا و  هدرک  يزادرپهیرظن  نز  ناوـنع 
تیعقاو کی  تروکذ  تثونا و  ه ) ددرگیم . هدرتسگ  تعیرـش  نینقت و  حطـس  ساسا ، نیمه  رب  ددرونیم و  رد  ار  هعماـج  ماـمت  هداوناـخ ،

اب ضیرم و  نیمادک  يارب  دنادیمن  هک  دنامیم  یکـشزپ  دننام  هب  دنک ، هئارا  لحهار  نیوکت  باتک  زا  راذگ  نودـب  هک  يراذـگنوناق  ماع 
شمزاول مامت  اب  ندوب  نز  ماـن  هب  یـششوپ  زا  دـشاب ، یناـسنا  تـالامک  دـقاف  هکنآیب  نز  هاـگن ، نیا  رد  دـیچیپیم . هخـسن  درد  نیمادـک 

تـسد نآ  زا  سابل  نیا  دشاب . هظحالم  دروم  دـیاب  قوقح  فیلاکت و  نایب  ماقم  رد  مه  اهيراذـگشزرا و  ماقم  رد  مه  هک  تسا  دـنمهرهب 
، لـیامت چـیه  نودـب  هنرگ  یتسه و  درم  ریزگاـن  یـشاب  نز  یهاوخن  رگا  هکارچ  داـهن ؛ يراـنک  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  ییاهشـشوپ 

تادامج هکارچ  یتسین ، مه  دامج  هکلب  و  يدامج ! کی  یشاب  رادناج  کی  هکنآ  زا  شیب  هتـشگ و  اهر  یبذاجت  هزیگنا و  شنک و  ، هقالع
مامت اب  هک  وا  تساجک  دسانـشیم ؟ ار  ام  یـسک  هچ  عقاو  هب  دسانـشیم !؟ ار  اـم  یـسک  هچ  دنتـسین . انثتـسم  تیجوز  نوناـق  لومـش  زا  زین 

نامرآ و قیالع ، اههتساوخ ، مامت  هک  وا  تساجک  تسین ؟ بیاغ  وا  روضح  زا  یتحاس  چیه  تسا و  رـضاح  دوجو  میلاقا  مامت  رد  ییادیپان 
دیاب هک  هچ  نآ  زا  رتهبرف  يزاین  چیه  هک  نانچنآ  دنزیم ؟ هرگ  مه  هب  ار  اهزاین  نیمس  ثغ و  دسانـشیم و  ار  ینامـسج  بلاق  نیا  قیالس 

، ماظن کی  ناس  هب  وا  نید  تسادـخ و  وا  هک  تسا  نیا  ام  ياعدـم  دزاسیمن . ناوتاـن  توترف و  ار  رگید  لاـیما  یلیم  چـیه  تسین و  دـشاب 
دوـمن و هئارا  ناوـتیمن  نید  زا  يدـحاو  فـیرعت  هچرگ  نـید ؟ ارچ  تسوـت . رازه  نیوـکت  نـیا  ماـمت  یقطنم  كاوژپ  نوزوـم و  باـتزاب 

نیب طابترا  دناهتـساوخ  یعون  هب  دناهدوب و  نید  کی  هئارا  يارب  یتصرف  دـصرتم  هراومه  یهلا  نایدا  ياپ  هب  اپ  يرـشب  قالخ  ياههشیدـنا 
ره هب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  لاصتا  دـنویپ و  بیغ  زومرم  ياضف  هب  یعیبط  ياههخرچ  روآتلاـسک  رارکت  دـنامب و  ظوفحم  نامـسآ  نیمز و 

میـسقت فیرعت و  هاگنآ  دننادیم . رـشب  ياهزاین  هب  یخـساپ  ار  نید  همه  هک  تسناد  كرتشم  انعم  نیا  رد  ار  اهنآ  همه  ناوتب  دیاش  لاح 
ياهزاین هب  عجار  دوخ  ياهيروادشیپ  ساسارب  هک  ارگنطاب  نایدا  زا  رظنفرـص  دزاسیم . صخـشم  ار  نید  هرتسگ  هک  تساـهزاین  نیا 

نابز هک  مالـسا  نیبم  نید  دنايرهاظ . ماکحا  تعیرـش و  بحاص  ياهنوگ  هب  نایدا  هیقب  دـننکیم ، داهنـشیپ  ار  ینطاب  كولـس  طقف  یمدآ 
میلـست و دـیحوت و  هب  توـعد  لاـبند  هب  نآ  رـصانع  ماـمت  تسا و  ینادـحو  یتـقیقح  میرک  نآرق  رظن  زا  تساـم ، هـمه  كرتـشم  همهاـفم 
اب تسا  ییادخ  شتـسرپهب  زاین  رـشب ، تاجایتحا  مامت  روحم  اریز  مالـسالا ؛) هَّللادنع  نیدلا  نا   ) تسا هناگی  تقیقح  نیا  لابق  رد  تیدوبع 

اهزاین نآ  ياضرا  هب  عونتم  ياهخـساپ  اب  تسا و  هدـنکفا  هیاس  اههتـساوخ  مامت  رب  رادنید  ناسنا  هاگن  رد  زاین  نیا  انـسح و  يامـسا  ماـمت 
تاجایتحا مامت  رادناکس  دناوتیم  تسا  ترطف  ياضتقم  هک  زاین  نیا  ( 11 .) ۀغبص هَّللا  نم  نسحا  نم  و  دهد ، رس  برقت  گنهآ  دناوتیم 

. دـیامن یقـالخا  تیـصخش  کـی  ياراد  ار  وا  جراـخ و  زیارغ  هنادبتـسم  تموکح  زا  ار  ناـسنا  دوـخ ، يدربـهار  ریـسم  زا  ددرگ و  يزیرغ 

. دنـشابیم جاتحم  تساهزاین ، نیا  هب  یخـساپ  هک  نید  هب  هزادنا  کی  هب  دناكرتشم و  اهزاین  نیا  رد  درم  نز و  تشذگ ، هچ  نآ  ساسارب 
مامت رد  تسا  يدوجو  ياراد  یمدآ  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسدهب  رشب  براجت  ینالقع و  لیالد  زا  هچ  نآ  رشب  ياهزاین  یگتسویپ  مه  هب 

یگتسویپمه هب  نیا  نایب  ماقم  رد  دناوتیمن  طابترا  ریبعت  یتح  تسا ؛ طوبرم  مه  هب  نآ  يایاوز  مامت  هک  تسا  یمادنا  هدینت و  مه  هب  داعبا 
ندب يژولویزیف  ملع  ياهدرواتسد  ِجاتحم  تدش  هب  ینامسج ، ياهيرامیب  نامرد  رد  نازاسوراد  ناکـشزپ و  تیقفوم  دشاب . ییاسر  ریبعت 

يدهاش دوخ  درازاین ، ار  رگید  ياضعا  رامیب ، وضع  نامرد  زج  هب  هتشادن و  یبناج  ضراوع  هک  ییوراد  هئارا  رب  نانآ  رارـصا  تسا . ناسنا 
رد هتفهن  ياهيرامیب  اههصغ و  ددرگیم و  هدـیواک  درف  هتـشذگ  زین  یحور  ياهيرامیب  نامرد  رد  یگتـسویپمه . هب  نیا  رب  مکحم  تسا 

رارق وجوتسج  دروـم  دـنزیم ، نماد  شايراـمیب  هب  یهاـگ  زین  هدـنیآ  زا  وا  ساره  رگا  هک  ناـنچ  ددرگیم ، فوـشکم  ناـمز  ياـههیال 
اب یگنهامه  زا  ار  نآ  هک  يدح  هب  تسا ، نوگمه  مادنا  زا  وضع  کی  هیذغت  دننام  ًاقیقد  زاین  دـنچ  ای  کی  ندرک  هدروآرب  ( 12 .) دریگیم

هچنآ دنیبب . مه  رانک  رد  مه و  اب  ار  همه  دیاب  دهد  خـساپ  اهزاین  نیا  هب  دـهاوخیمهک  ینییآ  ره  ساسا ، نیا  رب  دـیامن . جراخ  اضعا  ریاس 
یتاجایتحا یعیبط و  لایما  اههتـساوخ و  اب  اهنآ  راکنا  لباقریغ  طابترا  راتتـسا و  یحور و  ياهزاین  یگدیچیپ  دـنکیم  رتساسح  ار  هیـضق 

هب ار  وا  تسا و  ییاهنت  زا  یمدآ  ساره  زا  ینشور  ریسفت  هک  تیندم  تساهناسنا . یعمج  حور  ياضتقم  هک  تیدرف  ياضتقم  هن  هک  تسا 
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يزیرهمانرب هکارچ  دـیازفایم ؛ راک  تبوعـص  رب  دوخ  نیا  هک  تسا  قوقح  اههتـساوخ و  زا  ياهتـسد  دـّلوم  دوخ  دـناشکیم ، عاـمتجا  نتم 
هتشاد و یچیپرس  تعاطا و  هدارا ، رایتخا ، زا  يرفاو  هرهب  مادک  ره  هک  تسا  یعمج  يارب  يزیرهمانرب  زا  رتناسآ  بتارم  هب  درف  کی  يارب 

شطع ندومن  باریس  همزال  يرگنهدنیآ ، همیمـض  هب  مه و  رانک  رد  مه ، اب  اهنیا  مامت  ندید  دندوخ . درف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  ثراو 
رارق لجاع  تذـل  دوس و  ياـنگنت  رد  ار  دوخ  دـمریم و  تاـیعقاو  نیا  زا  یهاـگ  هتبلا  هک  تسوا  شیدـنارود  حور  یمدآ و  يارگلاـمک 

ياههاگدید یـضعب  مغر  هب  هدـینت  مه  رد  ياهزاین  خـساپ  دـنمماظن  نید  مینادیم . خـساپ  نیرتهب  نآ ، یلاعتم  ماظن  اب  ار  نید  ام  دـهدیم .
دنتـسین و مالـسا  نید  تعیرـش  تقیرط و  نیب  هنادواج  یگتـسویپمههب  هب  لئاق  نانآ  مینیبیم . ماظن  کی  ار  نید  ام  روهظون ، نازاسهشیدنا 

اهقف نیا  تسین و  یگدنب  راهظا  يارب  یتباث  راکهار  چیه  یعدم  نید  دندقتعم  دننادیم و  لطاب  انعم  مامت  هب  تهج  نیا  رد  ار  تباث  رصنع 
لیلد نآ  هب  ام  تشاد . تعیرش  زا  دیدج  یتئارق  ناوتیم  مد  ره  اذل  دنرادیم ، او  شیوگ  هب  ار  تماص  نید  هک  دنتسه  ینید  ناسانشراک  و 

ياهنوگ هب  تابث ، نیع  رد  اهزاین  نیا  هک  میدقتعم  ام  میزاس . زکرمتم  اهزاین  رب  ار  ثحب  دیاب  مینادیم ، رشب  ياهزاین  هب  یخساپ  ار  نید  هک 
نیتسخن ناسنا  ياهزاین  نامه  دوخ  یلـصا  هرهوج  رد  ددـجت  رـصع  ناسنا  ياهزاین  هکنآ  نیع  رد  ینعی  دـناهدش ؛ نیجع  رگید  رـصانع  اب 

، زاـین ره  باوـج  رد  یمدآ  تـسا و  هدــیدرگ  هدرتـسگ  ياهعوـمجمریزياراد  زاــین  ره  هدــش و  عوـنتم  هدرک ، ضوـع  هرهچ  یلو  تـسا ،
هب هک  تسا  زاین  کی  مـالعا  یگنـسرگ  لاـثم ، ناونع  هب  دـیازفایم ؛ دوخ  تمحز  رب  رمتـسم  دـشارتیم و  دوخ  يارب  يرگید  ياههتـساوخ 

ياضرا هوحن  رد  یعونت  دنناوتیم  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  تسا و  طبترم  ندیـشچ  ندـییوب و  ندینـش ، ندـید ، هلمج  زا  فلتخم  ياهسح 
دهاوخ او  تریح  هب  ار  یمدآ  نآ  لـصاح  روصت  مییاـمن ، هوـالع  رـشب  یکینکت  تردـق  هب  ار  اـنعم  نیا  رگا  لاـح  دـنیامن ، داـجیا  زاـین  نآ 

دـنچ و ییاـهشور  سیـسأت  اـب  یلو  دـنکیمن ، تلاـخد  میقتـسم  روط  هب  هراوـمه  اـهشور  نیا  یگنوـگچ  هصرع  رد  هچرگ  نید  تشاد .
تابث و رـصنع  لاصتا  ینعی  نیا  دنکیم و  تلاخد  عونت  نیا  رد  فرـصم ، يوگلا  يارب  یلک  لوصا  همیمـض  اب  رگید و  ياهشور  ياضما 

رگیدـکی اب  هتفای و  ماظتنا  مزیناگرا  کی  رد  مادـک  ره  هک  ددـعتم  ياهزاین  اب  تسا  يدوجوم  نز  زین ، نانز  لئاسم  دروم  رد  نید . رد  رییغت 
، نآ رانک  رد  دـیاشگیم . ار  يو  لالدتـسا  قطن و  نابز  دـنکیم و  راداو  تقیقح  يوجوتسج  هب  ار  يو  ینالقع  ياـهزاین  دـناطابترا . رد 

تبالـص یفطاع و  ياهشطع  زین  دـنکیم . توعد  لومعم  فراعتم و  یگدـنز  کی  هب  ار  وا  يزیرغ ، لایما  يرطف و  هداس و  ياههتـساوخ 
ریبدت اب  دهد و  شرورپ  ار  یلفط  دشاب ، تمحر  تدوم و  نوناک  روحم  دناوتیم  هکنآ  نیع  رد  هک  تسا  هتخاس  یتیصخش  وا  زا  شزوس ،

ره زا  یـشوپمشچ  دنمارایب . شاهیاس  ياکنخ  رد  یقلخ  یهاگ  هک  دزاسب  يرتسگ  هیاس  دنمونت و  تخرد  كزان ، هخاش  نآ  زا  شاهناردام 
نیا فیـصوت  لابند  هب  یفلتخم  تایآ  رد  نید  دسریم ، رظن  هب  تسا . تیوه  نآ  زا  یـشخب  ندومن  اهنم  يانعم  هب  قوف ، ياهزاین  زا  هتـسد 

نم مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ینإ ال  ( 13 .) ۀـبیط ةایح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  ًاحلاص  لـمع  نم  دـننام : تسا ؛ یناـسنا  تیوه 
نیا تسا  تیدوبع  یتوکلم  هرهوج  نامه  هک  فده  هب  قیمع  یهاگن  اب  نید  ( 15 .) میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  ( 14 .) یثنا وا  رکذ 
رگا لاثم ، روط  هب  تسا ؛ هتساک  يرگید  هب  باوج  تبوعـص  زا  هتخاس و  هبرف  ار  یکی  هب  ییوگخساپ  یهاگ  هدیچ و  مه  رانک  رد  ار  اهزاین 
لمع لاعف  رایـسب  ینورد  یفطاع  ياهزاین  هک  دـید  میهاوخ  متح  هب  میرگنب  اهزاین  نیا  هب  فیـصوت  ماقم  رد  هنافـصنم و  تواضق  کـی  رد 

وا اب  یملع  يانغا  ماـقم  رد  یـسک  ددرگ و  يراـج  نیمأـت و  هفطاـعرپ  ياهرتسگ  رد  زین  يو  تینـالقع  هک  درادیم  تسود  نز  دـنکیم و 
. دزاس شمیدـقت  يراتفر  وکن  مارتحا و  زا  یفاـفل  رد  ار  وا  یعیبط  یگدـنز  ياـهزاین  درواـین و  بل  رب  تنوشخ  هب  ینخـس  دـنکن و  یتشرد 
هب وا  اب  ناوتیم  دنکـشن ؟ دونـشب و  باتع  دـناوتیم  نز  نیا  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  دومن ؟ رظنفرـص  تیعقاو  نیا  زا  ناوتیم  ایآ  ناه !

تمحر و یتسار  هب  وا  هک  دـیآیمن  نیریـش  وا  هقیاذ  رد  همه  اهنیا  هک  تسا  نشور  دومن ؟ وگوتفگ  شرگراک  اـمرفراک و  راـتفر  ناـس 
هب ییوگخساپ  رد  يدنبتیولوا  یضتقم  ندید ، مه  اب  نیمه  هدید و  ار  همه  نیا  نید  لاح  دناباتیم . زاب  یتیگ  هنحـص  رد  ار  قح  تفوطع 
هچ تسا و  غلاب  يرتخد  هک  هاگنآ  هچ  تسا و  يدولوم  هزات  هک  هاگنآ  هچ  یـشزرا  ماظن  رد  اذـل  تسا . نتخاس  رخؤم  مدـقم و  اـهزاین و 

ظفح و ار  وا  حور  فورعم ، رادـم  رب  ترـشاعم  تسا و  نآ  نیزاوم  هنـسح و  قالخا  تیامح  تحت  تسا ، هناخ  کی  يوناب  هک  ماگنه  نآ 
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هدننکـش فیلاکت  هب  ار  وا  رتمک  رتشیب و  قوقح  ياطعا  رب  نید  شالت  ماـمت  زین ، یفیلکت  یقوقح و  ماـظن  رد  هکناـنچ  دـنکیم . تناـیص 
مایق ای  ردـپ  دـنمناوت  ناوزاب  هیاس  رد  فیطل ، دوجوم  نیا  ات  تسا  رتشیب  تیامح  يارب  تسوا  رانک  رد  يدرم  هراومه  رگا  دـنکیم . مازلا 

قح و عمج  لـصاح  هب  ناوتیم  یتقو  یتسار  هب  دـنامب . نوصم  رود و  ًاـحیجرت  یعاـمتجافیلاکت  یـضعب  ياـغوغ  زا  رـسمه ، هنازرودرخ 
تسین انعم  نیا  هب  قوف  نانخس  هتبلا  مییامن !!؟ ریسفت  نکمم  لکـش  نیرتدب  هب  ار  نآ  دیاب  ارچ  تسیرگن ، هنوگ  نیا  نز  کی  يارب  فیلکت 

هک هدش  نآ  بجوم  تورث ) تردق و  طقف  هن   ) تالامک يراجم  یضعب  رب  اهنآ  طلست  نادرم و  طسوت  عامتجا  یمومع  هصرع  لاغـشا  هک 
تسا نیا  ام  ياعدا  هکلب  ددرگن ، میسقت  نادرم  نانز و  نیب  هنالداع  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، یملع ، هعسوت  لعفلاب  هوقلاب و  تاناکما 

ياهدرکراک مامت  هب  هجوت  نآ ، زا  هتشذگ  داهن . رگید  لمتحم  هجو  اههد  نیب  زا  هجو  نیا  هدهع  رب  اهنت  ار  يراج  تالکـشم  ناوتیمن  هک 
(16 .) مینادیم تیدوبع  قالخا و  هعـسوت  ار  نآ  رـصنع  نیرتمهم  هک  دوشیم  اـنعم  ماـمت  هب  هعـسوت  بجوم  ناـنز ، لـئاسم  روحم  رد  نید 

رطخ يرگنیئزج  یعازتـنا و  دروخرب  رگید ، تراـبع  هب  تسا و  لوصو  لـباق  دـنمماظن  حرط  کـی  هئارا  هیاـس  رد  هکنیا : مـالک  هصـالخ 
ینـالقع و ینید ، ياـهشهوژپ  ندرک  ماـغدا  زا  ناوـتیم  دـنک  تباـث  هک  تسا  نآ  قـیقحت  نیا  تلاـسر  تسا . راـکهار  هـئارا  رد  یگرزب 

يدـنمماظن تسا . ماظن  موهفم  رتشیب  هچ  ره  نییبت  راتـشون  نیا  لوصا  زا  یکی  ور ، نیا  زا  تفای . تسد  ماـظن  نیا  هب  رگیدـکی  رد  یبرجت 
فدارم ناوتیم  ار  نآ  حلطـصم  نیرخآ  تسا . هدوب  يداـیز  تاروطت  ياراد  هک  تسا  نید  ندوـب  کیژولوئدـیا  هژاو  ناـمه  فدارم  نید 

زا عنام  دودحم ، دنچره  نآ  زا  یـشخب  ندرک  ادج  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  یفراعم  هعومجم  يژولدـتا  ای  يدـنمماظن  تسناد . يدـنمماظن 
يروئت کی  هب  زاین  ینعی  يژولوئدـیا ... بتکم و  کی  هب  زاین  . » دوشیم فیرعت  نینچ  نیا  یهاگ  تسا و  هعومجم  نآ  یلـصا  مایپ  لاـقتنا 

یلـصا و طوطخ  نآ  رد  تسا و  یناگمه  تداعـس  نیمأت  ناسنا و  لامک  یلـصا  فدـه  هک  مجـسنم  گنهامه و  عماج و  حرط  کی  یلک ،
دشاب هدش  صخشم  اهفیلکت  اهتیلوئسم و  اهنامرد ، اهدرد و  اهزاین و  ، اههلیسو اهفده و  اهدب ، اهبوخ و  اهدیابن ، اهدیاب و  اهشور ،

فراعم لماش  يژولوئدـیا  ای  ماـظن  قوف ، فیرعت  ساـسا  رب  ( 17 ... .«) دـشاب هدوب  دارفا  همه  يارب  اهتیلوئـسم  اـهفیلکت و  ماـهلا  عـبنم  و 
ازجا نـیب  لـباقتم  دـنویپ  رثـکت و  . 1 درک . ییاسانــش  ناوـتیم  نآ  يارب  ار  یــساسا  یگژیو  هـس  هدوــب و  یفیلکت  ینیزوــت و  یفیــصوت ،

نیب هک  تسا  ینیکر  نکر  يژولوئدیا  زا  دحاو  فده  دوجو  كرتشم  تیاغ  ندوب  اراد  يدنمفده و  ازجا 3 . یگنهامه  . 2 یگتسبمه ) )
هب یکتم  كرتشم ، فده  يوس  هب  تکرح  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  يدـنمماظن  تیـصاخ  دـیامنیم . داجیا  یگنهامه  یگتـسویپ و  رـصانع 

صاخ ياهنوگ  هب  یناکم ) ینامز و  طیارـش   ) یناسنا یگدـنز  لماکت  هب  ور  دـنور  اب  لاح  نیع  رد  تسا و  یـصاخ  ینیبناهج  تینالقع و 
زا ینایحو ، ِینیبناهج  رب  يژولوئدـیا  ياکتا  تهج  هب  یناکم ، ینامز و  طیارـش  ماظن و  نیب  رثأت  ریثأت و  زا  صاخ  هنوگ  نیا  تسا . طـبترم 

ینیبشیپ تیلک ، يریذپلومـش و  زا  ییالاب  تیفرظ  اـب  ( 18) يریغتیـال سیماون  تباـث و  نیناوق  یهلا ، ملع  نونکم  رد  هدوب و  موـلعم  شیپ 
هک تسا  یتیصوصخ  نامه  نیا  دنک و  یگدنز  ینید ، یعضوم  ذاختا  اب  دناوتیم  رادنید  صخش  يرـصع  ره  رد  هراومه و  هک  تسا  هدش 

لوصو لباق  ینید ، فراعم  رد  ایوپ  يداهتجا  کمک  هب  همه  اهنیا  دـیامن و  ظفح  ار  دوخ  یگزاـت  توارط و  يژولوئدـیا  دوشیم  ثعاـب 
فلتخم داعبا  رد  ینید و  هشیدنا  هرتسگرد  ار  یصاخ  ماظن  ياههرب  ره  رد  ناوتب  هک  یضرع  هن  تسا  نید  یتاذ  يدنمماظن  نیا  ( 19 .) تسا
بجوم یـضرع و  ار  نید  ندرک  دـنمماظن  دـننادیم و  يژولوئدـیا  زا  رتهبرف  ار  نید  یـضعب  دومن . هئارا  نآ  یفیلکت  یقالخا و  يداـقتعا ،

تـسا نییارـش  بلـصت  هب  التبم  هک  تسا  يرامیب  ناس  هب  کیژولوئدیا  نید  نانیا ، هاگن  رد  عقاو  رد  ( 20 .) دنرمشیم نآ  رکیپ  یگدننکش 
ظفح هعسوت  رصع  رد  ناوتب  ار  زرونید » ناسنا   » هکنآ يارب  رظنم  نیا  رد  ( 21 .) دنکش مه  رد  شیاهگرهاش  مامت  ياهبرض  ره  اب  اسب  هک 
هاـگن زا  ناوـتیمن  رـشب  یلمع  يرکف و  ياـههمانرب  اـب  دـسریم  رظن  هـب  دوـمن . زیهرپ  تخـس  نـید  يارب  تباـث  ماـظن  هـئارا  زا  دـیاب  درک ،
رگید یهورگ  يژولوئدـیا  غارـس  هب  یهورگ  يژولوئدـیا  کی  زا  تسا  نکمم  طقف  يژولوئدـیا  ناـفلاخم  تسـش و  تسد  کیژولوئدـیا 

ناوریپ رظن  هب  عقاو  رد  دتفا . یهورگ  ياهيژولوئدیا  ماد  هب  دنتـسه  اهناسنا  مامت  نآ  بطاخم  هک  ینید  یناسنا  يژولوئدـیا  زا  ای  دـنور و 
زت نیا  هک  تفگ  ناوتیم  اما  تسا  هدش  يرپس  نآ  نارود  هک  تساهتدم  درادن و  یشقن  رگید  يژولوئدیا  اهيژولوئدیا » رصع  نایاپ  زت  »
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ساسا رب  نردم  یگدنز  فلتخم  ياهتحاس  هک  یطیارـش  رد  اذـل  دراد . رارق  ینیعم  عفانم  تمدـخ  رد  اریز  تسا ؛ يژولوئدـیا  کی  دوخ 
ترورـض يژولوئدـیا  نتـشاد  دـناهداد ، رارق  فدـه  دروم  ار  یناـسنا  ياـههعماج  تدـحو  رتشیب  هچ  ره  دـناهدش و  يزیریپ  ییارگدرف 

كالم دهدیم و  كرتشم  نامرآ  دـشخبیم و  تهج  تدـحو و  ار  ادرف -  رـشب  یلوا  قیرط  هب  و  زورما -  رـشب  هچ  نآ  دـباییم . يرتشیب 
کی رگید  ترابع  هب  قطنم و  هب  زهجم  ریخنامرآ ، هناـهاگآ  یباـختنا  یگدـنز ، هفـسلف  کـی  ددرگیم  شیارب  دـیابن  دـیاب و  رـش و  ریخ و 

يدنمماظن هئارا  مدـعهکلب  اهتموکح ، ندـش  ینید  هن  ینید ، ياهتموکح  ياهیماکان  تلع  ام  رظن  هب  تسا . لماک  عماج و  يژولوئدـیا 
دهدیم تخانش  یمدآ  هب  هک  یفراعم  نآ  مامت  ینعی  نید  تسا . یعمج  يدرف و  یگدنز  ياهنایرش  مامت  هب  ماظن  نیا  قیرزت  نید و  یتاذ 

رـصانع ساسا  رب  دناوتب  هک  دنکیم  نییعت  ار  یفادها  دـهدیم و  تهج  ناسنا  لامعا  هب  یگدـنز  رد  ینیبناهج  نآ ، ساسارب  هک  یماظن  و 
لح هب  شیارگ  اب  نانز و  ثحابم  هب  قیمع  یهاگن  اب  ار  نید  يدـنمماظن  ثحب ، همادا  رد  دـنک . اطع  یمدآ  هب  ار  تکرح  هزیگنا  دـنمماظن ،

زا دناوتیم  ناملـسم  نز  تیـصخش  هب  عماج  هاگن  هک  تسا  نشور  ناملـسم  نز  تیـصخش  عماج  ماظن  حرط  مینکیم . لابند  نانآ ، لئاسم 
. تسا ون  یهاگن  ًاـعبط  دریگ ، تروص  مهم  نیا  هک  یـضرغ  ره  هب  یلو  دریگ ، تروص  فلتخم  ضارغا  نیمأـت  يارب  تواـفتم و  ياـهرظنم 
، یتخانـشهعماج یتخانــشناسنا ، یفــسلف ، يرظن ، ثحاـبم  اـب  ناـنز  لـئاسم  رد  هدـشماجنا  تاـقیقحت  همیمــض  زا  وـن  هاـگن  نـیا  هـچرگا 

هتخانـشان ياـهاضف  هـب  ار  یمدآ  اـههنیمز  نـیمه  رد  کیتامتــسیس  شرگن  یلو  دـیآیم ، تـسدهب  نز  هـب  عـجار  یهقف  و  یتخانــشناور ،
نیا یهاگ  دنراد ؛ هدمع  تلاخد  ثحب  روغث  دودح و  نیعت  رد  مه  ضارغا  تسا . نیمه  مه  عوضوم  توارط  یگزات و  هبنج  دـناشکیم و 

روظنم نیا  هب  یهاگ  میبای ؛ تسد  نز  دوجو  ياههزوح  زا  يدیدج  فیراعت  هب  ام  یفیصوت  مولع  هلحرم  رد  ات  دریگیم  تروص  ون  شرگن 
دوجوم تاضراعت  دناوتیم  یعون  هب  دراد و  دوجو  نید  نتم  رد  هک  یشزرا -  میهافم  رصانع و  هب  یبایتسد  نمض  هک  مینکیم  شهوژپ 

نآ تیبذاج  هک  میـسرب  لآهدـیا  عماج و  يوگلا  کی  هب  دـنک -  لـح  ار  وا  تیلاـعف  ياـههزوح  اـی  نز و  دوجو  فلتخم  ياـهتحاس  نیب 
هبناجهمه يراکوزاس  مینک و  ریـس  دوجوم  ياضف  رد  میهاوخیم  لآهدیا  يوگلا  حرط  اب  یهاگ  دشاب ؛ هعماج  نانز  یلاعت  یقرت و  بجوم 

یتسیاب وگلا )  ) ینامرآ نز  . 1 دراد : نکر  ود  دوخ  راکوزاس  نیا  دنک . مک  ار  ینامرآ  نز  دوجوم و  نز  نیب  هلـصاف  دـناوتب  هک  میـشیدنیب 
هعماج تایعقاو  اب  ردق  نآ  دیاب  حرط  . 2 دشاب . كاردا  لباق  لقادـح  ای  لوصو  لباقریدـقت  ره  هب  هعماج  نانز  هاگن  قفا  رد  هدوب و  سوملم 

دوخ لمع  همانرب  ار  نآ  هدرک و  ادـیپ  نآ  اب  قابطنا  تهج  رد  ار  مزال  هزیگنا  روشک  ییارجا  نایدـصتم  هک  دـشاب  هنانیبعقاو  هدروخ و  هرگ 
دنیامن مکاح  دوخ  نیناوق  لوصا و  رب  ار  حرط  دنناوتیم  هک  ار  ییاهنامزاس  دـیاب  نایرجم ، نیب  رد  یتکرح  نینچ  ققحت  يارب  دـنهد . رارق 

، یـشزومآ زا  معا   ) ییارجا ياهنایرـش  رد  حرط  اـت  دوـمن  يزیریپ  ینیبشیپ و  دـیدج  ياـهراتخاس  موزل ، تروـص  رد  درک و  ییاـسانش 
رصانع دهدیم . میمعت  هاگ  هدرک و  قییـضت  هاگ  ار  تیلاعف  هزوح  شهوژپ ، زا  ضرغ  نیاربانب ، ددرگ . قیرزت  يرفیک  و  يرادا ) یتاغیلبت و 

هک تساهحرط  نیا  نیب  لصاوف  دوجو  نانز ، يارب  يدربهار  ياهحرط  زا  يرایـسب  تیقفوم  مدـع  رـضاح  لاـح  رد  شهوژپ  ياـههفلؤم  و 
مامت رد  دـنمماظن  یهاگن  ياراد  دـیاب  ًاترورـض  سک  ره  يوس  زا  يداهنـشیپ  حرط  نیاربانب  تسا . کیروئت  ياـهألخ  یـضعب  لولعم  دوخ 

، درم نز و  طباور  يوگلا  یندـم ، قوقح  یگداوناخ و  طـباور  يوگلا  ریظن  مزـال ، داـعبا  ماـمت  دـناوتیم  ییوگلا  دـشاب . شهوژپ  لـحارم 
، ًالوا هک : دشاب  اراد  لیـصحت و ... شزومآ و  يوگلا  يداصتقا ، تابـسانم  يوگلا  یعامتجا ، تکراشم  يوگلا  یقالخا ، تیـصخش  يوگلا 
یتخانشیتسه و یتخانشناسنا و  ینابم  رب  ینعی  دشاب  کیژولوئدیا  یشزرا و  ياههاگدید  ینیع و  تافیـصوت  زا  ياهعومجم  زا  هتـساخرب 
رد نانز  تکراشم  یلم  روشنم  سیونشیپ  رد  نینچمه  دناهدرک . عافد  انعم  نیا  زا  يددـعتم  ناروهشیدـنا  ددرگ . راوتـسا  یتخانـشتفرعم 

یکاردا هاگتسد  هاگیاپ و  کی  رادماو  هراومه  هعسوت ، يژولوئدیا  ره  هلمج : زا  تسا ؛ هدش  هراشا  اهراب  هتکن  نیا  هب  رادیاپ  هعسوت  دنیآرف 
 - دنتسه هعسوت  هیرظن  بتکم و  کی  اب  راگزاس  زاسریز و  هک  شریذپ  دروم  یکاردا  یتفرعم و  ياههزوح  تسا و  نآ  اب  راگزاسو  صاخ 

ریـسفت و نآ  ياهشخب  زا  یکی  ام  یعامتجا  هشیدـنا  بوچراچ  رد  ینیدنورب -  فراعم  زا  هاوخ  دنـشاب  ینیدنورد  ياههشیدـنا  زا  هاوخ 
هب بولطم  هطقن  هب  هجوـت  نیع  رد  ًاـیناث ، ( 22 .) دنـشابیم نیعم  یعامتجا  ماظن  کی  اب  راگزاس  صاخ و  یعامتجا  متـسیس  هدننکفیـصوت 
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بولطم هطقن  هب  دوجوم  تیعضو  ندناسر  نآ  مهم  درکراک  دیاب  هکلب  دریگ  رارق  یناسنا  ياهوزرآ  يوسارف  هک  دشاب  هدشن  حرط  ياهنوگ 
طیارش دوش  ثعاب  هکنآ  نودب  انعم  نیا  ددرگ . میظنت  یناکم  ینامز و  ياهتیفرظ  طیارـش و  اب  بسانتم  دیاب  وگلا  نیا  هراومه  اذل  دشاب ،

هک یفاطعنا  دروآیم ؛ مهارف  وگلا  رد  یناسنا  هعماج  هعـسوت  هب  ور  تالّوحت  اـب  یهارمه  يارب  ار  مزـال  فاـطعنا  دـندرگ ، لـیمحت  وگلا  رب 
داعبا مامت  رد  دـیاب  هکنیا  تهج  هب  وگلا  نیا  ًاثلاث ، تسا . هداد  رارق  یناسنا  یقرت  لامک و  تمـس  هب  دوجوم  عاـضوا  رییغت  ار  دوخ  دـصقم 

هک دراد  دوجو  وگلا  هئارا  هار  رـس  رب  مهم  شلاچ  هس  نیاربانب  دوش . هتفرگرب  يرکف  ماظن  کی  زا  دیاب  راچان  هب  دشاب  مجـسنم  گنهامه و 
زا هدافتسا  . 1 زا : دـناترابع  شلاچ  هس  نآ  تسا . هدومن  هدـیافمک  ار  نانز  لئاسم  لح  هنیمز  رد  يدربهار  ياـهحرط  زا  یـشخب  کـی  ره 

دوجو ریذپهعـسوت  تیعقاو  یناکم و  ینامز و  ياهتیفرظ  هب  هجوت  مدع  . 2 ناملسم ؛ نز  تیـصخش  يوگلا  اب  سناجتمریغ  یتفرعم  ینابم 
رظن هب  تشاد . هجوت  قوف  هتکن  هس  ره  هب  دـیاب  عماج  يوگلا  هئارا  رد  ور  نیا  زا  ینید . فراعم  هب  رگنیئزج  هاگن  . 3 وگلا ؛ هئارا  رد  یمدآ 

: لوا هلحرم  دوش . یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ریزبیترت و  هب  ياهناگتفه  لحارم  تسا  مزـال  روبزم  ياـهشلاچ  زا  ییاـهر  يارب  دـسریم 
نییعت ار  ناملسم » نز  عماج  ماظن  يوگلا   » ریسم يادتبا  زا  هک  تسا  يدعاوق  لوصا و  زا  هتسد  نآ  نیداینب  ثحابم  زا  دارم  نیداینب  ثحابم 

دنتـسین و طبترم  نانز  ثحبم  اب  میقتـسم  روط  هب  هچرگ  يرظن ، ینابم  هیحان  رد  ثحابم  نیا  دزاـسیم . ادـج  تارکفت  شخب  زا  دـنکیم و 
هطرو رد  ای  ام  اهنآ  نتخاس  فافـش  نودـب  یلو  دـنیآیمن ، باسح  هب  نانز  لئاسم  رد  شهوژپ  هتـشر  یقیدـصت  ای  يروصت  يداـبم  ءزج 

فراعم يدـنبماظن  نید ، لامک  نید ، تیعماج  ینابم ، نیا  هلمج  زا  دـمآ . میهاوخ  راتفرگ  طاـقتلا  ماد  رد  اـی  دـیطلغ و  میهاوخ  ورف  رجحت 
روحم یناسنا ، هعـسوت  نید و  طابترا  نییبت  نآ ، ياهدرکراک  نایب  ینید و  هشیدـنا  رد  لـقع  شقن  نییبت  نید ، یگنادواـج  تاـبث و  ینید ،

یعضوم ذاختا  هک  درمش  ناوتیم  ار  یناسنا ) یبرجت و  زا  معا  يرشب  شناد  هعومجم   ) ملع نید و  طابترا  نییبت  نید ، رد  یعامتجا  تیالو 
هـشیدنا رهطم  كاپ و  ياضف  رد  ییایوپ  یگدنلاب و  نیع  رد  ار  حرط  دشخبیم و  توق  حرط  نیعفادم  هب  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  رد  نشور 

يارب قیقحت  عبانم  ددرگیم . یهتنم  صاخ  دـصقم  کی  هب  هک  تسا  ياهداج  هباثم  هب  عقاو  رد  يرظن  یناـبم  حرط  اذـل  دـنارتسگیم . ینید 
تنس دنشابیم و  تنس  نآرق و  زا  معا  ینید  دهاوش  ینایحو و  فراعم  ناملسم ، نز  تیـصخش  عماج  يوگلا  رظندروم  دصقم  هب  ندیـسر 

تاملک هب  دانتسا  فرص  موصعم و  ریرقت  لعف و  زا  ناروهشیدنا  یضعب  تلفغ  هک  دسریم  رظن  هب  موصعم . ریرقت  لعف و  لوق ، زا  تسا  معا 
ره هب  دوخ  یهقف  موسرم  تاطابنتسا  رد  خیرات  لوط  رد  ام  ماظع  ياهقف  هتبلا  تسا . هدش  رایـسب  ياهاطخ  أشنم  مالـسلا ، مهیلعهمئا  رابرهگ 

نیمه تسا  مزال  دناهتخاس . صخـشم  ناراوگرزب  نآ  تاملک  اب  ار  نآ  طابترا  نیموصعم و  راتفر  تلالد  رادـقم  هتـشاد و  هجوت  هلوقم  هس 
هب نانز ، فلتخم  لئاسم  مطالت  تنـس ، يایحا  اب  ات  دریگ  رارق  لامعتـسادروم  زین  ناـنز  هب  عجار  فلتخم  ثحاـبم  هنیمز  رد  طابنتـسا ، هویش 
زا لئاسم  نیا  ییاسانـش  هتفرگ ، ماجنا  نانز  تالـضعم  هب  یگدیـسر  ياتـسار  رد  رـضاح  شهوژپ  هک  ییاجنآ  زا  ددرگ . لدـب  رارق  نما و 

. دراد دوجو  یتخانشناور و ... یعامتجا ، تالـضعم  لئاسم و  نیا  نیب  یمکحم  طابترا  تشذگ  هکنانچ  تسا و  ثحب  ياهزاین  نیرتمهم 

. دشاب مه  یبرجت  یملع -  دیاب  ًامازلا  ندوب  یلقع ) یلقن -   ) يداهتجا رب  هوالع  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  شهوژپ  يارب  هک  یشور  ور  نیا  زا 
فیرعت ار  حرط  یلصا  عوضوم  نانز ، لئاسم  ندش  رتنشور  يارب  دیاب  یساسا  ياهناینب  میکحت  زا  سپ  نز  تیصخش  لوصا  مود : هلحرم 

هب دزاسیم ؛ صخشم  ار  ام  تکرح  تهج  زین ، وا  دوجو  فلتخم  يایاوز  نز و  هب  عجار  ددعتم  ياهفیرعت  تافیصوت و  هب  یبایتسد  دومن .
ياهنوگ هب  ار  وگلا  داعبا  ایاوز و  زا  يرایسب  مینک ، فیرعت  یتیـسنج  شقن  هنوگره  دقاف  ار  نز  لاکیدار  هاگن  کی  رد  ام  رگا  لاثم ، ناونع 

هرهچ داصتقا ، تسایـس و  گنهرف و  هلوقم  هس  رد  عامتجا  هرهچ  دنکن و  هظحالم  درم  نز و  نیب  رد  ار  یتوافت  چـیه  هک  درک  میهاوخ  نایب 
زا دـش ، میـسرت  اهنآ  زا  ياهراـپ  لـبق  ثحاـبم  رد  هک  نز  تیـصخش  لوصا  میـسرت  نیارباـنب ، دـشاب . یتواـفت  نودـب  تخاونکی و  ًـالماک 

يایفارغج رد  حرط  نیا  هک  اج  نآ  زا  یقوقح  یقالخا و  ینیوکت ، هناگهس  ياهماظن  هب  هجوت  موس : هلحرم  تسا . دنمماظن  حرط  تایرورض 
، تسا میسقت  لباق  یلک  هتسد  هس  اب  ًالومعم  بتکم  کی  تاعالطا  هیلک  هکلب  ینید و  فراعم  مامت  ددرگیم و  حرطم  ینید  هشیدنا  صاخ 

نخس ياهدودحم  رد  ینید  فراعم  هکنآ  حیضوت  مینکیم . لابند  نز  تیـصخش  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  يوجوتسج  هتـسد  ره  لابند  هب  ام 
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دننکیمموـلعم ار  کـی  ره  یـشزرا  هاـگیاج  هدرک و  يدـنبهقبط  ار  اـهنآ  اـهتسه  زا  راـبخا  نیع  رد  و  تافیـصوت )  ) دـنراد اـهتسه  زا 
قوقح و ای  اهدیابن  اهدیاب و  هعومجم  بیترت  نیدـب  دـننکیم و  مکح  یبلـس  ای  یباجیا  فیلکت  هب  يراذـگشزرا  نیا  ساسارب  و  نیزوت ) )

ياهراکهار یهدناماس  يارب  يداهنشیپ  هنوگ  ره  تشذگ  هکنانچ  تسین و  انثتسم  انعم  نیا  زا  زین  نز  فیلاکت .)  ) دوشیم نییبت  فیلاکت 
ماجنا نز ، ًاـصوصخ  رـشب و  يرطف  یعیبط و  هیاـمناج  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـناوتیمن  ارجا  ماـقم  رد  يدربهار  شـالت  عون  ره  ینوناـق و 

ياههیمالعا رـشب و  قوقح  هیمالعا  هب  دوخ  لکـش  نیرتیقرتم  رد  هک  دـیدج  رـصع  ناـسنا  هناـیارگقح  ياـهشالت  هکنآ  دـهاش  دریذـپ .
هچ دـصقم  نیا  نیمأت  رد  هک  میرذـگب  لاح  دـناهدش ؛ انب  ینیوکت  ياهمتـسیس  یعیبط و  ياهزاین  نینچ  رب  هیکت  اب  دـش ، رجنم  نآ  يراـمقا 
ای دناهدید  ماظن  کی  ناونع  هب  ار  یتسه  ًالوصا  ایآ  دـناهدوب و  زوریپ  ردـقچ  ینیوکت  ماظن  نآ  میـسرت  رد  ای  هدرک و  بسک  تیقفوم  نازیم 

نیوکت ماظن  هب  هاگن  هچرگ  دیامنیم ؛ رود  تدش  هب  رادیاپ  یحرط  هب  یسرتسد  زا  ار  ام  تایعقاو  زا  نتـسب  ورف  مشچ  ریدقت  ره  هب  ریخ . ...
رگا لاثم ، يارب  دندرگ ؛ میسرت  ًائادتبا  دیاب  یفـسلف  هاگن  کی  رد  هک  تسا  نیداینب  ياهرواب  اهضرفشیپ و  هتـسد  کی  رب  ینتبم  دوخ  مه 

دهدیم تداعس  زا  وا  هک  يریوصت  درمشن ، یناحور  درجم و  تیوه  ياراد  ار  ناسنا  دنادن و  دوهش  بیغ و  عمج  لصاح  ار  یتسه  یـسک 
نز دنادن و  نسحا  ماظن  ار  ملاع  ماظن  یسک  رگا  زین  درگنیم . یتسه  ناهج  هب  لباقم  هیواز  زا  هک  تسا  یسک  ریوصت  فلاخم  دصرد  دص 

رییغت اـی  وا  يژولویزیف  رییغت  رب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  درمـشن ، دوجوم  نیا  يارب  نکمم  لکـش  نیرتـهب  شایمـسج  یحور و  هلکاـش  رد  ار 
تـسا یعیبط  تساهضرفشیپ . نیمه  رب  ینتبم  کیتنژ  ملع  ددعتم  ياهتفرـشیپ  هزورما  هکنانچ  دـهدیم ؛ رارق  وا  ناور  رب  مکاح  لوصا 
ناکما دـماجنایم و  درجم » ناردام   » ماـن هب  ياهدـیدپ  هب  ًـالثم  دوخ  ریـس  همادا  رد  نز ، یتسه و  هب  عجار  نیداـینب  ياـهرواب  هنوگ  نیا  هک 

اب سپ  دهدیم . یناسنا  دارفا  هب  ار  تیسنج  باختنا  تردق  ای  دروآیم و  مهارف  جاودزا  هب  زاین  نودب  درجم و  يرتخد  يارب  ار  يراددنزرف 
اـهيزاسوگلا و یعرف  یلـصا و  ياـههار  ماـمت  رد  یـسانشناسنا و ... یـسانشیتسه و  اـب  هطبار  رد  نیداـینب  ثحاـبم  هک  اـنعم  نـیا  ظـفح 

ذاختا یـسانشناسنا و  ثحابم  حرط  رب  زین  قالخا  قوقح و  هفـسلف ، هکنانچ  تسیرگن . نیوکت  ماظن  هب  دیاب  تسا ، رثؤم  یلمع  ياههمانرب 
میـسرت زا  سپ  لاح ، ره  هب  دریذـپیم . رثأت  ثحابم  نیا  زا  مکتسد  ای  تسا  ینتبم  وا ، تداعـس  ناسنا و  اـب  هطبار  رد  نشور  عضوم  کـی 

زادـنامشچ هس  هب  ار  ناسنا  یتقو  رگید ، نایب  هب  میهد . هئارا  ار  دوخ  یقوقح  یقالخا و  ماظن  دـیاب  فیـصوت ، هلحرم  زا  روبع  یتسه و  ماظن 
کی رد  ار  یقالخا  ياههتـسیاب  طباور و  وا  يارب  دـیاب  میتفای ، طبترم  شدوخ  مدرم و  دـنوادخ ، اب  ار  وا  میدـید و  نورد  نیمز و  نامـسآ ،

ار رگیدـکی  رگید  يایاوز  یلـصا و  رـصانع  ماظن ، نیا  رد  تسا . یقالخا  ماظن  ناـمه  نیا  هک  مینک  میـسرت  نتـشیوخ  مدرم و  ادـخ ، ثلثم 
دزاسیم یقالخا  یلک  سوئر  مه  یقالخا  ثلثم  نیا  رگید ، ریبعت  هب  دننیشنیم . یلصا  ياج  رد  نالک  درخ و  رـصنع  ره  دننکیم و  لیدعت 

هاگ دوشیم و  رگهولج  مدرم  قوقح  تاعارم  هنیآ  رد  هاگ  ادخ  قح  تیاعر  تسا و  لوئـسم  شیادـخ  مدرم و  دوخ ، لباقم  رد  ناسنا  هک  )
ناسنا ینامز  هک  تسا  یـشزرا  ماظن  نیمه  رد  دنکیم . لح  ار  یئزج  تادـیدرت  تامحازت و  لمع ، فرظ  رد  مه  و  يدرف ) تاظحالم  رد 

، تسا قالخا  هیامنب  هک  يراذـگشزرا  نیزوت و  ماقم  رد  هک  دـید  دـیاب  ینعی  درم ؛ ای  نز  ناونع  هب  یهاگ  تسا و  روحم  ناسنا  ناونع  هب 
رد یگنانز  قالخا  ایآ  هک  دوشیم  هداد  خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  اج  نیا  رد  تیسنج ؟ يدراوم  هچ  رد  تسا و  ناسنا  روحم  يدراوم  هچ  رد 

ِحودـمم کی  مرزآ  مرـش و  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  هنادرم  تایحور  زا  توافتم  هناـنز  تاـیحور  اـیآ  تسا ؟ حرط  لـباق  یگنادرم  قـالخا  لاـبق 
دیاب زین  یقوقح  شرگن  هکنانچ  تسین ؟ یندوتـس  اـنعم  نیا  مادـکچیه  يارب  ًـالوصا  اـی  ود  ره  درم ، نز ، يارب  تسه  رگا  تسا ؟ یقـالخا 

رد ریخا  ياههدـس  رد  نانز  زا  تیامح  يارب  اهشالت  رثکا  هک  دـباییم  تیمها  رظن  نیا  زا  ثحب  نیا  دـشاب . دـنمماظن  يانبم  کی  رب  ینتبم 
رتشیب نانز ، قوقح  ياطعا  مدع  ساسا  رب  مسینیمف )  ) نانز شبنج  هدـیدپ  تسا . هدوب  یقوقح  ياهشالت  ناریا ، رد  ریخا  ههد  ردو  ناهج 

لکـش یـسایس  يداصتقا و  یتح  یگنهرف و  يرکف ، صاخ  يایفارغج  کی  رد  هتبلا  هک  تشاد  تهابـش  یقوقح  مرفر  ای  بالقنا و  کـی  هب 
شیادـیپ زا  سپ  هدـعاق ، فالخرب  تفرگ و  لکـش  اـهتیامح  نیا  راـکنا ، لـباقریغ  تاـیعقاو  يرـس  کـی  ساـسارب  مه  ناریا  رد  تفرگ .

هک تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  هچرگ  هتبلا  دریگ . رارق  یـصاخ  ماظن  کی  رد  ات  دوریم  دـش و  يزادرپهیرظن  نآ  يارب  تشگ و  کـیروئت 
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قوقح يارب  دیاب  هکنانچمه  یلو  دنارتسگ ، یـشزرا  یفیـصوت و  ماظن  زا  ریغ  رد  ار  رگید  یفیلکت  هلوقم  ره  ای  قوقح  ناوتیمن  هاگچـیه 
هاگن تیاـعر  زین  فیلاـکت  هزوح  رد  دـشاب ، گـنهامه  یـشزرا  یفیـصوت و  ماـظن  اـب  یقوقح  ياههیـصوت  هک  درک  ینیبشیپ  ار  يایناـبم 

هب نداد  همتاخ  دـنکیم ، جراخ  تسبنب  زا  ار  نانز  لئاسم  هنیمز  رد  یقوقح  ياـهشالت  هچ  نآ  اـم  رظن  هب  تسا . يرورـض  کیتامتـسیس 
هب نانآ  یـسرتسد  مدـع  رقف و  هیحاـن  رد  ناـنز  تالکـشم  یهاـگ  لاـثم ، ناونع  هب  تسوا ؛ قوقح  هب  هنارگنیئزج  یعازتنا و  ياههاگدـید 

، يدرف ياـهتیکلام  هیـضق  تمـس  هب  ار  یقوقح  نازادرپهیرظن  تهج  نیا  رد  روآماسرـس  ماـقرا  راـمآ و  دوشیم و  هدـید  تورث  يراـجم 
ییاسانـش رد  دـناشکیم . لکـشم  نیا  لح  يارب  بسانم  ياهراکهار  هیهت  دوجوم و  ياهألخ  ییاسانـش  دـمآرد ، بسک  ياههار  لاغتـشا ،

هب رظن  نودـب  درم ، نز و  يارب  ییازرفف  ياهروتکاف  هکارچ  تسین ؛ تسد  رد  هیـضق  هب  یعماج  هاـگن  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  رقف ، لـلع 
دادملق یلـصا  تلع  یعامتجا ، یمومع و  هصرع  هب  نز  یـسرتسد  مدـع  هاگن ، کی  رد  ای  ( 23) دـنوشیم هعلاطم  کی  ره  يرطف  ياهشقن 
ياهفرح ياهتراهم  ای  یلاـع  تالیـصحت  ریظن  ییاـههنیمز  دوخ  دـمآرد ، بسک  يارب  عاـمتجا  هصرع  هب  یباـیهار  تسا  یهیدـب  دوشیم .

، ياهفرح یشزومآ و  ياهماظن  ای  درادن ، دوجو  دوجوم  تیعضو  اب  قابطنا  يارب  مزال  فاطعنا  عماوج ، تفاب  رد  یهاگ  هک  دبلطیم  صاخ 
هاگ یگداوناخ و  تادهعتریظن  ریگاپ  تسد و  دراوم  یـضعب  روبزم ، دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  دوشیم  مزال  اذل  دباتیمن ، رب  ار  قابطنا  نیا 

راـمآ تیقفوم ، ياـهصخاش  نآ  رد  دوشیم ، هیهت  لاونم  نیا  رب  یحرط  تشادرب ! هار  رـس  زا  ار  عـقوم  هب  جاودزا  یتـح  اـی  يراددـنزرف و 
عفر دـهاش  اهدادـخر  نیا  زا  سپ  اـم  هـکنآیب  دـنوشیم ؛ یفرعم  يرادا و ... بصاـنم  لاغـشا  نارتـخد ، نـیب  زا  روـکنک  ناگدـشهتفریذپ 
نیا اب  اهروشک  نیا  رد  هک  تسا  ایوگ  رایـسب  دوخ  اداناک  ریظن  ياهتفایهعـسوت  ياهروشک  رد  قوف  هبرجت  میـشاب . نانز  یقوقح  تالکـشم 

یناگدرب دوجوم  ياهمتـسیس  رد  نانز  و  دناهداد ، رییغت  ار  دوخ  عون  کبـس و  اهنت  ندش ، لح  ياج  هب  نانز  یقوقح  تالکـشم  اهتکرح 
تاینهذ تایحور ، هعومجم  هک  ینیوکت  ماظن  هصالخ  روط  هب  دناهدمآ . راتفرگ  ون  يرامثتسا  ماد  هب  هدیهر و  يرامعتسا  زا  هزات  هک  دنتسه 

هجیتـنمک ياـهنامرد  أـشنم  اـنعم ، نیمه  زا  تلفغ  دـیاش  دراد و  رارق  کیتامتـسیس  ياهریجنز و  طاـبترا  کـی  رد  تسا ، نز  ياـهراتفر  و 
ياهراتفر نیب  کیکفت  یلو  تسین ، يرطف  تایحور  اهنآ و  نیوکت  زا  هتـساخرب  ناـنز  هعماـج  رد  دوجوم  ياـهراتفر  ماـمت  هتبلا  دوشیم .

مه دـهاش  تساوران . دوجوم  ياهتواضق  رتشیب  رد  اهنآ ، تاینهذ  تاـیحور و  نیب  دـننیزگیم و  رب  دوخ  يارب  هک  ییاـهشقن  هناـنز و 
راتفر حور و  نماد  هدومن و  ریگرد  دوخ  اب  ار  نانآ  دـشاب  نانز  تالکـشم  لاـّلح  هکنآ  ياـج  هب  اـهراتفر ، نیا  رییغت  یهاـگ  هک  تسا  نآ 
هتفرگ نانز  زا  هشیمه  يارب  يرـسمه  ای  يردام و  سدـقم  ناونع  يزور  رگا  هک  میراد  اعدا  هناعطاق  تسا . هدومن  تاضقانت  راچد  ار  ناـنآ 
دهاوخ دراو  وا  تاینهذ  تایحور و  هب  همطل  نیرتالاب  دزاسن ، يدنزرف  نما  هاگهانپ  رسمه و  سنا  نوناک  ار  دوخ  رـضحم  ینز  چیه  دوش و 

رتخد دـنزرف  اب  بسانم  راتفر  ذاختا  هوحن  يارب  مالـسا  هک  یتاظحالم  لثم  دراوم -  یـضعب  رد  تیـسنج  ساـسارب  تواـفت  نیارباـنب ، دـمآ .
یـصاخ یتیامح  همانرب  ای  هناخ و  هب  مازتلا  لثم  دـنکیم ، هئارا  نانز  يارب  ینیرفآشقن  رد  هک  یتاداهنـشیپ  زا  یـضعب  ای  دزاسیم و  حرطم 

اهییاوران یتوافت و  ياـههنیمز  نیب  دـیاب  اذـل  ( 24 .) تسا ناـنآ  ینیوـکت  هاگتـساخ  اـب  بساـنتم  همه  همه و  دـهدیم -  هئارا  ناـنز  زا  هک 
یقوقح ماظن  هاگتساخ  مه  نآ  یقالخا و  ماظن  هاگتـساخ  ینیوکت  ماظن  نیا  ( 25 .) داهن قرف  دناهدیروش ، نآ  هیلع  نانز  یهاگ  هک  یضیعبت 

نادـنچود تالکـشم  ًاعبط  نانز  اب  هطبار  رد  هک  تسا  راوماظن  یقالخا  هئارا  مدـع  قالخا ، مولع  رد  دوجوم  ياـهألخ  زا  یکی  ( 26 .) تسا
ره هاگیاج  اهنآ و  نیب  طباور  فشک  رد  یهاگ  هک  دناهجاوم  اهشزرادـض  اهشزرا و  زا  ياهعومجم  اب  نادرم  دـننام  زین  نانز  دـشابیم .

تـسا اهتیولوا  نیمه  زا  یهاگآ  تسا . یقالخا  ياههرازگ  نیب  رد  اهتیولوا  دوجو  یـشزرا ، ثحابم  سوئر  زا  یکی  دننامیم . رد  کی 
نارحب زا  ار  ام  نانز  یـشزرا  ماظن  نینچ  هئارا  دـیامن . لح  ار  لیـصحت ...  راک و  عامتجا ، هناـخ و  نیب  دوجوم  ياـهضراعت  دـنناوتیم  هک 

زین یقوقح  ماظن  نییبت  هکنانچ  دـهدیم . تاجن  مهم  هب  ندیـسر  هار  رد  مها  نتخاس  ینابرق  زا  ار  اهنآ  دـناهریم و  یگدـنز  رد  باـختنا 
یقالخا تانـسحم  یـشزرا و  ماظن  اب  رگا  تسا  فیلاکت  قح و  زا  ياهعومجم  هک  مالـسا  یقوقح  ماـظن  تسا . لـحهار  زا  ياهدـمع  شخب 

ار ینوناـق  کـشخ  هار  دوـخ ، ياـهراکهار  بلغا  رد  ناـنز  شبنج  ( 27 .) دـنایامنب ار  مالـسا  نیبم  نید  یقرتم  تاـهج  دـناوتیم  دزیمآرد 
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نوناق رگا  هک  یلاح  رد  دنادیم ، نانز  تالکـشم  ياهلحهار  نیرتمهم  زا  یکی  ار  ییارجا  يراذگنوناق و  عجارم  هب  یبایتسد  دـبلطیم و 
هک تسا  نـشور  ( 28 .) دـنکیمن داجیا  قوقح  تیاـعر  يارب  ار  مزـال  هزیگنا  اـههصرع  ماـمت  رد  ددرگن ، فیطلت  یـشزرا  ماـظن  هلیـسو  هب 

فلتخم حوطـس  رد  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  هک  تسا  ییاطخ  نیا  تفرگ و  هیراع  مالـسا  زرم  يوسارف  زا  ار  یماظن  هلحرم  نیا  رد  ناوتیمن 
ماظن ای  مینک  فیـصوت  یبرغ  کبـس  هب  ار  نز  میهاوخیم  یهاگ  ام  تسا . هدروآ  ناـغمرا  هب  ار  یناوارف  تالکـشم  هداد و  خر  اـم  هعماـج 

یقوقح ماظن  دوخ  مکاحم  رد  یلو  مینکیم ، لـقتنم  هعماـج  قمع  هب  تاـطابترا  تعنـص  اـههناسر و  قیرط  زا  هناـگیب و  زا  ار  دوخ  یـشزرا 
تهج صاخ  ياهلکاش  رد  ار  نانز  هعماج ، گـنهرف  ناـیلوتم  یتقو  اریز  تسا ؛ نومیماـن  تسـسگ  ناـمه  نیا  مینکیم . هتکید  ار  یمالـسا 

يزیرهیاپ رگید  ياههنوگ  هب  ار  دوخ  یقوقح  ماظن  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  تشاد و  دـنهاوخ  مه  نآ  اب  بسانتم  تاـبلاطم  ًاـعبط  دـنهد ،
، تساراد تیدوبع  هلق  جوا  هب  ندیسر  یناسناياقترا و  يارب  ار  رازبا  مزاول و  مامت  هک  تسا  یناسنا  نز  مالسا ، یشزرا  ماظن  رد  ًالثم  درک ؛

يانعم هب  ًامازلا  هناـخ  زا  جورخ  ماـظن ، نیا  رد  تسا . رادروخرب  زین  يرداـم  تسپ  يدـصت  يارب  مزـال  ياـهتیفرظ  ماـمت  زا  لاـح  نیع  رد 
هدش یقلت  يزیاج  رما  نانز ، يارب  عامتجا  هصرع  هب  دورو  هدشن و  حرطم  قح  کی  ناونع  هب  اذـل  تسین ، یناسنا  دـشر  دـصقم  هب  ندیـسر 

طیارـش دوخ و  فیاظو  هب  هجوت  اـب  ناملـسم  نز  هک  تسا  نآ  مهم  نآ ؛ زا  جورخ  هن  تسا و  هناـخ  رد  سولج  هن  شزرا  ور ، نیا  زا  تسا .
زا جورخ  مزلتـسم  نانز  ندـش  نید  سانـشراک  هیقف و  ملعم ، کشزپ ، ًالثم  دـشاب ؛ یـساسا  ياهشزرا  تیاعر  لابند  هب  عامتجا ، رب  مکاـح 

نانز دراوم ، نآ  مامت  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  شزرا  دـض  لزنم ، رد  نز  ندـنام  یقاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هناـخ 
شزرا کی  ار  هناخ  زا  جورخ  سفن  میدرک و  ذـخا  هناگیب  یگنهرف  زا  ار  دوخ  یـشزرا  ماظن  ام  رگا  لاح  دـنیامن . هعجارم  نادرم  هب  هعماج 

ياـهتیفرظ ظاـحل  مجنپ : مراـهچ و  هلحرم  دوب . دـهاوخ  زیمآضیعبت  یماـظن  رظنم  نآ  زا  ینید  یقوقح  ماـظن  هک  تسا  یعیبـط  میتـسناد ،
لیلد هب  هک  میتفاـی  تسد  ییاـههرازگ  هـب  هدرک و  تـکرح  تاـبث  روـحم  رب  اـم  هـلحرم  نـیا  اـت  وـگلا  هـب  ندیـسر  یعاـمتجا و  یخیراـت و 
هتبلا دنراد . هگن  دوجو  هحفص  رب  تباث  ياهرواب  اب  ار  نیدتم  ناسنا  خیرات ، لوط  رد  دناهتسناوت  یحو  ریذپاناطخ  همشچرس  زا  يرادروخرب 

نوگرگد مادم  مه  ار  جراخ  يایند  دهدیم و  يرست  زین  دوخ  زا  جراخ  هب  ار  رییغت  نیا  یتح  تسا و  ریذپرییغت  ریذپهعـسوت و  ًاساسا  ناسنا 
ام اوریغی  یتـح  موـقب  اـم  ریغیـال  هَّللا  نا  : » دــننام دــیآیم  تـسدهب  یعاـمتجا  ثحاـبم  رد  ینآرق  ياهتحارــص  زا  اـنعم  نـیا  دزاــسیم .

یهارمه تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب ، طبترم  رییغت  ياهلولعم  لماوع و  اـب  یعون  هب  دـیاب  نید  رد  تاـبث  رـصانع  نیارباـنب ، ( 29 .«) مهسفناب
لبق ياهشهوژپ  زا  دوشیم  ثعاب  هچ  نآ  اذل  دوب . دـهاوخن  حیحـص  تسا ، ناگمهشریذـپ  دروم  هک  یمدآ  دوجو  رد  عیرـشت  نیوکت و 

دنکیم مولعم  مالسلا ، مهیلعنیموصعم  هریس  تنس و  هب  هجوت  تسا . یناکم  ینامز و  ياهتیفرظ  هب  هجوت  دوش ، جارختـسا  بولطم  يوگلا 
زا يزاسوگلا  يارب  نآرق  رفاو  یعـس  ینید . عبانم  نامه  زا  تسا  یحـضاو  ماهلا  هک  يزیرگنید ، يارب  ياهناهب  هن  طیارـش  نیا  تلاخد  هک 

مدرم لثم  هک  دنکیم  یفرعم  یتیـصخش  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نآرق  تساتـسار . نیمه  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رد ار  مالـسلا  مهیلعهمئا  هک  دنتـسین  اهتیفرظ  طیارـش و  نیمه  ایآ  دراد . روضح  عامتجا  نطب  رد  مدرم و  نیب  رد  دـماشآیم و  دروخیم ،

يوگلا هئارا  رد  هکنیا  زا  یـساره  هچ  سپ  دادیم ؟ رارق  رگیدـکی  زا  توافتم  طیارـش  رد  تقو  ماّکح  اـب  بساـنتم  یـسایس  عضوم  ذاـختا 
نانز و نیب  دوجوم  فلتخم  تاطابترا  حطس  زا  ناوتیمن  هزورما  لاثم ، ناونع  هب  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  قیاقح  نیا  هب  ناملـسم  نز  زا  بسانم 

تسین انعم  نادب  نیا  یلو  دومن ؛ هئارا  ار  طباور  يوگلا  درک و  تلفغ  تسا ، هدش  نانز  یعامتجا  روضح  كاکفنا  لباقریغ  ءزج  هک  نادرم 
دوخ دیاب  دوجوم  طیارش  هکلب  دنک ، نیمأت  ًامتح  دوجوم  تایصوصخ  اب  ار  تاطابترا  نیا  هک  مینک  یحارط  ياهنوگ  هب  ار  وگلا  دیاب  ام  هک 

دنراد و ار  رییغت  نیرتمک  تدمزارد  رد  دـندرونیم و  رد  ار  ییاهلسن  یهاگ  یناکم  ینامز و  طیارـش  ام  رظن  هب  دـنزاس . قبطنم  وگلا  اب  ار 
(30 .) دنرثؤم رایسب  رییغت  نیا  رد  تاطابترا  تعنـص  هعـسوت و  هلوقم  رـضاح  لاح  رد  دیاش  هک  دننکیم  رییغت  تعرـس  اب  سکع ، هب  یهاگ 

نیا رد  تسا . یگنهرف  یسایس و  یعامتجا و  يدرف ، حیحـص  يزیرهمانرب  جاتحم  هک  تسا  یناسنا  تیوه  تنایـص  ظفح و  یـساسا  هلئـسم 
براجت هک  دیسر  دنهاوخ  ییاهلحهار  هب  روخ  رد  یلماعت  اب  يداصتقا و ... یتخانشهعماج ، یتخانـشناور ، یهقف ، تاقیقحت  مامت  تروص 
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لاغتـشا هنیمز  رد  روشک  ییارجا  تیریدم  هاگدید ، نانچ  رد  لاثم ، ناونع  هب  دـنناشنب ؛ راب  هب  هدروآ و  درگ  اج  کی  رد  ار  ینالقع  ینید - 
یمهس بسانت  هب  دوخ ) مدرمو ، ادخ  اب   ) وا ددعتم  تاطابترا  يارب  دنک و  لح  تسا ، دنزرف  رسمه و  ياراد  هک  ار  یلغاش  نز  لکـشم  دیاب 

ردام ای  رـسمه  دناوتب  مه  هک  دـنک  لح  ار  ینز  یقوقح  لکـشم  دـیاب  زین  دـمآراک  هقف  هکنانچ  دـیامن . يزیرهمانرب  دراد  یگدـنز  رد  هک 
مشش روحم  ( 31 .) دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  هبناجدنچ  فیلاکت  ددرگ و  دراو  یـسایس  یعامتجا و  هدیچیپ  تاماظن  رد  مه  دـشاب و  ياهنومن 

، یعیبط روط  هب  هک  تسا  هداتـسیا  بولطم  هطقن  جوا  رد  اهتیفرظ  ظـفح  اـب  وگلا  هک  تسا  حـضاو  لـمع  هماـنرب  یـسانشهلئسم و  متفه : و 
هاوخلد دروم  ار  نانز  تیعـضو  كوش ، کـی  ندرک  دراوو  ياهجرد  شخرچ 180  کی  اب  هک  تسین  ياهنوگ  هب  لـعفلاب  طیارـش  هراومه 

مامت اب  همه  ات  دوش ...  لامعا  یگنهرف  مزال  يزاساضف  دـنوش ، هتفرگ  راکهب  دـیاب  ییاضق  ییارجا و  ینینقت ، ياهمرها  مامت  داد . رارق  وگلا 
مامت رد  مزال  یگنهرف  هنیمز  رگا  هتبلا  دص  دـنیامن . لدـبم  رتحیحـص  ياهشور  هب  ار  راصعا  لوط  رد  هدـشهنیداهن  ياهتنـس  دـنناوتب  اوق 

ره رد  رگا  میاهتشادرب و  يدنلب  ماگ  دوش ، مهارف  وا  يراتفر  ینهذ و  یحور ، ياهتیفرظ  نز و  یلاعتم  ماقم  تشادساپ  يارب  هعماج  راشقا 
ره رد  یلو  میاهتفر ؛ ولج  هب  يرگید  ماگ  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  نانز  دوخ  زا  ینیرواشم  لقادـح  روشک ، ییارجا  يراذـگنوناق و  بصنم 
رد هکارچ  میـسرب ؛ بولطم  لآهدـیا و  هب  دـش  تیوقت  هعماج  یگنهرف  راـب  رگا  هک  تسین  ناـنچ  تسا . لوا  ياـهماگ  همه  اـهنیا  تروص 

یلام و تیامح  دنکن و  جاودزا  ًالـصا  ای  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  دنک ، جاودزا  يداتعم  درم  اب  نز  نیا  تسا  نکمم  تایعقاو  فرظ 
نیا ای  دشاب . هتشادن  ار  هداوناخ  تمومیق  تیحالـص  لیلد  ره  هب  هداوناخ  درم  تسا  نکمم  نینچمه  دهدب . تسد  زا  مه  ار  نیدلاو  یفطاع 

تسا نکمم  دزابب . اجکی  ار  شیاهنامرآ  یلیمحت  جاودزا  کی  رد  ای  دشابن و  رادروخرب  نادرم  اب  يواسم  قوقح  زا  لغش  نتـشاد  اب  نز 
کی هرادا  ییاناوت  نز  نیا  تسا  نکمم  سکع  هب  ای  دـهدب و  تسد  زا  هچب  دـنچ  اـب  یهاـگ  ار  دوخ  یمـسج  ییاـناوت  تلع  ره  هب  نز  نیا 

نیا دننکیم و  عوجر  یتنـس  هقف  يدمآراکان  هب  اهنیا  همه  ایآ  تسا ؟ تالکـشم  نیا  لح  رادهدهع  يداهن  هچ  دـشاب . هتـشاد  مه  ار  رهش 
نیا زا  دیاب  مه  ار  اهلحهار  هک  دنتـسه  ییالقع  تایبرجت  هزوح  رد  همه  اهنیا  ًاعقاو  ایآ  دومن ؟ دمآراک  ناوتیمن  يدـنفرت  چـیه  اب  ار  هقف 

هعلاطم اب  یتسیاب  سپ  تفرگ . رظن  رد  لئاسم  نیا  عفر  ییاسانش و  يارب  ناوتیم  ار  یتالیکـشت  ای  داهن  هچ  دید  دیاب  دومن ؟ تفایرد  هزوح 
هتفرگ راک  هب  وگلا )  ) بولطم دح  ات  دوجوم  تیعـضو  ياقترا  تهج  رد  اههیامرـس  همه  یـسانشهلئسم ،)  ) نانز دوجوم  تیعـضو  زا  قیمع 

جـیردت و هب  هک  دومن  ینیبشیپ  ار  يزور  ناوتیم  هعماج ، ياهنایرـش  مامت  رد  اهوگلا  زا  هنیهب  دـنمماظن و  يریگهرهب  تروص  رد  دـنوش 
لمع همانرب  نامه  اتـسار ، نیا  رد  مزال  ياهيراذگتسایـس  دناهدش . بذج  وگلا  يابرهکتمـس  هب  هعماج  نانز  ضراعت ، نیرتمک  نودـب 

هب نآ  ندناسر  نانز و  هعماج  لئاسم  ندومن  لح  نمض  دنیامن و  ارجا  ار  نآ  دنناوتیم  دحاو  يژتارتسا  ذاختا  اب  طبريذ  تارادا  هک  تسا 
هب دامن  نیا  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رادـتقا  هداد و  رارق  ایند  نانز  مامت  ناگدـید  ولج  رد  ار  ینـشور  غارچ  ًالمع  وگلا ، حـطس 

تفرگ و هرهب  هرواشم  يزاسمیمصت و  يراجم  رد  فلتخم  مولع  نادنمشیدنا  زا  ناوتیم  هلئسم  لح  رد  ( . 1 تشونیپ : دنراذگب . شیامن 
رد لطعم  نانز  ، » عیطم دـیهان  ( . 3 مود . سنج  رآوبود ، نومیـس  ر.ك : ( . 2 تشاد . او  تیلاعف  كرحت و  هب  ار  ناـیرجم  ناراذـگنوناق و 

دوشیم هدافتسا  یسایس  ياهتکراشم  رد  طقف  نانز  زا  یلعف  طیارـش  رد  ناشیا  رظن  زا  ص 37 ؛ ش 62 ، نانز ، هلجم  یسارکومد ،» فص 
یکی قودص  موحرم  ریظن  یناگرزب  هک  تسا  یلاح  رد  قوف  ياهتواضق  ( . 4 دشاب . اهنآ  تالکشم  لح  ددصرد  یسک  ًاعقاو  هکنیا  هن 

، روـپشیورد دادرهم  ( . 5 ص 405 .) ج 10 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  ر.ك : . ) دناهدرمـش نانز  هب  ناـسحا  ار  عیـشت  طیارـش  زا 
، نانز هلجم  رگید ،» هلئـسم  حرط  نانز  قوقح  ، » زورون زیبماـک  ( . 6 ش 67 . نانز ، هلجم  نانز ،» لئاسم  ینید و  یـشیدناون  ثحابم  هلـسلس  »

عقاو فالخ  یـساکعنا  نانچ  تسین و  مروتم  ینوناق  يراجم  یقوقح و  لـئاسم  رد  ناـنز  تالکـشم  ققحم ، یفطـصم  رظن  هب  هتبلا  ش 67 .
اهتنـس و زا  زیرگ  هخـسن  ياهدـع  هک  تسا  تاـضقانت  نیمه  لـحنیال  هرهچ  ظاـحل  هـب  ( . 7 ش 2 .) یـشیدنامه ، هماـنربخ  ر.ك :  ) تسا

نز قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  ر.ك : ( . 8 دریگیم . رارق  زین  التبم  نانز  یـضعب  لوبق  دروم  دننکیم و  داهنـشیپ  ار  هتینردم  اب  یهارمه 
نینچ نج ، ماـن  هـب  يدوـجوم  يارب  تـسا و  هار  ودـب  رد  یمدآ  يارب  ًارـصحنم  يداـم  رامـشیب  ياهتیدودـحم  ( . 9 همدقم . مالـسا ، رد 
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اذل ( . 12 هیآ 138 . ( 2  ) هرقب ( . 11 تسا . ناسنا  دروم  رد  نید  دنلب  هاگدـید  نییبت  يارب  بلاطم  نیا  رکذ  ( . 10 درادن . دوجو  یتیدودحم 
، هتشذگ زا  هصغ  هدنیآ و  زا  فوخ  ندودز  رد  اوقت  نامیا و  شقن  هک  دوشیم  هدید  نآرق  رد  یحور  ياهلمعلاروتسد  دنمماظن  همانرب  رد 

نیت ( . 15 هیآ 195 . ( 3  ) نارمعلآ ( . 14 هیآ 97 . ( 16  ) لحن ( . 13 نونزحی .» مه  مهیلع و ال  فوخ  ـال  دوشیم ...« : هدرمـش  لیدـبیب 
اـسنلل اوبـستکا و  امم  بیـصن  لاجرلل   » هفیرـش هیآ  لیذ  نازیملا ، یئابطابط ، نیـسحدمحم  رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  ( . 16 هیآ 4 . ( 95)

يدـیحوت ینیبناهج  رب  ياهمدـقم  ( . 17 هیآ 228 .) ( 2  ) هرقب « ) هجرد نـهیلع  لاـجرلل   » هـیآ و  هیآ 32 ) ( 4  ) ءاسن « ) نبـستکا امم  بیـصن 
ساسارب دیابن  اهناسنا  قوقح  ضیعبت و  هن  دشاب  تلادـع  ساسارب  دـیاب  رـشب  یگدـنز  هکنآ  دـننام  ( . 18 ص 45 . يژولوئدـیا ، بتکم و 

تایـضتقم مالـسا و  ومه ، يدـیحوت و  ینیبناهج  رب  همدـقم  يرهطم ، یـضترم  رتشیب ر.ك : هعلاـطم  تهج  ( . 19 دـشاب . توافتم  اهداژن 
تهج ( . 21 يژولوئدیا .» زا  رتهبرف  تسیچ و  يژولوئدیا   » هلاقم يژولوئدیا ، زا  رتهبرف  شورـس ، میرکلادـبع  ( . 20 . 112 ص 9 -  نامز ،

( . 22 موس . مود و  لصف  ناـیدا ، یـسانشهعماج  ملیو ، لـپ  ناژ  مشـش و  لـصف  نید ، یـسانشعماج  نوتلیمه ، ملُکلم  رتشیب ر.ك : عـالطا 
، مالـسا یلام  یقوقح -  ماـظن  رد  هک  یلاـح  رد  ( . 23 ص 19 . نایکچوکآ ، دـمحا  ینید ،) تاقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  جارختـسا   ) روشنم

نیا رب  ( . 24 درادن . دوخ  دمآرد  ندرک  جرخ  هب  يزاین  نز  هکنیا  رب  هوالع  ددرگ ؛ عفر  هناخ  رد  تمحز  نودب  دـیاب  نز  یلام  تالکـشم 
هک دناهدشن  ءاقلا  حیحص  روط  هب  رادیاپ  هعسوت  دنیآرف  رد  نانز  تکراشم  یلم  روشنم  يداهنشیپ  سیونشیپ  رد  اهدربهار  یـضعب  ساسا ،
زا همانرب  نیودت  دنور  یهدتهج  : » دسیونیم دربهار  کی  ناونع  هب  هحفـص 19  رد  مرتحم  حارط  دوشیم : حرط  هنومن  ناونع  هب  دروم  ود 

طقف دشابن و  یتیامح  يژتارتسا  هنوگره  یفن  فلؤم  دارم  هک  تسا  نکمم  هتبلا  يدـنمناوتدوخ » يژتارتسا  هب  یتیامح  یلاقتنا -  يژتارتسا 
رد هک  دوـشیم  یطارفا  یقلت  یهاـگ  ناـنز » يدـنمناوتدوخ   » زا تروـص  ره  هـب  یلو  دـنک ، توـعد  تمـس  نـیا  هـب  ار  اهيراذـگتسایس 

رد ص 28 رگید  دروم  دشاب ! هنایوجقح  هزرابم  عورـش  ام  نانز  يارب  تسا  نکمم  رما  يادـتبا  رد  هچرگ  درادـن ، تبثم  تاعبت  تدـمزارد 
ضیعبت هژاو  رـضاح  لاح  رد  هک  اجنآ  زا  نارـسپ  نارتخد و  نیب  يرتخد  نارود  رد  یتیـسنج  ضیعبت  هنوگره  وحم  : » دـسیونیم هک  تسا 

«. دریگ تروص  مزال  يزاساضف  هژاو  نیا  رب  موادـم  روشنم  نتم  رد  تسا  مزال  تسا ، هدـش  تیعقاو  رب  هفاضا  ییاـنعم  راـب  ياراد  یتیـسنج 
رد يرگنزاب  داهنـشیپ  مه  ناشیا  هکنیا  هلمج  زا  دنک ؛ دییأت  ار  تشذگ  هچ  نآ  فالخ  یتح  تسا  نکمم  ناشیا  ياهدربهار  یـسررب  هتبلا 

( ود ره   ) تیـسنج سنج و  يروحم  هغدـغد  هنوگ  ره  زا  غراـف  تسا ؛ یکدوک  نارود  ًاـعبط  هک  ارغولب  هناتـسآ  اـت  مه  دـنراد و  غوـلب  نس 
يداوج ر.ك : تسا . ترطف  زا  نتسسگ  رشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا  نیداینب  ياهیتساک  زا  یکی  اذل  ( . 25 ص 30 .) ر.ك :  ) دنهاوخیم

لصف 9. هفـسلف ، تاّذل  تنارود ، لیو  ص 364 و ر.ك : لامج ، لـالج و  هنیآ  رد  نز  ومه ، ص 132 و 262 ؛ رشب ، قوقح  هفـسلف  یلمآ ،
ناوتیمن هک  تسا  نیا  مه  نآ  هجو  دنایامنیم و  ار  راکـشآ  یـضقانت  هک  دراد  دوجو  ارگون  نادنمـشیدنا  تاملک  رد  يدایز  دراوم  ( . 26

نیا تاعبت  هک  یلاح  رد  دنـشابیم  کیکفت  نیا  راتـساوخنانیا  نکل  درک ، یـشوپمشچ  یقوقح  یـشزرا و  ماظن  هئارا  رد  ینیوکت  ماـظن  زا 
هک دروآ  دهاوخ  رد  یتلادعیب  زا  رـس  دریگیم ، هدـیدان  درم  نز و  نیب  ار  راکنا  لباقریغ  ياهتوافت  نیوکت و  ماظن  ناماد  نوچ  کیکفت 

هراشا نایکلم  یفطصم  ياقآ  اب  نانز  هلجم  هرکاذم  هب  ناوتیم  هلمج  زا  دننادیم . دوخ  تاعفادم  مامت  تلع  هکلب  موکحم و  ار  نآ  هنارصم 
صتخم قوقح  كرتشم و  قوقح  هب  یقوقح  ماظن  رد  ( . 27 (. 44 ص 33 -  ریوصت ، مادک  درم  نز -  نامتفگ  ش 64 ، نانز ، هلجم   ) دومن

هب اـی  نز  هیلع  درم  عفن  هب  مالـسا  رد  صتخم  قوـقح  رد  تسا . یناـسنا  تقیقح  زا  هتـساخرب  يواـسم  اـی  كرتـشم  قوـقح  میروـخیم ، رب 
قوقح هفـسلف  رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  تسا . هدـش  هدـید  مه  اب  یعامتجا ...  يدرف و  حـلاصم  هکلب  تسا  هدـشن  هدـنار  مکح  سکع ،

یگنهرف ياروش  همانلصف  ر.ك : ( . 28 یجراخ . نادنمشیدنا  اب  يرفعج  یقتدمحم  همالع  ياههبحاصم  همدقم و  رخآ  ات  لصف 9  زا  رشب ،
مالسا ثحابم  هلسلس  دقن  ر.ك : ( . 30 هیآ 11 . ( 13  ) دعر ( . 29 یمیکح . دمحم  داتسا  اب  وگوتفگ  زییاپ 77 ، ش 1 ، نانز ، یعامتجا  - 

ار هچ  نآ  مامت  ینید  نارکفنشور  زا  یضعب  ( . 31 . 107 ص 79 -  یگدنز ، ددجت  مالسا و  شخب  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  ددجت و  و 
ریسفت رگید  یـشور  هب  ار  يراج  لئاسم  ناکم و  نامز و  تایـضتقم  رب  نید  قابطنا  هدید و  رگید  ياهنوگ  هب  میتشاد  نایب  روحم  نیا  رد  ام 
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تلاخد ار  دوخ  لالدتـسا  طسو  دـح  ینید ، ياههلوقم  زا  دوخ  ياهتشادرب  عون  رد  يرتسبـش  دـهتجم  دـمحم  ياقآ  هلمج  زا  دـنیامنیم .
. دوشیم هدیشک  مه  نانز  لئاسم  هب  یکیتونمره  ياهتشادرب  هنماد  ًاعبط  دنهدیم و  رارق  ینید  نوتم  مهف  رد  کیتونمره  ای  ریـسفت  شناد 

يارب ناوتیم  يرـصع  ره  رد  هک  دندقتعم  دننادیم و  دودرم  ار  هداوناخ  يارب  یعیبط  تباث و  ماظن  دوجو  هب  داقتعا  هنوگ  ره  هطبار  نیا  رد 
ام هشیلک  دشاب ، هداوناخ  درم  نآ  سیئر  هک  ياهتـسه  هداوناخ  هراومه  تسین  رارق  داد ؛ هئارا  رـصع  نآ  اب  بسانتم  یماظن  درم  نز و  طباور 
اب ًاحیولت  عاونا ،» تاـبث   » هیرظن دـننام  نآ  ياـهمهفشیپ  ناـیب  هداوناـخ و  هب  عجار  یتنـس  رکفت  دـقن  اـب  يو  دریگ . رارق  هداوناـخ  لکـش  زا 
هب یخیرات  تارییغت  يور  زا  هکلب  قاّلخ  ربدـت  کی  يور  زا  هن  درم  نز و  سنج  هک  دـنریذپیم  تابثا ، لباقریغ  هیـضرف  کـی  زا  دادمتـسا 

، ور نیا  زا  درک . داجیا  رییغت  یتیـسنج  ياهشقن  لثم  تسا  ندوب  درم  ندوب و  نز  هجیتن  هچنآ  رد  ناوتیم  لیلد  نیا  هب  اذل  هدـمآ ، دوجو 
دودرم هداوناخ  یعیبط  تباث و  ماظن  هک  تسا  نیا  میریذـپب  ار  یعامتجا و ... یـسایس ، يداصتقا ، تباث  ماظن  کی  ام  دوشیم  ثعاب  هچ  نآ 
ناـشیا تاـملک  رد  دـسریم  رظن  هب  تفریذـپ . مه  ار  یعاـمتجا و ... يداـصتقا ، یـسایس ، فلتخم  ياـهماظن  ناوـتیم  ًارهق  دوـش و  مـالعا 
خـساپ تسا  هدـش  لاؤس  هداوناخ  هب  عجار  ناـهیقف  رکفت  زا  هک  یلاـح  رد  ناـمتفگ  نیا  رد  هکنیا  هلمج  زا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتاـطلاغم 
ناـمگ هدـنناوخ  یعیبـط  روط  هب  تسا و  زکرمتم  دوـهی  نید  ه  دـش فیرحت  نانوی ... لیطابا  یتح  میدـق و  دـهع  رد  یتنـس  رکفت  ساـسارب 

مالک رد  هکنآ  اـی  تسا . ریـسم  مه  اوتحم و  مه  دراد  یـسومیلطب ! تئیه  رد  مه  یتسد  هک  میدـق  رکفت  نآ  اـی  ناـهیقف  رکفت  هک  دـنکیم 
دوجو هک  یلاح  رد  تسا  هدش  دادملق  هداوناخ  یعیبط  ماظن  كاوژپ  دوخ  بتارم  مامت  رد  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  ياهماظن  ناشیا 

اههویـش و ماـمت  رد  يداـصتقا  ماـظن  تاـبث  شدوـخ و  ياهنایرــش  ماـمت  رد  یــسایس  ماـظن  تاـبث  ياـنعم  هـب  هداوناـخ  يارب  تباـث  ماـظن 
نانز لئاسم  هب  تبـسن  یخیرات  دید  کی  ذاختا  دنهدیم ، هئارا  هک  یلحهار  دوخ  رکفت  ساسارب  ریدقت ، ره  هب  دشابیمن . شیاهراکهار ... 

دناهدوب لدع » تمس  هب  ملظ  زا   » هیور ياراد  نانز  لئاسم  روحم  رد  (ص ) ربمایپ هک  دید  دیاب  ینید  تفایهر  کی  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛
، دشاب هدوبن  ملظ  رـصع  نآ  رد  میباییم  ملظ  يارب  هک  یقیداصم  ولو  مینک  لابند  میروآیم  تسدهب  خیرات  دنیآرب  زا  هک  ار  هیور  نیا  ام  و 
رد یلو  دوب  درم  اب  هداوناخ  تمومیق  اذل  دندوب ، هدننکفرصم  طقف  دنتشادن و  یـشقن  هداوناخ  داصتقا  رد  نانز  (ص ) ربمایپ رـصع  رد  ًالثم 

، ساسا نیا  رب  تسا . نز  هب  ملظ  درم  هب  تمومیق  ياطعا  دراد  هداوناخ  داـصتقا  دوبهب  رد  شقن  تسا و  لـغاش  هک  ینز  يارب  رـضاح  لاـح 
کی ام  رظن  هب  هک  وگلا  رب  طیارش  نیا  تموکح  ینعی  نیا  دنروانـش و  ناکم  ینامز و  طیارـش  رد  تخـس  هیرظن  نیا  رد  فیلاکت  قوقح و 

. تسا هدش  پاچ   22 ص 19 -  ش 57 ،  متشه ، لاس  نانز ، هلجم  رد  نامتفگ  هعومجم  تسا  نآ  هب  یتسیشرانآ  هاگن 

نآرق هاگدید  زا  نانز  يداصتقا  تیلاعف 

، هناخ ياهراک  ماجنا  رب  هوالع  خـیرات ، لوط  رد  نانز  تسا . هدوب  نانز  یگدـنز  نیرق  هراومه  شالت ، راـک و  يداـصتقا و  تیلاـعف  همّدـقم 
شود رب  ار  هداوناخ  هنیزه  زا  یشخب  قیرط ، نیا  زا  هتـشاد و  لاغتـشا  يراد  ماد  يزرواشک و  لثم  ییاه  تیلاعف  هب  نادرم  اب  ماگمه  هشیمه 

هناخ رد  نانز  هک  ییاهراک  ریاس  ریظن  هدش  دای  ياه  تیلاعف  هتشذگ ، ياه  نامز  رد  اما  دنا . هدرک  یم  کمک  هداوناخ  داصتقا  هب  هدیشک و 
يوـس هب  عـماوج  تکرح  اـب  تسا . هدـش  یمن  تخادرپ  نز  هـب  يدزم  نآ  لـباقم  رد  هـتفر و  یم  رامـش  هـب  هناـخ  ِراـک  دـنداد ، یم  ماـجنا 

لاغتـشا یناسنا ، يورین  ياج  هب  نیـشام  ینیزگ  ياج  هناخراک و  هب  کچوک  یگناخ و  ياه  هاگراک  لیدبت  دیدج و  ندمت  ياهدرواتـسد 
تکراشم رضاح  لاح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ; هتفای  يا  هژیو  تیمها  ریخا ، ههد  دنچ  یط  هناخ ، زا  نوریب  ِيداصتقا  ياه  تیلاعف  هب  نانز 

تیمها هب  رظن  تسام . زورما  هعماج  رد  نانز  حرطم  مهم و  لئاسم  زا  یکی  هناخ ، نوریب  رد  يداصتقا  تیلاعف  هب  ناـنز  لاغتـشا  يداـصتقا و 
هدروآ دـیدپ  ار  یفلتخم  ياه  هاگدـید  ءارآ و  هدـش و  حرطم  یمومع  زکارم  رد  ناـنز  ِراـک  هنیمز  رد  هک  یتالاکـشا  تاهبـش و  عوضوم و 

: راک يروحم  ناگژاو  تسا . هتـسج  ددم  زین  ییاور  دهاش  دـنچ  زا  هتخادرپ و  تایآ  هاگدـید  زا  هلئـسم  نیا  یـسررب  هب  راتـشون  نیا  تسا ،
رد داصتقا  ملع  نادنمـشناد  تسا . دیلوت  لماوع  زا  یکی  يداصتقا ، حالطـصا  رد  و  تیلاعف ، شـشوک و  شالت و  يانعم  هب  تغل ، رد  راک » »
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، دزم نآ  ربارب  رد  هک  یتسد  ای  يرکف  هّوق  لاـمعا  زا  تسا  لّکـشتم  دـیلوت و  هدـمع  لـماوع  زا  یکی  راـک  يورین  : » دـنا هتفگ  راـک  فیرعت 
راک دوشن  تخادرپ  دزم  نآ  ربارب  رد  هک  یتیلاـعف  فیرعت ، نیا  ساـسا  رب   1 .« دوش یم  هتفرگ  بسک  راک و  همحزلا  قح  ای  شاـعم ، قوقح ،

رد راد  هناخ  نانز  دـیآ و  یمن  رامـش  هب  يداصتقا  تیلاعف  دـنهد  یم  ماجنا  هناخ  رد  نانز  هک  يراـک  ببـس ، نیمه  هب  دوش . یمن  بوسحم 
فیرعت راک  هب  ندوب  لوغـشم  يانعم  هب  لاغتـشا » ، » يداصتقا ياه  همان  گنهرف  رد  لاغتـشا :  2. دـنریگ یم  رارق  راکیب  لاّعف و  ریغ  تیعمج 

اما تسا . لاغتـشا  دـهد  ماجنا  هناخ  زا  نوریب  ای  هناـخ  رد  درم ، اـی  نز  زا  معا  ناـسنا ، هک  یتیلاـعف  هنوگره  فیرعت ، نیارباـنب   3. تسا هدش 
شاداپ هک  تسا  يراک  هب  ندوب  لوغشم  لاغتشا  دنا : هتشاد  نایب  هدوزفا و  لاغتشا  فیرعت  رب  زین  ار  شاداپ  دزم و  دیق  نانادداصتقا  زا  یخرب 

یم ییاه  تیلاعف  اهراک و  لماش  طقف  هدـش و  رتدودـحم  لاغتـشا »  » موهفم فیرعت ، نیا  ساسا  رب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  ربارب  رد  دزم  و 
، هناخ رد  نانز  ياهراک  زا  یخرب  لثم  دـنریگ  یم  تروص  یناـجم  هک  ییاـه  شـالت  اـما  دوش . تخادرپ  يدزمتـسد  نآ  لاـبق  رد  هک  دوش 

حرطم هصرع  ود  رد  نانز  راک  ثحب  لحم  تسانعم . نیمه  جـیار ، حالطـصا  رد  ناـنز  ِلاغتـشا  زا  دوصقم  دوب . دـنهاوخن  لاغتـشا  لومـشم 
، زپ تخپ و  دـننام  دـنهد ; یم  ماجنا  هناخ  لخاد  رد  لزنم  یهد  ناماس  يارب  ناـنز  هک  ییاـه  تیلاـعف  یـصوصخ و  هصرع  رد  یکی  تسا :

یمومع هصرع  رد  راک  مود  دنا ; هدش  هتخانش  هناخ  ِراک  ناونع  هب  زابرید  زا  هک  نادنزرف  رسمه و  هب  یگدیـسر  بور و  تفر و  وشوتـسش ،
لماش ینونک ، جیار  حالطـصا  رد  لاغتـشا ،»  » و راک »  » ياه هژاو  دـش ، هتفگ  هچنانچ  دوش . یم  ریبعت  نوریب » راک   » هب نآ  زا  هک  یعامتجا  و 
ماجنا هداوناخ  نوناک  یهد  ناماس  يارب  هناخ  رد  نانز  هک  یـشالت  هجیتن ، رد   4. دوش یمن  دـنهد  یم  ماجنا  هناخ  رد  نانز  هک  ییاه  تیلاعف 

مود عون  اب  طابترا  رد  رتشیب  هلاقم  نیا  رد  اـم  ثحب  5. دیآ یمن  باسح  هب  يداصتقا  تیلاعف  هناخ ، لخاد  رد  نز  يراد  هچب  لثم  دـنهد  یم 
ثحب و هب  تالاقم  اه و  باتک  رد  نآ  اب  طابترا  رد  فلاخم  قفاوم و  تسا و  حرطم  هلئـسم  کی  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  اریز  تسا ; راک  زا 

تسا نیا  یلصا  لاؤس  تسا . هناخ  زا  نوریب  رد  يرادا  یتامدخ و  يدیلوت و  زکارم  رد  تیلاعف  راک و  هب  نانز  لاغتشا  دنزادرپ ، یم  یسررب 
دیلوت و راک و  و  یعامتجا ، هصرع  رد  شالت  ای  دنشاب ، هتشاد  يداصتقا  تیلاعف  یعامتجا ، هصرع  رد  نادرم  دننامه  دنناوت  یم  نانز  ایآ  هک 

نیا دـنا . هدـش  هئارا  یتوافتم  ياه  هاگدـید  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ نادرم  هژیو  یمومع ، تامدـخ  هئارا  یناگرزاب و  تراجت و 
و لمع » «، » لعف  » ياه هژاو  نانز  يداصتقا  ياه  تیلاعف  زاوج  رب  ینآرق  دهاوش  دزادرپ . یم  یحو  هاگدید  زا  هلئسم  نیا  یـسررب  هب  هتـشون 

لیـصحت يارب  هک  تسا  یتیلاـعف  صوصخ  هک  نآ ـ  يداـصتقا  ياـنعم  هب  ـالومعم  اـما  دنتـسه ، شـالت  راـک و  ياـنعم  هب  نآرق  رد  بسک » »
راب بیرق 108  نآ  تاّقتشم  و  لعف »  » هژاو لاثم ، يارب  دور ; یمن  راک  هب  دوش ـ  یم  تخادرپ  يدزم  نآ  ربارب  رد  دریگ و  یم  ماجنا  دمآرد 

بیرق نآ  تاّقتشم  و  لمع »  » هژاو تسین . يدام  شالت  يداصتقا و  راک  لعف »  » زا دارم  اه  نآ  زا  کی  چیه  رد  هک  دنا  هتفر  راک  هب  نآرق  رد 
هتفر راک  هب  يدام  شالت  يانعم  هب  تایآ  زا  یخرب  رد  اهنت  تسا . يورخا  شالت  يانعم  هب  اه  نآ  رتشیب  هک  دنا  هدـمآ  تایآ  رد  دروم   360
ایرد رد  نآ  اب  هک  دوب  نادنمتسم  زا  یهورگ  لام  یتشک  نآ  اما  (; 79 فهک : () ِرْحَْبلا ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاَسَِمل  َْتناَکَف  ُۀَنیِفَّسلااَّمَأ  ( ـ : لثم دنا ;

ترـضح  ) وا يارب  نیطایـش  زا  یهورگ  82 ;)و  ءایبنا : () َِکلَذ َنُود  ـالَمَع  َنُولَمْعَی  َو  َُهل  َنوُصوُغَی  نَم  ِنیِطاَـیَّشلا  َنِم  َو  ( ـ . دـندرک یم  راـک 
(;11 أبس : ( ) ِهِّبَر ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  نَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  ( ـ . دنداد یم  ماجنا  وا  يارب  زین  نیا  زا  ریغ  ییاهراک  دندرک و  یم  یصاّوغ  نامیلس )
، هتفر راک  هب  نآرق  رد  راب  زین 67  بسک »  » هژاو دندرک . یم  راک  شراگدورپ  نذا  هب  نامیلـس ) ترـضح   ) وا يور  شیپ  نج  زا  یهورگ  و 
: ءاسن ( ) َْنبَسَتْکا اّمم  ٌبیِـصَن  ِءاَسِّنِللَو  ْاُوبَـسَتْکا  اَّمِّم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِّرلل   ) هیآ رد  دروم  کی  رد  اهنت  تسین . يداصتقا  راک  يانعم  هب  الومعم  یلو 

تسا هدش  لامعتسا  دمآرد  بسک  يدام و  شالت  يانعم  هب  یبیـصن ) ار  نانز  دنروآ و  یم  تسد  هب  هچنآ  زا  تسا  یبیـصن  ار  نادرم  ( ) 32
فیرـش هیآ  دوبن ، زاجم  نانآ  يارب  ندرک  راک  رگا  اریز  درک ; دانتـسا  نآ  هب  نانز  يداصتقا  تیلاـعف  تیعورـشم  تاـبثا  يارب  ناوت  یم  هک 

يدام راک  يانعم  هب  ًابلاغ  تاـیآ  نیا  رد  بسک »  » و لـمع » «، » لـعف  » ياـه هژاو  نیارباـنب ، داد . یمن  رارق  دوخ  جـنر  تسد  کـلام  ار  ناـنآ 
، هجیتن رد  دنرادرب . نایم  زا  ار  یلکـشم  عوضوم ، نیا  رد  دنناوت  یمن  الومعم  دـنا  هدـمآ  يدام  شالت  يانعم  هب  هک  مه  یتایآ  رد  دنتـسین و 

یم راک  هب  يداصتقا  شالت  يانعم  هب  زورما  یبرع  ياه  باتک  رد  هک  لمع »  » ظفل هژیو  هب  تسا ، راک »  » اه هژاو  نیا  يوغل  ياـنعم  دـنچره 
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یم عوضوم  نیا  رد  هک  يرگید  تایآ  مینک . دانتـسا  تایآ  نیا  هب  نانز ، لاغتـشا  در  ای  تاـبثا  يارب  میناوت  یمن  ینآرق  ثحب  رد  اـما  دور ،
، یمازتلا تلالد  هب  اما  تسین ، راک  يانعم  هب  تحارـص ، هب  اه  نآ  رد  هتفر  راک  هب  ياـه  هژاو  هک  دنتـسه  یتاـیآ  دـنهد  يراـی  ار  اـم  دـنناوت 
اه ناسنا  هک  یتایآ  تسخن ، درک : یـسررب  هورگ  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  تایآ  نیا  دوش . یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  يدام  شالت  راک و  ياـنعم 
زا رتشیب  تایآ ، نیا  رد  تسا . هتـسناد  زاجم  اه  ناسنا  يارب  ار  يدام  شالت  راک و  هک  یتایآ  مود ، تسا ; هدرک  فظوم  دقع  هب  يافو  هب  ار 

، مراـهچ تسا ; هدرک  مارح  ار  یخرب  لـالح و  ار  تـالماعم  زا  یخرب  هک  یتاـیآ  موس ، تسا ; هدـش  هدافتـسا  لـضف » ءاـغتبا   » یبیکرت هژاو 
ْاُوفْوَأ ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی   ) دـقع هب  ياـفو  تاـیآ  لوا : هورگ  درک . هدافتـسا  ار  صاـخ  تالاغتـشا  زا  یخرب  اـه  نآ  زا  ناوت  یم  هک  یتاـیآ 

ندرک و مامت  يانعم  هب  ود  ره  یفْوَا » و« یفَو » . » دـینک افو  اهدادرارق  اه و  نامیپ  هب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (; 1 هدئام : ( ) ِدوُقُْعلِاب
روما يارب  لـصا ، رد  هچرگ  هژاو  نیا   7. تسا رگید  زیچ  هب  يزیچ  ندز  هرگ  نتـسب و  يانعم  هب  دـقع »  » عمج دوقع »  » 6. تسا ندرک  لماک 

هب تسا ، هدش  ظاحل  اه  نآ  رد  ندز  هرگ  نتـسب و  زا  یعون  هک  سوسحم ، ریغ  ياه  نامیپ  تالماعم و  عاونا  رد  اما  هدـش ، عضو  سوسحم 
نیا تسا . هدرک  رما  دوش ، هتفگ  دقع »  » نآ هب  هک  يزیچ  ره  هب  ندرک  افو  هب  ار  اه  ناسنا  تسا و  رما  دوقعلاب ) اوفوا   ) هلمج  8. دور یم  راک 

هلماعم و هنوگ  ره  نیاربانب ، تسا . هدـشن  رکذ  یـصاخ  دـقع  نآ  رد  اریز  دـقع ; ِقادـصم  تهج  زا  تسخن  تسا : ریگارف  تهج  ود  زا  هیآ 
تاقاسم هعرازم و  هراجا و  عیب و  لثم  دشاب ـ  مزال  دوقع  زا  هاوخ  دوش ، یم  لماش  دشاب ، هدیسر  عراش  يوس  زا  نآ  تیعرـش  هک  ار  ینامیپ 

يرگید هیآ  چـیه  رد  هن  هیآ و  نیا  رد  هن  دوش . یم  لماش  ار  درم  نز و  هک  بطاخم  تهج  زا  مود  هعیدو . ضرق و  لثم  زیاج ـ  دوقع  زا  ای   ـ
ياهدادرارق اه و  نامیپ  هب  هک  تسا  بجاو  درم  نز و  رب  نیاربانب ، تسا . هدـشن  رـصحنم  یـصاخ  فنـص  ای  هورگ  هب  دـقع  هب  ياـفو  مکح 

هک تسا  هدوب  نشور  يا  هزادنا  هب  یعرـش ، دوقع  هب  يافو  بوجو  رد  درم  نز و  كرتشم  هدافتـسا  دننک . افو  دنـشاب  هک  یعون  ره  زا  دوخ 
، هفیرـش هیآ  مازلا  رد  تیـسنج  تلاخد  زا  يدروم  چـیه  رد  هدرک و  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  دـقع  هب  يافو  موزل  يارب  هقف ، رـسارس  رد  ناهیقف 
اب یعورـشم  دـقع  ره  ای  هبراضم و  ای  عیب  اـی  هراـجا  دـقع  ینز  رگا  هکنیا  رد  دـشاب  هدرک  دـیدرت  یهیقف  هک  دـشن  هدـید  دـنا . هدرکن  یثحب 
نز درم و  نایم  هدش  نایب  هیآ  رد  هک  یمکح  هک  تسانعم  نادب  نخـس  نیا  دشاب . دنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  تسا و  افولا  مزال  درک  اضما  يرگید 

یسک اب  ای  دنشاب  هتشاد  یناگرزاب  يراجت و  نامیپ  دنناوت  یم  نادرم  هک  نانچمه  هک  تسا  نآ  كرتشم  روتـسد  نیا  همزال  تسا . كرتشم 
ای دنک  تکرـش  یناگرزاب  يراجت و  دادرارق  چیه  رد  تسناوت  یمن  نز  رگا  دنناوت . یم  زین  نانز  دننک ، ریجا  ار  دوخ  دـندنبب و  هراجا  دـقع 

يدقع وا  زا  تقیقح ، رد  تشادن . انعم  شیارب  قلطم ، روط  هب  دقع  هب  يافو  بوجو  دوبن ، زیاج  وا  يارب  يا  هلماعم  هنوگ  چـیه  راغـص ، لثم 
رد نانز  تکراشم  زاوج  رب  لیلد  باطخ ، نیا  رد  درم  نز  ِكارتشا  دوقع و  هب  يافو  موزل  نیاربانب ، دـشاب . اـفولا  مزـال  اـت  دـش  یمن  ققحم 

رکذـم هغیـص  وفوا » ، » یلب تسا . رگید  یعرـش  دوقع  یناگرزابو و  تراجت  ای  هراجا  قیرط  زا  دـمآرد  لیـصحت  يداصتقا و  ياـه  تیلاـعف 
رکذـم ِباطخ  رب  نز ، درم و  ناـیم  كرتشم  ماـکحا  ناـیب  رد  نآرق  شور  اریز  تسین ; نادرم  هب  مکح  نیا  صاـصتخا  رب  لـیلد  اـما  تسا ،

دراوم رد  َةاَکَّزلا ) ْاُوتآَو  َةَالَّصلا  ْاوُمِیقَأَو   ) هیآ رد  رکذـم  باطخ  اب  هک  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  هک  میرادـن  یکـش  لاـثم ، يارب  تسا .
َنیِذَّلا اَـهُّیَأ  اَـی   ) هیآ رد  هک  ناـضمر  هاـم  هزور  بوجو  هدـمآ و  رگید ، ياـه  هروس  زا  یخرب  رد  رّرکم و  روط  هب   9 هرقب هروس  زا  يددـعتم 

ناوت یم  ایآ  تسا . نادرم  نانز و  يارب  هدش ، نایب  ( 183 هرقب : () َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ 
زامن و بوجو  تسا ، رکذـم  هغیـص  هب  مکیلع »  » و ونمآ » نیذـلا   » و وتآ »  » و ومیقا »  » رد باـطخ  هکنآ  لـیلد  هب  تاـیآ ، نیا  رد  دـش  دـقتعم 

ادخ ( ) 275 هرقب : ( ) ْعیَْبلا ُهّللا  َّلَحَأ   ) هیآ تالماعم  زا  یخرب  میرحت  لیلحت و  تایآ  مود : هورگ  دراد ؟ صاـصتخا  نادرم  هب  هزور  تاـکز و 
ار ابر  ( ) 275 هرقب : () َابِّرلا َمَّرَح   ) تاـیآ هدرک . لـالح  تسا ، يداـصتقا  شـالت  بسک و  یعون  هک  ار ، شورف  دـیرخ و  درک ) لـالح  ار  عیب 

ربارب دنچ  ار  ابر  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( ) 130 نارمع : لآ  ( ) ًۀَفَعاَضُّم ًافاَعْـضَأ  َابِّرلا  ْاُولُکَْأت  ْاُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  .( ;  ) درک مارح 
دمآرد و لیـصحت  يارب  یهار  هک  ار ، يراوخ  ابر  هتـساخرب و  ابر  اب  هزرابم  هب  نوگانوگ ; ياهریبعت  اب   10 رگید ناوارف  تایآ  و  دیروخن ).
، رگید يوس  زا  دنا . هدرک  مارح  ار  ابر  سنج  و  لالح ، ار  عیب  سنج  قلطم ، روط  هب  روبزم ، تایآ  دنا . هتسناد  اوران  تسا ، هیامرـس  شیازفا 
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ماکحا زا  هدش ، نایب  ابر  عیب و  يارب  هک  یمکح  نیاربانب ، میرادن . دشاب ، هتشاد  تلالد  مکح  نیا  رد  تیسنج  تلاخد  رب  هک  یتیاور  ای  هیآ 
دـنک و تراجت  قیرط ، نیا  زا  دـنک و  اضما  شورف  دـیرخ و  دادرارق  نارگید  اب  تسا  زاجم  درم  هک  نانچ  تسا ; درم  نز و  ناـیم  كرتشم 

لاوما ( ) 188 هرقب : ( ) لِطاَْبلِاب مُکَْنَیب  مَُکلاَْومَأ  ْاُولُکْأَت  َالَو  : ) تسا هدـمآ  تایآ  زا  یخرب  رد  نینچمه  تسا . نینچ  زین  نز  يارب  دربب ، يدوس 
يا ( ) 29 ءاسن : ( ) ْمُکنِّم ضاََرت  نَع  ًةَراَِجت  َنوُکَت  نَأ  َّالِإ  لِطاَْبلِاب  مُکَْنَیب  مَُکلاَْومَأ  ْاُولُکْأَت  َالَو  (;  ) دـیروخن دوخ  نایم  رد  لطاب  هب  ار  رگیدـکی 

، تایآ نیا  رد  دریگ ). ماجنا  امـش  تیاضر  اـب  یتراـجت  هکنیا  رگم  دـیروخن ، لـطاب  هب  ار  رگیدـکی  لاوما  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 
، اجنیا رد  لکا »  » زا دوصقم  تسا . هدـش  مـالعا  عونمم  هتـسناد و  لـطاب » هب  لاـم  لـکا   » عورـشمریغ ياـه  هار  زا  هیامرـس  لیـصحت  هنوگره 

قیرط زا  يزودـنارز  تایاور ، زا  یخرب  رد  زین  لطاب » هب  لام  لکا   » قیداصم  11. تسا زاجم  ریغ  لاقتنا  لقن و  لاوما و  رد  فرصت  هنوگره 
لکا  » ار ملظ  بصغ و  بعل ، وهل و  ِقـیرط  زا  لاـم  ندروآ  تسد  هب  هیآ ، ریـسفت  رد  زین  نارّـسفم   12. تسا هدش  هتـسناد  غورد  مسق  رامق و 

َنوُکَت نَأ  َّالِإ   ) هیئانثتـسا هلمج   13. تسا لطاب  هب  لام  لکا  قیداصم  زا  دـشاب ، یم  تایآ  یهن  دروم  هک  زین ، ابر  دـنا . هتـسناد  لطاب » هب  لاـم 
اب تراجت  ناـمه  هک  دوش  ماـجنا  یعرـش  زاـجم و  ياـه  هار  زا  یکی  زا  دـیاب  لاوما ، رد  فّرـصت  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  ضاََرت ) نَع  ًةَراَِـجت 
ای لطاب » هب  لام  لکا   » ناونع ندوب  قداص  يداـصتقا ، تیلاـعف  تیعورـشم  اـی  تیعونمم  ِكـالم  تاـیآ ، نیا  رد   14. تسا نیفرط  تیاضر 

لومـشم هک  ییاهراک  و  عونمم ، دنـشاب  لخاد  لطاب » هب  لام  لکا   » ناونع رد  هک  ییاهراک  مامت  تسا . هدـش  هداد  رارق  ضارت » نع  ةراجت  »
نآ زا  کی  چیه  رد  یلو  هدش ، نایب  تایاور  تایآ و  رد  زین  لطاب » هب  لام  لکا   » قیداصم دوب . دنهاوخ  عورـشم  دنـشاب  ضارت » نع  ةراجت  »

و ضارت » نع  ةراجت   » لومـشم نیاربانب ، تسا . هدشن  هتـسناد  لطاب » هب  لام  لکا   » قادصم هناخ  زا  نوریب  رد  نز  يداصتقا  ياه  تیلاعف  اه ،
جیار ناگژاو  رب  لمتشم  هکنیا  مغر  هب  تایآ  زا  رگید  يا  هتسد  يدام  شالت  راک و  هب  رما  تایآ  موس : هورگ  دوب . دهاوخ  زاجم  عورـشم و 

َو ( ـ : لیذ تایآ  دننام  تفرگ ; هجیتن  ار  درم  نز و  نایم  كارتشا  يداصتقا و  تیلاعف  زاوج  اه  نآ  زا  ناوت  یم  اما  دنتسین ، هقف  داصتقا و  رد 
ْمُکَّلََعلَو ِِهلْـضَف  نِم  ْاوـُغَْتبَِتلَو  ِهـِیف  َرِخاَوَـم  َکـْلُْفلا  يََرتَو  اَـهَنوُسَْبَلت  ًۀَْـیلِح  ُهـْنِم  ْاوُجِرْخَتْـسَت  َو  ًاـّیِرَط  ًاـمَْحل  ُهـْنِم  ْاُولُکْأَِـتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُـه 

نآ زا  ندیـشوپ  يارب  يروـیز  دـیروخب و  نآ  تشوـگ  زا  اـت  تخاـس   ) امـش  ( رّخـسم ار  اـیرد  هـک  تـسا  یـسک  وا  (; 14 لحن : () َنوُرُکْشَت
دیاش دیریگ ; هرهب  ادخ  لضف  زا   ) دـیزادرپب و تراجت  هب   ( امـش ات  دنفاکـش  یم  ار  ایرد  هنیـس  هک  ینیب  یم  ار  اه  یتشک  دـینک و  جارختـسا 

(;66 ءارـسا : ( ) ًامیِحَر ْمُِکب  َناَـک  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  نِم  ْاوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َکـْلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَّر  ( ـ . دـیروآ اـجب  ار  وا  ياـه  تمعن  رکش 
امـش هب  تبـسن  وا  دیوش . دـنم  هرهب  وا  تمعن  زا  ات  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  امـش  يارب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ 

بش و ام  (; 12 ءارـسا : () ْمُکِّبَّر نِّم  الْـضَف  ْاوُغَْتبَِتل  ًةَرِْـصبُم  ِراَهَّنلا  َۀَیآ  اَْنلَعَجَو  ِْلیَّللا  َۀَیآ  اَنْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  ( ـ . تسا نابرهم 
و  ) دیبلطب ار  ناتراگدرورپ  لضف  ات  میتخاس  شخب  ینشور  ار  زور  هناشن  میدرک و  وحم  ار  بش  هناشن  سپـس  میداد ، رارق  هناشن  ود  ار  زور 
زا 73 ;)و  صصق : ( ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَّر  نِمَو  ( ـ ). دیزیخرب یگدنز  شالت  هب 

دینک شالت  ادخ  لضف  زا  يریگ  هرهب  يارب  مه  دیشاب و  هتشاد  شمارآ  نآ  رد  مه  ات  داد  رارق  ار  زور  بش و  امش  يارب  هک  تسوا  تمحر 
( َنوُِحلُْفت ْمُکَّلَعَّل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  ِهَّللا  ِلْضَف  نِم  اوُغَْتباَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُرِشَتناَف  ُةَالَّصلا  ِتَیُِضق  اَذِإَف  ( ـ . دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  و 

راگتـسر دیاش  دینک ، دای  رایـسب  ار  ادخ  دیبلطب و  ادخ  لضف  زا  دیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  تفرگ  نایاپ  زامن  هک  یماگنه  10 ;)و  هعمج : )
. دـینک بلط  ناـتراگدرورپ  لـضف  زا  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  (; 198 هرقب : () ْمُکِّبَّر نِّم  الْـضَف  ْاوـُغَْتبَت  نَأ  ٌحاَـنُج  ْمُْـکیَلَع  َْسَیل  ( ـ . دـیوش

شالت بسک و  تراـجت و  هب  هلـضف » نم  اوغتباو   » و مّکبَر » نِم  الـضف  اوغَتبِتل  «، » هلـضف نم  اوغتبتل   » ِتـالمج رد  ار  لـضف » ءاـغتبا   » نارّـسفم
و وغتبت »  » لعف رد  بطاخم  هک  انعم  نیا  رب  دـنراد  قالطا  بطاخم  تهج  زا  هدـش  دای  تاـیآ  رگید ، يوس  زا   15. دنا هدرک  ریسفت  يداصتقا 

ییاج رد  رگم  دنکرتشم ، درم  نز و  نایم  دنا ، هدمآ  فیرش  نآرق  رد  هک  یتاباطخ  ریاس  ریظن  هکلب  تسین ، نادرم  فنـص  صوصخ  وغتبا » »
، ور نیا  زا  تسا . هدوبن  یصاخ  لغش  نایب  ماقم  رد  هیآ  زین  لاغتـشا  عون  ثیح  زا  نینچمه  میـشاب . هتـشاد  نادرم  هب  نآ  صاصتخا  رب  یلیلد 
هک يداصتقا ، شالت  هنوگره  تسا ، هدش  رداص  لضف  بلط  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  یمومع ، قیوشت  بیغرت و  هب  هجوت  اب  تفگ : ناوت  یم 
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تافّرصت عاونا  زاوج  یلّوا  لصا  هیآ ، نیا  ساسا  رب  يور ، نیدب  تسا . زاجم  درم  نز و  يارب  دشاب ، ضاَرَت » نَع  ًةَراَِجت   » قادصم عورشم و 
ِیف اوُْشماَف  الُولَذ  َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ( ـ . تسا هدش  جراخ  یعطق  لیلد  هب  هچنآ  رگم  تسا ، تاراجت  تالماعم و  تعیبط و  رد  نز 

ياـه يزور  زا  دـیورب و  هار  نآ  ياـه  هناـش  رب  درک ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تـسا  یـسک  وا  (; 15 کلم : ( ) ِِهقْزِّر نِم  اُولُکَو  اَِـهبِکاَنَم 
ریبعت دـنک . یم  رما  يداصتقا  شالت  تیلاعف و  تعیبط و  رد  فرـصت  هب  ار  اه  ناسنا  تسا و  قلطم  تایآ  زا  زین  هیآ  نیا  دـیروخب . دـنوادخ 
يانعم هب  اجنیا  رد  ندروخ  سپ   16. تسا نیمز  رد  فّرـصت  بلط و  عاونا  يانعم  هب  ییابطابط  هماّلع  هتفگ  هب  هیآ ، نیا  رد  هقزر » نِم  اولک  »

نیا ساسا  رب  تسا . ندرک  فّرـصت  ياـنعم  هب  ( 188 هرقب : ( ) لِطابلاب مکنَیب  مَکلاومَا  اولکأـت  ـال   ) هیآ ریظن  هکلب  تسین ، ندـیعلب  ندـیوج و 
یگدنز نآ  رد  فرـصت  عاونا  اب  دیناوتب  امـش  هک  میدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  نیمز  ام  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  اه  ناسنا  هب  هفیرـش ، هیآ  ریـسفت ،

ماد يزرواشک ، يدایـص ، لثم  يداصتقا  شالت  راک و  عاونا  هب  ار  اه  ناسنا  ولک »  » هژاو اب  رما  هلیـسو  هب  سپـس  دینک و  نیمأت  ار  دوخ  يدام 
يوـس زا  تسا . هدرک  قـیوشت  بیغرت و  نآ  قازرا  زا  هدافتـسا  یهلا و  ياـه  تمعن  زا  يروـهرهب  يارب  نـیمز  رد  تافرـصت  عاوـنا  يراد و 

اـه و بآ  زا  نتفرگ  هرهب  نیمز و  رد  فرـصت  یهلا و  ياـه  تمعن  زا  هدافتـسا  درادـن ; یـصاخ  فنـص  هب  صاـصتخا  ولک »  » هب رما  رگید ،
هب هیآ  صیـصخت  رب  یلیلد  تایاور ، رد  هن  رگید و  تایآ  رد  هن  هیآ و  نیا  رد  هن  تساه . ناسنا  همه  يارب  تاناویح  اه و  لگنج  ناتخرد و 
درم كرتشم  ماکحا  الومعم  هک  تسا  نینچ  نآرق  شور  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  یلو  تسا ، رکذم  عمج  ولک »  » ظفل یلب ، تسین . نادرم 

لاغتـشا زاوج  اه  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتایآ  رگید  هورگ  صاخ  تالاغتـشا  مراهچ : هورگ  دـنک . یم  نایب  رکذـم  باـطخ  اـب  ار  نز  و 
ماقم رد  دش ، دهاوخ  دای  اه  نآ  زا  هک  یتایآ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رب  دـیکأت  درک . دایطـصا  ار  صاخ  ياه  هفرح  زا  یخرب  هب  نانز 

هک ییاهراک  تسا ; هدـش  مالعا  زاجم  اهراک  زا  یخرب  ماجنا  تاـیآ ، زا  هتـسد  نیا  رد  هکلب  تسین ، اـه  ناـسنا  يارب  یلغـش  اـی  هفرح  ناـیب 
هک يزّوجم  هب  هجوت  اب  دنراد . لاغتـشا  اهراک  نآ  هب  ییاه  ناسنا  مه  نونکا  مه  هدوب و  جیار  لوزن  رـصع  مدرم  نایم  رد  اه  نآ  هب  لاغتـشا 

لاغتـشا زاوج  ناوت  یم  تسا ، هدادـن  صاصتخا  يا  هژیو  فنـص  ای  هورگ  هب  ار  هزاجا  نیا  هداد و  اه  ناسنا  هب  اهراک  نآ  ماـجنا  يارب  نآرق 
هروس زاغآ  رد  ( 2 هدئام : ( ) ْاوُداَطْصاَف ُْمْتلَلَح  اَذِإ  َو  : ) يدایص . 1 زا : دنترابع  اهراک  نیا  درک . هدافتـسا  نارق  هاگدید  زا  ار  راک  نآ  هب  نانز 

، دعب هیآ  رد  سپس  .( ِماَْعنَالا ُۀَمیَِهب  مَُکل  ْتَّلِحُأ  : ) تسا هدومرف  هدرک و  لالح  ار  اه  نآ  تشوگ  ندروخ  نایاپراهچ و  دیص  دنوادخ  هدئام ،
. تسا هدرک  عنم  تاناویح  راکش  زا  دنتسه  مارحا  لاح  رد  جح و  کسانم  لوغشم  هک  ار  یناسک  ٌمُرُح ،) ُْمتنَأ  َو  ِْدیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ   ) هلمج اب 
رد راکش  تیعونمم  ( 96 هدـئام : ( ) ًامُرُح ُْمْتمُد  اَم  ِّرَْبلا  ُْدیَـص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح   ) و ( 95 هدـئام : () ٌمُرُح ُْمتنَأَو  َدـْیَّصلا  ْاُوُلتْقَت  َال   ) تایآ رد  نینچمه 

ندرک راکش  ور ، نیا  زا  تسا . كرتشم  درم  نز و  نایم  مکح ، نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  باطخ  زا  تسا . هدرک  نایب  ار  مارحا  لاح 
ُْمْتلَلَح اَذِإ  َو  : ) تسا هدومرف  دوب ، مارح  ناشیارب  راکـش  هک  یناـسک  ناـمه  هب  باـطخ  مود  هیآ  رد  تسا . مارح  مرحم ، ِنادرم  ناـنز و  يارب 

رب طقف  تسا ، هدش  رداص  راکش  زا  عنم  روتـسد  زا  سپ  هکنیا  هنیرق  هب  هیآ ، نیا  رد  رما  دینک . راکـش  مارحا  زا  جورخ  زا  سپ  ْاوُداَطْـصاَف ;)
یم هتـسد  ود  ره  لماش  زین  زاوج  نیا  سپ  دندوب ، درم  نز و  لمع  نیا  زا  ناعونمم  نوچ  نآ و  زا  شیب  رب  هن  دراد ، تلالد  لمع  نیا  زاوج 

تاناویح دیص  راکـش و  هک  تسا  نآ  هناشن  نآ ، زا  سپ  لمع  نیا  زاوج  مارحا و  تلاح  صوصخ  رد  نارئاز  يارب  راکـش  تیعونمم  دوش .
یطیارـش چـیه  رد  لمع  نیا  يارب  نآرق  يوس  زا  دوب ، یعورـشم  ریغ  راک  ًاتاذ  تاـناویح  دیـص  رگا  تسین . یهن  دروم  ضوغبم و  هسفن  یف 

نیا زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  مارحا  لاـح  رد  نارئاز  يارب  نآ  میرحت  دیـص و  هلئـسم  هب  نآرق  هجوت  رگید ، يوس  زا  دـش . یمن  رداـص  زّوجم 
، تاناویح راکـش  تسا ; هدوب  نایجاح  زا  يریثک  عمج  يالتبا  دروم  راک  نیا  هک  دـنامهف  یم  تسا و  عوضوم  نیا  تیمها  هناشن   17، هروس
هب تسا  دـیعب  یحیرفت . راک  کی  هن  تسا ، هدوب  دـیلوت  يداصتقا و  شالت  تیلاعف و  یعون  هدرک و  یم  نیمأـت  ار  ناـنآ  زاـین  دروم  تشوگ 
نآ مامت  رد  دوش  هتفگ  هداد و  یتبـسن  نینچ  دزادرپ  یم  اه  ناسنا  زاین  دروم  يرورـض و  لـئاسم  نییبت  هب  اـهنت  زاـجیا ، هویـش  اـب  هک  ینآرق 

رارکت ددعتم  تایآ  رد  ار  نآ  تمرح  هدرک و  هجوت  هدوب  حرطم  یمرگرس  ناونع  هب  يرامش ، تشگنا  دادعت  يارب  هک  يا  هلئسم  هب  تایآ ،
نونکا تسا . زیاج  مارحا  زا  جورخ  زا  سپ  ندرک  راکـش  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  هیآ  زا  نیقی  روط  هب  هچنآ  نیاربانب ، تسا . هدرک 
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. درم ای  دشاب  نز  تسا ; همه  يارب  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  یمکح  سپ  دراد . قالطا  هیآ  هک  تسا  نآ  باوج  یسک ؟ هچ  يارب  میسرپ : یم 
: تفگ ناوت  یم  نیاربانب ، دراد . قالطا  هیآ  مه  زاب  دشاب ؟ دمآرد  هار  لغش و  هک  يراکش  ای  یحیرفت  راکـش  تسا : زیاج  يراکـش  هنوگچ 
هب زین  ار  نآ  زاوج  هکلب  هدرکن ، یعنم  راک  نیا  زا  اهنت  هن  نآرق  دـنهد . ماجنا  دـناوت  یم  درم  نز  زا  کی  ره  هک  تسا  يراک  ندرک  راـکش 

يِذَّلا َوُه  َو  : ) یصاّوغ يریگ و  یهام  2و3 . تسا . هدشن  لیاق  یتوافت  درم  نز و  فنـص  ود  نایم  صوصخ  نیا  رد  هدرک و  مالعا  تحارص 
تشوگ نآ  زا  ات  تخاس  رّخسم  ار  ایرد  هک  تسا  یسک  وا  (; 14 لحن : () اَهَنوُسَْبلَت ًۀَْیلِح  ُْهنِم  ْاوُجِرْخَتْسَت  َو  ًاّیِرَط  ًامَْحل  ُْهنِم  ْاُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَس 
لاغتشا عون  ود  هب  اه  تمعن  یخرب  ندرمشرب  اب  لاعتم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  دینک . جارختـسا  نآ  زا  ندیـشوپ  يارب  يرویز  دیروخب و  هزات 

نآ دیـص  رب  فقوتم  هک  تسا  یهاـم  تشوگ  اـیرد ، زا  هزاـت  تشوگ  ندروـخ  زا  دوـصقم  اریز  يریگ ; یهاـم  تسخن  تسا : هدرک  هراـشا 
. ایرد زا  ناـجرم  ؤلؤل و  دـننام  یتـالآ  رویز  جارختـسا  یـصاّوغ و  مود  اولکأـت ). اوداطـصتل و  تسا ...( : نینچ  هیآ  ریدـقت  نیارباـنب ، تسا .
هن تایآ و  رد  هن  دنک . دیـص  یهام  ایرد  زا  دـناوت  یم  درم ، هچ  نز و  هچ  یـسک ، ره  تسین . یـصاخ  هورگ  هب  رظان  زین  هیآ  نیا  رد  باطخ 

ناجرم ؤلؤل و  ندرک  ادیپ  یصاّوغ و  صاصتخا  رب  یلیلد  نینچمه  تسا . هدشن  هداد  صاصتخا  نادرم  فنـص  هب  تالیـش  راک  تایاور ، رد 
ْمَُکل َنْعَـضْرَأ  ْنِإَف  : ) یگیاد . 4 درادـن . صاصتخا  نادرم  هب  يداـصتقا  تیلاـعف  کـی  ناونع  هب  زین  لـمع  نیا  ور ، نیا  زا  میرادـن . نادرم  هب 

رـضاح كدوک  ردام  دنراد و  راوخریـش  كدوک  دـنا و  هداد  قالط  ار  دوخ  نز  هک  ینادرم  هب  هیآ ، نیا  رد  ( 6 قالط : ( ) نُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف 
نِإَو دیامرف ...( : یم  هیآ  هلابند  رد  سپس  دیهدب . ار  نانآ  دزم  دنداد ، ریش  امـش  نادنزرف  هب  نانز  رگا  هک  هدرک  رما  دهد ، ریـش  نآ  هب  تسا 

: دنا هتفگ  هیآ  يانعم  رد  نارّسفم  دریگ . یم  هدهع  هب  ار  وا  نداد  ریش  يرگید  نز  دیدیسرن ، قفاوت  هب  رگا  يَرْخُأ ;)و  َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَـساَعَت 
ای دـهدب و  ریـش  كدوک  هب  تسین  رـضاح  نز  اـی  هک  تروص  نیا  هب  دندیـسرن ، قـفاوت  هب  مه  اـب  كدوـک  هب  نداد  ریـش  رد  درم  نز و  رگا 

18. دنیبن بیـسآ  لفط  ات  دریگب  هیاد  كدوک ، هیذغت  يارب  تسا  مزال  كدوک  ردپ  رب  تروص ، نیا  رد  دهاوخ ، یم  لومعمزا  شیب  یترجا 
نانچ هدوب ; لومعم  نانز  نایم  هتشذگ ، ياه  نامز  رد  دندوب  هتفر  ایند  زا  ای  دنتشادن  ریـش  ناشناردام  هک  یناکدوک  هب  نداد  ریـش  یگیاد و 

هب دـندرک و  یم  هئارا  هـک  یتمدـخ  ربارب  رد  اـه  هـیاد   19. دـندمآ هّکم  هب  راـک  نیمه  يارب  رگید ، ناـنز  زا  نت  دـنچ  هیدعـس و  همیلح  هـک 
دوش یم  هتفرگ  لمع  نیا  لباقم  رد  هک  ار  يدزم  هدرکن و  یهن  راک  نیا  زا  اهنت  هن  نآرق  دندرک . یم  تفایرد  دزم  دنداد  یم  ریـش  كدوک 

قفاوت هب  كدوـک  رداـم  اـب  نداد  ریـش  يارب  هک  یتروـص  رد  تسا : هدرک  رما  اـه  هچب  ناردـپ  هب  دوـخ  هکلب  هتـسنادن ، لـطاب  هب  لاـم  لـکا 
هدرک هراشا  نآ  هب  نآرق  تسا و  نانز  هژیو  هک  دشاب  یتالاغتـشا  زا  یکی  ناونع  هب  دناوت  یم  زین  یگیاد  نیاربانب ، دـیریگب . هیاد  دیدیـسرن ،

َال اََتلاَق  اَمُُکبْطَخ  اَم  َلاَـق  ِناَدوُذـَت  ِْنیَتأَْرما  ُمِِهنوُد  نِم  َدَـجَوَو  َنوُقْـسَی  ِساَّنلا  َنِّم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَـجَو  َنَیْدَـم  ءاَـم  َدَرَو  اََّملَو  : ) يراد ماد  . 5 تسا .
هک دید  اجنآ  رد  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر ، نیدم  بآ  هاچ  هب  هک  یماگنه  23 ;)و  صصق : () رِیبَک ٌْخیَش  اَنُوبَأَو  ءاَعِّرلا  َرِدُْصی  یَّتَح  یِقْسَن 

؟ تسیچ امش  راک  تفگ : ود  نآ  هب  دنشیوخ . نادنفـسوگ  بقارم  هک  دید  ار  نز  ود  نانآ  رانک  رد  دننک و  یم  باریـس  ار  دوخ  نایاپراهچ 
یم هدافتـسا  هتکن  دنچ  هیآ ، نیا  زا  تسا . یلاسنهک  درمریپ  ام  ردپ  دنوش و  جراخ  یگمه  ناناپوچ  ات  میهد  یمن  بآ  ار  اه  نآ  ام  دـنتفگ :
راک نادنفسوگ  هب  نداد  بآ  دوش  یم  هدیمهف  دراد ، تلالد  رارمتـسا  رب  تسا و  عراضم  لعف  هک  یقـسَن ،» ال   » ریبعت زا  هکنیا  تسخن  دوش :

ار يرگید  درف  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  اریز  تسا ; بلطم  نیمه  دـّیؤم  زین  ریبک » خیـش  انوبا  و   » هلمج تسا . هدوب  نانآ  یگـشیمه  هرمزور و 
زا ینخـس  هیآ  رد  هچرگ  هکنیا  مود  میهد . یم  ماجنا  دوخ  ار  نادنفـسوگ  ندرک  باریـس  راک  نیاربانب ، میرادـن . راک  نیا  ماـجنا  نیا  يارب 
هب ناوت  یم  رِیبَک ،) ٌْخیَش  اَنُوبَأ  َو  ءاَعِّرلا  َرِدُْصی  یَّتَح  یِقْسَن  َال  : ) دنتفگ هکنیا  زا  اما  تسین ، مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش ترـضح  نارتخد  یناپوچ 

هدوـب نارتـخد  هدـهع  هب  هدوـب ، ندرب  ارچ  هب  مه  یکی  هدوـب و  نداد  بآ  اـه  نآ  زا  یکی  هک  نادنفـسوگ ، ياـهراک  همه  هک  دروآ  تسد 
سپ میرادـن . نداد  بآ  يارب  ار  یـسک  هکنیا  زا  تسا  هیانک  تسا ، هدروخ  لاس  ریپ  اـم  ردـپ  دـنیوگ  یم  بیعـش  نارتخد  رگا  اریز  تسا ;
هکنیا تسا . هدوب  نداد  بآ  طقف  نارتخد  راک  مییوگب  تسا  دیعب  ور ، نیا  زا  دنا . هتشادن  مه  نداد  هفولع  ندینارچ و  يارب  ار  یـسک  ًامتح 

هب مروآرد ، وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخ  یم  تفگ : ( مالسلا هیلع  ) یسوم ترـضح  هب  مالـسلا ،) هیلع  ) بیعـش ترـضح 
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وا دنا : هتفگ  نارّسفم  زا  یخرب  ... 20 تسوت هیحان  زا  یتبحم  یهد  شیازفا  لاس  هد  ات  رگا  ینک و  راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  طرـش  نیا 
. دنداد یم  ماجنا  نارتخد  ار  نادنفـسوگ  یناپوچ  راک  یـسوم ، زا  شیپ  هکنیا  رب  تسا  يدهاش  زین  رما  نیا   21. درک ریجا  یناپوچ  يارب  ار 

نارتخد اریز  دشاب ; نانز  يارب  اهراک  هنوگ  نیا  زاوج  دنتـسم  دـناوت  یمن  ( مالـسلا هیلع  ) بیعـش نارتخد  لمع  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا 
هیلع ) یـسوم ترـضح  یتقو  نیاربانب ، دندز . یم  لمع  نیا  هب  تسد  يرگید  درف  دوبن  ترورـض و  باب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش ترـضح 

«، تسا هدروخ  لاس  ریپ  ام  ردپ   » هک هلمج  نیا  اب  دـنتفگ و  ار  دوخ  دوصقم  نانآ  دـیا ، هداتـسیا  اجنیا  هچ  يارب  دـسرپ : یم  نانآ  زا  ( مالـسلا
نارتخد ندرک  راک  نیاربانب ، دندومن . نایب  دوخ  يارب  ترورض  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دندرک و  رکذ  راک  نیا  ماجنا  هب  تبـسن  ار  دوخ  رذع 
باختنا ار  راک  نیا  نانآ  يداع ، طیارش  رد  هکنیا  هن  دوب ، نانآ  هناخ  هژیو  طیارش  ببس  هب  هناخ  زا  نوریب  رد  ( مالسلا هیلع  ) بیعش ترـضح 

هّمئا یمارگ و  ربماـیپ  ناـمز  رد  مالــسا  ردــص  رد  یناوارف  ناـنز  ناـنز  يداـصتقا  ياـه  تیلاــعف  زاوـج  رب  ییاور  دــهاوش  دنــشاب . هدرک 
یمن یهن  شالت  راک و  زا  ار  نانآ  اهنت  هن  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  22 و  دنتشاد لاغتشا  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا

نآ زا  زین  راک  همادا  هب  قیوشت  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  لغاش  نانز  اب  ماما  ای  ربمایپ  دروخرب  زرط  ای  نخس  نحل  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  دندرک ،
درک و دروخرب  نم  هب  هار  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  دیوگ : یم  هعیخن  نسح  ما  یگدنفاب : . 1 زا : دنترابع  اهراک  نیا  دوش . یم  هدافتسا 

نیاربانب  23. تسا بسک  نیرت  لـالح  هک  نادـب  دومرف : نم  هب  ماـما  منک . یم  یگدـنفاب  متفگ : یلوغـشم ؟ يراـک  هچ  هب  نسح ، ما  دومرف :
ما یتقو  هکنآ  رگید  و  تسا ، نانز  يارب  لاغتـشا  تیعورـشم  زا  یکاح  هک  درک  لاؤس  وا  لغـش  زا  ادـتبا ، رد  نسح  ما  ندـید  اب  ماـما  لـقن ،

هکلب درکن ، عنم  هفرح  نیا  زا  ار  وا  اهنت  هن  ماما  منک ، یم  قازترا  هار  نیا  زا  مراد و  لاغتـشا  یگدـنفاب  هب  درک : ضرع  ماما  باوج  رد  نسح 
هک ییاه  هفرح  هب  نانز  لاغتـشا  نیاربانب ، درک . قیوشت  هفرح  نیا  هب  لاغتـشا  همادا  نیا  رب  ار  وا  تسا ،» بسک  نیرت  لالح   » هک هلمج  نیا  اب 

يزینک هک  دوب  ینز  ام  هلحم  رد  دـیوگ : ریدـس  نب  ناـنح  یناوخ : هحون  . 2 تسا . بولطم  هکلب  زاجم  هدـش ، هدرمـش  لالح  مالـسا  رظن  زا 
هک یناد  یم  وت  تفگ : دمآ و  مردپ  دزن  يو  درک . یم  هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  شزینک ، یناوخ  هحون  قیرط  زا  نز  نیا  تشاد . ناوخ  هحون 

رگا هک  یسرپب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  مراد  تسود  دوش . یم  نیمأت  هیراج  نیا  یناوخ  هحون  هلیـسو  هب  ادخ و  بناج  زا  نم  یگدنز 
نیا شـسرپ  تفگ : مردپ  دناسرب . یجرف  ادخ  ات  منک  یگدنز  نآ  ياهب  زا  مشورفب و  ار  زینک  هن  رگ  و  مهدـب ، همادا  تسا ، لالح  راک  نیا 

. مدرک شسرپ  نز  نآ  هلئـسم  هرابرد  ماما  زا  مدوخ  میدیـسر ، ماما  تمدخ  یتقو  دنک : یم  هفاضا  وا  تسا . تخـس  نم  يارب  ماما  زا  هلئـسم 
: وگب نز  نآ  هب  دومرف : ترـضح  هن . ای  دنک  یم  طرـش  مناد  یمن  مسق ، ادـخ  هب  متفگ : هن ؟ ای  دـنک  یم  طرـش  ترجا  يارب  ایآ  دومرف : ماما 

هحون هب  نز  لاغتـشا  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  ماما  دییأت  دروم  نز  یناوخ  هحون  زین  تیاور  نیا  رد   24. نک لوبق  دنداد  هچ  ره  نکن و  طرش 
: دـنتفگ هدـننک  شـسرپ  باوج  رد  ماما  هکنیا  تسا  رکذ  هب  مزال  دومرف . یم  یهن  راـک  نیا  زا  ار  يو  ترـضح  نآ  دوب ، زاـجم  ریغ  یناوخ 

رگا اریز  تسین ; قیرط  نیا  زا  دـمآرد  لیـصحت  راک و  نیا  تمرح  رب  لیلد  دـنک ، لوبق  دـنداد  هچ  ره  دـنکن و  نییعت  یترجا  شراـک  يارب 
طوبرم دوش ، هدیمهف  ماما  تاملک  زا  يا  یهن  مازلتـسا  تروص  هب  رگا  تشاد . یم  رذـحرب  راک  نآ  همادا  زا  ار  وا  ًامیقتـسم  ماما  دوب ، نینچ 

ناوـخ و هحوـن  تیـصوصخ  هن  تسا ، راـک  یگژیو  ببـس  هب  يوـق  لاـمتحا  هب  زین  دزم  نییعت  مدـع  لـمع . لـصا  هب  تسا  ترجا  نییعت  هب 
هب هک  ینانز  زا  یکی  دنک : یم  لقن  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  هطـساو ، اب  ریمع  یبا  نبا  يرگـشیارآ : درم . ای  تسا  نز  هک  يو  تیـسنج 
يا هدرک  اهر  ار  تلغش  ایآ  دومرف : يو  هب  مرکا  ربمایپ  دش . دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  رب  تشاد ، لاغتشا  ناوناب  ییرگشیارآ 

راـنک اـت  ینک  یهن  نآ  زا  ارم  هکنآ  رگم  مهد ، یم  همادا  متـسه و  یقاـب  ملغـش  رب  یمارگ ، لوـسر  يا  تفگ : نز  یتـسه ؟ یقاـب  نآ  رب  اـی 
زین راـک  نیا  بادآ  زا  یخرب  هب  ار  وا  دـهد و  همادا  شراـک  هب  دومرف  هزاـجا  هکلب  درکن ، عـنم  راـک  نآ  زا  ار  وا  اـهنت  هن  ترـضح  مراذـگب .
دزن هراطع  بنیز  مان  هب  ینز  هک  تسا  هدرک  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  یمشاه  دیز  نب  نیسح  یشورف : رطع   25. دومرف ییامنهار 

. يدرک وبـشوخ  ار  ام  لزنم  دومرف : يو  هب  دید . شنارـسمه  دزن  ار  وا  دش و  هناخ  دراو  ربمایپ  دـمآ . ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نانز 
دـیرخ و ماکحا  بادآ و  زا  یخرب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نانخـس ، نیا  زا  سپ  تسا . رترّطعم  امـش  يوب  هب  لزنم  درک : ضرع  بنیز 
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بنیز لاغتشا  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اهنت  هن  دوش ، یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  هک  نانچ   26. دندومرف نایب  يو  يارب  ار  شورف 
قیوشت راک  نآ  همادا  هب  تبسن  ار  وا   27، هلماعم بادآ  زا  یخرب  نایب  اب  يو و  اب  دوخ  راتفر  نسح  اب  هکلب  درکن ، یتفلاخم  یـشورف  رطع  هب 

شالت راک و  درادن و  یفنم  دید  نانز  لاغتـشا  هب  تبـسن  مالـسا  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  هدش  دای  ییاور  دهاوش  تایآ و  زا  هجیتن  درک .
زا یخرب  زا  ِلطابلِاب ) مُکنیب  مُکلاوما  اولکأت  َال   ) هفیرـش هیآ  رگا  تسا . هدرکن  عونمم  نز  يارب  هناخ  زا  نوریب  رد  اـی  هناـخ  رد  ار  يداـصتقا 

تالماعم و عاونا  زا  کی  چـیه  رد  تیـسنج  تسین . درم  نز و  نایم  یتوافت  تسا و  همه  يارب  هتـسناد ، لطاب  ار  نآ  هدرک و  یهن  تالماعم 
یم ببـس  نیمه  هب  دشاب . زاجم  درم  و  عونمم ، تالماعم  زا  یخرب  زا  تیـسنج ، لیلد  هب  نز  هک  تسین  هنوگ  نیا  درادـن . تلاخد  تاراجت ،

نوچمه ییاهراک  یلب ، دنا . هدیدرگن  عنم  یـصاخ  لغـش  رایتخا  زا  ای  هدشن  انثتـسا  يدادارق  ای  تراجت  زا  نانز  یهقف ، ياه  باتک  رد  مینیب 
رد اریز  دنتـسه ; جراـخ  ثحب  عوضوم  زا  ًاصـصخت  اـه  نیا  اـما  تسا ، عونمم  نز  يارب   28 تعامج ِتماما  يربهر و  تیـالو و  تواـضق ،

تسا و نادرم  هژیو  اه  لغش  زا  یخرب  مالـسا  رد  دوش  هتفگ  ات  دوش  یمن  هاگن  لغـش  ناونع  هب  روما  نیا  زا  کی  چیه  هب  یمالـسا ، گنهرف 
دـش نایب  نانز  لاغتـشا  اب  طابترا  رد  نآرق ، هاگدـید  ناونع  هب  هچنآ  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذـت  تسین . یهار  نآ  رد  ار  ناـنز 

ار یطیارـش  هچ  راک  لحم  رد  روضح  يارب  نانز  هکنیا  اما  تسا . نانز  يارب  لمع  نیا  زاوج  نایب  يداصتقا و  شالت  راک و  سفن  هب  طوبرم 
هناخ ِراک  اب  مّدقت  قح  تسا ، بسانتم  نز  یمسج  یحور و  تلاح  اب  راک  مادک  تسا ، رت  هتـسیاش  نز  يارب  یلغـش  هچ  دننک ، تیاعر  دیاب 

اه و شسرپ  نیا  تسا ، مادک  اب  حیجرت  ینوریب ، راک  هب  لاغتشا  رـسمه و  نادنزرف و  هب  یگدیـسر  نایم  محازت  تروص  رد  نوریب ، ای  تسا 
هداد رکذت  الامجا  اما  دوش . ثحب  هناگادج  روط  هب  دوخ  ياج  رد  دیاب  دجنگ ، یمن  رـصتخم  نیا  رد  اه  نآ  نایب  هک  رگید ، شـسرپ  اه  هد 

هداوناخ نکر  نز  تسا . مزال  نآ  زا  تسارح  ظفح و  هدوب و  نیداینب  یلصا  مالـسا  رد  هداوناخ  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  هک  دوش ، یم 
ای هداوناخ  ندیشاپ  مه  زا  ببس  دیابن  نز ، لاغتشا  قح  دراد . هدهع  رب  ار  نآ  تیبرت  شرورپ و  لسن و  دیلوت  هفیظو  ادخ و  تیقلاخ  رهظم  و 

يرـسمه و فیاظو  هب  یگدیـسر  راک و  ای  جاودزا ، راک و  نیب  محازت  عقاوم  رد  نیاربانب ، دوش . ملاس  لسن  شرورپ  هفیظو  نتـشاذگ  راـنک 
دیاـب محازتـم  روما  رد  مهم ، رب  مها  میدـقت  لـصا  ساـسا  رب  تسا و  رت  مهم  هداوناـخ  اـه ، نآ  نیب  عمج  ناـکما  مدـع  و  كدوک ، شرورپ 

یضترم 2 ـ . 1371 زربلا ، نارهت ، يداصتقا ، گرزب  گنهرف  گـنهرف ، رهچونم  1 ـ اه :  تشون  یپ  دوش . هداوناخ  ظفح  يادـف  نز  لاغتـشا 
4و5ـ يداصتقا . گنهرف  يزورون ، اضر  یلع  يدیرم و  شوایس  رتکد  3 ـ . 1376 اسر ، مود ، چ  یناگرزاب ، يداصتقا و  گنهرف  نایغاب ، هرق 
، برعلا ناـسل  روظنم ، نبا  6 ـ يد 1378 .) و  رذآ   ) ش 23 هعماج ، راک و  هلجم  هداوناخ ،» رب  ناـنز  لاغتـشا  ریثأـت  ، » رهمناـیک یلودـمحم 
ج 3، نیشیپ ، یسربط ، نسح  نب  لضف  7 ـ ص 258 . ج 3 ، ورسخ ، رـصان  نارهت ، مود ، چ  نایبلا ، عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لضف  توریب / 

نِّم ُمْتیَتآ  اَمَو  « ـ 10 . 43،45،83،110 هرقب : 9 ـ ص 152 . ج 5 ، یمالسا ، تاراشتنا  مق ، نازیملا ، یئابطابط ، نیسحدمحم  دیس  8 ـ ص 258 .
َنُوموُقَی َابِّرلا َال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  ( » 276 هرقب : « ) ِتاَقَدَّصلا ِیبُْریَو  اـَبِّْرلا  ُهّللا  ُقَحْمَی  ( » 39 مور : « ) هَّللا َدـنِع  ُوبْرَی  َالَف  ِساَّنلا  ِلاَْومَأ  ِیف  َُوبْرَیِّل  ًاـبِّر 

« َنِینِمُْؤم ُمتنُک  نِإ  اـَبِّرلا  َنِم  َیَِقب  اَـم  ْاُورَذَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( » 272 هرقب : « ) ّسَْملا َنِم  ُناَْـطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اَـمَک  ـَّالِإ 
ر.ك: 12 ـ ص 51 . ج 2 ، نیشیپ ، یئابطابط ، نیسحدمحم  دیس  ر.ك : 11 ـ (. 276 هرقب : « ) ِتاَقَدَّصلا ِیبُْریَو  اـَبِّْرلا  ُهّللا  ُقَحْمَی  ( » 278 هرقب : )
 / ص 427 ۀیوضترملا ، ۀبتکم  يدوبهب ، رقابدـمحم  قیقحت  نایبلا ، ةدـبز  یلیبدرا ، ققحم  ص 24 /  ج 2 ، نیشیپ ، یـسربط ، نسح  نب  لضف 

، موس چ  یمق ، ریـسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  ر.ك : 13 ـ ص 122 . ج 5 ، ، 1350 هیمالـسا ، نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم 
، توریب میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یـشرقلا ، ریثک  نبا  15 ـ ص 427 . نیـشیپ ، یلیبدرا ، قـقحم  ر.ك : 14 ـ ص 136 . ج 1 ، بتکلاراد ، مـق ،
ج 1415 ق ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، نآرقلا ، ماکحالا  عماجلا  یبطرق ، دـمحا  نبدـمحم  ص 54 /  ج 3 ، ق ،  1412 هفرعملاراد ،
ص 381 1404 ق ، باتک ، رشن  نارهت ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفم  یناهفصا ، بغار   / 44 ج 5 ، ریسملا ، داز  يزوج ، نبا  ص 290 /  ، 10

نیـسحدمحم دیـس  ص 153 /  ج 15 ، ق ،  1415 رکفلاراد ، توریب ، نآرقلا ، يأ  لـیوأت  نـع  ناـیبلا  عماـج  يربـط ، ریرج  نـب  دــمحم  / 
ج 1416 ق ، يداهلا ، مق ، ، مود چ  یملعا ، نیسح  قیقحت  یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  یلوم  ص 152 /  ج 13 ، نیشیپ ، یئابطابط ،
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نا مکنکمی  مکل  ةداقنم  ۀـعواطم  ضرالا  لعج  يذـلا  وه  ینعملاو  : » تسا هتفگ  هیآ  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  موحرم  16 ـ ص 181 . ، 3
، یئابطابط نیـسحدمحم  دیـس  .« ) اهیف فّرـصتلا  بلطلا و  عاوناب  مکل  هرّدـق  يذـّلا  هقزر  نم  نولکأت  اـهیف  اوشمت  اـهروهظ و  یلع  اوّرقتـست 
(، 95 هدئام : « ) ٌمُرُح ُْمتنَأَو  َدـْیَّصلا  ْاُوُلتْقَت  ْاُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  (، » 1 هدئام : « ) ٌمُرُح ُْمتنَأ  َو  ِدـْیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  « ـ 17 ص 13 ). ج 20 ، نیشیپ ،

، یئابطابط نیسحدمحم  دیس  ص 48 /  ج 10 ، نیشیپ ، یـسربط ، نسح  نب  لضف  18 ـ (. 96 هدئام : « ) ًامُرُح ُْمْتمُد  اَم  ِّرَْبلا  ُْدیَـص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  »
، یسوط نسح  نبدمحم  ص 169 /  ج 18 ، نیشیپ ، یبطرق ، دمحا  نبدمحم  ص 45 /  ج 8 ، نیشیپ ، يزوج ، نبا  ص 317 /  ج 19 ، نیشیپ ،
ر.ك: 19 ـ ص 37 . ج 10 ، ق ،  1409 یمالـسالا ، مـالعالا  بـتکم  یلماـعلا ، ریـصق  بیبـح  دـمحا  قـیقحت  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبتلا 
(، هر  ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق ، یبرع ، یلع  نیـسح  همجرت  مالـسا ، یقیقحت  خـیرات  يورغ ، یفـسوی  يداهدـمحم 

ْنِمَف ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  جَـجِح  َِیناَمَث  ِینَرُجَْأت  نَأ  یَلَع  ِْنیَتاَـه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَـحِکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاَـق  « ـ 20 ص 222 . ج 1 ، ، 1382
فیرش ریسفت  یجیهال ، فیرـش  یلعخیـش  دمحم  ص 145 /  ج 8 ، نیـشیپ ، یـسوط ، نسح  نبدمحم  ر.ك : 21 ـ (. 27 صصق : « ) َكِدنِع

ج 5، نیشیپ ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  ص 503 /  ج 3 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  22 ـ ص 68 . ج 3 ، ، 1363، یملع نارهت ، یجیهال ،
یلجت الف  تطـشم  اذإف  یلعفا  اهل : لاقف  « ـ 25 ص 86 . ج 5 ، ص 151 /  ج 5 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  23و24 ـ ص 86 و 119 .

یلص ) هللا لوسر  اهل  لاقف  27 ـ ص 151 . نامه ، 26 ـ ص 119 ). نامه ، .« ) رعشلاب رعشلا  یّلـصت  الو  هجولا  ءامب  بهذت  اهنإف  قرخلاب  هجولا 
هب نز  تماما  دشاب ، نز  مومأم  رگا  هتبلا  28 ـ ص 151 .) نامه ، .« ) لاملل یقبأو  یقتأ هللا  ّهنإف  یّشغت  الو  ینـسحأف  ِتعب  اذإ  هلآو :) هیلع  هللا 

این يرهاط  دمحا  تسا . زاجم  عجارم  یخرب  ياوتف 

! عونمم ندوب  نز 

دـنناد و یم   ، دـنک تباث  نادرم  اب  ار  ناش  يواـست  دـناوتب  هک  ییاـهراک  رد  هناـخ و  زا  جراـخ  رد  ار  یتخبـشوخ  ماـمت  زورما  ناـنز  یخرب 
رازیب نز و  ندـیناشک  داسف  هب  يارب  صیخـشت ،  مهف و  نود  يدار کـه بـ ـ فا دـنک . یم  قیوشت  ار  ناـنآ   ، دوخ عفاـنم  يارب  یتعنـص  یگدـنز 

ياضرا زج  یفده  اهنآ  دننک . یم  تنایخ  تیناسنا  ملاع  هب  دشاب  یشک  هجوج  نیـشام  نز  دیابن  هک  دنیوگ  یم  یلـصا  هفیظو  زا  وا  نتخاس 
يراب دنب و  یب  طالتخا و  ياوسر  طیحم  رگید  دزادرپب ،  دوخ  یلـصا  هفیظو  هب  نز  رگا  هک  دننک  یم  ساسحا  دنرادن . دوخ  یـسنج  زیارغ 

لئاق شزرا  هداوناخ  مرگ  طیحم  يارب  هک  ینز  دشابراتـسرپ ،  ردام و  دـهاوخب  هک  ینز  دـننک . ییوجماک  نانز  زا  ات  تشاددـهاوخن  دوجو 
دـهد و ـص  یخـشت ار  شا  ـه  فیظو ا  ــ ـع قاو ـت کـه  ـسا ـن  یا هـنـر   . تسین رنه  ندروآ ،  رد  سوه  گنر  هب  ار  یناگدـنز  هک  دـناد  یم  دـشاب 

لح ار  هدمآ  شیپ  تالکشم  تیثیحاب ،  نادرم  نانز و  دسیون : یم  تنارود  ـل  یو دشاب . ـه  تشادر ـ برد ـی هـم  تالکـشم ـد  نچر هـ  . ددنب راکب 
دنریگ یم  ار  راک  نیا  شاداپ  یتقو  اهنآ  تسه .  زین  یگدنز  رگید  گنج  ياه  نادیم  رد  تالکـشم  نیا  ریظن  هک  دنناد  یم  اریز  دننک  یم 
هدروآ دوجو  هب  رادیاپ  مکحم و  ـد و مـحـبـتـی  نا هدراذ  ـر گـ ـس ـت  ـش ار پـ لباقتم  يراگزاس  یگتـشذگ و  دوخ  زا  تخـس  ياه  لاس  هک 

ار ینامـسج  توهـش  روش و  ياج  یگدنز ،  نوگانوگ  ثداوح  رد  يراکمه  هک  تسا  یتقو  تساه  هچ  يراتـسرپ بـ زا  نآ  شوج  هک  دنا 
لامک نیا  . درکدـنهاوخ كرد  ار  قشع  لامک  دنتـشذگ ،  يونعم  شیامزآ  نیا  زا  رگا   . تسا هتخیمآ  مه  هب  لد  ود  حور و  ود  هتفرگارف و 

 . تسا هدمآدیدپ  نتـشاد  دـنزرف  رطاخ  هب  لوا  هجرد ي  رد  جاودزا  هک  تفگ  دـیاب  زاب  دـهد . یم  تسد  یتخـس  هب  دـنزرف  نتـشاد  نودـب 
اب ار  دوخ  عون  یگدـنز  ـن کـه  یا نآ  دراد و  مه  رگید  يدوصقم  هکلب  دـهد  دـنویپ  مه  هب  ار  درم  نز و  هک  تسین  نیا  يارب  اه  جاودزا تـنـ

یعیبط تایاغ  هب  لوصو  فیاظو و  يارجا  دویق  زا  يدازآ  هچرگا  دنک  نیمات  دنزرف  ردام و  ردـپ و  نایم  تبظاوم  تقادـص و  دـنویپ  داجیا 
هب ار  نز  هک  يا  هعماج  تسا .  هتفاـیرد  ار  تیاـضر  تاـیح و  ياـنعم  وا  هک  دزاـس  یمن  عناـق  ار  اـم  دـنزرف  یب  نز  تهج  نیمه  هب  تسا و 

يرنه دـیامن  سوـه  ذوـفن و   ، ترهـش ماـقم ،  يادـف  ار  يرداـم  هفیظو  هک  ینز  دور . یم  ههاریب  هب  یلـصا  راـک  هـب  زج  دراـمگب  يراـکره 
نآ فورصم  ار  دوخ  يورین  هک  دنکادیپ  يراک  يردام  زج  ـی بـه  نز ـر  گا  . تسا يردام  رنه  نز ،  رنه  نیرت  هیامنارگ  نیرت و  یلاع  . درادن
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ار وا  هجوت  يزیچ  دشاب و  هتـشادن  یفدـه  دـصقمرگا و  اما  دریذـپ  یم  ار  نآ  تعیبط  درادـن و  یبیع  دـناسر ،  لامک  هب  ار  شتایح  دزاس و 
 . تسا نتـشاد  هچب  نآ  لح  هک  تسا  ییامعم  نز  هچین :  لوق  هب   . تسا هدز  اپ  تشپ  قشع  یعیبط  ضرغ  رب  هک  تسا  نآ  يارب  دنکن  بلج 

يارب ربکتم و  نارگید  يار  بـ نمادکاپ ،   ، نابرهم هدنیاز ،  هک :  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب   : هک تسا  هدـش  لقن  رمالـسا  گرزب  ربمایپ  زا 
رهوش نخس  هک  ینز  درادب .  هدیشوپ  ار  دوخ  نارگید  ربارب  رد  دزادرپ و  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هب  رهوش  ربارب  رد   . دشاب عضاوتم  رهوش 

رظن رد  دوخ  یلـصا  هفیظو  زا  نز  فارحنا  . دـهد رارق  دوخ  رـسمه  راـیتخا  رد  ار  دوخ  تولخ  رد  دـنک و  تعاـطا  ار  وا  ناـمرف  دونـشب و  ار 
يردام هفیظو  هک  ینز  دور . یم  ههاریب  هب  یلصا  راک  هب  زج  درامگب  يراکره  هب  ار  نز  هک  يا  هعماج  تسا .  دنسپان  رایسب  مالـسا  ياوشیپ 
كدوک تیبرت  باتک  تسا .  يردام  رنه  نز ،  رنه  نیرت  هیامنارگ  نیرت و  یلاع  . درادن يرنه  دیامن  سوه  ذوفن و   ، ترهش ماقم ،  يادف  ار 

يدوواد  : میظنت رییغت و  نایبت -  یگدنز  هداوناخ و  هورگ  یتشهب  رتکد  زورما -  ناهج  رد 

.... نانز يدازآ  يارب  ینامز 

نانز هب  ار  یناسنا  يدازآ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تفگ : سلجم  یعامتجا  نویـسیمک  وضع  درک . هیده  نانز  هب  ار  یناسنا  يدازآ  بالقنا 
هاگشاب یعامتجا  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  یلیلخریم  یلع  دیـس  دش . نانز  بیـصن  بالقنا  زا  هک  دوب  یتکرب  نیرتگرزب  نیا  درک و  هیده 

: تشاد راهظا  دوب ،  نادرم  زا  رتشیب  بتارم  هب  اهییامیپهار  رد  بالقنا  نایرج  رد  نانز  روضح  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  اـناوت ،»  سراـف «  يربخ 
اهییامیپهار رد  روضح  هب  راداو  ار  ناشنادـنزرف  ناـنز  زا  يرایـسب  دنتـشاد . شقن  دـصرد  زا 50  شیب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ناـنز 

. دندرکیم تیبرت  ار  نادنزرف  هرادا و  ار  هداوناخ  یگدنز و  هک  دندوب  نانز  نیا  دندشیم ،  ینادنز  یبالقنا  نادرم  هک  ینامز  دندرکیم و 
رد اهنآ  روضح  ناناوج و  یـسایس  ياـهیهاگآ  زا  ياهدـمع  شخب  درک : حیرـصت  يرداـم  تیبرت و  رگنـس  تیمها  هب  هراـشا  اـب  یلیلخریم 

افیا ار  لوا  شقن  نانز  بـالقنا ، يزوریپ  یلیمحت و  گـنج  نارود  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  يو  دـشیم . طوبرم  ناـنز  شقن  هب  زین  اـهییامیپهار 
هدوب ریگمـشچ  رثوم و  رایـسب  نانز  روضح  يداصتقا و ...  یگنهرف ، یـسایس ، ياههصرع  رد  ریخا  ياهلاس  رد  دـش : روآدای  دـندرکیم ، 

هدوب و زاتشیپ  یملع  ياههصرع  رد  نانز  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  ملع  دیلوت  دشاب ، هتـشاد  دناوتیم  روشک  ره  هک  يدیلوت  نیرتهب  تسا .
یملع و زکارم  اههاگـشناد و  یمالـسا ، ياـهشزرا  شـشوپ و  ظـفح  اـب  یناریا  ناـنز  دـنهدیم . لیکـشت  ار  روشک  نادنمـشناد  زا  یعمج 
: دوزفا دـناهدوب ، رثوم  رایـسب  مه  یمالـسا  بالقنا  ظفح  رد  نانز  هکنیا  نایب  اـب  یلیلخریم  دـناهدرک . رپ  دوخ  دوجو  زا  ار  روشک  یتیریدـم 

مجاهت نیرتشیب  هکنیا  نایب  اب  يو  دوب . اهنز  هجوتم  رتشیب  ملظ  ریقحت و  نیا  دـندرکیم و  ریقحت  بـالقنا  زا  شیپ  ار  ناریا  تلم  نانمـشد ،
نیرتشیب یمالـسا  بالقنا  اما  دنک  رود  دوخ  یلـصا  هاگیاج  زا  ار  نز  تشاد  دـصق  نمـشد  دـش : روآدای  دوب ،  نز  شقن  دروم  رد  نمـشد 

همادا هزاجا  دوخ  نارتخد  هب  اههداوناخ  زا  يرایسب  هتـشذگ ، رد  اههاگـشناد  تیعـضو  ندوب  دعاسمان  لیلد  هب  درک . اطعا  نانز  هب  ار  شزرا 
همادا يارب  نارتخد  زا  يدایز  دصرد  دش و  لیدبت  نما  طیحم  کی  هب  اههاگـشناد  طیحم  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  اما  دـندادیمن  لیـصحت 

اب اما  دنتشادن  یتیلاعف  یشزومآ  یملع و  ییارجا ، یتیریدم ، ياههصرع  رد  نانز  هتشذگ  رد  دوزفا : يو  دنتفای . هار  اههاگـشناد  هب  لیـصحت 
یمالـسا يروهمج  ماظن  رد  زورما  درک : ناشنرطاخ  یلیلخریم  دـندرک . ادـیپ  ریگمـشچ  يروضح  اههصرع  نیا  ماـمت  رد  بـالقنا  يزوریپ 

رد یمالـسا  ياهشزرا  میرح و  ظفح  اب  نادرم  نانز و  یملع ، زکارم  اههاگـشناد و  اههاگتـسد ، رد  درادـن و  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت 
انرب عبنم :  دننکیم . راک  رگیدکی  رانک 

! فیاظو ندرک  شومارف  نانز و 

هفیظو ندرک  شومارف  تفگ : نانز  یعامتجا  یگنهرف  ياروش  سیئر  نیلوا  تسا . گرزب  یتنایخ  يرداـم ،  هفیظو  ماـجنا  رد  ناـنز  تلفغ 
یگنهرف ياروش  سیئر  نیلوا  هداز  بیبـط  هروـصنم  سراـف ، یعاـمتجا  راـگنربخ  شرازگ  هب  تسا . نز  کـی  تناـیخ  نیرتـگرزب  يرداـم 
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تیمها و اروش  نیا  يریگلکش  تفرشیپ و  رد  لماع  نیرتمهم  تفگ : اروش  نیا  ياضعا  یـشیدنا  مه  شیامه  نیتسخن  رد  نانز  یعامتجا 
ترضح رـضحم  رد  اروش  تاسلج  دوب  رارق  یتقو  : دوزفا يو  دندوب . يربهر  مظعم  ماقم  ینعی  نامز ، نآ  تقو  يروهمج  تسایر  رظن  تقد 
ياضعا نانخـس  هب  لاب  غارف  اب  دـندرکیم و  باختنا  تاسلج  يازگرب  يارب  ار  زور  تاعاس  نیرتهب  ناشیا  دوش ،  رازگرب  ياهنماخ  هللاتیآ 

هب نتخادرپ  رد  ار  اروش  فیلکت  هداد و  ماجنا  ار  مزال  ياهیـسررب  يداهنـشیپ ، ياـهحرط  اـههمانرب و  رد  تقد  اـب  دـندادیم . شوگ  اروش 
دننک شومارف  ار  دوخ  يردام  هفیظو  دیابن  دنتـسه ،  راذگریثأت  نیرفآشقن و  هعماج  رد  لغاش  نانز  هک  نانچمه  دنتخاسیم . نشور  روما 
لاـح رد  یعاـمتجا  یگنهرف و  ناـنز  ناونع  هب  اـم  هفیظو  نیرتشیب  تشاد : راـهظا  هداز  بیبط  تسا . گرزب  یتناـیخ  رما  نیا  رد  تلفغ  هک 
لـسن دوزفا : ناـنز  یعاـمتجا  یگنهرف  ياروـش  سیئر  نیلوا  تسا . لـسن  نیا  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  اـهیموس ،  لـسن  لاـبق  رد  رـضاح 
تبیغ اب  دـیابن  دـناهدید و  بیـسآ  یفاک  دـح  هب  دـناهدوب و  گنج  بـالقنا و  نارود  رد  ردـپ  تبیغ  دـهاش  بـالقنا  نادـنزرف  اـهیموس و 

 ، دـهاوخیم راکرپ  لاعف و  قالخ ، يردام  هک  لاح  نیع  رد  موس  لـسن  درک : دـیکأت  يو  دـنوش . يرتشیب  بیـسآ  راـچد  مه  هداوناـخردام 
رد لغاش  نانز  هک  نانچمه  درک : حیرـصت  هداز  بیبط  دـنک . ساـسحا  هناـخ  رد  ار  شروضح  یعقاو  ياـنعم  هب  هک  تسا  يرداـم  دـنمزاین 
نز کی  تسا . گرزب  یتنایخ  رما  نیا  رد  تلفغ  هک  دننک  شومارف  ار  دوخ  يردام  هفیظو  دیابن  دنتـسه ،  راذگریثأت  نیرفآشقن و  هعماج 

هعماج رد  روضح  هداوناخ و  شرورپ  دوخ ،  شرورپ  دعب  هس  رد  هک  دـشاب  حرطم  هعماج  رد  بسانم  يوگلا  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  یتقو 
فادها هب  ندیـسر  يارب  دناوتیمن  ییاهنت  هب  داعبا  نیا  زا  کی  ره  هب  نتخادرپ  تشاد : زاربا  هداز  بیبط  دوش . عقاو  رمثرمثم  راذـگ و  ریثأت 

هزوح رد  یبوخ  طیارـش  تارظن و  هطقن  هب  هتـشذگ  لاس  تسیب  یط  رد  درک : حیرـصت  يو  دـشاب . رثؤم  یعامتجا  یگنهرف  هنومن  نز  کی 
عبنم دش . دهاوخ  رسیم  هعماج  نانز  همه  يزیرهمانرب  شالت و  اب  اهنت  لالقتـسا  نیا  ظفح  میاهدیـسر و  هعماج  لک  رد  اروش و  نیا  رد  نانز 

سراف  : ربخ

شخب شمارآ  بطق 

هک یعامتجا  رتسب  هب  هجوت  نودب  دنا  هتشاد  نید  رد  هاگیاج  نیا  زا  یلاوتم  نورق  رد  هک  یتئارق  ساسارب  مالـسا  رد  وا  هاگیاج  نز و  شقن 
هدش هداد  نز  قوقح  هب  تبـسن  نآرق  رد  هک  یتلاصا  نآ  تسین . تخانـش  لباق  هتخادرپ  دوخ  طسب  هب  هدـش و  طیحم  نآ  دراو  مالـسا  نید 

هک ار  رـضاح  هلاـقم  تسا . هدـش  یفرعم  مالـسا  رد  نز  هاـگیاج  ناوـنع  هب  ناناملـسم  یخرب  ناـیم  رد  هک  هچنآ  زا  تـسا  تواـفتم  اـنئمطم 
رـصع رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  نونکات - میناوخ . یم  مه  اب  ار  تسا  هتـشون  مالـسا  رد  نز  هاـگیاج  هراـبرد  يروطـالف  داوجلادـبع  روسفورپ 

ره لماک  تیاضر  اب  يرظنم  ره  زا  ناش  یعامتجا  یـصوصخ و  یگدنز  رد  ار  نز  درم و  هاگیاج  تسا  هدشن  قفوم  یگنهرف  چیه  رـضاح -
، یمالـسا کلامم  رد  نادرم  نانز و  نیب  نتـشاذگ  قرف  ضیعبت و  تسپ ، هاگیاج  دنک . نییعت  اهنآ  يارب  دعاسمان  جیاتن  نودـب  فرط و  ود 
هک یللم  یموب  یعامتجا  ياهراتخاس  تاداع و  موسر ، رد  هشیر  رتشیب  هدـش ، تباث  هک  هنوگ  نآ  دـنا ، هدرک  دـیکأت  اهنآ  يور  ناداـقن  هک 

شروهظ ماگنه  مالسا  هک  مالسا  زا  شیپ  بارعا  تابسانم  ننس و  رثکا  دروم  رد  رما  نیا  . مالسا دوخ  رد  هن  هتـشاد و  دنا  هتفریذپ  ار  مالـسا 
عماوج رد  هدش  یمالسا  یتروص  هب  دنتسناوت  یمن  مالسا  روهظ  زا  دعب  هلـصافالب  اهنیا  هتبلا  و  تسا ، قداص  زین  تساخرب ، هزرابم  هب  اهنآ  اب 
هصالخ نینچ  ار  عوضوم  نیا  دروم  رد  شقیقحت  جیاتن  رلوپـشا ، دلوترب  روسفورپ  یناملآ ، خروم  سانـش و  مالـسا  دنوش . رقتـسم  یمالـسا 

زا و  دنورب ، نوریب  دنتشاد  هزاجا  هایس  ياه  سابل  رد  اهبش و  اهنت  نانز  مهد  نرق  نایاپ  رد  ملید  لثم  ناریا  رت  هداتفا  رود  طاقن  رد  دنک : یم 
... دـش یم  تازاجم  گرم  اب  درک  یم  تبحـص  هبیرغ  يدرم  اب  هک  ینز  ره  رد 1052  زونه  هک  دـننک  یم  تیاور  کمن ، ریوک  رد  سبط ،
یبا نبا  نیدلا  ییحمدوش  یم  لوحم  شخب  شمارآ  بطق  شقن  زین  نز  هب  تسا ، هدش  هتشاذگ  درم  شود  رب  يداصتقا  راب  جاودزا  رد  رگا 

هعومجم زا  نادرم  ربارب  رد  نانز  قوقح  هراب  رد  یتایاور  وا  هناخ  نانز  يارب  هک  تفای  یملاع  ار  وا  درک ، تاقالم  ار  يرصم  مکاح  قبـسا ،
رادروخرب نآ  زا  مالـسا ، رظن  زا  درم ، هک  ار  یقح  نانز )  ) نانآ يارب  تسخن  تفگ : داد و  مانـشد  ملاع  نآ  هب  دناوخ . یم  يراخب  ثیدـح 
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رگا لاح  میوش ، یمن  ناشفیرح  دنتـسین  هاگآ  ام  ربارب  رد  ناـشقوقح  زا  ناـنز )  ) ناـنآ هک  مه  ـالاح  نیمه  نادرم  اـم  اریز  نک . ناـیب  تسا 
»؟ مییایب رانک  اهنآ  اب  ًالـصا  میناوت  یم  هنوگچ  رگید  تسا ، هدرک  ررقم  نادرم )  ) اـم ربارب  رد  ناـشیارب  یقوقح  هچ  مالـسا  هک  دـنوش  علطم 

یصخش یعامتجا و  یلم ، لاوحا  عاضوا و  زا  ار  رگیدکی  فلاخم  مهرب و  مهرد و  ياه  هزیگنا  اه و  نایرج  نیا  همه  میناوتب  تسا  لکشم 
نیا صوصخ  رد  مالـسا  عضاوم  زا  يدادعت  هب  طقف  اجنیا  مینک . هضرع  نآ  لکـش  نیرت  بان  رد  هراب  نیا  رد  ار  مالـسا  میلعت  مینک و  ادـج 

يواست يایحا  نانز و  یناسنا  تمارک  ضقن  اب  هزراـبم  مـالعا  ناونع  هب  دـیاب  نآرق  رظنم  زا  هک  يراـکفا  عضاوم و  دوش : یم  هراـشا  هلأـسم 
یم رت  هجوت  نایاش  یماگنه  نآرق  عضوم  . دـنوش هدـیمهف  ادـخ  ربارب  رد  اه  ناسنا  همه  قلطم  يواـست  ياـنعم  هب  سنج  ود  ره  شزرا  قلطم 

هب ار  يداصتقا  رظن  زا  همه  زا  شیب  نادرم ، قلطم  هطلـس  هک  دزادرپ ، یم  بارعا  زور  نآ  هعماج  ریظن  يا  هعماـج  قیقد  یـسررب  هب  هک  دوش 
هک هدرک  شالت  هکلب  تسا ، هدرک  تقفاوم  اهنآ  اب  هن  هدرک و  عادبا  ار  تابـسانم  نیا  هن  نآرق  تفرگ . یم  ضورفم  یهیدب  یتیعقاو  ناونع 

نیا هب  تسا . ربارب  درم  اـب  ناـسنا  ناونع  هب  شتعیبط  قبط  رب  ادـخ و  ربارب  رد  نز  دـنک . لیدـعت  لقادـح  دـهد و  رییغت  ناـنز  عفن  هب  ار  اـهنآ 
نازیم کی  هب  نامزمه و  هانگ  نیا  دوش . یمن  هتـسناد  رـصقم  مدآ ، شرهوش ، نتفیرف  رد  نز  ناونع  هب  اوح  تقلخ ، ناتـساد  لقن  رد  بیترت 

، دنوش بکترم  یهانگ  هک  دنازغلب  ار  شرسمه ) مدآ و   ) اهنآ ناطیش  هاگنآ  ناطیشلا :) »  امهلزاف  . ) » دوش یم  هداد  تبسن  اهنآ  يود  ره  هب 
وا فیاظو  دهدب . يروتـسد  نیرتکچوک  شفیاظو  رب  هوالع  نز  هب  هک  درادن  یقح  چیه  درم  دنوش . هدنار  نوریب  تشهب  زا  دـش  ثعاب  هک 
هب مه  نز و  هب  مه  ًامومع  ار  جاودزا  مالـسادنک  ظفح  ار  درم ) هب  تبـسن   ) شیرادافو هداوناخ و  نوناـک  ییاراد ، هک  نیا  هب  تسا  دودـحم 

یگزره و زا  دارفا  ظفح  ای  هعماج  یقالخا  لوصا  زا  تظافح  دوش : یم  هدروآ  لیلد  ود  ًالومعم  نآ  يارب  دـنک . یم  هیـصوت  دـیکأت  اب  درم 
نیا يارب  هک  دریگب ، هدـهعرب  ار  هداوناخ  شاعم  نیمأت  دوش  یم  فظوم  لهأتم  درم  هک  تروص  نیا  هب  يداصتقا  تاـیح  هب  ندیـشخب  حور 
درم شود  رب  يداصتقا  راب  جاودزا  رد  رگا  اما  تسا . يرورـض  بانتجا ، لباقریغ  همدـقم  ناونع  هب  يراجت ، تیلاعف  ای  یتعنـص  راـک  روظنم 

شمارآ هب  نز )  ) وا راـنک  رد  درم )  ) وا هـک  نـیا  يارب  دوـش ...: . یم  لوـحم  شخب  شمارآ  بـطق  شقن  زین  نز  هـب  تـسا ، هدـش  هتـشاذگ 
مالعا نآ  يارب  دیاب  درم  تسخن  هچنآ  يارب  ار  شیگدامآ  هک  دوش  یم  ماجنا  نز  يوس  زا  ًارصحنم  جاودزا  اهیلا .)... اونکـسیل  دسرب ...( ...

ياضتقم هب  زین  درم  تسا ، رادروخرب  مارتحا  زا  رتشیب  یلیخ  هداوناخ  رد  ردام ، ناونع  هب  نز ، هک  یلاح  رد  دنک . یم  راهظا  دـنک ، یگدامآ 
ماگنه دـیاب  موسرم  ياه  نییآ  فالخرب  دراد . يرتشیب  فیاظو  لاح  نیع  رد  رتگرزب و  ياه  شقن  هعماـج  رد  يداـصتقا ، ياـه  تیلوئـسم 

نهتاقدص دیهدب (« ... نانآ  هب  هیده  ناونع  هب  ار  نانز  رهم  و  .« : دوش داهنـشیپ  هلحن )  ) هیده ناونع  هب  اهنت  قادـص )  ) حلطـصم هیرهم  حاکن 
نیدـب تسا ، درم  هدـهعرب  هک  يداصتقا  تیلوئـسم  دـهد . لزنت  هلدابم  دروم  ییالاک  هب  ار  نز  ترجا  ناونع  هب  دـیابن  هیرهم  ینعی  هلحن .)...

وا تسا . لقتسم  ًالماک  يداصتقا  رظن  زا  تورث و  ياراد  شدوخ  هک  یتقو  یتح  دراد ، سابل  هناخ و  روخ ، رد  یشاعم  قح  نز  هک  تسانعم 
. دنک لوپ  بلط  درم  زا  نادازون  ندادریش  يارب  یتح  دهد و  یم  ماجنا  هناخ  رد  هک  ییاهراک  يارب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یتح  نآ  رب  هوالع 

نوناک ییاراد ، هک  نیا  هب  تسا  دودـحم  وا  فیاظو  دـهدب . يروتـسد  نیرتکچوک  شفیاـظو  رب  هوـالع  نز  هب  هک  درادـن  یقح  چـیه  درم 
تروص نیا  هب  (ص ) دمحم ترـضح  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  لباقتم  تظفاحم  هفیظو  دنک . ظفح  ار  درم ) هب  تبـسن   ) شیرادافو هداوناخ و 

تیلوئـسم نآ  ربارب  رد  تسا و  درم  هداوناخ  نوناک  ظفاح  نز  دراد . تیلوئـسم  نآ  لابق  رد  تسا و  شا  هداوناخ  ظفاح  درم  دوش : یم  نایب 
نآ زا  نادرم  تسا و  هدـش  مهاـفتءوس  ثعاـب  هدـش و  هتفرگ  ناـنز  ضیعبت  ینعم  هـب  ًاـبلاغ  لـباقتم  تیلوئـسم  تظاـفح  هـفیظو  نـیا  دراد .
انعم نیا  هب  اهنت  هک   ، ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا  تسا : هدـش  ناـیب  هنوگ  نیا  نآرق  رد  نز  زا  درم  تظاـفح  هفیظو  دـنا . هدرک  هدافتـساءوس 
هلمج يدعب  تمـسق  رد  درادن . نانز  هب  تبـسن  نادرم  نداد  رارق  رتالاب  هب  یطابترا  چیه  دنتـسه و  نانز  لوئـسم  نادرم  هک  دشاب  دناوت  یم 
تسا یلغش  هب  درم  يرترب  مهـضعب ،)  لضفامب ا ...  ») تسا هداد  يرترب  نارگید  هب  تبـسن  ار  اه  یـضعب  ادخ  اریز  : » دیآ یم  نآ  یپ  رد  هک 

رد هک  درم ، نتسناد  رترب  تسا ». نز  هبترمه  درادن  یلغش  هک  نآ  نادرم  نایم  زا  دروآ . یم  رد  لوپ  عورـشم  هار  زا  هداوناخ  يارب  نآ  اب  هک 
درم تظفاحم  هفیظو  اما  . تسا یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  بوچراچ  رد  تسا  هدـش  تبحـص  نآ  زا  نآرق  زا  رگید  ییاج  اجنیا و 
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هک دنک ، ظفح  هبیرغ  نادرم  تیذا  رازآ و  ربارب  رد  ار  نز  هک  تسا  فظوم  نآ  رب  هوالع  وا  تسین . يداصتقا  تیلوئـسم  هب  دودـحم  نز  زا 
یم وا  هب  ثرا  زا  يرتمک  مهـس  اهنآ  هب  تبـسن  دـشاب  هتـشاد  ردارب  دـنچ  ای  کـی  نز  رگا  ثرا  دروم  رد  تسا . نز  يراداـفو  زین  نآ  طرش 

فیاظو ناربج  و  تسا ، نآ  دقاف  یلک  روط  هب  نز  تسا و  درم  هدهعرب  هک  يرتالاب  يداصتقا  تیلوئـسم  ناربج  ناونع  هب  بلطم  نیا  دسر .
دوب یـسک  نیلوا  (ص ) دمحم ترـضح  دوخ  نانز  لیـصحت  دروم  رد  دوش . یم  هدـیمهف  تسا ، نانز  هن  نادرم و  شود  رب  اهنت  هک  یعافد ،

رس رب  یعنام  چیه  یعامتجا  ياه  تیعقوم  بحاصت  رد  درک . داجیا  رتهب  میلعت  روظنم  هب  ار  نادرم  نانز و  زا  ییاه  هقلح  یحو  عورش  اب  هک 
دنتسه اهنآ  هب  فظوم  نادرم  مه  نانز و  مه  هک  یقالخا  دعاوق  هک  ضرف  نیا  اب  درادن ، رارق  درم ) قوقح  اب   ) نز قوقح  لماک  يواست  هار 

دروم یفرـصم  ءیـش  نوچمه  هک  نیا  نودـب  دـنک ، راک  دـناوت  یم  درم  شزرا  مه  کیرـش  ناونع  هب  نز  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش ، تیاـعر 
يرتهک نایبت :  يارب  صیخلت  میظنت و  يروطالف  داوجلادبعروسفورپ  دریگ . رارق  اهنآ  رازآ  تیذا و  هدافتساءوس و  دروم  نادرم  هقالع 

؟ يواست ای  هباشت  درم ، نز و 

ياهبترم رد  هن  وا  تسا و  یتایح  یگدنز  رد  درم  هزادنا  هب  نز  دوجو  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  نآرق و  عضوم 
ناـنز هب  مالـسا  دوب . ملـسم  همه  يارب  درم  نز و  ماـقم  ندوـب  يواـسم  دوـشیم . بوـسحم  تسدورف  هکنآ  هن  دراد و  رارق  درم  زا  رتنییاـپ 
کی فیاظو  قوقح و  تسا . هدوبن  رادروخرب  اهنآ  زا  يرگید  ینوناق  ماـظن  اـی  نید و  چـیه  تحت  وا  هک  تسا  هداد  ار  یتازاـیتما  قوقح و 
كرد لباق  توافت  نیا  دنتـسه . توافتم  ًالماک  موهفم  ود  تهباشم  تاواسم و  تسین . اهنآ  هباـشم  ًاـمازلا  اـّما  تسا  درم  کـی  يواـسم  نز 

ریغ نیا  دوشیمن . داـجیا  یلکـشم  يزیاـمت ، نینچ  نتـشاد  رظن  رد  اـب  دـناهدش . قلخ  يواـسم  یلو  دنتـسین  هباـشم  درم  نز و  هک  ارچ  تسا 
. تسا هداعلاقوف  تیمها  ياراد  يدـننامه  يربارب و  ناـیم  زیاـمت  تفاـی . رگیدـکی  دـننامه  نز  ود  اـی  درم  ود  یتح  ناوتب  هک  تسا  نکمم 
. دناهدش قلخ  ربارب  یلو  دناهدشن  هدیرفآ  رگیدکی  دننامه  مدرم  تسین . نینچ  يدننامه  هکیلاح  رد  تسا ، هنالداع  ًاعقاو  بولطم و  يربارب ،

مینک روصت  هکنیا  يارب  ياهنیمز  چیه  دنامیمن . یقاب  تسا  درم  زا  رتتسپ  نز  هک  نیا  روصت  يارب  ییاج  يزیامت ، نینچ  نتشاد  رظن  رد  اب 
، دوب درم  ماقم  هباشم  تسرد  وا  ماقم  رگا  درادن . دوجو  تسا ، درم  زا  رتمک  یتیمها  ياراد  درادن ، درم  هباشم  قوقح  هکنآ  لیلد  هب  نز  هک 

ناشن دـهدیم  درم  هباشم  هن  يواـسم و  قوقح  نز  هب  مالـسا  هک  تقیقح  نیا  تسین . نینچ  هک  دـشیم ، درم  زا  يرگید  هخـسن  نز  هاـگنآ 
مالسا نینط  نیا  تسا . لئاق  یلقتـسم  تیـصخش  وا  يارب  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  وا  هتفرگ ، رظن  رد  یتسرد  هب  ار  نز  مالـسا  هک  دهدیم 
ياراد ًاساسا  نز  ایا  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  هک  تسین  مالـسا  نیا  درادنپیم . يدـب  رذـب  ناطیـش و  لوصحم  ار  نز  هک  تسین 
ًالماک ار  هتکن  نیا  نآرق  دـنکیمن . شنزرـس  هانگ  نیتسخن  باکترا  يارب  ار  اوح  اهنت  مالـسا  جـیار ، دـیاقع  فالخ  رب  ریخ ؟ ای  تسا  حور 

اهنآ يود  ره  هب  دنوادخ  شـشخب  هبوت ، زا  سپ  و  دـندش ، هانگ  بکترم  ود  ره  دـندش ، هسوسو  اوح  مه  مدآ و  مه  هک  تسا  هدرک  نشور 
هانگ نیتسخن  يارب  رتشیب  مدآ  نآرق  رد  هک  دسریم  رظن  هب  روطنیا  تقیقح  رد  دـیناشوپ .  ار  اهنآ  يود  ره  دـنوادخ  سپـس  تفرگ و  قلعت 

تینما وا  هب  دراد ، یگنهامه  وا  تعیبط  اـب  هک  تسا  يزیچ  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  مالـسا  هک  هچنآ  دریگیم . رارق  شنزرـس  دروم 
يدازآ قح  زا  هزورما  ناـنز  زا  يرایـسب  دـنکیم . تظفاـحم  یگدـنز  ياـهیراوشد  دـعاسمان و  طیارـش  ربارب  رد  وا  زا  دـشخبیم و  لـماک 

همه هنافسأتم  اما  دنربارب ، نادرم  اب  هک  دننک  رهاظت  دنشاب و  هتشاد  يدمآ  رد  دننک و  راک  هتفر ، نوریب  هناخ  زا  ًالقتسم  ات  دننکیم  هدافتـسا 
رد نز  ماقم  تسین ، هدشهتخانـش  هک  هچنآ  تسا . هدشهتخانـش  حـضاو و  رایـسب  هلئـسم  نیا  دوشیم . مامت  ناـشیاههداوناخ  تمیق  هب  اـهنیا 
هب مالـسا  رد  نز  . 1 میهد : ارق  یـسررب  دروم  ار  نانز  دروم  رد  مالـسا  عضوم  هک  تسا  هدـش  شـشوک  يدـعب  ياهـشخب  رد  تسا . مالـسا 

يواسم مهس  ياراد  ياهبنج  ره  رد  وا  تکارش  نیا  اب  دوشیم . هتخانش  تیمسر  هب  رشب  لسن  دیلوت  رد  درم  لماک  يواسم و  کیرش  ناونع 
رد هک  تسا  تیناسنا  ییاناوت و  ردـقنامه  وا  نورد  رد  دریگیم و  هدـهع  رب  ار  يربارب  ياـهتیلؤسم  تسا ، يواـسم  قوقح  ياراد  وا  تسا .

فلتخم لـیابق  رایـسب و  ياههبعـش  هاـگنآ  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  تسخن  ار  امـش  هـمه  اـم  مدرم ، يا  دـیامرفیم : دـنوادخ  وا  کـیرش 
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هک دهدیم  ناشن  دـهدیم  درم  هباشم  هن  يواسم و  قوقح  نز  هب  مالـسا  هک  تقیقح  نیا   (. 49:13  ..«) دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ 
ياهتیلوئـسم ماجنا  رد  نز  . 2. تسا لئاق  یلقتـسم  تیـصخش  وا  يارب  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  وا  هتفرگ ، رظن  رد  یتسرد  هب  ار  نز  مالـسا 

درم زا  رتفرحنم  هن  رتتسپ و  هن  وا  یناسنا  تعیبط  تسا . ربارب  درم  اب  شکین  لامعا  يارب  شاداپ  تفاـیرد  نینچمه  یعمج و  یـصخش و 
اریز دشن . لئاق  درم  نز و  نایم  یتوافت  چیه  دومن ، بجاو  ناناملسم  رب  ار  ملع  بلط  مالسا  هک  یماگنه  دنرگیدکی . ياضعا  ود  ره  تسا .

يدازآ قح  ياراد  نز  . 4 تسا . بجاو  درم  نز و  زا  یناملـسم  ره  رب  ملع  بلط  هک  درک  مالعا  (ص ) دمحم شیپ ، نرق  هدراهچ  دودح  رد 
دراد قلعت  ثنؤم  سنج  هب  هکنیا  رطاخ  هب  اـهنت  دـناوتیمن  دریگیم و  رارق  هجوت  دروم  وا  تسرد  يارآ  تسا  درم  هزادـنا  هب  تسرد  ناـیب 
ریاس ای  ربمایپ و  اب  هکلب  دندرکیم  نایب  هنادازآ  ار  دوخ  دیاقع  اهنت  هن  نانز  هک  تسا  هدـش  شرازگ  خـیرات  نآرق و  زا  دوش . هتـشاذگ  رانک 

، تالماعم دادرارق ، ِدـقع  رد  يواسم  قوقح  نز  هب  مالـسا  . 5 دندومنیم .  تکرـش  يدـج  تاثحابم  رد  ای  هدرک و  ثحب  ناملـسم  ناربهر 
کی زا  رتمک  ای  رتشیب  وا  تازاجم  ناسکی  دروم  کی  رد  دوش ، یفالخ  بکترم  نز  رگا  دـنکیم . اطعا  لقتـسم  تیکلام  دـمآرد و  بسک 

اهراب و نآرق  دریذـپیمن . ار  دنتـسه  درم  نز و  نایم  ضیعبت  ای  نانز و  هیلع  رب  بصعت  هب  لـیامتم  هک  يدارفا  زگره  مالـسا  . 6 تسین . درم 
نز هب  اهنت  هن  مالسا ، زا  شیپ  . 8  (. 16 : 59  ) دهدیم رارق  شنزرس  دروم  دنتـسه  نادرم  زا  رتتسپ  نانز  دندوب  دقتعم  هک  ار  یناسک  اهراب 
زا مالـسا  دشیم . هدرب  ثرا  هب  نادرم  طسوت  هک  دشیم  هتفرگ  رظن  رد  یکلمیام  ناونع  هب  نز  دوخ  هکلب  تفرگیمن  قلعت  ثرا  زا  یمهس 
وا هب  قلعتم  مهس  نیا  تخانـش . تیمـسر  هب  ار  نز  رد  دوجوم  یناسنا  ياهتیفیک  تخاس و  ثراو  کی  ندیـسر ، ثرا  هب  لباق  کلمیام  نآ 

موس کی  دروم  رد  هک  تسا  زاجم  یلام  بحاص  ره  دنک . مورحم  ثرا  زا  ار  وا  ای  دنک و  بلـس  يو  زا  ار  نآ  دناوتیمن  سکچیه  هدوب و 
یلو دنربب ، ثرا  یفوتم  درف  کلمیام  زا  هک  دنراد  قح  يواسم  روط  هب  درم  مه  نز و  مه  لصا ، رد  دنکب ، ار  یتیصو  ره  دوخ  کلمیام  زا 

يرتشیب مهـس  صاـخ  دراوم  نیا  رد  درم  اـهنآ  رطاـخ  هب  هک  یلیـالد  دـشاب . تواـفتم  تسا  نکمم  دـننکیم  تفاـیرد  کـی  ره  هک  یمهس 
دنمزاین ماوقا  هداوناخ و  رسمه ، یگدنز  لماک  نیمأت  لوئسم  ییاهنت  هب  هک  تسا  یسک  درم  هکنیا  لوا  تسا : ریز  حرش  هب  دنکیم  تفایرد 

. دـنک نیمأت  یبسانم  روطب  ار  شناگتـسباو  دریگب و  هدـهع  رب  ار  یلام  ياهتیلوئـسم  مامت  هک  تسوا  هفیظو  نیا  نوناق ، ساسارب  تسا . دوخ 

. دوشیم مورحم  تسا  هدرک  راک  نآ  يارب  هک  هچره  زا  عقاو  رد  وا  دنکیم ، تفایرد  درم  کی  زا  رتمک  نز  کی  هک  یماگنه  هکنآ ،  مود 
هدیـسر اهنآ  هب  یثنخ  عبنم  کی  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسین . وا  ياهـشالت  ای  دمآرد و  بسک  هجیتن  دوشیم ، هدرب  ثرا  هب  هک  یکلمیام 

عون کی  نیا  دـناهدرکن . شالت  نآ  هب  ندیـسر  يارب  نز  هن  درم و  هن  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . هفاضا  ای  هداعلاقوف  يزیچ  عقاو  رد  تسا ،
طـسوت عیزوت  نیا  هک  یماـگنه  صوصخب  دوش  عیزوت  اهتیلوئـسم  يرارطـضا و  ياـهزاین  ساـسارب  تسیاـبیم  یکمک  ره  تسا و  کـمک 

 . تسوا شنم  تیصخش و  ظفح  وا و  هیحور  تایقالخا و  ندنام  ملاس  نز ، ماجسنا  نارگن  تدش  هب  مالـسا  دوشیم . میظنت  دنوادخ  نوناق 
دراوم زا  یـضعب  رد  . 9. تسوا فیاـظو  اـب  بساـنتم  ییاـبیز  هب  وا  قوقح  تسوا . هتـسیاش  هک  تسا  هدیـشخب  ار  یهاـگیاج  نز  هب  مالـسا 

زا ياهناشن  چـیه  ًاددـجم  زین  نیا  تسا . زاین  دروم  نز  کی  درم و  کی  ای  درم ، ود  تداهـش  یندـم ، ياهدادرارق  یخرب  رد  نداد  تداـهش 
کی ناونعب  اریز  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  دادرارق  نیفرط  قوقح  تینما  يارب  هک  تسا  يرایعم  نیا  تسین . درم  هب  تبـسن  نز  یتسدورف 

رد نیفرط  زا  یکی  قوقح  نتفر  تسد  زا  ثعاب  تسا  نکمم  هبرجت  دوبمک  نیا  دنتـسین . هبرجت  اب  نادـنچ  نانز  یلمع  یگدـنز  رد  نوناـق ،
هعماج رد  تلادع  ات  دنکیم  کمک  دهدیم و  یندم  یگدنز  رد  افیا  يارب  یشقن  نز  هب  رایعم  نیا  تقیقح ، رد  دوش ، یـصاخ  دادرارق  ره 

.10 تسین . وا  ماقم  رظن  زا  درم  هب  تبـسن  نز  ندوب  تسدورف  يانعم  هب  ًامازلا  یندـم ، یگدـنز  رد  هبرجت  دوبمک  لاحره ، رد  دوش . راوتـسا 
کی ناونع  هب  تسا . رانکرب  یلام  تادـهعت  ماـمت  ینید ،  فیاـظو  زا  یـضعب  زا  تساـهنآ . دـقافدرم  هک  تسا  رادروخرب  یتازاـیتما  زا  نز 

ياهیرهم ياـضاقت  شاهدـنیا  رهوش  زا  دـناوتیم  وا  رـسمه ، کـی  ناونع  هب  تسا  يرتـشیب  راـختفا  شزرا و  ياراد  دـنوادخ  رظن  رد  رداـم ،
ياهتیلوئسم هرادا  رد  دشاب و  هتشاد  يدمآرد  دوخ  زا  دنک و  راک  هک  دهاوخب  وا  رگا  و  دوب . دهاوخ  وا  هب  قلعتم  ًامامت  هک  دنکب  ار  بسانم 

درم رـس  تشپ  نز  زاـمن ، ماـگنه  رد  . 11 دـنک . نینچ  هک  تسا  دازآ  وا  يو ، فرـش  ماجـسنا و  ظفح  طرـش  هب  دـنک ، تکراـشم  هداوناـخ 

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 419 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تدابع لاح  رد  دناوتب  سکره  هک  تسا  نآ  يارب  زامن  رد  فوفص  مظن  تسین . درم  هب  تبسن  يو  یتسدورف  زا  ياهناشن  نیا  اما  دتسیایم ،
ناملسم نز  . 12 دـنریگیم . تروص  زکرمت  ساسا  رب  یمالـسا  ياهزامن  هک  ارچ  تسا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  دـنک . ظـفح  ار  دوخ  زکرمت 

، اهفعـض زا  ار  وا  سفن  دناوتیم  هک  تسا  يزیچ  دـشوپب  تسیابیم  وا  هک  یباجح  تسا . باجح »  » مان هب  یمالـسا  یتنـس  اب  هارمه  هشیمه 
ماجسنا نارگن  تدش  هب  مالسا  دنک . ظفح  یقالخایب  زا  ار  شتیصخش  زیمآتوهش و  ياههاگن  زا  ار  شنامشچ  تیلوغـشم ، زا  ار  وا  نهذ 

. تسوا هتسیاش  هک  تسا  هدیـشخب  ار  یهاگیاج  نز  هب  مالـسا  تسوا .  شنم  تیـصخش و  ظفح  وا و  هیحور  تایقالخا و  ندنام  ملاس  نز ،
يرگید زا  رتنیگنس  کی  چیه  تسا و  هدش  ظفح  یبوخ  هب  فیاظو  قوقح و  نایم  نزاوت  تسوا . فیاظو  اب  بسانتم  ییابیز  هب  وا  قوقح 
ساسارب ناـنز ، رب  ار  نادرم  هکناـنچمه  تسا ، یقح  نادرمرب  ار  ناـنز  و  : » تسا هدـش  ریوصت  نآرق  هیا  نیا  رد  نز  لـماک  هاـگیاج  تسین .

نز رب  طلست  يارب  ندیـشخب  رابتعا  ای  يرترب و  يارب  یتلع  زایتما ، نیا  تسا .  يرترب  ینازیم  هب  نانآرب  ار  نادرم  و  تسا ، حیحـص  هک  هچنآ 
نیا تـسوا . هدـهعرب  هـک  تـسا  يدودـحمان  تادـهعت  ناربـج  روـظنم  هـب  تـسا و  درم  هفاـضا  ياهتیلوئـسم  بساـنتم  يرترب  نـیا  تـسین .
هزوح تیاـس  خّرف - روسفورپ  تسین . مه  يرگید  طـسوت  یکی  بوکرـس  اـی  يرگید و  رب  یکی  طلـست  ینعم  هب  یتح  هفاـضا  ياهتیلوئـسم 

يرتهک صیخلت :  میظنت و 

! نانز ام  تردق 

هچ هنودـب  مدآ  یکـشاک  هنوخ !؟ يوت  یتسـشن  الاح  یتفرگ  يرـسارس  هاگـشناد  زا  سناـسیل  قوف  يدیـشک  تمحز  همه  نیا  یکلفط !!!!!!
یمن هیلاع  تالیـصحت  هک  ندرک  گرزب  هچب  يزپشآ و  هگید  هزادـنیمن ! تمحز  وشدوخ  ردـق  نیا  هگید  تقونوا  هشراظتنا . رد  یتشونرس 

دیا هدرک  راک  ای  هدناوخ و  سرد  اهلاس  هک  دیشاب  ییاهنز  زا  هتسد  نآ  زج  رگا  هن ؟ ای  تسه  انشآ  امش  يارب  تالمج  نیا  مناد  یمن  داوخ !
لماک ییانـشآ  اه  هژاو  نیا  اب  امتح  دـیوش ، نیـشن  هناخ  ناتدـنزرف  تیبرت  ای  ییوشانز و  یگدـنز  ظفح  يارب  هراـبکی  تروص  هب  سپـس  و 

بـسانم تصرف  ای  هشیمه  اما  مسیونب . یتشاددای  هعماج  رد  نز  تیمها  شقن و  دروم  رد  مراد  تسود  هک  تسا  ینـالوط  ياهتدـم  دـیراد .
هک دنتـسه  يا  هدـع  هشیمه  منک  لماک  ار  بلطم  نیا  رگا  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رطـس  دـنچ  نتـشون  زا  دـعب  هکنآ  ای  هدادـن و  تسد 
هچ منک و  لـقتنم  تسرد  ار  مروظنم  مناوتب  هچدوـش  هتـشون  دـیاب  بلطم  نیا  منک  یم  ساـسحا  نـالا  یلو  دـنوش . یم  روـخلد  تحاراـن و 

يدـنب هقبط  ار  زیچ  همه  دنتـسناوت  اهمدآ  هک  یتقو  زا  رـشب ، تقلخ  يادـتبا  زا  هکنیا  زا  مینک . عورـش  اـجنیا  زا  ار  بلطم  تسا  رتهب  مناوتن .
يرتشیب ياهب  شزرا و  هنادرم  ياهراک  هب  هشیمه  دنزادرپب ، زیچ  همه  يدنب  زایتما  هب  تیعقاو ) هن  (و  ناش ینهذ  تاروصت  ساسا  رب  دـننک و 

تیمها و مک  ياهراک  زج  هشیمه  لزنم و ..  روما  هب  یگدیسر  نادنزرف ، تیبرت  هچب ، ندروآ  ایند  هب  لثم  هنانز  ياهراک  لباقم  رد  دنداد و 
لیدبت نز ،  هب  تبـسن  برغ  رکفت  تاغوس  اهنت  دش . یم  هداد  هولج  دهد ، یمن  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ینادنچ  تقو  هک  تیمها  یب  یتح  ای 

هدوب و لاونم  نیمه  هب  عضو  هدوب  ایند  ایند  ات  دوب . شا  یـساسا  مهم و  ياـه  شقن  زا  يو  ندرک  رود  يراـجت و  يـالاک  کـی  هب  وا  ندرک 
رد صوصخ  هب  ریخا  ياـه  هدـس  رد  دـنچ  ره  شزرا . مک  ناـشدوخ  ياـهراک  تسا و  هنادرم  ، مهم ياـهراک  هک  دـندوب  هتفریذـپ  مه  اـهنز 

لثم یطارفا  ياـهجوم  اـی  میهد و  یم  تیمها  اـهنز  هب  اـم  هک  دوش  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  عوـضوم  نیا  تسا  هدـش  یعـس  یبرغ  ياـهروشک 
نانز هدـش  مگ  شزرا  يارب  دنتـسناوت  يراک  اعقاو  هن  دـندوب و  هدرب  یپ  نز  یعقاو  شزرا  هب  هن  کی  چـیه  اما  تفرگ ، لکـش   ... مسینیمف و

مهم و ياه  شقن  زا  يو  ندرک  رود  يراجت و  يالاک  کی  هب  نز  ندرک  لیدـبت  دـیدج ، ياه  یقلت  زرط  نیا  تاغوس  اـهنت  دـنهد . ماـجنا 
هب قیوشت  ار  نانز  هکلب  دـنهد  ناشن  ار  نز  یعقاو  شقن  دنتـسناوتن  اهنت  هن  ناش  هتخپان  یحطـس و  ياه  هاگدـید  اـب  اـهنآ  دوب . يو  یـساسا 

تقو ناتنادـنزرف  يارب  رتـمک  دیـشاب ، هناـخ  زا  نوریب  رتـشیب  ردـق  هچ  ره  هک  دـنداد  هوـلج  هنوـگنیا  دـندرک و  هنادرم  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا 
هتبلا دـیوش . یم  قفوم  لماک و  نز  کی  يوگلا  هدوب و  رت  قفوم  دـینک ،  ناـت  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  اـهراک و  فقو  ار  ناـتدوخ  دـیراذگب ،

لاسرا هعماج  دارفا  هب  اتدـمع  هک  يا  هناسر  يریوصت و  ياهمایپ  اما  دـش  یمن  ناونع  هعماج  رد  راکـشآ  ینلع و  روط  هب  دراوم  نیا  املـسم 
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یمالسا روشک  کی  ام  روشک  هکنیا  مغر  یلع  داتفین و  یبرغ  ياهروشک  رد  اهنت  قافتا  نیا  هتبلا  تسا . هلاسم  نیا  شخب  دیون  ددرگ ،  یم 
دـنامن و بیـصن  یب  تاریثات  نیا  زا  زین  ام  هعماج  لاح  ره  رد  اما  تسا  لیاق  يا  هژیو  ياهـشزرا  نانز ، تلزنم  ناـش و  يارب  مالـسا  تسا و 

یم سرد  ردـق  نآ  ام  نارتخد  رگید  میتسه . یلـصا  ياه  شقن  زا  نام  هعماج  نانز  زا  یخرب  نداتفا  هلـصاف  دـهاش  رتشیب  هچ  ره  اـم  نونکا 
يرتشیب تعرـس  اب  هک  دنهد  یم  جرخ  هب  راک  تشپ  ردق  نآ  . دنوش یم  یلاع  شزومآ  زکارم  هاگـشناد و  دراو  نارـسپ  رباربود  هک  دـنناوخ 

هتبلا دننیشن . یمن  ياپ  زا  دنورب ، دمآرد  رپ  بوخ و  ياهراک  رـس  رب  ات  هک  دننک  یم  شالت  ردق  نآ  هدش و  یلیـصحت  رت  یلاع  عطاقم  دراو 
رپ دادعتـسااب و  اـناوت ، نارتـخد  ناـنز و  نینچ  هک  تسا  هعماـج  راـختفا  ثعاـب  سکعرب  هکلب  تسین  داـقتنا  دروم  دراوم  نیا  زا  کـی  چـیه 

ناردام زورما و  نارتخد  هک  دشاب  نیا  زا  رت  نیرفآ  راختفا  دناوت  یمن  زیچ  چیه  یمالسا  هعماج  کی  يارب  عطق  روط  هب  دراد . دوجو  یشالت 
زا يرایـسب  هک  دوش  یم  عورـش  اجنآ  زا  لکـشم  اـما  دنـشاب  رادروخرب  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  تالیـصحت و  حطـس  نیرتـالاب  زا  يو  يادرف 

. دننک جاودزا  عقوم  هب  دیاب  دـننک  یم  شومارف  هک  دنتـسه  یلغـش و ..  تیعقوم  بوخ ، راک  لیـصحت ، همادا  سرد و  قرغ  ردـقنآ  نارتخد 
رگا دنوش و  یمن  دنزرف  بحاص  اهلاس  ناش  یلیصحت  یلغـش و  تیعقوم  ظفح  يارب  دننک  جاودزا  نایفارطا  روز  برـض و  رازه  هب  مه  رگا 

نامیاز یـصخرم  مامتا  زا  دعب  هلـصافالب  دـنوش ، دـنزرف  بحاص  یگلاس  دـنچ  یـس و  زا  دـعب  هرخالاب  هیانک  هنعط و  روز و  رازه  اب  زاب  مه 
همانرب قیقد  منک ، یم  رکف  بوخ  نز ،  کی  ناونع  هب  یتقو  هتبلا  راک . لحم  رد  رـضاح  ردام  تسا و  كدوک  دهم  مزاع  كدوک  هک  تسا 

يرثا منیب  یم  منک  یم  یـسررب  ار  یملع  ریغ  یملع و  تالاقم  مناوخ ، یم  ار  قفوم  دارفا  اـب  هبحاـصم  منک ، یم  لاـبند  ار  ینویزیولت  ياـه 
رـس هب  یلیمحت  گنج  رد  لاس  تشه  ام  دـینک . تقد  یمک  الثم  تسین . هعماج  رد  نز  یعقاو  شقن  نایب  زا  لـمات  لـباق  هناـعطاق و  نشور ،

زا ناشمهـس  یلیمحت  گنج  ياهلاس  یط  رد  هک  ینادرم  رایـسب  هچ  دـندرک ، راثیا  يراکادـف و  هناعاجـش ، اـم  ناـناوج  لاـس  تشه  میدرب .
همه اب  دندوب . رود  دوخ  هداوناخ  ردام و  زا  اههام  هک  ینادنزرف  رایسب  هچ  دوب و  ناشرسمه  اب  یتبحص  مه  زور  دنچ  اهنت  كرتشم  یگدنز 
چیه میزادرپ  یم  اهلاس  نآ  رورم  هب  یلک  روط  هب  میناوخ و  یم  ار  تارطاـخ  مینیب ، یم  ار  گـنج  دنتـسم  ياـه  هماـنرب  یتقو  فاـصوا  نیا 
نانز مهس  یتسارب  اما  دوش  یم  هیارا  هاتوک  یتارطاخ  ارذگ و  ياه  هنحص  یلک ، یتاراشا  هتبلا  مینک . یمن  هظحالم  نانز  زا  یگنر  رپ  شقن 

تعاجـش همه  نیا  هلاس  دنچ  تسیب و  ناناوج  نیا  هب  یـسک  هچ  هک  دسرپ  یمن  ار  لاوس  نیا  سکچیه  ارچ  دوب ؟ ردق  نیمه  اهلاس  نیا  رد 
روـضح ههبج  رد  هفقو  یب  اـهلاس  هدـنمزر  نـالف  رگا  دـسرپ  یمن  یـسک  ارچ  اـی  و  درک ؟ تیبرت  ار  اـهنآ  یـسک  هـچ  تخوـمآ ؟ ار  راـثیا  و 

ناوج همه  نیا  میدرگرب ؟ بقع  هب  لاس  تسیب  ارچ  الـصا  دوب ؟ اهلاس  نیا  رد  يو  نادـنزرف  یبرم  لوئـسم و  یـسک  هچ  تشاد ، هناـعاجش 
زا غارـس  ییوگتفگ  ای  همانرب و  هبحاصم ، مادـک  رد  لاـح  هب  اـت  میراد . ینیرفآ و ..  راـک  یگنهرف ، یـشزرو ، یملع ، ياـه  هطیح  رد  قفوم 
هب دـنا و  هدـمآ  ایند  روشحلـس  نامرهق و  دنمـشناد و  اتاذ  ییوگ  هک  دوش  یم  دروخرب  دارفا  نیا  اب  يروط  دـش ؟ هتفرگ  اهنآ  یلـصا  ناـبغاب 

يدنزرف نینچ  هک  يدرک  هچ  وت  ردام  میوگ  یمن  ارچ  میریگ ؟ یمن  اهنآ  ناردام  زا  یغارـس  ارچ  دنتـسه ؟ اجک  نانز  عقاوم  نیا  رد  یتسار 
هک میدرک  شومارف  مه  نانز  ام  دوخ  هک  دشن  هدید  نارتخد  نانز و  شقن  يرشب  تایح  خیرات  یط  رد  ردق  نآ  دیاش  يداد ؟؟؟؟؟ شرورپ 

يروآ دنزرف  میدرک  رواب  مه  نامدوخ  هک  دش  هتفرگ  هدیدان  نانز  تبثم  تاریثات  اه و  شقن  ردق  نآ  میراد ؟ يا  هدـنزاس  مهم و  شقن  هچ 
ار دوخ  تاـقوا  رتشیب  هچ  ره  ضوع  رد  تسا و  نز  کـی  یناوتاـن  فعـض و  هطقن  زا  ناـشن  يراد  هناـخ  درادـن . یتـیمها  يرورپ  دـنزرف  و 
هب هچ  دوشن ، هدـید  هچ  دوش و  هدـید  ناـنز  شقن  هچ  لاـح  ره  رد  میتسه . رت  قفوم  مینک  هماـنرب و ..  قوف  ياـهتیلاعف  راـک و  لـحم  فرص 
رد دوخ  ذوفن  ریثات و  هجوتم  نانز  هک  رتهب  هچ  یلو  تشاذـگ  دـنهاوخ  ار  دوخ  ریثات  اـهنز  دوشن ،  هچ  دوش و  هداد  تیمها  هناـنز  ياهـشقن 
رد ناشلاعف  روضح  نانز و  یعامتجا  تیلاعف  درادن  دصق  سکچیه  هک  منک  یم  بلج  هلاسم  نیا  هب  ار  امش  هجوت  هتبلا  . دنشاب يرشب  تایح 
نآ رد  نز  لاعفروضح  نودب  ملاس  هعماج  کی  هک  ارچ  دهدرارق ،  تساوخزاب  دروم  ای  دهد و  هولج  تیمها  مک  هتفرگ ، هدـیدان  ار  هعماج 

ینعی دوخ  یـساسا  یلـصا و  ياه  شقن  زا  ام  نانز  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تسام  رظن  روظنم  اجنیا  رد  هچنآ  اما  دسرب  لامک  هب  دناوت  یمن 
فیاظو زا  تلفغ  دنتـسین . یعامتجا  نالاعف  ای  لغاش و  نانز  اهنت  ام  بطاـخم  هتبلا  دـص  دـنا و  هدـش  لـفاغ  ندوب  رـسمه  ندرک و  يرداـم 
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مراد رطاخ  هب  دنا . هدنام  زاب  شیوخ  یلصا  تلاسر  تیلوئسم و  زا  هتـشگ و  هدهاشم  رایـسب  زین  راد  هناخ  نانز  نایم  رد  يرـسمه  يردام و 
تیبرت رد  يرثوم  رایـسب  شقن  شردام  هک  دـیدرگ  هعیـش  ياملع  رخافم و  زا  لیلد  نیا  هب  يراصنا  خیـش   ، مدـناوخ اـهباتک  زا  یکی  رد  هک 

اهتـسکش و اـهتیقفوم ، ناـتدوخ ، هب  میورب ؟  رود  هار  ارچ  داد .  یمن  ریـش  وـضو  یب  ار  يو  هاـگچیه  ـالثم  تـشاد و  يو  يداـقتعا  ینید و 
شقن هچ  لاح  ره  رد  دـید . دـیهاوخ  ار  ناتردام  رثا  اپ و  در  لحارم  نیا  همه  رد  دـینک  تقد  بوخ  رگا  دـینک  هجوت  نات  یگدـنز  دـنیآرف 

روما نایدـصتم  نازاس ، همانرب  هچ  یلک  روط  هب  دوشن و  هچ  دوش و  هداد  تیمها  هنانز  ياهـشقن  هب  هچ  دوشن ، هدـید  هچ  دوش و  هدـید  نانز 
دوخ ریثات  اهنز  دنهدن ، هچ  دنهدب و  رارق  هجوت  دروم  ار  يرـسمه  يردام و  تاریثات  اه و  شقن  نازاس و ..  ملیف  ناراگن ، خـیرات  یگنهرف ،

رد یتبثم  شقن  دـنناوتب  رتشیب  هچ  ره  اـت  دنـشاب  يرـشب  تاـیح  رد  دوخ  ذوفن  ریثاـت و  هجوتم  ناـنز  هک  رتهب  هچ  یلو  تشاذـگ  دـنهاوخ  ار 
ام دندنام ، لفاغ  نانز  تیمها  شقن و  زا  زین  ایند  همه  رگا  هک  تسا  نیا  همه  زا  رت  مهم  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  یگدـنز 

نایراطع میرم   : هدنـسیون نایبت -  یگدنز  هداوناخ و  هورگ  مینامن . لفاغ  هعماج  هداوناخ و  رد  دوخ  هدـنزرا  شقن  يراذـگ و  ریثات  زا  نانز 
يدواد ادن  میظنت : 

؟! میدش ربارب  اهدرم  اب  هرخالاب 

اهدرم هک  دش  هچ  میدیمهفن  ام  و  لوبق ! دینک  یم  رارصا  ردق  نیا  هک  الاح  دنتفگ : اهدرم  میشاب . امش  لثم  میهاوخ  یم  میتفگ : اهدرم  هب  ام 
شهب دیاب  هک  یقاروا  میتشاد و  تنوسماس  ای  یمرچ  فیک  میدوب . هدش  اهنآ  نیع  میدمآ ، دوخ  هب  یتقو  دـندش . نابرهم  ردـق  نیا  ناهگان 

میدروآ یم  ار  شا  مخا  دـش و  یم  نامیاوعد  سیئر  اب  دـندوب .... مهم  هک  ییاه  باتک  باسح و  کـچ و  هتـسد  میدرک و  یم  یگدیـسر 
اهنآ میدز ، یمن  وم  اهنآ  اب  رگید  دش ...  یم  رید  مه  ام  ياه  ماو  طسق  دش ، یم  بارخ  مه  ام  نیـشام  میدرک . یم  یلاخ  اه  هچب  رـس  هناخ 

، طقف دوب  هدش  اهنآ  لثم  نامیاهراک  همه  دندوب . هدیـشخب  ار  درم  کی  نایاپ  یب  ياه  یتخبـشوخ  ام  هب  دندوب و  هدرک  لمع  ناش  هدعو  هب 
؟ يا هرقن  هشام  هچناپت  الط ؟ هتسد  ریشمش  دوبن . نامیاه  بیج  رد  دوب ، هدیسر  ام  هب  لسن  هب  لسن  هک  يدادجا  سیفن  حالـس  نم ! يادخ  هن 

یم شرتخد  هب  يردام  ره  هک  يا  هیثرا  نامه  میدوب  هدرک  مگ  میدـیرب ، یم  ار  اهدرم  رـس  نآ  اب  هک  يا  هبنپ  ام  هن !  يزلف ؟ فالغ  يوقاچ 
، قشع دنتفگ  یم  شا  هب  اه  یمیدـق  هک  یفیطل  یفایلا  هلولگ  نآ  تسا . لح  لباق  تالکـشم  همه ي  تسه  نیا  ات  دوب  عمج  شلایخ  داد و 

يردام ره  هک  يا  هیثرا  نامه  میدوب  هدرک  مگ  میدیرب ، یم  ار  اهدرم  رس  نآ  اب  هک  يا  هبنپ  ام  دوب . هداتفا  نامتـسد  زا  هار  يوت  ییاج  کی 
یم شا  هب  اه  یمیدق  هک  یفیطل  یفایلا  هلولگ  نآ  تسا . لح  لباق  تالکشم  همه ي  تسه  نیا  ات  دوب  عمج  شلایخ  داد و  یم  شرتخد  هب 

شدوبان زاب ، ياهرد  تسایـس  اب  اهدرم  میـشاب ، دـقتعم  هئطوت  يروئت  هب  رگا  ای  دوب . هداتفا  نامتـسد  زا  هار  يوت  ییاج  کـی  قشع ، دـنتفگ 
یمرد وناز  هب  ار  دـنمونت  ياـهدرم  نآ  اـب  هک  یتراـهم  و  هنادرمناوجاـن ، یلئود  رد  میدوب . مه  يور  هبور  اـهدرم  اـم و  ـالاح  دـندوب . هدرک 
یقوذ اب  میناوت  یم  ام  طقف  دـننیبب  دنتـشادن  مشچ  دـش . یم  ناـش  يدوسح  دوب  اـه  لاـس  دوبن . يراـج  ناـمحور  ياـه  هلـضع  رد  میدروآ 

یم مینک . تکرـش  دوبن  ياپایاپ  هک  يا  هلماـعم  رد  میدوب  دـلب  هک  میدوب  اـم  طـقف  طـقف و  میزروب ، قشع  کـچوک  ياـهزیچ  هب  هناـکدوک 
دندوب يزیر  رصانع  یتسه ، رد  میرادب . تسود  باتک  باسح و  یب  مینک . فیک  ندیـشخب  ِدوخ  زا  میـشخبب و  میریگن . میهدب و  میتسناوت 

ار نیا  ام  زا  یـضعب  میدق  نآ  دوبن و  نتفیرف  نتـسارآ و  تراهم  طقف  یگنانز  میدـید . یم  ام  دـندید و  یمن  مه  حلـسم  مشچ  اب  اهدرم  هک 
شرهوش ياـه  یتشرد  اـهیگ و  هظحـالم  یب  زا  شرهوش  زا  ینز  یتـقو  تسناد . یم  ار  ندوب  نز  ییاـبیز  نم ، گرزب  رداـم  میتـسناد . یم 

هک دز  یم  فرح  یبیع  لثم  ندوب  درم  زا  رگید ، تسا  درم  تفگ : یم  مارآ  یلیخ  گرزب  ردام  درک ، یم  هیرگ  قه  قه  تشاد و  تیاـکش 
هـصیصخ نیا  ناهج ! رد  تفاطل  سمل  دنا ، مورحم  یتسه  قیاقح  زا  یـشخب  زا  اهدرم  تسناد  یم  گرزب  ردام  تسین . ندش  فرطرب  لباق 

دیاب تخـس  هار  زا  اهدرم  هنوسآ . ادـخ  اـب  اـه  نز  راـک  تفگ : یم  گرزبرداـم  تسا . فیطل  ناـهج  تاذ  تسا و  نز  سنج  راـصحنا  رد 
حالـس هارمه  مه  ار  سردآ  نیا  دـیاش  ادـخ . کیدزن  دـنتفر  یم  تسار  کی  دنتـشاد و  ار  شـسردآ  اه  نز  هک  دوب  يرب  ناـیم  هار  . دـنورب

نانز یصصخت  زا 499تالاقم  هحفص 422 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ام هداد و  هاگـشورف  نب  ام  هب  تکرـش  سیئر  میوش . یم  هفخ  یتخبـشوخ  زا  میراد  مییاجنیا و  نالا  ام  لاح  ره  ه  میدرک . مگ  نام  یمیدـق 
میا و هدیرخ  ینوراکام  بر و  ورسنک و  روش و  هشیش  سکتیاو و  وپماش و  نغور و  زا  رپ  نولیان  ات  هد  مینک . یم  تیصخش  ساسحا  یلیخ 

سیئر تبیغ  میراد  یتخبـشوخ ، دـنا و  هتـشاد  نب  مه  اـهنآ  هک  تکرـش  ياـهراکمه  هیقب  اـب  میرب و  یم  ار  اـه  نولیاـن  تمحز  هـب  مـیراد 
تمـس میـشک  یم  ار  نامیاهراب  میدـیدنخ و  یم  دـنلب  دـنلب و  میروآ و  یم  رد  ار  یناگیاب  تمـسق  یـشنم  يادا  مینک و  یم  ار  ینیزگراک 

ینیریـش يدازآ  هچ  هب  ام  دنیبب  دـنامن  هدـنز  دـش  فیح  تخپ . یم  تسـش و  یم  هناخ  نآ  رد  هک  دوب ! تخبدـب  گرزبردام  ردـقچ  هناخ .
هک دشاب  هدش  رتشیب  ام  ياهراک  یمک  دیاش  هتبلا  میا . هدش  مه  لثم  هک  نیا  تسا  یگرزب  درواتـسد  میدرک . دشر  ردـقچ  ام  متیفای . تسد 

. میزادنا یم  یـشرت  مه  میتسه  سوبوتا  هدننار  مه  نالا  ام  هک  تسا  زیمآ  راختفا  هک ... درادن  یلاکـشا  يواست ! داب  هدنز  نآ  يادف  مه  نیا 
یلیخ ار  ام  نتـسب  عمج  تراهم  اهدرم  میوش . یم  رتاناوت  زور  ره  اـم  اروه ! درادـن . فرح  مه  ناـمریجنا  ياـبرم  میتسه و  ندـعم  سدـنهم 
ظفح سوبوتا  يوت  هداتـسیا  ار  ناشلداعت  دـندلب  تمحز  هب  اهدرم  یتقو  میهد . ماجنا  مه  اـب  ار  راـک  همه  میناوت  یم  اـم  دـننک . یم  لـیلجت 

تـسار ار  هرادا  ياهراک  هناش ، ندرگ و  نیب  لیابوم  یـشوگ  ار ، اهدیرخ  رگید  تسد  اب  میریگ ، یم  ار  هچب  تسد  تسد ، کی  اب  ام  دننک 
یمک دـیاش  هتبلا  میا . هدـش  مه  لثم  هک  نیا  تسا  یگرزب  درواتـسد  میـسر . یم  نامیاهراک  همه  هب  مه  هناخ  رد  هزات  مینک و  یم  سیر  و 
یکی یگنگ ، لیلد  هچ  هب  تسین  مولعم  طقف  هک ... درادن  یلاکـشا  يواست ! داب  هدـنز  نآ  يادـف  مه  نیا  هک  دـشاب  هدـش  رتشیب  ام  ياهراک 

کـشا تروص  نوچ  دـنک  یم  درد  شیاـپ  تسد و  نوچ  دـنز . یم  تلغ  مادـم  یکی  نآ  دـباوخ و  یم  تحار  باوختخر  يوت  بش  ناـم 
نتفر زا  دعب  هدش  روبجم  رادیارـس  دنا ، هتفر  همه  كدوک .... دهم  يوت  هدـنام  جـنپ  تعاس  ات  هچب  شمـشچ . شیپ  دـیآ  یم  يا  هچب  دولآ 

شدوخ تسا ، تحار  اما  درم  نز . ناـج  هب  دـتفا  یم  درادـن . باوخ  اـه  بش  هدـشمگ ، همین  شدوخ . ياـه  هچب  شیپ  دربب  ار  وا  اـه  یبرم 
هدز ي تنس  گرزب  ردام  دنز . یم  اپ  تسد و  دوب ، هک  یسک  هدش و  هک  یسک  نیب  حبص  ات  هتـسخ  جیگ و  نز  درادن . يرگید  همین  تسا .

تیاس عبنم :  يواست ! داب  هدنز  میا . هدیسر  نامقوقح  قح و  همه ي  هب  ام  دنک ؟ كرد  ار  نردم  يزوریپ  نیا  هوکـش  تسناوت  یم  اجک  نم 
يدواد  : میظنت نایبت -  یگدنز  هداوناخ و  هورگ  ناهج 

؟ قشع ای  تردق  يوجتسج  رد  نانز 

ناور حور و  رب  هرطیـس  روظنم  هب  عفانم  بحاص  ياه  هورگ  هک  تسا  یتادیهمت  هلمجزا  هنامز ، جیار  ياه  هکـس  زا  یکی  ناونع  هب  مسینمف 
مسینیمف ههد 1990 ، رد  دنا . هدرک  عادبا  دننک ، یم  میسرت  ناشیارب  اهنآ  هک  ییاه  لآ  هدیا  ندرک  لابند  هب  اهنآ  نتشاداو  هجیتن  رد  نانز و 

ییاههناسر نوتم و  مایپ ، لاقتنا  رازبا  تردق  رب  اکتا  اب  تسناوت  یگنهرف  ياهمایپ  نوتم و  هدننک  رشتنم  هدننک و  دیلوت  کی  ناونع  هب  یبرغ 
ملیف  ) يرصب تادیلوت  هدش ، همجرت  ای  یلصا  نابز  هب  هلجم ) باتک و   ) یتاراشتنا تادیلوت  دننام  نوگانوگ  ياههار  زا  دراد ، رایتخا  رد  هک 
دننام رتمیقتـسمریغ  تاریثأت  نینچمه  تنرتنیا و … و  ياـهتیاسبو  ییویدار ،) ياـههمانرب   ) یتوص تادـیلوت  اـهنآ ،) دـننام  سکع و  و 

هب هک  ینانز  تینهذ  هب  نآ  دـننام  یللملانیب و  ياهنامزاس  اهداهن و  رد  ذوفن  ناهج و  ياـههناسر  رد  اهتـسینیمف  تامادـقا  زا  راـبخا  راـشتنا 
نانز ینعی   ) نانز زا  یـشخب  دزن  کینومژه  نامتفگ  هب  ًالمع  دهد و  ناماس  دنوش  یم  وربور  نامتفگ  نیا  اب  هدـنیازف  یلکـش  هب  اما  جـیردت 

زا هدـنام  ياج  هب  گنهرف  ربارب  رد  نردـم  یبرغ  نز  شنکاو  ناوت  یم  ار  مسینمف  دوش . لیدـبت  یموس ) ناـهج  هدرکلیـصحت  رکفنـشور و 
نز يربارب  هب  هک  يا  هیرظن  هب  هاگ  نانز و  قوقح  قاقحا  يارب  هتفای  نامزاس  ياه  شبنج  هب  یهاگ  هژاو  نیا  تسناد . ییاپورا  تنس  رـصع 

ناـنز هک  دـنکیم  زاـغآ  هطقن  نیا  زا  میـسنمف  دـنا . هدرک  اـنعم  تسا  دـقتعم  یقوقح  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، یـسایس ، ياـه  هبنج  زا  درم  و 
، يداصتقا تاناکما  نادرم  نوچ  دننکیم  دودحم  ار  نانز  لمع  يدازآ  نادرم  رادتقا  تسا . یمهم  هلئسم  یبوکرـس  نیا  دنوشیم و  بوکرس 

قیدصت ار  نیا  مسینمف  روص  یمامت  تسا . نانز  قوقح  زا  عافد  مسینمف  يانب  گنس  دنراد . دوخ  رایتخارد  ار  يرتشیب  یعامتجا  یگنهرف و 
هب گنهرف  ربارب  رد  نردـم  یبرغ  نز  شنکاو  ناوت  یم  ار  مسینمف  ناویح .  ای  یـش و  هدرب ،  کسورع ، هن  دنتـسه  ناسنا  نانز  هک  دـننکیم 
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هک يا  هیرظن  هب  هاگ  نانز و  قوقح  قاقحا  يارب  هتفای  نامزاس  ياه  شبنج  هب  یهاگ  هژاو  نیا  تسناد . ییاپورا  تنس  رصع  زا  هدنام  ياج 
هب تبـسن  مسینمف  تانایرج  نایم  رد  دنا  هدرک  انعم  تسا  دقتعم  یقوقح  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  هبنج  زا  درم  نز و  يربارب  هب 

یتسیز و تافالتخا  رد  طقف  ار  درم  نز و  توافت  اهتـسینمف  زا  تسخن  هورگ  دراد : دوجو  دروخرب  هوحن  ود  درم  نز و  ناـیم  ياـه  تواـفت 
عماوج رد  هچنآ  ناشیا  رظن  زا  دنرادن . یفطاع  یناور و  ینهذ ، ظاحل  هب  يرگید  توافت  چیه  سنج  ود  دندقتعم  هدرک و  هصالخ  یمادـنا 
ریثاـت تحت  یعاـمتجا و  یگنهرف ، طـباور  لولعم  هکلب  درادـن  یعیبـط  هناوتـشپ  تسا  هدـش  حرطم  هنادرم  هناـنز و  ياـه  تیلباـق  ناوـنع  هب 

يرالاسردپ هتخاس  یگنانز  یسنج و  تیوه  تسا : دقتعم  هتفای  مان  ارگناسنا  مسینمف  هب  هک  هشیدنا  نیا  تسا . رالاس  درم  هعماج  ياهتسایس 
: دوب دـقتعم  یتسینمف - هیرظن  یلـصا  ناـحارط  زا  - راوبود نیمیـس  لاـثم  ناونع  هب  تسین . یگتخاـس  تیوه  نیا  نز ، یعیبـط  تیوه  هدوب و 
اب یتوافت  چـیه  درمو  نز  ياه  تیلباق  دـندرک  تابثا  هکنآ  زا  سپ  اه  تسینمف  دوش .» یم  نز  هب  لیدـبت  هکلب  دـیآ  یمن  ایند  هب  نز  ناسنا  »
رب هعماج  فی  اظو  اه و  شقن  یخرب  لیمحت  رد  یعـس  یتیـسنج ، کیکفت  راعـش  اب  هکنیا  هب  دندرک  مهتم  ار  رالاس  درم  هعماج  درادـن ؛ مه 

حالطـصا ناس  نیدـب  تسا . نانز  هب  ملظ  نیا  دـنک و  یم  رود  مهم  یتیریدـم  اهـشقن  ریاس  شریذـپ  زا  ندوب  نز  هناهب  ار  اهنآ  دراد و  نانز 
هب رالاس  درم  هعماج  هک  دوب  يرـسمه  يردام ، دننام  یلیمحت  یعقاو و  ریغ  ياه  شقن  نآ ، زا  روظنم  دمآ و  دـیدپ  يا » هشیلک  ياه  شقن  »

دوخ و هطلـس  رارمتـسا  يارب  رالاس  درم  هعماج  هبرح  نانز و  ریقحت  تلع  ار  يردام  اه  تسینمف  دومن ، یم  لیمحت  نانز  هب  تیـسنج  هناـهب 
مورحم نز و  نتـشاگنا  تسدورف  يانعم  هب  رما  نیا  هک  دـننک ، یم  دادـملق  رالاس  درم  هعماـج  هطلـس  میکحت  لـحم  ار  هداوناـخو  يرـسمه 

اب یلاوس  دـنا  هدـش  قلخ  يراک  هچ  يارب  مادـک  ره  درم  نز و  هک  شـسرپ  نیا  ور  نیا  زا   . تسا تفرـشیپ  دـشر و  تیلباـق  زا  يو  نتخاـس 
نادرم هچنآ  تسا . یشیامن » ییارجا   » يرما هکلب  هدش  نییعت  شیپ  زا  یتیوه  هن  تیسنج  . » تسا نز  رامثتسا  نآ  فده  هک  تساطخ  يانبم 

شیپاشیپ هک  يزیچ  چـیه  یلو  هنانز ؛ نانز  دـننک و  راتفر  هنادرم  دـیاب  نادرم  هاگنآ  هنانز . ناـنز ، هچنآو  دوش  یم  هنادرم  دـنهد  یم  ماـجنا 
یعامتجا تیعقوم  ءاقترا  هب  نآ  يانعم  نیرت  عیـسو  رد  يرکف  یعاـمتجا و  شبنج  ناونع  هب  مسینمف  درادـن ». دوجو  دـشاب  هنادرم  اـی  هناـنز 
یگتـسباو ياه  هتـشر  ندیرب  لاغتـشا و  قیرط  زا  لالقتـسا  بسک  هب  نانز  ندناوخ  ارف  اب  دشیدنایم و  هعماج  رد  هورگ  کی  ناونع  هب  نانز 

زا دـناشنب و  ندـشردام  جاودزا و  ياج  هب  ار  رادـتقا  سکـس و  دراد  شالت  هداوناخ ،  جاودزا و  رتشیب  فیعـضت  روظنم  هب  نادرم و  اب  دوخ 
دروآ و یم  تیدودحم »   » یعامتجا ظاحل  زا  یگنانز ، هک  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  دـنک . رود  دوخ  یگنانز  زا  رتشیب  رتشیب و  ار  نانز  قیرط  نیا 

ییاضف نینچ  رد  وا  لاح  نیا  اب  دنا ؟  هدش  لیدبت  تیدودـحم  هب  یعامتجا  رظن  زا  کیژولویب  زیارغ  تقو  هچ  زا  دوش .  لقتـسم »   » دـیاب وا 
یم ار  دوخ  یعیبط  لماکت  يولج  شا ، يراک  تالاغتـشا  هب  نتخادرپ  روظنم  هب  ندـش  راد  هچب  جاودزا و  نتخادـناریخأت  هب  اـب  دراد و  رارق 

کی نانز ، قوقح »   » توسک رد  دراذـگ و  یم  سنج  ود  توافت  رب  ار  دوخ  شروی  نوناک  يرگید ، مجاهت  ره  لثم  زین  مجاـهت  نیا  دریگ .
هتفگ هک  روط  نامه  دور . یم  ورف  نایارگ  سنجمه  قوقح  نانز و  زا  عاـفد »   » لدـبم ساـبل  رد  تسا و  هناـنز  يزاـب  سنجمه  موش  هلمح 
ورف هنادرم  شقن  رد  نآ  ياج  هب  دوخ و  یگنانز  شقن  نداهناو  هب  نانز  ندرک  روبجم  قیرط  زا  هعماج  ندرک  تابث  یب  يارب  مسینمف  دـش ،
یپ رد  دوخ ، ترطف  اب  هدش  هناگیب  نانز  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  تسا . هدـش  یحارط  هداوناخ  فلاخم و  سنج  هب  لیامت  فیعـضت  نتفر و 

رد ار  تابثیب  ياهدـمایپ  نیا  دنتـسه . نادرم  اب  يربارب  بسک  اه و  هنیمز  یمامت  رد  نادرم  زا  ندـش  لقتـسم  نوچ  یتسرداـن  ياـه  هرازگ 
یتارییغت رد  زین  نآ  یلجت  درک . وجتسج  دوخ  زا  نانآ  فیرعتزاب  دوخ و  تیعضو  هیلع  نانز  يرگشلاچ  روهظ  رد  ناوتیم  یعامتجا  حطس 

اه ههد  زا  هک  یتیعضو  دشاب . دناوتیم  و …  راک ، طیحم  نورد  ياهـشنت  جاودزا ، شهاک  یگناخ ، نورد  ياهـشنت  قالط و  شیازفا  نوچ 
يداـمتعا یب  هجیتن  رد  نادرم و  هب  تبـسن  ندـیزرو  قشع  ییاـناوت  جاودزا و  زا  ار  نز  اـه  نویلیم  اـکیرمآ ،  صوصخ  هب  برغ و  رد  لـبق 

ياهراک ماجنا  هن  تسا  ناشیگنانز  عبطو  تفارظ  اب  بسانتم  ياهراتفر  نانز ، تین  تسا .  هدرک  رود  دنراد ،  اهنآ  هب  تبـسن  هک  يا  هدنزگ 
قیرط زا  ار  نز  قـشع )  ناـمه  اـی   ) داـمتعا درم  فلاـخم ، سنج  ود  نـیب  جاودزا  کــی  رد  تـسین  يدــننامه  ياــنعم  هـب  يربارب  هـنادرم ،
قشع اب  تردق  لدابت  نیا  دهد . یم  درم  هب  ندرک  نیکمت  قیرط  زا  ار  نتشاد  تسود  تردق  نز  ضوع ، رد  دنک ؛ یم  بلج  يراگتـساوخ 
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هچنآ دـهد . یم  ام  هب  ار  ندرک  دـشر  ناکما  هک  تسا  یناور  يدـیلک  نیا  دـهد . یم  رارق  دوخ  تسرد  هاگیاج  رد  ار  درم  نز و  هک  تسا 
نادرم هب  تبسن  ندیزرو  دامتعا  هب  رداق  یتقو  اهنآ  تسا . هنادرم  قشع  بلاق  رد  هدش  زاربا  تردق  دنتسه ، نآ  ناهاوخ  یتسار  هب  نانز  هک 

هن تسا  ناشیگنانز  عبطو  تفارظ  اب  بساـنتم  ياـهراتفر  ناـنز ، تین  دروآ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  قشع  نیا  ًاـتیاهن  دـنوش ،  ناـشنارهوش )  )
ندیـسر یناسنا و  تلزنم  زا  يرادروخرب  يارب  ربارب  قح  کی  ياراد  ام  یگمه   . تسین يدـننامه  يانعم  هب  يربارب  هنادرم ، ياهراک  ماجنا 

یم تیاضر  هب  هداوناـخ  يربهار  تیاـمح و  قیرط  زا  نادرم  تسین . مه  هیبش  اـهنیا  هب  ندیـسر  يارب  اـم  ياـه  هار  اـما  میتسه .  تیاـضر  هب 
هتبلا دنـسر ؛ یم  تیاضر  هب  هک  تسا  دوخ  قشع  ندرک  هبرجت  قیرط  زا  هداوناـخ و  رـسمه و  هب  دوخ  ندرک  فقو  قیرط  زا  ناـنز  دنـسر و 
تیاس مولعلا  رقاب  هدکـشهوژپ  عبنم :  دـنهد . رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  ار  هداوناـخ  دـیابن  اـما  دـنزادرپب ، لاغتـشا  هب  دـنناوت  یم  مه  ناـنز 

يرفص نیرسن  يروآرف : میظنت و  نایبت  تیاس  یگدنز  هداوناخ و  هورگ  یگدنز  منرت  تیاس  دقراچ  تیاس  هشیدنا  هاگشاب 

تیودهم لآ  هدیا  نانز 

. دـنک یم  افیا  نسحا  وحن  هب  ار  شیوخ  یعاـمتجا  یـسایس  هفیظو ي  دـنزرف ، تیبرت  رب  هوـالع  درم ، شود  اـشود  یمالـسا  هعماـج  رد  نز 
دهاوخ لابند  هب  ار  یتافآ  یمـسج ، یحور و  ياهیگژیو  اهتفارظ و  هب  هجوت  اب  عامتجا ، رد  هعماـج  هرکیپ ي  زا  يدرف  ناونع  هب  نز  روضح 

یم رکذ  يودهم  لآ  هدـیا  نانز  يارب  ار  مهم  رایـسب  لماع  ود  ای  یگژیو  ود  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا : تیمها  زئاح  هلئـسم  ود  تشاد .
هداوناخ ملاس ، يا  هعماج  هکلب  هدرک ،  ظفح  ار  شیوخ  یهلا  ياهـشزرا  هکنیارب  هوالع  دنوش ، سابل  ود  نیا  هب  سبلم  نانز  رگا  هک  دـنک ،

نآ ياراد  نز  رگا  هک  یهلا  ياهبنارگ  رهوگ  ود  تفع  ایح و  ۀّـفِعلا » َو  ِءایَحلاب  ِءاِسنلا  یلَع  َو  . » تخاـس دـنهاوخ  یهلا  ییاـضف  ملاـس و  يا 
رب هک  دشخب  یم  ارنآ  ییاناوت  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  هک  تسا  یتلاح  ینمادکاپ  تفع و  دوب . دهاوخ  يودهم  لآ  هدـیا  نز  دـشاب ،
رد ار  ناسنا  ینمادـکاپ  تفع و  . دزاس دـنمورین  يوق و  مکحم  هدارا ي  اب  ار  ناسنا  دـنک و  ادـیپ  هبلغ  یناسنا  ریغ  ياهـشور  هار و  توهش و 

ياهتیلوئـسم هب  شا  هعماج  ربارب  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  ثعاـب  تسا  تیلوئـسم  یعون  دوخ  نوچو  دـنک . یم  ظـفح  يریذـپ  بیـسآ  ربارب 
هب تسا ، لیلحت  هیزجت و  لباق  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  تفع  مالسلا  مهیلع  همئا  رظن  زا  دشاب . نآ  نداد  ماجنا  رکف  رد  دربب و  یپ  يرتگرزب 

فیفع یصخش  دنا . هدرک  میـسقت  رکف و ... هشیدنا و  تفع  بلق ، ناگدید ، نابز ، تفع  هب  ارنآ  هداد و  میمعت  ار  تفع  نانآ  هک  ینعم  نیا 
تـسا نآ  فیفع  مشچ  نیاربانب  دشاب . امرفمکح  شیگدـنز  نوئـش  مامت  شحراوج و  اضعا و  هیلک  رد  تفع  رهاظم  هک  تسا  نمادـکاپ  و 
تمایق رد  اهمشچ  همه ي  : » دنیامرف یم  نایعیـش  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکن . هاگن  مرحمان  هب  ددنبرب و  مارح  رب  ار  ناگدید  هک 

زا بش  ياهلد  رد  هک  یمـشچ  ادخ -  تعاطا  رد  دشاب  رادیب  هک  يا  هدید  درکن -  هاگن  مرحمان  هب  هک  یمـشچ  مشچ - : هس  رگم  دننایرگ 
زا سپ  تلالـض  یهارمگ و  - 1 مراد : میب  زیچ  هس  زا  متما  رب  نم  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  ربماـیپ  تسا .» هدرک  هیرگ  ادـخ  فوخ 

دمحم و لآودمحم  ایادـخ  دومرف : یـسنج و  هزیرغ  لامعا  هب  لیامت  یتسرپ و  مکـش  هدـننک 3 - هارمگ  ياه  هنتف  ییامنهار 2 - تیادـه و 
اب شیاین و  اعد و  ادـخ ، دزن  رد  اهراک  نیرت  بوبحم  دـندومرف : بلاطیبا  نب  یلع  ماما  امرفب . اطع  ینمادـکاپ  تفع و  تمعن  ار  شناتـسود 

ینمادکاپو تفع  نموم  صخـش  ییابیز  دنومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینچمه  تسا . ینمادکاپ  تفع و  اه  یگدنب  اهتدابع و  نیرت  تلیـضف 
يارب تنیز  شیارآ ، یباجح ، یب  دـشاب ، هتـشاد  ایح  ینز  رگا  دریگ . یم  ار  تاـفارحنا  يولج  هک  ییورین  تسا و  ناـمیا  هناـشن  اـیح  تسا .

نانز يودـهم  تموکح  رد  دراد . یم  هگن  ملاس  زین  ار  هعماج  دوخ ، تمالـس  رب  هوالع  هدرک و  كرت  ار  مرحماـن و ... اـب  دروخرب  مرحماـن ،
zohoortv.com عبنم :  دنا . یمالسا  هعماج  مالسا و  دوخ و  ظفاح  راو  هبیسن  هک  دنا  نانز  هنوگنیا  دنشاب و  تفع  ایح و  لبمس  دیاب 

برغ مالسا و  رد  نز  قوقح  ياهتوافت 

ندیسر هجیتن  رد  اهنآ و  قوقح  عبانم  رد  یـسررب  هار  زا  زج  تسین  نکمم  برغ ، مالـسا و  رد  نز  قوقح  نیداینب  ياهتوافت  هب  یبابیتسد 
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يايرظن یناـبم  لوصا و  هچ  هک  دوش  عقاو  یـسررب  دروم  هتکن  نیا  یقیبـطت  یلیلحت  رد  دـیاب  رگید  تراـبع  هب  کـی . ره  قوقح  یناـبم  هب 
ياهدـنب دافم و  Law و  قوقح ، زا  اـم  دارم  یتـقو  هتبلا  تسا . هدـش  برغ  اـی  مالـسا و  رد  صاـخ  یقوقح  متـسیس  نیا  شیادـیپ  بجوم 
جارختـسا يداع ) نوناق  ای  یـساسا  نوناق  زا  معا   ) نیناوق زا  ار  يرگید  رب  یکی  يرترب  ای  فالتخا  دراوم  ادـتبا  ناوتیم  تسا ، نآ  فلتخم 

هب یفرط  زا  اریز  تسا  رتحیحص  رتلوقعم و  لوا  هار  ًاملسم  اّما  تخادرپ ، اهنآ  داجیا  شیادیپ و  ياههنیمز  للع و  یسررب  هب  سپس  دومن و 
اهنآ دروم  رد  نونکات  هک  يدراوم  هثدحتـسم و  لئاسم  رد  یتح  یقوقح ، يهشیدـنا  متـسیس و  رب  مکاح  لوصا  تایلک و  هب  ندیـسر  لـیلد 
ناـیم نیا  زا  ار  ییاـنبم  نورد  يرواد  ماـظن  کـی  ناوتیم  رگید  فرط  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  هلأـسم  مکح  ناوتیم  تسا ، هدرک  توکس 

متـسیس نآ  ینورد  یگتـسویپ  ماجـسنا و  تفای و  تسد  اهسکوداراپ  تائانثتـسا و  فشک  هب  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هاـگنآ  دومن و  جارختـسا 
روط هب  تهج  نیمه  هب  داد . رارق  یسررب  دروم  دشاب ، ـ  نیشیپ  يرکف  هاگتسد  نامه  زا  هتساخرب  دیاب  هدعاقلا  یلع  هک  ار ـ  صاخ  یقوقح 

یـساسا ياهتوافت  هار  نیا  زا  ات  مییامنیم  هراشا  یبرغ  قوقح  یمالـسا و  قوقح  يهدـنزاس  يرکف  هاگتـسد  تواـفتم  یناـبم  هب  رـصتخم 
نآ عبانم  هب  قیقد  هاگن  یقوقح ، هاگتـسد  ره  یناـبم  هاگتـساخ و  یـسررب  رد  ددرگ . هیجوت  صخـشم و  کـی  ره  یقوقح  ماـظن  رد  دوجوم 

، دوشیم هرادا  فلتخم  ياوق  يراـکمه  اـب  اوـق و  کـیکفت  شور  هب  اـهنآ  تموـکح  هک  ییاـهروشک  رد  تسا . هلأـسم  نیرتهدـننک  نییعت 
اههمانشخب و اههمانبیوصت و  و  سلجم ، رد  روشک  زاین  دروم  يراـج و  نیناوق  یـساسا ، نوناـق  يریگلکـش  بیوصت و  زا  سپ  ًـالومعم 

اهنآ رظن  زا  هک  یعبانم  ساسا  رب  نآ  ناگتخیهرف  ناگربخ و  ار  تلم  ره  یساسا  نوناق  دنوشیم . بیوصت  تلود  رد  ییارجا  ياههماننییآ 
مدـع اـی  تقفاوم  . ) ددرگیم میظنت  یـساسا  نوناـق  ياـنبم  رب  هتبلا  زور و  ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  زین  يداـع  نیناوـق  دنـسیونیم . تسا  ربـتعم 
نوناق یلـصا  عبنم  ام  روشک  رد  تسا .) دروم  نیا  رد  جـیار  ياـنبم  ود  تسد ، نیا  زا  يایلـصا  عباـنم  یـساسا و  نوناـق  داـفم  اـب  تفلاـخم 

هب هجوت  اب  ار  يداع  نیناوق  یمالسا  ياروش  سلجم  ردام ، ِنوناق  نیا  يریگلکش  زا  سپ  تسا . هقف  عبانم  رتهب  ترابع  هب  ای  هقف و  یساسا ،
هب سپ  دناسریم . بیوصت  هب  دوخ ) ـ  ینوناق  لاور  اب  هتبلا  یقوقح ـ  هیرظن  ای  نیرتکد  دـننام   ) ربتعم عبانم  ریاس  زا  يریگهرهب  اب  هتبلا  نآ و 

دهاش ییاکیرمآ  ییاـپورا و  ياـهروشک  رد  اـم  ار  یقوقح  لاور  نیا  اـّما  تسا . یمالـسا » هقف   » اـم روشک  رد  نیناوق  یلـصا  عبنم  لاـح  ره 
زا ای  و  سلجم ـ  ناگدـنیامن  دوخ  ینعی  دـنریگیم ـ  هرهب  نآ  زا  میقتـسم  روطهب  اـی  هک   ) تسا لـقع »  » اـهنآ یقوقح  عبنم  نیرتمهم  میتسین .

، یحو زا  کفنم  یناسنا و  لقع  هنافـسأتم  اّما  دنوشیم ؛) لصتم  تاداع ، فرع و  يدراوم ، رد  هتبلا  لقع و  عبنم  هب  یقوقح  ياهیرظن  قیرط 
نیناوق ءاکتا  رد  ینعی  دوشیم ، راکـشآ  اج  نیمه  رد  ًاقیقد  یبرغ  ياهروشک  نیناوق  رب  ام  یمالـسا  روشک  نیناوق  يرترب  تساهنآ . دنتـسم 

لیلد هب  اّما  تسا  هدـننک  یحو  يادـخ  نامه  بناـج  زا  ياهیدـه  زین  ناـسنا  لـقع  عبنم . نیا  زا  یبرغ  نیناوق  كاـکفنا  یهلا و  یحو  هب  اـم 
تهج یناـسفن و  ياـهاوه  اـب  لـقع  تاکرَدـُم  نتخیمآ  ییوـس و  زا  اـهنامز  همه  طیارـش و  لاوـحا و  همه  هـب  تبـسن  رـشب  لـقع  ناـصقن 

. دیآ باسح  هب  اج ) همه  رد  مکتسد   ) نوناق يارب  یلقتسم  ًالماک  عبنم  ناونع  هب  دناوتیمن  رگید ، ییوس  زا  یـسایس ، یموق و  ياهيریگ 
نوناق نآ  تسا  هدش  هدافتـسا  ینایحو  ياههزومآ  زا  میقتـسمریغ  روط  هب  یتح  ینوناق  نیودـت  يارب  برغ  رد  هاگ  ره  هک  تساجنیا  بلاج 

تالکشم زا  ياهراپ  لقاال  صاخ  ییاهتیعقوم  رد  هتـسناوت  ینعی  تسا ، هتفرگ  هلـصاف  نیناوق  هیقب  زا  يدوهـشم  روط  هب  ارجا  يهلحرم  رد 
رسارس رد  هک  یلاحرد  دیاین .) نآ  لابند  هب  یمتسیس  یمظن  یب  سکوداراپ و  هک  يروط  هب   ) دیامن لح  یحیحـص  وحن  هب  ار  رـشب  یگدنز 

تفگ ناوتب  دیاش  ینوناق  هاگتـسد  رد  دـندوب و  مورحم  شیوخ  ییادـتبا  قوقح  یتح  دوخ  قوقح  زا  هراومه  نانز  برغ  رد  یتح  ناهج و 
اب داد . رس  ار  یناسنا  ياهشزرا  همه  رد  درم  نز و  یقیقح  كارتشا  يادن  لبق  لاس  زا 1400  شیب  رد  مالسا  دندمآیمن ، باسح  هب  ًالصا 

قبط نانز ، لبق  لاس  دـص  دودـح  ات  هک  دوشیم  راکـشآ  هتکن  نیا  یبرغ ، لود  یقوقح  دانـسا  یـسررب  برغ و  ناـخروم  راـثآ  هب  هعجارم 
هک تسا  یلاـحرد  نیا  يأر .) قح  نشاد  لـیبق  زا  یـسایس  یعاـمتجا و  قوقح  هب  دـسر  هچ   ) دـندوب مورحم  مه  ثرا  قح  زا  یتح  نیناوق ،

قوقح نییبت  نایب و  هب  دوخ  یقوقح  هاگتسد  رد  نادرم ، اب  گنـسمه  لقتـسم و  یناسنا  يدنمـشزرا  نتفرگ  ملـسم  اب  ادتبا  نامه  زا  مالـسا 
زیمآریقحت هنالهاج و  ياههاگدـید  هک  دـش  لزان  ياهعماج  رد  طیارـش و  رد  مالـسا  هکنآ  دوجو  اب  تخادرپ . نادرم  قوقح  رانک  رد  نانز 
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هب دومنیم  قیدصت  ار  نآ  یکاپ  ترطف  ره  هک  ار ـ  دوخ  یناسنا  دنمشزرا و  ياههزومآ  تسناوت  اّما  تشاد ، دوجو  نانز  هب  تبسن  یناوارف 
تلع هب  نآ  یعاـمتجا  تاروتـسد  صوصخ  هب  نییآ  نیا  میلاـعت  زا  یخرب  هک  تسا  نشور  نیا  هتبلا  دـیامن . یلمع  نییبت و  حرطم ، جـیردت 

مالـسا تسا  دـقتعم  هک  یمالک  هعوضوم ي  لصا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  دـماین  رد  ارجا  يهلحرم  هب  نامز  نآ  صاخ  یگنهرف  طیارش 
اهناسنا همه  يارب  راصعا و  اهنامز و  همه  رد  هک  دزادرپیم  رـشب  يویند  یگدـنز  يارب  یلک  ياهبوچراچ  اـهوگلا و  ناـیب  هب  يوحن  هب 

ناکما بسانم ، یعامتجا  یگنهرف و  طیارـش  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  تساراد ، ار  ندـش  ییارجا  قیداـصم و  رب  قیبطت  تیلباـق 
يریگهرهب يارب  یناکم  نامز و  رد  اهناسنا  یگدامآ  زا  یکاح  هک  تسا  یطیارش  بسانم ، طیارـش  زا  دارم  دراد . دوجو  اهنآ  ندش  یلمع 

هبناجدنچ هدیچیپ و  تیعـضو  زا  . 1 تاکن : نیا  رد  لـمأت  زا  سپ  رگم  دوش  یمن  لـصاح  زین  یگداـمآ  نیا  تسا . یناـیحو  ياـههزومآ  زا 
. دبلطیم شلئاسم  هب  ییوگخساپ  يارب  ار  هبناج  همه  یناکمارف و  ینامز و  ارف  هاگن  کی  هک  یعامتجا ، تایح  صوصخ  هب  يرـشب ، تایح 

متـسیس کی  زا  هدافتـسا  هب  لـیامتم  ار  وا  دریگیم و  وا  زا  ار  رّرکم  ياـهاطخ  نومزآ و  ناـکما  هک  یگدـنز  يارب  رـشب  هاـتوک  تصرف  . 2
هکنیا هب  تقد  زا  سپ  و  دیامنیم . نیمضت  ار  وا  رتهب  یگدنز  لامک و  تداعس و  هک  دنکیم  شایعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  صقنیب 

ار شیوخ  تالکشم  زا  یخرب  هتسناوت  ًاتیاهن  دزادرپب ، شیوخ  روما  يهرادا  هب  یحو  زا  کفنم  هتـساوخ  ینامز  ره  رد  هاگ و  ره  رـشب  ًالّوا :
رتشیب تذل  يوجتـسج  یمـسج و  داعبا  هب  یتقو  دشاب . دوخ  ياهزاین  مامت  يوگخـساپ  هتـسناوتن  هجو  چـیه  هب  یلو  دـیامن  لح  ياههرب  رد 

اهنیــسیروئت و مـه  ور  نـیمه  زا  تـسا . هتــشگ  لـفاغ  شیوـخ  یحور  يوـنعم و  ياـهزاین  اـهتحاس و  یخرب  زا  مـک  تـسد  هـتخادرپ ،
رارق شیوخ  یتاـیلمع  يوگلا  ار  اـطخ  نوـمزآ و  هویـش  دـناهدز و  تسد  دـیدج  ياـهراکهار  هئارا  وـگلا و  یحارط  هب  ًاـبترم  نادرمتلود 
هجوت لیلد  هب  ینعی  يرشب  یعیبط  یتاذ و  ياهتیدودحم  نیا  زا  ندوب  هتساریپ  لیلد  هب  یحو  زا  هتساخرب  یمالسا  يوگلا  ًایناث : و  دناهداد .

قابطنا و لباق  يدربراک و  ياهوگلا  رب  ندوب  لمتـشم  لیلد  هب  اهناکم و  اهنامز و  همه  رد  ناـسنا  يدوجو  ياـهتحاس  اـهزاین و  همه  هب 
شرایتخا رد  ار  رـشب  زاین  دروم  یمئاد  یعطقم و  یتایلمع  ياهراکهار  یملع و  ياههرازگ  همه  دناوتیم  اههصرع  اهرـصع و  همه  رد  ارجا 
دنیرفآیم نز  يارب  ار  یقوقح  هچ  رکفت ، زرط  نیا  تسا و  یهاگن  عون  هچ  نز  هب  مالسا  هاگن  ًاساسا  هک  درک  یسررب  دیاب  لاح  دهد . رارق 

هب هعجارم  هار ، اهنت  قوف ، شـسرپ  لوا  تمـسق  هب  خـساپ  يارب  دـنکیم . دـیلوت  نانز  اب  تبـسن  رد  ار  یقوقح  ماظن  هچ  قوقح  نیا  هاگنآ  و 
یهجوت لباق  تاحیرصت  تاراشا و  میرک  نآرق  رد  تسا . نانز  يهرابرد  مالسا  يهشیدنا  هب  یبایتسد  هجیتن  رد  دروم و  نیا  رد  ینید  نوتم 

نم مکقلخ  يذـلا  مکبر  اوقتا  سانلا  اهیا  ای  : » تسا هدـمآ  ءاسن  هروس  لوا  هیآ  رد  تسا . هدـش  رهوگ  کـی  زا  درم  نز و  تقلخ  هلأـسم  هب 
نمـض رد  هدیرفآ و  هدحاو  سفن  زا  ار  امـش  راگدرورپ ، دـیامرفیم : تحارـص  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  اهجوز » اهنم  قلخ  ةدـحاو و  سفن 

ینشور هب  هیآ  نیا  تسا .) (ع) مدآ ترضح  هیآ ، رد  هدحاو ، سفن  زا  دارم   ) دومن قلخ  رهوگ  نامه  زا  مه  ار  امـش  جوز  هک  دنکیم  دیکأت 
، تشاد دوجو  نانز  دروم  رد  نآ  زا  دعب  یتح  نامز و  نآ  رد  هک  یتاروصت  فالخ  رب  تسا . نز  دروم  رد  یمالـسا  بان  يهشیدنا  يایوگ 

ناسکی تقلخ  دوجو و  لصا  رد  ار  درمو  نز  مالـسا  تسا ؛ وا  دوجو  یلیفط  درم و  زا  هدـمآ  دـیدپ  مود و  تسد  يدوجوم  نز  هکنیا  لـثم 
زا سپ  هیآ 72 .) لحن ، هروس  هیآ 21 و  مور ، هروس  لاثم ر.ك : يارب   ) دراد هراشا  زین  رگید  عضاوم  زا  يرایسب  رد  هلأسم  نیا  هب  دنادیم و 

هجیتـن نیا  هب  لوعجم ) ًـالامتحا  دنـسلافیعض و  تاـیاور  تایلیئارـسا و  زا  ریغ  هتبلا  دروم  نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  هعوـمجم  يهظحـالم 
نیا اب  سپ  دـنادیم . ناسکی  يونعم  تـالامک  بسک  يارب  هنیمز  نتـشاد  یحور و  ياـهشزرا  ثیح  زاار  درم  نز و  مالـسا  هک  میـسریم 

تاهج رد  دنايواسم ؛ ًالماک  ثیح  نیا  زا  هک  يدرم  نز و  نیمه  اّما  دناهدش . عیرشت  تیسنج  هب  رظان  يرـشق و  یمالـسا  تاروتـسد  هاگن ،
نسحا و ماظن  داجیا  يارب  ًافرـص  هدش  هداد  رارق  درم  نز و  داهن  رد  هک  یعیبط  ياهتوافت  نیا  دـنتوافتم . مه  اب  یـصاخ  یناور  یمـسج و 

نیرتهب اهناسنا ، حلاصم  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ملاع  راگدرورپ  تسا . هدوب  لامک  هب  اهناسنا  همه  ندیسر  يارب  رتشیب  هچ  ره  يزاسهنیمز 
یحور یمـسج و  ياهیگژیو  کی  ره  هب  یگدـنز  لکـش  نیمه  ندـش  ییارجا  يارب  ًاقیقد  هتفرگ و  رظن  رد  اهنآ  يارب  ار  یگدـنز  لـکش 

يا هلأسم  یبرغ  ناسانشناور  ناکشزپ و  صوصخ  هب  نادنمـشناد و  نایم  رد  یعیبط ، ياهتوافت  نیا  هزورما  تسا . دومن  اطعا  ار  یـصاخ 
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فرح داـیز  ناـنز  ارچ  دـنهدیمن و  شوگ  ناـنز  فرح  هب  نادرم  ارچ   » باـتک هب  ناوتیم  دروـم  نیا  رد  هنوـمن  يارب  تسا  هدـش  هتفریذـپ 
نانز و یعیبط  ياهتوافت  زا  یهجوت  لباق  دادعت  هب  باتک  نیا  رد  درک . هراشا  سیپارابراب  نلآ و  يهتشون  دننکیم .» كراپ  دب  دننزیم و 

نتسنادن دیآیم ، دوجو  هب  رسمه  ناونع  هب  درم  نز و  نایم  هک  ییاهدروخرب  یگداوناخ و  تالکشم  زا  يرایسب  لیلد  هدش و  هراشا  نادرم 
یخرب رد  یعیبط  ياهتوافت  نیمه  نتـشاد  رظن  رد  اب  مالـسا  تسا . هدـش  ناونع  یعیبط  توافتم  ياهیگژیو  نیمه  هب  نتـشادن  هجوت  ای  و 
شزرا . 1 رب : یمالـسا  نیناوق  همه  هیکت  هک  اجنآ  زا  تسا . هدرک  عضو  نادرم  اـب  هسیاـقم  رد  ناـنز  هب  تبـسن  ار  یتواـفتم  ماـکحا  عضاوم 

یعیبط ياهتوافت  . 2 لامک ؛ هب  ندیـسر  طیارـش  همه  زا  نادرم  اب  وا  ناسمه  يدـنمهرهب  يونعم و  لئاسم  تقلخ و  رد  درم  نز و  يواـسم 
هـضرع درم ) هتبلا  و   ) نز یحور  یمـسج و  تاضتقم  طیارـش و  اب  بسانتم  ًالماک  ینیناوق  یلاکـشا  ضقانت و  چیهیب  اذـل  تسا  درم ؛ نز و 

، شیوخ عیرشت  نینقت و  رد  ار  یـساسا  هلأسم  ود  نیا  مالـسا  تسا . برغ  مالـسا و  قوقح  ینابم  نایم  یلـصا  توافت  نیمه  ًاقیقد  درادیم .
مه ییاهشزرا  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  يارب  هن  تسین . دـنبیاپ  لماک  روط  هب  لـقاال  کـی  چـیه  هب  برغ  هکیلاـحرد  هداد ؛ رارق  هحولرس 
هن و  دید ) ناوتیم  یفارگونروپ  اههناسر و  رد  نز  زا  يرازبا  هدافتسا  رد  ار  نآ  هنومن   ) تسا لئاق  راعـش ) هن  لمع ، ماقم  رد   ) درم اب  گنس 

یعیبط ياهتوافت  نیا  اهيریگمیمصت  اهيزاس و  میمصت  رد  ینعی  دراد . رظن  دم  یلوصا  حیحـص و  لکـش  هب  ار  یعیبط  ياهتوافت  مامت 
ًالثم ياهییاناوت  هب  هجوت  نودـب  یتقو  تسا . نز  دنیبیمبیـسآ  هک  یـسک  نیلوا  نایم  نیا  رد  ًاقافتا  دـهدیمن . رارق  رظن  دروم  ار  یـسنج 

كالم رایعم و  مالـسا  تسا . ینیبشیپ  لباق  وا  یمـسج  ياهبیـسآ  دور ، عقوت  وا  زا  راک  طیحم  رد  درم  اب  گنـسمه  يراک  نز ، یمـسج 
ظفح عیرـشت ، رد  هوالع  هب  دـنادیم و  درم  نز و  زا  کی  ره  یناسنا  تیـصخش  تمارک و  يدوجو و  هرهوگ  زا  تنایـص  ار  يراذـگنوناق 

يویند يدام و  حیحـص  یگدنز  يونعم و  تالامک  هب  همه  ندیـسر  يارب  يزاسهنیمز  هعماج و  دارفاکتکت  شیاسآ  تینما و  شمارآ و 
هک يایقوقح  یتموکح و  متـسیس  رد  دنادیم و  دنمهرهب  یعیبط  هیلوا و  قوقح  همه  زا  درم  دننامه  ار  نز  مالـسا  دهدیم . رارق  رظن  دم  ار 

رظن رد  رگید ، يوس  زا  مه ، ار  یعیبط  ياهتوافت  دنکیم . يزیرهمانرب  اهنآ  ظفح  ساسا  رب  دیامنیم و  ظاحل  ار  اهنآ  همه  دهدیم ، هئارا 
نکمم يروآ ) نان  شاعم و  هغدـغد   ) رذـگهر نیا  زا  هک  ییاهبیـسآ  زا  ات  دـنکیم  راذـگاو  درم  هب  ار  يروآناـن  هفیظو  اذـل  دریگیم و 

دنکیمن هیصوت  ار  نانز  یعامتجا  روضح  مالـسا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  هتبلا  دیامن . يریگولج  رودقملا  یتح  دیآ  دراو  نز  هب  تسا 
زورب رتناـسآ و  رتملاـس و  یعاـمتجا  روضح  يارب  ار  ۀـنیمز  شـشوپ ، ًـالثم  رد  صاـخ  ییاههویـش  هب  شرافـس  اـب  نید  نیا  سکعهب  هکلب 

مرحمان هب  هبیر  اب  هاگن  ای  دهدیم و  روتسد  نانز  يارب  صاخ  ششوپ  هب  مالـسا  یتقو  سپ  دروآیم . مهارف  نانز  یـسنجریغ  ياهدادعتـسا 
ملاس و ياهعماج  دارفا و  نتخاس  هجیتن  رد  نادرم و  نانز و  یعامتجا  روضح  يارب  حیحص  یمزیناکم  يزیرهیاپ  لاح  رد  دنک ، یم  مارح  ار 

دنوش ارجا  یمالـسا  هعماج  رد  لماک  بسانم و  یلکـش  هب  یمالـسا  تاروتـسد  همه  رگا  تسا . افوکـش  يداصتقا  تعنـص و  ملع و  اب  ایوپ ،
همه رد  هبناج و  همه  هعسوت  دشر و  درم و  نز و  تمارک  رتشیب  هچ  ره  ظفح  یناسنا ، ياهدادعتـسا  رتشیب  هچ  ره  ییافوکـش  دشر و  دهاش 

تسا نانز  هب  برغ  مالسا و  هاگن  نیمه  تفگ  ناوتیم  تیاهن  رد  نیاربانب  دوب . میهاوخ  عامتجا  رد  تعنص و )...  داصتقا ، ملع ،  ) اههصرع
یناسنا ياهشزرا  مامت  درم و  نز و  يدوجو  ياهتوافت  تاکارتشا و  همه  هب  مالسا  دنکیم . داجیا  ار  یتوافتم  یقوقح  ياههاگتـسد  هک 

تلع هب  برغ  نیناوق  قوقح و  هکیلاحرد  هتـشاد ، هجوت  یتموکح ) یعامتجا و  ماکحا  ای  و   ) کـی ره  هب  طوبرم  ماـکحا  ناـیب  رد  ود ، نآ 
دجم نیما  ارهز  نانز  تاعلاطم  رتفد  تسا . هرهبیب  لامک  تیعماج و  نیا  زا  ینیشیپ ، هاگن  نآ  نادقف 

فلتخم عماوج  رد  نز 

هدومن داجیا  دوخ  هعماج  يارب  نز  زا  هک  ار  یمرگرس  نامه  دراد  دصق  وا  تسا . هدید  باوخ  ناهج  ناناملسم  يارب  هک  تساهلاس  نمشد 
مدرم هب  اهراب  جـع )  ) رـصع ماـما  ماـع  ناـبیان  هک  تسا  يرطخ  گـنز  ناـمه  نیا  دـنک و  داـجیا  نیا  زین  ناملـسم  ناوج  لـسن  يارب  تسا ،

درک عورش  لثملا  برـض  نیا  اب  ناوت  یم  مینک ، یـسررب  هعماج  رد  ار  نانز  روضح  ریثأت  میهاوخب  رگا  دنا . هدرک  دزـشوگ  ناهج  ناملـسم 
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رد نانز  شقن  تیمها  هب  مهاوخ  یم  بلطم  نیا  اـب  دـینک . هاـگن  روشک  نآ  ناـنز  هب  دیـسانشب ، ار  يروشک  گـنهرف  دـیهاوخ  یم  رگا  هک 
یناهج گنج  ود  هکنیا  ات  تشاد  روضح  ییاطسو  نورق  تیلهاج  رـصعرد  یبرغ  هعماج  رد  نز  یبرغ  هعماجرد  نز  مزادرپب . يا  هعماجره 
لغاشم ریاس  رد  دنتسناوت  یمن  یتح  دنتـشادن و  ار  ندوب و ... کشزپ  نداد ، يأر  قح  نانز  لوا  یناهج  گنج  زا  لبق  داد . خر  مود  لوا و 

صقر و هب  هک  تاناویح  رانک  رد  كریـس  رد  يزاب  بش  همیخ  کسورع  کی  ناونع  هب  ایرت  هفاک  رد  ار  نانآ  دـش  یم  یلو  دـننک  تکرش 
هتفر گنج  هب  نادرم  زا  يرایـسب  هک  ییاجنآ  زا  تفرگ  تروص  یناـهج  مود  لوا و  گـنج  ود  هک  یناـمز  درک . ادـیپ  دـنتخادرپ  یم  زاوآ 

دنتخادرپ یم  تیلاعف  هب  زور  ره  اـه  هناـخراک  نیا  رد  تعاـس  زا 12  شیب  نانز  دـندناوخارف و  ار  نانز  دوب ، یلاخ  اـه  هناـخراک  دـندوب و 
یـصصخت تروص  هب  زین  لـغاشم  رگید  رد  اـت  دـنداد  ار  هزاـجا  نیا  ناـنز  هب  ناـمز  زورم  هب  مک  مک  دـندرک و  یم  تفاـیرد  یمک  قوقح 

تشز تروص  هب  نانز  سکع  هرود  نآ  رد  دنک . ادیپ  تسناوتن  ار  دوخ  هاگیاج  ییاکیرما  یبرغ و  هعماجرد  نز  مه  زاب  یلو  دننک  تیلاعف 
دورو اب  دـش . یم  تناها  رایـسب  نز  هب  دـمآ ، یم  رد  شراـگن  هب  هک  ییاـه  باـتک  رد  دـش و  یم  هدز  ناـمز  نآ  تاـعوبطم  رد  کـیکر  و 

اهنت ار  نز  دندرک و  یم  روگ  هب  هدـنز  ار  نارتخد  بارعا  تیلهاج  رـصع  رد  رگا  تسا . هدیـسر  رثکادـح  هب  تناها  نیا  برغ  هب  نویزیولت 
هتحانـش یبرغ  ياه  تلم  گنهرف  تراـجت و  هدـنهد  شیاـمن  ناونع  هب  نز  زورما  برغ  رد  دـنداد ، یم  تکرـش  زاوآ  صقر و  سلجم  رد 

ادیپ ار  يروشک  رتمک  دیراذگب  دوخ  ناگدـید  ربارب  رد  ار  اکیرما  اپورا و  هشقن  رگا  هک  تسا  هدرک  تفرـشیپ  ییاجات  رما  نیا  تسا . هدـش 
يالاک کی  نداد  ناشن  يارب  تشز  یلکش  هب  اه  هکبـش  نیا  رد  نز  روضح  زا  هک  دشاب  هتـشادن  ار  نشف  ای  ییارگدم  هکبـش  هک  دینک  یم 

، تسایسرد مینک ، فذح  اهنآ  هعماج  زا  ار  یبرغ  ییاکیرما و  عماوج  نانز  رگا  هک  تسا  نیا  بلاج  تسا و  هدش  هدافتـسا  نآ  زا  یتاغیلبت 
یلثملا برـض  اب  سپ  دراد . اهنآ  يارب  يرایـسب  دـمآرد  اهروشک  نیا  رد  نانز  شیامن  اریز  دوش ؛ یم  داجیا  للخ  اهنآ  گنهرف  تراـجت و 

رد ندوب  تسـس  یلام ) یـسنج ، یقـالخا ،  ) داـسف هک  دنتـسه  یعماوج  ییاـکیرما  یبرغ و  ياـهروشک  تفگ : ناوت  یم  دـمآ ، لوا  رد  هک 
يالاک کی  ار  نز  هک  تسا  ییاهروشک  تایـصوصخ  مامت  يدزد ، لتق ، یـشک ، دوخ  هداوناخ ، ياـضعا  هیلک  نیب  رد  یگداوناـخ  طـباور 

رد مالسا  روهظ  اب  یمالسا  هعماجرد  نز  هاگیاج  دنا . هدرک  یفرعم  دوخ  هعماج  رد  یمرگرس  يارب  بسانم  يا  هلیسو  یتاغیلبت و  یفرـصم ،
رـصعرد دـیدرگ و  لزان  ربمغیپ  رب  نانز  هب  بستنم  یتایآ  هروس و  میرک  نآرق  رد  درک  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  نز  برعلا  ةریزج  هبش 

نز مالسا  روهظ  اب  دوب و  ینارذگ  شوخ  يارب  يا  هلیسو  نز  دندرک  یم  روگ  هب  هدنز  نارتخد  ناتـسبرع  رد  مالـسا  روهظ  زا  لبق  تیلهاج 
نیا نز  هب  مالـسا  دوش ، یم  رافک  اب  گنج  رد  ادـخ  ربمغیپ  ظفاحم  دـنک ، یم  تعیب  ادـخ  ربمغیپ  اب  هک  درک  ادـیپ  ییـالاو  ماـقم  يردـق  هب 

هب داد ، نز  هب  مالـسا  هک  يرهوگ  دزادرپب . تیلاعف  هب  یمالـسا  تانوئـش  اب  هارمه  نادرم  رانک  رد  یمالـسا  هعماج  رد  ات  دهد  یم  ار  هزاجا 
كاپ رهوگ  نیا  ینز  چیه  تیلهاج  رـصع  رد  هک  یتروص  رد  تسایح . تفع و  اب  هارمه  هک  باجح  رهوگ  دادن . تاقولخم  زا  مادک  چـیه 

رود ملاس ، دهد  یم  لیکـشت  ار  يا  هدوناح  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ار  ییالاو  ماقم  نانچ  زورما  هب  ات  نز  یهلا  هیده  نیا  اب  تشادـن  ار  بان  و 
ار شلآ  هدـیا  رـسمه  دوخ  دراد  قـح  وا  هک  دوـب  نیا  داد  نز  هب  هک  يرگید  قـح  مالـسا  تسا . هداوناـخ  ریدـم  رت  مهم  همه  زا  قاـفن و  زا 

تیمها زیاح  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا ». رتخد  اب  ردپ  راکفا  لدابت  تروشم و  هدیدنـسپ  بادآ  زا  یکی  یمالـسا  جاودزا  رد  . » دـنک باختنا 
هچ یلو  دنتـسه  یـضاق  نانز  یبرغ  لود  زا  یـضعب  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا  رواـشم  ناونع  هب  ناـنز  روضح  زا  یبرغ  هعماـج  رد  هک  تسا 
نآ رد  هک  دشاب  یلدم  زا  یبرغ  ياهروشک  رد  يدازآ  موهفم  هک  ینامز  ات  ارچ ؟ اما  دـنرادن . یقح  چـیه  نانز  مه  زاب  دـینادب  تسا  بوخ 

، نانز ریاس  يروالد  تعاجـش و  يوگلا  يارب  مالـسا  تسین . یقوقح  ياراد  عماوج  نیا  رد  نز  مه  زاـب  دـنک  میـسرت  ار  یگنهرب  داـمن  نز 
بیرف دننک و  مجاهت  تیالو  هناخ  هب  دنتفرگ  میمصت  هفیقـس  نارگاتدوک  هک  هاگنآ  س .)  ) ارهز ترـضح  دننامه  دنک  یم  یفرعم  ار  ینانز 
يدورو رانک  رد  دمآ . نوریب  هناخ  زا  هللا  لوسر  رتخد  دندوب ، اه  هئطوت  میلست  هدمآ و  درگ  ع )   ) یلع ترضح  هناخ  هب  کیدزن  ناگدروخ 

، دنـشاب دروخربدب  نکـش و  دهع  هنوگ  نیا  هک  مسانـش  یمن  امـش  لثم  ار  یتلم  نم  : » دومرف رازاب  هچوک و  مدرم  هب  باطخ  داتـسیا و  لزنم 
هچنآ زا  ایوگ  دـیدرک . شومارف  دـیدز و  مهرب  ار  ناتنایم  ياهنامیپ  دـهع و  دـیدرک و  اهر  هتـشاذگ و  اـم  تسد  يور  رب  ار  لوسر  زاـنج ?
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یلع ماما  يربهر  تیالو و  زور  نآ  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیرادن ؟ یهاگآ  دومرف ، مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  لوسر 
نایم يونعم  دنویپ  ياه  هتشر  امش  یلو  دیامن ، عطق  ار  تردق  هنشت  نابلط  تصرف  امش  دیما  ات  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  درک و  حرطم  ار  (ع )

مالـسا زاغآ  زا  هک  روط  نامه  درک . دهاوخ  يرواد  امـش  ام و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  دـینادب  . دـیدرک هراپ  ار  ناتدوخ  ربمایپ و 
نانز هک  تسا  مالسا  خیرات  ثداوح  زا  یکی  زین  اروشاع  دندوب . رافک  ياه  يزوت  هنیک  اه و  ینمشد  دهاش  نادرم  رانک  رد  ناملسم  ناوناب 

تیامح و ع )  ) نیسح ماما  زا  ناوت  نیرخآ  ات  راوتـسا  يزارمه  يوق و  سنوم  نوچ  س )  ) بنیز ترـضح  دنتـسه . نآ  رگـشرازگ  دهاش و 
دناسر ار  اهنآ  مایپ  دروآ ، تسد  هب  هک  یتصرف  ره  تفر و  هکاجره  هب  البرک  يادهش  و  ع )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دعب  درک و  ینابیتشپ 

هکلب تخادرپ  اه  يرگ  اشفا  هب  هثداح  نیا  زا  دعب  هک  دوبن  بنیز  ترضح  اهنت  البرک  هثداحرد  دیـشک . دایرف  نایتوغاط  ناملاظ و  رـس  رب  و 
رد ور  دنتشگ ، زاب  دوخ  راید  رهش و  هب  هک  ینامز  هناعاجـش  زین  البرک  يادهـش  نارـسمه  ریاس  و  ع )  ) یلع ترـضح  رگید  رتخد  موثلک  ما 

عفادم هک  دنتـسه  ینانز  مالـسا  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دنتخادرپ . ربمغیپ  نادـناخ  تیناقحو  البرک  ثداوح  يرگاشفا  هب  نانمـشد  يور 
هاگن هتشذگ  رد  یمالسا  ناریا  هب  تسا . هدش  دراو  ییاه  بلق  قطانم و  هب  برعلا  ةریزج  هبش  نآ  زا  هعماج  زورما  دنتسه و  شیوخ  ناربهر 

بالقنا هک  دندرک  تیبرت  ار  ینادـنزرف  دنتـسشن و  هناخرد  هک  دـندوب  نانز  درک ، عنم  ار  باجح  يولهپ  تموکح  هک  نامز  نآ  مینک . یم 
. تسا یمالـسا  هعماج  هرمث  نیا  دندز . رـس  یهاوخ  مالـسا  دایرف  دـندمآ و  باجح  نامه  اب  اه  نابایخ  هب  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  یمالـسا 
رد ناملسم  درم  نز و  اه  نویلیم  هزورما  تبیغ  رـصع  رد  نز  دوب ؟ اهنآ  ماما  ربهر و  یـسک  هچ  تسا  هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  اهنآ  داقتعا 

دشاب نیا  زا  ریغ  يزیچ  رگاو  دننک  یم  یگداتـسیا  اهنآ  اه ي  همانرب  نانمـشد و  لباقم  رد  ماما  زا  تعاطا  رطاخ  هب  هک  دنراد  دوجو  ناهج 
لاس دننامه 8  دـننک  یم  مالـسا  نانمـشد  اب  هزرابم  هب  قیوشت  توعد و  ار  دوخ  نادرم  هک  یناملـسم  نانز  دـننادب . ناملـسم  ار  دوخ  دـیابن 

رد هر )  ) ینیمخ ماما  رانک  رد  یتح  دنتـساخرب و  هیقف  تیـالو  هناوتـشپ  هب  هک  یناریا  یناـنز  زا  هتـسد  نآ  دـننامه  اـی  سدـقم  عاـفد  گـنج 
نامه دراد  دصق  وا  تسا . هدید  باوخ  ناهج  ناناملسم  يارب  هک  تساهلاس  نمشد  یلو  دندوب . یمالـسا  بالقنا  غیلبت  هب  لوغـشم  سیراپ 
گنز نامه  نیا  دنکداجیا و  نیا  زین  ناملـسم  ناوج  لسن  يارب  تسا  هدومن  داجیا  دوخ  هعماج  يارب  نز  دوجو  زا  هعماج  رد  هک  یمرگرس 
رـصع رد  رگا  میـشاب . هاگآ  دیاب  همه  سپ  دنا  هدرک  دزـشوگ  ناهج  ناملـسم  مدرم  هب  اهراب  جع )  ) رـصع ماما  ماع  نابیان  هک  تسا  يرطخ 

دنا هدرک  كرد  ار  دوخ  ماما  هک  دوب  میهاوخ  یناـسک  زا  اـنامه  میـسرب  دوخ  ماـما  روضح  كرد  يزاـسدوخ و  نآ  هب  مینک  شـالت  تبیغ 
ینیسح ارهز  رفص  تعاس  کینورتکلا  هیرشن  دشاب . بیاغ  اهرظن  زا  رگا  یتح 

نز هاگیاج  رب  مالسا  ریثات 

هاگهجنکش رد  ار  نز  و  تشادیم ، لومعم  میتفگ  هک  یئاهراتفر  و  تشاد ، نز  هراب  رد  نانچمه  میداد ، حرـش  هک  ار  يدئاقع  ایند  رـسارس 
تعیبط نیا  اب  شناوختـسا  تشوگ و  هدـش و  نز  يارب  يوناث  تعیبط  کـی  تلذ ، فعـض و  هک  يروطب  دوب ، هدرک  ینادـنز  یتسپ  تلذ و 

دوخ رظن  رد  هکلب  نادرم ، رظن  رد  اهنت  هن  یتسپ  يراوخ و  فعـض و  نز و  تاملک  و  درمیم ، دمآیم و  ایند  هبتعیبط  نیا  اب  و  دـیئوریم ،
بیجع يرما  دوخ  نیا  و  دـندوب ، هدـش  عضو  یتوافتم  یناعم  رد  هکنیا  اب  دوب ، هدـش  رـشب  ناسنا و  نوچ  فدارتم و  ياههژاو  لثم  زین  نانز 
یلحم گـنهرف  هب  رگا  زیزع  هدـنناوخ  وت  و  ددرگیم ، سوکعم  هنوگژاو و  یمدآ  مهف  يزغم  يوشتـسش  نیقلت و  رثا  رد  هنوگچ  هک  تسا ،
فعـض هراب  رد  يراج  يراس و  یئاهلثم  هک  ندـمتم  ياهتما  هن  یـشحو و  ياهتما  هن  تفای ، یهاوخن  ار  یتما  چـیه  ینک ، هعجارم  اـهتما 

همه اب  هک  دـید  یهاوخ  ینک ، هعجارم  اـهگنهرف  نیا  زا  کـی  ره  هب  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  گـنهرف  نآ  رد  ناـنآ ، يراوخ  ناـنز و 
و تفای ، یهاوخ  " نز  " هملک هب  طوبرم  هیبشت  هیانک و  هدافتسا و  زا  یعاونا  تسه ، نآ  ياهنحل  اهقایس و  نابز و  لصا  رد  هک  یتافالتخا 

نیا لثم  دـنمانیم ، نز  ار  هد  تلذ  هب  نت  ای  ریذـپ و  تلذ  ای  بلط و  يراوخ  ای  هضرع و  یب  ای  فیعـض و  اـی  وسرت و  درم  هک  دـید  یهاوخ 
ای دننادرم و  نصح  لآ  هک  متـسنادیم  شاکیا  منادیمن و  ءاسن  ما  نصح  لآ  موقا  يردا  لاخا  تیل  يردا و  ام  و  دیوگیم : هک  برع  رعش 
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هک تسا  یفاک  قیقحت  لها  يارب  یئاهنت  هب  نیا  و  تفاـی . یهاوخ  یتغل  ره  رد  ار  يرثن  يرعـش و  ياـهلثم  هنوگنیا  زا  رازه  اهدـص  و  ناـنز ،
یخیرات بتک  ناسیونهریس و  هکنیا  هب  درادن  تجاح  رگید  و  تسا ، هتشاد  نز  هراب  رد  يرکفت  زرط  هچ  مالسا  زا  لبق  يرشب  هعماج  دمهفب 

یحور و لاصخ  هکنیا  يارب  دنـشاب ، هتـشون  نانز  دروم  رد  اهتلم  اـهتما و  دـئاقع  زا  يراـمآ  نداد  هب  صتخم  یباـتک  اـی  هناگادـج و  لـصف 
هک يزیچ  یمیدـق  ياهتـشون  خـیرات و  چـیه  رد  و  دـنکیم . یلجت  تلم  تـما و  نآ  بادآ  تـغل و  رد  یتـلم  تـما و  ره  يدوـجو  تاـهج 

نانز هب  دـیاب  هک  میرم ع  نب  یـسیع  يایاصو  رد  تاروت و  رد  يرـصتخم  رگم  تفای ، یهاوخن  دـنک ، نز  ناشب  انتعا  مارتحا و  زا  تیاـکح 
نز قح  رد  هدـیدرگ ، لزان  نآ  سیـسات  يارب  نآرق  هک  ینید  نآ  ینعی  مالـسا  اـما  و  دومن . مهارف  ناـنآ  يارب  یتالیهـست  درک و  یناـبرهم 

مالـسا تشادن ، نز  دروم  رد  يرکفت  زرط  نینچ  زور  نآ  ات  تشاذـگ  ایند  هضرع  هب  اپ  رـشب  سنج  هک  يزور  زا  هک  هدرک  عادـبا  ياهیرظن 
، درک یفرعم  ناهج  هب  هدـش ، هدـیرفآ  هک  یـساسا  نآ  رب  تسه و  هک  روطنآ  ار  نز  و  داـتفا ، رد  ناـهج  مدرم  ماـمت  اـب  دوخ ، هیرظن  نیا  رد 

المع هک  يراتفر  دنتشاد و  نز  هراب  رد  مدرم  هک  یئارآ  دئاقع و  مالسا  دوب . هتشگ  وحم  زین  شراثآ  هدش و  مدهنم  رشبتسد  هب  هک  یساسا 
دیس همالع  هدنسیون : هحفص 405  دلج 2  نازیملا  ریسفت  همجرت  باتک : دیـشک . اهنآ  رب  نالطب  طخ  هدومن و  رابتعا  یب  ار  دندرکیم  نز  اب 

یئابطابط نیسح  دمحم 

يودهم لآ  هدیا  نانز  ياهیگژیو 

. دـنک یم  افیا  نسحا  وحن  هب  ار  شیوخ  یعاـمتجا  یـسایس  هفیظو ي  دـنزرف ، تیبرت  رب  هوـالع  درم ، شود  اـشود  یمالـسا  هعماـج  رد  نز 
دهاوخ لابند  هب  ار  یتافآ  یمـسج ، یحور و  ياهیگژیو  اهتفارظ و  هب  هجوت  اب  عامتجا ، رد  هعماـج  هرکیپ ي  زا  يدرف  ناونع  هب  نز  روضح 

یم رکذ  يودهم  لآ  هدـیا  نانز  يارب  ار  مهم  رایـسب  لماع  ود  ای  یگژیو  ود  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا : تیمها  زئاح  هلئـسم  ود  تشاد .
هداوناخ ملاس ، يا  هعماج  هکلب  هدرک ،  ظفح  ار  شیوخ  یهلا  ياهـشزرا  هکنیارب  هوالع  دنوش ، سابل  ود  نیا  هب  سبلم  نانز  رگا  هک  دـنک ،

نآ ياراد  نز  رگا  هک  یهلا  ياهبنارگ  رهوگ  ود  تفع  ایح و  ۀّـفِعلا » َو  ِءایَحلاب  ِءاِسنلا  یلَع  َو  . » تخاـس دـنهاوخ  یهلا  ییاـضف  ملاـس و  يا 
رب هک  دشخب  یم  ارنآ  ییاناوت  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  هک  تسا  یتلاح  ینمادکاپ  تفع و  دوب . دهاوخ  يودهم  لآ  هدـیا  نز  دـشاب ،
رد ار  ناسنا  ینمادـکاپ  تفع و  . دزاس دـنمورین  يوق و  مکحم  هدارا ي  اب  ار  ناسنا  دـنک و  ادـیپ  هبلغ  یناسنا  ریغ  ياهـشور  هار و  توهش و 

ياهتیلوئـسم هب  شا  هعماج  ربارب  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  ثعاـب  تسا  تیلوئـسم  یعون  دوخ  نوچو  دـنک . یم  ظـفح  يریذـپ  بیـسآ  ربارب 
هب تسا ، لیلحت  هیزجت و  لباق  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  تفع  مالسلا  مهیلع  همئا  رظن  زا  دشاب . نآ  نداد  ماجنا  رکف  رد  دربب و  یپ  يرتگرزب 

فیفع یصخش  دنا . هدرک  میـسقت  رکف و ... هشیدنا و  تفع  بلق ، ناگدید ، نابز ، تفع  هب  ارنآ  هداد و  میمعت  ار  تفع  نانآ  هک  ینعم  نیا 
تـسا نآ  فیفع  مشچ  نیاربانب  دشاب . امرفمکح  شیگدـنز  نوئـش  مامت  شحراوج و  اضعا و  هیلک  رد  تفع  رهاظم  هک  تسا  نمادـکاپ  و 
تمایق رد  اهمشچ  همه ي  : » دنیامرف یم  نایعیـش  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکن . هاگن  مرحمان  هب  ددنبرب و  مارح  رب  ار  ناگدید  هک 

زا بش  ياهلد  رد  هک  یمـشچ  ادخ -  تعاطا  رد  دشاب  رادیب  هک  يا  هدید  درکن -  هاگن  مرحمان  هب  هک  یمـشچ  مشچ - : هس  رگم  دننایرگ 
زا سپ  تلالـض  یهارمگ و  - 1 مراد : میب  زیچ  هس  زا  متما  رب  نم  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  ربماـیپ  تسا .» هدرک  هیرگ  ادـخ  فوخ 

دمحم و لآودمحم  ایادـخ  دومرف : یـسنج و  هزیرغ  لامعا  هب  لیامت  یتسرپ و  مکـش  هدـننک 3 - هارمگ  ياه  هنتف  ییامنهار 2 - تیادـه و 
اب شیاین و  اعد و  ادـخ ، دزن  رد  اهراک  نیرت  بوبحم  دـندومرف : بلاطیبا  نب  یلع  ماما  امرفب . اطع  ینمادـکاپ  تفع و  تمعن  ار  شناتـسود 

ینمادکاپو تفع  نموم  صخـش  ییابیز  دنومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینچمه  تسا . ینمادکاپ  تفع و  اه  یگدنب  اهتدابع و  نیرت  تلیـضف 
يارب تنیز  شیارآ ، یباجح ، یب  دـشاب ، هتـشاد  ایح  ینز  رگا  دریگ . یم  ار  تاـفارحنا  يولج  هک  ییورین  تسا و  ناـمیا  هناـشن  اـیح  تسا .

نانز يودـهم  تموکح  رد  دراد . یم  هگن  ملاس  زین  ار  هعماج  دوخ ، تمالـس  رب  هوالع  هدرک و  كرت  ار  مرحماـن و ... اـب  دروخرب  مرحماـن ،
. دنا یمالسا  هعماج  مالسا و  دوخ و  ظفاح  راو  هبیسن  هک  دنا  نانز  هنوگنیا  دنشاب و  تفع  ایح و  لبمس  دیاب 
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( هدق ) یناهفصانیما يوناب  ام  راگزور  ناملسم  نانز  تجح  همانتیصو 

نتم رد  داد ، خر  شیارب  هک  يرایـسب  تالکـشم  اـب  تـسین ، يدـننامه  ناوناـب ، نـیب  رد  ینید ، موـلع  ياـههزوح  رد  ریخا ، نورق  رد  ار ، وا 
، سرد لیـصحت و  رب  مدـقم  تشامگ . تّمه  ینید  فراعم  مولع و  لیـصحت  هب  يردام ، فیاظو  ماجنا  اب  یگداوناخ ، یعامتجا و  یگدـنز 

هـشیدنا تفاب  هیلاعتم ، تمکح  یلقع  مولع  رد  دمآ و  لیان  داهتجا  ماقم  هب  یلقن  مولع  رد  داد . رارق  شیوخ  راک  هحولرـس  ار  سفن  بیذهت 
مادم یـسنا  (ع ،) نیموصعم نانخـس  اب  دوب و  مدمه  نآرق  اب  دش . شناور  توق  یهلا  قشع  رکذ و  دیـشون و  ار  يرظن  نافرع  قیاقح  دش . وا 

ياهرفـس یحور و  جوا  رگتیاکح  وا  ياههتـشون  ّتینارون  ییافرژ و  تشاد . هضرع  اـشگهر  بئاـص و  ياـههتفگ  ياهنیمز ، ره  رد  تشاد .
شوخ ات  مرب ، نایاپ  متیـصو  اب  ار  باتک  مدش  نآ  رب  ۀـّیلهاج » ۀـتیم  َتام  تیـصو  الب  َتام  نم  : » تسا هدـش  تیاور  نوچ  تسوا . یتوکلم 

. مروآیم بیذهت »  » باتک زا  هدق ) ) یسوط خیش  تیاور  اب  ّتیصو ، مسر  هار و  رد  ار  (ص ) ادخ لوسر  هزومآ  تسخن  دشاب . هتـشاد  ینایاپ 
یتساک وا  يدرمناوج  دوخ و  رد  دـنکن  وکین  یتیـصو  گرم ، ندیـسر  ارف  ماـگنه  هک  یـسک  دومرف : ادـخ  لوسر  دومرف : (ع ) قداـص ماـما 

: دیوگب نینچ  دندش ، عمج  وا  درگ  مدرم  دش و  کیدزن  وا  گرم  یتقو  دومرف : ترـضح  درک ؟ تیـصو  دـیاب  هنوگچ  دـش : شـسرپ  تسا .
تنا هّللاالاهلاال  نا  دهشا  ّینا  ایندلاراد  یف  کیلا  دهعا  ّینا  مهّللا  میحرلا . نمحرلا  ةداهشلا ، بیغلا و  ملاع  ضرالا ، تاومسلا و  رطاف  مهللا  »

ردـقلا و لدـعلا و  قح و  َباسحلا  َثعبلا و  ّنا  قح و  راّنلا  ّقح و  ۀـنجلا  ّنا  و  َکلوسر ، كدـبع و  ادـمحم  ّنا  کـل و  کیرـشال  كدـحو 
دمحم لآ  ادـمحم و  هّللااـّیح  و  ءازجلاریخ ، (ص ) ادـمحم هّللايزج  نیبـملا . قـحلا  هّللا  تنا  َکـّنا  َتلزنا و  اـمک  نآرقلا  ّنا  قـح و  نازیملا 

. ِنیع ۀـفرط  یـسفن  یلا  ینلکتال  یئابآ  هلا  یهلا و  یتمعن  یف  یّیلو  ای  و  یتَّدـش ، َدـنع  یبحاص  ای  و  یتبرُک ، َدـنع  یتّدـع  ای  مهّللا  مالّـسلاب .
هچنآ اعد ، نیا  تئارق  زا  سپ  اروشنم ». كاقلا  موی  ادهع  یل  لعجاو  یتشحو  ربقلا  یف  یل  سنآ  و  ریخلا ، َنِم  ُدعبأ  رّـشلا و  َنِم  برقا  ُتنک 

يادـخ زا  منکیم و  هیـصوت  ماینید ، نارهاوخ  ناردارب و  هب  تسا ، يراگتـسر  لامک و  یبایماک ، یتخبـشوخ ، هیام  نم ، داـقتعا  هب  هک ، ار 
ییاورپ ادـخ ، ياورپ  هب  ارت  منکیم  شرافـس  مراتـساوخ . نمؤم ، نارهاوخ  ناردارب و  همه  دوخ و  يارب  ار  اهنآ  هب  یباـیتسد  قیفوت  یلاـعت ،

هب تالاح ، زا  یلاح  چـیه  رد  امن . شـسدق  تحاس  فقو  ار  دوخ  تّمه  مامت  راد و  وا  يوس  هب  يور  دوجو ، مامت  اب  شیدـنوادخ . راوازس 
مه هب  کلپ  کی  رادـقم  هب  يزاینیب ، زاین و  يراگزاسان ، يراگزاس و  یـشوخان ، یـشوخ و  يرامیب  یتسردـنت و  یتخـس ، یناسآ و  هاـگ 

. هناش ّلج  وا ، ياهیهن  كرت  اهنامرف و  ماجنا  ماگنه  هب  هژیو  هب  دشاب ؛ وا  دای  هب  لد ، نابز و  اب  مئاد  وشم . لفاغ  ناحبـس ، يادـخ  زا  ندز ،
هّللدـمحلا و هّللاناحبـس و  ینعأ : ـال  ینأ  اـمأ  اریثـک  هّللارکذو  : » دـیامرفیم دـیبعیبا  هب  ینانخـس  نمـض  رد  (ع ،) قداـص ماـما  هـک  ناـنوچ 

هیآ روظنم  اهکرت ». ۀیـصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  ۀـعاط  ناک  نا  مّرح ، ّلحا و  ام  دـنع  هّللارکذ  نکل  و  هنم ، ناک  نا  و  ربکاهّللا ، هّللاـالاهلاال و 
مه نآ  هچرگ   ) تسین ربکاهّللا » هّللاالاهلاال و  هّللدمحلاو و  هّللا  ناحبـس  : » رکذ نتفگ  دیـشاب ، هتـشاد  دای  هب  ار  ادخ  مادـم  دومرف : هک  هفیرش 

یهانگ رگا  دـینک و  تعاطا  تسا  ینامرف  رگا  دـیروآ ، دای  ار  وا  مارح ، لالح و  اب  دروخرب  رد  هک : تسا  نآ  ادـخ  رکذ  هکلب  تسا ؛) رکذ 
ةولـصلا و ماـقا  هّللارکذ و  نع  عیبـال  ُةراـجت و  مهیهُلتـال  ُلاـجر  : » دـیرادب لد  هزیوآ  ار  روـن  هروـس  زا  هیآ  نـیا  مادـم  دـیور . سپاو  تـسا 

ریغب ءاـشی  نم  قزری  هّللاو  هلـضف  نم  مهدـیزی  اوـلمع و  اـم  نسحا  هّللامهیزجیل  راـصبالا  بوـلقلا و  هـیف  بـّلقتت  اـموی  نوفاـخی  ةوکزلاءاـتیا 
هب دباییم و  لامک  سفن  اوقت  اب  نیقتملانم » هّللالبقتی  اّمنا  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نانوچ  دوشیم . هتفریذپ  اوقت  اب  اهراک  اریز  باسح ».

ناـسنا بیـصن  شناد ، هک  تساوقت  نیمه  هلیـسو  هب  دوـشیم . لـئان  تسا  تیبوـبر  ماـقم  هب  ندیـسر  نآ  هنک  نطاـب و  هک  یتـّیدوبع  هبترم 
شناد هچ  دـیآ ، تسد  هب  میلعت  بسک و  اـب  هک  تسا  یـشناد  زج  دـشاب ، اوـقت  نآ  هاگتـساخ  هک  یملع  هّللامکملعی  هّللاوـقتا و  : » ددرگیم

لیق رسبرس  یمسر  ملع  تسا  هدورـس  یـسراف  هب  ییاهب  خیـش  هک  روط  نامه  تسین . ییانـشور  رون و  ار  نآ  تسا و  شوقن  خنـس  زا  يرظن 
شناگدنب زا  مادک  ره  بلق  رد  ادـخ  هک  تسا  يرون  ددرگ ، بیـصن  اوقت  هار  زا  هک  یملع  اما  لاح  هن  لصاح  یتّیفیک  وا  زا  هن  لاق  تسا و 

نیا زج  یسک  هچ  منکیم  هیـصوت  شرادید  هب  قایتشا  و  وا ، تبحم  بسک  لجوزع و  يادخ  تفرعم  يریگارف  هب  ار  وت  دنکفایم . دهاوخب 
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تـسا اهبیب  اوتحمیب و  شیاـهراک  دـشاب ، هتـشاد  ار  سنا  نج و  لاـمعا  رگا  تسین  تفرعم  هک  ار  نآ  دـسرن ، تداعـس  یباـیماک و  هب  هار 
هوتسن مهم ، نیا  رد  نک و  شالت  وا  يدونشوخ  اوقت و  بسک  یهلا ، تفرعم  لیصحت  رد  تسا . نآ  يایوگ  يرایسب  تایاور  هک  روط  نامه 

ناربمایپ و ادـخ ، هب  ار  دوخ  نامیا  یبلق و  دـنویپ  تساناوت . يادـخ  دزن  هدیدنـسپ ، یـسلجم  رد  نئمطم  یتناکم  ار  اوقت  لـها  نادـب ! شاـب .
ماجنا هتـسیاش  حلاص و  لمع  تسا . هتفای  تسد  ینتـسسگان  مکحم و  هریگتـسد  هب  ددنویپب ، ادخ  هب  هک  ره  اریز  زاس ، راوتـسا  وا  نانیـشناج 
اهراک نآ  لابق  رد  نک و  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  تراتفر  لامعا و  دـنکیمن . عیاض  ار  ینز  درم و  چـیه  راـک  لـجوزع  يادـخ  نادـب ! هدـب .

ناک نمف  : » دومرف ماقمالاو  هدـنیوگ  هک  روط  نامه  نک ، یلاـعت  يادـخ  رادـید  ءاـقل و  ناـبدرن  ار  تصلاـخ  ياـهراک  هکلب  بلَطَم ؛ يدزم 
دهد ماجنا  هتسیاش  حلاص و  لمع  دیاب  دیوجیم  ار  قح  ياقل  سک  ره  ادحأ ». ّهبر  ةدابعب  كرُْـشیال  احلاص و  ًالمع  لمعیلف  ّهبر  ءاقل  اوجری 

هب ار  شروما  سک  ره  اریز  نک  لکوت  ادخ  هب  تیاهراک  همه  رد  دهدن . رارق  کیرش  ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  راگدرورپ ، تیدوبع  رد  و 
یماقم میلست  اضر و  لزنم  نادب ! راپـسرس . وا  ياهنامرف  هب  دونـشوخ و  دسر  وا  بناج  زا  هچنآ  هب  تسا . سب  ار  وا  دنوادخ  دراپـسب ، ادخ 

اریز دـشاب ؛ روبـص  راوگان  ياهدـماشیپ  اـهالب و  رب  تسا . هتفاـی  تسد  یمیظع  یباـیماک  هب  دـسر  ماـقم  نادـب  سک  ره  تسا ، گرزب  سب 
(ص) ربمایپ يوریپ  اب  زج  اضر ، ماقم  هب  ندیـسر  یهلا و  ناـفرع  هب  لوصو  هار  نادـب ! دـهدیم . تساـک  مکیب و  ار  نارباـص  دزم  دـنوادخ 
. دنیوا تاجن  یتشک  یهلا و  راوتسا  نامسیر  مکحم و  زیواتسد  نانآ  اریز  روآ ؛ تسد  هب  ار  (ص ) لوسر تیب  لها  تیالو  یتسود و  دیاشن .
اب اریز  ددرگ ؛ كاله  هابت و  دنادن  دوخ  هک  ییاج  زا  دوش ، ادج  نانآ  زا  سک  ره  دـسر و  تاجن  لحاس  هب  دـیوج  لسوت  نانآ  هب  سک  ره 
انب : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  تسا . نکممان  نانآ  ییامنهار  نودب  كولـس ، دـیوپ . ار  يزوریپ  تاجن و  هار  کلاس ، نانآ ، تعاطا  تبحم و 

تاهورکم تامرحم و  درگ  ۀیالولا ». نم  ءیـشب  يدون  ام  و  : » دومرف روهـشم  یثیدح  رد  ربمایپ  هّللافرع »  ام  انالول  هّللادبع  انب  هّللافرع و 
تراگدرورپ وت و  نیب  باجح  و  ددنبب ، تیور  رب  ار  ادـخ  هار  مارح  ياهراک  هب  ندـش  هدولآ  اریز ، نکم  رادههبـش  ياهزیچ  لیم  هکلب  ورم 

كرت تسا و  یناهگان  تکاله  هیام  یهلا و  مارح  رد  نداتفا  هاگترپ  رادههبـش ، ياـهزیچ  باـکترا  تاـهورکم و  ماـجنا  کـشیب ، ددرگ .
یهلا و سیماون  ینید و  تاّبحتـسم  ماجنا  رب  ار  دوخ  سفن  راد و  ياپ  هب  وکین  ار  ضیارف  تساهمارح . زا  تاجن  لـماع  رادههبـش  ياـهراک 
هک ناسنآ  ربب ؛ الاب  قح  هاگرد  شریذـپ  هجرد  اـت  ار  اـهنآ  شوکب و  تاینید  فیاـظو  اـهراک و  تحـص  رد  نک . راداو  هتـسیاش  ياـهراک 

قالخا زا  ار  وا  نک  هزرابم  تایناسفن  ياههتساوخ  اب  دریگب . رارق  وا  تیانع  فطل و  دروم  دبایب و  ار  وا  سدق  تحاس  هب  هضرع  یگتسیاش 
باسح دوخ  سفن  زا  ماش  حبص و  ره  زیهرپب . تلاطب  تلفغ و  زا  تناوت  مامت  اب  يارایب . هدیدنـسپ  بوخ و  تافـص  هب  نک و  كاپ  دنـسپان 

هار رد  ار  تیورین  مامت  لاـم و  ناـج ، دور . راـنک  قح  تعاـط  هداـج  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  داـبم ، نک ؛ هراـظن  ار  وا  ياـهراک  شکب و 
. دـننک نآ  اب  تگرم ، زا  سپ  يراد  تسود  هک  نک  نانچ  تیاـهیئاراد  تورث و  اـب  شاـب . شیوخ  یـصو  دوخ  ریگب . راـکب  ادـخ  ياـضر 

ماما دوخ ، دـنزرف  هب  و  هیف ». لمُعی  نَا  رَثُؤت  ام  کلام  یف  لمعاو  کِسفن  یـصو  نُک  مدآ ! نبا  ای  : » دومرف (ص ) ناـنمؤمریما هک  روط  ناـمه 
امب دعـسف  هّللاۀـعاطب  هیف  لمع  لجر  اّما  نیلجر  دـحال  هفلخت  ّکناف  اینّدـلا  َنِم  ائیـش  كءارو  ّنفلختال  ّینب  ای  : » دـنکیم هیـصوت  (ع ) نسح
یلع رثؤت  نَأ  اقیقح  نیذـه  دـحأ  سیل  ۀیـصعم و  یلع  هل  انوع  تنکف  هل  َتعَمَج  اـمب  یقـشف  هّللاۀیـصعمب  هیف  لـمع  لـجر  اـّما  هب و  تیقش 

ار نآ  هک  يدرم  ای  داهن : یهاوخ  سک  ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  هچ  هنم ؛ اج  هب  ایند  زا  يزیچ  مکرـسپ ! .« » كرزو یلع  هل  لّمحت  کـسفن و 
دنک و راک  نآ  رد  ادخ  ینامرفان  هب  هک  يدرم  ای  و  دوش ، تخبکین  ياهدش  تخبدب  نادـب  وت  هک  يزیچ  هب  سپ  درب ، راکب  ادـخ  تعاط  رد 

دوخ رب  هک  دوبن  نآ  روخ  رد  ود  نیا  زا  کیچیه  یـشاب و  رای  ار  وا  ینامرفان  نآ  رد  سپ  دوش  تخبدب  ياهدرک  مهارف  وا  يارب  وت  هچنادـب 
هچنآ ایند  نیا  زا  سک  ره  يارب  هارخا ». یلع  هقفنا  ام  الا  هاـیند  نم  ِدـحال  سیل  : » تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  يراد ». شمدـقم 

زا (ع ) قداص ماما  هنیمز  نیا  رد  شوکب . رایـسب  ناناملـسم  ناـنمؤم و  روما  یهدـناماس  رد  دـنک . فرـص  ترخآ  هار  رد  هک  دـنامیم  یقاـب 
درب و حبص  هب  ار  بش  هک  یسک  تسین  ناملسم  ملسمب ». سیلف  نیملـسملا  رومأب  متهیال  حبـصَأ و  نَم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  (ص ) ربمایپ
عونمه و ناحبس ، يادخ  تاقولخم  همه  هب  تسا . هدیسر  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  تایاور  دشابن . ناناملسم  روما  هب  ندیشخب  ناماس  رکف  رد 
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يارب ار  هچنآ  ردـپ . نانوچ  ار  ناکدوک  ردارب و  کی  نانوچ  ار  ناناوج  شاب ، دـنزرف  کی  نانوچ  ناربمایپ ، اـب  نک . ییوکین  تعونمه  ریغ 
هب ار  یّقح  بحاـص  ره  قـح  رادــم . اور  نارگید  رب  يرادیمن  اور  دوـخ  رب  ار  هـچنآ  رادــب و  تـسود  نارگید  يارب  يراد  تـسود  دوـخ 

ادابم راد . هدیـشوپ  ار  نانآ  ياهبیع  اهشزغل و  یناوتیم  ات  نک . ارادم  زین  تنمـشد  اب  هکلب  نک ، ارادم  نانآ  اب  نک ، ادأ  بسانم  ياهنوگ 
هاوختنیز يارگتوهش ، رگیزاب ، رگهابتشا ، لفاغ ، راکاطخ  هراما  سفن  زا  تسا . ییاطخ  ره  ردصم  ایند  یگتفیـش  هچ  يدنبب ، لد  ایند  هب 

یگدنز نیا  هب  طوبرم  زارد ، ياهوزرآ  بیرف  زا  تساعدـم . نیا  رب  دـهاش  تایاور  تسوت ، نانمـشد  نیرتنمـشد  نآ  اریز  شاب ؛ رذـح  رب 
هدرک تّمذم  ار  شنابلاط  نآ و  ناحبـس ، يادخ  هک  ییایند  زادـنیم . ریخأت  هب  اهوزرآ ، نآ  هب  یبایتسد  يارب  ار  ترخآ  راک  زیهرپب و  يدام 

ایندـلا و ةایحلاب  اوضر  اـنئاقل و  نوجریـال  نیذـلا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  یلاـعت  دـنوادخ  تسا . هداد  ار  شتآ  هدـعو  وا  ناـبلاط  هب  و 
جنر هب  شیاهتساوخ  یبوکرـس  اب  ار  دوخ  سفن  نوبـسکی ». اوناک  امب  راّنلا  مهاوأم  کئلوا  نولفاغ ، اـنتایآ  نم  مه  نیذـلا  اـهب و  اّونأـمطا 

ار يرمع  ینام . ناما  رد  راّکم  ناطیـش  ياهماد  زا  يدرگ و  دازآ  هراّما  سفن  یگدرب  زا  ات  نک  دروخرب  شیاـهسوه  اهتذـل و  اـب  نکفا ،
سک چـیه  شاب ، هاگآ  يدرگن . نایز  نارـسخ و  راتفرگ  اـت  ریگ  راـکب  ار  وا  دـنمدوس  یتراـجت  رد  ناد و  تمینغ  تسوت  هیامرـس  اـهنت  هک 
كرت الاو و  تافـص  هب  نآ  نتـسارآ  اهیتسپ و  زا  ناج  نتـساریپ  قالخا ، بیذـهت  نوچ : راوشد ، يداهج  اسرفناوت و  ياهتضایر  نودـب 
ماـقم هب  مهم ، نیا  رب  هنارایـشوه  تبقارم  راـهق و  دـحاو  يادـخ  داـی  رب  تموادـم  قـح و  ریغ  زا  بلق  نتخاـس  غراـف  اـهتداع و  اـهمسر و 

ددرگیم و نیقی  تفرعم و  راونا  شبات  يایهم  سفن  اهشـشوک  اهتضایر و  نیا  اب  دـباین . تسد  نیقتم ، ناحلاص و  نالکوتم ، نادّـحوم ،
يرپس زا  شیپ  تسا ، تصرف  ات  سپ  دـنکیم . زاورپ  جورع و  نییلع  يـالاو  ماـقم  هب  هداـم  تعیبط و  رتسب  زا  تخانـش  راونا و  نیا  وترپ  رد 

هاـچ رد  ناـج  ندـنام  زا  سرتب  ریگ . هرهب  نادواـج  يزاـینیب  اـنغ و  بسک  رد  نت  بکرم  نیا  زا  یمـسج ، ناوت  شیاـسرف  تلهم و  ندـش 
لمعا یلعل  نوعجرا  ّبر  : » دـنیوگ هنادـنمدرد  ترخآ  رد  هک  یـشاب  ناـنآ  زا  داـبم  رورغ . بیرف و  هناـخ  نیا  هب  ندـش  مرگرـس  تعیبـط و 

ۀملک اّهنا  الَک  : » دنونشیم خساپ  نینچ  منک . هتسیاش  ياهراک  هدنامیقاب  تصرف  رد  ات  نادرگرب  ایند  هب  ارم  اراگدرورپ  تکرت ». امیف  احلاص 
ناردارب يا  ناـه  دـشابیمن . لـمع  لـها  هنرو  دـنزیم  وا  هک  تسا  یفرح  نیا  وش ! هفخ  نوـثعبی ». موـی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اـهلئاق و  وـه 

یفاک یهاوگ  ار  ناحبـس  يادـخ  هک  يروط  نامه  دـیهد . یهاوگ  یلاعت  يادـخ  دزن  نم  دوس  هب  امـش  مریگیم . هاوگ  ار  امـش  نم  منمؤم !
رارقا هکنیا  رب  مریگیم : دهاش  ار  یهلا  ناگداتسرف  و  ناربمایپ ، شرع ، نالماح  اهنامسآ ، نانکاس  ناگتـشرف و  همه  مریگیم . هاوگ  تسا ،

. يدـنزرف هن  تسا و  یقیفر  ار  وا  هن  تساـتکی . وا ، تسین . ادـخ  زج  يدوبعم  : » مهدیم یهاوـگ  مدوـجو  ماـمت  ناـبز و  بلق ، اـب  منکیم و 
كاپ رگشیاشخب و  نابرهم  انیب ، اونـش ، يدمرـس ، يدبا ، یلزا ، هدننکكرد ، هدننکهدارا ، هدنز  اناوت ، اناد ، یلاعت ، يادخ  مهدیم : یهاوگ 

مّدج مهدیم : تداهش  دناقح . هب  تسار و  ینامسآ  ياهباتک  ناربمایپ و  ناگتـشرف ، عیمج  هک : مهدیم  تداهـش  تساهناصقن . همه  زا 
هدومرف هچنآ  ره  تفگن  ینخس  دوخ  زا  وا  تسا  قح  تسا و  هدروآ  ادخ  بناج  زا  هچنآ  ره  تسا  ناربمایپ  متاخ  وا و  هداتسرف  ادخ و  هدنب 

یلع نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  بلاطیبانب ، یلع  نانمؤمریما  نم  ّدج  وا ، زا  سپ  نیـشناج  ّیـصو و  هک : مهدیم  تداهـش  هدوب . یهلا  یحو 
تجح یلعنب و  نسح  دـمحمنب ، یلع  یلع ، نب  دـمحم  یـسومنب ، یلع  رفعجنب ، یـسوم  دـمحمنب ، رفعج  یلعنـب ، دـمحم  نیـسحنب ،

(ص) ربمایپ تسا . هدنز  رظتنم ، ماما  مهدیم : یهاوگ  دنتـسه . نم  ناماما  نیعمجا ، مهیلع  هّللاتاولـص  يدهم  دـمحم ، لآ  مئاق  نسحلانب ،
یتیب لها  نم  یترتع  نم  يدـهملا  ّنا  : » دومرف راوگرزب  نآ  هک  ربخ  نیا  تسا  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  تسا . هداد  ربخ  يو  روهظ  زا 

يدهم اروج ». املظ و  موقلا  اهألم  امک  اطسق  ًالدع و  ضرالا  ألمیف  اهرذب  ضرالا  هل  جرخت  اهرطق و  ءامسلا  هل  لزنت  نامزلارخآ  یف  جرخی 
راـب هب  ار  شیاهرذـب  نیمز  دراـبیم و  ورف  وا  رب  ار  شناراـب  نامـسآ  دـنکیم . روـهظ  ناـمزلارخآ  رد  وا  تسا . نم  نادـنزرف  زا  هـّیرذ و  زا 

تجح وا  دوب . هدش  زیربل  متس  روج و  زا  رگمتس ، موق  تسد  هب  هک  هنوگ  نامه  دوش  زیربل  طسق  لدع و  زا  نیمز  ماگنه ، نآ  رد  دناشنیم .
جورخ و ياههار  نک و  باتـش  وا  روهظ  رد  اهلاراب ! داب . وا  يادف  منت  ناج و  تسا . يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  (ص ) دمحم لآ  مئاق  ادخ 

شتآ تشهب و  دراد . دوجو  لامعا  شجنس  نازیم و  طارـص و  داعم ، تسا و  قح  گرم ، مهدیم : تداهـش  زاس . هدامآ  ناسآ و  ار  وا  مایق 
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. مهدیم یهاوگ  ماینید  یهاگآ  تریصب و  ساسارب  نیقی و  يور  زا  ار  اهنیا  همه  دناقح . رب  ینامـسآ  ياهباتک  همه  نآرق و  تسا . قح 
زا هتفرگرب  مدرک ، داـی  نیعبرا  باـتک  نیا  رد  هیقیقح  فراـعم  زا  هچنآ  نم  تـسا . سب  ارم  وا  یهاوـگ  مریگیم و  هاوـگ  ار  یلاـعت  يادـخ 

فراعم نآ  اب  دومن . متیادـه  اهنآ  هب  تسا و  هدرک  ماـهلا  نم  رب  مراـگدرورپ  هک  تسا  مالـسا  نید  زا  هتـساخرب  هکلب  تسا ، هدوبن  يرگید 
یقوذ يدوهـش و  یناعم  اریز  تفای ؛ مدراذگ ، هتفگان  ار  هچنآ  متفگ و  اجنیا  هک  یفراعم  شیاجنگ  مبلق  هک  ياهنوگ  هب  متفای ، ردـص  حرش 

دیامزایب ارم  ات  تسا ، مراگدرورپ  تیانع  زا  اهنیا  همه  تسا . سب  بلق  نابحاص  يارب  راتفگ  كدـنا  نیا  دـیاین . تارابع  ظافلا و  بلاـق  رد 
نینمؤملا و نم  یتاوخأ  یناوخأ و  عیمج  ینتبث و  مهللا  . » تسا نایناهج  اهناهج و  زا  زاین  یب  ادـخ  کـشیب  ساپـسان . اـی  مرازگـساپس  هک 

هرامش 196 نز  مایپ  رانلا ». باذع  انق  ۀمحر و  کندل  نم  انل  بَه  صالخالا و  ۀملک  یلع  تانمؤملا 

یعامتجا هعسوت  رد  نز  يونعم  لماکت  ریثات 

هافر و قح  یگدـنز ، قح  نز  هب  مالـسا  دوب . مورحم  قوقح  همه  زا  ابیرقت  تشاد و  يرابفسا  رابتقر و  عضو  نز  مالـسا ، زا  لبق  ًـالوصا 
روما رد  تکرـش  قح  دوخ ، قوقح  زا  عافد  قح  درم ، زا  تیاکـش  قح  راک ، ربارب  رد  دزم  قح  تیکلاـم ، قح  ملعت ، میلعت و  قح  شیاـسآ ،
هاگن رد  اریز  دـشن  لئاق  نانز  هب  تبـسن  نادرم  يارب  يرترب  زایتما و  هنوگ  چـیه  روکذـم  ياـههنیمز  رد  و  دومرف : اـطع  قح ...  یعاـمتجا و 

رد لماکت ، دـشر و  يوس  هب  ناوتیمن  لاـب  ود  نیا  نودـب  درم و  یکی  نز و  یکی  تسا ، لاـب  ود  ياراد  اـهناسنا  یگدـنز  ریاـط  یمالـسا 
دحاو کی  مه  اب  هک  دنـشابیم  یناسنا  هعماج  نکر  ود  هلزنم  هب  دنرگیدکی و  لمکم  درم  نز و  سپ  درک . زاورپ  يونعم  يدام و  یگدـنز 

نیا نیب  تقلخ  ماظن  قبط  هک  یفالتخا  لیلد  هب  هتبلا  دنهدیم . قوس  لماکت  يوس  هب  ار  نآ  دنهدیم و  لیکشت  ار  دربراک  ياراد  یعامتجا 
نیا رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دننک . تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  درم  نز و  هک  دـیآیم  دـیدپ  ییاهتوافت  اهنیا  فیلاکت  رد  دراد ، دوجو  ود 

هک یلئاسم  درادـن . طابترا  اهنآ  یناسنا  تیثیح  هب  هک  دراد  دوجو  درم  نز و  نیب  ییاـهتوافت  دراوم  زا  یـضعب  رد  دـنیامرفیم ... « : هراـب 
دازآ فیاظو  شنیزگ  لصا  رد  درم  دـننامه  ناملـسم  نز  یمالـسا ، ماظن  رد  هزورما  تسا ». دازآ  درادـن ، نز  تفارـش  تیثیح و  اب  تافانم 

، تباجن فافع و  تمارک ، تفارش ، ظفح  اب  یگداوناخ ، ياهتیلوئسم  رانک  رد  دوخ  يدنمشوه  یگتـسیاش و  تردق و  رب  اکتا  اب  تسا و 
ویدار و رنه ، شزرو ، ناـمرد ، تشادـهب و  یلاـع ، شزوـمآ  شرورپ ، شزوـمآ و  دـننام : یعاـمتجا  فـلتخم  ياـهتیلاعف  اـههصرع و  رد 

یسایس روما  رد  تیلاعف  روشک ، حطس  رد  يریگمیمـصت  يراذگنوناق و  هیرجم ، هوق  هییاضق ، هوق  ياهتیریدم  یتلود ، بصانم  نویزیولت ،
هب دنناوتیم  دوخ  یتیریدم  ناوت  اهیگتسیاش و  اهتقایل ، هئارا  اب  ام  هعماج  نانز  دراد . روضح  یتلود ـ  هچ  یـصوصخ و  هچ  يداصتقا ـ  و 

هعـسوت نز و  شقن  دنـشاب . رثؤـم  هعماـج  تفرـشیپ  رد  رتـشیب  هچ  ره  دنـسرب و  دراد ، تبـسانم  ناـنآ  يارب  هک  ییاـهماقم  بصاـنم و  هـمه 
ناونع هب  ار  وا  درف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  زین  یهاگ  مینکیم و  هاگن  هعسوت  دنیآرف  رد  لاعف  ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  نز  یهاگ  یعامتجا 

تسا و هعـسوت  روحم  ناسنا  ًالوا ، هک  انعم  نیا  هب  مینک  ظاـحل  وا  یناـسنا  هبنج  زا  ار  نز  رگا  . میراد رظن  رد  رـسمه  رتخد و  رهاوخ ، رداـم ،
ایناث دـیامن و  رارقرب  لـماک  نزاوت  ماجـسنا و  دوخ ، يونعم  گـنهرف  ییاـنبریز  یناـبم  رـصانع و  ماـمت  ناـیم  هک  تسا  نآ  رادـیاپ ، هعـسوت 

« ءیـش  » کی هب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  ناسنا  اهنآ  نودـب  دـنوشیم و  یقلت  رـصانع  نیا  نیرتمهم  ناسنا ، يرطف  ياهیگژیو 
ماـمت هب  رگا  هرخـالاب  دروآ  ناـیم  هب  ینخـس  وا  ندوب  یقـالخا  لداـعتم ، تکرح  یعاـمتجا ، قوقح  زا  ناوتیمن  رگید  هک  دوشیم  لیدـبت 
يوـس زا  هک  تـسا  یبلاـق  نیرتلـماک  دراد ـ  يرطف  ياههمـشچرس  شلوـصا  هـک  ینید  نـید ـ  هـک  مـییازفیب  ار  هـتکن  نـیا  قوـف ، بلاـطم 

دیما بلق و  نانیمطا  تیصخش ، ناسنا  هب  دناوتیم  نید  اهنت  و  تسا ؛ هدش  عضو  ناسنا  يونعم  يدام و  لماک  ققحت  يارب  ناسنا  راگدیرفآ 
رد میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  گرزب  قیاقح  نیا  مامت  رگا  دنک . لح  ار  ناسنا  یعامتجا  تالکـشم  تسا  رداق  هکنیا  امک  دشخبب ؛ هدنیآ  هب 

يرطف یناسنا و  سح  هکنآ  رگم  دیسر ، دهاوخن  بولطم  هجیتن  هب  ياهعـسوت  دنیآرف  چیه  تسا و  هعـسوت  نکر  درم  دننام  نز  هک  میباییم 
ـ  وا هدننکزیامتم  رـصانع  باسح  دـهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  نز  یناسنا  یعیبط و  هاگیاج  دـشخب ، دوبهب  دزاس و  لوحتم  نز  دوجو  رد  ار 
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رد وا  هدنزاس  یناسنا  ناوت  زا  نز ، هب  يواسم  یناسنا  شقن  نداد  اب  و  دزاس ؛ ادج  شایناسنا  تیـصخش  زا  ار  درم ـ  لباقم  رد  نز  ناونع  هب 
، تیـصخش تابث  هک  میـشاب  هتـشاد  رطاخب  زین  ار  هتکن  نیا  دیامن . يرادربهرهب  يرتهب  لکـش  هب  داحتا  يوس  هب  عامتجا  مامت  حلاصم  تهج 
ماجـسنا و يوس  هب  حیحـص  ریـسم  رد  تکرح  يارب  مزال  تامدقم  دـشخبیم و  الاب  یناوت  هعماج  هب  هدـنیآ ، هب  نز »  » دـیما یبلق و  شمارآ 

نیا هـک  میباـییم  رد  مـینک ، تـقد  هناـنز  ياـهیگژیو  هـب  رگا  یگناـنز  ياـهیگژیو  ياـنبم  رب  نز  شقن  دروآیم . مـهارف  ار  یلم  داـحتا 
ینعم نیدب  دراذگیم  ریثأت  درم  نز و  فیاظو  عون  رد  افرـص  و  دـیازفایم ، نآ  رب  هکلب  دـهاکیمن  نز  یناسنا  شزرا  زا  اهنت  هن  اهیگژیو 

ای رسمه  هک  ینز  تسا . هدومن  ردقم  ار  فیاظو  یعیبط  میسقت  یعون  یعامتجا ، يدرف و  لماکت  دنیارف  رد  درم  نز و  يارب  یهلا  ریدقت  هک 
لیمکت ار  رگیدمه  هفیظو  شقن و  ود ، نیا  اما  دراد ؛ هدـهعرب  تسا  ردـپ  ای  رهوش  هک  يدرم  اب  توافتم  یفیاظو  کش  نودـب  دـشاب ، ردام 

یعامتجا و يدرف  لماکت  رد  درم  دـننامه  نز  نیاربانب  دومن . يرگید  نیزگیاج  ار  نآ  ای  درک و  رظن  فرـص  یکی  زا  ناوتیمن  دـننکیم و 
هوجو زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  دراد . ار  دوخ  صاخ  ياهدمایپ  راثآ و  نانآ  زا  کی  ره  روضح  مدـع  دراد و  شقن  عماوج  یگدـنلاب  ییایوپ و 
هعماج ققحت  يارب  بسانم  رتسب  دناوتیم  ملاس  یگداوناخ  طیحم  داجیا  اب  نز  ملاس  یگداوناخ  طیحم  داجیا  1 ـ دوشیم : هراشا  شقن  نیا 

زا هتـسسگ و  یفطاع  ظاحل  زا  هعماج  یطیحم ، نینچ  دوجو  نودـب  هک  تسا  نشور  دزاس . مهارف  ار  اـیوپ  رگنهدـنیآ و  دـنمتردق ، یناـسنا 
داسف و هب  هدولآ  تعرـس  هب  دناودب  هشیر  نآ  رد  یتسـس  یهابت و  هک  ياهعماج  دوب  دهاوخ  ریذپبیـسآ  تدـش  هب  یحور  يونعم و  ظاحل 

هداوناخ روحم  یلـصا و  وضع  ناونع  هب  نز  نیاربانب  دوریم  تسد  زا  جـیردت  هب  هعماج  نآ  دارفا  یگدـنلاب  تیقالخ و  ددرگیم و  تیانج 
ماوق هیام  زین ، حلاص  هداوناخ  تسا و  حیحص  ملاس و  یگداوناخ  یگدنز  ماوق  هیام  دراد  هدهعرب  ار  يرـسمه  يردام و  مهم  هفیظو  ود  هک 

همانرب کی  دـنمزاین  حـلاص ، ناسنا  تیبرت  اـما  دوریم ؛ رامـش  هب  لـماکت  دـشر و  روحم  حـلاص ، ناـسنا  نز  یتیبرت  شقن  2 ـ تسا . هعماـج 
دشر و نادنزرف و  تیبرت  رد  شقن  نیرتگرزب  هک  تسین  يدیدرت  دهدیمن و  خر  یفداصت  هناروکروک و  هاگ  چـیه  تسا و  رمتـسم  یتیبرت 

 ... ای رسمه  ای  ردام  ناونع  هب  ینامرهق  نز  زاسخیرات  درم  ره  رـس  تشپ  خیرات  تداهـش  هب  دراد و  صاصتخا  نز  هب  یناسنا ، رـصانع  یلاعت 
ار هداوناـخ  يونعم  یفطاـع و  ياـهزاین  تسا  رداـق  دوخ  یعیبط  دادعتـسا  هطـساو  هب  نز  یفطاـع  طـیحم  يزاـس  هداـمآ  3 ـ دوشیم . هدـید 

ندروآ مهارف  تهج  رد  ار  يرادیاپ  یعامتجا  لماکت  دروآ و  دوجو  هب  ار  دـشر  لامک و  بسانم  ياهرتسب  هلیـسو  نیدـب  دزاس و  هدروآرب 
هعماج نیا  تشاد  دهاوخ  کشخ  یطیحم  دومخ و  ياهعماج  دشاب ، یفطاع  تلاح  نیا  دـقاف  هک  ياهعماج  اما  . دروآ دـیدپ  هعماج  ماجـسنا 
ملسم دشابیم و  الخ  یتساک و  راچد  یناسنا ، يافـص  هفطاع و  ثیح  زا  اما  دشاب ؛ هدرک  مه  تفرـشیپ  يدام  ياههنیمز  یخرب  رد  دنچ  ره 
ددرگ دراو  نز  یگداوناخ  شقن  هب  ياهمطل  ره  نیاربانب ، دهدیم . تسد  زا  ار  مجـسنم  لداعتم و  بسانتم و  دشر  یگدـنلاب و  داجیا  ناوت 

هاگیاج فیعـضت  تهج  رد  ياهنوگ  هب  هک  یمادـقا  ره  ای  دریگ و  تروص  یگداوناخ  دـنویپ  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن  ییاـنتعایب  ره  و 
، تامادـقا هنوگنیا  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  دـش . دـهاوخ  عامتجا  هدـنیآ  هجوتم  هک  تسا  يدایز  یفنم  راثآ  ياراد  دـشاب ، نز  یگداوناخ 
رد هک  تسین  يدیدرت  . دزاسیم رادهشدـخ  ار  يو  یناسنا  نأش  تمارک و  تفارـش و  تسا و  نز  یناسنا  تیدوجوم  هیلع  راکـشآ  ياهئطوت 

ار ناـنز  مالـسا  و  تـسا . هدـش  هدرمـش  يرنه  یگنهرف و  یملع ، یــسایس ، يداـصتقا ، دـعب  رد  درم  نأـشمه  ناـسمه و  نز  مـیرک ، نآرق 
اـهشالت و رب  تـسا و  هداد  رارق  يرنه و ...  یگنهرف و  یقوـقح ، یملع ، یعاـمتجا ، يداـصتقا ، يداـم ، ياـههصرع  رد  نادرم  شودــمه 

وارکذ نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ینا ال  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا  هداهن  جرا  یگدنز ، نوگانوگ  داعبا  رد  نانآ  يود  ره  ياهشـشوک 
رکذ نم  تاحلاصلا  نم  لمعی  نم  و  .« » مراذیمن دزمیب  نز ، هچ  درم و  هچ  ار  امـش  زا  يرازگراک  چیه  راک  نم  ضعب ؛. نم  مکـضعب  یثنا 
یلاح رد  نز ـ  هچ  دنشاب و  درم  هچ  دننک ـ  هتسیاش  ياهراک  هک  یناسک  و  اریقن ؛. نوملظی  هنجلا و ال  نولخدی  کئلواف  نمؤم  وه  یثنا و  وا 

نم احلاص  لمع  نم   » و دنریگیمن ». رارق  متس  دروم  ییامرخ  هتسه  تشپ  يدوگ  ردق  هب  و  دنوشیم ، تشهب  لخاد  نانآ  دنشاب ، نمؤم  هک 
دهد ماجنا  ياهتـسیاش  راک  نامیا  لها  زا  هک  ره  نوملعی ؛ اوناک  ام  نسحاب  مهرجا  مهنیزجنل  ۀبیط و  ةایح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ 

شاداـپ دـناهدرک  لـمع  هچنآ  زا  رتوـکین  هب  ار  ناـنآ  میـشخبیم و  تاـیح  ياهزیکاـپ  یگدـنز  ياـضف  رد  ار  وا  درم ، هـچ  دـشاب و  نز  هـچ 
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رد اریز  دـنوش . رادروخرب  یعامتجا  فیاظو  یگدـنز و  يایازم  مامت  زا  دـنناوتیم  نادرم  دـننامه  نانز  مالـسا  هاگن  زا  نیاربانب  میهدیم ».
( هرماما ترـضح  دنـشیوخ . دـب  کـین و  لاـمعا  لوئـسم  دـندازآ و  ود  ره  هکلب  دـنرادن ، یتواـفت  مه  اـب  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  مالـسا ، رظن 

تلاخد مه  نز  دراد  تلاخد  نوئـش  همه  رد  درم  هک  يروط  نامه  نوئـش ، همه  رد  نوئـش ، همه  رد  درم  لـثم  ار  نز  مالـسا  : » دـنیامرفیم
و تسا ». هدرک  قلخ  دازآ  تسا  هدرک  قلخ  تمارک  اب  ار  امـش  دنوادخ  دنراد  رایتخا  اهدرم  هک  يروط  نامه  دـنراد ؛ رایتخا  اهنز  دراد ... 

اهدرم هب  ات  تسا  هدرک  تیانع  رتشیب  اهنز  هب  مالـسا  اهنز ، قوقح  تسا  حرطم  مالـسا  رد  اهدرم  قوقح  هک  يروط  نامه  : » دـندومرف زین 
یقیدص هبوبحم  دنناسنا »...  ود  ره  هک  اریز  تسین . درم  نز و  نیب  یتوافت  یناسنا ، قوقح  زا  ...« » 

یمالسا عماوج  رد  نز  تیصخش  لزنت  للع 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀنیدم   ) يوبن یندم  هعماج  رد  هک  دزاسیم  نومنهر  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  مالـسا  ردص  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن 
زا مالـسا  زا  لبق  ات  هک  نز  تفای ؛ زاب  ار  شیوخ  يالاو  ماقم  هاگیاج و  دروآ و  تسد  هب  ار  شاهتفر  تسد  زا  قوقح  يدایز ، دودح  ات  نز 
رد ام  دنگوس  ادخ  هب  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  مود  هفیلخ  تشادـن . یعامتجا  هاگیاج  نأش و  دوب و  هدـنام  مورحم  شیوخ  ملـسم  قوقح 

لئاق ناشیارب  ییاه  هرهب  قوقح و  درک و  لزان  یتایآ  ناـنآ ، هراـبرد  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  میدوبن ، لـئاق  ناـنز  يارب  ینأـش  چـیه  تیلهاـج 
لقتـسم و مالـسا ، تکرب  زا  نز  نارـسفم ، زا  یکی  لوق  هب  دیدرگ . نانز  يارب  ياهقباس  یب  تازایتما  تکرب و  هیام  مالـسا  روهظ  ( 1 «.) دش

یماقم هب  و  دش ؛ لقتـسم  داتـسیا و  دوخ  ياپ  يور  دوب ، هدروخ  هرگدرم  هدارا  هب  مالـسا  روهظ  ات  هک  وا  لمع  هدارا و  دـش ؛ سفن  هب  یکتم 
چیه رد  هک  داد  نز  هب  یماقم  مالـسا  دوب . هدادـن  نز  هب  یماقم  نینچ  شراودا  یمامت  رد  شتمدـق  همه  اب  مالـسا  زا  لبق  ياـیند  هک  دیـسر 

، یگدنلاب ییافوکـش ، نارود  هک  شـسرپ  نیا  هرابرد  اما  ( 2 .) تفای دـیهاوخن  نز  يارب  یماقم  نینچ  رـشب  هتـشذگ  خـیرات  يایاوز  زا  کی 
هتـسناد و هاتوک  رایـسب  ار  نارود  نیا  رمع  ناگدنـسیون ، زا  یکی  دـیماجنا ، لوط  هب  یتدـم  هچ  مالـسا  ردـص  رد  ناـنز  يزارفارـس  تزع و 
اب ربارب  ار  نانز  یعامتجا  تلزنم  و  داد ؛ تاجن  اهتیلهاج  ریاس  برع و  تیلهاج  زا  ار  نانآ  ناـنز ، هب  تبـسن  مالـسا  هاگدـید  : » دـیوگیم

، يراذـگنوناق هویـش  رکفت و  زرط  نیمه  ساـسا  رب  و  داد ... رارق  نادرم  حطـس  مه  ار  ناـنآ  تیعقوم  یقوـقح ، ظاـحل  هب  و  تخاـس ؛ نادرم 
هک درک  اعدا  ناوتب  دیاش  ( 3 «.) تشاد همادا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رـصع  زا  دعب  یهاتوک  نامز  ات  و  تفرگ ؛ لکـش  یمالـسا  هعماج 

و هدوـمن ، حیرـصت  یمالـسا  ماـظن  رد  درم  نز و  يربارب  هب  هک  تسا  ناملـسم  نادنمـشناد  ناـیم  زا  درف  نیلوا  ق ) 255 ه .ـ 160 ـ   ) ظحاج
( ظحاج نامز   ) زورما اما  دنتفاییم ؛ روضح  هعماج  رد  دندرکیم و  تکرـش  دـجاسم  رد  نادرم  هارمه  يوبن  هعماج  رد  نانز  تسا : دـقتعم 
نم و دـیوگیم : يو  تسا . هدـش  توافتم  يدایز  دودـح  ات  تفای ، جاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  هچ  نآ  اـب  ناـنز  تیعقوم 

ینادرم اب  زورما ، اما  دنتـسه ؛ رت  نیئاپ  ای  رترب  نادرم  هب  تبـسن  رتشیب  اـی  هجرد  ود  اـی  هجرد ، کـی  ناـنز  هک  دـیوگیمن  يدـنمدرخ  چـیه 
هب يو  ( 4 .) دـننکیم لامیاپ  ار  نانآ  قوقح  رثکا  هدومن و  لامعا  نانز  هرابرد  ار  ریقحت  تیاهن  اهـشهوکن و  نیرتدـب  هک  مینکیم  دروخرب 

يرگید ماکحا  ضوع ، رد  یلو  دـشابیم ، نز  ررـض  هب  ارهاظ  هک  هدرک ، رداص  یماکحا  مالـسا  دـیوگیم : و  تس ؛ لئاق ا  ناربج »  » هیرظن
نز هاگیاج  هک  نیا  اما  دنتسه . يواسم  درم  نز و  میوشیم  هجوتم  یجنـس  تبـسن  کی  رد  و  دنکیم ؛ ناربج »  » ار اهنآ  هک  هدومن ، رداص 

لماع نیا  هب  هک  یناسک  ماکح  یگماـکدوخ  دادبتـسا و  1 ـ زا : دـنترابع  لماوع  مها  تفای ؟ لزنت  يوبن » هعماج   » مالـسا و ردـص  هب  تبـسن 
راـشف و  ددرگیم ، شایعاـمتجا  تـلزنم  هاـگیاج و  زا  نز  تـیمورحم  ببــس  تموـکح ، رد  دادبتــسا  هـک  دـندقتعم  دــنا ، هدوـمن  هجوـت 
هعماج رد  نز  یتسدورف  لماع  ار  يدادبتسا  تموکح  هبلغ  هک  دشاب  یسک  نیلوا  دیاش  نیما » مساق  . » دوشیم نز  رشق  هجوتم  یگماکدوخ 

، نایفارطا هب  هکلب  دوشیمن ، هاشداپ  هب  رـصحنم  نآ  رثا  دـش ، مکاح  ياهعماـج  رب  دادبتـسا  هک  یناـمز  تسا  دـقتعم  يو  دـنادیم . یمالـسا 
زا دوشیم ... لامعا  فیعـض  ياهناسنا  هب  تبـسن  دنمورین  دارفا  مامت  رد  دنور  نیا  هک  نیا  ات  دـنکیم ؛ تیارـس  رت  نیئاپ  تاقبط  هب  سپس 
هب تبسن  نیما » مساق  ( » 5 .) دـننکیم ریقحت  ار  نانز  هراومه  ینامـسج ، يورین  رطاخ  هب  نادرم  هک  تسا  نآ  اـهتموکح  هنوگ  نیا  تارمث 
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زین نآ  هک  دشابیم ، قالخا » داسف  ، » نانز ریقحت  بابسا  هلمج  زا   » دنادیم رثؤم  ار  يریغتم  کی  نز  رشق  یگدیدمتس  رد  دادبتـسا  تیلماع 
ناشدوخ نوچ  دناهدوب ، ماکح  متس  تحت  هک  ینادرم  دنک  روصت  یـسک  لوا ، هلهو  رد  تسا  نکمم  تسا . يدادبتـسا  تموکح  زا  یـشان 

ار لیاضف  دشر  هزاجا  ياهعماج  نینچ  وج  هک  هداد ، ناشن  هبرجت  نکل  دننکن ؛ متس  دوخ  ناتسد  ریز  هب  دنلیام  دناهدیشچ ، ار  متس  خلت  معط 
هدوب و عضاخ  تردق  ربارب  رد  هک  تسا  يدارفا  تیبرت  ياهعماج ، نینچ  ياهیگژیو  زا  درادن . دـشر  لاجم  لیاذر  زج  يزیچ  و  دـهدیمن ،
رد دنکیم . ریقحت  ار  وا  هدومن ، عیاض  ار  يو  قوقح  درم  تسا ، فیعـض  نز  هک  اج  نآ  زا  و  دننکیم ؛ يرود  تایهنم  زا  سرت ، هطـساو  هب 

تسین و رادروخرب  یصاخ  تلزنم  نأش و  زا  رتخد ، ای  ردام و  ای  رسمه ، ناونع  هب  هچ  دربیم ؛ رـس  هب  یتسپ  تیاهن  رد  نز  ياهعماج ، نینچ 
رصع رد  ار  اراصن  دوهی و  نانز  یتسدورف  تلع  ییابطابط » همالع  ( » 6 .) درم نآ  تسا و  نز  نآ  هک  تهج  نیدب  افرص  دشابیم ؛ درم  عیطم 

نآ دنتسه ، باتک  لها  هب  قحلم  هک  اهنآ  يراصن و  دوهی و  ینعی  باتک  لها  : » دنادیم اهنآ  يدادبتسا  ياهتموکح  هب  طوبرم  تلاسر ،
روـحم رب  هـکلب  دـشیمن ؛ هرادا  نوناـق  ياـنبم  رب  ناـشهعماج  دــندرکیم و  یگدــنز  برعلا  ةریزج  زا  یقطاـنم  رد  تلاـسر ) رــصع   ) زور
ناوتیم هجیتـن  رد  دـندرکیم . ینارمکح  ناـنآ  رب  لـماع  مکاـح و  هاـشداپ ، ناوـنع  هب  يدارفا  دزیم و  رود  يدرف  هنادبتـسم  ياههتـساوخ 

لام و ناج و  اب  دوب و  ءاشیام  لاعف  هک  یمکاح  هقبط  دـندشیم . میـسقت  موکحم  مکاح و  هقبط  ود  هب  راگزور  نآ  رد  باتک  لـها  تفگ ؛
رد هن  دوب ؛ هداد  تلذ  هب  نت  وا  ربارب  رد  هتخادنا و  نادرگ  هب  ار  مکاح  هقبط  یگدرب  دیق  هک  یموکحم  هقبط  و  درکیم ، يزاب  مدرم  يوربآ 
هک اج  نآ  زا  موکحم  هقبط  دوبن . دـنم  هرهب  يدازآ  عون  چـیه  زا  شاهدارا . ناـج و  رد  یتح  هن  شـسومان و  رد  هن  تشاد  یتینما  دوخ  لاـم 
ود هک  هدوب  یطباور  نامه  دوخ ، نیب  رد  هقبط  ود  نیا  طباور  دـندشیم . میـسقت  هقبط  ود  هب  تشادـن ، یگریچ  تردـق  يداـم و  تاـناکما 

ریقف و هقبط   » يرگید و  نارذگـشوخ » دـنمتورث   » یکی دـندشیم ؛ میـسقت  هقبط  ود  هب  مه  مدرم  هماع  هجیتن ، رد  دنتـشاد . مه  اـب  لوا  هقبط 
و هناخ ،» لها   » و هناخدرم »  » هقبط ود  هب  دیسریم  ات  دندشیم ؛ میسقت  رت » فیعـض   » و فیعـض »  » هقبط هب  مه  فیعـض  ماجنارـس  و  فیعض »

مورحم تانوئش  همه  زا  نانز ، هقبط  و  دندوب ؛ هدارا  لمع و  يدازآ  ياراد  یگدنز  نوئش  همه  رد  نادرم  درم ؛»  » و نز »  » هقبط ود  نینچ  مه 
یب نیا  همه  هشیر  هـک  تـسا  نـشور  ( 7 «.) دنتـشادن یلالقتـسا  عون  چـیه  دـندوب و  نانآ  مداـخ  نادرم و  ضحم  عباـت  لـمع ، هدارا و  رد  و 

. تسا هعماج  یمومع  گنهرف  رییغت  نانز ، تیعـضو  حالـصا  هار  اهنت  تروص ، نیا  رد  تسا . یگنهرف  یگدـنام  بقعو  دوکر  اهیتلادـع ،
، هعماج ره  رد  نز  هاـگیاج  داد . قوس  بولطم  تهج  رد  ار  هعماـج  کـی  یگنهرف  يرکف ـ  ياـهتخاس  ریز  ناوتیم  تدـم  زارد  رد  هتبلا 

نوناق ربارب  رد  مدرم  همه  ینید ، تموکح  رد  ساسا ، نیا  رب  دشاب . هعماج  نآ  یگنهرف  دشر  كرد  يارب  یبسانم  رایعم  كالم و  دناوتیم 
عییـضت ییأردوخ و  دادبتـسا ، يارب  ییاج  رگید  دوشیم ، راتفر  تعیرـش  قباطم  نوچ  و  دنتـسه ؛ دـنم  هرهب  ربارب  قوقح  زا  هدوب و  لوئـسم 

داد و يروحم  دوخ  هب  را  دوخ  ياـج  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  يرادـم  نوناـق  هک  تسا  مالـسا  خـیرات  تایهیدـب  زا  درادـن . دوجو  قوـقح 
رد هک  نیا  رتزیگنا  مغ  دـشیم . یقلت  نوناـق  ناونع  هب  درکیم  روـطخ  مکاـح  نهذ  هب  هک  هچ  نآ  ره  دوـمن و  خر  مک  مک  يدرف  دادبتـسا 
رد ارهق  دندرک  یفرعم  هللا  لظ  ار  مکاح  دـش و  هداد  ینید  گنر  مکاح ، ياههتـساوخ  هب  دـندشیم  هرادا  یمالـسا  مان  هب  هک  ییاهتموکح 

رالاسدرم مالسا ، زا  لبق  عماوج ؛ رثکا  هک  اج  نآ  زا  لیـصا  ریغ  تاداع  فرع و  2 ـ تسین . نز  ماقم  یلاعت  زا  يربخ  ییاـهتموکح ، نینچ 
هنارالاسدرم تینهذ  اب  ار  ینید  نوتم  یمالـسا ، ياهروتـسد  مغر  یلع  دندوب ، عماوج  نآ  زا  رثاتم  هک  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب  دندوب ؛

ار دوخ  صولخ  دندوب  رالاسدرم  همه  هک  ناریا  مور و  ياهندمت  اب  لماعت  رد  یمالـسا  گنهرف  رگید ، فرط  زا  دـندومن . لیوأت  ریـسفت و 
ربـتعم ینید  صوصن  مهف  عـجرم  ناوـنع  هب  ار  فرع  ءاـهقف ، هک  دـنکیم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  نیدـلا  سمـش  يدـهم  دـمحم  داد . تسد  زا 

مه مالـسلاهیلع )  ) ماما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  شتایـصوصخ ، ماـمت  اـب  فرع  نیا  تسین  مولعم  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ؛
زا فرع ، نیا  رصانع  زا  یخرب  هک  مینادیم  لیصفت  هب  یهاگ  الامجا و  هکلب  دشاب ؛ یعرش  ماکحا  لیاسم و  كرد  عجرم  ات  هتـشاد ؛ دوجو 

ریاس اب  یمالـسا  هعماـج  لـماعت  رثا  رب  هک  تسا  یگنهرف  لاـقتنا  هجیتن  هکلب  تسین ؛ مالـسا  دـییأت  دروم  هک  دـشابیم ، هثدحتـسم  ياـهفرع 
لزنت یهقف ، ینابم  زا  ییانبم  دقن  نمض  يو  ( 8 .) دشاب ینید  نوتم  مهف  عجرم  دناوتیمن  اهفرع  نیا  و  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  نایدا  اهندمت و 
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یلـص  ) ربمایپ و  داد ؛ رارق  ناسکی  ار  درم  نز و  یقوقح  یتفرعم و  هاگیاج  مالـسا ، هکنآزا  سپ  دـنکیم : یـسررب  هنوگ  نیا  ار  نز  هاگیاج 
( فلا دوب : لماع  ود  هجیتن  هک  دش  رادیدپ  تیعضو  نیا  رد  یبلس  روصت  عون  کی  دومن ، راوتسا  انبم  نیمه  رب  ار  شاهعماج  هلآ ) هیلع و  هللا 

هتـشاد هنیرید  سب  ياهقباس  هک  دـشاب  هنارالاسدرم  رکفت  تهج  هب  دـیاش   ) داـهن یتسـس  هب  ور  تعیرـش  هتفرـشیپ  ماـکحا  هب  مدرم  درکیور 
، لماع ود  نیا  هجیتن  دروآ . موجه  یمالـسا  هعماج  هب  دـنه  سراـف و  اـیناتیرب ، لـثم  رگید  عماوج  زا  هک  یتاداـع  راـکفا و  ریثأـت  ب ) تسا )

یناسنا تمارک  رد  نز  هک  دـش  بجوم  و  دومن ؛ دودـحم  لثم و ... دـیلوت  يرادراب ، یـسنج ، تاعتمت  هب  ار  ناملـسم  نز  هک  تسا  یـشرگن 
، هاگدـید نیا  هک  یتروص  رد  دـنامب . مورحم  ملعت  میلعت و  قح  یعامتجا و  لیاسم  رد  تلاخد  يدازآ  زا  و  دوش ؛ هتخانـش  درم  زا  رت  تسپ 

توافتم الماک  هدومن ، میسرت  تنس  باتک و  هک  هچ  نآ  یمالسا ؛ هعماج  رد  نز  ینیع  تیعقوم  ببس  نیمه  هب  تسا . مالسا  رکفت  فلاخم 
بادآ تاداع و  تابوسر  تسا : دقتعم  هتسناد و  نز  هاگیاج  طاطحنا  لماع  ار  یلهاج  ننـس  بادآ و  طلغ ، فرع  زین  نیما  مساق  ( 9 .) تسا

نیا دناهتـشاد . راکفا  نیا  تیبثت  رد  یمهم  شقن  يدادبتـسا ، ياهتموکح  تسا و  هدـنام  اـج  هب  ناـکامک  مدرم  حور  رکف و  رد  تیلهاـج 
ناوت توق و  نیما ، مساق  هدـیقع  هب  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  تسا . هداد  رارق  ندوب  داقنم  عیطم و  تلاـهج ، یگدرب ، هبترم  رد  ار  نز  همه ،

یط رد  ار  شیاه  یئاـناوت  يریگراـک  هب  تصرف  نز ، هک  یلاـح  رد  تساوق . نیا  يریگراـک  هب  تسراـمم و  تهج  هب  درم  يرکف  یندـب و 
شقن نز ، تیعقوـم  ماـقم و  لزنت  رد  ود  ره  دادبتـسا »  » نینچ مه  و  فرع »  » لـماع ود  هک  تسا  ینتفگ  ( 10 .) تسا هتشادن  يدامتم  نارود 

هژیو هب  مولع  باب  رد  عرـش  فرع و  ضراعت  تسا . هدوب  تسخن  لماع  زا  رتریگارف  رترثؤم و  دادبتـسا  ینعی  مود  لـماع  هچرگ ، دناهتـشاد .
زا یئاشگ  هدقع  نید ، دروآ  هر  اما  دراد ، ياج  تیبسن  فرظ  رد  دـهدیم  هئارا  هچ  نآ  دـشابیم و  لوحت  رییغت و  يایهم  تیرـشب  یناسنا ،

مهف هک  تسا  نآ  ینید  ثاریم  نیرترب  ناکلام  ناونع  هب  ناناملـسم  هفیظو  ور  نیا  زا  تسا . رـشب  یگدنز  لیاسم  نیرت  یلک  ات  نیرت  یئزج 
هوحن دوشیم و  هضرع  یمالـسا  هعماـج  رد  نز  زا  هک  يریوـصت  دـنیاریپب . طـلغ  ياهتنـس  یلهاـج و  ياـهگنهرف  تاـبوسر  زا  ار  ینید 

زا یخرب  هک ، انعم  نیا  هب  هتفرگ  تروص  یفارحنا  طاقتلا و  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  همه  نز ، تلزنم  صخـشت و  اـب  دروخرب  شرگن و 
ینید و مهف  شیاریپ  تسا . هتخیمآ  رد  دراد ، نیتسخن  تیلهاج  رد  هشیر  اضعب  هک  یباوصان  ياهتنـس  تاداع و  بادآ و  اـب  ینید  ماـکحا 

رظن رد  تباـث ، هن  ریغتم و  لـصا  ناونع  هب  ار  فرع  دـیاب  اتـسار ، نیا  رد  و  دوشیم . یقلت  مهم  ياهفیظو  فـیلکت و  ناوـنع  هب  نآ  حیحـصت 
تبسن ءایبنا  ینعی  عماوج  یعقاو  ناحلصم  ( 11 .) دـنوش ظاحل  هیلوا  تباث و  لصا  ناونع  هب  ینید ، نیناوق  یمالـسا و  فراعم  اهنت  میریگب و 

اب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  دنداد . رییغت  ار  باوصان  ياههاگدید  دندز و  تاحالـصا  هب  تسد  ناشدوخ ، نامز  فرع  هب 
دومن و غالبا  مدرم  هب  درم  نز و  یناسمه  رد  ار  یهلا  تاروتـسد  دـینادرگ . زاب  هعماـج  هب  ار  نز  هتفر  تسد  زا  تیوه  دومن ، هلباـقم  فرع 

ترضح نآ  صاخ  مارتحا  میرکت و  دروم  دندشیم . روگ  هب  هدنز  شیوخ ، تیـسنج  مرج  هب  دندوب و  راع  گنن و  هیام  نارتخد  هک  ینامز 
نیا میـسرت  تخاس و  نوگرگد  ار  راگزور  نآ  رب  مکاـح  گـنهرف  فرع و  ناـنز ، هتـسجرب  ياـهوگلا  حرط  اـب  میرک  نآرق  دـنتفرگ . رارق 

لماکت ریسم  رد  تکرح  ییاناوت  زین  نز  تسین و  درف  هب  رصحنم  تیناسنا ، ریـسم  رد  یلاعت  دشر و  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رواب  نیا  اههوسا ،
ار نآ  راب  تراسخ  دمایپ  دیاب  میئامن  عونمم  فرع  لیلد  هب  هدرک  دازآ  مالسا  ار  هچ  نآ  رگا  يزاریـش ، يرئاح  داتـسا  هتفگ  هب  تساراد . ار 

میئامن نایب  ار  مکح  تسا  هدرک  رداص  ار  یمکح  مالـسا ، ياهلأسم ، يارب  رگا  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچ  نآ  مینک ... لـمحت 
هولج لکـشم  ار  نید  هک  تسا  نیا  مالـسا  هب  تمدـخ  نیرت  گرزب  میاهدرکن ، لـیمکت  ار  نآ  یـسانشراک  شور  زوـنه  هک  مینک  مـالعا  و 

تـسا رثؤم  تعیرـش  مهف  رد  ام  یلک  شرگن  تسا . یلمع  ریغ  نید ، ماکحا  ماجنا  میئوگب  هک  تسا  نیا  نید  هب  تنایخ  نیرتدب  و  میهدـن ،
زج ياهجیتن  میرگنب  اهتیدودحم  هب  لصا  ناونع  هب  رگا  ملـسم ، ءانثتـسا ؟ هرـصبت و  ای  مینک  یقلت  نوناق  لصا و  ار  اهتیدودـحم  هک  نیا 

هدرمـش اهتیدودحم  ءزج  هدومن  توکـس  عرـش  هک  يدراوم  تروص ، نیا  رد  نوچ  تشاد  دهاوخن  لابند  هب  تعدب  انایحا  يرظن و  گنت 
هب میوشیمن ، لئاق  زین  ام  هدرکن  ررقم  عرش  هک  يدح  دنیایب ، رامـش  هب  یعرـش  نیناوق  رب  یئانثتـسا  اهتیدودحم ، رگا  لباقم ، رد  دوشیم .
هن میئامن  لمع  نادب  میسانشب و  تسه  هک  هنوگنآ  ار  مالـسا  ات  دشاب  راوتـسا  دیاب  ینیب » قح   » كالم رب  ام  هشیدنا  رکفت و  ساسا  لاح ، ره 
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نید گنهرف و  طالتخا  ببـس  هک  تسا  حیحـصان  ياهرواب  دوشیم  لـیمحت  نید  رب  نید  ماـن  هب  هک  هچ  نآ  ( 12 .) میدنسپیم هک  هنوگنآ 
نیا زا  ییاههولج  همه  یلیمحت ، ياهشقن  نداد  لزنم ، زا  جراخ  اـی  لزنم  ياـهراک  لـیمحت  نز ، هیلع  تنوشخ  یلیمحت ، جاودزا  دوشیم .
چیه دنوادخ  هک  دننکیم  عافد  ییاهتنس  زا  هاگآان  یناناملسم  هک  ماهدید  اهراب  دسیونیم : نادنمشیدنا  زا  یکی  دشاب . یم  طلغ  گنهرف 

هب ناشناکاین  زا  هک  یتاداع  هب  اما  دندنبب  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  تحار  ناشیارب  ایوگ  تسا  هداتـسرفن  اهنآ  تیناقح  رب  یلیلد 
ماکحا يزاسادـج  ینید و  ماکحا  نید و  هب  تبـسن  عماوج  مهف  حطـس  ندرب  الاب  نیارباـنب ، (13 .) دوشن دراو  ياهمطل  كدنا  دـناهدرب  ثرا 

ناگتخیهرف ناملـسم و  نارگ  حالـصا  شود  رب  هک  تسا  یتایح  مهم و  ياهفیظو  ینید  ریغ  تایفرع  تاداـع و  اـهرواب و  زا  یمالـسا  باـن 
یطارفا و ياههاگدــید  یمالــسا ، عـماوج  هژیو  هـب  فـلتخم  عـماوج  ياــهتیعقاو  زا  یکی  ییارگدوـمج : رجحت و  3 ـ دـنکیم . ینیگنس 

قوقح یخرب  زا  ار  نز  تسا و  هتـشاد  جاور  ناـنز  لـیاسم  هراـبرد  یمالـسا  فرع  بهذـم و  ناوـنع  هب  هک  تسا ، یتسرداـن  ياـهشیارگ 
ریذـپناکما یگداـس  هب  تسا ، بترتم  اـهشرگن  عون  نیارب  هک  یئوس  تارثا  اـهيراجنهان و  داـعبا  نییبت  تسا . هدومن  مورحم  شایناـسنا 

هدـنامن و یفخم  نادنمـشیدنا  رظنم  زا  مهم  نیا  هتبلا  دوشیم . یقلت  شزرا  ناوـنع  هب  هلأـسم  نیا  قیداـصم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دـشابیمن .
، مالـسا رظن  زا  زورما  هعماج  رد  نز  دودـح  قوقح و  هلأسم  دـسیونیم : هراب  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  دـناهداد . رادـشه  نآ  هب  تبـسن  اـهراب 

ياهروتـسد هدـش و  هتـسناد  یمالـسا  نوتم  نیع  عامتجا  ساسا  یب  ياهرواب  ینعی  تسا ، هدرک  ادـیپ  يداقتعا  هبنج  یلمع ، هبنج  رب  هوـالع 
ساسا هیلع  غیلبت  يارب  هدش  ياهلیسو  نز  دروم  رد  یمالـسا  تاررقم  هجیتن  رد  تسا و  هدشن  هداد  حیـضوت  شاهفـسلف  مه  یمالـسا  یعقاو 

باتک نیا  تسا و  هتـشاد  تاغیلبت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  يا  هداعلا  قوف  رثا  ادـخ  فطل  هب  باتک  نیا  میتسه . نآ  دـهاش  بترم  اـم  مالـسا و 
میرح و ظفح  اب  یتح  دنامب و  سوبحم  هناخ  جنک  رد  دـیاب  طقف  طقف و  نز  هک  رکف  نیا  ( 14 .) تسا هدرکن  مالسا  تقیقح  نایب  زج  يراک 

هوالع هک  درادن ... وا  يراکتمدخ  درم و  توهـش  يافطا  زج  يراک  دـنامب و  مورحم  دـیاب  امازلا  یلامک  ره  زا  ملع و  زا  مه  فافع  تیاعر 
زا دنوریم  نوریب  سپـس  دنورگیم و  نید  هب  هک  يدارفا  یلک  روط  هب  تسا . یناسنا  فطاوع  دـض  رب  دـیآیمن  روج  مالـسا  اب  هک  نیا  رب 
جک هدش و  فرحنم  نانیدتم  هقبط ، نیا  زا  رتکانرطخ  ماما  دنوشیم . رت  یناسنا  دض  رت و  نشخ  دناهدرکن  ادـیپ  شیارگ  لوا  زا  هک  يدارفا 

، هداتفا لقتسم  ریثأت  زا  هتفرگ و  رارق  ینید  هفطاع  عاعشلا  تحت  ناش  یناسنا  فطاوع  هک  نیا  رب  هوالع  هقبط  نیا  دنا . سدقم  هکشخ  هقیلس 
هب دنکیم  راک  یفارحنا  تروص  هب  هدشن و  لیاز  نوچ  فرط  نآ  زا  دـشخبیمن و  ار  دوخ  رثا  هدـش  فرحنم  هک  نیا  مکح  هب  نید  يورین 
یب هک  دهدیم  ناشن  خیرات  دنرتکانتشحو . رتکانرطخ و  عبـس  ره  زا  رگید  اهنیا  تسا . لاعف  تسا  نید  يورین  ياضتقم  هک  تردق  نامه 
نیا ار  اهیسانشن  کمن  نیرت  گرزب  تسا . هتفرگ  تروص  ناسدقم  هکشخ  هلیسو  هب  اههجنکش  رجز و  اهراتشک ، اهگنج ، نیرت  هنامحر 

رد هک  تسا  نشور  ( 15 ...) تسا هقبط  نیا  تسد  هتخاس  البرک  هعجاف  یتح  جراوخ ، ياهگنج  یبیلـص ، ياهگنج  دـنهدیم . ماجنا  اـه 
ناونع هب  نز  ندـنام  داوس  یب  حرط  دومن . وحم  ار  لیـصا  ریغ  ياهتنـس  نیا  یفارخ  الماک  ياهدومن  ناوتیم  ینید  ماـظن  تیمکاـح  وترپ 
ریرحت باتک  همدـقم  رد  یلازغ  دـمحم  تسا . یطارفا  شرگن  نیا  رهاظم  زا  یکی  عماوج  نادنمـشیدنا  فرط  زا  یتح  یمالـسا  تنـس  کی 
مالـسا تعیرـش  میلاعت  ریـسم  زا  نانز  اـب  دروخرب  رد  ناناملـسم  دـنزیم : نخـس  داد  هدومن ، خر  یمالـسا  عماوج  رد  هک  یفارحنا  زا  ةأرملا 

ایند نید و  زا  تلفغ  لهج و  هطرو  هب  ناملـسم ، نز  ور  نیا  زا  هتفای  شرتسگ  نانآ  نیب  رد  سوسدـم  لوعجم و  تاـیاور  هتـشگ و  فرحنم 
ـ  یگنهرف لاوحا  عاضوا و  هب  تبـسن  وا  عالطا  عونمم و  دجـسم  هب  نتفر  دوشیم . هدرمـش  میظع  هاـنگ  ناـنز  شزومآ  تسا . هدرک  طوقس 
رد زین  یمالسا  ياهتما  فسألا  عم  تسا و  تیلهاج  رصع  موادت  راگزور  نیا  تقیقح  رد  دوشیم . یقلت  دیعب  يرما  یـسایس  یعامتجا و 

(16 .) تسا هدنکفا  هیاس  نانآ  رب  هنارئاج  ياهراتفر  متـس و  ملظ و  رهاظم  دـیامیپیم و  ار  ناگتـشذگ  هار  زونه  تیبرت  شناد و  ياههصرع 
رظن زا  اما  تسا  عامتجا  هرکیپ  زا  یمین  يرامآ  ظاحل  هب  نز  دیوگیم : هدرک و  دیکأت  نز  هاگیاج  شقن و  تیمها  رب  زین  يرگید  دنمشیدنا 

راـتفرگ اـمئاد  نز  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  تـسا . مـین  زا  رتارف  دوـخ  نوـماریپ  طـیحم  نادـنزرف و  رـسمه و  رب  يراذـگ  رثا  نازیم  شقن و 
يایعفا هب  دزومآیم  ار  شراگن  هک  ینز  بیترت ، نیدـب  تسا . هدرک  هبرجت  رتمک  ار  هنالداع  راـتفر  هدوب و  یطیرفت  یطارفا و  ياـهشرگن 
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هب شیوخ  رسمه  لباقم  رد  هک  هتسناد  تیلها  دقاف  یقولخم  ار  وا  دنراد ، نز  هب  زیمآ  ریقحت  شرگن  هک  نانآ  دشونیم !! مس  هک  هدش  هیبشت 
اپ زا  تساوخن  هاگره  دنکیم و  اپ  هب  دهاوخب  هاگره  درم  هک  تسا  یـشفک  دـننام  درادـن و  ياهدارا  رایتخا و  چـیه  هک  تسا  يزینک  هلزنم 
زا تبون  ود  اهنت  حلاص  نز  دوش و  جراخ  لاغتـشا  راک و  ماجنا  ای  يزودنا  شناد  يارب  دـیابن  تسا و  سوبحم  هاوخ  رد  وا  دـنکیم . نوریب 
رد نز  ندـش  سوبحم  میرک ، نآرق  هک  یلاح  رد  ناتـسربق . هب  رـسمه  لزنم  زا  2 ـ رـسمه ؛ لزنم  هب  ردـپ  لزنم  زا  1 ـ دوشیم : جراـخ  لزنم 

«15 ءاسن : . » دـناهداد تداهـش  مه  ناملـسم  دـهاش  راهچ  هدـش و  یتشز  لمع  بکترم  هک  تسا  هداد  رارق  ینز  تازاجم  ناونع  هب  ار  لزنم 
هدرک خوسر  عماوج  یخرب  رد  نانچ  طلغ  ياهتنس  نیا  ( 17 .() دوب هدشن  عیرشت  زونه  انز  دح  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  مکح  نیا  هتبلا  )

قیالس و زا  ار  بان  مالسا  دیاب  تسخن  اهیبارخ  نیا  میمرت  يارب  تسا . هدومن  رود  یمالـسا  گنهرف  رد  دوخ  لیـصا  هاگیاج  زا  ار  نز  هک 
ات تسا  ینید  لیصا  ياهـشرگن  بان و  مالـسا  یفرعم  يدعب  ماگ  تساریپ . دناهدش ، غیلبت  ینید  ننـس  ناونع  هب  هک  یلیـصا  ریغ  ياه  تنس 

نانز روضح  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنوش . انشآ  نآ  تقیقح  نید و  حور  اب  یمالسا  فتخم  عماوج  رد  دیدج  ياهلـسن 
، يرگید تیاور  رد  ( 18 «.) دیوشن عنام  ادخ  دجاسم  هب ) ندمآ   ) زا ار  ادـخ  نازینک  هللا ؛ دـجاسم  هللا  ءامإ  اوعنمتال  : » دـنیامرفیم عامتجا  رد 
هک دنتساوخ  هزاجا  امش  زا  ناتنارسه  هاگره  : » دنوشن دجاسم  رد  نانز  روضح  عنام  هک  دنکیم  تساوخرد  نادرم  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر 

روضح عنام  نادرم  یخرب  هک  دـنامهفیم  تایاور  نیا  ( 19 «.) دیهد هزاجا  ناشیا  هب  دـننک  تکرـش  اشع ) برغم و   ) بش تعامج  زامن  رد 
ریگ و یپ  ياهـشالت  دوجو  اب  درکیم . یهن  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دندشیم و  دـجاسم  رد  ناشنارـسمه 

تاداع يرایسب  مه  زونه  تسا ؛ هتفرگ  تروص  یفارحنا  راکفا  نیا  ندودز  يارب  هک  یبهذم  یملع و  ياهتیصخش  نادنمشیدنا و  رمتسم 
یعامتجا و طباور  تخاـس  ریز  دراوم  یخرب  رد  یتح  دوشیم و  یقلت  ینید  ياـهشزرا  ناونع  اـب  ناملـسم  لـلم  یمومع  راـکفا  رد  طـلغ 

دیاـب ار  خـلت  تیعقاو  نیا  دـشابیم . لیـصا  ریغ  تاداـع  ننـس و  نیمه  هعماـج ، هداوناـخ و  نورد  رد  درم  نز و  قوقح  تاراـیتخا و  نییعت 
: دندقتعم تسا و  یطارفا  شرگن  زا  رثأتم  هعماج ، دنمـشیدنا  هدرک و  لیـصحت  رـشق  یتح  عماوج  زا  يرایـسب  یمومع  گنهرف  هک  تفریذپ 
هب رجنم  اـسب  هچ  اـهراک  نیا  زا  نز  فـلخت  ور  نیا  زا  تـسا ، نز  یمتح  فیاـظو  زا  تفاـظن و ... يزپـشآ ، لـیبق  زا  لزنم  ياـهراک  ماـجنا 
زا ار  نانز  لمع ، هلحرم  رد  اما  دناهتفریذپ ، يروئت  هلحرم  رد  ار  نز  قوقح  هک  دنتـسه  مه  يدارفا  فسالا  عم  دوشیم . هداوناخ  یـشاپورف 

کی ناونع  هب  نز ، طسوت  هناخ  ياهراک  ماجنا  مالـسا ، رظنم  زا  دـننکیم . مورحم  تسا ، هداد  رارق  اـهنآ  يارب  مالـسا  هک  یملـسم  قوقح 
ماجنا زا  دـناوتیم  نز  ور  نیا  زا  دریگیم . تروص  هداوناخ  یهدـنامزاس  روظنم  هب  نادـنزرف و  رـسمه و  هب  قشع  رـس  زا  یقالخا و  شزرا 

نتـسناد دنـسپان  یطارفا ، شرگن  قیداصم  زا  رگید  یکی  دیامن . شاداپ  قوقح و  هبلاطم  راک ، ماجنا  يازا  رد  ای  دنک  فاکنتـسا  لزنم  روما 
دشابیم و اجب  ان  تابصعت  بلطم ، نیا  هاگتساخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نیعرـشتم  فرع  رد  رهوش  طسوت  عمج  نایم  رد  رـسمه ، زا  ندرب  مان 

اهدعب هچ  نآ  دسیونیم : هراب  نیا  رد  يرهطم  داتسا  تسا . هتخادرپن  نادب  مه  یقالخا  هیصوت  ناونع  هب  یتح  مالـسا  تعیرـش  هجو  چیه  هب 
یتح رخأتم  ياهفرع  رد  تسا . ملـسم  یمالـسا  یقالخا  ياههیـصوت  قوفام  دـش  ادـیپ  اهفرع  تاداع و  ریثأت  تحت  نیعرـشتم  نایم  رد  یتح 

ار ناشرـسمه  مان  دوخ  تارواحم  رد  راهطا  همئا  ریاس  نینمؤملاریما و  مرکا و  ربمغیپ  دوشیم . یقلت  تروع  فشک  یعون  رـسمه  ماـن  رکذ 
زا ار  نز  هک  يرجحتم  ياههورگ  لباقم  رد  يرکفنـشور : هدیدپ  4 ـ ( 20 .) درک نانچ  نینچ و  هدیمح  ما  ای  همطاف  ای  هجیدخ  هک  دـندربیم 

شیپ زا  شیب  ار  وا  تکراـشم  هطیح  ینید ، ياـهشزرا  نید و  ماـن  اـب  دـنکیم  یعـس  و  هدومن ، مورحم  دوـخ  یناـسنا  قوـقح  نیرت  ملـسم 
یب گنهرف  شرتسگ  اب  دننکیم و  توعد  زرم  دح و  نودب  يدازآ  هب  ار  نانز  هک  دنتـسه  زین  يرگید  یطارفا  ياههورگ  دـنیامن ؛ دودـحم 

هدروآ و رد  شیوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  لایما و  تمدخ  رد  ار  نز  يدوجو  رهوگ  دنتـسه . هعماج  یقالخا  طوقـس  ناهاوخ  يراب  دـنب و 
ششوپ بیترت ، نیدب  دنهدیم . جاور  ندمت  ياههناشن  ناونع  هب  ار  برغ  ياهراجنهان  دنربیم و  دوس  دوخ  یسایس  عفانم  تهج  رد  انایحا 

هعماج رد  اهشزرا  نیا  هک  ینامز  ات  اریز  دـناهداد ؛ رارق  مجاهت  دروم  هک  تسا  يزیرکاخ  نیلوا  درم ، نز و  نیب  دوجوم  ياهمیرح  نانز و 
یتسینیمف ياهشبنج  راکفا  جورم  رامیب ، نارکفنـشور  تقیقح  رد  تسین . ریذپ  ناکما  هعماج  دارفا  تاداقتعا  راکفا و  ریخـست  دراد  جاور 
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بقع دوکر و  بحاص  ار  اهنآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  یگنهرف  یبتکم و  ياهشزرا  یهاوخ ، ددجت  یـشیدناون و  ياول  تحت  نانآ  دنتـسه .
ار یمالـسا  عماوج  يدوخ  گنهرف  هلاحتـسا  دـنور  نز ، هرابرد  مالـسا  یقوقح  ماظن  نوماریپ  یتاهبـش  حرط  اب  دـننادیم و  ناـنز  یگدـنام 
ار هنیمز  تسا  هتفای  جاور  بتکم  نید و  ناونع  هب  هک  لیصا  ریغ  یتافارخ و  ننـس  تاداع و  دوجو  هک  مینکیم  دیکأت  زاب  دننکیم . عیرـست 

يرکفنـشور ـألخ  زا  هزورما  یمالـسا  عماوج  هک  نیا  هژیو  هب  تسا . هدومن  مهارف  هناـگیب  گـنهرف  نیجورم  نازیتس و  نید  تامادـقا  يارب 
زا دندوب  ماگشیپ  نانز  تیعضو  حالصا  تهج  رد  هک  یمالـسا  عماوج  نارکفنـشور  زا  يرایـسب  تسا  ینتفگ  دنرب . یم  جنر  ینید ، لیـصا 

هدروآ دوخ  اب  باـجعا  یگتفیـش و  ساـسحا  اـب  هارمه  ار  برغ  یعاـمتجا  موسر  بادآ و  هدـش و  مازعا  اـپورا  هب  هک  دـندوب  ینایوجـشناد 
تراسج و تیاـهن  رثا  نیارد  تشاـگن و  لاـس 1913م  رد  ار  مالـسالا » یف  ةأرملا  لاوحا   » باـتک یمهف  روصنم  دـننام  یخرب  ( 21 .) دندوب
رد طقف  هن  مالسا ، تسا : دقعم  يو  تسا . هدیشک  دقن  هب  ار  مالسا  تعیرش  يدابم  هدومن و  مالسا  یمارگ  لوسر  صخش  هجوتم  ار  ضرعت 

تیمورحم تروص  مرف و  مالسا ، روهظ  اب  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هدراذگ  زین  یبلس  ریثأت  هکلب  هتشادن ، یباجیا  شقن  نز ، تلزنم  صخشت و 
يرالاس تیمکاح و  تحت  مالـسا ، زا  لبق  ات  هک  نز  تسا . هدشن  لئان  شیوخ  هتـسیاش  هاگیاج  هب  نز  اما  هدـش ؛ ضوع  نز  تیدودـحم  و 

يو دـش . توعد  هناخ  روصحم  طیحم  هب  عامتجا  طیحم  زا  دـمآ و  رد  دـنوادخ  هطلـس  تیمکاح و  تحت  مالـسا ، روهظ  اـب  تسیزیم  درم 
لدم يدازآ  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  دیـس » یفطل  دـمحا   » ای ( 22 .) دـنادیم رییغت  نیا  لماع  ار  تسد  نیا  زا  ییاهلمعلاروتـسد  باجح و 
نانز يدازآ  رب  دـیابن  ام  تسا ؛ شزومآ  ساسا  يدزآ ، هک  اـج  نآ  زا  : » تشونیم نینچ  هدـیرجلا »  » تاحفـص رب  درکیم و  غیلبت  ار  یبرغ 
نانآ دازآ  روضح  هنیمز  دیاب  ام  دنتـسه و  يدازآ  هنـشت  ام ، نانز  یلو  دـنرادروخرب ؛ يدرف  ياهيدازآ  زا  اهنآ  نوچ  میریگب  هدرخ  یبرغ 

یلاعت زا  دئارج  تاحفص  رب  یئاپورا  یگنهرف  زا  رثأتم  ینارکفنـشور  هک  ییاضف  رد  تسا  ینتفگ  ( 23 «.) میزاس مهارف  هعماج  هصرع  رد  ار 
دندرکیم و توعد  نادرم  اب  طالتخا  زا  زیهرپ  یهلا و  دودـح  ظفح  هب  ار  نانز  هک  ینادنمـشیدنا  دـندوب  دـناریم ، نخـس  هناگیب  گنهرف 
لاس 1881 رد  هدبع  دمحم  هلمج : نآ  زا  درواین . دوجو  هب  ناشراکفا  رد  یللخ  يراب  دنب و  یب  اب  مأوت  يدازآ  هب  تبسن  یگتفیش  شطع و 
رد ار  نانز  شزومآ  نارگید ، فالخ  رب  تسا . هدیسر  پاچ  هب  جاودزا » هب  ناسنا  زاین   » ناونع تحت  هیرـصملا » عئاقو   » رد شاهتـشون  نیلوا 

ناونع هب  ار  قالط  تیدودحم  نانآ و  یئوشانز  دنویپ  هیـصخش ، لاوحا  رد  ار  نانز  عضو  دوبهب  هکلب  دهدیمن ، رارق  تیمها  تسخن  هجرد 
تسا ینتفگ  ( 24 .) دـنیامن فرـص  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  ناوت  یماـمت  دـهاوخیم  نارگ  حالـصا  زا  و  دـنادیم . ناـنز  لوا  تسد  لـیاسم 
تایآ زا  مهلم  نز ، تیصخش  باب  رد  شراتفگ  تارظن و  تسا  هتفرگ  همشچرس  نید  ضایف  عبنم  زا  هدبع ، دمحم  هنایارگ  حالـصا  توعد 

تالوحت هب  يو  درک . وجتـسج  نآرق  تایآ  ریـسفت  رد  ناوتیم  نز ، هب  طوبرم  لئاسم  نز و  هراـبرد  ار  وا  ءارآ  یماـمت  تسا  نآرق  همیرک 
رـصع رد  هک  يرگن  یحطـس  زا  دـنکیم و  لابند  یمالـسا  نوتم  رد  ار  نز  هلأسم  زا  يدـیدج  ریـسفت  دـهدیم و  تبثم  خـساپ  دوخ  رـصع 

رد ار  فنـص  ود  نیا  دـناسریم و  تابثا  هب  قوقح  همه  رد  ار  درم  نز و  تاواـسم  هدـبع ، دـمحم  دـنکیم . زیهرپ  هتـشاد ، دوجو  طاـطحنا 
رد اضر  دیـشر  دریگ . راک  هب  دوخ  حلاصم  تمدخ  رد  ار  يرگید  یکی ، هک  دنیبیمن  راوازـس  اذـل  دـنادیم  ناسمه  ربارب و  یناسنا ، تیوه 

نماض تعیرـش ، ماکحا  شریذپ  تسا و  هدومن  اطع  نز  هب  یلام  یندم و  ینید ـ  زا  معا  ار  یناسنا  قوقح  همه  مالـسا ، دسیونیم : رانملا » »
داسف و هک  ارچ  تسا ؛ نز  حـلاصم  تیاعر  رـشب ، تحلـصم  روحم  سپ  تسا . نایز  نارـسخ و  بجوم  نآ ، اـب  تفلاـخم  رـشب و  تحلـصم 

لیـصحت هار  یتسیاب  نانز ، يارب  فلتخم  داعبا  رد  قوقح  فیلاکت و  عضو  زا  دـعب  تسا ، یهیدـب  دراد . لابند  هب  ار  هعماج  داسف  وا  یهاـبت 
عاـضوا دوبهب  دوشیمن  یقلت  يدروم  يدرف و  يرما  ناـنز ، تیعـضو  دوـبهب  حالـصا و  تروـص ، نیا  رد  دوـشگ . ناـنآ  يور  هب  ار  شناد 

هک نیا  دنراد ، باجح  هرابرد  ناملسم  نارکفنشور  اهیبرغ و  هک  یلطاب  روصت  ( 25 .) دشابیم عماوج  نآ  رد  نز  تیعقوم  هب  هتسب  عماوج 
هنادرم مکحت  تسا و  نادرم  ینطاب  لیم  قباطم  دریگیم ؛ همـشچرس  هنادرم  تریغ  زا  تسا و  ناـنز  ینیـشن  هناـخ  روظنم  هب  ناـنز  باـجح 

سب ياهنیـشیپ  باـجح ، دـندقتعمو : هدـمآ  رب  لـطاب  روصت  نیا  تهج  رد  راـنملا »  » نارـسفم تسا ؛ هتـشادن  دوجو  مالـسا  زا  لـبق  و  تسا .
حطـس زا  ار  نآ  هدومن و  بیذـهت  ار  مسر  تاداع و  نیا  مالـسا  تس . هدـش ا  عقاو  ثحب  دروم  ررکم  روط  هب  نیدـهع ، رد  دراد و  ینـالوط 
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نز و هک  هتـسناد  یعامتجا  یقالخا ـ  راتفر  تاداع و  وزج  ار  نآ  هدیـشخب و  ءاقترا  یعامتجا  مظن  تنایـص  ظفح و  هب  يدرف  هدـیدپ  کـی 
ره رد  رـشب  تایح  یهدناماس  يارب  ار  مالـسا  تیحالـص  دننکیم  شالت  رانملا »  » نارـسفم نینچ  مه  دـنربارب . ناسکی و  نآ  هب  تبـسن  درم 

نآرق یقطنم  كرد  وترپ  رد  ار  درم  نز و  تاواسم  و  دـنزاس . ادـیوه  دـیدج  ندـمت  راتخاس  رد  ار  نز  شقن  دـنناسرب و  تابثا  هب  يرـصع 
ود يو  تسا . هدبع  دمحم  رصاعم  (، 1918 1886 ـ  ( ) نابایب رگوج  تسج و  « ) هیداب هثحاب   » هب بقلم  فصان  ینفح  کـلم  ( 26 .) دننایامنب

. درک لابند  ار  لادتعا  کبس  تاحالـصا ، هنیمز  رد  يو  ةأرملا . قوقح  تایئاسنلا 2 ـ 1 ـ دروآ : رد  ریرحت  هتـشر  هب  نز »  » عوضوم رد  باتک 
رارق رظن  دم  ار  تلادع  قح و  ینعی  هنادرم ، دید  زا  هن  درک  حرطم  هنانز  دـید  زا  ار  نز  هلئـسم  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی 

زا توافتم  الماک  درکیم  لابند  تاحالـصا  زا  کـلم  هک  یفدـه  دـنادب . بولطم  لادـتعا ، دـح  رد  ار  لـیاسم  دـش  ببـس  رما  نیمه  داد و 
دوب شیگدـنز  داعبا  همه  رد  لوحت  رییغت و  نز و  يدازآ  راتـساوخ  نیما  مساق  دومنیم ؛ شالت  نآ  تهج  رد  نیما  مساق  هک  دوب  يدـصقم 

ییارگدومج هرود  رد  درم  هداد و  نز  هب  مالـسا  هک  یقوقح  دوب  دـقتعم  دوب و  هداد  رارق  رظن  دروم  ار  نز  عضو  دوبهب  کلم ؛ هک  یلاح  رد 
مهم زین  ار  هداوناخ  نایک  ظفح  دهدیم ، اهب  نانز  شزومآ  هب  لاح ، نیعرد  وا  دوش . هداد  سپ  زاب  نز  هب  دیاب  تسا ، هدومن  فاحجا  نادـب 

بادآ و ظفح  اب  ار  نانآ  تفرشیپ  برغ و  شناد  زا  يریگ  هرهب  هدبع ، دمحم  خیش  کلـسم  زا  تیعبت  هب  کلم  دنکیم . یقلت  هفیظو  نیرت 
تهج هب  يروشنم  لاس 1911م ) رد   ) اشاپ ضایر  یفطـصم  تموکح  نامز  رد  هک  تسا  ینز  نیتسخن  وا  دـنادیم . زیاج  یمالـسا  تاداع 

نارتخد هب  دیاب  ار  هحیحـص  تنـس  نآرق و  ینعی  حیحـص  نید  1 ـ تسا : رارق  نیا  زا  هصـالخ  روط  هب  هک  دومن  نیودـت  ناـنز  عضو  دوـبهب 
ییادتبا شزومآ  3 ـ داد . شزومآ  یلمع ) يروئت و  تروص  هب   ) نارتخد هب  دـیاب  ار  هیلوا  ياهکمک  يرایکدوک و  لزنم ، هرادا  2 ـ تخومآ .

ات یملعم  یکـشزپ و  نونف  رد  ار  ناـنز  نارتـخد و  زا  يدادـعت  4 ـ دوش . يرابجا  دنـشاب ، هک  یعاـمتجا  هقبط  حطـس و  ره  رد  رـسپ  رتخد و 
6ـ دنک . یط  ار  هیلاع  جرادم  دناوتب  دـیاب  دـشاب  لیام  سک  ره  5 ـ دـنوش . افکدوخ  اههنیمز  نیا  رد  نانز  ات  درک ، تیبرت  دـیاب  هیلاع  بتارم 
ود رد  ار  درم  نز و  وا  دـهدیم . ناشن  ار  ینفح  کلم  شرگن  هوحن  قوف ، روشنم  داوم  دـننک . تیاعر  ار  باجح  دودـح  تسا  مزـال  ناـنز 

ریـسفت درم  مکحت  طلـست و  هب  ار  درم  تمومیق  دـنادیم و  يرگید  لـمکم  ار  کـی  ره  هکلب  دـنادیمن  رگیدـکی  لـباقم  ضراـعم و  بطق 
دیاـب نز  نادرم ، دـید  زا  تسا  دـقتعم  وا  تسا . هداوناـخ  ءاـقب  ماود و  بجوم  هک  دـنادیم  تراـظن  یعون  ار  درم  تمومیق  هکلب  دـنکیمن 
رداق ار  نز  شرورپ ، شزومآ و  دوش . دنم  هرهب  هتـسیاش  تیبرت  شزومآ و  زا  دیاب  روظنم  نیدب  دـشاب ، تلزنم  مارتحا و  بحاص  يدوجوم 

درم رتمک  ددنبیم و  ار  شریقحت  ملظ و  هار  تروص ، نیا  رد  دزومآیم  وا  هب  ار  ترـشاعم  نسح  دـنکیم و  شفیلاکت  فیاظو و  ماجنا  هب 
نادرم اب  طالتخا  زا  زیهرپ  یهلا و  دودـح  ظفح  هب  ار  ناـنز  وا  ( 27 .) درمـش ریقح  ار  وا  ای  دنک  ملظ  سانـش ، هفیظو  نز  هب  هک  تسا  یلداع 
هناگیب گنهرف  هب  تبسن  یمومع  شیارگ  مینکیم ؛ هظحالم  هچنانچ  دنادیم . بولطم  تعیرـش  بوچراچ  رد  ار  يدازآ  دنکیم و  توعد 
دقتعم دنادیم و  یلهاج  رصع  رد  نز  تیعضو  هباشم  ار  رـصاعم  نز  تیعقوم  کلم » ( » 28 .) تسین زاسراک  کلم  ياههشیدـنا  راکفا و  رد 

ناردارب هب  تبسن  زورما  نارتخد  درک . هظحالم  رـصاعم ، نز  رد  ناوتیم  ار  ریقحت  زا  يرگید  ياههنومن  ندرک ، روگ  هب  هدنز  زج  هب  تسا 
ور نیا  زا  هتساک ؛ نانآ  تاعقوت  زا  يراگنا  تسپ  تراقح و  ساسحا  نیا  دنرامشیم . کچوک  ار  دوخ  دننکیم و  تراقح  ساسحا  دوخ ،

لابق رد  یمالـسا  عماوج  یلاـعفنا  عضوم  5 ـ ( 29 .) دـننادیمن قح  يذ  ار  دوخ  دـنلئاق ، رکذـم )  ) لباقم سنج  يارب  هک  یتازایتما  هب  تبـسن 
رظن فرـص  تسا ، هتفرگ  تروص  نز  قوقح  زا  عافد  ناونع  تحت  هک  ییاهتکرح  مامت  برغ ، رد  يدالیم  مهدجه  نرق  زا  برغ : گنهرف 
همه نیا  هک  تسا  نشور  تسا . ندوب  هیامرس  ماظن  تمدخ  رد  ییارگ و  يدام  ناشکرتشم ، هصیصخ  دناهتشاد ، هک  يرهاظ  ياهتوافت  زا 

جاتحم تیلاعف ، راک و  هصرع  رد  هک  داد  رـس  ار  نانز  قوقح  يادن  ینامز  برغ ، ندمت  تقیقح  رد  دوشیم . نز  تیـصخش  لزنت  هب  رجنم 
: دیازفایم سپـس  تسا .» یتعنـص  بالقنا  ضراوع  زا  نز  يدازآ  : » دیوگیم تحارـص  هب  ییاکیرمآ  رـصاعم  خروم  دش . نانز  راک  يورین 

باوخ سک  چیه  دوب و  مولعمان  همه  رب  هک  هیاپ  نادب  ات  مه  نآ  دوش ، یتعنص  زین  نز  هک  دش  بجوم  لوا  هجرد  رد  یتعنـص  بالقنا  اریز 
نرق کی  دندادیم . حیجرت  تمیق  نیگنس  شکرـس  نادرم  رب  ار  نانآ  نایامرفراک  دندوب و  يرتنازرا  نارگراک  نانز  دوب . هدیدن  مه  ار  نآ 
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اههناخراک هب  ار  دوخ  ناکدوک  نانز و  هک  تساوخیم  اهنآ  زا  اهنالعا  اـما  تشگ  راوشد  نادرم  رب  ندرک  ادـیپ  راـک  ناتـسلگنا  رد  شیپ 
ياهقباس یب  زایتما  زا  ریبک  يایناتیرب  نانز  نوناق  نیا  بجوم  هب  دوب . نوناق 1882م  ام  گرزب  ناردام  يدازآ  يارب  مدق  نیتسخن  دنتسرفب ...

ار یحیـسم  یلاع  یقالخا  نوناق  نیا  دنراد  هگن  دوخ  يارب  دنتـشاد  قح  دـندروآیم  تسد  هب  هک  ار  یلوپ  هک  نیا  نآ  دـندش و  رادروخرب 
، يریذپان تمواقم  ییوجدوس  لاسما  هب  ات  لاس  نآ  زا  دنناشکب . اههناخراک  هب  ار  نانز  دنناوتب  ات  دندرک  عضو  ماوع  سلجم  نارادهناخراک 

یتکرح هناگیب ، مجاهت  هتبلا  ( 30 .) تسا هدرک  هناخراک  هزاغم و  رد  ندنک  ناج  راتفرگ  هدیناهر ، هناخ  رد  ندنک  ناج  یگدنب و  زا  ار  نانآ 
گنهرف هلاحتسا  يارب  یناهج  هطلس  ماظن  هک  ییاههئطوت  رضاح ، رـصع  رد  هچرگ  تسا  خیرات  ررکم  هبرجت  هکلب  تسین  هقباس  یب  عیدب و 
هنافـسأتم تسا . هتفاـی  شرتـسگ  یـسب  شریثأـت  هنماد  اریز  تسا  دـیدج  ـالماک  ياهدـیدپ  تسا  هدرک  يزیر  حرط  یمالـسا  عماوج  لیـصا 

ار نانآ  یگداوناخ  تایح  هکلب  یعامتجا  تایح  هتفای و  هار  یمالـسا  عماوج  قامعا  هب  طلـسم  ورـشیپ و  گـنهرف  ناونع  هب  برغ  گـنهرف 
مدرم رگا  اریز  تسین  برغ  گنهرف  تدایس  يرترب و  رب  لیلد  یمالسا  عماوج  گنهرف  ینیـشن  بقع  لاعفنا و  تسا . هداد  رارق  ریثأت  تحت 

هدـنرب و هناگیب ، موجه  لباقم  رد  دنتـسناوتیم  دـندرکیم ؛ هدایپ  شیوخ  یگدـنز  نتم  رد  ار  مالـسا  رابرپ  ینغ و  گنهرف  مالـسا ، ناـهج 
مالـسا یقرتـم  باـن و  گـنهرف  ربارب  رد  تبثم ـ  طاـقن  یخرب  زا  يرادروـخرب  مـغر  یلع  ار  برغ  گـنهرف  یتـیوه  یب  دنتـسیاب و  رادـیاپ 
تارظن راکفا و  هتفای و  روضح  ناهج  رـسارس  رد  هتفرـشیپ  ياهشور  اهرازبا و  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  یناهج  رابکتـسا  کنیا ، مه  دننایامنب .

. تسا هدـش  طلـسم  يدایز  دودـح  ات  عماوج  یمومع  وج  رب  تسا  هتخاس  رـشتنم  یمالـسا  عماوج  رد  هژیو  هب  ملاع  طاقن  یمامت  رد  ار  دوخ 
و دـناوخ . ارف  هعماج  هب  تاوهـش  تمدـخ  رد  ار  ناـنز  هک  تسنآ  رب  تسا و  هداد  رارق  فدـه  ار  یمالـسا  عماوج  یعمج  ناـمیا  رابکتـسا ،
تمالـس و زا  هعماج  نینچ  مه  دوشن . یقلت  هعماج  داحآ  نمأم  أجلم و  ناونع  هب  رگید  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  هاگیاج  هداوناـخ ،
، بیترت نیدـب  دوش . مهارف  ناش  یناسنا  تیوه  تیـصخش و  زا  نانآ  ندـنام  رود  نانز و  فارحنا  هنیمز  اـت  دـشابن  رادروخرب  یفاـک  تینما 
رد اریز  تخادرپ  هناگیب  گنهرف  ریثأت  ياهلاناک  ندرک  دودحم  هب  دیچیپ و  عنم  هخسن  ناوتیمن  برغ ، یگنهرف  مجاهت  ندرک  یثنخ  يارب 
رد دناوتیم  لیذ  تامادقا  دسریم  رظن  هب  دشابیمن . یقطنم  یلمع و  لح ، هار  نیا  تسا  هتـشگ  موسوم  تاطابترا » رـصع   » هب هک  يرـصع 

ار ناناملسم  راکفا  ناوتیم  تنـس  باتک و  هب  هعجارم  اب  اههشیدنا  راکفا و  حیحـصت  1 ـ دشاب : رثؤم  نز  تیـصخش  یلاعت  دشر و  صوصخ 
هرابود ینیبزاب و  دروم  ار  شیوخ  تیوه  هب  تبسن  نز  روصت  دیاب  تسخن  هجرد  رد  هتبلا  دومن  حیحصت  نز  هاگیاج  تیصخش و  هب  تبـسن 

یم ود  ره  درم  نز و  لـماش  مدآ  ینب  ( 70 ءارـسا : « ) مدآ ینب  انمرک  دقل  : » تسا تمارک  اب  یناسنا  نز ، هک  نیا  هب  هجوت  داد . رارق  یـشیدنا 
رـسمه باـختنا  قـح  زا  تـسا و  لقتـسم  یتیـصخش  ياراد  نز  تـسا . درم  ناـسمه  شاداـپ  تازاـجم و  تاریزعت و  دودـح  رد  نز  دوـش .

نز و دـنوادخ ، ور  نیا  زا  درم  یـسنج  رازبا  هن  تسا ، درم  کیرـش  یگداوناـخ  یگدـنز  رد  هک  تسا  یلماـک  ناـسنا  وا  تسا . رادروـخرب 
هب تسا  هدومرف  ررقم  مالـسا  تعیرـش  هک  یفیاظو  فیلاکت و  فیلاکت  ماجنا  2 ـ ( 31 () 187 هرقب : . ) تسا هتـسناد  رگیدکی  سابل  ار  رهوش 

تیصخش و دشر  بتارم  دریگ ، تروص  يرتشیب  مامتها  فیلاکت ، يادا  هب  تبـسن  هچ  ره  ور  نیا  زا  تسا . تیرـشب  لماکت  یلاعت و  تهج 
فقوت و هدـش و  يونعم  یحور و  نایز  تراسخ و  بجوم  اهتیلوئـسم  فیاظو و  ماجنا  زا  فلخت  لباقم ، رد  دریگیم . جوا  یحور ، یلاعت 

ملسم دنشاب  هتشاد  يرتشیب  یهاگآ  دنتسه ، اراد  هک  یقوقح  هب  تبـسن  دارفا  هچ  ره  قوقح  تیاعر  3 ـ ( 32 .) دراد لابند  هب  ار  ناسنا  دوکر 
ارهق دیآ  رب  دوخ  قح  قاقحا  ددـص  رد  دسانـشب و  ار  شیوخ  قوقح  هچنانچ  زین ، نز  دوب . دـنهاوخ  رتاشوک  دوخ  قوقح  لامعا  هب  تبـسن 

رد روضح  قح  زردنا ، دنپ و  سلاجم  رد  روضح  قح  يزودـنا ، شناد  لیـصحت و  قح  دوب . دـهاوخ  رثؤم  وا  تیـصخش  یلاعت  دـشر و  رد 
دح هب  یهاگ  قوقح  نیا  تسا  ینتفگ  دوب . دـهاوخ  نز  هاگیاج  تیعقوم و  ینوگرگد  لوحت و  بجوم  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف 

يرورـض هتکن  نیا  هب  هجوت  ( 33 .) دشاب هتـشاد  يدـج  روضح  یعامتجا  یگنهرف ـ  فلتخم  ياههصرع  رد  یتسیاب  نز  دـسریم و  فیلکت 
تحت درم  نز و  نایم  يدنبزرم  تسا و  هتشگ  یلوحت  راچد  نانز  نادرم و  رشق  ياهـشرگن  تاساسحا و  اهزاین ، ریخا ، نارود  رد  هک  تسا 
نایدا رثؤم  یهارمه  نینچ  مه  دوخ ، نیتسار  قوقح  قاقحا  يارب  نز  شالت  فوقو و  تسا . هتفر  نیب  زا  يدودـح  ات  فلتخم  لماوع  ریثأـت 
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نیا زا  دناهتشاد . شقن  اتسار  نیا  رد  هک  تسا  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هژیو  هب  نانز  قوقح  هداعا  يارب  یهلا 
هدـهاشم رتمک  يدـنبزرم  نینچ  هزورما  دـشیم ، یقلت  هنانز  ای  هنادرم  افرـص  اـهتیلاعف  اـهشزرا و  مولع ، زا  یـشخب  هتـشذگ ، رد  رگا  ور 

قبطنم یمالـسا  لیـصا  گنهرف  اب  ار  تسا  هدش  درم  نز و  كارتشا  هب  رجنم  هک  یلماوع  دـیاب  تسخن  هدـیدپ ، نیا  اب  دروخرب  رد  دوشیم .
زا يرود  تالوحت و  نیا  هاگتـساخ  تخانـش  اـب  لاـح ، ره  هب  مینک . حیحـصت  درادـن ، یناوخمه  مالـسا  گـنهرف  اـب  هک  يدراوم  میئاـمن و 

گنهرف یهاـبت  تاـبجوم  تسا  نکمم  هنرگو  تـشادرب  هدـنزاس  رثؤـم و  یماـگ  تاحالـصا ، ریـسم  رد  ناوـتیم  يرگنوـسکی  بـصعت و 
هقف یف  ۀـجرح  لیاسم  ( - 3 . ) ص 414 ج 2 ، نازیملا : ( - 2 . ) ص 190 ج 4 ، ملسم : حیحـص  ( - 1  : ) اهتشون یپ  دوش . مهارف  ناناملـسم 

مـساق ك : ص 79 و ر . ۀـئرملا ، ریرحت  ( - 5 . ) ص 99 ات ، یب  لالهلا ، ۀـبتکم  هرهاق ، هیمالکلا ، لـئاسرلا  ظـحاجلا  ( - 4 . ) ص 49 هئرملا :
: نازیملا ( - 7 . ) ص 79 ةأرملا : ریرحت  ( - 6 . ) 7 ص 5 ـ  1900م ، فراعملا ، ۀعبطم  رصم ، يریضخلا ، بنیز  میدقت : هدیدجلا ، ةأرملا  نیما ،
، یمهف نسح  رهاـم  ( - 10 . ) 50 صـص 49 ـ  نامه : ( - 9 . ) 45 صص 43 ـ  ج 1 ، هئرملا : هقف  یف  ۀـجرح  لـیاسم  ( - 8 . ) ص 242 ج 4 ،

هسسؤم یمالـسا ، هشیدنا  رد  نز  تلزنم  يروکـشا ، یئانف  ك : ر . ( - 11 . ) ص 137 ات ، یب  ۀماعلا ، هیرصملا  ۀسـسوم  هرهاقلا ، نیما ، مساق 
داهن ناملـسم ،» نز  يراتفر  يوگلا   » شیامه هدـیزگرب  تـالاقم  ( - 12 . ) 89 صص 85 ـ  1377ش ، ینیمخ ، ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 

یضترم ( - 14 . ) ص 32 ۀملــسملا ، ةأرملا  ( - 13 . ) ص 28 1337ش ، ج 1 ، زاریـش ، یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن 
رب ییاهدقن  هب  داتسا  ياهخساپ  ( - 15 . ) ص 600 1378ش ، اردص ، تاراشتنا  نارهت ، داتسا ،) ياه  خساپ  (، ) 19  ) راثآ هعومجم  يرهطم ،
( - 17 . ) و 618 صـص 617  باجح ، هلأسم  باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتـسا  ياه  خـساپ  ( - 16 . ) و 618 صـص 617  باجح : هلأسم  باتک 

ص 32. ج 2 ، ملسم ، حیحـص  ح 900 ؛ ص 268 ، ج 1 ، يراخب : حیحـص  ( - 18 . ) 10 صص 7 ـ  ج 1 ، ۀلاسرلا : رـصع  یف  ۀـئرملا  ریرحت 
هلأسم باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتـسا  ياه  خـساپ  ( - 20 . ) ص 32 ج 2 ، ملسم : حیحـص  ح 861 ؛ ص 277 ، ج 1 ، يراخب : حیحـص  ( - 19)

ربکا یلع  یفقث و  دمحم  دیس  سابتقا : همجرت و  برغ ، ندمت  یبایزرا  يودن ، یلع  نسحلاوبا  ك : ر . ( - 21 . ) 574 صص 573 ـ  باجح :
تاروشنم ط 1 ، مالـسالا ، یف  ةأرملا  لاوحا  یمهف ، روـصنم  ( - 22 . ) ص 242 ات ، یب  یمالـسالا ، غیلبتلااراد  یتاـعوبطم  مق ، روپ ، يدـهم 

1963م، لالهلا ، باتک  اج ، یب  عامتجالا ، بدالا و  هسایسلا و  يدابم  دیسلا ، یفطل  دمحا  ( - 23 . ) 19 صص 9 ـ  1997م ، ناملآ ، لمجلا ،
ص ج 8 ، راـنملا ، هب  ك  ر . ( - 26 . ) 377 صص 376 ـ  ج 2 ، رانملا : ( - 25 . ) ص 67 هملـسملا ، ةأرملا  یلع  هرماؤملا  ( - 24 . ) ص 173

نیدـلا دـجم  بیوبت ، عمج و  هیدابلا ، هثحاب  راثآ  فصان : یفنح  کلم  ( - 27 . ) ص 306 ج 4 ، ص 375 ؛ ج 2 ، ص 231 ؛ ج 13 ، 369 ؛
هثحاب ( - 29 . ) 89 صص 88 ـ  هملسملا : ةأرملا  یلع  ةرماؤملا  ( - 28 . ) 86 صص 85 ـ  1962م ، ۀماعلا ، هیرصملا  ۀسسؤملا  فصان ، یفنح 

ص ج 1 ، ۀـئرملا ، ریرحت  ( - 31 . ) ص 151 هفـسلف : تاذل  ( - 30 . ) ص 125 ج 1 ، ات ، یب  هرهاقلا ، هیراجتلا ، ۀـبتکملا  تایئاسنلا ، هیداـبلا :
ص 304. نامه : ( - 33 . ) ص 303 نامه : ( - 32  ) 302

ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  س )  ) همطاف ترضح 

نیملکتم زا  یملع  فیاوط  زا  کیچـیه  يو  رظن  هب  تسا . هدرک  مالعا  نافراع  تئارق  ار ، یقیقح  مالـسا  هب  تئارق  نیرتکیدزن  ینیمخ  ماما 
ماما هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  مهف  هلاقم ، عوضوم  رد  دورو  زا  لبق  دناهدشن . لئاق  نید  نابز  نید و  مهف  هب  نافراع  هزادنا  هب  هفـسالف  و 
تزع هب  نوچ  ماما  یفرط  زا  دناهتـسیرگن . ناـفرع  دـید  هیواز  اـب  س ،)  ) هرهاـط هقیدـص  ترـضح  هب  شایهافـش  یبتک و  راـثآ  رد  ینیمخ 

نیا زا  یشخب  دشیم و  نز  قوقح  هب  تبسن  ایند  رد  هک  یملاظم  هب  تبـسن  دوب ، نیملـسم  تزع  رظنم  دوخ  تشاد و  صاخ  هجوت  یمالـسا 
لبق ات  هک  ناملسم  نانز  تکراشم  دوب . ساسح  نز  قوقح  هب  تبسن  تدش  هب  دوب ، هتفرگ  لکش  مالسا  زا  طلغ  ياهتئارق  زا  یشان  ملاظم 

ياهثحب همه  رد  ینیمخ  ماما  صخاش  تفرگ . لکـش  یمالـسا  بالقنا  رد  ینیمخ  ماما  جـییهت  اب  دوب  هدـش  شومارف  ياهلوقم  بالقنا  زا 
هب نیاربانب  تفرگیم . لکـش  راوگرزب  نآ  ياهراتفگ  اههشیدـنا و  و  س )  ) همطاف ترـضح  كرابم  هریـس  يانبم  رب  نانز  قوقح  هب  طوبرم 
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ماقم فلا ) تسایـس  هزوح   ? ناـفرع ) هزوح  : ? تسا ) گـنررپ  تمـسق  ود  رد  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  رد  س )  ) همطاـف ترـضح  یلک  روط 
ص)  ) هللا لوـسر  يواـسم  ینطاـب  يوـنعم و  بتارم  ظاـحل  هب  ار  س )  ) راـهطا هـمئا  ماـقم  ناـشراثآ  رد  ینیمخ  ماـما  س )  ) همطاـف یناـفرع 

رون مهلک   " هک اجنآ  زا  اما  دـناهدش ، حرطم  ترـضح  نآ  عبت  هب  وریپ و  ع )  ) همئا لـصا و  نطاـب  رد  ص )  ) مرکا لوسر  هچرگا  دناهتـسناد ،
همئا و  ص )  ) مرکا لوسر  ینیمخ  ماما  رظن  هب  یبتر . هن  تسا و  یناـمز  بترت  س )  ) ارهز ترـضح  رب  ص )  ) ربماـیپ بترت  دنتـسه ، دـحاو "
یلا دـنراد  یتاـماقم  دناهتـشاد و  زاـیتما  مدرم  هیقب  زا  تنیط  هقطن و  داـقعنا  رد  و  شرع ، لـظ  رد  دـناهدوب  يراوـنا  ملاـع ، نـیا  زا  لـبق  (ع )

ای مدوب ) هتخوس  مدـشیم ، رتکیدزن  یمک  هاگره   ) تقرتحال هلمنا  توند  ول  : دـنکیم ضرع  لیئربج  جارعم  تایاور  رد  هکنانچ  هللاءاـشام ،
ار نآ  برقم  هتـشرف  هن  هک  میراد  یتالاح  ادـخ  اـب  اـم  "  ) لـسرم یبنـال  برقم و  کـلم  هعـسیال  تـالاح  هللا  عم  اـنل  نا  هک " شیاـمرف  نیا 

هفیظو ياوس  تاماقم  نیا  دنراد ... یتاماقم  نینچ  ع )  ) همئا هک  تسام  بهذم  لوصا  ءزج  نیا  " لسرم ، ربمایپ  هن  دـشاب و  هتـشاد  دـناوتیم 
رب ار  تلاسر  دـندوبیم  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  س )  ) ارهز ترـضح  رگا  هشیدـنا  نیا  قباـطم   ?? - ?? هیقف ص ) تیـالو  . ) تسا تموکح 

، دناهدرک لیلحت  یبوخ  هب  س )  ) ارهز ترضح  ماقم  رد  مالـسا  راوگرزب  نافراع  زا  عبت  هب  ماما  هک  يرگید  ینافرع  هتکن  دنتفرگیم . هدهع 
قیبـطت س )  ) ارهز ترـضح  هب  ار  بش  داـمن  و  (ع ) نینموـملاریما هب  ار  زور  داـمن  ناـشراثآ  رد  ناـفراع  تسا ، ردـقلاهلیل  هروـس  ریـسفت  رد 

بـش رد  تـسا و  راد  هزور  هدـهع  رب  يرادهزور  فـیلکت  ناـضمر  هاـم  زور  رد  تـسا . بـیغ  رهظم  بـش  تیـالو و  رهظم  زور  دـناهدرک .
نطاب زا  ردقلاهلیل  تقیقح  رد  دناهدومن . قیبطت  س )  ) هرهاط هقیدص  هب  ار  ردقلاهلیل  هعیـش ، تایاور  رد  دوشیم . هتـشادرب  فیلکت  ناضمر ،

ینالوط فیرـش  ثیدح  دـنکیم  ردـقلاهلیل  تقیقح  زا  میداد  لامتحا  هچنآ  رب  تلالد  ینیمخ  ماما  داقتعا  هب  دوشیم . لزان  همطاف  كرابم 
ریسفت هک  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  تفگیم  ینارـصن  هک  تسا  ثیدح  نآ  رد  هدومرف و  لقن  فیرـش  یفاک  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  هک 

اما دومرف : ماما  تسیچ ، ?? -? ناخد ) "  ) میکح رما  لک  قرفی  اهیف  نیرذـنم ، انکانا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلاو  مح  نطاـب " 
. تـسا مالـسلاامهیلع  همطاـف  هـلیلا "  " اـما تـسا و  یلع  نینموـملاریما  نیبـم " باـتک   " اـما تـسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مـح " "

لیئربج لیزنت  دناهدومن ، حرطم  س )  ) هقیدص ترـضح  دروم  رد  ینیمخ  ماما  اهراب  هک  يرگید  ینافرع  هتکن  ، ??? - ??? هولـصلابادآ ) )
رد ملع  رومأم  هک  تسادـخ  هتـشرف  نیرتگرزب  هدومرف  فیـصوت  نآرق  هک  هنوگنآ  لیئربج  تسا . هدوب  س )  ) همطاـف ترـضح  سلجم  رد 
" نیما يوق و   " هب يو  زا  دنوادخ  ددرگیم . لزان  لیئربج  مان  هب  ياهتشرف  هنیزخ  زا  دوشیم  رـشتنم  ملاع  رد  هک  یمولع  مامت  تسا . ناهج 

ربمایپ افرع  رظن  هب  دـنراد . یقیمع  نخـس  بیغ  ملاع  زا  یناعم  لـیزنت  رد  ناـفراع  دـنادیم . ادـخ  هب  رفک  ار  لـیئربج  هب  رفک  هدومن و  ریبعت 
یحو يورب  هک  دراد  يدرف  تقیقح  اب  میقتـسم  ياهطبار  لیزنت  لوزن و  هکلب  دـنک  سکعنم  دوخ  رد  ار  ادـخ  نخـس  هک  دوبن  ياهنیآ  افرص 
لزان لوقع  هبترم  زا  ار  لیئربج  هک  دوب  ياهجرد  هب  ینطاب  تردق  ظاحل  هب  ص )  ) ربمایپ ینافرع ، هشیدنا  قباطم  تقیقح  رد  دوشیم . لزان 

ترـضح رـضحم  رد  لیئربج  لوزن  ناوتیم  ار  انبم  نیااب  دـنکیم ... وگتفگ  يو  اب  دـندروآیم و  ایندـب  یناتـسبد  هچب  دـننام  دـندرکیم و 
طقف : " دـیوگیم دـنادیم ، ع )  ) همطاف ترـضح  يونعم  فیـصوت  زا  زجاع  ار  دوخ  هکنآ  نمـض  ینیمخ  ماما  درک . كرد  ار  س )  ) همطاـف

ع)  ) قداص ترـضح  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  تسا و  هدـش  لقن  ربتعم  دنـس  اب  تسا و  هفیرـش  یفاک  رد  هک  تیاور  کی  هب  منکیم  افتکا 
دمآیم نیما  لیئربج  تشاد و  هبلغ  ناشیا  رب  تدش  نزح و  و  ایند ، نیا  رد  دـندوب  هدـنز  زور   ?? شردـپ  زا  دـعب  س )  ) همطاف دـیامرفیم :

ياهد دارم  زور   ?? نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  درکیم . لقن  هدنیآ  زا  یلئاسم  درکیم و  ضرع  تیزعت  ناشیا  هب  ناشیا و  تمدخ 
دراو روط  نیا  یـسک  هرابرد  ماظع  يایبنا  زا  لوا  هقبط  زا  ریغ  هک  مرادـن  نامگ  تسا و  هدوب  داـیز  لـیئربج  دـمآ  تفر و  ینعی  تسا ، هدوب 
رکذ ار  لئاسم  تسا ، هدشیم  عقاو  هک  ياهیتآ  رد  ار  یلئاسم  تسا و  هتـشاد  ار  دمآ  تفر و  نیا  لیئربج  زور   ?? فرظ  رد  هک  دشاب  هدـش 
هدوب یحو  بتاک  تسا ، هتشون  ار  اهنآ  مه  ریما  ترـضح  تسا و  هدرک  رکذ  هیتآ ، رد  تسا  هدیـسریم  وا  هیرذ  هب  هک  هچنآ  تسا و  هدرک 

. تسا هدوب  زور   ?? نیا  رد  هقیدـص  ترـضح  یحو  بتاک  تسا ، هدوب  ادـخ  لوسر  یحو  بتاـک  هک  يروطناـمه  ریما ، ترـضح  تسا ،
کی نیا  دیایب ، دراد  ناکما  دیآیم و  یسک  همه  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین . هداس  هلئسم  کی  یـسک  يارب  لیئربج  ندمآ  هلأسم 
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هیضق هکنیا  هب  میوش  لئاق  ام  هچ  تسا ، مظعا  حور  هک  لیئربج  ماقم  دیایب و  دهاوخیم  لیئربج  هک  یسک  نآ  حور  نیب  تسا  مزال  بسانت 
ای نییاـپ  هبترم  اـت  دـنکیم  دراو  ار  وا  دـهدیم  لـیزنت  وا  تسا . ربمغیپ  اـی  تسا  یلو  نیا  دوخ  مظعا  حور  هطـساوب  لـیئربج ، لزنت  لـیزنت ،

نیا دشاب  هدش  دراو  هک  ماهدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد  امتح  وگب ... ار  لئاسم  نیا  ورب و  هک  دنکیم  رومأم  ار  وا  یلاعت  قح  ریخ ، هک  مییوگب 
روط هب  لیئربج  هک  ماهدـید  نم  هکنآ  هک  تسا  س )  ) ارهز ترـضح  يارب  هک  تسا  نیا  طقف  دـشاب ، هدـش  لزان  اـهنآ  رب  لـیئربج  هک  روط 
رکذ س )  ) ارهز ترضح  يارب  هک  یلیاضف  همه  زا  ار  تلیضف  تئارق و  نیا  نم  تروص  ره  رد  تسا . هدشیم  دراو  زور   ?? نیا  رد  ررکم 

هن مه  نآ  مالـسلامهیلع )  ) ایبنا ریغ  يارب  هک  منادیم  همه  زا  رتالاب  نم  ار  تلیـضف  نیا  تسا _  یگرزب  لیاضف  مه  اهنآ  هکنیا  اب  دناهدرک ،
زا نیا  هدـشن ، لـصاح  رگید  سک  يارب  تسه ، اـهنآ  هبتر  رد  هک  ییاـیلوا  زا  یـضعب  و  مالـسلامهیلع )  ) اـیبنا يـالاب  هقبط  يارب  اـیبنا ، همه 

هزوح رد  ماما  س )  ) همطاف ترـضح  یعامتجا  یـسایس  ماقم  -?ب ) ?? ص ) / ?? رون هفیحـص  . ) تسا س )  ) هقیدـص ترـضح  تاـصتخم 
هدیدرگ حرط  ناشیا  ینافرع  ینابم  رد  دشاب  هدـش  حرطم  تسایـس  هزوح  رد  هکنآ  زا  لبق  ماما  یـسایس  ءارآ  دـنراد . یمهم  ءارآ  تسایس ،
تمعنا ماـقم  دـنهدیم ، هئارا  رثوک "  " زا هک  يریـسفت  رد  هچ  مهیلع "و  تمعنا   " ریـسفت رد  هچ  یناـفرع  ياـهباتک  رد  ینیمخ  ماـما  تسا .
ینافرع يریبعت  رثوک " ضوح   " زا ناشریبعت  دـننادیم و  مهیلع " بوضغم  " ، " نیلاض  " ماقم ینعی  ترثک  تدـحو و  نایم  خزرب  ار  مهیلع 

رثوک هروس  هک  تسا  تایاور  رد  دراد . ترثک  هب  هراشا  رثوک " یعمج و"  تدـحو  رهظم  رد  دوشیم  عمج  نآ  رد  بآ  هک  ضوح  تسا ،
هدنکارپ ملاع  رد  ار  تاکرب  وا  كاپ  دالوا  و  س )  ) همطاف قیرط  زا  دنوادخ  تسا . س )  ) همطاف ترضح  شمتا  قادصم  ریثک  ریخ  يانعم  هب 

زا هک  يریـسفت  اب  تسایـس ، نید و  تینیع  ینیمخ  ماما  داقتعا  هب  دننکیم . ادیپ  مسجت  ضوح  نیا  رد  اهتیلـضف  مامت  تمایق  زا  دنکیم و 
نییبت هک  ینافرع  دنلب  يانعم  نیا  زا  ددرگیم . تسایـس  نید و  هطبار  متا  رهظم  س )  ) همطاف نیاربانب  تسا . نییبت  لباق  دنهدیم  هئارا  رثوک 

هک یقیقح  مالسا  ماما  رظن  هب  تسا . یـسایس  نید  رهظم  س )  ) همطاف ینیمخ  ماما  يارب  میرذگب ، دشخبیم  قمع  ار  تسایـس  نید و  هطبار 
هدیـسر دوخ  هجرد  یلعا  دح  هب  س )  ) همطاف ترـضح  کچوک  خوک  رد  تسا ، تیفارـشا  اب  انغ  رقف و  هزرابم  مالـسا  ناگنهرباپ و  مالـسا 
تاقلعت زا  ار  دوخ  ایند  رد  هک  دنتـساوخیم  یبالقنا  ياهمناخ  زا  دـندرکیم و  يدایز  دـیکأت  س )  ) ارهز هناخ  یتسیزهداس  رب  ماـما  تسا .
ناملسم نز  دننکن . لوغـشم  تارایز  هیعدا و  اب  افرـص  ار  دوخ  دننک ، ادیپ  روضح  یعامتجا  ياههصرع  رد  س )  ) ارهز دننام  اما  دننک  كاپ 

. دناسریم نیملـسم  عامتجا  هب  ار  هدیاف  رثکادح  هعماج  هب  یـشخبعفن  رظن  زا  اما  دنکیم  تعانق  لقادـح  هب  ییارگفرـصم  رظن  زا  یقیقح 
دیاش هک  یتکلمم  کی  هفیلخ  دوب ، نیملسم  هفیلخ  هک  هیلع  هللا  مالس  ریما  ترضح  دنیوگیم : س )  ) ارهز ترـضح  هناخ  فیـصوت  رد  ماما 

ام همه  لثم  دوب  تیعمج  يوت  یتقو  یهلا  هفیلخ  نیا  اپورا ، زا  مه  رادـقم  کی  و  اقیرفآ ، رـصم ، ات  زاجح  زا  دوب ، ناریا  تکلمم  لـباقم  هد 
تـسوپ کی  لقن _  بسح  هب  دنتـشاد ، تسوپ  کـی  هک  دوب  نیمه  دوبن . شیاـپ  ریز  زادـناریز ) هب  هراـشا  مه (  نیا  مه ، اـب  میاهتـسشن  هک 

نیمه مه  ربمغیپ  تخیریم  ار  شرتشا  هفولع  تسوپ  نیمه  يور  زور  دـندیباوخیم و  شیور  همطاف  ترـضح  شدوخ و  بش  هک  دنتـشاد 
روآباجعا یعامتجا  تاکرب  رظن  زا  دوب ، هداس  دح  نیا  ات  هک  هناخ  نیمه   ?? /?/ ?? خروم ) ینارنخس  . ) تسا نیا  مالسا  تشاد ، ار  هویش 

رب دـندوب  رفن  جـنپ  راهچ ، ددـع ، بسح  هب  هک  دـندش  تیبرت  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  نیا  اهیلع و  هللامالـس  همطاف  کچوک  هناـخ  نیا  دوب .
. تسا هدروآ  باجعا  هب  ار  تیرـشب  همه  ار و  امـش  ار و  ام  هک  دـندرک  ییاهتمدـخ  دـنداد ، یلجت  ار  یلاعت  قح  تردـق  مامت  عقاو ، بسح 

ملاع زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناشرون  هک  درک  تیبرت  ییاهناسنا  رقحم ، کـچوک و  ياهرجح  رد  هک  ینز  ) ?? / ?? / ?? ( 
ارهز همطاف  خوک  نآ  میتشاد و  مالـسا  ردص  رد  يرفن  جنپ  - راهچ خوک  کی  ام   ) ?? /?/ ?? دشخردیم ) یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم 
ردـق نآ  تایونعم  هیحان  رد  رقحم ، خوک  رد  نانیـشنخوک  نیا  تسا ؟ یچ  نیا  تاکرب  نکل  هدوب  رترقحم  مه  اـهخوک  نیا  زا  تسا . (س )

تاکرب دنیبیم  ناسنا  هچره  هک  تسا  هدوب  ردـق  نآ  یتیبرت  ياههبنج  رد  دـسریمن و  نآ  هب  مه  اهیتوکلم  تسد  هک  دـندوب  الاب  هبترم  رد 
نانز ياهاعدا  هک  دـندوب  دـقتعم  ینیمخ  ماما  . ) ?/?/ ?? تساهنآ ) تکرب  زا  اهنیا  اهام ، دالب  لثم  رد  اصوصخ  تسه و  نیملـسم  دـالب  رد 

همطاف هریس  هب  لماع  هب  لمع  ماقم  رد  رگا  نآ  هدنیوگ  تسین و  حیحص  اعدا  فرص  هب  س )  ) همطاف لبح  هب  زیوآتسد  هب  تبـسن  ناملـسم 
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ار ارهز  یتسرپ  قح  یتسیزهداس و  اوقت و  دـهز و  یناریا ، هعیـش  ناملـسم  نانز  رگا  ماـما  رظن  هب  دوشیم . هدـناوخ  وگغورد  دـشابن ، (ص )
دراو تفارـش  نیا  رد  تسا و  هدشن  دراو  نز  زور  رد  نیا  تفریذپن ، یـسک  ره  دناهدشن ، نز  زور  رد  لخاد  هک  دننادب  دـیاب  دـنکن . تیعبت 

همیخ يربخ  تیاس  عبنم : . ) ?? / ?? / ?? تسا ) هدشن 

دالوپ تخت  رد  نوفدم  روآ  مان  نانز 

. تسا هدش  عقاو  ناهفـصا  يرهـش  هدودحم  رد  نونکا  هک  تسا  یمیدـق  یخیرات و  ناتـسروگ  مان  ناهفـصا  رد  دالوف ) تخت   ) دالوپ تخت 

. تسا فورعم  دالوف  تخت  هب  نونکا  مه  هتشاد و  ترهـش  نیدلا " نکر  اباب  ضرالا "و"  ناسل   " ياهمان هب  خیرات  لوط  رد  ناتـسروگ  نیا 
، یناهفـصا میعن  وبا  ظفاح  تاراهظا  هلمج  زا  تسا . نآ  یخیرات  تمدـق  يایوگ  ناکم  نیا  زا  روآ  مان  لاـجر  یخرب  تاراـشا  تاراـهظا و 

لبق لاس  رازه  ود  دودـح  زا  اجنآ ، رد  نون  نب  عشوی  ترـضح  ربق  هک  تسا  هدـش  هراشا  رگید . یخرب  يراصنا و  يرباج  ناخ  نسح  ازریم 
ناهفصا و رهش  تیمها  زا  یکاح  داد ، ياج  ناهفصا  رد  ار  نانآ  زا  یخرب  دیناچوک و  نیطسلف  زا  ار  نایدوهی  رصنلا  تخب  هک  ینامز  ینعی 

يالـصم ثادـحا  یمیدـق ، ناکم  نیا  يزاسزاب  دوب . هیوفـص  هرود  رد  دـالوف  تخت  ترهـش  راـبتعا و  جوا  تسا . یخیراـت  ناتـسروگ  نیا 
. دوزفا نآ  تیمها  رب  دش  هتخاس  هک  يدایز  يایاکت  دادـعت  اجنآ و  رد  نیدـلا  نکر  اباب  هربقم  میظع  يانب  تخاس  ناهفـصا و  رهـش  گرزب 

رهـش جراخ  رد  هک  دوب  یکچوک  ياتـسور  دالوف  تخت  راجاق  لیاوا  رد  تفر . نیب  زا  ناهفـصا  هب  اـهناغفا  موجه  رد  اـهانب  نیا  زا  يرایـسب 
يرایسب ياهانب  ناهفصا  هموکحلا  بیان  کلملا  نکر  ناخ  نامیلس  دوب . عقاو  رهش  هرانک  رب  دالوف  تخت  ناتسروگ  تشاد و  رارق  ناهفـصا 
بیرخت تسا و  هدش  نآ  فارطا  رد  هک  ییاهزاس  تخاس و  اب  یخیرات  ناکم  نیا  دوزفا . نآ  رابتعا  هعـسوت و  رب  هک  تخاس  ناکم  نیا  رد 

مان بحاص  لاجر  زا  يرایسب  نفدم  نتفرگ  رب  رد  لیلد  هب  ناتسروگ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  يدوبان  هناتسآ  رد  اهنآ ، زا  يرایـسب  ياهتمـسق 
هک دنتـسه  نوفدم  ناتـسروگ  نیا  رد  يرایـسب  روآ  مان  نانز  تسا . نیمز  ناریا  یخیرات  ياه  هعومجم  رد  شزرا  رپ  يا  هنیفد  ناریا  خیرات 

يروح . 1 هلمج : زا  دـنراد . دوخ  روگ  رب  شزرا ، اب  ياهیـسیونشوخ  تانیئزت و  اب  ییاهربق  گنـس  ناش  یگداوناخ  یـصخش و  رابتعا  هب  انب 
زا رعش  تیب  دنچ  هیقب  نآرق و  زا  يا  هیآ  نآ  طسو  هک  ثلث  طخ  هب  نآ  هتشون  رمرم ، سنج  زا  شربق  گنس  يدهم . دیـس  رتخد  مگیب  ءاسن 

دمحم ازریم  اقآ  ردام  مالـسالا و  خیـش  هللا  دبع  ریم  اقآ  رـسمه  دومحم و  اقآ  رتخد  مگیب  ناطلـس  هجیدخ  . 2 تسا . یناهفصا  ءایض  راعـشا 
تیب دنچ  سپس  نآرق و  زا  یتایآ  نآ  يادتبا  هک  ثلث  مسر  هب  هتشون  طخ  اب  رمرم  شربق  گنس  دوب . ناهفصا ) مالسالا  خیـش  بیان   ) میحر

دبع ازریم  اقآ  رسمه  شورف و  هنیشقن  یقت  دمحم  یجاح  رتخد  ناطلـس  مگیب  رهوگ  . 3 تسا . هدش  یکاکح  یناهفصا  رعاش  وترپ ، زا  رعش 
دش نفد  يا  هعقب  رد  تافو  زا  سپ  هک  دوب  راجاق  هاش  یلعحتف  دنزرف  ازریم  دمحم  هلودلا  فیس  هیاد  يو  مناخ ؛ میرم  . 4 مالسالا . خیش  هللا 

نیدلا لامج  خیش  رـسمه  یقارع و  نسحم  اقآ  رتخد  مناخ ، جات  ملاع  . 5 دش . فورعم  هدازهاش  ردام  هیکت  هعقب  هب  يو  نفدم  ببـس  هب  هک 
هک دوب  نوتاخ  همسن  يزار  یقتدمحم  خیش  رتخد  وناب ، رهش  . 6 دش . نوفدم  هدازهاش  ردام  هیکت  هعقب  رد  تافو  زا  سپ  هک  یهاش  دجـسم 

سپ هک  ناهفصا  رادمان  ياملع  زا  یفجن  اضردمحم  خیش  رتخد  هعیرشلا ، تزع  . 7 دش . نوفدم  هدازهاش  ردام  هیکت  هعقب  رد  تافو  زا  سپ 
نوفدم یکسردنفریم  هیکت  نحص  رد  هک  دوب  رصاعم  هرعاش  يو  یماشتحا ، هیسدق  . 8 دش . نوفدم  هدازهاش  ردام  هیکت  نحص  رد  توف  زا 

. دش نوفدم  يرایتخب  هنطلسلا  ماصمص  رد  یکسردنفریم  هیکت  رد  هک  ناهفصا  ياهیرایتخب  زا  ناخ  یلقـسابع  رتخد  مگیب ، هام  یب  یب  دش .
هیکت رد  تافو  زا  دـعب  هک  يرایتخب  ماصمـص  ناخ  یلق  یـضترم  رـسمه  ینارهت و  یماهـس  ناخ  اضردـمحم  رتخد  مناـخ ، يدـهلارون  . 10
هیکت رد  تافو  زا  دعب  هک  يرایتخب  هنطلـسلا  ماصمـص  رتخد  ناخ ، مگیب  یب  یب  . 11 دش . نوفدم  هنطلسلا  ماصمص  هعقب  رد  یکـسردنفریم 

لیا رد  صاخ  تیعقوم  لیلد  هب  هک  دوب  يرایتخب  ناـنز  زا  مناـخ ، يرهم  . 12 دش . نوفدم  اهیرایتخب  هاگمارآ  هناخ  هنییآ  رد  یکـسردنفریم 
هنطلـسلا ماغرـض  ناخ  میهاربا  رتخد  لـحم ، جاـت  یب  یب  . 13 دـش . نوفدـم  اهیرایتخب  هاـگمارآ  رد  یکـسردنفریم  هیکت  رد  تاـفو  زا  دـعب 

ناخ یلق  یلع  جاـح  رتخد  تیاـفک ، یب  یب  . 14 دـش . نوفدـم  اهیرایتخب  هاگمارآ  رد  یکـسردنفریم  هیکت  رد  تافو  زا  سپ  هک  يراـیتخب 
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اضر رتخد  ناج ، بحاص  یب  یب  . 15 دش . نوفدم  اهیرایتخب  هاگمارآ  رد  یکـسردنفریم  هیکت  رد  تافو  زا  سپ  هک  يرایتخب  دعـسا  رادرس 
. دش نوفدم  يرایتخب  هنطلسلا  ماصمص  هاگمارآ  رد  یکسردنفریم  هیکت  رد  تافو  زا  دعب  هک  يرایتخب  یگیب  لیا  ناخ  یلق 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن 

هب هکم  رهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68 هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یمارگ  رـسمه  هجیدخ  ترـضح 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترـضح  اب  یگلاس  لهچ  رد  وا  دشابیم .  مصا  نب  ةدئاز  رتخد  همطاف  شردام  دسا و  نب  دلیوخ  يو  ردپ  دمآ .  ایند 

ياهمان هب  دـنزرف  شـش  هجیدـخ  جاودزا  هرمث  روهـشم  لوق  ربانب  دومن .  جاودزا  دوب  هدرک  يرپس  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هک 25  هـلآ  و 
یقالخا لئاضف  هدیدنسپ و  تافص  ندوب  اراد  رطاخ  هب  يو  مالسا  زا  لبق  دوب .  مالـسلا  اهیلع  همطاف  موثلکما و  بنیز ، هیقر ، هللادبع ، مساق ،

ياهبراـضم تروص  هب  يو  لاوـما  اـب  هکم  یلاـها  دوـب و  ریظنیب  هکم  لـها  ناـیم  رد  هجیدـخ  تورث  تفرگ .  بقل  هرهاـط  ، » ینمادـکاپ و 
يداصتقا هبنج  زا  بیترت  نیدب  داهن و  لوسر  ترـضح  رایتخا  رد  ار  تورث  نآ  همه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هجیدخ  دـندرکیم .  تراجت 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  وا  ماقم  دروآ .  ياج  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نآ  شرتسگ  رد  هدومن و  تیوقت  ار  مالـسا  نید 
درکن و جاودزا  ینز  چیه  اب  يو  میرکت  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  تمظع ، اب  يوناب  نیا  اب  كرتشم  یگدنز  لاس  تدم 25  رد  هک  دوب  يدح 
اـهتبحم و داـی  هب  هـشیمه  مالـسا  یمارگ  لوـسر  هجیدـخ ، ترـضحتلحر  زا  دـعب  دیـشخب .  يو  هـب  ار  شیوـخ  یناوـج  نارود  نیرتـهب 

نب ۀـلاه  وبا   » ياهمانب رگید  رفن  ود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـب  جاودزا  زا  لـبق  هجیدـخ  لاوقا  یخرب  رباـنب  دوب .  وا  ياـهشالت 
متاخ ترضح  رانک  رد  یگدنز  لاس  زا 25  دعبتلاسر  يافو  اب  روای  نیا  دوب .  هدرک  جاودزا  زین  یموزخم  ذئاع  نب  قیتع   » یمیمت و هرارز 
ادـخ لوسر  بلق  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ناضمر  هاـم  مهد  رد  یگلاـس و  رد 65  تثعب  لاـس  نیمهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا 

هب شیوخ  ياهتسد  اب  نوجح  رد  ار  وا  كاپ  رکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دومن .  رادـغاد  ار  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نزحلا ماع  دوب ، هداد  خر  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تلحر  زا  یکدـنا  هلـصاف  اب  هک  ار  وا  تافو  لاس  هودـنا  نزح و  تدـش  زا  تشاذـگ و  ربق 

رد هدورـس و  زوسناج  يراعـشا  مالـسا  ناهج  هب  راوگرزب  ود  نآ  تامدـخ  ساـپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـیمان .  هودـنا ) لاـس  )
دیـس یلع  الثم  امهل  يرت  ـال  نیکلاـه  یلع  اـمکیف  هللا  كراـب  ادوج  ینیعا  تسا : هتـشاد  ناـیب  ار  شیوخ  یبلق  متاـم  نزح و  نآ  زا  یـشخب 
مهلا امهنم  یـساقا  تبف  الـضفلا  اهل  قاس  هللاو  ۀـکرابم  اـهمیخ  هللا  بیط  دـق  ۀـبذهم  یلـص  نم  لوا  ناوسنلا  ةدیـسو  اهـسیئر  نباو  ءاـحطبلا 
ریظن هک  يراوگرزب  ود  نآ  قارف  رد  دـیزیرب ) کـشا  ، ) امـش ربتنـسحا  نم ! نامـشچ  يا  ( 1  ) ءاوهلاو وجلا  یلا  یجدا  اـمهباصم  ـالکثلاو 

دنوادخ هک  ینمادکاپ  يوناب ) نآ  دوب . (  رازگزامن  نیتسخن  هک  ناوناب  يوناب  رب  نآ و  سیئر  دنزرف  ءاحطب و  نیمزرـس  رورـس  رب  دنرادن . 
رب ار  اضف  زیزع  ود  نیا  تبیصم  تسا .  هدنار  وا  يوس  هب  ار  يرترب  دنوادخ  هک  یکرابم  يوناب )  تسا . (  هدرک  هزیکاپ  ار  وا  ياهتلـصخ 

يوناب نیا  شقن  هک  میدش  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد  منکیم ».  رـس  ود  نیا  نزح  هودنا و  رد  ار  اهبش  سپ ) نیا  زا   ) هتخاس و رات  هریت و  نم 
یمارگ ناگدـنناوخ  هب  ار  نآ  زا  هجوت  لـباق  يدراوم  هداد و  رارق  هجوت  دروم  مالـسا  یتـیبرت  بتکم  ياـههزومآ  شرتـسگ  رد  ار  هتـسجخ 

لئاضف و تخانـش  اب  هتخومآ و  اهسرد  مالـسا  ناـهج  رد  هنومن  يوناـب  هتـسجربتیصخش و  نیا  زا  میناوتب  هکنیا  دـیما  هب  میراد .  میدـقت 
ترـضح یگدنز  خـیرات  هعلاطم  یملع  یقالخا و  لئاضف  - 1 مینک .  يوریپ  یتـیبرت  يوگلا  هوسا و  ناوـنع  هب  وا  زا  راوـگرزب ، نآ  بقاـنم 

لئاضف ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاختثعب  زا  دـعب  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  هک  دـهدیم  ناـشن  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ 
یناسنا کین  تافص  شرتسگ  رد  ییازسب  ریثات  رترب ، نز  يوگلا  کی  ناونع  هب  دوخ  هعماج  رد  وا  تسا .  هدوب  يونعم  تالامک  یقالخا و 

ینابرهم و تفوطع و  نادنمتسم ، هب  هجوت  تیارد و  یشیدنارود و  ینمادکاپ ، تفع و  يراکادف ، راثیا و  تمارک ، تواخس ، تسا .  هتشاد 
يوناب نآ  تهج  نیمه  هب  دهدیم .  ناشن  ار  هنومن  نز  نیا  خیرات  تاحفـص  هک  تسیا  هدیدنـسپ  ياهتلیـضف  هلمج  زا  تماقتـسا ، ربص و 
دمحم ترـضح  يارب  یعقاو  ياتمه  کی  دومن و  زارحا  ار  ندوب  وفک  مه  طیارـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  ناـیم  رد  هناـگی 
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رگناشن مالـسلا  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  تاـیح  ناـمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ددـجم  جاودزا  مدـع  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مهم و شقن  تافـص  نآ  زا  يرادروخرب  دـیدرت  نودـب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  رد  رامـشیب  یقالخا  لـئاضف  يونعم و  ياـههبذاج 

هتفایتیبرت يوناب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  تسا .  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  یـساسا 
ۀیثآو نارمع  تنب  میرمو  دمحم  تنب  ۀمطافو  دلیوختنب  ۀجیدخ  ۀنجلا  لها  ءاسن  لضفا  : » دـیامرفیم هدرمـش و  یتشهب  نانز  نیرترب  زا  ار 

نارمع و رتخد  میرم  دمحم و  رتخد  همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  زا : دـنترابع  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  ( ; 2  ) نوعرف ةارما  محازم  تنب 
هجوت دروم  شیوخ ، رـسمه  يـالاو  فادـها  هب  ندیـسر  هار  رد  ینامـسآ  يوناـب  نیا  يراداـفو  نوـعرف ».  نز  ینعی )  ) محازم رتـخد  هیـسآ 

تاظحل نیرخآ  ات  دروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هب  تثعب ، تاظحل  نیلوا  زا  وا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناققحم  ناسیونهریس و 
 . دوب رادروخرب  زین  یملع  تالامک  زا  وا  یقالخا ، لئاضف  زا  هتـشذگ  دادن .  هار  لد  هب  دـیدرت  کش و  ياهظحل  درـشف و  ياپ  دوخ  نامیارب 

لقع و رظن  زا  هاگآ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  تشاد و  یناوارف  تاعالطا  دوخ  رـصع  شناد  دروم  رد  هجیدخ  هک  دهدیم  یهاوگ  خـیرات 
کی هک  دوب  ییاهزایتما  تالامک و  مامت  ياراد  وا  نیاربانب  تشاد .  يرترب  رصاعم  نادرم  زا  يرایـسب  یتح  نانز  مامت  رب  یکریز  تیارد و 

ياهوگلا یمالـسا و  گنهرف  جیورت  رد  ناملـسم  يوناب  نیلوا  ناونع  هب  هجیدخ  هدـش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب  دـشاب .  هتـشاد  دـناوتیم  نز 
تیمها دـناهتخومآ .  اهسرد  يو  یلمع  تیبرت  زا  يرایـسب  ناوناب  تسا و  هدرک  افیا  ار  دوخ  يـالاو  شقن  لاـمک  اـب  ناملـسم و  نز  کـی 

تیلهاج و مایا  رد  نز  عضو  هب  یهاگن  هک  دسریم  دوخ  جوا  هب  هاگنآ  تلیضف  اب  يوناب  نیا  دوجو  رد  یناسنا  تالامک  یقالخا و  لئاضف 
عـضو نیرتروآ  تقر  اـب  دوب و  مورحم  دوخ  قوقح  زا  اـهنت  هن  زور  نآ  رد  نز  میزادـنیب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تثعب  زا  لـبق 

کی هک  دومن  تابثا  يرـصع  نینچ  رد  هجیدخ  دشیم .  روگ  هب  هدنز  موش  يدوجوم  راع و  گنن و  هیام  ناونع  هب  هکلب  درکیم ، یگدنز 
ياهلحرم هب  شـشوک ، شالت و  هتـسیاش و  لامعا  اب  دناوتیم  هکلب  دیامن ، افیتسا  ار  دوخ  ملـسم  قوقح  دـیاب  دراد و  تایح  قح  اهنت  هن  نز 

هک یبش  دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه  دناسرب ; مالـس  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دسرب 
نیا نم  شهاوخ  تفگ : يراد ؟ نم  زا  ياهتـساوخ  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لیئربج  هب  جارعم  رفـس  زا  تشگزاب  ماـگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد 

نیرترثؤم ناونع  هب  ردام  دیدرت ، نودـب  حـلاص  نادـنزرف  شرورپ  - 2 ( 3  . ) یناـسرب مالـس  هجیدـخ  هب  نم ، دـنوادخ و  فرط  زا  هک  تسا 
نآرق صن  هب  هک  نیا  رب  هوالع  هجیدـخ  ترـضح  دراد .  ییازـس  هب  شقن  كدوک  تیـصخش  دـشر  شرورپ و  رد  یتثارو  یطیحم و  لماع 

هللا یلص  هللالوسر  يارب  یحلاص  کین و  نادنزرف  شیوخ  نماد  رد  نامیا  اب  هتـسیاش و  يردام  ناونع  هب  تسا ، نینمؤم  همه  یناحور  ردام 
ترـضح اهنآ  نایم  رد  هک  داد  شرورپ  شیوخ  رهم  رپ  نماد  رد  دروآ و  اـیند  هب  ربماـیپ  يارب  دـنزرف  شـش  يو  دومن .  تیبرت  هلآ  هیلع و 

دیدپ وا  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مرکا و  ربمایپ  زا  دعب  مالـسا  يربهر  هک  يرتخد  تسا .  رادروخرب  یـصاخ  هبتر  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
رد هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  هجیدخ ، ترـضحتلحر  ماگنه  هک  تشاد  گنتاگنت  طابترا  نانچنآ  شردام  اب  رتخد  نیا  تفای .  همادا  دمآ و 

مردام ناـج ! ردـپ  یما ; نیا  هبا  اـی  : » تفگیم دـیخرچیم و  شراوگرزب  ردـپ  رود  هب  درکیم و  یباـتیب  ادـیدشتشاد  لاسجـنپ  دودـح 
هک هدـب  عالطا  وا  هب  ناسرب و  همطاف  هب  ار  ام  مالـس  دـیامرفیم : دـنوادخ  هللالوسر ! ای  دومرف : دـش و  لزاـن  لـیئربج  ترـضح  تساـجک »؟
هک درک  ساسحا  یتقو  ردام  تلحر  ماگنه  هزیکاپ ، رتخد  نیا  ( 4  . ) دنکیم یگدنز  میرم  هیسآ و  اب  یتشهب  ياههناخ  رد  هجیدخ  شردام 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يرواییب  ییاهنت و  نارگن  تسا و  تحاران  شدنمجرا  ردپ  وا و  قارف  رد  ادیدش  هجیدـخ  ترـضح 

، شابن برطـضم  نیگهودنا و  ناج ! ردام  ( ; 5  ) یبا عم  هللا  ناف  یبهرتالو  ینزحتال  هاما ! ای  : » تفگ هداد و  يرادـلد  شردام  هب  دـشابیم ،
هکنانچمه دندرکیم ; راختفا  يردام  نینچ  دوجو  هب  هشیمه  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دشابیم ».  مردـپ  روای  رای و  دـنوادخ  اریز 

طاـطحنا قح و  روحم  زا  هیواـعم  فارحنا  لـلع  زا  یکی  دروم  رد  درکیم ، هرظاـنم  هیواـعم  اـب  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح 
و دــنه »  » وـت رداـم  نوـچ  هیواـعم ! دوـمرف : هدرک و  هراـشا  دارفا  تـیبرت  رد  رداـم  شقن  هـب  دوـخ  یتخبــشوخ  تداعــس و  يو و  یقـالخا 
دـنزیم و رـس  وـت  زا  تشز  لاـمعا  هنوـگ  نیا  ياهتفاـی ) شرورپ  ياهیاـمورف  تسپ و  نز  نینچ  نماد  رد  و   ) دـشابیم هلیثـن   » تگرزبرداـم
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ماما ( 6  . ) دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  نوچمه  اسراپ  كاپ و  یناردام  نماد  رد  تیبرت  رثا  رد  هداوناخ  ام  تداعس 
گرزبردام مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرداـم  هب  رادـیب ، ياـهلد  ندرک  هاـگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مهللا اولاق : دمحم ! ؟ تنب  ءارهزلا  ۀمطاف  یما  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  : » دومرف هدومن و  هراشا  هجیدخ  ترـضح  شراکادـف  هتـسیاش و 
مسق ادخ  هب  ار  امش  ( ; 7  ) معن مهللا  اولاق : امالـسا ! ؟ ۀمالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوختنب  ۀجیدخ  یتدج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  معن . . . 

امش دومرف ) : يرآ . . . (  دنتفگ : تسا ! ؟ هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم   ) دمحم رتخد  ارهز » همطاف   » نم ردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم !
يرآ دنتفگ : تفریذپ ! ؟ ار  مالسا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نم  گرزبردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادخ  هب  ار 

زا لبق  زین  ار  ياهتـسیاش  نادنزرف  داد ، شرورپ  ار  ربمایپ  نادنزرف  شیوختفوطع  رهم و  رپ  ناماد  رد  هکنیا  رب  هوالع  هجیدـخ  ترـضح  .« 
یلص مرکا  ربمایپ  هک  يزور  هنابش  هس  تدم  رد  دنه )  ) وا دشابیم .  هلاه  یبا  نب  دنه  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ربمایپ  اب  جاودزا 

ربمایپ هب  هنامرحم  هکم  ناکرـشم  مشچ  زا  رود  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  دوب ، هدـش  یفخم  روث  راغ  رد  ترجه  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
یبا مانب  هجیدخ  رگید  رهوش  زا  دوب و  ثدحم  حیـصف و  فیرـش ، راوگرزب ، يدرم  يو  تشگیمرب .  دربیم و  هقوذآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يو زا  دوخ  ییاد  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  یـسک  نامه  هجیدخ  رـسپ  دنه  ( 8  . ) دوب هدش  دلوتم  یمیمت  ةرارز  نب  ۀـلاه 

دروم رایـسب  درکیم و  فیـصوت  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لیامـش  فاصوا و  يو  دربیم .  ماـن 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  لمج  گنج  رد  و  ( 9  ) تسکشیم ار  ناکرشم  ياهتب  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هقالع 

ياهزاین عفر  ناکدوک و  هبتبحم  يزرورهم و  نادـنزرف  ياههتـساوخ  یفطاـع و  ياـهزاین  هب  هجوت  - 3 ( 11  ) و ( 10  . ) دیسر تداهـش  هب 
رد هاگآ  یبرم  زوسلد و  ردام  کی  ناونع  هب  هجیدخ  ترـضح  دـشابیم .  مالـسا  یتیبرت  لوصا  زا  رگید  یکی  نادـنزرف ، یفطاع  يونعم و 

گرم هب  هک  هجیدخ  يرامیب  مایا  رد  دـشابیم .  هجیدـخ  ترـضح  یگژیو  نیا  رگنایب  ریز  يارجام  تشاد .  ياهژیو  تیـساسح  دروم  نیا 
وت تفگ : هداد و  يرادلد  وا  هب  درک و  هدهاشم  تحاران  نایرگ و  ار  هجیدخ  وا  دمآ ، شتدایع  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  يزور  دیماجنا ، يو 
وت اهراب  یتسه و  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه  وت  يدیـشخب ، دنوادخ  هار  رد  ار  تلاوما  مامت  وت  يوشیم ، بوسحم  ملاع  نانز  نیرتهب  زا 
هک متـسه  نیا  رکف  رد  نم  ءامـسا ! دومرف : مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  یتسه ؟ نارگن  نایرگ و  ارچ  همه  نیا  اب  تسا .  هداد  تراشبتشهب  هب  ار 

، دیامن حرطم  رارـسا  مرحم  ناونع  هب  ار  شیاههتـساوخ  دیوگب و  ردام  هب  ار  شرارـسا  اهینارگن و  ات  دراد  ردام  هب  زاین  فافز  ماگنه  رتخد 
ءامسا دنک .  يردام  شیارب  دوش و  یسورع  ماگنه  رد  يو  ياهراک  لفکتم  هک  دشابن  یسک  مسرتیم  تسا ، کچوک  مالسلا  اهیلع  همطاف 
يردام همطاف  يارب  وت  ياج  هب  مدـنام  هدـنز  عقوم  نآ  ات  رگا  هک  منکیم  دـهع  وت  اب  نم  شاـبن  نارگن  نم ! يوناـب  يا  تفگ : سیمع  تنب 

اهیلع همطاف  ترضح  فافز  بش  هک  یماگنه  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تافو  زا  دعب  میامن .  فرطرب  ار  يو  یفطاع  یحور و  ياهزاین  منک و 
همه دـنامن .  یقاب  اجنآ  رد  یـسک  دـنوش و  جراخ  سورع  قاتا  زا  اهنز  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیـسر ، ارف  مالـسلا 
همه متفگن  ایآ  دومرف : تسا .  هدـنام  یقاب  قاتا  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  زونه  هک  دـش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـما  دـنتفر ،

رب ارم  هجیدخ  اب  نم  دهع  یلو  متـشادنار ، امـش  شیامرف  ابتفلاخم  دصق  مدینـش و  نم  هللالوسر  ای  ارچ  تفگ : ءامـسا  دنور ؟ نوریب  نانز 
مرکا لوسر  ترضح  ( 12  . ) منک يردام  همطاف  يارب  یبش  نینچ  رد  هک  ماهتـسب  نامیپ  هجیدـخ  اب  نوچ  منامب ; اـجنیا  رد  هک  تشاد  نآ 

: درک ضرع  ءامـسا  ياهداتـسیا ؟ راک  نیا  يارب  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : دمآ و  رد  هیرگ  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دروم رد  هجیدخ  ترضح  نینچمه  ( 13  . ) درک اعد  سیمع  تنب  ءامـسا  يارب  هتـشادرب و  اعد  هبتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ . 
رتخد نیا  هللالوسر ! ای  دومن : نایب  بیترت  نیا  هب  ار  ییاههغدغد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  شیوخ  لاسدرخ  رتخد  هدنیآ 
ادابم دناسرب ، رازآ  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یسک  ادابم  دش .  دهاوخ  اهنت  بیرغ و  نم  زا  دعب  مالسلا -  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  هراشا  اب  نم - 

(14  . ) دشاب هتشاد  نشخ  دنت و  يراتفر  وا  اب  یسک  ادابم  دنک ، دنلب  وا  يور  رب  ار  دوخ  يادص  یسک  ادابم  دنزب ، یلیس  شتروص  هب  یـسک 
تافالتخا راـمآ  هب  رگا  دـشابیم .  ناوناـب  هب  يرادرهوش  نییآ  شزومآ  مالـسا ، یتیبرت  ياـههمانرب  زا  یکی  يرادرهوش  نییآ  تیاـعر  - 4
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نارتخد نانز و  ناوناب و  ياهراتفر  هب  تالکـشم  نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب  دوش ، هجوت  اههداوناخ  ياهيراجنهان  قـالط و  یگداوناـخ و 
زا یهاـگآ  مدـع  ترـشاعم ، بادآ  ندرکن  تیاـعر  نارهوش ، قوقح  هب  هجوت  مدـع  یهاـگآان و  رطاـخ  هب  همه ، نیا  ددرگیم و  رب  ناوج 

تیاهن رسمه ، قوقحتیاعر  یمالسا و  يرادرهوش  نییآ  جیورت  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تسا .  مالـسا  رد  يرادرهوش  لوصا 
یحور و تینما  هتـشاد و  هاگن  مارآ  ار  هداوناخ  ياضف  یفلتخم  ياههویـش  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دروآیم .  لمع  هب  ار  شالت 

میرکت ياهشور  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دروآیم .  مهارف  یقـالخا  لـئاضف  دـشر  يارب  ار  هنیمز  رارقرب و  نادـنزرف  رهوش و  يارب  ار  یناور 
یمارگ رـسمه  هب  بسانم  ياهتصرف  رد  هجیدـخ  ترـضح  تبحم : زاربا  فلا ) مینکیم : هراـشا  هجیدـخ  ترـضح  يرادرـسمه  رهوش و 

نینچ ار  شیوخ  یبلق  تانونکم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  ابیز  يراعشا  بلاق  رد  وا  درکیم .  تبحم  هقالع و  زاربا  شیوخ 
کنیعل ینیع  نکی  مل  اذا  ۀضوعب  حانج  يدنع  تیوس  امف  ةرساکالا  کلمو  ایندلا  یل  تمادو  ۀمعن  لک  یف  تیـشما  یننا  ولف  درادیم : زاربا 

هزادنا هب  نم  رظن  هب  دشاب ، نم  نآ  زا  هشیمه  اهنآ  کلم  مشاب و  هتشاد  ار  ناهاشداپ  ياهتنطلس  ایند و  ياهتمعن  مامت  رگا  ( » 15  ) ةرظان
شیوخ رهوش  زا  ینز  ره  کش  نودب  اههتـساوخ  میقتـسمریغ  حرط  ب ) دتفین ».  وت  مشچ  هب  نم  مشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا  ياهشپ  لاب 

، دـشاب یقالخا  ياـهمیرح  ظـفح  اـب  هارمه  زیمآتبحم و  یطیحم  رد  رگا  نز ، لوقعم  ياـهتساوخ  رد  نیا  دراد .  یتاـعقوت  تاراـظتنا و 
شیازفا یگداوناخ و  طباور  میکحت  رد  دریگ ، ماجنا  میقتسمریغ  تروص  هب  اههتـساوخ  نیا  رگا  دوب .  دهاوخ  باذج  رتهدیدنـسپ و  يرما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  رد  ار  يدایز  تامدـخ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  تشاد .  دـهاوخ  هداعلا  قوف  يریثات  تبحم 
ترـضح نآ  زا  زین  ار  یتاـعقوت  تاراـظتنا و  تسناوتیم  یعیبط  تروص  هب  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش  لـمحتم  یناوارف  تامدـص  هداد و  ماـجنا 

کی ناونع  هب  ار  اهنآ  درکیم  یعس  هکلب  درکیمن  نایب  میقتسم  تروص  هب  ار  شیوخ  یصخش  ياههتساوخ  هاگچیه  وا  اما  دشاب ، هتـشاد 
هک یماـگنه  شیوـخ  تاـفو  هناتـسآ  رد  هجیدـخ  ترـضح  دـیامن .  حرطم  مارتـحا  بدا و  لاـمک  رد  مـهم و  ریغ  شهاوـخ  اـی  داهنـشیپ و 

مرکا ربمایپ  هب  باطخ  يو  دومن .  حرطم  زیمآتبحم  هنامیمص و  يوگ  تفگ و  کی  بلاق  رد  ار  اهنآ  درکیم ، نایب  ار  دوخ  ياهتیـصو 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نک .  وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت  قح  رد  نم  هتبلا  مراد ، تیصو  دنچ  هللالوسر ! ای  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تالکـشم تامحز و  نم  هناخ  رد  یتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  هجرد  تیاهن  وت  مدرکن .  هدـهاشم  يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف : هلآ  و 
! هللالوسر ای  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يدرک .  فرـصم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  يدـش و  لمحتم  ار  يدایز 

نوریب هجیدـخ  لزنم  زا  ربمایپ  میامن .  وگزاب  امیقتـسم  ار  نآ  مراد  مرـش  مناسرب و  امـش  هب  همطاف  مرتخد  طـسوت  ار  ياهتـساوخ  مهاوخیم 
ربـق زا  نم  دـیوگیم : مرداـم  هک  وـگب  تراوـگرزب  ردـپ  هب  مزیزع ! تفگ : وا  هب  درک و  ادـص  ار  همطاـف  شرتـخد  هجیدـخ  هاـگنآ  تفر . 
دزن هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراذـگب .  ربق  رد  هدرک و  نفک  یتشاد  نت  هب  یحو  لوزن  ماـگنه  هک  یـسابل  رد  ارم  مراد  تسود  مکانـساره ،

نآ مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  داتـسرف .  هجیدخ  يارب  ار  سابل  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر .  ار  شردام  مایپ  هدمآ و  ردپ 
مرکا ربمایپ  تسب .  ورف  ناهج  زا  مشچ  مارآ  یلد  اب  هجیدخ  ترـضح  هاگنآ  تفرگ .  ارف  ار  هجیدـخ  دوجو  یفـصولادیاز  طاشن  دروآ ، ار 

دش لزان  نیما  لیئربج  ترضح  دنک ، نفک  ار  هجیدختساوخ  هک  یماگنه  دش ، يو  طونح  لسغ و  زیهجت و  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربمایپ دوب .  دهاوخ  یتشهب  نفک  کی  نآ  تسام و  هدهع  هب  هجیدخ  نفک  دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  دـنوادخ  هللالوسر ! ای  تفگ : و 
هداوناخ رسمه  يرادلد  ییوجلد و  ج ) درک .  نفک  ار  هجیدخ  یتشهب  نفک  اب  نآ  يور  زا  دوخ و  نهاریپ  اب  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هار رد  یهاگ  تسور و  هب  ور  يراتفرگ  لکـشم و  نارازه  اب  هناخ  نوریب  رد  هک  يدرم  تسا .  یناسنا  ره  شخب  یتحار  شمارآ و  نوناـک 
یسک هک  دراد  راظتنا  دوشیم ، لمحتم  ار  يدایز  یمسج  یحور و  تامطل  هدینش و  اوران  نانخس  لالح  يزور  بسک  فده و  هب  ندیسر 

لد رد  هتشابنا  ياهدرد  راذگ  مهرم  نیرفآ  شیاسآ  ياهدروخرب  شخبافش و  تاملک  اب  هدینش و  ار  شلد  فرح  هدرک و  ییوجلد  يو  زا 
ياهناحیقو لامعا  زیمآنیهوت و  نانخس  اب  ناکرشم  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  يرسمه  نینچ  هجیدخ  ترـضح  دشاب .  وا 

نیا همه  اـما  دوـب ، مرکا  ربماـیپ  يور  شیپ  یناوارف  تالکـشم  هیحاـن  نیا  زا  دـندرکیم و  تحاراـن  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
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نیدب درکیم و  كرد  هناهاگآ  ار  ترضح  نآ  تالکشم  ربمایپ و  صخش  وا  دشیم .  ناربج  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هلیـسو  هب  اهيراتفرگ 
همالع دیناهریم .  اههصغ  اهمغ و  مامت  زا  ار  وا  درکیم و  قیدصت  ار  شنانخس  دومنیم و  شالت  ترضح  نآ  فادها  تفرشیپ  رد  تهج 

رد يرگید  نز  هکنآ  نودـب  درک  یگدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لاـس  تدم 25  وا  : » دسیونیم دروم  نیا  رد  نیدـلا  فرـش  دـیس 
یگدـنز لوط  مامت  رد  وا  درکیمن .  باختنا  يرگید  کیرـش  مه  زاـب  ربماـیپ  دـنامیم ، یقاـب  تاـیح  رد  رگا  دوش و  کیرـش  وا  یگدـنز 

عافد وا  زا  رادرک  راـتفگ و  اـب  دیـشخبیم و  ورین  وا  هب  دوخ  لاـم  اـب  اریز  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جـنر  درد و  کیرـش  ییوشاـنز 
هیلع یلع  هارمه  هب  وا  دادیم .  یلـست  دندرکیم  شبیـصن  نآ  يادا  تلاسر و  هار  رد  هک  نارفاک  درد  باذـع و  لباقم  رد  وا  هب  دومنیم و 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( « 16  . ) دوب ارح  راغ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینامـسآ  یحو  نیتسخن  لوزن  ماگنه  مالـسلا 
همه نوچ  درکیم و  يور  نم  هب  وا  دندینادرگیم  يور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  : » دـیامرفیم شیوخ  یمارگ  رـسمه  دروم 

قیدـصت ارم  دروآیم و  نامیا  نم  هب  دـندرکیم  بیذـکت  ارم  توعد  همه  نوچ  درکیم و  یناـبرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگیم ، نم  زا 
حور رد  نانچنآ  هجیدخ  ( « 17  . ) دودزیم ملد  زا  مغ  درکیم و  کمک  دوخ  لام  اب  دادیم و  يرای  ارم  یگدنز  تالکـشم  رد  درکیم . 

هللا یلص  لوسر  ترضح  هاگره  مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترـضحتلحر  زا  دعب  اهتدم  هک  دوب  هتـشاذگ  ریثات  شراوگرزب  رـسمه  ناج  و 
 . مرادیم تسود  مه  ار  هجیدختسو  نم  اریز  دیتسرفب ، هجیدخ  ناتسود  هب  مه  یمهس  دومرفیم  درکیم ، حبذ  ار  يدنفسوگ  هلآ  هیلع و 

تدابع سدقم و  رما  کی  مالـسا ، رد  جاودزا  دراد و  جاودزا  هب  زاین  شیوخ  یگدنز  رد  یناوج  ره  رـسمه  باختنا  ياهرایعم  نیرترب  - 5
يوس هب  یتـسود  دوخ  زا  ار  ماـگ  نیلوا  دـنرادرب ، مدـق  جاودزا  سدـقم  رما  يوس  هب  دـنهاوخیم  هک  يرـسپ  رتـخد و  دوشیم .  بوـسحم 

زا يدـیدج  هلحرم  هبندـش  دراو  اب  هتفر و  نوریب  یهاوخدوخ  هریاد  زا  ییوشانز  سدـقم  نامیپ  ياضما  اب  ناـنآ  دـنرادیم ، رب  یتسودریغ 
لیمکت و نوکس ، شمارآ و  هب  ندیسر  لسن ، ياقب  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دننکیم  ناربج  ار  دوخ  ياهدوبمک  زا  یـشخب  یگدنز ،

نیرتمـهم ناـیم  نـیا  رد  اـما  درک .  هراـشا  یناور  یحور و  ياـهزاین  نیماـت  یعاـمتجا و  تـینما  تمالـس و  یـسنج ، زاـین  نیماـت  لـماکت ،
رـسمه باـختنا  رد  جاودزا  ياـهكالم  اـهرایعم و  نـیرترب  دریگیم ، رارق  جاودزا  هناتـسآ  رد  هـک  ناوـج  رــسپ  رتـخد و  ره  ياههغدـغد 

هللا یلص  دمحم  ترضح  باختنا  دروم  رد  ناملـسم  نانز  نارتخد و  يوگلا  ناونع  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  دشابیم .  شاهدنیآ 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  يوگ  تفگ و  زا  هک  دنکیم  حرطم  ار  یلوصا  اهكالم و  شیوخ  هدـنیآ  رـسمه  ناونع  هب  هلآ  هیلع و 
، نم ابتیدـنواشیوخ  رطاـخ  هب  تفگ : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  جاودزا  داهنـشیپ  ماـگنه  هجیدـخ  دوشیم .  مولعم  هلآ 

هجیدـخ باختنا  نیا  شزرا  ( 18  . ) منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تیئوگ ، تسار  کـین و  قـالخا  مدرم ، ناـیم  رد  وت  يرادـتناما  تیراوگرزب ،
جاودزا يارب  اههنیمز  تاناکما و  مامت  تشاد و  دوخ  هعماج  رد  زاتمم  یلاع و  یتیعقوم  ماگنه ، نآ  رد  وا  مینادب  هک  دوشیم  نایامن  هاگنآ 

هیلع یلع  ماـما  ناوید  ص143 ; ج35 ، راونالا ، راـحب  ( 1 اهتشونیپ : دوب .  مهارف  شیرق  دـنمتورث  رادـمان و  ناـناوج  زا  کـی  ره  اـب  يو 
ج18، راونالاراحب ، ( 3 ص186 .  ج2 ، مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  ( 2 ص73 .  ج4 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتـسم  ص359 و  مالسلا ،
ج1، یـسربط ، جاجتحالا ، ( 6 ص164 .  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  نانخـس  گنهرف  ( 5 ص175 .  یسوط ، خیـش  یلاما  ( 4 ص385 . 
زا یخرب  ( 11 ص11 .  قالخالا ، مراکم  ( 10 ص119 .  ج1 ، لامکلا ، لامکا  ( 9 نامه .  ( 8 ص463 .  یسوط ، خیش  یلامالا  ( 7 ص282 . 
دنه نوچمه  ینادنزرف  دوب و  هدرکن  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لبق  هجیدخ  ترـضح  هک  دندقتعم  یمالـسا  نارکفتم 

، یبوط هرجش  ( 13 ص380 .  ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 12 داد .  شرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  نانآ  هجیدخ  ترضح  هک  دندوب  يو  ناگدازرهاوخ 
، راونالاراحب ( 17 ص31 .  لیخد ، یلع  دمحم  یلع  هجیدخ ، ( 16 ص44 .  ج5 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ( 15 نامه .  ( 14 ص334 .  ج2 ،

ناغلبم اینكاپ  میرکلا  دبع  ص132 .  ج2 ، همغلا ، فشک  ( 18 ص131 .  ج43 ،

مسینیمف ام و 
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هب ناهیقف  یهجوتیب  لیلد  هب  درک .  طابنتسا  ار  نادرم  ای  نانز  هژیو  قوقح  ای  قالخا  ناوتیمن  درم ، نز و  ینیوکت  ياهتوافت  زا  هدیکچ :
گنهرف ینید و  ناملاع  يارآ  تمس  هب  یمالسا  هیلوا  عبانم  زا  هچ  ره  درکیم ، يریگیپ  نانز  دروم  رد  مالسا  ربمایپ  هک  یتاحالصا  دنور 

هب هکلب  دوشیمن ، هصالخ  یعامتجا  یـسایس و  شبنج  رد  مسینیمف  زورما  دوشیم .  رتیفنم  نانز  زا  یقلت  میوریم ، شیپ  یمالـسا  هعماج 
ياهتوافت دیدج ، ناهج  رد  ایآ  تسا .  هدش  هدیشک  یعیبط  مولع  هفسلف  یتح  یـسانشدوجو و  یـسانشناور ، یـسانشتفرعم ، ياههزوح 

ینیوکت ياهتوافت  زا  هک  مدقتعم  اصخش  نم  دوشیم ؟ دیلوتزاب  نانآ  قوقح  تابسانم و  هصرع  رد  يوحن  هب  درم  نز و  یناور  یکیزیف و 
یناور ياهتوافت  یتسیز و  ياهتوافت  نامه  ینیوکت ، ياهتوافت  زا  نم  روظنم  تفرگ .  هجیتن  ار  یـشزرا  توافت  ناوتیمن  درم ، نز و 
يارب ار  رگید  قوقح  رگید و  قالخا  کی  تفرگ و  رظن  رد  نز  يارب  ار  صاخ  قوقح  اـی  صاـخ  قـالخا  کـی  دوشیمن  نیارباـنب  تسا . 

باتزاب رتهب ، ریبعت  هب  ای  دیلوتزاب  لاحنیعرد ، اما  دنراد .  توافت  رگیدکی  اب  ینیوکت  ظاحل  هب  درم  نز و  هک  لالدتسا  نیا  اب  مه  نآ  درم ;
هتـشاد هدـهع  هب  ار  ياهعماج  تیریدـم  نم  رگا  لاثم ، يارب  درک .  راکنا  دـیابن  اـجهمه  رد  ار  درم  نز و  تابـسانم  رد  ینیوکت  تواـفت  نآ 

 . منک هجوت  رگیدکی  اب  اهنآ  یناور  ياهتوافت  هب  نانز ، نادرم و  هلمج  زا  و  یعامتجا ، فلتخم  ياههیال  تابـسانم  میظنت  رد  دـیاب  مشاب ،
هتـشاد ییاهتوافت  هلاحمال  تسا  نکمم  اهشقن  نم ، رظن  هب  هنرگ ، تسا و  يواسمان  ياهتصرف  تسین ، عافد  لباق  الـصا  هک  يزیچ  نآ 
اهراک یخرب  فرط  هب  نانز  دوخ  درم ، نز و  یناور  کیژولویب  ياهتوافت  تلع  هبتسا  نکمم  دش ، داجیا  يواسم  تصرف  یتقو  دـشاب . 

تیعقاو قوقح ، قالخا و  باب  رد  اما  و  درادن .  دوجو  ي  دیاب »  » مه اجنآ  رد  دنوش .  هدیشک  رگید  ياهراک  یخرب  فرط  هب  نادرم  دوخ  و 
، امش رظن  هب  مینک .  لمع  میاهتـسب ، رگیدکی  اب  هک  ییاهدادرارق  ياضتقم  هب  دیاب  ام  متـسه .  لئاق  ارگدادرارق  هاگدید  هب  نم  هک  تسا  نیا 
ود و کی ، مالسا  رد  نانز  ریوصت  تهابش  نم ، رظن  هب  دراد ؟ مه  اب  ییاهتهابش  هچ  اهتوافت و  هچ  هس  ود و  کی ، مالسا  رد  نز  ریوصت 

هبتبـسن یعـضاوم  هاگدید ، هس  نیا  رد  ینعی  درادـن ; دوجو  نانز  هبتبـسن  یتسدـکی  راگزاس و  دـید  دروم ، هس  ره  رد  هک  تسا  نیا  هس 
هـس نیا  هباـشت  هک  دـینیبیم  نیارباـنب  تسا .  يرهاـظ  ضراـعت  شوختـسد  دوخ  نورد  رد  یلو  تسا ، هنارـالاسدرم  هک  دراد  دوجو  ناـنز 

زا میوریم و  ود  مالسا  فرط  هب  کی  مالسا  زا  هچره  هک  منک  اعدا  مناوتیم  دنراد .  نز  هب  هس  ره  هک  تسا  ینوگمهان  هاگن  رد  هاگدید ،
اعبط ود و  مالـسا  رد  ار  نانز  عضو  هک  هچنآ  نم ، داقتعا  هب  دوشیم .  رتیفنم  نانز  هبتبـسن  يریگعضوم  هس ، مالـسا  فرط  هب  ود  مالـسا 

عـضو هب  ندیـشخب  دوبهب  يارب  مالـسا ، ربمایپ  هک  تسا  نیا  فاصنا  دوب .  مالـسا  تکرح  دنور »  » زا تلفغ  دناشک ، اجنیا  هب  هس  مالـسا  رد 
دنور ام  ياهقف  یـضعب  اهتنم  دوب .  يدوبهب  هب  ور  ولج و  هب  ور  هراومه  دنور ، نیا  ناشیا ، تایح  لاس  رد 23  درک .  زاغآ  ار  يدنور  نانز ،

مینکیم و دانتسا  نانز  هرابرد  ربمایپ  ياهاضما  نیرخآ  هب  ام  هک  دنتفگ  اهنآ  دندرکن .  هجوت  نآ  هب  الـصا  ای  دندرک  شومارف  ار  وا  تکرح 
، دنتفریم شیپ  هنامز  لاوحا  عاضوا و  اب  بسانتم  دـنتفرگیم و  رظن  رد  ار  ربمایپ  تکرح  دـنور  نانآ  رگا  میزرویم .  دومج  مزج و  نآ  رب 

هیقف زا  دـیاب  ناملـسم  درف  هکنآ  يارب  عافدلباق  لیلد  اهنت  هک  ماهتفگ  اهراب  نم  دیـشکیمن .  اجنیا  هب  شراک  هس  مالـسا  اـعبط  ود و  مالـسا 
نیا تیعقاو  دهدیم .  رارمتـسا  ار  مالـسا  نید  تکرح  دنور  تسا و  شدوخ  هنامز  هب  قلعتم  هدنز  هیقف  هک  تسا  نیمه  دنکب ، دیلقت  هدـنز 

زا نانز  دوخ  یقلت  هک  دراد  یگتسب  مه  شـسرپ  ود  نیا  خساپ  هب  نانآ ، لئاسم  نانز و  زا  ینید  هعماج  نید و  ناملاع  یقلت  رییغت  هک  تسا 
هدرک دـیکات  هتکن  ود  رب  طقف  نونک ، ات  یتسینیمف  شبنج  نم ، رظن  هب  تسیچ .  نانز  هرابرد  نادرم  یقلت  زا  نانز  یقلت  تسیچ و  ناـشدوخ 
شبنج نیا  تیقفوـم  قـمع و  هک  دـیآیم  رظن  هب  تسیچ . »؟ ناـنز  زا  نادرم  یقلت   » هـکنآ مود  تـسیچ »؟ نز  فـیرعت   » هـکنآ لوا  تـسا :

یقلت زا  ناـنز  هکنیا  اـی  تسیچ ؟ ناـشدوخ  زا  ناـنز  دوخ  یقلت  هکنیا  ـالثم  دـنک ; هجوـت  مه  رگید  ياـههفلؤم  هب  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب 
مالک و ياههزوح  هب  دیاب  مه  نانز  دوخ  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  متساوخیم  هک  یمود  هتکن  دنراد ؟ يایقلت  هچ  نانز  هبتبـسن  نادرم 

نیا زا  هتسهآهتسهآ  اما  دوب ، یـسایس  یـشبنج  ادتبا  یتسینیمف  یقلت  دنـشاب .  هتـشاد  يایقلت  نید  زا  ناشدوخ  دنناوتب  ات  دنوش  دراو  هفـسلف 
همجرت نم ، رظن  هب  و  ندرک ، هاگن  ناهج  هب  هنانز  دید  اب  ینعی  مسینیمف  رـضاح ، لاح  رد  ریخا .  ههد  ود  نیا  رد  اصوصخم  تفر ; رتارف  دح 
فورعم نانز  زا  یکی  دوشیم .  هتفگ  نخس  یتسینیمف  یسانشتفرعم  زا  نآلا  هک  تسین  تهجیب  تسا .  يرگنهنانز  ، » یسراف هب  نآ  قیقد 
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هب ات  یـسانشتفرعم ، هک  تسا  دـقتعم  وا  تساـم .  راـگزور  ملع  ناـفوسلیف  زا  یکی  عقاو ، رد  هک  تسا  گـنیدراه  اردـناس  هزوح ، نیا  رد 
مه یتسینیمف ، یسانشتفرعم  ینعی  هنانز ، یسانشتفرعم  هک  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  یلو  تسا ، هدوب  هنادرم  ياههاگدید  ریثات  تحت  زورما ،
مه ار  تیاور  نآرق و  دـشاب .  هنادرم  ياهریـسفت  هب  رـصحنم  دـیابن  اهریـسفت  درک و  هاـگن  هناـنز  زیچ  همه  هب  ناوتیم  اریز  دـیآ ; دوجو  هب 

ياههاگدید دنوش ، نادـیم  دراو  يدـج ، ممـصم و  دـیاب  نانز  دوخ  میوگیم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درک .  ریـسفت  نانز  دـید  زا  دوشیم 
مه نهک  ياهیقلت  زا  يرایـسب  دنک ، رییغت  یفـسلف  هاگدید  یتقو  نم ، رظن  هب  دنراذگب .  ریثات  دوجوم  ياهیقلت  رب  دـننک و  هضرع  ار  دوخ 
هک يروصت  رد  يرگید ، دراد و  دوجو  درم  نز و  هطبار  یمدآ و  تعیبط  زا  هک  يایقلت  رد  یکی  هزوح : ود  رد  اـصوصخم  دـنکیم ، رییغت 
ای سیئر  طابترا  زا  هک  هدوب  يروصت  هتـشاد ، دوجو  ناسنا  اب  ادـخ  طابترا  زا  نونک ، ات  هک  يروصت  دراد .  دوجو  ناسنا  اب  ادـخ  طاـبترا  زا 

، هقف رد  طقف  هن  املسم  دوشب ، ضوع  روصت  نیا  رگا  هنارالاسدرم .  يروصت  ینعی  تسا ; هتشاد  دوجو  هداوناخ  نآ  ياضعا  اب  هداوناخ  ردپ 
هچ رد  نونکا  یـسانشتفرعم ، دـیدج  هزوح  نیا  دـیدرک .  تبحـص  یتـسینیمف  یـسانشتفرعم  زا  دراذـگیم .  ریثاـت  مه  قـالخا  رد  هکلب 
ناش الماک  هک  ینانز  دوریم ; ولج  تسینیمف  نانز  تسد  هب  تحاسجـنپ ، رد  یتسینیمف  یـسانشتفرعم  رـضاح ، لاح  رد  تسا ؟ ياهلحرم 

رب طقف  تخانـش ، نایرج  رد  یـسانشتفرعم  نونک ، ات  دـینادیم ، هک  روط  نامه  دـناملع .  فوسلیف  ای  سانـشتفرعم  دـنراد و  کیمداکآ 
يزورما ياهتسینیمف  هک  ياهناگجنپ  ياهتمـسق  زا  یکی  تسا .  هتـسنادیمن  لیخد  نآ  رد  ار  فطاوع  تاساسحا و  هدوب و  یکتم  نهذ 

هکلب دریگ ، تروص  نهذ  زا  هدافتسا  اب  اهنت  دناوتیمن  عقاو  ملاع  زا  تخانش  الصا  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، ثحب  نآ  دروم  رد  يدج  رایسب 
ات یـسانشتفرعم ، شناد  مامت  هک  دندقتعم  نانآ  لیلد ، نیمه  هب  دـنورب .  عقاو  ملاع  اب  ههجاوم  هب  مهاب  دـیاب  فطاوع  تاساسحا و  نهذ و 

فطاوع تاساسحا و  ناـنز ، اـب  هسیاـقم  رد  نادرم  اریز  تسا ; هدوب  یکتم  هنارگنوسکـی  هنارظنگـنت و  هنادرم ، یهاگدـید  رب  زورما ، هب 
هنحـص زا  امئاد  دناهتـشاد ، هک  مه  ار  یفطاوع  تاساسحا و  زا  رادـقم  نآ  دوخ ، یگنادرم  تابثا  يارب  نآ ، رب  هوالع  دـنراد و  يرتفیعض 

ود هدـش و  دراو  یـسانشتفرعم ، هلمج  زا  يدـج ، رایـسب  ياـهاضف  هـب  یتـسینیمف  تـضهن  نـم ، رظن  هـب  دـناهدنار .  نوریب  یـسانشتفرعم 
نآ هناسانشرادیدپ  هخاش  اصوصخم  مسیلایسناتسیزگا ، هب  يدح  ات  ایناث ، دوشیم ; کیدزن  مسینردم  تسپ  هب  الوا ، تسا : هتفایتیصوصخ 

یتقو اما  تسا ، یتسینردـم  یتضهن  دراد ، رظن  رد  ار  نانز  قوقح  يدازآ و  طقف  یتقو  ات  مسینیمف  تضهن  هک  میوگب  دـیاب  لوا ، دروم  رد  . 
اب ام  یتقو  هک  تسا  نشور  مه  مود  هصیـصخ  هرابرد  دوشیم .  نیرق  نردـمتسپ  ياههدـیدپ  اب  دوشیم ، دراو  یـسانشتفرعم  ياـضف  هب 
هب عقاو  رد  میهدیم ، تلاخد  نآ  تخانـش  رد  ار  نامفطاوع  تاـساسحا و  میراـمگیم و  تمه  جراـخ  ملاـع  تخانـش  هب  ناـمدوجو  لـک 
رد زر  يرالیه  دناهدرک ؟ راک  ییاههزوح  هچ  رد  دنتـسه و  یناسک  هچ  دیدرب  مان  نانآ  زا  هک  ینانز  میوشیم .  کیدزن  مسیلایـسناتسیزگا 

هدرک راک  تخانـش  رد  تیبسن  تینیع و  ساسحا ، هرابرد  كاستراه  یـسنان  و  ناهج ، تخانـش  دـنور  رد  ندـب  بلق و  غامد ، داـحتا  هنیمز 
هلئـسم رد  نانز  یگناگیبدوخزا  جیاتن  رد  تیمـسا  یتورود  و  تخانـش ، دنور  رد  نانز  هب  یعامتجا  ملظ  راثآ  هرابرد  سکالف  نیج  تسا . 

راک یـسانشتفرعم  رد  نآ  ریثات  نز و  تیـصخش  زا  دـیدج  روصت  هرابرد  زین  گنیدراه  اردـناس  تسا .  هدرک  یـسررب  قیقحت و  تخانش 
یلیخ یتح  تسا .  هدروآ  راب  هب  مه  يدـج  تاریثات  هتفاـی و  یتسینیمف  هغبـص  ـالماک  دـیدج  یـسانشتفرعم  ورملق  جـنپ  نیا  تسا .  هدرک 
قفاوم هچ  نابطاخم ، دوشیم ، تبحـص  مسینیمف  زا  یتقو  الومعم  میراد .  مه  یتسینیمف  یعیبط  مولع  هفـسلف  نونکا  میوگب  هک  تسا  بلاج 

ای نانز  يارب  يدازآ  بسک  فدـه  اـبتسا  هناـنز  شبنج  تضهن و  کـی  طـقف  طـقف و  مسینیمف  هک  تسا  نیا  ناـشروصت  فلاـخم ، هچ  و 
ياهطیحم رد  ای  یمومع  راکفا  رد  هک  یفنم  ياههاگدـید  اهتیـساسح و  نادرم .  ندرک  رانک  رب  يارب  رتدـب ، یتح  ای ، نانز  قوقح  بسک 

طقف نونک  ات  هک  تسا  نآ  رس  رب  مسینیمف  ثحب  منک : هصالخ  تسا .  نآ  تخانـش  مدع  زا  یـشان  دراد ، دوجو  مسینیمف  هبتبـسن  یبهذم 
، یـسانشتفرعم کیزیفاتم ، یـسانشناور ، هب  نادرم  طـقف  لاـح  اـت  دـناهدرک ; هاـگن  نورد ، ملاـع  هچ  نوریب و  ملاـع  هچ  ملاـع ، هب  نادرم 
دننک و هاگن  ملاع  هب  ناشدوخ  دنهاوخیم  نانز  الاح  دناهدرک .  شرازگ  اهنآ  زا  ار  ناشدوخ  ياهریـسفت  دناهتخادرپ و  یـسانشدوجو و ... 
، دـیآیمرب وگوتفگ  ناونع  زا  هچنآ  فالخ  رب  هراشا  دـنراذگب .  نادرم  شرازگ  راـنک  رد  ار  ناشـشرازگ  دـنهدب و  ار  ناـشدوخ  ریـسفت 
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هدنسیون اگدید  تسخن ، تسا : هدش  میـسقت  شخب  ود  هب  وگوتفگ  نیا  هکلب  تسین ، مسینیمف  ربارب  رد  ام  عضوم  ای  هاگدید  رـس  رب  نخس 
نامه ابیرقت  تسخن ، شخب  رد  برغ .  ناهج  رد  مسینیمف  ینونک  تیعضو  حیرـشت  سپـس ، نانز و  زا  ام  هعماج  رد  دوجوم  یقلت  دروم  رد 

تاعالطا هتبلا  ریخا ، تمـسق  رد  تسا و  هدـش  رارکت  دوب ، هتخاس  حرطم  دوخ  نیـشیپ  ياهوگوتفگ  رد  نایکلم  ياقآ  بانج  هک  یبلاـطم 
زاغآ رد  هک  یبلطم  هب  نآ ، زا  شیپ  اما  میوشیم .  روآدای  ار  یتاکن  تمـسق ، ود  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  دوشیم .  هئارا  هدنناوخ  هب  ياهزات 

نز نایم  ینیوکت  ياهتوافت  زا   » هک هدش  هراشا  یلک  هدـعاق  کی  هبتسخن   . 1 تشاد .  میهاوخ  هاتوک  ياهراشا  تسا ، هدـمآ  وگوتفگ 
ای صاخ  قـالخا  کـی  دوشیمن  نیارباـنب   » هک تسا  هدـش  هتفرگ  هجیتن  اـجنیا  زا  تفرگ و  هجیتن  ار  یـشزرا  ياـهتوافت  ناوتیمن  درم ، و 

( فلا میوشیم : روآداـی  ار  دروم  دـنچ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـکن  نخـس ، نیا  دروم  رد  تفرگ .  رظن  رد  نز  يارب  ار  صاـخ  قوـقح 
نادـقف ینعی  مود -  هرازگ  ناوتیمن  ینیوکت -  ياهتوافت  زا  یـشزرا  ياـهتوافت  جاتنتـسا  مدـع  ینعی  لوا -  هرازگ  زا  هک  تسا  نشور 

اهنآ زا  یکی  اـهنت  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـههار  مود ، هرازگ  تاـبثا  يارب  تفرگ .  هجیتن  ار  نادرم -  اـی  ناـنز  هژیو  قوقح  اـی  قـالخا 
دـننکیم و عاـفد  یعیبـط  قـالخا   » اـی یعیبـط  قوقح   » زا هک  یناـسک  لاـثم ، يارب  تسا .  نادرم  ناـنز و  ینیوکت  ياـهتوافت  هب  کـسمت 
رب ار  قالخا  هک  يورگهفیظو ،   » هیرظن هب  نـالئاق  اـی  درک ، وجوتسج  اـهناسنا  تشرـس  رد  دـیاب  ار  قـالخا  قوقح و  هشیر  هک  دـندقتعم 

نیا تابثا  يارب  دننک .  لالدتسا  نادرم  ای  نانز  یـصاصتخا  قوقح  ای  قالخا  رب  دنناوتیم  ای ...  دننکیم و  راوتـسا  یلقع  لقتـسم  ياهداینب 
، لوا هرازگ  دروم  رد  اما  ب ) درک .  هماـقا  يرگید  لـیالد  دـیاب  تسا ، ناـسکی  هباـشم و  ـالماک  نادرم  ناـنز و  قـالخا  قوقح و  هک  هتکن 

تابـسانم میظنت  عون  هب  اهنت  هاگ  هکلب  درادن ، یـشزرا   » هبنج دوشیم ، حرطم  قوقح  ای  قالخا  رد  هچنآ  همه  هک  دـش  روآدای  دـیابتسخن 
رد ثـحب  هـک  دـیآیم  شیپ  ناـمگ  نـیا  هلـصافالب  دـیآیم ، ناـیم  هـب  شزرا  زا  نخــس  هـک  یماـگنه  ددرگیم .  زاـب  هعماـج  رد  یناـسنا 

، نآ لوادـتم  لکـش  نامه  هب  ار  هرازگ  نیا  هک  تسا  رتهب  سپ  تسا .  رگیدـکی  اـب  هسیاـقم  رد  درم ، نز و  يدـنب  هجرد  يراذـگشزرا و 
ای یتسرد  رد  دنچ  ره  ( 1  . ) درک جاتنتـسا  ار  تایرابتعا -  ای  اهدـیاب - »  » ناوتیمن قیاقح -  ای  اهتسه - »  » زا مینک : ریرقت  تروص  نیدـب 

، لاح نیع  رد  اما  تسا .  تسردان  یجاتنتـسا  نینچ  هک  میریذـپیم  اجنیا  رد  ( ، 2  ) دراد دوجو  ناوارف  نوچ  دـنچ و  هرازگ ، نیا  یتسردان 
کی ناوتیمن  ینیوکت ، ياهتوافت  زا  هک  تسا  تسرد  الوا ، درک : هجوت  هتکن  ود  هب  لقادـح  دـیاب  زین  اـج  نیمه  رد  هک  درک  هجوت  دـیاب 

زا لاثم ، يارب  درک .  یفن  ار  دـیاب »  » کی ناوتیم  ینیوکت  ياهتیدودـحم  زا  لـباقم ، رد  یلو  درک ، جاتنتـسا  یقـالخا  اـی  یقوقح  دـیاب » »
 - ضرف هب  انب  نز -  یمسج  ياهیناوتان  زا  یلو  دریگ ، هدهع  رب  دیاب  ار  نز  هقفن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیمن  درم ، ینامسج  ياهيدنمناوت 

دوـجو زا  هک  داد  ناـشن  ناوـتیم  بیترت ، نیمه  هب  تشاذـگ .  وا  هدـهع  رب  دـیابن  ار  نادـنزرف  رهوـش و  هقفن  هـک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـتیم 
دوبمک زا  یلو  دنریگ ، هدهع  رب  ار  ناکدوک  زا  تبقارم  یهدریـش و  دیاب  نانز  هک  درک  تباث  ناوتیمن  نز ، یفطاع  يدنمناوت  مسیناگرا و 

زا نادرم ، ناـنز و  نیب  رگا  اـیناث ، درک .  راذـگاو  نادرم  هب  دـیابن  ار  هفیظو  نیا  هک  درک  جاتنتـسا  ناوتیم  نادرم ، یفطاـع  ياهيدـنمناوت 
درک لالدتسا  ناوتیم  تساه ، دیاب »  » سنج زا  هک  یتامدقم  همیمـض  اب  دراد ، دوجو  يدج  ياهتوافت  یتخانـشناور  یتسیز و  ياههبنج 

ار یتوافتم  ياهرتسب  اههنیمز و  دـیاب  ناشدرد  جـنر و  ندرک  مک  ای  اهنآ  يدـنمتیاضر  تداعـس و  نیماـت  اهدادعتـسا ، ییافوکـش  يارب  هک 
يرما ینیعت  ياهمازلا  نیوکت و  نایم  بسانت  تیاعر  رگید ، ترابع  هب  درک .  يراددوخ  اهنآ  هبتبـسن  ناـسکی  ياـهمازلا  زا  درک و  مهارف 
ناناوج ناناوجون ، ناکدوک ، دروم  رد  هک  نانچ  دماجنایب ; نادرم  نانز و  دروم  رد  توافتم  تامازلا  هب  دـناوتیم  رما  نیا  تسا و  يرورض 
داجیا نادرم ، نانز و  يارب  توافتم  ياهشقن  شریذـپ  اب  نایکلم  ياقآ  بانج  ج ) درک .  عضو  تواـفتم  فلتخم و  نیناوق  ناوتیم  هریغ  و 

زاب یقالخا  یقوقح و  ياههبنج  هب  هاگ  اهتصرف ، ندوب  يواسمان  ای  يواسم  هتبلا  تسا .  هداد  رارق  راـکنا  دروم  ار  يواـسمان  ياـهتصرف 
ددرگیمزاب تاناکما  عبانم و  صیصخت  يزیرهمانرب و  هزوح  هب  اهتصرف  نیا  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  ددرگیم ،

خنـس نیا  زا  اهدـیاب  همه  یلو  تسا ، یقالخا  یقوقح و  نیناوق  یعامتجا ، يداصتقا و  ياـهيزیرهمانرب  رد  مهم  ياـهرایعم  زا  یکی  هتبلا  . 
، يروهرهب رصنع  هب  هجوت  ترورـض  يراذگهیامرـس و  ياهتصرف  عبانم ، تیدودحم  اهشلاچ ، اهتیولوا ، هب  هجوت  لاثم ، يارب  دنتـسین . 
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هب لیامتم  قوقح ، قالخا و  رد  ار  دوخ  ناشیا  د ) دوش .  لوذـبم  ياهژیو  هجوت  نادرم  ای  ناـنز  هب  لـمع ، ماـقم  رد  هک  دوشیم  ببـس  هاـگ 
 . تسا یفـسلف  ياـنبم  نیمه  زا  یـشان  تـسا ، هدـش  حرطم  اـجنیا  رد  هـچنآ  هـک  تـسا  یعیبـط  دـنکیم و  یفرعم  ییارگدادرارق   » هاگدـید

نانز یقالخا  یقوقح و  هباشت  تابثا  يارب  هاگدید ، نیا  زا  يدـنمهرهب  ناکما  زین  دراد و  رارق  هیرظن  نیا  يورارف  هک  ییاهشلاچ  ورنیازا ،
اموزل هک  ضرفشیپ ، نیمه  اب  نایکلم  ياـقآ   . 2 دیاشگ .  زاب  دناوتیم  ناشیا  ياعدـم  یـسررب  دـقن و  رد  ار  يرگید  باب  دوخ  نادرم ، و 
دقتعم يدهاوش ، رکذ  اب  تسا و  هتخادرپ  ناناملـسم  گنهرف  هشیدنا و  یمالـسا و  عبانم  یـسرب  هب  دشاب ، هباشم  نادرم  نانز و  قوقح  دـیاب 

( هس مالـسا   ) ناناملـسم گـنهرف  و  مود ) مالـسا   ) ینید ناـملاع  يارآ  تمـس  هب  کـی ) مالـسا   ) یمالـسا هیلوا  عباـنم  زا  هچ  ره  هـک  تـسا 
، یناسنا عماوج  ریاس  نوچمه  ام ، هعماج  گنهرف  هک  تسا  تسرد  ـالماک  هتکن  نیا  هتبلا  دوشیم .  رتیفنم  ناـنز  هبتبـسن  یقلت  میوریم ،

باتزاب زین  ناملاع  ياههشیدـنا  ارآ و  رد  نامگیب  گـنهرف ، نیا  تسا و  هتـشاد  ناوارف  ياـهيرگنوسکی  اـهيرهمیب و  ناـنز  هبتبـسن 
 . تسا هدوـب  راذـگریثات  یطیارـش  نینچ  زین  نآرق  نوـچمه  یناـیحو  عباـنم  رد  هک  درک  هدافتـسا  ناوـتیمن  هتکن  نیا  زا  اـما  تـسا ، هتـشاد 

داعبا ریاـس  نوچمه  ناـنز ، دروم  رد  یحو ، لوزن  یجیردـت  ریـس  قبط  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تشاد  ناوتیمن  يدـیدرت 
اجک زا  نایکلم  ياقآ  بانج  هک  تسین  مولعم  یلو  تسا ، هدـیزرو  مادـقا  یعامتجا  تابـسانم  حالـصا  یهالا و  نیناوق  غالبا  هب  یعاـمتجا ،

نئارق هئارا  اب  سکع ، رب  تسا ؟ هدوب  نادرم  نانز و  یقوقحتیعضو  يزاسهباشم  تمس  هب  تاحالـصا  نیناوق و  نیا  هک  دناهدرک  طابنتـسا 
ظفح اب  نادرم ، نانز و  یقوقح  هاگیاج  بسانت ،   » تلادع و  » رصنع ود  هب  هجوت  اب  مالسا ، یقوقح  ماظن  رد  هک  داد  ناشن  ناوتیم  يددعتم 

رارقتسا تمس  هب  زین  یحو  یجیردت  لوزن  يریگتهج  تسا و  هدش  فیرعت  توافتم  زین  دراوم  یخرب  رد  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تهباشم 
، عافدلباق لیلد  اهنت  : » تسا هدش  نایب  هدنز ، دهتجم  زا  دـیلقت  هلئـسم  دروم  رد  قوف ، ثحبم  همادا  رد   . 3 تسا .  هدوب  یقوقح  ماـظن  نیمه 

مالسا نید  تکرح  دنور  تسا و  شدوخ  هنامز  هب  قلعتم  هدنز  هیقف  هک  تسا  نیمه  دنک ، دیلقت  هدنز  هیقف  زا  دیاب  ناملـسم  درف  هکنآ  يارب 
دوجو اعدم  نیا  دروم  رد  يرگید  تالاؤس  زونه  دش ، هتفگ  مالسا  تکرح  دنور  ياعدا  دروم  رد  هچنآ  زا  هتـشذگ  دهدیم ».  رارمتـسا  ار 
لیـالد ناـشیا  اـیآ  تسا ؟ نیمه  عاـفد  لـباق  لـیلد  اـهنت   » هک تفگ  ناوتیم  هنوگچ  ـالوا ، دوش .  یگدیـسر  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  هک  دراد 
قیبطت دروم  رد  زاغآ ، زا  هعیش ، رکفت  رد  هچنآ  هنومن ، يارب  دنتسین ؟ عافدلباق  هلدا  ریاس  هک  تسا  هدومن  تابثا  هدرک و  ارقتـسا  ار  فلتخم 

یهگناو دـشاب ؟ هدـنز  دـهتجم  زا  دـیلقت  رب  یلیلد  دـناوتیمن  ارچ  تسا ، هدـش  هتفگ  داـهتجا  رد  ناـمز  طیارـش  ثداوـح و  رب  یلک  دـعاوق 
رتمک ناشیا  ثحاـبم  هعومجم  رد  هک  درک  هئارا  ناوتیم  ناـمز  تـالوحت  هصرع  رد  هقف  روضح  ترورـض  زا  یعونتم  ـالماک  ياـهریوصت 
تسا حرطم  يدج  روطهب  لاؤس  نیا  داد ، همادا  ار  مالسا  نید  تکرح  دیاب  میریذپب  هک  ضرف  رب  تسا .  هتفرگ  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم 

قوقحتمس و هب  مالسا  ربمایپ  تکرح  هک  تفریذپ  ناوتیم  ایآ  دریگیم ؟ ماجنا  یـسانششور  هچ  اب  تهج و  نیمادک  هبتکرح  نیا  هک 
، وگوتفگ نیا  رد   . 4 تفایتسد ؟ یفده  نینچ  هب  ناوتیم  يدام  ياهیـسانششور  يدابم و  اب  هدش و  يریگتهج  برغ  یفرع  قالخا 

رظن زا  دـیابن  ار  تاکن  یخرب  لاح ، نیع  رد  اما  تسا .  هدـش  هراشا  یتسینیمف  ياهشبنج  رد  دـیدج  تالوحت  هب  تقد ، اب  یلو  راـصتخا  هب 
یـسایس و ياـهشبنج  نتفر  نیب  زا  ياـنعم  هب  مسینیمف ، رد  لایـسناتسیزگا  اـی  نردـمتسپ  ياـهنایرج  روـهظ  هکنآ  تسخن  تـشاد : رود 

تروص هب  لاـکیدار ، مسینیمف  لایـسوس و  مسینیمف  لاربیل و  مسینیمف  مه  زونه  تسین .  مسینیمف  رد  یتسینردـم  ياـهشیارگ  یعاـمتجا و 
چیه هب  تسا ، حرطم  یتسینیمف  ياهشبنج  دروم  رد  هچنآ  مود ، دـنراد .  ریگمشچ  يروضح  اجنآ  اجنیا و  رد  هدـنز ، يوق و  ياهشیارگ 

رامـشهب مسینیمف  رد  يوـق  ياـههگر  زا  یکی  يزیرگنید   » اـی يزیتـسنید   ، » يزیتـسدرم  » مه زوـنه  هک  دـنکیمن  یفن  ار  هتکن  نـیا  يور 
5 تخاس .  مهتم  تخانشمدع   » تلاهج و هب  ار  نایرج  نیا  هبتبسن  یمومع  راکفا  رد  یفنم  ياههاگدید  تیـساسح و  دیابن  سپ  دوریم . 

هاگدید نیا  اب  زین  ناشیا  دوخ  ارهاظ  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  دناهدرک ، نایب  یتسینیمف  یـسانشتفرعم  دروم  رد  نایکلم  ياقآ  هچنآ  زا  . 
هزوح نیا  هک  تفگ  ناوتیم  الامجا  یلو  دراد ; يرگید  ياهلاجم  هب  زاین  دروم ، نیا  رد  ثحب  هتبلا  دـهدیم .  ناشن  ییوسمه  یلدـمه و 

ای یتیـسنج  ياههرگن  شریذـپ  یهگناو  دوب .  قفاوم  ای  فلاـخم  نآ  اـب  ناوتیمن  تعرـس  هب  هک  تسا  ماـخ  ناوج و  ردـقنآ  زونه  يرکف ،
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هب هاـگ  ار  تراـبع  نیا  ( 1 تشونیپ : درادـن .  ینادـنچ  یناوخمه  ناشیا  رگید  ياههاگدـید  اب  ارهاـظ  یـسانشتفرعم ، یناـبم  رد  یفطاـع 
هک یسک  نیتسخن  ارهاظ  دننکیم .  ریبعت  ( is - oughtfallacy  ) دیاب تسه -  هطلاغم  ای  ( is - oughtgap  ) دیاب تسه -  تسسگ 

، تسه دیاب و  هلئـسم  يداوج ، نسحم  كر : ( 2 دـشابیم .  مویه  دـیوید  تسا ، هدرک  حرطم  يدـج  روطهب  ار  هلئـسم  نیا  برغ ، رکفت  رد 
هشیدنا باتزاب  هیرشن  نایکلم  یفطصم   . 1375 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  موس ، لصف 

یخیرات شقن  نانز و 

نهذ هب  هتکن  نیا  نایم  نیا  رد  دناهتشاد . هدهع  رب  ار  یـصاخ  فیاظو  ياهرود  ره  رد  دنهدیم ، لیکـشت  ار  عامتجا  رکیپ  زا  یمین  هک  نانز 
حرطم ناـنز  روضح  دروـم  رد  ياـهتفگ  چـیه  دوـشیم و  هتفگ  نخـس  رتـشیب  نادرم  زا  (ع ) نینمؤـملاریما تیـالو  نارود  رد  ارچ  هک  دـیآیم 
رــصع رد  یعیــش  ناـنز  شقن  میتـشاد . تیـالو  رــصع  رد  ار  ناـنز  روـضح  نیرتـعونتم  نیرتـشیب و  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا  ددرگیمن .
شناد بسک  (ص ) دمحم ترضح  تلاسر  عورش  اب  نانز : یگنهرف  شقن  فلا . درک : میسقت  ناوتیم  مهم  هتـسد  هس  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما
یـشیپ نادرم  رب  نانز  هک  ییاج  ات  دـش  رتشیب  ناـنز  روضح  زین  تیـالو  رـصع  رد  تفرگ . رب  رد  زین  ار  ناـنز  هدـمآرد و  نادرم  راـصحنا  زا 

لیـصحت قح  زا  اهنت  هن  (ع ) یلع ماما  رـصع  مالـسا و  ردص  رد  نانز  دـش . لیدـبت  يداع  يرما  هب  نانز  يوس  زا  شناد  لیـصحت  دـنتفرگ و 
ياهجرد هب  اهنآ  دـنتخادرپیم . تباقر  هب  نادرم  اب  هاگ  دنتـشامگیم و  تمه  مه  ثیداـحا  ماـکحا و  رـشن  هب  هکلب  دـندوب ؛ رادروخرب  شناد 

نید غیلبت  ماکحا و  هقف ، هنیمز  رد  طقف  تیالو ، رـصع  نانز  دـندروآ . تسد  هب  ار  ثیدـح  نایوار  املع و  لـماک  داـمتعا  هک  دـنتفای  تسد 
هدرمش زیاج  يداصتقا  ياهتیلاعف  اهنت  هن  مالسا  رد  نانز : يداصتقا  شقن  ب . دندوب . هغبان  زین  بدا  رعش و  رد  هکلب  دنتشادن ، تراهم  مالسا 

اریز دناهدش ، توعد  داصتقا  ۀنحـص  رد  لاعف  روضح  هب  ناگمه  هکلب  تسا ، هدـش  هداد  دـمآرد  لیـصحت  هزاجا  نادرم  نانز و  هب  هدـش و 
دناوتیم اهنآ  زا  حیحـص  يرادربهرهب  دنراد و  یناوارف  شزرا  دنهدیم ، لیکـشت  ار  ناسنا  رمع  عومجم  رد  هک  یگدنز  ياهبنارگ  ياههظحل 

دعب رد  ناوج ، نارسپ  نارتخد و  يارب  وگلا  نیرتهب  دشاب . هتشاد  یپ  رد  ار  اهتراسخ  نیرتگرزب  نآ  زا  تلفغ  و  دوش ، یلاعت  دشر و  بجوم 
مامت دوجو  اب  هک  دـندوب  هدرک  يزیر  همانرب  ياهنوگ  هب  دوخ  ماما  زا  يوریپ  هب  اهنآ  تسا . تیالو  رـصع  نانز  راـب  رپ  یگدـنز  يداـصتقا ،

، یعامتجا ياههفرح  نانز ، يداصتقا  شقن  دروم  رد  دندیسریم . يداصتقا  یقالخا و  يدابع ، يدرف ، ياهراک  همه  هب  نامز ، نآ  تالکشم 
هب نتخادرپ  اما  تسا ، دنزرف  تیبرت  هناخ و  روما  هب  یگدیـسر  نز  هفیظو  نیتسخن  دنچ  ره  دنتـشاد . یـصاخ  تیمها  يداصتقا  یتامدـخ و 
زا هک  هطبر » . » دـنوش رادـهدهع  فافع و ...  اوقت ، تیاعر  اب  ار  اههفرح  نیا  دـیاب  اـهنآ  تسا و  ییاـفک  بجاو  ناـنز  يارب  اـههفرح  یخرب 

رگتعنـص ینز  نم  مدرک : ضرع  متفر و  (ص ) ربماـیپ دزن  يزور  تفگیم : دوب ، دوعـسمنبهللادبع  رـسمه  هللادـبع و  رتـخد  و  فیقث »  » هفئاـط
رـسمه و دوخ ، ةرمزور  یگدـنز  اـهنآ  لوـپ  زا  مراذـگیم و  ناـگمه  دـید  ضرعم  رد  شورف  يارب  ار  دوـخ  تاعونـصم  زا  یـشخب  متـسه ،

قافنا شاداپ  لاح  مهدب ، هقدص  ادـخ  هار  رد  ار  ملاوما  زا  يرادـقم  مناوتیمن  دنتـسه ، تسدـیهت  اهنآ  همه  نوچ  منکیم . هرادا  ار  منادـنزرف 
یـسایس ياهتیلاعف  شقن و  ج . دوب . دـهاوخ  یقاب  وت  يارب  ادـخ  دزن  شدزم  ینک  اهنآ  يارب  هچنآ  دومرف : (ص ) ادـخ ربمایپ  دوشیم . هچ  نم 

تفای یقرت  يدح  هب  شزرا  هاگیاج و  رظن  زا  نز  نآ ، زا  دعب  اما  دشیمن ، هداد  یتیمها  چـیه  نز  یناسنا  تیـصخش  هب  تلاسر ، زا  لبق  نانز 
، نانز یسایس  ياهتیلاعف  هدمع  فاصوا  نیا  همه  اب  دنرتینتـشاد ». تسود  نم  دزن  رد  زامن  شوخ و  يوب  نز ، : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک 

خیرات رد  هچنآ  دـشابیم . عافد  داهج و  زین  و  تسایـس ـ  زکرم  یلجت و  رهظم  ناونعهب  دـجاسم ـ  رد  روضح  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ناونع هب  (ع ) بلاطیبانبیلع یفرعم  دنچ  ره  تسا . مخ  ریدغ  هعقاو  شرازگ  نانز و  درکلمع  دـناسریم ، ار  نانز  یـسایس  تیلاعف  جوا  یعیش ،

تیمها ریدـغ ، هعقاو  لقن  رد  نانز  روضح  اما  تسا ، هدـش  نایب  (ص ) مرکا ربماـیپ  فرط  زا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  اـهراب و  هفیلخ ، ماـما و 
لام و اب  رگید  ياهدع  راتفگ و  اب  ياهدع  دندرکن ؛ غیرد  یـششوک  چیه  زا  تیالو ، میرح  زا  عافد  رد  (ع ) یلع رـصع  نانز  دراد . یـصاخ 

لحم ناشیاههناخ  هک  دـندوب  هفوک  رد  هماق ) رتخد  ) یلیل و  هیطعان ) هفلکتم  رتخد  ) دـنه دارفا ، نیا  هلمج  زا  دـندرک . عاـفد  تیـالو  زا  ناـج 
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روضح مان  بحاص  نادرم  طقف  هک  دوشیم  نشور  تیالو ، خیرات  یـسررب  اب  دندوب . اهنآ  ناسریرای  ناشلاوما  و  یعیـش ، نازرابم  يارب  ینما 
زا دعب  کنیا  و  دـندرکن . راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  نآ  زا  عافد  تیالو و  میرح  غیلبت  رد  هک  دنتـسه  زین  یمان  بحاص  نانز  هکلب  دـنرادن 
ره زا  تفرعم ، شناد و  لیـصحت  رثا  رد  هک  مینادب  ینانز  رادماو  ار  هعیـش  یعون  هب  دیاش  نانز ، شورخرپ  روضح  زا  هدس  نیدنچ  تشذگ 

ادتقا (ع ) یلع هرود  نانز  هب  تیالو  زا  عافد  اب  ات  تسا  اهیگژیو  نیا  یمامت  ظفح  ام  ۀفیظو  ینونک ، عاضوا  رد  دندیرب . تسادـخ  ریغ  هچنآ 
. مینک

نانز لقع 

درم لامج  وا و  لامج  رد  نز  لقع  مهلوقع  یف  لاجرلا  لامج  نهلامج و  یف  ءاسنلا  لوقع  : » دومرف هک  يولع  فیرـشثیدح  قبط  اـیآ   . 1
هجوت هتکن  نیا  هبتسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  دـشاب ؟ درم  يرترب  نز و  شنزرـس  يارب  ياهلیـسو  ات  دوشیم ، هصالخ  وا  لـقع  رد 

(1 ( ) مکبولق یف  هنیز  نامیالا و  مکیلا  ببح  : ) دومرف ناحبـس  يادـخ  هک  نانچ  رگید ، زیچ  هن  تسا  نامیا  هب  یمدآ  ناـج  رویز  هک : دـینک 
نامیا يدام و  هن  تسا  درجم  ناسنا  حور  نوچ  و  داد .  تنیز  امش  ياهلد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  نامیا  ادخ 

هک اـجنآ  زا  تسا و  هدـش  یناـسنا  ناـج  ینعی  درجم  رما  نآ  یئاـبیز  لاـمج و  هیاـم  ناـمیا ، ینعی  يوـنعم  رما  نیا  يوـنعم ، تسا  يرما  زین 
نامیا ناسنا و  تقیقح  ینعی  درادن  يریثات  نآ  دننام  نامیا و  و  تسوا ) ناج  نامه  هک   ) ناسنا تقیقح  رد  تثونا  تروکذ و  تیـصوصخ 

هک يولع  فیرـشثیدح  زا  نیارباـنب  دـشابیم ; ناـسکی  درم  نز و  رد  هک  تسا  درجم  يرما  هکلب  رکذـم ، هن  تسا  ثنؤم  هن  نآ  لاـثما  و 
فنص ود  فیصوت  رد  فیرـشثیدح  هک  دشابن  نآ  روظنم  ینعی  یفـصو ، يانعم  هن  دیمهف  يروتـسد  يانعم  ناوتیم  لوقع ». . .  : » دومرف

شیاتـس ناونع  دوش و  هیبعت  وا  لقع  رد  درم  لامج  دشاب و  هتـشاد  شنزرـس  هبنج  دوش و  هصالخ  وا  لامج  رد  نز  لقع  هک  دشاب  ناسنا  زا 
هـشیدنا لقع و  دـناوتیم  اـی  تسا و  فظوم  نز  رگید  ناـیب  هب  دـشاب .  هدـنزاس  فصو  اـی  روتـسد ، نآ  ياـنعم  تسا  نکمم  هکلب  دریگب ،

درم هکناـنچ  دـهد  هئارا  نآ  رئاـظن  دروخرب و  هوحن  هرواـحم و  تیفیک  راـتفر و  راـتفگ و  ییاـبیز  هفطاـع و  تفارظ  رد  ار  شیوخ  یناـسنا 
فراعم هب  هاگآ  هدرک و  لیـصحت  نز  دزاـس .  یلجتم  شیوخ  ینـالقع  رکفت  یناـسنا و  هشیدـنا  رد  ار  دوخ  رنه  دـناوتیم  تسا و  فظوم 

، ههبج هبتمیزع  ماگنه  وا  هقردب  رد  دـنک و  داهج  هب  قیوشت  ار  شدـنزرف  نابرهم ، يردام  شقن  رد  هک  دراد  ار  نآ  ناوت  تداهـش  راثیا و 
هتـشگرب هنادنمزوریپ  مزر ، نادـیم  ههبج و  زا  هک  شدـنزرف  لابقتـسا  ماگنه  ای  دـهد .  هئارا  فیرظ  رنه  هماج  رد  ار  دوخ  ( 2  ) فیرط لقع 

یلقع فیارط  ینیع  لثمت  هک  يرنه  فیارظ  نیا  زگره  دـهد .  ناشن  نآ  ریاظن  قوش و  يابیز  سابل  رد  ار  دوخ  یلقع  نیزو  هشیدـنا  تسا 
فیارظ دیاب  سکعلاب  درم  دهد و  هئارا  رنه  فیارظ  رد  ار  تمکح  دـیاب  نز  هکنآ  هصالخ  دوب .  دـهاوخن  رـسیم  دـنمرنه  نادرم  ياربتسا 

نیا تسا و  هدـش  یلجتم  وا  لالج  رد  درم  لاـمج  تسا و  هتفهن  وا  لاـمج  رد  نز  لـالج  ینعی  دـنک  رگ  هولج  تمکح  فیارط  رد  ار  رنه 
هب سک  ره  ات  تساهنآ  زا  کی  ره  یلمع  روتـسد  دومنهر و  هکلب  درم .  ياربتسا  یـشیاتس  هن  تسا و  نز  يارب  یـشهوکن  هن  راـک  عیزوت 

قحتسم نآ ، زا  درمت  تروص  رد  ددرگ و  شیاتـس  روخرد  دوخ ، صوصخم  روتـسد  لاثتما  تروص  رد  دشاب و  رومام  شیوخ  صاخ  راک 
يریگارف یگتـسیاش  درم  نوچ  زین  نز  هنرگو  دـیامنیم  روهظ  تسرد  ياههشیدـنا  هئارا  هوحن  رد  درم  نز و  تواـفت  سپ  دوش .  شهوکن 

لقع میراد : لقع  هنوگ  ود  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  بلطم  تسا .  ریدـقت  قحتـسم  هتـشاد و  ار  فراعم  مولع و 
دننام لایخ و  مهو ، نامگ ، نظ و  مزج ، نیقی ، دـهدیم .  ماجنا  راک  یلمع  لقع  اب  دـمهفیم و  يرظن  لقع  اب  ناسنا  یلمع .  لقع  يرظن و 
یلمع لـقع  وزج  نآ  دـننام  لدـع و  يوقت و  يربـت ، یلوت ، تبحم ، هدارا ، صـالخا و  مزع ، تین ، اـما  تسا ; يرظن  لـقع  نوؤش  وزج  نآ 

تیلضفا تمارک و  رایعم  یلمع  لقع  ناسنا و  تیملعا  رایعم  يرظن  لقع  تسا .  ناسنا  رد  تلیضف  رایعم  مه  یلمع  لقع  نیمه  و  ( 3  ) تسا
لقع هب  هراشا  ( 5  . . .« ) نهلامج و یف  ءاسنلا  لوقع   » هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  هکنیا  و  ( 4 ( ) مکیقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا   . ) تسا ناسنا 

 . یلمع لـقع  هن  تسا  يرازبا  اـی  يرظن  لـقع  دروم  رد  دـشاب  یلقع  رظن  زا  یتواـفت  نز  درم و  نیب  رگا  ینعی  یلمع .  لـقع  هن  تسا  يرظن 
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تلیـضف رایعم  مه  نیا  دخرچب و  ایند  خرچ  ات  دـنک  مهارف  ار  یهاگـشناد  يوزوح و  مولع  دـناوتب  وا  اب  ناسنا  هک  تسا  یلقع  يرظن ، لقع 
نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دبع   » تسا هدمآ  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا  یلمع  یلقع  ناسنا ، تلیضف  رایعم  هکلب  تسین .  اهدرم )  ) ناسنا
یتوافت نز  درم و  رد  مه  لقع  نیا  دسریم و  برق  ماقم  هب  دیامنیم و  بسک  ار  تشهب  دنکیم و  تدابع  ار  ادـخ  نآ  هلیـسوب  ناسنا  ( 6)

( ار يرظن  لقع  ینعی   ) دهد رارق  رایعم  ار  حلطصم  ملع  يانعم  هب  لقع  دیابن  دنک  يرواد  درم  نز و  نیبتساوخ  یسک  رگا  نیاربانب  درادن . 
ود ره  نز  درم و  لامج  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دهد و  رارق  رایعم  تسا  تلیضف  رایعم  ناسنا و  برق  هلیـسو  هک  ار  یلمع  لقع  دیاب  هکلب 
یف ءاـسنلا  لاـمج   » مه مهلوقع و  یف  لاـجرلا  لاـمج   » مه تروـص ، نیا  رد  ناـنجلا و  هب  بستکا  ناـمحرلا و  هب  دـبع   » هک تسا  یلقع  رد 

بلطم نیا  دـیؤم  زین  لاح  هتـشذگ و  براـجت  تسا و  نز  لـقع  زا  شیب  درم  لـقع  هک  دوشیم  هتفگ  یهاـگ   . 2 ( 7  . ) دـشابیم نهلوقع 
صخـشم هدروآ و  نازیملا  فیرـش  ریــسفت  رد   1 ییاـبطابط همـالع  موـحرم  ار  عوـضوم  نیا  تسا ؟ حیحـص  ياهتفگ  نـینچ  اـیآ  دـشابیم 

حرطم لوا  لاؤس  هب  خساپ  رد  زین  يدح  ات  لضف و  رایعم  هن  تسا  هدـئاز  تلیـضف  کیتسا  نز  زا  شیب  درم  رد  هک  یلقع  نآ  دـناهدومرف ،
یناسنا لامک  هبتسا  رتلقاع  هک  سک  ره  ینعیتسا  یناسنا  لامک  رایعم  مالـسا  رد  لقع  دناهتفگ  ياهدع  هکنیا  بلطم  حیـضوت  دیدرگ . 

، تسا رتمورحم  یهلا  برق  ماـقم  زا  رتهرهب و  مک  یناـسنا  لاـمک  زا  تسا  رترود  لـقع  زا  هک  ره  و  تسا ، رتبرقم  ادـخ  دزن  رتکـیدزن و 
مامت لالدتـسا  نیا  هک  یتروص  رد  دنتـسه .  رتکیدزن  ادـخ  هب  اهنز  زا  شیب  اـهدرم  سپ  تسا  نز  زا  شیب  درم  رد  لـقع  نوچ  نیارباـنب 

قـالطا نوگاـنوگ  یناـعم  رب  یظفل  كارتشا  تروص  هب  لـقع  نوچ  دـهدیم .  خر  ظـفل  كارتـشا  رثا  رد  هک  تسا  ياهطلاـغم  هکلبتسین 
رگیدـکی اب  درم  نز و  لقع ، مادـک  رد  ایناث  تسا و  یهلا  برق  یناسنا و  لاـمک  راـیعم  لـقع  مادـک  دوش  نشور  ـالوا ، دـیاب  اذـل  دوشیم ،

یلا برق  رایعم  لقع  و  دـنراد ، توافت  لقع  رد  درم  نز و  هک  دوشیم  هتفگ  هچرگ  هک  تسا  نآ  هطلاغم  اشنم  دـنراد ؟ توافت  فـالتخا و 
رد هک  تسا  یلقع  زا  ریغ  دوشیم ، رکذ  مود  همدـقم  رد  هک  یلقع  اـما  تسا ، رتکـیدزن  ادـخ  هب  دـشاب  رتـشیب  شلقع  هک  ره  و  تسا ، هللا 
هللا یلا  برقت  هیام  هک  تسا  یلقع  زا  ریغ  دنراد  توافت  فالتخا و  درم  نز و  نآ ، رد  هک  یلقع  رگید  ترابع  هب  تسا ، هدمآ  یلوا  همدقم 

ناوتیمن زگره  هک  مینیبیم  مینک ، رکذ  مه  رانک  طسو  دـح  کی  ظفح  اب  ار  همدـقم  ود  و  دوشب ، ادـج  مه  زا  لقع  ياـنعم  ود  رگا  تسا . 
هوحن رد  هک  تسا  يرظن  لقع  تسا  توافتم  درم  نز و  رد  هک  یلقع  اریز  دوش ، جاتنتـسا  نز  رب  درم  تلیـضف  نآ ، زا  ات  داد  بیترت  یـسایق 

زا هنوگ  نیارد  دوشبتباث  هک  مه  ضرف  رب  و  تسا .  لیخد  نآ  دننام  یـضایر و  یبرجت ، یملع ، يداصتقا ، یـسایس ، لئاسم  رد  تیریدـم ،
دهاوخ دوجو  لاؤس  نیا  یلو  تسین -  یناسآ  راک  زین  بلطم  نیا  تابثا  هک  تسا -  نز  لـقع  زا  شیب  درم  لـقع  ییارجا ، لـئاسم  مولع و 

سک ره  تفگ  ناوتیم  ایآ  دشابیم ؟ زیامت  دروم  درم  نز و  نیب  هک  تسا  یلقع  نیمه  تسا  هللا  یلا  برقت  هیام  هک  یلقع  نآ  ایآ  تشاد :
هک یلقع  ایتسا  برقت  هیام  لقع  نیا  ایآ  تسا ؟ رتکـیدزن  ادـخ  هب  دـمهفب  رتهب  ار  نآ  دـننام  یعیبط و  بط ، یـضایر ، کـیزیف ، لـئاسم 
اما دمهفب  نز  زا  رتهب  ییارجا  مولع  رد  يدرم  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسا ؟ برقت  هیام  دـشابیم  ( 8  ) نانجلا هب  بستکا  نامحرلا و  هب  دبع  »

رثکا دش .  لعج  اهدرم  هلیسو  هب  دنتـسب  فص  ایبنا  ربارب  رد  هک  یلطاب  ياهبهذم  همه  دشاب .  هتـشادن  ار  شیوخ  زیارغ  ندرک  لاقع  ناوت 
یلعج ياهبهذم  نوعرف  ریظن  هک  یناسک  دروم  رد  میرک  نآرق  دندوب .  درم  دنتـساخرب ، یبهذـم  هزرابم  هب  ایبنا  ربارب  رد  هک  ( 9  ) اهیبنتم

رگا نیاربانب ، نز ؟ ای  دـندرم  ایآ  دـنوریم  هتفر و  منهج  هب  نارگید  شیپاشیپ  هک  نانآ  ( 10 ( ) ۀمایقلا موی  هموق  مدقی  : ) دیامرفیم دـندروآ 
كاذ : » اریز تسا ، دیاز  تلیضف  کی  هکلب  تسین ، هللا  یلا  برقت  هناشن  نیا  تشاد  رترب  رکف  ییارجا  یـسایس و  ای  یملع  لئاسم  رد  یـسک 

نامحرلا و هب  دبعی   » هبنج رد  درم  لقع  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  دناسریمن .  نایز  شنتـسنادن  هک  تسا  یملع  ( 11  ) هلهج نم  رضیال  ملع 
دییات ار  نآ  ناهرب  هن  دـهدیم و  ناشن  ار  نآ  هبرجت  هن  هک  ارچ  تسین ، رودـقم  نآ  تاـبثا  زگ  ره  تسا ، نز  زا  رتيوق  ناـنجلا  هب  بستکی 

اما دمهفیم  بوخ  ناسنا  یهاگ  هک  اریز  تسین .  هتـسباو  يرظن  ياههشیدـنا  هب  تالامک  همه  هکنیا  افاضم  ( 249 ص 252 -   . ) دنکیم
ءامسا نز ، مان  هب  دنراک  فیرظ  یضعب  و  درم ، مان  هب  دنراک  مکحم  یـشخب  تسا : فنـص  ود  ناسنا  رگا  تسا .  تنوشخ  اب  هارمه  شمهف 

هزرابم و مایق و  ماوق و  گنج و  ساسا  رب  تالامک  زا  یـضعب  دوشیم .  ناسنا  بیـصن  هار  ود  زا  زین  تـالامک  تسا و  فنـص  ود  مه  یهلا 
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رگا تسا و  ندوب  قح  فطل  لامج و  تبحم و  هفطاع و  تفار و  رهم و  رهظم  یضعب  و  تسا ، ندوب  قح  لالج  رهق و  رهظم  يزیتس و  متس 
، افـص تفار ، فـطل ، هفطاـع ، رهم ، ياـهشخب  رد  هـک  تـسین  نآ  رب  یلیلد  دـنرت ، يوـق  هشیدـنا  تنوـشخ و  رد  فنـص  ود  نـیا  زا  یکی 

تبحم سرد  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  دـنکیم و  هرادا  تبحم  روـحم  رب  ار  ملاـع  هلا ، سدـقا  تاذ  دنـشاب .  رتيوـق  زین  تقر  تـیمیمص و 
(217 ص 222 -   . ) دنک كرد  نز  زا  رتهب  درم  تسا  نکمم  ار  رهق  هار  هچرگا  دـنکیم .  كرد  درم  زا  رتهب  نز  ار  تبحم  هار  دـهدیم و 

یلا نهمزع  نفا و  یلا  نهیار  ناف  ءاسنلا  ةروشم  كایا و  : » دـندومرف هک  تسا  نانز  لوقع  نهو  ناـیب  رد   7 یلع ترـضح  هتفگ  نیا  ایآ   . 3
معا نانز  مامت  لاح  لماش  ياهلئسم  نینچ  الکو  تسا .  تسس  نانآ  میمصت  صقان و  نانآ  يار  هک  نانز ، اب  تروشم  زا  زیهرپب  ( 12  ) نهو
نامز نآ  رد  ینعی  تسا .  نآ  نایب  نامز  رد  عوضوم  یجراخ  هبلغ  ظاحل  هب  ییاه  ریبعت  نینچ  تسا ! ؟ هدرکن  لیصحت  هدرک و  لیصحت  زا 

رد اهنآ  يریگارف  ياربتسرد  طیارـش  رگا  هک  یتروص  رد  دناهدوب  مورحم  حیحـص  تیبرت  میلعت و  زا  نانز ) ینعی   ) ردقنارگ فنـص  نیا 
رد نانز  رگا  ینعی  ددرگ .  شهوکن  ءاشنم  ات  دوب  دهاوخن  نادرم  اب  هبلغ  لقاال  دوشن  سکع  رب  هبلغ  رگا  دوش  مهارف  تیبرت  میلعت و  هنحص 

ابتهج نیا  زا  يزیامت  دنشاب  هتشاد  ربدت  لقعت و  لاجر  نوچ  دنشیدنایب و  نادرم  نوچ  دنبای و  شرورپ  نیزو  تیبرت  حیحص و  میلعت  وترپ 
نانز رگا  الثم  تسا .  دوهـشم  زین  اهدرم  دوخ  نیب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یتوافت  دـننامه  دـشتفا ، توافت  یهاـگ  رگا  دـنرادن و  اـهدرم 
دنبای لماک  یهاگآ  كرتشم  سورد  رد  دنزادرپب و  مولع  يریگارف  هب  نادرم  دننامه  دنبای و  هار  یملع  ياههاگـشناد  اههزوح و  هب  دعتـسم 

رد هک  ياهلادا  هدـش و  دراو  اـهنآ  اـب  تروشم  زا  زیهرپ  رد  هک  یثیداـحا  هدـمآ و  ناـنز  شهوکن  رد  هک  یتاـیاور  تفگ  ناوـتیمن  رگید 
ینثتسم نانز ، هنوگ  نیا  اعطق  هکلب  درادن  ققحم  دنمشناد و  نانز  هبتبسن  ییانثتـسا  هنوگچیه  دراد و  قالطا  هدیـسر  نانآ  لوقع  ییاسران 

شوـخ و فـیطل و   . 2 هـیآ 24 .  تارجح ، هروـس   . 1 تشونیپ : ( 36  - 37  . ) دـنرادن اـهدرم  اـب  يزیاـمت  هنیمز  نیا  رد  دوب و  دـنهاوخ 
 . دشابیم یلمآ  يداوج  هللا  ۀیآ  ترضح  هلمج  زا  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  صاخ  رظن  یلمع  لقع   » زا ریـسفت  تشادرب و  نیا   . 3 هدیدنسپ . 
هللا ۀیآ  ترضح  هلمج  زا  رگید  نارظن  بحاص  زا  یخرب  ( . 30 ص29 -  نآرق ، یعوضوم  ریسفت  بتک  هلسلس  زا  نآرق  رد  ترطف  ك : (ر . 
هوق نامه  هک  تسا  يدحاو  هوق  ناسنا ، رد  لقع  هک  دنرواب  نیا  رب  انیس ، نبا  یباراف و  ریظن  هفـسالف  روهـشم  هکلب  يدزیحابـصم  يرهطم و 

هب هک  رـشب  كاردا  هوق  زا  ناش  نآ  دوشیم و  میـسقت  یلمع  لقع  يرظن و  لـقع  مسق  ود  هب  كاردا  قلعطم  ظاـحل  هب  نکیل  تسا  هکردـم 
زا ناش  نآ  اما  یبرجت ، مولع  دوشیم  هدـیمان  يرظن  لقع   » دـهدیم رظن  یتسه  تایعقاو  هب  عجار  دریگیم و  قلعت  اـم » تسین  اـم و  تسه  »

دوشیم هدیمان  یلمع  لقع  دهدیم ، رظن  اهشزرا  هزوح  ینعی  ناسنا  یلمع  راتفر  هب  عجار  دریگیم و  قلعت  اهدیابن » اهدیاب و   » هب هک  لقع 
ص 224 راونالاراحب ج 103 ،  . 5 هیآ 13 .  تارجح ، هروس   . 4 يرهطمداتسا ص46 . ) راتفگ  هد  يدزی ; حابصم  قالخا  هفسلف  ك : ر .  . )

يداوج تیآ ا . . .  ترـضح  فیلات  لامج  لـالج و  هنیئآ  رد  نز  باـتک  زا  لاؤس  نیا  خـساپ   . 7  . 11 باب 1 ، ج 1 ، یفاـک ، لوصا   . 6 . 
 . 10 توبن .  نیغورد  نایعدـم   . 9  . 11 باب 1 ، ج 1 ، یفاـک ، لوصا   . 8  . 255 32 و 288 -  تاحفـص 36 -  تسا ، هدش  شنیزگ  یلمآ 

نامسرپ یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  همان 31 .  هغالبلا ، جهن   . 12  . 32 باب 3 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   . 11 هیآ 98 .  دوه ، هروس 

؟ ینامزارف هنادرمناوج و  هاگن  ای  هنانز  هاگن 

مناخ زا  نآرق “ رد  نانز  يداصتقا  قوقح  نادرم و  تلیـضف  يانعم   ” ناونع تحت  يا  هنوگ  وگتفگ  هلاقم  نانز “ نوناک   ” تیاـس رد  هراـشا :
نآرق و هاگن  ات  تسا  هدـش  شالت  هنوگ ، وگتفگ  هلاقم  نیا  رد  تسا . لمات  لباق  نوگاـنوگ  تاـهج  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  یباحـس  هلاـه 
هب دوخ  هدومن و  حرط  اتـسار  نیا  رد  ار  یتاهبـش  يور  نیا  زا  دـهد . هولج  نومیمان  قفومان و  هاگن  ناـنز ، هب  تبـسن  ار  ینآرق  ناسانـشراک 

فرح اه و  یتقد  یب  یلو  تسا  فیرعتو  ریدـقت  هتـسیاش  هوژپ  نآرق  مناـخ  کـی  زا  يا  هغدـغد  نینچ  دـنچره  تسا . هتخادرپ  نآ  باوج 
نیا زا  تسا و  نینچ  زین  رظندروم  نتم  دوش . یم  يراذگدک  يراذگ و  تمیق  یـسررب  دقن و  يوزارت  رد  هشیمه  زین  هناسانـشراکریغ  ياه 
هنوگ وگتفگ  نتم  نیا  رد  هک  یتاهبـش  زا  یـشخب  ههبـش  دریگ ؛ یم  رارق  یـسررب  دقن و  هقادم و  دروم  راتـشون  نیا  رد  نآ  زا  يا  هراپ  يور 
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لوئـسم نادرم  ییوـگ  تسا . هدـش  هتـسیرگن  هراو  تسرپرـس  یتـیمومیق و  نز ، هب  تبـسن  ینآرق  ماـکحا  رد  : ” هک تسا  نیا  هتـشگ  حرطم 
یسک تلیضف  يرترب و  زا  نخس  نآرق  رد  اجره  : ” تسا هدمآ  نینچمه  ردپ .“ ماقم  رد  هچ  رسمه و  ماقم  رد  هچ  دنتسه  نز  قوقح  قاقحا 
هدـش تبحـص  تلیـضف  زا  نآرق  رد  اجره  تسا . هدوب  ییایند  ياه  ییاناوت  تاناکما و  رد  اه  يرترب  نامه  اـبلاغ  شلیلد  تسا ، يرگید  رب 
هدوب لیلد  نیا  هب  تسا  نآرق  تایآ  باطخ  درم  راگزور  نآ  رد  رگا  نیارباـنب  تسا ... تراـهم  شناد و  ملع ، تردـق ، يزور ، دارم  تسا ،

دودحم درم  هب  افرص  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییانعم  هب  تلیضف  رگید  اهزور  نیا  اما  تسا  هتـشاد  نز  زا  رتشیب  تاناکما  هرود  نآ  رد  هک 
هکنیا نز و  رب  درم  ندوب  ماوق  : ” تسا هدـمآ  نینچمه  دـنا “. هدـش  رادروخرب  تلیـضف  فلتخم  حوطـس  زا  هعماج  رد  زین  ناـنز  دوش و  یمن 

هاگن اب  هنانیب  عقاو  هنادنمـشور و  یباوج  يروتـسد “... هن  تسا و  یفیـصوت  ياه  باطخ  هلمج  زا  دنا  هدش  یفرعم  اسنلا  یلع  نوماوق  لاجر 
نآرق و ندوب  یناهج  اب  اـت  دـشاب  هبناـج  همه  هنادرمناوج و  هاـگن  دـیاب  دـشاب ، هنادرم  اـی  هناـنز و  نآرق ، هب  هاـگن  هکنآ  زا  لـبق  هنادرمناوج 

قح ات  دوش  حرطم  قیمع  قیقد و  دـیاب  دوش  یم  حرطم  نز  رب  درم  تیمومیق  ثحب  هاـگره  يور  نیا  زا  دـنکن . ادـیپ  یفاـنت  نآ  یگنادواـج 
تیمومیق و وا  هب  نز ، يداـصتقا  تالکـشم  تلع  هب  یناـمز  درم  هک  یمـسوم  یلـصف و  تروص  هب  ثحب  نیا  حرط  دوش . ادا  تسرد  نآرق 

درم یگراو  تسرپرس  تیمومیق و  هب  رگید  تسا ، هتفای  تسد  لالقتسا  هب  يداصتقا  رظن  زا  نز  هک  نونکا  مه  هتشاد  یم  یگراو  تسرپرس 
. درادـن یناوخمه  نآ  یگنادواج  نآرق و  ندوب  یناهج  اب  دـسر و  یمن  رظن  هب  یتسرد  ثحب  دـهد ، یمن  مه  تیاضر  نآ  هب  درادـن و  زاـین 
ره یقیقح  تیعقوم  هتفگزاب و  ار  دوخ  قح  هب  هشیدنا  يزاب ، تسایس  قارغا و  چیه  یب  درم  نز و  هرابرد  ینامـسآ  باتک  نیا  نآرق ، نوچ 
رد دـنوادخ  رگا  تسا . هدومرف  اطع  درم  نز و  هب  كرتشم  روط  هب  ار  تیادـه  تقلخ و  رد  تیماـمت  هدرک و  ناـیب  نشور  روط  هب  ار  کـی 

: تسا هدومرف  درم  هب  تبـسن  مه  نز و  هب  تبـسن  مه  هدرک ، تاهابم  دوخ  هب  هدـنار و  نخـس  لامک ، نسح و  ییاـبیز و  زا  ناـسنا  شنیرفآ 
نشور و فیاظو  درم  نز و  زا  کیره  يارب  مالـسا  ( 1 .“ ) تسا ناگدننک  قلخ  نیرتهب  هک  ادـخ  رب  نیرفآ  نیقلاخلا ؛ نسحا  هللا  كرابتو  ”

درم يارب  تیریدم  تاهج  رد  ار  دودحم  تیمکاح  لقع ، اب  اونمه  تعیرش  دنشاب . لوئسم  رگیدکی  لباقم  رد  ات  تسا  هداد  رارق  یـصخشم 
يرـالاسدرم متـس و  مـلظ ، روز ، یلو  تـسا ، هدرمــش  درم  عباـت  تاـهج ، نـیا  رد  یقیقح  تـکرح  داـجیا و  روـظنم  هـب  ار  نز  هداد و  رارق 

فافش روط  هب  ار  نز  یشزرا  صاخ  ياه  هنیمز  هتسجرب و  ياه  تیعقوم  هدرک و  در  یفن و  یگدنز  روما  رد  ار  هنابآم  نوعرف  يدادبتسا و 
عقاورد تسا . تعیرش  لقع و  دشاب ، مکاح  ییوشانز  یگدنز  نوئش  مامت  یعامتجا و  ياهراتفر  رد  دیاب  هک  يزیچ  اهنت  تسا . هدومن  نایب 

روط نامه  تسا ، هداد  رارق  درم  عبات  يدودعم  صاخ و  تاهج  رد  ار  نز  یلاعت  قح  دنـشاب . لقع  قح و  عبات  ناشراتفر  رد  دیاب  درم  نز و 
رد دوخ  رهوش  زا  دیابن  زین  نز  دنک و  مکح  هناملاظ  دناوت  یمن  درم  نیاربانب  تسا ، هدیشخب  زاتمم  تیعقوم  ار  نز  روما  زا  يا  هتسد  رد  هک 

زواجت دـیابن  نآ  دودـح  زا  تسا و  هدـش  میـسرت  درم  نز و  يارب  ییابیز  ياه  میـسقت  هتـسد  کی  عقاو  رد  ( 2 .) دنک تیعبت  یهلا  تیـصعم 
تیمومیق زا  یتقو  مینادـب . صاخ  ناکم  نامز و  کی  يارب  یمـسوم و  یلـصف و  ار  نید  ینآرق و  ماکحا  ام  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  درک .

هب هک  ینامز  ات  ینعی  یعرش  تیریدم  مه  نآ  تسا و  حرطم  درم  يارب  یتیریدم  ییارجا و  يایازم  هلسلس  کی  دیآ  یم  نایم  هب  نخس  درم 
شود رب  ار  هداوناخ  هناخ و  ییارجا  ياهراک  دراد و  تیریدـم  دوشن ، جراخ  نآ  زرم  دـح و  زا  دـنک و  لمع  مالـسا  سدـقم  عرـش  روتـسد 
دروم رد  دوش . یم  راذگاو  يرگید  هب  بلس و  وا  زا  قح  نیا  دنک ، هفیظو  ماجنا  تسرد  دناوتن  دنک و  زواجت  عرـش  دودح  زا  هاگره  دراد .
لباـقم رد  نز  یتقو  هنومن  ناونع  هب  تسین ، یقرف  درم  نز و  نیب  لـماکت  برقت و  يداـینب  لوصا  رد  یلو  تسا ... هنوگ  نیا  هلئـسم  زین  نز 

. تسین درم  تیموـمیق  تحت  رد  مه  نز  تسین و  نز  میق  ماوـق و  درم ، زگره  تـسا  حرطم  فنـص  ود  ناوـنع  هـب  نز  لـباقم  رد  درم  درم و 
نخـس تروص  نآ  رد  هک  دـشاب  نز  لباقم  رد  رهوشو  رهوش  لباقم  رد  نز  هک  تسا  ییاجنآ  هب  طوبرم  ( 3 “) ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا  ”

یماـمت رد  هک  ناـنچمه  تسین ، یلاـعت  قح  يوس  هب  برقتو  لاـمک  هناـشن  ندوـب  ماوـق  هکنآ  هفاـضا  هب  دـیآ ، یم  ناـیم  هب  ندوـب  ماوـق  زا 
هکلب تسین  تیونعم  رخف  تیریدم  نیا  دنتـسه و  يرگید  ماوق  هک  دنتـسه  يدارفا  نوگانوگ ، زکارم  يرـشب و  ياه  هعماج  اه و  هناخترازو 

لیـصحت يارب  شـشوک  شالت و  يداصتقا و  مش  یعامتجا و  لئاسم  یتیریدـم . ییارجا و  تیلوئـسم  کی  طقف  تسا و  ییارجا  راک  کـی 
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داتفه درم  تسا و  درم  هنیزه ، نیمات  لوئـسم  نوچ  دریگ و  یم  هدـهع  هب  رتهب  درم  ار  یگدـنز  هرادا  لزنم و  ياه  يدـنمزاین  نیماـت  لاـم و 
تروص رد  دراذگ و  یم  درم  شود  رب  ار  نیگنـس  رایـسب  یتیلوئـسم  راب  دوخ  نیا  تسا و  هقفنلا  بجاو  رمعلا  مادام  هکلب  لاسدـص ، لاس ،

درم اب  مه  لزنم  یلخاد  تظافح  یتسرپرس و  يور  نیا  زا  دیامن ... یم  تازاجم  موکحم و  ار  درم  سدقم ، عرش  روتسد  زا  یطخت  يدعت و 
هچرگ ( 4 .) تسا هفیظو  ماجنا  هفیظو و  تسا ، هتخادرپ  نادـب  فیرـش  نآرق  هک  ندوب  ماوق  مود  تلیـضف . هن  تسا  هفیظو  کـی  نیا  تسا و 

، دیشاب لزنم  تسرپرـس  دیـشاب ، لزنم  ماوق  امـش  اهدرم  يا  ینعی  تسا  ءاشنا  شحور  یلو  تسا  هیربخ  هلمج  ءاسنلا “ یلع  نوماوق  لاجرلا  ”
نیمات و لزنم  رد  ار  هداوناخ  دوخ و  شمارآ  شیاسآ و  دیریگب و  هدهع  هب  لزنم  رد  ار  یگدنز  هرادا  دیهد ، ماجنا  ار  لزنم  نوریب  ياهراک 

رایـسب هک  دـننک  یم  اـنعم  نز  ندوـب  ریـسا  ياـنعم  هب  ار  تیموـمیق  یخرب  ریقف . هچ  دـشاب و  نـالک  تورث  بحاـص  نز  هچ  دـیزاس ، مهارف 
ندوب میق  هناهاش ، تیمکاح  هن  تسا  هفیظو  ماـجنا  نآرق ، رظنم  زا  تیمومیق  نوچ  درادـن . ینآرق  حور  هک  تسا  ییاـنعم  تسا و  باوصاـن 
ضوع لئاسم  يرایسب  یگداوناخ  لوصا  رد  نز . میق  درم  یهاگ  دوش و  یم  درم  میق  نز  یهاگ  تسا . هداوناخ  لوصا  روحم  رد  درم  نز و 

تعاطا درک ، یهن  يراک  زا  ار  دنزرف  ردام ، رگا  تسا . بجاو  ردام  ردپ و  سدقم  تحاس  زا  رتخد  هچ  رسپ و  هچ  دنزرف  تعاطا  دوش . یم 
ردام نامرف  تحت  رگید  ما  هدـش  بیبط  سدـنهم و  ای  هدیـسر و  داهتجا  هجرد  هب  نم  نوچ  دـیوگب : دـناوت  یمن  سپ  تسا  بجاو  رداـم  زا 

هناخ و یلخاد  روما  رد  دشاب . کی  هجرد  صصختم  دهتجم و  رـسپ ، هکنآ  ولو  تسا  رـسپ  میق  ردام  يدراوم  نینچ  رد  تقیقح  رد  متـسین .
زا هک  يدارفا  ( 5 . ) دنراد مه  هب  تبسن  یتشگرب  تفر و  یلباقتم و  قوقح  هلـسلس  کی  دنزرف  ردپ و  دنزرف و  ردام و  رهوش ، نز و  هداوناخ 

. دنوش یم  يونعم  فیرحت  بکترم  یعون  هب  دننک  یم  لیمحت  نآ  رب  ار  شیوخ  ینهذ  ياه  ضرف  شیپ  دنراد و  دازآ  تشادرب  تیمومیق ،
دناوت یم  مه  نز  تسا و  هدیسر  نایاپ  هب  تراسا  يراد و  هدرب  نارود  تسین و  درم  تسد  هدرب  ریـسا و  نز  رگید  دنیوگ : یم  يور  نیا  زا 

. تسا نآرق  هب  اـه  ضرف  شیپ  لـیمحت  نآرق و  تارظن  دروـم  رد  يرواد  شیپ  یعوـن  تشادرب ، نیا  هکنآ  لاـح  دـشاب . تلیـضف  بحاـص 
هن ار  تلیـضف  لوا  زا  فیرـش  نآرق  تسا . هدمآ  رـس  هب  نآ  نارود  دوش  هتفگ  ات  درادـن  يا  یفنم  راب  چـیه  نآرق  رظنم  زا  تیمومیق  هنرگو 

نوگاـنوگ ياـه  هصرع  رد  دنتـسه و  تلیـضف  بحاـص  ود  ره  نز  درم و  نز . يارب  یـصاصتخا  هن  تـسا و  هتـسناد  درم  يارب  یـصاصتخا 
؛ دهد یم  رارق  باطخ  دروم  هنوگ  هس  ار  نز  درم و  زیزع ، نآرق  دنیوج . یم  هرهب  نآ  یحور  یمـسج و  ياه  يدـنمناوت  ساسارب  یگدـنز 

رگا نادرم . نانز و  يارب  كرتشم  تاباطخ  زا  رگید  شخب  نانز و  هژیو  تاباطخ  زا  یـشخب  تسا و  نادرم  صوصخم  تاباطخ  زا  یـشخب 
ءاسن هروس  رد  تسا و  هدـمآ  زین  ءاسن  هروس  رثوک و  هروس  میرم و  هروس  تسا ، هدـمآ  فسوی و ...  هروس  سنوی ، هروس  فیرـش  نآرق  رد 
تفع تفارش و  تلیضف و  بحاص  درم  نوچمه  ار  نز  هدرک و  عافد  نز  هبناج  همه  قوقح  زا  تسا و  هدرمشرب  ار  نز  نیداینب  قوقح  مامت 
نادرم ناـنز و  يوگلا  ار  ناـنز  زا  یخرب  تسا  هداد  رارق  ناـهج  ناـنز  نادرم و  يوگلا  ار  نادرم  زا  یخرب  زیزع ، نآرق  رگا  تسا .  هتـسناد 

رگم دنتسین ؟ ناهج  نانز  نادرم و  مامت  يوگلا  س )  ) میرم ترضح  و  اهیلع - هللا  مالس  ارهز - همطاف  ترضح  رگم  تسا . هداد  رارق  ناهج 
رگم تشادن ؟ يرترب  تلیضف و  شیرق  ناگرزب  زا  يرایـسب  رب  دوبن و  تلیـضف  بحاص  دنمتورث  نز  کی  ناونع  هب  س )  ) هجیدخ ترـضح 
نآرق رگم  دـنرادن ؟ يرتـشیب  تلیـضف  يرترب و  رگید  یخرب  هب  تبـسن  یخرب  ناـنز  رگم  دـنرادن ؟ يرترب  تلیـضف و  مه  هـب  تبـسن  نادرم 
يونعم تلیضف  نز و  درم و  بتارم  ياپ  یتقو  ( 6 ( ؟ دنرادروخرب يرتشیب  تلیضف  زا  رگید  یخرب  رب  ناربمایپ  زا  یخرب  دیوگ : یمن  فیرش 

، دنلب درب  طسوتم و  درب  رد  دهد . یمن  دـق  هلق  نادـب  ناگمه  رکف  دوش و  یم  زین  دنمـشزرا  فیرظ و  رایـسب  ثحب  دـیآ ، نایم  هب  نز  درم و 
ینعی تسا . ( 8 “ ) مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا   ” و ( 7 “ ) نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه   ” تروص هب  نادرم  نانز و  هب  تبسن  نآرق  تاباطخ 
نیرفآ شمارآ  نز ، تسامـش . نیرتاراگزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  نانز و  یتحار  هیام  نادرم  دنتـسه و  نادرم  شمارآ  هیام  نانز 

بلس نز  زا  ناوت  یمن  ار  ندرک  يردام  هک  روط  نامه  درک ، بلس  درم  زا  ناوت  یمن  ار  تیمومیق  نایب ، نیا  اب  نیرفآ  شیاسآ  درم  تسا و 
ار هیرهم  تسناد و  رهوش  هقفنلا  بجاو  ناوـت  یمن  ار  نز  هک  روـط  ناـمه  تشادرب ، درم  شود  زا  ناوـت  یمن  ار  ندوـب  هقفنلا  بجاو  درک .
تـالآ و رویز  هب  ناوـت  یمن  ار  درم  تشادرب . نز  شود  زا  ناوـت  یمن  ار  تبحم  رهم و  هک  روـط  ناـمه  تشادرب  درم  شود  زا  ناوـت  یمن 
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هتکن ره  ییاج و  نخـس  ره  سپ  درک .... بلـس  نز  زا  ناوت  یمن  ار  تالآ  تنیز  تالآ و  رویز  هک  روط  نامه  درک ، شیارآ  تـالآ  تنیز 
. تسا یعیبط  زین  نانز  نیب  ياه  توافت  نادرم و  نیب  ياه  توافت  هک  روط  نامه  تسا  یعیبط  نز ، درم و  نیب  ياـه  تواـفت  دراد . یناـکم 

یتافانم چیه  اهنیا  سپ  تسا . توافتم  يرگید  هب  تبسن  یکی  فرب ، ناراب و  تارطق  دنتسین . رگیدمه  نیع  یتسه  ناهج  رد  ءیش  ود  چیه 
ندوب و درم  ای  ندوب و  نز  هن  تسا ، يراگزیهرپ  اوقت و  یسانش ، تلیضف  دنلب  درب  رد  یعقاو  رایعم  درادن . لماعت  لماکت و  اه و  تلیـضف  هب 
. دروآ یمن  نهذ  هب  ار  يا  ههبش  چیه  دننک و  یمن  ادیپ  مه  هب  تبسن  یتافانم  چیه  دنوش ، کیکفت  مه  زا  تسرد  لئاسم  یتقو  نیاربانب  ... . 

یهاگ دنک و  یم  ور  ناسنا  هب  تالاوس  تاهبش و  همه  نیا  دریگ ، تروص  ثحبم  طلخ  دوش و  هتخیمآ  مه  هب  درم  شقن  اب  نز  شقن  یتقو 
نیا ار  نز  رب  درم  تیمومیق  دنوش . یم  كاله  دنباین ، تسد  تسرد  باوج  هب  رگا  دنور  یم  ورف  تاهبـش  قیمع  ياه  قالتاب  رد  اه  یخرب 

ار دوخ  مان  دشاب و  هتـسب  رمک  وا  تمدخ  هب  دوخ  هدناشن و  نآ  يور  رب  ار  يرگید  هتخاس و  یتخت  يدرف  رگا  هک : دز  لاثم  ناوت  یم  هنوگ 
نز ایآ  لاح  زگره . دنا ؟ هدرک  مک  يزیچ  تسا  هتـسشن  تخت  رب  هک  نآ  تیاعر  تامارتحا و  زا  تروص  نی  رد ا  ایآ  دشاب ، هدراذـگ  ماوق 
هک هتبلا  تسین ؟ هدننک  تیاعر  سانش  هفیظو  رازگتمدخ  نآ  درم  تفع و  تیاعر و  بحاص  تزع و  مارتحا و  بحاص  هتسشن  تخت  رب  نآ 

يوضع ره  نوچ  و  تسا ، رگید  وضع  رب  يوضع  تلیـضف  دننامه  نز  رب  درم  تلیـضف  تسا . هنوگ  نیا  نآرق  رظن  دروم  تیمومیق  تسه و 
یتلادع یب  يرباربان و  يانعم  هب  تلیـضف  نیاربانب  تسا ، نوگانوگ  توافتم و  مادک  ره  هفیظو  دراد  ار  شدوخ  صاخ  هاگیاج  تیـصاخ و 

اب بسانتم  تازایتما  ساـسارب  مه  نز  تسا و  تلیـضف  ياراد  دوخ  تقلخ  اـب  بساـنتم  زاـیتما  ساـسارب  هک  مه  درم  تسین . یبلط  يرترب  و 
تالکـشم مامت  لاجرلا “ یلع  نوماوق  ءاـسنلا  : ” دومرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  رگا  اـیآ  ( 9 . ) تسا تلیـضف  بحاـص  دوخ  يدوجو  بیکرت 

، دش یم  سکع  هب  ینآرق  ترابع  نیا  رگا  ایآ  دش ؟ یم  هتشادرب  ناهج  نانز  هار  رس  رب  دوجوم  تالکـشم  همه  دش و  یم  لح  ناهج  نانز 
ياشحف ایآ  دـندش ؟ یمن  هتفرگ  يزاب  هب  یبرغ  ياـهروشک  يداـصتقا  ياـه  یهگآ  رد  ناـنز  رگید  دـش و  یم  ظـفح  ناـهج  ناـنز  قوقح 

لامیاپ يوب  دنک ، هاگن  نآرق  هب  یهاگن  ره  اب  هوژپ  نآرق  کی  دش ؟... یم  هدیچرب  ناهج  نانز  یناسنا  یقالخا - لکـشم  نارازه  یتنرتنیا و 
تلیـضف ياقل  تشهب  هب  یبایتسد  دـنلب و  درب  رد  نآرق  دوش ، هتـسیرگن  نآرق  هب  هنانز  هاگن  اب  رگا  دـنک ؛ یمن  سمل  ار  ناـنز  قوقح  ندرک 

یم تسد  هب  نینچ  مه  زاب  دوش  هتـسیرگن  نآرق  هب  زین  هنادرم  هاگن  اب  رگا  دنک و  یم  میـسقت  نز  درم و  نیب  يواسم  روط  هب  ار  يونعم  ياه 
چیه رد  هک  دبای  یم  تسد  نآرق  قیاقح  نیا  هب  نیقی  عطق و  روط  هب  دوش  هاگن  نآرق  هب  زین  هنادنمـشوه  هنادرمناوج و  هاگن  اب  رگ  دـیآ و ا 

رایسب هاگن  تسا . هدرکن  اطع  يراوگرزب  تمارک و  نز  هب  هدرکن و  عافد  نز  زا  زیزع  نآرق  هزادنا  هب  یباتک  چیه  سک و  چیه  یتسه  ياج 
گنهرف رد  نز . يارب  مه  تسا و  هدرب  راـک  هب  درم  يارب  مه  ار  جوز  هژاو  هک  تسا  نیا  تسا  هتـشاد  ناـسنا  هب  نآرق  هـک  یقیمع  قـیقد و 

رد دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  يا  هرواحم  یفرع و  تاریبعت  رد  هجوز  جوز و  هژاو  تسا . هدـشن  هتفرگ  راک  هب  تاجوز  ای  هجوز و  هژاو  نآرق 
 ... تمارک و تلیضف  تیناسنا  دنلب ، درب  رد  هکنیا  نآ  تسا و  دنلب  رایسب  هتکن  نیا  ییانعم  راب  هدمآ ، راک  هب  جوز  هژاو  طقف  نآرق  گنهرف 
قلخ ( 11 “ ) هدـحاو سفن   ” زا ود  ره  درم  نز و  تـسین  عرف  نز  لـصا و  درم  نآرق ، گـنهرف  رد  ( 10 . ) رادرب درم  هن  تـسا و  رادرب  نز  هـن 
نیا تس  نایب ا  لباق  راصتخا  هب  هچنآ  تسا . رایسب  اتـسار  نیا  رد  ثیدح  فرح و  دنتـسین . ... نادرم  يدیلوت  نانز  نآرق ، رظن  زا  دنا . هدش 

2 . - تسا هدـشن  ظاـحل  نآ  رد  یفنم  راـب  چـیه  يور  نیا  زا  تسا . هفیظو  ماـجنا  یعرـش و  تیریدـم  ياـنعم  هـب  تیموـمیق   1 : - هک تـسا 
بجاو هناگیب  نز  هک  روط  نامه  ناـیب ، نیا  اـب  دوش . یم  هصـالخ  رهوش  نز و  هداوناـخ و  هناـخ و  هدودـحم  رد  نآرق  رظن  دروم  تیمومیق 

تسا ینادواج  یناهج و  نآرق ، مکح  نیا   3 . - درادن یگراو  تسرپرس  تیمومیق و  هناگیب  نز  رب  مه  هناگیب  درم  تسین ، هناگیب  درم  هقفنلا 
تورث و بحاص  نز ، هچ  دـشاب و  تورث  هیامرـس و  بحاص  نز ، هچ  يور  نیا  زا  دوش . یم  لـماش  ار  رهوش  نز و  اـه و  هداوناـخ  ماـمت  و 
هب نادـیم  تالامک ، هب  یبایتسد  دـنلب و  درب  رد   4 . - تسا رهوش  اب  هداوناخ  نز و  يداصتقا  ياه  هنیزه  نیماـت  تیمومیق و  دـشابن ، هیاـمرس 

رایعم و  دراذگب ، رس  تشپ  ار  ریسم  نیا  دناوت  یم  یحور  یمسج و  يدنمن  اوت  ساسارب  سک  ره  تسا و  زاب  نز  درم و  يارب  يواسم  روط 
شقن رگیدکی  هب  تبـسن  درم  نز و   5 . - ندوب درم  هن  ندوب و  نز  هن  تسا ، يراگزیهرپ  اوقت و  اه ، تلیـضف  ییاسانـش  رد  ینایاپ  ییاـهن و 
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رد تسا و  هدرک  عافد  نز  درم و  قح  زا  يواـسم  روط  هب  مینک ، هاـگن  نآرق  هب  یهاـگن  ره  اـب  سپ   6 . - دنراد هدهع  هب  ار  شـشوپ  سابل و 
يدـج روط  هب  وا  رهوش  زا  هداد و  رارق  لامج  لالج و  بحاص  تزع و  مارتحا و  بحاـص  نیـشن و  یـسرک  ار  نز  هداوناـخ ، قوقح  هصرع 

يرادساپ ینابهگن و  ینیشن ، تخت  ینیشن و  یـسرک  نیا  زا  دشک و  شود  هب  ار  وا  يداصتقا  یعرـش و  تینوصم  تیلوئـسم  تسا  هتـساوخ 
تالآ تنیز  تالآ و  رویز  زا  یهوبنا  اب  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا . رهم  قح  بحاص  تسا ، رهوش  رمعلا  مادام  هقفنلا  بجاو  نز ،  7 . - دیامن
رتشیب درم  ثرا  مه ، ثرا  دراوم  یخرب  رد  تسا ، ثرا و ...  قح  بحاص  دشاب ، زادنا  سپ  هیامرـس و  داصتقا و  بحاص  دناوت  یم  دـیارایب .

دوخ وت  لوطم  کی  زا  رـصتخم  نایب  دوب  نیا  دوش !؟ یم  لاـمیاپ  مالـسا  رد  نز  قوقح  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  نیا  اـیآ  تسا . نز  ثرا  زا 
، قفـش روهظ  مق ، خـیرات ، هشیمه  مولظم  نز  اضردـمحم ، مانوکن ،  2  - 14 نونموم ،  1  - اهتـشون یپ  لمجم  نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح 
، اجر یگنهرف  زکرم  ، مق لامج ، لـالج و  هنییآ  رد  نز  هللادـبع ، یلمآ ، يداوج   4  - 34 ءاسن ،  3  - ص 125-126 ج3 ، ، 1384 لوا ، پاچ 

ماقم نآرق و  یلعدیـس ، یلامک ،  9  . - 13/ تارجح  8  . - 187/ هرقب  7  . - 253/ هرقب  6 . - نامه  5  - ص 365-368 1371ش ، مود ، پاچ 
 : عبنم . 1 ءاسن /  11  . - ص99 ناـمه ، هللادـبع ، یلمآ ، يداوج   10 . - 260  - ص 261 ش ،  1378 مجنپ ، پاـچ  هوـسا ، رـشن  نارهت ، نز ،

تلاسر

بدا رعش و  رد  هغبان  نانز 

زاجح ظاکع  رازاب  رد  ار  شرعشو  دراد  هقّلعم  هعبس   » هک تسا  هدیسر  ییاج  هب  یبدا  غوبن  رثا  رد  درم ، فنص  هچنانچ  رگا  تایبدا ، رظن  زا 
رازاب رد  دندرکیم و  داشنا  يدنلب  راعـشا  هک  دندوب ، نینچ  نیا  زین  ینانز  دوشیم ، هدـنرب  ظاکع  یللملا  نیب  هقباسم  رد  دـنکیم و  هضرع 

، دومن ییامنهار  تیادـه و  ار  يونعم  ياههیامرـس  نید ، هک  هنوگنامه  زین  مالـسا  رد  و  دوبتیلهاج ، عضو  نیا  دنتـشادیم . هضرع  ظاکع 
رد هک  هنوگنامه  تیاده  نیا  و  دـنیوگب . نخـس  دنیارـسب و  رعـش  یهلا  فراعم  هرابرد  یلهاج ، نیماضم  ياج  هب  ات  درک  تیبرت  زین  ار  ابدا 

هیثرم رد  دیـشخبیم و  غورف  ار  تایبدا  یلهاج ، رکفت  زرط  ابتیلهاج  رد  هک  نز  نامه  دوب . رثؤم  مه  نز  ناـبیدا  رد  تشاذـگ ، رثا  اـهدرم 
مازعا گنج  نادیم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  ناناوج و  نآرق ، دورـس  اب  مالـسا  شریذپ  زا  دعب  دورـسیم ، يدـنلب  ياهرعـش  شاهداوناخ  ياضعا 

« ءاسنخ  » برع نانز  زا  یکی  ( 1  ) رورپ دیهـش  يرعاش  ءاسنخ  دوش . هراشا  زین  مالـسا  ردص  بیدا  نانز  زا  هنومن  کی  هب  اجنیا  رد  درکیم .
يدنلب ياههیثرم  وا  تسا . هدشتب  نوعلم  مود  هفیلخ  دهع  يارعش  زا  تسا و  روهشم  رعاش  سیقلا  ءرما   » ناگداون زا  دنـسیونیم  هک  تسا 

اریز دش ، رترادغاد  وا  رخـص  لتق  زا  دـعب  اهتنم  دورـسیم ، دـندوب  هدـش  هتـشک  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  رخـص » هیواعم و   » شناردارب هرابرد 
یگدـنز لوصحم  هک  تشاد  يزاب  رامق  رـسمه  وناب ، نیا  نوچ  دومنیم ، شیرای  یلاـم  ياـهانگنت  رد  دوب و  رتزوسلد  رتهدنـشخب و  رخص 

لبق هن  تسا ، نابیدا  دزنابز  شناردارب  ياثر  رد  وا  ياهرعش  دوب . هدرک  ظفح  ار  رهاوخ  نیا  تیثیح  راب  نیدنچ  رخـص  تخابیم و  ار  دوخ 
زا یهاگیاپ  هچ  رد  ءاسنخ  هک  دوشیم  لاؤس  برع  رومان  نابیدا  زا  یتقو  تسا . هتفگن  رعـش  وناب  نیا  تمظع  هب  ینز  يو  زا  دـعب  هنو  وا  زا 

رگا ینعی  هذـه  الول  انا  : » تفگ سانلا »؟ رعـشا  نم  « ؟ تسیک صخـش  نیرترعاش  دـش : هتفگ  ریرج  هب  دـنراد . يدـنلب  نانخـستسا  تاـیبدا 
نیا رگم  تسا  هتفگن  رعـش  یبدا  صقن  نودـب  نونکات  ینز  تفگیم : راشب  متـسه . نم  رـصع  نیا  مدرم  نیرترعاش  متفگیم : دوبن  ءاـسنخ 

لاجرلا قوف  کلت  : » تفگ تسیچ ؟ ءاسنخ  هرابرد  ترظن  سپ  دسریمن  مانب ، یگدنیارـس  ماقم  هب  نز  رگا  دـنتفگ : راشب  هب  يزور  و  وناب .
دربم درکیم . دایتمظع  هب  مه  ءاسنخ  زا  یلو  دادیم ، حـیجرت  ءاسنخ  رب  ار  هّیلیلخا  يـالیل  یعمـصا ، هتبلا  تسا . درم  يارعـش  زا  رتـالاب  وا 

تمـس ینایبذ ، هغبان  دنتـسه . قئاف  رترب و  ارعـش  رثکا  رب  ءاسنخ  هیلیلخا و  يالیل  امهراعـشا » یف  نیتقئاـف  یلیلو  ءاـسنخلا  تناـک  : » تفگیم
. دیامن یبایزرا  ات  دندومنیم  هضرع  وا  هب  ظاکع  رازاب  رد  دندورسیم ، دیدج  رعش  هک  ییارعـش  و  تشاد . هدهع  هب  ار  ظاکع  رازاب  يرواد 

نییدث تاذ  تناک  نم  رعشا  تناف  یبهذا  : » تفگ یتفگـش  اب  دینـش  دوب ، هدورـس  رخـص  ياثر  رد  هک  ار  ءاسنخ  هّیئار   » هدیـصق هک  یماگنه 
دوب هدورسن  يرعش  وت  زا  لبق  یشعا ، رگا  ینعی  مسوملا .  اذه  ءارعش  یلع  کتلّضفل  یـشعالا  ینعیکلبق  یندشنا  يذلا  یمعالا  اذه  الولو 
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یتقو دوب ، هقباسم  رد  ناگدننکتکرش  زا  یکی  هک  فورعم ، تباث  نب  ناسح  یتسه . وت  هقباسم  نیا  رعاش  نیرتالاو  نیرتمهم و  متفگیم :
سیل : » تفگ هغبان  ءاسنخ ، زا  مه  و  مرترعاش ، یتسه  رواد  هک  وت  زا  مه  نم ، تفگ : دـش و  ینابـصع  دینـش ، هقباسم  رواد  زا  ار  نخـس  نیا 
ناّسح هب  ور  ءاسنخ  هدب ، ار  تباث  نب  ناسح  باوج  تفگو  دومن  ءاسنخ  هب  ور  سپـس  تسین ، ینکیم ، رکف  هک  هنوگنیا  تننظ  امک  رمالا 

نونکامه هک  وت  رعـش  نیرتاسر  نیرتعماج و  نیرتابیز و  ًافنا » اهتـضرع  یّتلا  هذـه  کتدیـصق  یف  تیب  دوجا  اـم  : » تفگ دومن و  تباـث  نب 
یحّـضلا یف  نعملی  ّرغلا  تاـنفجلا  اـنل  هک : تسا  نیا  تفگ  ناـسح  تسیچ -؟ وـت  هدیـصق  لزغلا  تیب  - ؟ تسا تیب  مادـک  یتـشاد ، هضرع 

کی نیمه  يور  یبدا  لاکـشا  تشه  ءاسنخ  تسا ، نیا  هدیـصق  نیا  تیب  نیرتمهم  تفگ  ناّسح  یتقو  ( 2  ) ًامد ةدجن  نم  نرطقی  انفایـساو 
 ، تاـنفج : » یتفگ هک  نیا  لوا : دراد ، یبدا  ( 3  ) لاکشا تشه  دوشیم  بوسحم  هدیـصقلا  تیب  لزغلا و  تیب  هک  نیا  تفگ : تفرگ ، تیب 

يدیفـس ياـنعم  هب  تسا و  ّرغا  عمج  ّرغ »  » یتـفگ هکنیا  مود : یتـفگیم . ناـفج  هک  دوـب  نیا  قـح  تسا و  نآ  زا  رتمک  ناـفج و  نود  اـم 
ياـج هب  رگاو  نعملی  : » یتـفگ هک  نیا  مّوس : لاکـشا  دوب . رتعیـسو  شیاـنعم  دوب و  يدیفـس  قلطم  ضیب   » یتـفگیم رگا  و  تسا ، یناـشیپ 

قارشا تسا و  ندز  کمشچ  دیآیم  هظحل  هب  هظحل  ناعمل  تسا . ناعمل  زا  رتيوق  قارشا  نوچ  دوب  رتهب  يدربیم  راک  هب  نقرـشی   » نعملی
اریز دوب  یحـض  زا  رتهب  یجد  درب  راـک  ًاـقارطا » رثکا  ناـکل  یجّدـلابتلق  ولو  یحّـضلاب   » یتـفگ هک  نیا  مراـهچ : تسا . یمئاد  شـشخرد 
دباتب یجد   » یکیرات رد  يریشمش  رگا  هچ  تسین ، مهم  تقو ، نآ  رد  ریشمش  شبات  تسا و  زورمین  کیدزن  تسا  تشاچ  نامه  هکیحض 

عمج فایسا  ةرشعلا  نود  ام  فایسالاو  فایسا  : » یتفگ هک  نیا  مجنال : تسین ، رنه  دیشروخ  رون  ساکعنا  رثا  رد  ریشمش  شبات  تسا ، رنه 
نوخ هنوگلیس  اهریشمش  نیا  ینعی  رثکا » ناکل  نلسیتلق  ولو  نرطقی  : » یتفگ مشش : دوب . رتهب  رتشیب و  ًافویس »  » یتفگیم رگاو  تسا ، هِّلق 
ءامد هک  یلاح  رد  مّدلا  نم  رثکا  ءامدلاو  ًامد  : » یتفگ هک  نیا  متفه : درابیم . نوخ  هرطق  هرطق  یتفگ  هک  دوب  نآ  زا  رتيوق  نیا  دـنزیریم ،

زا هک  هبیدا  يوناـب  نیا  یبدا  تردـق  دوب  نیا  دادـن . یباوـج  رگید  دـشتکاس و  ناـسح  لاکـشا ، تشه  نیا  لاـبند  هب  تسا . مد  زا  رتـشیب 
رطاخ هب  وناب  نیا  یلو  دنتفاترب  رـس  نآ  لوبق  زا  اهدرم  اهنز و  زا  یلیخ  تیلهاج ، يوخ  رثا  رد  مالـسا و  زا  سپ  دوب . سیقلا  ءرما  ياههداون 

« اهرعشب بجعاف  هتدشناف  اهدشنتساو  تملساف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  ءاسنخلا  تمدقف   » دروآ مالـسا  تشاد  هک  يرکف  غوبن 
زا هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضحو  تفگ ، يرعش  واو  دومن ، رعشتساوخرد  وناب  نیا  زا  هیلع  هّللا  تاولص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو 

ههبج هب  دوـمنیم و  قـیوشت  زیهجت و  دوـخ ، ار  ناـنآ  و  دوـمن ، تیبرت  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  ینادـنزرف  ءاـسنخ  دـمآ . تفگـش  هب  وا  رعش 
ّینبای  » دومن تّیصو  نینچ  نانآ  هب  دمآ  شیپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  مالسا  ردص  ياهگنج  زا  یکی  رد  داتـسرفیم و 

الو مکبسحتنجه  ام  ةدحاو  ةارما  ونب  مّکنا  امک  دحاو  لجر  ونبل  مّکنا  وه  ّالا  هلا  يذلا ال  هّللاو  نیراتخم ، مترجاهو  نیعئاط  متملـسا  مّکنا 
ربارب رد  ایند  ینعی  نوحلفت .  مکّلعل  هّللا  اوّقتاو  اوطبارو  اورباص  اوربصا و  ۀـینافلا ، رادـلا  نم  ریخ  ةرخـالا  رادـلا  ّنا  اوملعاو  مکبـسن ، تّریغ 

، مدومنن هدولآ  ار  امش  بسن  بسح و  نم  دیردامو . ردپ  کی  نادنزرف  امشو ، تسا ، رادپان  راد  زا  رتهب  رادیاپ  راد  تسا ، شزرایب  ترخا 
و دیدروآ ، مالسا  تبغر  عوط و  ابو  دیدش  ناملسم  رایتخا  اب  امش  اریز  دیرادهگن ، مرگ  ار  اهههبج  و  دینک ، شالت  ناتنید  يارب  دیـشوکب و 

تئارق تسا  اهنآ  عیجشت  جییهت و  ههبج و  هب  ورین  مازعا  تیفیک  هرابرد  هک  ار  نارمع  لآ  هروس  ینایاپ  هیآ  هاگنآ  دیدرک ، ترجه  رایتخا  اب 
ربـص ناـسنا  يدرف  ثداوح  رد  تسا ، هطبارم  هرباـصم و  زا  ریغ  ربـص ، هیآ  نیا  رد  ( 4  ) اوطبارو اورباصو  اوربصا  اونما  نیذـلا  اهیا  اـی  دومن :

هب ءاسنخ  ار  هیآ  نیا  نومـضم  دراد . هطبارم  يربهر  اب  دـنویپ  رد  دراد و  هرباصم  نآ ، دـننام  گنج و  لثم  یعمج  ثداوح  رد  اّـما  دـنکیم 
، اـهقاورا یلع  ًاراـن  تّللجو  اـهقاس ، نع  ترّمـش  دـق  برحلا  متیار  اذاـف  : » تفگ درک و  مازعا  ههبج  هب  ار  ناـنآ  دومن و  هیـصوت  شنادـنزرف 

نیا هک  دـیریگرب ، رونت  زا  ناـن  تقو  ناـمه  دـش ، غادو  مرگ  گـنج  ههبج  دـیدید  هک  هاـگنآ  امـش  اهـسیسر » اودـلاجو  اهـسیطو ، اومّمیتـف 
سیطوـلا یمح  نـالا   » هلمج نـیمه  هتـشادن ، هقباـس  اـبدا  ناـیم  رد  دـنیوگیم  هـک  یتاـملک  زا  یکی  ( 5 . ) تسا یبوـختیعقوم  تیعقوـم ،

رپ ار  اهههبج  دومن و  یعـس  دیابتسا  مرگ  تداهـش  رازاب  یتقو  تسا ، نتفرگ  نان  نتخپ و  نان  عقوم  تسا ، غاد  رونت  هک  نونکا  ینعیتسا 
روضح دیرامـش و  منتغم  ار  تصرف  تسا  غاد  گنج  نادیم  مرگ و  تداهـش  رازاب  دیدید  هک  یتقو  دیوگیم ، شنادنزرف  هب  نز  نیا  درک .
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هک دنوشیم  حتاف  ای  دـنروایبتمینغ . ار  تداهـش  ات  دـنکیم  توعد  ههبج  رد  روضح  هب  ار  شنادـنزرف  وا  اهـسیطو .» اومّمیتف   » دـینک ادـیپ 
نیا یلو  دنروایبتمینغ  هب  یگربو  زاس  هک  دنرکف  نیا  هب  نارگید  تسا . تمینغ  تداهـش  هک  دـنوشیم  دیهـش  ای  تسا و  تمینغ  يزوریپ 
مهل ءاضا  اّملف   . » ۀـماقملاو دـلخلا  راد  یف  ۀـمارکلاو  منغلاـب  اورفظت   » دـیوگیم دـنکیم و  توعد  تمارکو  تداهـش  هب  ار  شنادـنزرف  نز 

، نادـنزرف نیا  زا  کیره  مهل  زوجعلا  ۀّیـصو  اهیف  نورکذـی  زیجارا  نودـشنی  دـحاو ، دـعب  ًادـحاو  اومّدـقتف  مهزکارم ، یلا  اورکاب  حبـصلا ،
رداـم نیا  هب  ربخو  دـندش ، دیهـش  همه  هک  نیا  اـت  مهرخا  نع  اولتق  یتـح   » دـندیناجنگیم دوخ  ياـهزجر  رد  يوحن  هب  ار  رداـم  ياـیاصو 

ّرقتـسم یف  مهب  ینعمجی  نا  ّیبر  نم  وجراو  مهلتقب  ینفّرـش  يذلا  هّلل  دمحلا  تلاقف :  » دندش هتـشک  تدنزرف  راهچ  هک ، دیـسر  رورپدـیهش 
ياج شتمحر  هیاس  رد  نانآ  هارمه  ارم  هک  مراودـیماو  دیـشخبتفارش  نم  هب  نانآ  تداهـش  هطـساو  هب  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ۀـمحرلا 

هک تسا  قوذ  نیمه  و  دوـش ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باـجعا  هیاـم  هک  دیارـسب  يرعـش  دـناوتیم  هک  تسا  یبدا  قوذ  نیمه  دـشخب .
تداهـشتفایرد زا  سپ  هک  تسا  یبدا  قوذ  نامه  زاب  و  دـیامن ، قیوشت  ههبج  هب  ار  شنادـنزرفو  دزاسب  هباـطخ  نآرق  تاـیآ  زا  دـناوتیم 

ردص رد  تسا ! وسرت  نز ، هک  دـنک  رواب  ای  دـیوگب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  مهلتقب .  ینفّرـش  يذـلا  هّلل  دـمحلا   » دـیوگیم شنادـنزرف 
رگا زین  نانز  دروم  رد  تسا ، هدش  رکذ  اهنآ  تماهـش  اهراب  نوچ  دراد ، دوجو  رذابا  لثم  رفن  دـنچ  رگا  میتشاد ؟ هنوگنیا  درم  دـنچ  مالـسا 

ثحب هجیتن  دندرمشیمن . وسرت  فیعض و  ار  واو  دشیم  هتخانش  نز  ماقم  ناگمه ، يارب  هاگنآ  دشیم ، وگزاب  نانز  هنوگنیا  ناتساد  اهراب 
باجح رد  نز  مان  یتقو  اهتنم  دنرایسب ، هنومن  نانز  دینیبیم  دینک  یسرربثیدح  نافرع و  یسایس ، یماظن ، ياهشخب  زا  یشخب  ره  رد  امش 

تاذ هک  نیا  هچ  دنک . روهظ  وا  تمظع  ات  دشاب  باتک  رد  شمانو  باجح  رد  شدوخ  دـیاب  دـنام . دـهاوخن  هعماج  رد  وا  زا  يربخ  دـشاب ،
هّلل نامیلس  عم  تملـسا  دومرف : ابـس  هکلم  هرابرد  تسا ، هدروآ  باتک  رد  ار  شمان  دنکیم  انـشآ  باجح  هب  ار  نز  هک  یلاح  رد  هلا  سدقا 

رد ناسنا  هک  تسین  نیا  رد  رنه  دـیامنیم ، یفرعم  هلقاع  ار  وا  ماجنارـسو  دربیم ، مانو  دـنکیم  دای  وا  زا  تمظع  اـب  هک  ( 6  ) نیملاعلا ّبر 
هب هلا  سدقا  تاذ  ار  رنه  نیا  و  دیامن ، عوضخ  ّقح  هاگشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رنه  هکلب  دنکشیم  رس ، نوچدنک  يزارفرـس  ّقح  ربارب 

. دوشیم رکذ  دهاش  ناونع  هب  یبدا  بتک  رگید  لّوطم و  رد  رعش  نیا  . 2 ص 109 . روثنملا ، ّرد  . 1 اهتشون : یپ  دهدیم . تبسن  ابس  هکلم 
یمح نالا   » هلمج . 5 . 200 نارمع ، لآ  . 4 تسا . هدومن  شرامش  ار  داریا  تفه  طقف  لاکشا ، تشه  هب  هراشا  نمض  لقن ، دروم  عبنم  رد  . 3

، هزجوم تاملک  ناونع  هب  هیقفلا  هرضحیال  نم   » مّیق باتک  نایاپ  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  یمق  هیوباب  نبا  موحرم  هک  تسا  یتاملک  زا  سیطولا 
نیب رد  ياهقباس  دنیوگیم ، ار  هزجوم  تاملک  نیا  زا  یضعبتسا  هدومن  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  كرابم  دوجو  زا 

نم . ) تسا هلمج  کت  یساسا  نوناق  لوصا  دننامه  رتشیب  تسین و  هنوگهبطخ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نانخستسا  هتشادن  نابیدا 
 « یلمآ يداوج  هللا  ۀیآ  فلؤم : لالج «  لامج و  هنییآ  رد  نز  . 44 لمن ، . 6 ص377 .) ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال 

تالوحت ریس  اه و  شیارگ  تیهام ، مسینیمف :

يدح ات  ار  دوخ  یبلط  قح  يادـن  نانز  هک  دـندش  ثعاب  نانز ،  شبنج  شیادـیپ  ياه  هنیمز  مسینمف  دـقن |  هطیح  رد  یناهج  رـشب  قوقح 
مـسینیمف هژاو ي  دنزاس . یفرعم  شبنج  کی  هکلب  هتفای ، مظن  یعامتجا  شنک  کی  رد  یهورگ  کی  ناونع  هب  هن  ار  دوخ  دنهد و  نامزاس 

یم فیرعت  نینچ  نیا  ار  هملک  نیا  ربُر  تغل  گنهرف  زا  لقن  هب  لشیم  هردنآ  دـش . هسنارف  نابز  دراو  لاس 1837 م  رد  ( Feminisme)
جوم دننک : یم  حرط  هلحرم  هس  مسینیمف  يارب  یلک  روط  هب  ( 1 .) تسا هداوناخ  رد  نز  شقن  قوقح و  شرتسگ  راد  فرط  هک  ینییآ  دنک :
دراو یمومع  روط  هب  مهدزون  نرق  رخاوا  اـت  مسینیمف  هژاو ي  لوا ) یناـهج  گـنجزا  دـعب  یکدـناات  مهدزوـن  نرق  لـیاوا  زا   ) مسینیمف لوا 
نانز راثآ  زا  هدمآ  تسد  هب  دـهاوش  نیا ، دوجو  اب  دـنا ; هتـسناد  خـیرات 1837  ار  هسنارف  نابز  هب  نآ  دورو  یلو  دوب ، هدـشن  نابز  ناـگژاو 

نیتسخن ار  لتـسآ  يرم  یخرب  هک  یلاـح  رد  ( 2;) دننادب مه  نرق 14  ات  ار  یتسینمف  هدـیا ي  دوجو  هک  دـش  ثعاـب  نز  قوقح  هراـبرد ي 
، ناـمز نیا  رد  تسا . هدرک  یم  یگدـنز  ات 1731  ياـه 1666  لاـس  نیب  رد  يو  ( 3 .) دـنناد یم  یـسیلگنا  تسینیمف  نیتسخن  ای  تسینیمف 
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هدـنیامن ي تفارک  هک   ) هیلوا لاربیل  مسینیمف  تواـفت  تفرگ . لکـش  یتسیلایـسوس  مسینیمف  یتسیـسکرام و  مسینیمف  ، هیلوا لاربیل  مسینیمف 
حالـصا هاگدـید  کی  تفارک  هک  تسا  نیا  رگید ، هنوگ ي  ود  اب  تسا ) لوا  جوم  ياـه  تسینیمف  رب  راذـگریثأت  عجرم  ینعی  نآ ، یلـصا 

هداوناخ و رد  نادرم  نانز و  يرباربان  زا  یلو  دوب ، دـقتعم  اه  توافت  هب  رت ، نشور  ترابع  هب  دوبن ; دـقتعم  بالقنا  کی  هب  تشاد و  هنابلط 
ینعی ندوب ، ثنؤم  هب  تدـش  هب  اما  تشادـن ، يراک  هنادرم  هناـنز و  یتخانـش  تسیز  راـتخاس  هب  يو  دوب . یـضاران  ضرتعم و  عاـمتجا  رد 
متسیب نرق  رتسکاخ ) ریز  هب  یشتآ   ) لوفا هرود ي  ( 4 .) دوب ضرتعم  دیآ  یم  دوجو  هب  هنانز  صاخ  ياه  شزومآ  هیاس ي  رد  هک  یتیـسنج 
ثعاب یلخاد  ياه  بالقنا  تسا . یناهج  گنج  ود  دهاش  رگید  يوس  زا  هنمادرپ و  ياه  بالقنا  گرزب و  ياه  شبنج  دـهاش  وس  کی  زا 
تحت هنانز  صاخ  ياه  شبنج  يدودح  ات  اذل  دنریگ ; رارق  نادرم  رانک  رد  هیلوا  قوقح  قاقحا  يارب  یتیـسنج ، هاگن  نودب  نانز ، هک  دش 

یم تکاس  ار  اه  نآ  يدـح  ات  هک  دـیدرگ  نانز  يارب  دـیدج  طیارـش  داجیا  ثعاب  زین  مود  لوا و  یناهج  گـنج  ود  تفرگ . رارق  عاعـشلا 
یخرب يدصت  اه و  هناخراک  هب  گنج ) ياه  ههبج  رد  ناشروضح  لیلد  هب  نادرم ، دوبن   ) هدمآ تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  نانز  دومن .

مود و یناهج  گنج  ندـش  مامت  اب  اما  دـش . شومارف  نادرم  نانز و  نیب  یتیـسنج  زیامت  يدودـح  ات  دـندرک و  ادـیپ  هار  اـه  ههبج  رد  روما 
هدافتسا ءوس  ناراد و  هناخراک  یبلط  تصرف  دیاش  تفرگ . رد  بصانم  بحاصت  رس  رب  گنج  یگدنز  ِيداع  هنحص ي  هب  نادرم  تشگرب 

باسح هب  نانز  رت  شیب  بتارم  هب  ددـجم و  یتحاران  زاس  هنیمز  ناوتب  مه  ار  اه  هناخراک  یلیطعت  زا  يریگولج  يارب  نانز  يراک  شالت  زا 
یتیثیح لالقتـسا و  دوب و  هدـناشچ  نانز  هب  ار  یعاـمتجا  روضح  معط  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم  هک  درک  تلفغ  دـیابن  مه  رما  نیا  زا  دروآ .

اب عامتجا  هنحـص ي  زا  نانز  ندـنار  نوریب  ماگنه  نیا  رد  دوبن . هسیاـقم  لـباق  ًادـبا  یلبق  تیعـضو  اـب  هک  دوب  هدـمآ  دوجوهب  ناـشیا  يارب 
: دنتفرگ لکش  یمـسینیمف  مهم  رکفت  ود  هرود  نیا  رد  تشذگ  هچنانچ  رخاوا 1960 )  ) مسینیمف مود  جوم  دـش . هجاوم  يرت  شیب  تمواقم 

رخاوا هب  هک  دـننک  یم  تبحـص  هلحرم  نیا  رد  ارگ  نز  ارگ و  هداوناخ  ِمسینیمف  زا  مه  يا  هدـع  هتبلا  لاربیل . مسینیمف  لاـکیدار و  مسینیمف 
نوچ دنا  لیاق  هک  یناسک  تسا ! رت  یندینـش  لاکیدار  مسینیمف  ياه  هدـیا  نایم  نیا  رد  دوش . یم  طوبرم  ههد ي 1980  یط  ههد ي 70 و 

، هعماـج یمومع  هطیح ي  رد  هچ  هداوناـخ و  دوـخ  رد  هچ  ناـنز  يارب  شدروآ  هر  اـهنت  تسا ، راـیع  ماـمت  هنارالاسردـپ ي  داـهن  هداوناـخ 
نیرت تخسرس  نانیا  ( 5 .«) داد همتاخ  ندش  ردام  يژولوئدیا  يرـسمه و  کت  جاودزا  هب  دیاب  ساسا  نیا  رب  . » تسا نادرم  طلـست  نتفریذپ 
يدازآ هک  دوب  دقتعم  رآوبود  . » دنتسه ییارگ  سنج  مه  یتح  یسنج  زیارغ  ياضرا  يارب  قرط  عاونا  نارگزیوجت  نینج و  طقـس  ناعفادم 

ناشن شنکاو  اه  لاکیدار  دنت  ياه  هاگدید  ربارب  رد  نانز  دنناهرب . يردام  دویق  زا  ار  دوخ  دـیاب  نانآ  و  ( 6 «) دوش یم  زاغآ  مکش  زا  نانز 
نانیا تسا . توافتم  یلبق  تارکفت  اب  تهج  ود  زا  ناشتایرظن  هک  دندش  رادیدپ  نامز  نیا  رد  اه  تسینیمف  زا  يدیدج  فیط  اذـل  دـنداد و 
هئارا هداوناخ و  نانآ  هیرظن ي  یلـصا  نکر  ود  دوش  یم  مولعم  هجیتن  رد  دنـسانش ; یم  ارگ  نز  ارگ و  هداوناخ  ياه  تسینیمف  ناونع  اـب  ار 

. تسا هتـشگ  فورعم  يردام » يایحا   » هب هک  تسا  هداوناخ  هب  نانآ  تبثم  هاگن  لوا ، تهج  تسا . یگناـنز  باـب  رد  يدـیدج  درکیور  ي 

. تسینمف مه  دوب و  يردام  عفادـم  ای  ردام  ناوت  یم  مه  ینعی  تسا ; ندوبردام  اب  مسینیمف  يراگزاسان  ِرکفت  اب  هزرابم  نانآ  ییاهن  فدـه 
فراعتم ياه  هویـش  يرـسمه و  کت  هداوناخ ي  دقتنم  ( 1971  ) ثنؤم هجاوـخ  باـتک  رد  ادـتبا  هک  تسا  ریرگ  نیمرج  دارفا  نیا  هلمج  زا 

ياه توافت  عفادـم  هداوناـخ و  راد  فرط  ( 1984  ) تشونرـس تیـسنج و  باتک  رد  یلو  تسا ; يا  هتـسه  هداوناـخ ي  رد  دـنزرف  شرورپ 
. دـنتخاس یم  مهتم  ار  وا  زین  ناـنآ  اذـل  تفرگ ; یم  رخـسمت  هب  ار  لاـکیدار  ياـه  تسینمف  یتح  وا  دوب . نادرم  ناـنز و  نیب  یتاذ  یـسنج 

سنج نادرم ) اب  ربارب  يواسم و  هن   ) رترب سنج  هک  دـندوب  دـقتعم  نانیا  دوب . هنانز  ياه  یگژیو  نانز و  هب  ناـنآ  صاـخ  هاـگن  مود ، تهج 
تافـص نیرت  یلاع  هفطاع  ساسحا و  رگید ، ترابع  هب  تسا ; يرـشب  تایح  همادا ي  يارب  تافـص  نیرت  یلاع  هناـنز  تافـص  تسا و  نز 
فلاخم مه  لاربیل  مسینمف  اب  نانیا  نیاربانب ، دنزاس . یم  تلادع  حلـص و  زا  راشرـس  ملاس و  یناهج  دنتـسه و  يرـشب  تایح  همادا ي  يارب 

اب مسینردم  تسپ   » نردم اسپ  ياه  تسینیمف  دـندوب . نادرم  اب  يواسم  قوقح  اب  نانز  يارب  ارگدرخ  تیـصخش  نتخاس  هب  لیاق  هک  دـندوب 
تارکفت هک  تفگ  دـیاب  ـالامجا  هتبلا  ( 7 .«) تسا هدـش  مسینیمف  رد  یگتفـشآ  ببـس  نانز ، تیوه  يانعم  باب  رد  یـساسا  تـالاؤس  حرط 
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دقن لـباق  و  تباـث ، هرازگ ي  ره  هب  داـقتعا  مدـع  تسا . هدـمآ  نوریب  هنینردـم  لد  زا  مسینیمف ، هـلمج  زا  يا ، هـنیمز  ره  رد  ینردـم  تـسپ 
نآ ياضتقم  هکلب  تسین  هتینردم  ضقانم  نردم  تسپ  هاگن  اذل  دش ; دهاوخ  زین  هتینردم  دوخ  ریگ  نماد  ًامتح  يا  هدیا  رکفت و  ره  نتسناد 
اهنآ هیجوت  يارب  هک  مه  ردـق  ره  تسین  یلکـشم  راک  یمدآ  لقع  يارب  ضقانتم  هیـضق ي  ود  صیخـشت  هک  تسا  نشور  نکیل  ( 8 .) تسا

ناـسکی و تروـص  هب  تیعقاو  كرد  یعدـم  هک  يا  يرکف  بتکم  ره  هک  تسا  دـقتعم  نردـم  تسپ  لاـح  ره  رد  میزاـسب . يرظن  ياـنبم 
لباق مه  مسینیمف  سپ  ( 9;) تسا بیرف  رهاظ  هدننک و  هارمگ  مسینیمف ، هچ  مسیسکرام و  هچ  مسیلاربیل  هچ  دشاب ،) هچ  ره   ) دشاب هچراپکی 
ریثأـت تحت  ینز  ره  تیوه  یتـقو  هک  تسا  نیا  نردـم  تسپ  لاؤـس  دـنک . هئارا  صاـخ  يرکف  بتکم  کـی  دـهاوخ  یم  اریز  تسا ; دـقن 

یم سپ  داد ؟ هئارا  يو  زا  يدحاو  فیرعت  ناوت  یم  روطچ  دریگ ، یم  لکش  هبرجت  تیـسنج و  گنهرف ، داژن ، تیموق ، نس ، ریظن  یلماوع 
نوـچ هک  نآ  رب  هوـالع  (10 .«) تسین رمث  رمثم  کیژولوئدـیا ، هاـگودرا  کـی  هب  نز  نیا  ندـناشک  يارب  یـشالت  چـیه   » هـک تـفگ  ناوـت 

نالطب رهم  اهنآ  رب  دیاب  المع  سپ  مسیـسکرام ،)... مسینیمف  لثم   ) دنا تیمزج  زا  رپ  هک  هدـش  انب  یبویعم  يرکف  بتاکم  ینابم  رب  مسینیمف 
یمرب هتینردم  دقن  هب  عقاو  رد  نردـم  تسپ  دـقن  ًایناث  تسین و  هدـش  حرطم  بلاطم  دـقن  ددـص  رد  الوا  هدـنراگن  هک  تسا  نشور  هتبلا  دز .

مـسینیمف هک  تسا  داژن )... گنهرف و  دننام   ) لماوع نیمه  ریثأت  تحت  دیاش  هک  مییوگب  دیاب  یلدـج  لالدتـسا  کی  تروص  هب  اما  ددرگ ;
چیه (، 11) ناهج نانز  مامت  يرهاوخ  رب  ینبم  اه  تسینیمف  ياعدا  مغر  یلع  تسا . هدوبن  یعقاو  يانعم  هب  ناـنز  قوقح  عفادـم  هاـگ  چـیه 

ِناتـسوپدیفس خـیرات ، تداهـش  هب  هدوبن و ، اه  تسینمف  رظن  دروم  تسوپ ، هایـس  هرهچ و  نیگنر  نانز  صوصخ  هب  اـه ، تیلقا  قوقح  هاـگ 
ات هک  دسر  یم  رظن  هب  ( 12 .) دنا هتشادنرب  تسد  داژن  هلئسم ي  زا  یعقاو  روط  هب  زگره  هدنار و  دوخ  نیب  زا  ار  هایـس  نانز  هراومه  تسینمف 
یم دوجو ، نیا  اب  دومن . هئارا  يدحاو  ریـسفت  نآ  زا  ناوت  یمن  هدرک و  دشر  فلتخم  ياه  هدیا  رتسب  رد  مسینیمف  دشاب  هدـش  نشور  نونک 

زا يریـسفت  هچ  ینعی  ( ؟ میناد یم  هـچ  ناـنز  هراـبرد ي  . 1 دـنا : یـساسا  لاؤس  هس  هب  یهد  خـساپ  ددـص  رد  اـه  تسینمف  هک  تفگ  ناوـت 
يرباربان تیعضو  طقف  ای  دنتـسه  متـس  ملظ و  دروم  نانآ  ایآ  میراد ؟ نانز  يارب  یفیرعت  هچ  دوخ  میهد و  یم  هئارا  اهنآ  دوجوم  تیعـضو 

نیا تلع  . 2 يرگید )؟ زیچ  ای  دزاس ، یم  مود  لوا و  سنج  نادرم  اهنآ و  زا  توافت ، نیا  ایآ  دنتـسه ؟ توافتم  ًاتاذ  يدوجوم  ایآ  دـنراد ؟
رما کی  رد  ناشتوافت ، عونت و  مغر  یلع  اه  خساپ  نیا  ( 13 (؟ دوش یم  داهنشیپ  تیعضو  نیا  رییغت  يارب  یّلح  هار  هچ  . 3 تسیچ ؟ تیعضو 

يدرف تایح  هصرع ي  رد  مه  نانز  يارب  اه  تسینمف  هک ، نآ  حیضوت  تسا . نز  هب  نانآ  یتسیلانـسرپ  هاگن  رما  نآ  دنا ;و  كرتشم  الماک 
هک دـنراد  ییاهراکهار  اه و  هاگدـید  داصتقا  تسایـس و  گـنهرف ، ورملق  رد  عاـمتجا ، رد  مه  یگداوناـخ و  یگدـنز  هصرع ي  رد  مه  و 

عفادم یناسک  دنا . قفاوم  نآ  اب  يا  هدع  فلاخم و  هداوناخ  اب  تخس  يا  هدع  لاثم ، روط  هب  تسا ; روآ  تفگش  رایـسب  اهنآ  توافت  یهاگ 
نیا دنتـسه . نانز  یتسدورف  فلاخم  اه  تسینمف  همه ي  اه ، توافت  نیا  مامت  اـب  اـما  دـنا . نآ  فلاـخم  تدـش  هب  يا  هدـع  نینج و  طـقس 
نایم زا  يارب  یتسینمف  تایرظن  مامت  رد  هک  یحرط  تخیرگ . نآ  زا  دـیاب  اما  دوش ، یم  لامعا  فلتخم  ياهرازبا  اـب  لـیالد و  هب  یتسدورف 
ناـنز يارب  ییارگ  تیـصخش  یتسیلانـسرپ و  موـهفم  ناـمه  رب  دـیکأت  دروـخ ، یم  مشچ  هـب  یتـسدورف  يرگن و  تـسپ  هاگدـید  نتـشادرب 

ینابرق هنانز  تایـصوصخ  مامت  يرـسمه و  يردام و  نیب  نیا  رد  رگا  یتح  ( 14;) تسا يدرف  تمارک  تیثیح و  ناهاوخ  هفـسلف  نیا  . تسا
تیاـعر هداوناـخ  روـشک و  تمظع  يارب  شا ، یعاـمتجا  هفیظو ي  يارو  دـیاب  یناـسنا  درف  ناوـنع  هب  نز  فرـش  تزع و  يدازآ ، دـنوش .

هدییاز نانآ  ياه  يزادرپ  هیرظن  اه و  هدـیا  هیقب ي  تسا و  نیمه  یتسینمف  بتاکم  مامت  یلـصا  كارتشا  هجو  هدـنراگن  رظن  هب  ( 15 .) دوش
باسح هب  یقیقح  درف  کی  دنهاوخ  یم  دنـشوک ، یم  يأر  قح  يارب  هدزون  هدـجه و  نرق  نانز  رگا  لاثم ، روط  هب  تسا ; موهفم  نیمه  ي 

نس رامود و  ِرلِک  تارکفت  رد  نرق 19  رد  رگا  تسا ; لیلد  نامه  هب  دـننک ، یم  یفرعم  نانز  یندـم  گرم  هاگیاج  ار  هداوناخ  رگا  دـنیآ ;
دراد داقتعا  رلوف  تراگرام  رگا  تسا و  رکف  نامه  هدییاز ي  دوش ، یم  حرطم  جاودزا  زا  لقتسم  تاذل  زا  هدافتسا  قح  نانز  يارب  نومیس 

اب یتسینمف  بتاکم  یخرب  رد  هتبلا  دوش . یم  یـشان  هدـیا  نامه  زا  زین ، دـننک  هزرابم  لقتـسم  ِدوخ  کی  هب  یبای  تسد  يارب  دـیاب  نانز  هک 
نیب زا  هار  اهنت  ار  نتـشیوخ  رب  نانز  طلـست  هک  لاکیدار  ياـه  تسینمف  دـننام  ددرگ ; یم  حرطم  هاگدـید  نیا  يرت  شیب  تدـش  تظلغ و 
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يرایـسب اه و  لاکیدار  مامت  ساسا ، نیا  رب  دـنناد . یم  نانز  هب  تبـسن  نادرم  زیمآ  تراقح  ياهراتفر  نانز و  دوخ  تراقح  ساسحا  ندرب 
، دنتـسه تذـل  قح  زیارغ و  ياراد  لقتـسم و  ناـسنا  زین  ناـنز  نوچ  هک  دـنراد  داـقتعا  اـه ، تسینمف  لاربیل  یتـح  رگید ، ياـه  تسینمف  زا 

ادج لثم  دـیلوت  زا  دـناوت  یمن  الماک  یـسنج  هطبار ي  سپ  درادـن ، دوجو  دـص  رد  دـص  روط  هب  يرادراب  زا  يریگولج  شور  هک  یمادام 
فیرعت اب   ) نتـشیوخ رب  طلـست  هلئـسم ي  هک  تسا  هجوت  لـباق  ( 16 .) دـنروآ تسد  هب  ار  نینج  طقـس  قـح  زین  ناـنز  هـک  نآ  رگم  ددرگ ،
يرادراب دض  کچوک  صرق  هک  یـشقن  دندقتعم  یبرغ  ناهوژپ  نز  هک  هدش  بوذ  يرادراب  لرتنک  هلئـسم ي  رد  نانچ  نآ  شا ) یتسینمف 

قح بسک  هلئـسم ي  زا  بتارم  هب  درک ، افیا  اه ) تسینمف  عبط  ياضتقم  هب   ) نانآ ياه  ینیرفآ  شقن  رد  لوحت  داجیا  ناـنز و  تفرـشیپ  رد 
یتح تسا . یتسینمف  ياه  تکرح  ساسا  يدرف  لالقتـسا  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  مولعم  فصو  نیا  اب  ( 17 !) دوـب رت  شیب  رت و  مهم  يأر 

یقوقح ياه  محازت  رد  دـنهاوخ و  یم  هداوناخ  ضرع  رد  لقتـسم و  ار  نانز  دنتـسه ، نانز  يردام  شقن  هداوناخ و  هب  دـقتعم  هک  ییاـهنآ 
یسانش تیعمج  ياه  ثحب  رد  لاثم ، روط  هب  ( 18;) دنهد یم  تیولوا  ار  نز  لقتسم  تیصخش  تیدرف و  ًامتح  هداوناخ ، نز و  قوقح  نیب 

رب رایتخا  هطیح ي  رد  نز  قوقح  اریز  دـیامن ; لثم  دـیلوت  هب  راداو  ار  ناـنز  درادـن  قح  دـش ، هجاوم  تیعمج  یفنم  دـشر  اـب  يروشک  رگا 
ات نانز  هب  هنایارگ  تیصخش  یتسیلانسرپ و  هاگن  ( 19 .) دشاب یسانش  تیعمج  تاظحالم  عبات  یخرب  دیابن  تسا و  لاقتنا  لباق  ریغ  شمسج 

یـصخرم شیازفا  ریظن  یتیامح ، ینیمأت و  نیناوق  یتح  دـیآ ـ  یم  رب  یتسینمف  ياه  هتـشون  زا  هک  روط  نامه  هک ـ  تسا  هتفر  شیپ  اـج  نآ 
تسا یکاندرد  هصق ي  نامه  نیا  و  ( 20 .) تسا نانآ  یتیصخش  یلاعت  فلاخم  نانز ، یگتسشنزاب  يارب  رت  کیدزن  دعوم  نییعت  نامیاز و 

هجو هک  دنتـسه  ییاـه  هاگدـید  یتسینمف  تارکفت  تفگ  دـیاب  عومجم  رد  تسا . فورعم  یـسنج » بـالقنا   » هب یتسینیمف  تاـیبدا  رد  هک 
رد طیرفت  عقاو  رد  تسا . ظوحلم  نآ  ياه  هتـشون  رد  فعـض  تدـش و  اب  هک  تسا  ناـنز  لقتـسم  دوجو  رب  یطارفا  دـیکأت  اـهنآ  كارتشا 

شیارگ کت  کت  مسینمف  دقن  ماقم  رد  هک  تسا  حیحـص  هچرگ  تسا . هدومیپ  ار  طارفا  هار  مسینیمف  اب  خیرات ، لوط  رد  نانز  قح  تیاعر 
يداقن یـسررب و  دروم  دنـشک  یم  ریوصت  هب  نانز  بولطم  دوجوم و  تیعـضو  زا  هک  ییانعم  هب  هجوت  اب  دـنوش و  هظحالم  یتسینمف  ياـه 

هب دوخ  تاهج ، ماـمت  رد  نادرم  ناـنز و  يربارب  رب  دـیکا  هیکت ي  ناـنز و  لالقتـسا  رب  یطارفا  دـیکأت  هک  تسا  نشور  نکیل  دـنریگ ، رارق 
اج نادب  ات  اه  تسینمف  هنابلط ي  لالقتسا  ياهدربهار  تسا . هدمآ  یعمج  ياهداهن  هداوناخ و  گنج  هب  هک  ارچ  تسا ;. لمأت  لباق  ییاهنت 
اب دیاب  نانز  يدازآ  هک  دـنا  هداد  شرتسگ  ار  رواب  نیا  ًاتحارـص  ای  ینمـض  روط  هب  اه  تسینمف  ناییاکیرما : فارتعا  هب  هک  تسا  هتفر  شیپ 

نید زا  ام  یتسینمف ، تاداقتعا  طسب  اب  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب  دوش . زاغآ  نادرم  زین  ناکدوک و  هب  تمدـخ  زا  نانآ  ییاـهر 
نیا ربانب  ( 21 .) میا هتفرگ  هلصاف  دنـشاب ، هتـشاد  ار  رطاخ  تیاضر  نیرت  شیب  دوخ  يردام  شقن  زا  نانز  دوش  یم  ثعاب  هک  یفطاع  يراد 

هب هک  يداهن  ره  لباقم ، رد  دوش و  تیوقت  دـیاب  دـنک ، کمک  هنابلط  لالقتـسا  یـشم  نیا  موادـت  داـجیا و  هب  دـناوتب  هک  یقیرط  ره  هیرظن 
نیا هاوخ  تسا ، موکحم  دهاک  یم  يو  لالقتـسا  زا  ای  دـنک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  نز  هعماج ، رب  مکاح  ياهرواب  ای  دوخ و  تاذ  بسح 

رب هک  تساه  تیلوئـسم  عاونا  زا  قراف  هناروحم و  قح  هاگن  تسا ، دـقن  لباق  هک  يرگید  هتکن ي  يرگید . رما  ره  ای  دـشاب و  هداوناخ  داهن 
هدشن یفرعم  فلکم  لوئـسم و  هدش  هدید  ّقحم »  » نز هک  ردـق  نآ  ینعی  تسا ; هدـش  يزاساج  نآ  رد  مسینمف  یتسیناموا  ياه  هیاپ  ساسا 

هدـش هجوت  هداوناخ  رد  وا  لیدـب  یب  ياه  شقن  هب  نز ، يارب  یناسنا  لقتـسم  تیوه  ظفح  رب  دـیکأت  نمـض  ام  ینید  هشیدـنا ي  رد  تسا .
یعیسو فیرعت  اب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  فیلکت  دزاس . یم  قح  يذ  لوئـسم و  يدرف  يو  زا  عامتجا  رد  لقتـسم  تیوه  تسا .

قوقح قاقحا  يارب  هچنانچ  دنک ، یم  فلکم  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  نادرم  هزادنا ي  هب  ار  نانز  دراد ، رکنم  فورعم و  زا  نید  هک 
بلاق رد  هداوناخ  رد  نز  زاتمم  شقن  تسا . هدش  هیبعت  یمالـسا  تعیرـش  رد  يددعتم  ياه  مزیناکم  زین  وا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ـ 
ياراد  ) یقوـقح یتیـصخش  يو  يارب  زین  يرـسمه  شقن  هئارا ي  رد  شدرف  هب  رـصحنم  ياـه  تلـصخ  اـه و  یگژیو  نینچ  مه  يرداـم و 

، درف کی  ناونع  هب  تسا : هتفرگ  رارق  عوضوم  تهج  هس  رد  نز  ینید  ياه  هزومآ  رد  عقاو  رد  تسا . هدرک  داجیا  هژیو ) قوقح  فیاظو و 
هدرک داـجیا  یفیلاـکت  قوقح و  وا  يارب  هناـگ  هس  ياـه  تیعقوم  نیا  عاـمتجا ; زا  وضع  کـی  ناونع  هب  هداوناـخ ، زا  وضع  کـی  ناونع  هب 
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یمن بوذ  عامتجا  هداوناخ و  لابق  رد  وا  دوجو  مامت  هک  تسا  هنوگ  نیدب  یناسنا  دوجوم  کی  ناونع  هب  نز  لالقتسا  مالسا  رظن  زا  تسا .
داعبا مسج و  طقف  مادـک  چـیه  درم  نز و  رگید  يوس  زا  دراد . هدـهع  رب  عامتجا  هداوناخ و  لـباقم  رد  یتادـهعت  لاـح  نیع  رد  یلو  دوش ،

زا دـعب  ییارگ  هدام  زا  هک  متـسینمف  تسا . یتسینمف  ياه  هزومآ  فالخ  ًاقیقد  نیا  دـنراد ;و  حور  مان  هب  یتقیقح  هکلب  دنتـسین ، ینامـسج 
هک حور ـ  زا  نز  يرادروخرب  نیاربانب ، دنیب . یمن  يرگید  هیواز ي  نز  يارب  يدام  ياه  هبنج  زج  هب  تسا ، هدـش  بارـشا  ًالماک  سناسنر 

بلاق مسج و  دوجو  تسا ;و  كرتشم  فیلاـکت  قوقح و  دـیلوت  ثعاـب  یمـسج ، كرتشم  داـعبا  و  تسا ـ  درم  وا و  نیب  كرتشم  یتقیقح 
نز هچ  ناسنا  هجیتن ، رد  ( 22 .) تسا صتخم  فیلاکت  قوقح و  ندش  ادیپ  ثعاب  هژیو ، یناور  تایصوصخ  یخرب  هنادرم و  هنانز و  صتخم 
یم شیامن  هب  یتقو  ار  دوخ  تایح  ياه  هولج  نیرتابیز  یلو  تسا ; لوئـسم  بطاخم و  درف  کـی  ینید  ياـه  هزومآ  رد  درم ، هچ  دـشاب و 

، تسا ینتفگ  دریگب . هلـصاف  اه  یهاوخدوخ  زا  دنک و  ادـف  یمومع  حـلاصم  يارب  ار  دوخ  تیدرف  نواعت ، تشذـگ و  راثیا ، اب  هک  دراذـگ 
تیـسنج هک  يا  هلوقم  دزادرپ . یم  ادخ  اب  ناسنا  هطبار ي  هب  هک  هدـش  زاب  تیدوبع  مان  هب  يا  هلوقم  ینید  بان  رکفت  رد  اه ، نیا  رب  نوزفا 

تقیقح هار ، نیا  يارب  مزـال  رازبا  هک  نآ  هچ  دنـسرب ; یلاـعت  هـب  دـنناوت  یم  نآ  جرادـم  یط  اـب  نز  هـچ  درم و  هـچ  درادـن . یهار  نآ  رد 
هب (. 2 . ) ص 10ـ11 نانز ، یعامتجا  شبنج  لشیم ، هردـنآ  (. 1  ) اهتـشون یپ  تسا . تیـسنج  زا  قراف  ًاساسا  هک  تسا  حور  مان  هب  يدرجم 
یم یگدنز  نرق 14  رد  هک  درک  حرطم  يوسنارف  ازیپود  نیتسیرک  ار  نارـسپ  نارتخد و  هب  ناسکی  شزومآ  هدیا ي  راب  نیلوا  هک  لیلد  نیا 

. درک یم  حرطم  سنج  ود  توافتم  شزومآ  هجیتن ي  ار  نآ  هکلب  تسناد ، یمن  اهنآ  تعیبط  زا  یـشان  ار  نانز  نادرم و  تواـفت  يو  درک ;
، عجرم نتلوب  زا  لقن  هب  مسینیمف ، دروفلیو ، کـیر  (. 3 . ) دندرک لابند  تفارک  نوتسلو  يرم  نرق 18  رد  لتسآ و  نرق 17  رد  ار  رکف  نـیا 
(. 7 . ) ص 113 نانز ، یعامتجا  شبنج  لشیم ، هردـنآ  زا  لقن  هب  (. 6 . ) ص 57 نامه ، دروفلیو ، کیر  (. 5 . ) ص 36 نامه ، (. 4 . ) ص 36
(. 10 . ) نامه دروفلیو ، (. 9 . ) لوا لصف  يداقتعا ، هشیدنا ي  هتینردـم و  يدـمحا ، کباب  ر.ك  (. 8 . ) ص 68ـ69 نامه ، دروفلیو ، کـیر 
(. 12 . ) نانز یـسانش  هعماج  رلک ، سالاو  رالماپ ، توبا ، یتسینیمف ر.ك : ياه  هاگدید  رد  هژاو  نیا  هاگیاج  زا  یهاگآ  يارب  (. 11 . ) نامه

هعماج هیرظن  زرتیر ، جروج  (. 13 . ) ص 199 یسانش ، هعماج  زندیگ ، ینوتنآ  ص 66 و  نامه ، دروفلیو ، کیر  رت ر.ك : شیب  عالطا  يارب 
سیلگنا و ياه  تسینمف  (. 16 . ) ص 125 نامه ، (. 15 . ) ص 106 نامه ، لشیم ، هردنآ  (. 14 . ) ص 462-81 رصاعم ، نارود  رد  یـسانش 

ياه شالت  اب  تسا . نز  هب  يرازبا  هاگن  موادت  مالعا  نینج ، طقس  زاوج  مدع  هک  دندقتعم  دنتسه و  نینج  طقس  زیوجت  راد  مدرـس  اکیرمآ 
ياهروشک همه ي  هتـشذگ ، لاـس  یط 20  و  ( 1978) ایلاتیا ( 1975  ) هـسنارف ( 1973  ) اـکیرما ( 1967  ) سیلگنا رد  هنافـسأتم  هدـع ، نـیا 

، لشیم هردنآ  دنناد . یم  زاجم  ینامرد  طقس  بوچراچ  رد  ار  يدازآ  دنلریا  ایناپسا و  کیژلب ، هتبلا  دندرک . ینوناق  ار  نینج  طقس  ییاپورا 
نیا قیداصم  ام  (. 18 . ) ص 61-60 دوب ، مردام  اب  قح  نیلزور ، نوتـسلاو  انیبجریو  دـنلراف و  کـم  اراـبراب  (. 17 . ) ص 119-118 نامه ،

رت ر.ك: شیب  عـالطا  يارب  (. 20 . ) ص 126 نامه ، لشیم ، هردـنآ  (. 19 . ) درک میهاوخ  حرطم  نویـسناونک  زا  یلیـصفت  ثحب  رد  ار  هاگن 
رد ار  رما  نـیا  رت  شیب  حیـضوت  (. 22 . ) ص 242 ش 18 ، نانز ، باتک  همانلـصف ي  هداوناخ ،» هدـنیآ ي  ناـنز و  (. » 21 . ) ص 134 نامه ،

www.women.org.ir/ دنوسالع ف. هدنسیون : دییامرف . هظحالم  يدعب  تاحفص 

نانز ندب  ینمیا  متسیس  رب  یئوشانز  یگدنز  ریثأت 

تسا ياهزات  تاقیقحت  لصاح  عوضوم  نیا  دشابیم  لهأتمنانز  زا  رتمک  دناهدش  ادج  ناشنارسمه  زا  هزات  هک  نانز  ینمیا  متسیس  تیلاعف 
ناشن هتـشذگ  ياـهلاس  کیژولویمدـیپاتاعلاطم  تسا  هتفرگ  تروص  جاودزا  ینمیا و  هطبار  دروم  رد  سانـشراتفرنادنمشناد  طـسوت  هک 

ویاـهوا هاگـشناد  نادنمــشناد  تـسا  لـهأتم  ناـنز  زا  رتـالاب  فـلتخم  ضارما  رثا  ربهـقلطم  دّرجم و  ناـنز  ریم  گرم و  نازیم  هـک  دـهدیم 
شـش فرظ  رگید  هورگ  یلو  دندوب  یکرتشمیگدنز  ياراد  هورگ  کی  نانز  دنداد  ماجنا  نانز  زا  هرفن  هورگ 38  ود  رد  ار  ینمیاتیلاعف 
ینمیا متسیسدننک  لمع  تسرد  دناهتـسناوت  يداصتقا  یعامتجا  فلتخم  ياهروتکاف  دروم  ردهورگ  ود  نیا  دندوب  هدرک  هکراتم  ریخا  لاس 
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ار دوخ  ساسحا  زونه  هک  یئاهنآ  هقلطم  نانز  نیب  رد  نینچمه  . داد ناشن  يرتفیعض  ياهشنکاو  رگید  نانز  هب  تبـسن  هدرک  هکراتم  نانز 
ناشیلبق رهوش  هب  تبـسنهک  دوب  ینانز  زا  رتدـیدش  ینمیا  متـسیس  تیلاـعف  دوکر  یگدرـسفا و  دـندوب  هدرک  ظـفحناشنارهوش  هب  تبـسن 

دوب ینانآ  زا  رتمک  دندوبن  یضار  دوخ  یئوشانز  یگدنز  زا  هک  هتسد  نآ  ینمیامتسیس  تیلاعف  زین  لهأتم  نانز  نیب  رد  دنتشادن . یـساسحا 
ياهراشف عقاو  رد  دش  هدهاشم  یگدرـسفازا  يرتشیب  تاجرد  یـضاران  لهأتم  نانز  رد  نینچمه  دندوب . رادروخرب  یبولطم  یگدـنززا  هک 

متـسیستیلاعف رد  یگدـنز  تامیالمان  رگا  تسا  هتـشاد  قفومان  ياهجاودزا  اب  هسیاقم  رد  ینمیاتیلاعف  شهاک  رد  يرتمک  ریثأت  یگدـنز 
هک ار  ییاهمزیناکم  اهروتکاف و  يژولویبدیپا  ملع  دهدیمشیازفا . ار  ینمیا  متـسیس  تیلاعف  تامیالمان  نآ  شهاک  ًاعبط  دراد  ریثأت  ینمیا 
رهو نز و ش  هک  یئاهجاودزاهک  مینیبیم  سپ  دنکیم . یسررب  تسا  هعماج  کی  دارفا  زا  یـشخب  رد  يرامیبکی  شرتسگ  هدننک  لرتنک 

ره مسجرب  یتح  یئوس  تارثا  هچ  دـناهدوبن  فقاو  ماقم  نیا  رد  شیوخ  یقیقحهاگیاج  هب  کی  ره  هدرکن و  هعلاـطم  ار  جاودزا  هماـن  نیئآ 
رد اهنت  دشاب  رگا  و  دوش ، ادیپ  ياهداوناخ  ردتسا  لاحم  دصرددص  روط  هب  یقالخا  قفاوت  تسا  ملـسم  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیمکی 

، رهقدـننک یگدـنز  مهاـب  دـنهاوخب  رفن  ود  تسا  یعیبـط  يرما  هداوناـخ  رد  فـالتخا  هک  دنلئاقناسانـشناور  ًـالوصا  تسا  نیموـصعم  نیب 
فالتخا و رهق ، دننک  یگدنز  مهاب  دنهاوخب  رفن  ود  تسایعیبط  يرما  هداوناخ  رد  فالتخا  دیاب  یلو  دیآیم  شیپ  كاکطصا  فالتخا و 

ملع ياملع  همه  تسالکشم  ندرک  دنویپ  ار  هتسکشب  هشیش  اریز  دوشن  تبحم  هشیـش  گنـس  فالتخا  دیابیلو  دیآیم  شیپ  كاکطـصا 
ُهّللا َرِفْغَی  ْنَا  َنُوبُِّحتّالَا  اوُحَفْـصَِیلَو  اوُفْعَِیلَو  . » ددرگیم لح  لئاسم  زايرایـسب  حفـص  وفع و  اـب  هک  دـنوشیم  رکذـتم  هنیمز  نیا  رد  قـالخا 
نیا اب  نتفرگ و  هدیدان  ار  یفنم  تاکن  ندیدار و  تبثم  تاکن  ینعی  حفص  ندیـشخب  ندید و  ینعی  وفع  نتفرگ  هدیدن  ینعی  حفـص  ْمَُکل . »

نآ هبلهاج  دارفا  هک  یتایآ  زا  رگید  یکی  ددرگیم . تبحم  عیرـس  يروراب  ببـس  هک  دنروآیمتسدب  یقیفوت  نیجوز  یگدنز  رد  شور 
تسا نیادننامیم  هرهب  یب  هیآ  قیقد  ریسفت  تخانش  زا  عقاو  رد  دنرادیم و  اور  نانز  هب  ار  یمتـسو  هجنکـش  هنوگره  هدرک و  ادیپ  کسمت 

زا یچیپرـس  ینعی  زوشن  ًالیبسَّنُْهیَلَع .» اوُْغبَت  ' الَف ْمُکَنْعَطَا  ْنِاَف  َّنُهُوبِرـْضاَو  ِعِجاضَْملا  یف  َّنُهُورُجْهاَو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفا  ' خـَت یتـّاللاَو  »
تاـیح همزـال  دوشیم  حرطم  ياهلئـسم  هچ  زا  يریگـشیپ  يارب  برـض  ترجههظعوم و  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ًـالوا  ربکت . يور  زا  تعاـطا 

دنزادرپب لئاسم  لح  هب  شزاس  ریبدتو و  لقع  اب  دنرادرب و  دانع  تجاجل و  زا  تسد  كرتشم  یگدنز  رد  درم  نز و  هک  تسا  نیاكرتشم 
تعاـطا زا  نز  هک  يدراوم  رد   - 1 دوریم : راکب  دروم  ود  رد  زوشن  تغل  یبهذم  حالطـصارد  دنوش . مدقـشیپ  نادرم  دـیاب  رما  نیا  رد  و 

یئانتعا یبنز  قح  يادا  رد  هدومن و  هحماسم  شاهفیظو  اب  هطبار  رد  رهوش  هک  يدروم  رد  تسوا 2 -  هفیظو  هکیلاح  رد  دنز  زابرس  رهوش 
نیکمـست رهوش  ربارب  رد  دنز و  زابرـس  دوخ  بجاو  فیاظوزا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  نز  بناج  زا  زوشن »  » یهاگ دیامن . يراگنا  لهـس  و 

رد دیاب  هک  ار  یفیاظوو  دنک  یهاتوک  رـسمه  بجاو  قح  يادا  رد  درم  هک  یماگنه  هب  تسا  قداص  مه  نادرمدروم  رد  زوشن  هتبلا  دیامنن .
رد تسا  حرطم  بجاو  قوقح  يادا  ةدودحم  رد  اهنت  نیجوز  زا  کی  رهدروم  رد  زوشن  دراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  دهد  ماجنا  هنیمز  نیا 

توعد شـشخبو  قافرا  هب  ار  ود  ره  هدومن و  راداو  رگیدـکی  لمحت  هب  ار  نیجوز  ادـتبا  مالـسا  دوشیم . ثحب  نز  زوشن  درومرد  هیآ  نیا 
نیا هلحرم  یط 3  نز  هیحور  تیـساسح  هب  هجوت  اب  لاح  نیعرد  ددرگن  یـشالتم  هداوناـخ  ماـظن  هک  دراد  رارـصا  ینعم  نیا  رب  دـنکیم و 

زا دیـشروخ  دننامه  دشابفطلت و  تبحم و  زا  راشرـس  هک  دنیوگ  ار  یمالک  هظعوم  نوظعف  : ) دـنپ هلحرم   - 1 دیامنیم . نامرد  ار  هلئسم 
یفطاع و لالدتـسا  هب  دـیاب  نانز  اب  دروخرب  رد  دـهدیم ، لیکـشت  ناهرب  ولیلد  زین  ار  نآ  ساسا  درایب و  یمرگ  رون و  نآ  بناوج  یمامت 
یمالسا و ياهویش  هتشگرب و  شیوخیلصا  شور  هب  دوشیم  هتـساوخ  رـسمه  زا  تبحم  زا  راشرـس  نابز  اب  هظعوم  رد  درکهیکت  یـساسحا 

 - هاـگنآ 2 تشاد  رارـصا  هلئـسم  نیا  رد  شیوخ  تجاـجل  داـنع و  رب  زین  نز  دوبن و  قـفومهلحرم  نیا  رد  درم  رگا  دریگ . شیپ  رد  یناـسنا 
شیامزآنیا دننک  ساسحا  ود  ره  دنـشچب و  ود  ره  ار  یتقوم  یئادـج  معط  دـهاوخیم  رتسب . رد  ینیزگ  يرود  جاضَّملا -  یف  َّنُهورُجهاَو 

نیا دشاب . هتشادن  يدوس  ینامیـشپ  هک  دنوش  نامیـشپ  هاگنآو  دننک  دروخرب  نآ  اب  خلت  یتروصب  تسا  نکمم  دعب  هک  تسا  یتقیقح  کی 
كرد ار  یئادج  ینارگ  ود  ره  نیفرط  دنکیم . سوسحمو  سوملم  رادـقم  کی  ار  نارجه  راب  ینیگنـس  هک  تسا  يرایتخا  ترجاهم  کی 
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ره رتشیب  برق  بیسوود  ره  يرادیب  ثعاب  رجه  دوخ  اسب  هچ  دنوشیم ، جراخ  لایخ  هنحـص  زا  دنریگیمرارق ، رجه  تیعقاو  رد  دننکیم ،
درم دوزفایم و  شدوـخ  رارــصا  رب  نز  دیــشخبن و  يریثأـت  مـه  یتـقومرجه  نـیا  رگا  دـنکیم  عیــسو  ار  مهاـفت  ياـههنیمز  ددرگیم  ود 

اما دـینزب  ار  نانآ  نهوبرـضاو -   - 3 دوشیم . هداد  روتـسد  نیموس  هک  تساـجنیا  دوبن  یئادـج  هب  لـیام  دـنک و  ظـفحار  نز  تساوخیم 
بویا ناتـساد  رد  دـنکیم . نایب  مه  ار  ندز  دـح  دـشاب  ینامـسج  رازآ  تروص  هب  ندزهک  تسا  هدادـن  قح  درم  هب  زگره  مالـسا  هنوگچ 

برـضلاهنِا ینعی  ندز  عون  دـندومرف : رقاـب  ماـما  نزب  ار  وا  رادرب و  كزاـن  فلع  هتـسد  کـی  ًاثغَـض .» َكِدَِـیبْذُخ   » تسا هدـمآ  شرـسمهو 
نیا یمالـسا  دید  زا  هک  اریز  ددرگ  هایـس  ای  دوبک  ای  زمرقندب  هک  دنزب  يدح  هب  درادـن  قح  درم  دـنزب ، ار  نز  كاوسم  پوچ  اب  كاوسلاب 

. ددرگیم رتـسبمهنز  نآ  اـب  هاـگنآ  دـنزیم  ار  شیوـخ  نز  هک  يدرم  زا  دـیامرفیم  بجعت  ربماـیپ  ددرگیمهید . صاـصق و  بجوـم  رما 
بجعت و  دیشکیم ، شوغآ  رد  دیروآیمرد و  شندرگ  ربتسد  سپس  دینزیم و  ار  نز  امش  ایآ   ) اهِِقناِعب ُلِظَی  َُمث  ةأرَملا  مکُدحا  برضیا 

نیا و  اهب . تبرـض  ٍدیب  ةأرملا  قناعت  فیک  دـنک . هقلح  نز  ندرگ  هب  هدز  ار  نز  هک  یتسد  نامه  اب  يدرم  تسانکمم  هنوگچ  هک  دـنکیم 
رش ریخ و  نیبهک  یماگنه  يریگیم  میمصت  هنوگچ  وت  هک  دندرک  لاؤس  یصخش  زا  قداص  اما  تسایگدنمرـش  ۀیام  ًادج  یقالخا  رظن  زا 

ریخلا نم  راـتخا  مراد  يرگید  هیامرـس  نم  منکیمن  ار  راـکنیا  نم  دومرف : ترـضح  منکیم  باـختنا  ار  ریخ  نم  تفگ  وا  يریگیم  رارق 
هب ار  مدوخ  مریگبار و  رتهب  ات  منکیم  اهر  ار  بوخ  کی  مینکیم  باختنا  ار  رتبوخ  بوخ  ود  نیب  زا  نم  امهرـشرشلانم . رذـحا  اـهریخ و 

ياههدغ ای  اهلمد  ندروآ  نوریب  يارب  اهیحارج  میوجیم  زارتحا  رتتخـسرش  زا  مریگ  رارق  يرـش  نیب  یتقو  منکیمن و  لوغـشم  يزیچ  ره 
درد نیا  یحارج  يوقاچ  زا  ریغ  اب  هکدنـسرب  هجیتن  نیا  هب  دصرددص  هک  یماگنه  دنکیم  لتخم  ار  صخـش  تمالـس  هک  تسایکانرطخ 

ماـمت اـب  دراد  هجلاـعم  ناوـنع  تسین  ندرک  هیبـنت  ندز و  ینعم  هب  یحارج  نیا  درببوقاـچ  هب  تـسد  دـیاب  حارج  ریزگاـن  دوـشیمن  ناـمرد 
ماقم رد  هیآ  تسایلک  نوناق  کی  نیا  دوش  لابقتسا  رتمک  ياهررـض  زا  دیاب  رتشیب  رطخ  عفر  يارب  دوشیم . هتـشاذگ  هحـص  نآ  يوردرد 
نآرق تـسین  رهوـش  نز و  تقفاوـم  بـلج  يارب  یهار  چـیه  هکدوـشیم  ماـجنا  یلاـح  رد  لـحارم  نـیا  سپ  تـسا  یئادـج  زا  يریگوـلج 
لئاسم درم  دینک  مادقاتسا  نکمم  هک  هار  ره  زا  دیهدب  دیهدب ، تاجن  ار  طوقس  لاح  رد  دنمدرد  هداوناخ  نیاتسا  نکمم  رگا  دیوگیم 
یطیحم رد  دیامن  كرد  ار  يو  زین  وا  دنک  یعـسو  دـنک  كرد  اروا  دـیامن  وگزاب  شیارب  ار  راک  راثآ  دـنک  حیرـشت  نز  يارب  ار  یگدـنز 

تهج نیا  رد  ار  نز  رکف  دـناوتیمهک  یهار  ره  زا  دـهد  رکذـت  نز  هب  ار  تاراسخ  دوش  رازگرب  تاثحابم  نیا  تیمیمـصو  هفطاع  زا  ولمم 
زا ار  وا  عقاو  رد  دـیامن . توعد  كزان  رایـسب  هلیـسو  کـی  اـب  ندز  ینعم  هب  برـض  سپـس  تقوم و  ترجه  هب  ار  وا  هاـگنآ  دـیامن  نشور 
هک تسا  یئاج  رد  برـض  دراد . نز  هب  تبـسن  درم  هک  تسا  ياهقالعتدش  تهج  هب  نیا  دهدیم و  تاجن  یـشک  هداوناخ  یـشکدوخ و 

دورطم روفنم و  هکلب  درادن  یـشزراهنوگچیه  اهنت  هن  دوشیم  یئادج  ببـس  برـض  دوخ  هک  یئاج  رد  الاو  دشخبیممایتلا  دنکیم ، جالع 
لحم هناـخ  یتروص  نینچ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یناویح  يراـتفر  وا  اـب  دزاـس و  دوخریـسا  ار  نز  يدرم  هک  تسا  تلاـهج  یعون  نیا  تسا 

http://www.wsiri.org اهل حبقیالو  دینکن . ییوشرت  یتح  نز  هب  دیوگیم  مالسا  ددرگیمنشمارآ .

نا ـ ملسم نز  تا  ـ یح ـد  ید ـ جت ـی و  مالسا بالقنا 

ناملـسم نز  تایح  دـیدجت  تهج  رد  درک , داجیا  قیمع  ـی  لو ـ حت داعبا  همه  رد  هک  نا  ــ نچمه ـی  نیمخ ما  ـ ما ير  ـ بهر هب  ـی  مالـسا بالقنا 
نارگید و يرگ )) ـی  لیفط  )) زورید ات  رگا  تخاس . لو  ـ حتم هعماج  ـر  شق ـن  یا رد  ار  اهشزرا  داهن . اجب  دو  زا خـ يا  هد  ـ ننک نییعت  ـش  قن زین 
ـش یارآ نانز  زا  يا  هدو  نایم تـ رد  زورید  ـر  گا تسا . شزرا  لالقتـسا ))  )) و ـن )) تـشیوخ هب  تشگزاب   )) زورما دوب , شزرا  ـی )) گنهرب ))
ـی قرت هناشن  ندش  رهاظ  هدنبیرف  يرهاظ  اب  لفاحم  ـس و  لاجم نابایخ و  هچوک و  رد  ـن و  تـسارآ یبرغ  ياهدم  ماسقا  هب  ار  دو  ندر و خـ کـ

روضح لیاسم و  ثداوح و  لیلحت  هیزجت و  ـی و  گنهر یعا و فـ ـ متجا ـی  ـسا ـ یـس يا  هصرع هـ هب  دورو  بالقنا  تکرب  هب  دو , تفرـشیپ بـ و 
زا لماک  ـی  یاهر يار  بالقنا بـ يزور  ـ یپ لیاوا  رد  دو  قیمع خـ شر  ـ گن ـی بـا  نیمخ ماما  دش . شزرا  ـن , تـشاد ـش  یوخ تشونرـس  رد  لاعف 
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لو ـ حت تکرب  هـب  ( 29 ((.) تسا ـی  برغ ياهد  زا مـ ند  ـ ـش اـهر  ورگ  رد  ندـش  مدآ   )) هک دـنداد , رادـشه  ناـنز  هب  برغ  لذـتبم  گـنهرف 
ـی و نید تاداقتعا  زا  عافد  يارب  ار  دو  دیشر خـ ناد  ـ نزرف هک  ینانز  در , روهظ کـ نا  ـ ملسم ناو  ـ نا تایح بـ رد  ـی  یابیز ياه  هو  ـ لج اهـشزرا ,

نادـنزرف هک  ـی  ناردام دـندرک . راختفا مـی  نآ  رب  هکنیا  رتمهم  هداتـسرف و  هاـگنابرق  هب  ـش  یو تیو خـ لالقتـسا و هـ یناـسنا و  ياهـشزرا 
نارهو ـ ـش هک  ـی  نارـسمه دندرمـش . راختفا مـی  دوخ  يارب  ار  نآ  دـندرک و  تیبرت مـی  ـن  ید هار  رد  ند  ـ ـش ـی  نابرق يارب  ار  دو  ددـعتم خـ

ياهتبیـصم اـهیراتفر و  همه گـ ـد و  ندر قـیو مـی کـ ــ ـشت در  ـ بن يا  ههبج هـ رد  رو  ـ ـضح هب  تـقیقح  قـح و  زا  عا  ـ فد يار  ار بـ دو  ناو خـ جـ
دندرک تیبرت مـی  رد  نو پـ ار چـ ناشنادنزرف  نا , ــــ نآ تداهش  ترو  رد صـ ـد . ندروآی ـ من ور  ـ با هب  هد و خـم  ـ یر ناج خـ هب  ار  اهنآ  ناد  ـ قف

هب تیاضر  لامک  اب  هدرک و  جاودزا  نازابناج  يرا بـا  ـ کاد را و فـ ـ ثیا لامک  اب  هک  ـی  ناو نار جـ ـ تخد هچ  ـد . نـشاب نانآ  هار  ـش  خب موادـت  ات 
اـهترارم و ـی  خلت رب  ار  اد  هار خـ دـهاجم  هـب  تبـسن  يراکادـف  راـثیا و  ینیریـش  دـندرک و  راـختفا مـی  نآ  رب  هدـمآ و  رد  ناـنآ  تـمد  خـ

بنیز شا  ـی  مارگ تخد  و  (س ) ارهز ترـضح  زا  ماهلا  اب  نانز  هملک  کـی  رد  دـنداد . یم  حـیجرت  نازاـبناج  اـب  ـی  گدـنز ياـهیراو  ـ ـشد
ار ـی )) تلادـع ـم و بـی  لظ هزرابم بـا   )) و يرا )) ـ کاد را و فـ ـ ثیا ((, )) او ــ قت فا و  ـ فع  )) گنهر فـ ـی , نا ـ ـسنا ياهـشزرا  گـنهر  فـ (س ) ار ـ بک
ـن یا موادت  رد  هک  تسام  هفیظو  کنیا  و  دندو . ـ من يراب )) دنب و  یب  یگنهرب و   )) و یتسرپدم ))  )) و يرگ )) یلیفط  گنهرف   )) ـن یزگیاج
م. ــ یزا ها سـ ـ گآ هداد , خر  ـی  مالسا بالقنا  تکر  هب بـ هک  یلو  ـ حت قمع  زا  ار  ناناو  ـم و جـ یشوکب هدنیآ  ياهلـسن  هب  نآ  لاقتنا  گنهرف و 

رهم 78 هرامش 91 ـ  نز ـ  مایپ  همانهام 

هتینردم تنس و  شکاشک  رد  نز 

، ناشیا یملع  ياه  شـالت  دنـشاب ؛ یم  مق  ۀـیملع  ةزوح  زا  داـهتجا  ۀـجرد  ياراد  لاس 1338 ، دلوتم  نایورغ ، نیملـسملاو  مالـسالاتجح 
رب يدمآرد  «، » افـش ناهرب  شراگن  قیقحت و   » هلمج زا  فلتخم ، ياه  هتـشر  رد  باتک  دلج  جنپ  تسیب و  زا  شیب  فیلأت  سیردـت و  لماش 

یناهج رد  دـشاب . یم  تسد  نیا  زا  يراـثآو  مسیـسکرام » یقـالخا  هاگدـید  رب  يدـقن  «، » افـش مزمز  «، » ینید مزیلارولپ  «، » هفـسلف شزومآ 
هک يدـیدج  بتاکم  نونکات  هتـشذگ ، نرق  ود  یکی  رد  هک  روطنامه  دـنرادروخرب . يا  هژیو  هاگیاج  زا  يرکفنـشور  ياـه  ثحب  ینونک ،

مسیلارولپ و تایرظن  رد  نوگانوگ  داعبا  اب  هک  ییاج  ات  دـنا  هدومن  روهظ  دـنهد ، یم  لیکـشت  لقع  ًاهاگ  سح و  هبرجت ، ار  نآ  ياه  هیاـپ 
یم حرطم  رانک  هشوگ و  رد  توافتم  یتاـنایب  اـب  ررکم و  هتینردـم ، هک  یثحاـبم  زا  یکی  ناـیم ، نیا  رد  دـیامن . یم  خر  رتشیب  کـیتونمره 
چیه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدـنامن  نوصم  دـیدرت  کش و  ییارگ و  یبسن  دـیدج ، تارییغت  زا  هک  دـشاب  یم  نانز  لـئاسم  دـنک ،

کش و اب  هلباقم  هار  نیرتهب  دسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا  دنیامن . لح  ار  نانز  تالکـشم  زا  یلکـشم  دـنا  هتـسناوتن  دـیدج ، بتاکم  زا  کی 
هب حلسم  تنس و  نآرق و  هب  انشآ  ینادهتجم  دوجو  نیاربانب  دندوب . نآ  سسؤم  هر ،) ) ماما ترضح  هک  تسا  ییایوپ  داهتجا  نامه  تیبسن ،

ریسم هب  یبایتسد  يارب  تهج ، نیدب  دنرادرب . هار  رس  زا  ار  نانز  تالکشم  دمآزور ، هقف  اب  ات  دشاب  یم  مزال  ناکم  نامز و  تخانش  حالس 
ار تاماهبا  نیا  دنچ ، یتالاؤس  حرط  اب  ات  هدیـسر ، نایورغ  نیملـسملاو ، مالـسالا  تجح  تمدخ  هب  بیـشن ، زارف و  رپ  هار  نیا  یگنوگچ  و 

هژورپ ینید ، رکفنشور  رظنم  زا  رتکد ! ياقآ  بانج  میئامن . یم  ار  ینادردق  رکـشت و  لامک  ناشیا  تدعاسم  يراکمه و  زا  میزاس . عفترم 
رذگ اب  هک  تفای  ناوت  یم  ینیمضت  هچ  فصو ، نیا  اب  دوش . یم  ققحم  نآ  لیذ  رد  نید  يزاسزاب  هک  تسا  تنـس » ندرک  نردم   » یلـصا

ددرگن و هتینردم  یحارج  ای  شیارآ و  دنمزاین  يرصع  نید  دوشن و  لیدبت  دیدج  یتنس  هبدوخ  ارذگ ، ۀجیتن  لاقتنا و  لوصحم  نیا  نامز ،
هداد ناشن  یخیرات  هبرجتا  هتبل  ؟ا  تس مادـک  نید  نیرخآ  ندوب  یناهج  ندوب و  ییاهن  یهلا ، نایدا  ندوب  زور  هب  اب  رما  نیا  كارتشا  ۀـطقن 

یـسایس و يداـصتقا ، یناـکم ، یناـمز ، طیارـش  رظن  زا  هتینردـم  تـسا . هدرکن  ضوـع  ار  دراوـم  ماـمت  يرـصع ، تارییغت  تـالوحت و  هـک 
یلصا رصانع  هک  ارچ  دراد . دوجو  یتاکرتشم  هتینردم  تنـس و  نیب  اما  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  رـشب  خیرات  رد  ار  يدایز  تالوحت  یعامتجا ،

، تشادن دوجو  یتاکرتشم  ناگتـشذگ  ام و  نیب  درک ، یم  رییغت  یناسنا  داعبا  ۀمه  ًاعقاو  رگا  دـننک . یمن  رییغت  ناسنا ، ترطف  رد  هاگ  چـیه 
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مه هدنیآ  هب  تبسن  هتشاد و  یهباشم  هوجو  ناگتشذگ  اب  هک  سب ، نیمه  ترطف ، تابث  رد  سپ  میدوبن . هدنیآ  لئاسم  سدح  هب  رداق  یتح 
نردم و تسپ  یتح  دنتسه ، یناکمارف  ینامزارف و  درذگ و  یمن  اهنآ  رب  نامز  هک  دنتسه  يرطف  لوصا  يرس  کی  ینعی  میراد . یتایسدح 

رـصنع کی  رییغت ، دـهد . رییغت  ار  لئاسم  یخرب  دـناوت  یم  اهنت  هکلب  درادـن ، ار  لئاسم  مامت  ندرک  ضوع  تردـق  ییاناوت و  زین  مسینردـم 
يدام ياذـغ  كاشوپ و  رد  هک  یتالوحت  اما  تسا ، تباث  يرما   … هیذـغت ، كاشوپ ، هب  اهناسنا  زاین  لصا  ًالثم  تسا ، سوملم  سوسحم و 

یم درآ  ار  مدـنگ  هتـشذگ ، نامز  رد  هک  ییاههاگتـسد  تالوحت  رییغت و  هب  امـش  دـتفا . یم  قافتا  نامز  رورم  هب  دریگ ، یم  تروص  ناسنا 
نیا رد  هک  يدایز  تارییغت  هجوتم  لاح ، نیا  رد  دریگ ؛ یم  ماجنا  راکنیا  روطچ  هک  دینک  هسیاقم  لاح  نامز  اب  ار  نآ  دینک و  هاگن  دـندرک 

. تسا هدرک  رییغت  نآ  لـیاسو  طـقف  تسا ، ندرک  درآ  ناـمه  تسا  تباـث  هک  هچنآ  هـنیمز ، نـیا  رد  اـما  دـیوش . یم  هداد ، خر  اههاگتـسد 
دنیارف کی  هک  نید ، هب  ناسنا  زاین  تسا  روطنیمه  تسا ، تباث  زاین  کی  زاین  نیا  اریز  دهد ؛ رییغت  ار  اذـغ  هب  ناسنا  زاین  هتـسناوتن  هتینردـم 
یگدنز رد  تالوحت  زا  کی  چیه  نونکات  دنتـسه و  مه  زونه  هدوب و  نید  دـنمزاین  خـیرات  يادـتبا  زا  اهناسنا  تسا . رییغت  لباق  ریغ  تباث و 

ریبعت یلقادح  نید  هب  نآ ، زا  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  ناسنا  يرطف  زاین  نید ، لصا  هک  تسا  نشور  تسا . هدرکن  زاین  یب  نید  زا  ار  وا  رـشب ،
. دیـسر میهاوخ  يرثکادح  نید  هب  هک  تسا  یهاون  رماوا و  هب  لمع  اب  تسین و  اهدیابن  اهدـیاب و  تاروتـسد ، نودـب  ینید  چـیه  یلو  درک .

همئا ای  تسا و  هدمآ  نآرق  رد  حیرـص  روطب  ای  هک  دنتـسه  يا  هعومجم  دهد ، یم  رارق  فیلکت  ضرعم  رد  ار  ناسنا  هک  ییاه  دیابن  دـیاب و 
زا یکی  زا  دیاب  فیلکت  هک  دراد  دیکأت  بلطم  نیا  رب  زین  هعیش ، هقف  دنا . هدرک  هراشا  اهنآ  هب  حیحص ، قثوم و  تایاور  رد  مالـسلا ) مهیلع  )

رگا سپ  تسا . ظوفحم  تایاور  لوصا و  قیرط  زا  ماکحا ، طابنتسا  يارب  لقع  هاگیاج  هتبلا  دشاب . هتـشاد  رابتعا  ات  دوش  ذخا  عبنم ، ود  نیا 
دروم دشاب ، ترطف  هطـساو  هب  نید  لصا  تابثا  روظنم ، رگا  اما  تسا . طلغ  دـشاب ، يدرف  یـساسحا و  نید  نامه  یلقادـح ، نید  زا  روظنم 
هجوتم میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  ناسنا  ناس  نیدب  درادن . یهن  رما و  لقع ، ترطف و  هدودحم  زا  جراخ  نید ، اریز  تسا . ناگمه  لوبق 
تایاور تایآ و  هب  ندرکن  لمع  هزاجا  لقع  میا ، هدرکن  ادـیپ  یلقع  هدـننک  عناق  نقتم و  لیلد  کی  هک  ینامز  اـت  هک ، دوش  یم  بلطم  نیا 
هتشادن مه  ینایحو  هشیر  رگا  یتح  ینعی  میـشاب ؛ مزتلم  دیوگ  یم  تنـسو  باتک  هچنآ  هب  تسیاب  یم  رگید ، ترابع  هب  دهد . یمن  ام  هب  ار 

لقع مه  زونه  تسا ، هدوب  مالسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  ای  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) ربمایپ رظن  هک  میراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  دشاب و 
لیلد لاوقا ، نیا  در  يارب  هک  ینامز  ات  دیوگ : یم  ام  هب  ینورد  تجح  ناونع  هب  لقع  اریز  دـهد . یمن  ار  لاوقا  نآ  اب  تفلاخم  هزاجا  ام  هب 

هک مادک  ره  دیهدب و  رارق  نادنمشناد  ءاملع و  ریاس  لاوقا  رانک  رد  ار  مالک  نیا  يرادن . ار  لوق  نیا  ندز  رانک  قح  يا ، هدرکن  ادیپ  یلقع 
ماـما قداـص و  ماـما  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) ربماـیپ مـالک  هب  تسا  بوـخ  هنیمز ، نیا  رد  دـینک . باـختنا  ار  نآ  دوـب ، رت  مـکحم  رت و  يوـق 

نیا ام  داقتعا  میشاب . هتشاد  هجوت  طارقس  وطسرا و  نوطالفا ، رظن  مالک و  هزادنا  هب  لقادح  تسا ، هعیش  هقف  دنتسم  هک  ( مالـسلا امهیلع  ) رقاب
رانک رد  ار ، تسا  هدیسر  ام  هب  نیموصعم  زا  هک  یتایرظن  لاوقا و  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  میراد ، لوبق  هار  نیا  زا  ار  يرثکادح  نید  هک  تسا 

يرتشیب فاطعنا  زا  رت و  عاـفد  لـباق  رت ، یقطنم  نیموصعم  نانخـس  هک  میوش  یم  هجوتم  میراذـگ ، یم  لـگه  وطـسرا و  نوطـالفا ، مـالک 
تایدبعت دننک  یعس  هک  تسا  نیا  دنهد  ماجنا  دیاب  رضاح  لاح  رد  ءاملع  ءاهقف و  هک  یمهم  يرورـض و  راک  ور ، نیا  زا  تسا . رادروخرب 

رد نارکفنـشور  مهم  هژورپ  درک . رهاظ  فشک و  ار  نآ  دیاب  طقف  دـنا ، هتفرگ  همـشچرس  تایلقعت  زا  تایدـبعت  مامت  اریز  دـننک ، یلقعت  ار 
یقطنم رب  ءاملع  شالت  هک  دوش  یم  راکـشآ  ینامز  هژورپ ، نیا  یناینب  یب  یتسـس و  دـنورن . تایدـبعت  راب  ریز  هک  تسا  نیا  رـضاح ، لاح 

زا ام  رگا  لاثم ، ناونع  هب  دیآ . یم  تسدـب  تمحز  رکفت و  یمک  اب  هیـضق  نیا  هدـنب  رظن  هب  دـشاب . تایدـبعت  نداد  ناشن  ینالقع  ندرک و 
دوخ هارمه  هب  ار  دادبتـسا  هیقف  تیالو  دـنیوگ  یم  هدرک و  حرطم  ًاضعب  هک  یتالاکـشا  میـشاب ، هتـشاد  یقطنم  لوقعم و  عافد  هیقف  تیـالو 
کی رگا  دـنک : یم  لاؤـس  وطـسرا  اـی  نوطـالفا  زا  يدرف  درادـن . هارمه  هب  ار  دادبتـسا  ًاـتاذ  درف ، رظن  اریز  درادـن . یهاـگیاج  رگید  دراد ،
رتهب لداع  رفن  کی  دهد : یم  باوج  دنـشاب ؟ هتـشاد  یتروشم  تموکح  مه  اب  قساف  مکاح  رفن  هد  هکنیا  ای  تسا  رتهب  دشاب  لداع  هاشداپ ،

دادبتسا و اب  مزالم  تیدرف ، هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دنـشاب . هتـشاد  ار  تموکح  تیریدم  دننک و  تروشم  مه  اب  هک  قساف  رفن  هد  زا  تسا 
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هکلب دنک ، یمن  دراو  يا  همطل  یلقادح ، نید  هب  يرکفنشور  هژورپ  امش ، نانخس  قبط  تسین . تلادع  اب  مزالم  ییارگ  عمج  يروتاتکید و 
، دنز یم  ررض  يدرف ، یعامتجا و  یگدنز  هنحص  رد  رـضاح  نید  نامه  ینعی  تسا ، یهاون  رماوا و  زا  يا  هعومجم  هک  يرثکادح  نید  هب 
اب يرکفنـشور  كاکطـصا  لحم  تسا ، تسرد  ًالماک  ریخ ؟ ای  دوب  دهاوخ  رـشب  ةدـننک  هرادا  وگخـساپ و  ینید  اهنآ ، فیرعت  رد  نید  ایآ 

، تموکح تسایـس ، یگدنز ، ۀمانرب  یهاون ، رماوا و  ۀعومجم  نامه  ینعی  تسا  يرثکادـح  نید  اب  وا  يریگرد  هکلب  تسین  یلقادـح  نید 
كاکطـصا يرثکادح ، نید  اب  هکنیا ؛ لوا  دنک : تکرح  دـناوت  یم  توافتم  ياه  تروص  هب  ینید  رکفنـشور  ناس  نیدـب  تایقالخا و … 

دروم ار  نید  لـصا  ینید ، يرکفنـشور  مسا  هب  هکنیا ؛ مود  تسا و  دروم  نیمه  دوـجوم ، ینید  يرکفنـشور  ناـیرج  رتـشیب  هک  دـنک  ادـیپ 
یم دـشاب ، اهنآ  رظن  دروم  فدـه ، نیا  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نید  ياّمـسم  اوتحم و  يزادـنارب  تین  مسا ، نیا  اب  ینعی  دـهد . رارق  فدـه 

رد دنام . دهاوخ  ماکان  ناکامک  دـنک ، هزرابم  نید  لصا  اب  دـهاوخب  ینید  رکفنـشور  رگا  اریز ، تفرگ . هدـیدان  ار  وجادـخ  ترطف  تسیاب 
مینیب یم  میتسه و  نید  ياقب  تایح و  دهاش  نانچمه  اما  تسا ، هدش  نید  نایک  هیلع  يدایز  ياه  تکرح  هک ، میتسه  دـهاش  خـیرات  لوط 

هک درک  میهاوخ  فارتعا  مینک ، هاگن  تیرـشب  خـیرات  هب  نالک  هاگن  اـب  رگا  ددرگ . یم  ناـنید  یب  زا  شیب  نارادـنید ، دادـعت  هزور  ره  هک 
نآ زا  رگید  هدـش ، نید  لصا  هیلع  هک  یتازرابم  اب  تشادـن ، یقیمع  ياه  هیاپ  رگا  اریز  تسا . يراوتـسا  مکحم و  ياـه  هیاـپ  ياراد  نید ،
هب دوش ، زرحم  اـم  يارب  بلطم  نیا  رگا  درادـن . ار  نآ  تاـیرطف  نید و  لـصا  هب  ندز  همطل  ییاـناوت  ینید ، يرکفنـشور  سپ  دوبن . يربخ 

، يژولوئدـیا ماـظن و  کـی  هک  یماداـم  اریز  درک . لوـقعم  عاـفد  تـسا ، یهاوـن  رماوا و  ناـمه  هـک  يرثکادـح  نـید  زا  ناوـت  یم  یتـحار 
رگم میرادـن ؛ تسا ، ترطف  اب  گنهامه  هک  نآ ، نتفرگ  هدـیدان  رب  یلیلد  تسا ، یعامتجا  يدرف و  تایح  رد  ناسنا  ياـهزاین  يوگخـساپ 
یمن دیآ ، دوجوب  یملع  مکح  ینید و  مکح  نیب  یفافش  حیرص و  ضراعت  رگا  ینعی  دنک . ادیپ  حیرص  كاکطصا  لقع ، اب  هک  یعقاوم  رد 

دشاب و فلاخت  رد  لقع  ملع و  اب  هک  میرادن  مالـسا  رد  مه  دروم  کی  یتح  ام  هک  میوگ  یم  هناعطاق  هتبلا  میریذـپب . ار  ینید  مکح  میناوت 
اب ینید  مکح  ندومن  قبطنم  ایآ  تسا . حرطم  تاینظ  دـح  رد  اهنت  دـنرب ، یم  مان  لـقع  نید و  ملع ، نیب  ضراـعت  ناونع  هب  هک  ار  يدراوم 

تلاخد دح  يریبعت ، هب  ای  دراد ؟ ار  لقع  اب  مکح  تاضراعت  تخانـش  ناوت  یلقع  ره  هکنیا  ای  دراد ، زاین  یـصاخ  دعاوق  لوصا و  هب  لقع ،
عناق و ار  ناسنا  هک  دوش  یم  هتفگ  یبلطم  هب  یلقع  مکح  دـیدومن ، حرطم  یبوخ  لاؤس  تساجک ؟ نید ، لـصا  رد  ینید  رکفنـشور  هیقف و 

سرد ناسنا  هچ  ره  هک  روطناـمه  تسا . تواـفتم  ناـشتاجرد  بسح  هب  فلتخم و  دارفا  رد  هلئـسم ، نیا  هتبلا  هک  دوش ، يو  شمارآ  ببس 
وا صیخـشت  كرد و  هوق  دـنک ، يرتشیب  روغ  یلقعت  لئاسم  رد  یمدآ  هچ  ره  دوش ؛ یم  رتشیب  شتفرعم  تبـسن ، نامه  هب  دـناوخب ، يرتشیب 

لقع ینید و  مکح  نیب  هیلوا ، هاگن  رد  تاقوا  یهاگ  ددرگ . یم  رتشیب  ینید  مکح  لقع و  نیب  یگنهاـمه  یلقع و  لـئاسم  كرد  يارب  مه 
یگنهامه دراوم ، نیا  نیب  هکلب  درادـن ، دوجو  یـضراعت  اهنت  هن  هک  دوش  یم  مولعم  هشیدـنا  لـقعت و  اـب  اـما  دـسر ، یم  رظن  هب  یتاـضراعت 

لباق لئاسم ، نیا  همه  اما  دـنک ، روطخ  نهذ  هب  یتاضراعت  تسا ، ناوناب  صوصخم  هک  یماـکحا  هب  عجار  دـیاش  ًـالثم  دراد . دوجو  لـماک 
ناکما تروص ، نیا  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنام ، یمن  یقاب  هنوگنیا  ینید  عماوج  رد  دوب ، لطاب  دـص  رد  دـص  رگا  اریز  دنتـسه . ینالقع  عافد 
ناسنا تمیق  هید ، هک : تسا  تروص  نیا  هب  اـم  ینـالقع  عاـفد  تسا ، درم  هید  فصن  هک  نز ، هید  دروم  رد  درک . یمن  ادـیپ  تاـیح  ۀـمادا 

يراکشآ حضاو و  هابتشا  بکترم  تسا ؛ فصن  درم  هب  تبـسن  نز  تمیق  سپ  تسا ، درم  فصن  نز  ۀید  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تسین .
تهج زا  یـشقن  لوتقم ، درف  اـیآ  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوـت  لـباق  هید  دروـم  رد  هک  یبـلطم  هکلب  تسین . لوـتقم  تمیق  هید ، تسا . هدـش 
ماظن رد  همیرج  دراد و  هجوت  یعامتجا  تاـیعقاو  هب  هید ، تفگ : ناوت  یم  رگید  ياـنعم  هب  هن ؟ اـی  هتـشاد  هعماـج  هداوناـخ و  رد  يداـصتقا 
شقن نیا  زین  نز  تسا  نکمم  دنوش و  یم  عضو  یعیبط  تایلک  ساسا  رب  نیناوق  تسا . یعامتجا  ياهتیعقاو  رد  فالتخا  بسح  رب  یتسه ،

دنک و نیمأت  ار  هعماج  دارفا  مامت  یگدـنز  دراد  هفیظو  مکاح  یمالـسا ، تموکح  رد  هتبلا  يرآ ، دـنک . افیا  هعماج  رد  يداصتقا  رظن  زا  ار 
ترورـض ور ، نیا  زا  دنک . ناربج  لاملا  تیب  هار  زا  ار  هداوناخ  نآ  يداصتقا  دوبمک  ینعی  دـیامن . مهارف  لوتقم  هداوناخ  يارب  بسانم  ّيز 

مکح ندرک  ضوع  قح  تسا و  دـبعتم  تسا ، درم  هید  فصن  نز ، هید  هکنیا  رد  هیقف  نیاربانب ، دوش . یم  مولعم  نامز ، ره  رد  هیقف  روضح 
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نیا رد  دـنک . ناربج  ار  نآ  يرگید ، قیرط  زا  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  دـمآ ، دوجوب  یلکـشم  مکح ، يارجا  نامز  رد  رگا  طقف  درادـن ، ار 
اما دنک . ضوع  ار  ینید  مکح  نتم  دناوت  یمن  حلطصم ، داهتجا  رد  دهتجم  دوش . یم  صخشم  حلطصم  داهتجا  یشیدنا و  ون  زرم  هک  نایم 

، دوش یم  لمع  اراکشآ  نشور و  روطب  بلطم  نیا  تنـس  لها  هقف  رد  هتبلا  دیامن . ضیوعت  ار  مکح  هک  دراد  عقوت  هیقف  زا  ینید  رکفنـشور 
رصنع ندوب  لیخد  ایآ  دیامن . مکح  لیدبت  هب  راداو  ار  هیقف  دوخ ، ۀقیلـس  رظن و  قبط  دناوتب  رکفنـشور  هک  تسین  هنوگنیا  هعیـش  هقف  رد  اما 

رد ناکم  نامز و  رـصنع  تسادیپ ، هچنانچ  تسین ؟ ینید  رکفنـشور  ۀتـساوخ  هدـننک  نیمأت  نآ ، باب  ندوب  زاب  داهتجا و  رد  ناکم  نامز و 
نامز و بسانم  ياهاوتف  هئارا  ییاناوت  ات  دور ، شیپ  شدوخ  نامز  اب  دهتجم  هک  تسا  مزال  لیلد ، نیمه  هب  دراد . ییازـس  هب  شقن  ایوپ  هقف 

اوتف مکح ، ندـش  ضوع  هب  دنتـسناوت  جنرطـش ، ناونع  ندـش  ضوع  هب  هجوت  اب  هر )  ) ماما جنرطـش ، دروم  رد  ًالثم  دـشاب . هتـشاد  ار  ناـکم 
هب تبـسن  بسانم  لیلحت  كرد و  هب  تعاجـش ، رب  هوالع  نداد ، دـمآزور  ياوتف  يارب  هیقف  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  نایب  کـی  رد  دـنهد .

یلقع و لیلحت  تعاجش ، هکلب  هدرکن ، نایب  ار  نآ  یـسک  لاحب  ات  هک  دیوگب  ینخـس  درف  هک  تسین  نیا  تعاجـش ، هتبلا  دراد . زاین  لئاسم 
. دنرگنب مالسا  ناهج  لئاسم  ءاتفا و  ماقم  هزوح ، هب  یناهج  رظنم  زا  یتسیاب  زورما  ياهقف  تسا . لئاسم  هب  تبسن  بسانم ، تسرد و  یقطنم 

هتبلا تسا . طایتحا  كرت  رد  طایتحا ، اذل  دوش و  یم  جرح  رسع و  بجوم  فراعتم ، دح  زا  شیب  تاطایتحا  هک  دسر  یم  رظنب  یهاگ  یلو 
هندازآ یتسیاـب  دـهتجم  هیقف و  تسا . یکاـنرطخ  رما  دـنوش ، یم  هدز  دـیرم  هدز و  ناوج  هدز ، ماوع  نیدـهتجم ، ءاـهقف و  زا  یـضعب  هکنیا 

ینید و نوتم  ظافلا و  تاروهظ  صوصن و  ساسا  رب  هکلب  دشاب . هتـشادن  نآ  نیا و  دنیآدب  دنیاشوخ و  هب  يراک  دنک و  طابنتـسا  داهتجا و 
يوتف نآ  هب  هدروآ و  تسدـب  ار  ادـخ  مکح  ناکم ، نامز و  ییالقع  تایـضتقم  ۀـظحالم  اب  زین  فلـس و  ءاملع  عامجا  لـقع و  هب  هجوت  اـب 

هک يا  هسردم  رد  مییوگب  هکنیا  لاثم ، ناونع  هب  دنهد . یم  يوتف  هتسب و  زورما  يایند  طیارش  رب  ار  ناشنامشچ  ءاهقف  زا  یخرب  ایوگ  دهد .
طایتحالا ۀلاصا  ساسارب  هک  ییاواتف  یهاگ  دشاب . یم  اه  يوتف  لیبق  نیمه  زا  تسا ، مارح  نز  لیـصحت  دنک ، یم  دمآ  تفر و  درم  نآ  رد 

دریگب و رظن  رد  ار  لادتعا  تهج  هدرک و  اهر  ار  طیرفت  طارفا و  بناج  یتسیاب  زورما  دـهتجم  تسا . جرح  رـسع و  ثعاب  دوش ، یم  رداص 
: دـیامرف یم  موصعم  هک  یثیدـح  رد  تسین . دـننک ، یم  حرطم  هقف  ییایوپ  مانب  یخرب  زورما  هک  یحماست  لهاست و  يانعم  هب  رما ، نیا  هتبلا 
، نآ ققحت  ضرف  هب  دنراد و  یلیلحت  هچ  ثیداحا  عون  نیا  هزورما  دـنیبن .» ار  يدرم  مه  وا  دـنیبن و  ار  وا  يدرم  هک  تسا  ینز  نز ، نیرتهب  »
، نآ رد  نانز  هک  يا  هعماج  نینچ  زادنا  مشچ  دینک و  یم  ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  نانز  یعامتجا  یگداوناخ و  یصخش ، تالکـشم  فادها ،

ندش نشور  تهج  ار  يا  همدقم  دیهد  هزاجا  ادتبا  دینیب ؟ یم  هنوگچ  دـنبای  تسد  ینید  رکفنـشور  ياهرتماراپ  تحت  نادرم ، اب  يربارب  هب 
رد لاثم ، ناونع  هب  میوشن  ضراعت  راچد  هکنیا  طرـش  هب  تسا ، تجح  ام  يارب  تاـیاور  تاـیآ و  رهاـظ  هکنیا  رب  ینبم  منک ، ضرع  بلطم 
هب میئوج و  کسمت  هیآ  رهاـظ  هب  طـقف  میهاوخب  رگا  (، 2 « ) ضرالا تاومـسلا و  هیـسرک  عسو   » هیآ رد  ای  و  ( 1 « ) مهیدیا قوف  هللادـی   » هیآ
زین تاـیاور  هب  عـجار  تسین . تجح  اـم  يارب  تاـیآ ، رهاوـظ  دراوـم ، نیا  رد  سپ  میوـش . یم  صقاـنت  راـچد  مینکن ، هجوـت  رگید  تاـیآ 

ام دراوم ، هنوگنیا  رد  دـشابن و  ضراعم  رگید  تایاور  اـب  هک  دـنک ، هعجارم  تیاور  رهاـظ  هب  دـناوت  یم  هیقف  کـی  یناـمز  تسا . روطنیمه 
لاؤس رد  امش  هک  یثیدح  هب  عجار  دشاب . هیلاح  هیلاقم و  يرهاظ ، نئارق  هب  هجوت  اب  دیاب  لیوأت ، نیا  هتبلا  میتسه و  لیوأت  ریـسفت و  هب  راچان 
دیاب دوخ  یعامتجا  روضح  يارب  نانز  ینعی  دوش ، یم  ریسفت  نانز  ندوب  فیفع  هب  ثیدح ، نیا  هک  منک  ضرع  دیاب  دیدومن ، هراشا  نآ  هب 
نیا روظنم  دـنک ، یم  یهن  نانز  اب  تروشم  زا  هک  يرگید  ثیدـح  رد  دراد . دوجو  یلقع  نئارق  ریـسفت  نیا  يارب  دـننک . تیاـعر  ار  تفع 
نیا زا  یکاح  هک  میراد  یناوارف  یلقع  یلقن و  نئارق  ام  نینچمه  دشابن . لیخد  تاساسحا  تروشم ، ماگنه  رد  هک  دیشاب  بظاوم  هک  تسا 
دنناد یم  یطورش  هب  طونم  ار  نانآ  روضح  هکلب  دنوشن ، رضاح  عامتجا  رد  نانز  هک  تسین  نیا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دارم  هک  تسا  بلطم 

ناتسلگنا و رد  صوصخب  برغ ، رد  مسینیمف  نایرج  ۀظحالم  هعلاطم و  رـضاح و  رـصع  رد  یبرغ  عماوج  هب  یهاگن  دوش . تیاعر  دیاب  هک 
تادیقت نید و  زا  نتفرگ  هلـصاف  هک ، ارچ  دـنک . اطع  وا  هب  ار  نز  یقیقح  تلزنم  ماقم و  هتـسناوتن  مه  هتینردـم  هک  دـهد  یم  ناشن  اکیرمآ 

هدافتسا و ءوس  يارب  يرازبا  هب  لیدبت  هتینردم ، رـصع  رد  نز  تسین . دوبن و  نز  یقیقح  تلزنم  تیوه و  نتفای  زاب  يانعم  هب  ًاموزل  یعرش ،
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رارق تورث  دوس و  یتسرپ و  عفن  تمدخ  رد  رصاعم ، ناهج  رد  زین  زورما  نز  لکشم  تسا و  هدش  یقالخا  دض  لذتبم و  ياه  يرادرب  هرهب 
تالکـشم نادرم ، اب  نانز  يربارب  هتینردم و  فادها  ققحت  ضرف  هب  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  دـش ، نایب  هک  یبلاطم  ساسا  رب  تسا . نتفرگ 

زا يدـنم  هرهب  یبای و  تسد  عناوم  زا  یکی  هک  دنتـسه  دـقتعم  یهورگ  دـش . دـهاوخ  نادرم  نینچمه  ناـنز و  ۀـعماج  ریگنماد  يرت  نوزفا 
لاعف روضح  عنام  دـنک و  یم  دودـحم  ار  ناسنا  ًامامت  نید ، اریز  تسا  نآ  ماکحا  نید و  زورما ، ناهج  رد  روضح  و  ندـش ، یناهج  هژورپ 

ام یهاگ  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  تسین . یگداتفا  بقع  زج  يزیچ  نآ  ۀـجیتن  هک  ددرگ ، یم  ار  نانز  صوصخ  هب  فلتخم  راشقا 
لیلد میناوت  یمن  ام  ًالثم  تسین . تسرد  تبـسن ، نیا  هک  میهد  یم  تبـسن  ییاهتلع  هب  ار  اهلولعم  مینک و  یم  ضرعلابام  تاذـلابام و  طلخ 
هدـش نانز  یگدـنام  بقع  ببـس  هدروآ ، يدایز  فیلاـکت  ناـنز  يارب  نید  نوچ  مییوگب  میهد و  تبـسن  نید  هب  ار  ناـنز  یگدـنام  بقع 

فلتخم لئاسم  نیب  طلخ  ضرعلاـبام و  هب  تاذـلابام  طـلخ  هورگ ، نیا  نویقطنم  حالطـصا  هب  دراد . يرگید  ياـه  تلع  لولعم ، نیا  تسا ؛
تسین و نآ  زا  یـشان  هک  میهد  یم  تبـسن  يا  هلئـسم  هب  ار  هدـمآ  دوجوب  هعماـج  رد  هک  یئوس  جـیاتن  راـیعم ، نیا  هب  هجوـت  اـب  دـننک . یم 

نز جورخ  دیامرف  یم  مالسا  هکنیا  لاثم : ناونع  هب  میهد . یم  تبسن  يرگید  هلئسم  هب  میهد  تبـسن  نآ  یلـصا  تلع  هب  دیاب  هک  ار  یلولعم 
نیا نذا ، يانعم  هکلب  دریگب ، هزاجا  دوش ، جراخ  هناخ  زا  تساوخ  هظحل  ره  نز  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، نذا  اـب  تسیاـب  یم  لزنم  زا 

نودـب رهوش  رگا  اریز  دوشن . جراخ  هناـخ  زا  نز  تشاد ، یقطنم  لـیلد  مه  شیوخ  تیاـضر  مدـع  يارب  دوبن و  یـضار  درم  رگا  هک  تسا 
يارب نوناق  نیا  نیودت  دتـسیاب . رهوش  لباقم  رد  ات  دراد ، ار  ییاناوت  تردـق و  نیا  مکاح  دـنک ، عنم  هناخ  زا  جورخ  زا  ار  نز  یلقع ، لیلد 
هدـش هداد  هزاجا  وا  هب  لئاسم  یـضعب  رد  هک  دـشاب ، هدوسآ  تهج  نیا  زا  تسا  هداوناخ  نوناک  راد  هدـهع  هک  يدرم  رطاخ  هک ، تسا  نآ 

هک هدش  هداد  هزاجا  زین  نز  هب  ًالباقتم  و  تسا ، هناخ  نابهگن  ظفاح و  وا  اریز  دوش . لزنم  زا  نز  جورخ  عنام  تسنادن ، تحلصم  هب  رگا  هک 
وا اب  يرگید  لومرف  مسیناکم و  اب  هتبلا  دریگب . ار  وا  هابتـشا  راک  يولج  دـناوت  یم  دـهد ، یم  ماـجنا  فـالخ  راـک  رهوش  دـش ، هجوتم  رگا 

بلطم نیا  هجوتم  دـیاب  نادرم  هتبلا  دوـش . یم  تشادرب  هابتـشا  ًاتدـمع  یلو  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  ناـنز  تحلـصم  سپ ، دوـش . یم  هجاوـم 
تسا و هداوناخ  نایک  ظفح  يارب  اهنت  تسا  نادرم  تسد  رد  هک  يرایتخا  تسین ؛ رسیم  کشخ  نیناوق  اب  یگدنز  ندرک  هرادا  هک  دنـشاب ،

یگدنز ینابرهم  تدوم و  اب  فرط  ود  ره  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دوش ، یم  هرادا  مرگ  فطاوع  اب  اهنت  هداوناخ ، نوناک  هک  میراد  تایاور  رد 
نیا زا  مرها ، ناونع  هب  دناوتب  درم  دوب ، ندش  یـشالتم  لاح  رد  هداوناخ  رگا  هک  تسا  يرورـض  دراوم  يارب  اهنت  ینینچ ، نیا  نیناوق  دننک .

ندادریش يارب  دناوت  یم  نز  ًالثم  تسا . دوجوم  تعیرش  نتم  رد  هناخ ، رد  نز  راک  يارب  زین  یتاررقم  هک  روطنامه  دنک ، هدافتـسا  طباوض 
تابلاطم نیا  مامت  دناوت  یم  لاس  دـنچ  زا  دـعب  نز  يور ، نیدـب  تسا . نانز  تسد  رد  رهوش  لرتنک  يارب  نیناوق  نیا  دریگب . لوپ  هچب … 
یگدـنز رد  هدومن و  تاـعارم  ار  رگیدـکی  قوقح  نیفرط  هک  تسا  نیا  يارب  نیناوق  دوجو  نیارباـنب  دـنک . تساوخرد  دوخ  رهوـش  زا  ار ،

زا یکی  هک  منک  یم  فارتعا  اجنیا  رد  هتبلا  دشاب . هدادن  یقح  يرگید  هب  هتسناد و  قحم  ار  رفن  کی  دنوادخ  هکنیا  هن  دوش ؛ رارقرب  لادتعا 
هدوب نادرم  تسد  رد  هشیمه  یقوقح  یهقف و  زا  معا  نیناوق ، عـضو  هک  تسا  نیا  هدـش ، اـم  ۀـعماج  رد  يرـالاس  درم  هب  رجنم  هک  یلیـالد 

، عامتجا ملع و  هنحـص  هب  نانز  دورو  اب  ات  مینک ، زاب  ار  ییاه  نادـیم  نانز ، يارب  یعرـش  دودـح  ظفح  اـب  تسیاـب  یم  هنیمز  نیا  رد  تسا .
یم یگداتفا  بقع  ببـس  نید  هک  دیدرک ، هراشا  نآ  هب  لاؤس  رد  امـش  هک  بلطم  نیا  اما  دوش . هدودز  هعماج  زا  يرالاسدرم  نیا  جـیردتب 

يریگ هجیتن  يارب  دـیناوت  یمن  امـش  هک  منک  ضرع  دـیاب  دـیدرک ؛ رکذ  نید  نتـشاذگ  رانک  ار  اهروشک  زا  یـضعب  تفرـشیپ  لیلد  دوش و 
هک یبلطم  نیلوا  دـنوش . یم  روشک  کی  یگدـنام  بقع  ای  تفرـشیپ و  ببـس  یفلتخم  لماوع  اریز  دـینک ، باسح  لماع  کت  يور  یلک ،
رد هک  يدارفا  ایآ  مینادـب ، تسا  مزـال  اـجنیا  رد  میجنـسب . رگیدـکی  اـب  طاـبترا  رد  ار  اـیاضق  هک  تسا  نیا  درک ، هجوت  نآ  هب  تسا  مزـال 

دننک یم  دیلوت  کیش  نیشام  هکنیا  فرص  هن ؟ ای  دنتسه  رادروخرب  يرتشیب  شمارآ  تمالـس و  زا  دننک ، یم  یگدنز  هتفرـشیپ  ياهروشک 
، تسا رکذ  هب  مزال  هتبلا  دننک . یم  هدافتسا  نکسم  ياه  صرق  زا  ردقچ  دننیشن ، یم  کیش  نیشام  رد  رگا  هک  درک  هاگن  دیاب  تسین ، مهم 
تسا و هدوب  يددعتم  تالاکـشا  ياراد  کیتسالوکـسا  هفـسلف  اب  هارمه  هتـشاد ، جاور  ییاپورا  ياهروشک  رد  سناسنر  زا  شیپ  هک  ینید 
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اب دنتسه و  رشب  قولخم  هک  یتاداقتعا  نوچ  باسح ، نیا  اب  دنا . هدرک  ادیپ  تسد  ییاه  تفرـشیپ  هب  تاداقتعا ، نیا  نتـشاذگ  رانک  اب  نانآ 
هفـسلف اریز  دندرک . یقرت  دنتـشاذگ ، رانک  ار  نید  نوچ  هکنیا  هن  دنتفای ، هعـسوت  دنتـشاذگ ، رانک  ار  هدـمآ  تسدـب  رـشب  فرـصت  لخد و 

داسف تشهب و  شورف  ملع ، اب  تفلاخم  لـیبق  زا  ار  یتسرداـن  لاـمعا  نید ، ماـن  هب  اـسیلک  ياهـشیشک  هک  دوب  یطلغ  نییآ  کیتسالوکـسا ،
تسین و هسیاقم  لباق  تیحیـسم  اب  مالـسا  سپ  تسا ، توافتم  رایـسب  تیحیـسم  اب  ام  تاـیرظن  ثیح  نیا  زا  دـندش . یم  بکترم  یقـالخا ،

یم یناسنا  لماکت  لداعت و  ببـس  مه ، رانک  رد  تیدام  تیونعم و  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  تسا . هابتـشا  نایدا  دروم  رد  ناـسکی  تواـضق 
یم تمه  يدام  تفرـشیپ  يارب  یـضعبو  دـننک  یم  شالت  هعماج  تیونعم  يارب  یـضعب  مینک ، یم  فصن  ار  دوخ  ياهورین  عقاو  رد  دوش ،

زا یکی  و  دنراد . یم  فوطعم  هیـضق  نیا  يور  ار  دوخ  ناوت  مامت  اذل  دخرچ ، یم  تایدام  يور  ایند  خرچ  هک  دندقتعم  اهنآ  اما  دـنرامگ .
یم راکب  فدـه  کی  تهج  رد  ار  اهدادعتـسا  یمامت  هدرکن و  میـسقت  ار  دوخ  ياهورین  هک  تسا  عوضوم  نیمه  زین  اهنآ  تفرـشیپ  لیالد 

تیمها سناسنر ، زا  سپ  اهناسنا  یعامتجا  يدام و  قوقح  يارب  نانآ  هکنیا ، نآ  تسین و  ضامغا  لباق  هتکن  کـی  هطبار ، نیا  رد  دـنریگ .
ار مظن  عقاو  رد  دنتـسه و  ورـشیپ  ام  روشک  نوچمه  ییاهروشک  زا  مظن ، یعامتجا و  تادـهعت  رد  میوگب  رتهب  اـی  دـندش و  لـئاق  يرایـسب 

بوسحم اهنآ  تفرـشیپ  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  ییاهنت  هب  دناوت  یم  هعماج  رد  دارفا  مامت  قوقح  نوناق و  مظن ، تیاعر  دنا . هدرک  هنیداهن 
، تموکح اریز  تسا . مظن  تیاعر  هب  روبجم  دنورهش  ره  هک  تسا  ارجا  لاح  رد  یمتـسیس  هتفای ، هعـسوت  ياهروشک  رد  تقیقح  رد  دوش .

دـشاب رتهب  دـیاش  تسا و  بیاغ  اه  مشچ  زا  بقارم ، رظان و  هک  ام ، ياـه  تموکح  فـالخ  رب  تسا ، هدومن  ینیع  سوسحم و  ار  اـه  رظاـن 
زا دـیاب  یمالـسا  ياهروشک  هک ، دـش  رکذـتم  دـیاب  تیاـهن  رد  دـنا . هدروآ  اـیند  نیا  هب  ار  منهج  تشهب و  یبرغ ، ياـه  تموکح  میوگب ،

هجوت زین  نید  رد  هک  دهعت ، تیناسنا و  تیاعر  اب  هارمه  هتبلا  دننک ؛ هدافتـسا  نوناق  تیاعر  مظن و  ۀـنیمز  رد  هتفرـشیپ  ياهروشک  تایبرجت 
راـچد ار  ناـنآ  هلئـسم  نیمه  دوبمک  تسا و  شزرا  یب  ینید ، دـهعت  نودـب  نوناـق  مظن و  تیاـعر  اریز  تسا . هدـش  لوذـبم  نآ  هب  یفاـک 

، نآ ۀجیتن  درادن و  ینیمضت  یناسنا  ياهشزرا  تیاعر  یلو  دوش ، یم  تیاعر  مظن  هلحرم  نیا  رد  تسا . هدومن  ناوارف  هدیدع و  تالکـشم 
هعماج رد  نوناق  يارجا  يزیر و  هماـنرب  میظنت  يارب  دـهعتم  هتـسیاش و  ناریدـم  تیبرت  یمالـسا ، تموکح  هفیظو  تسا . دـهعت  نودـب  مظن 

تالاؤس دیداد ، صاصتخا  هک  یتقو  زا  رکشت  اب  داتسا ، ددنبرب . تخر  یمالسا  ياهروشک  زا  زین  هصیقن  نیا  هلیسو  نیدب  ات  تسا ، یمالسا 
( - 2 . ) 10 حتف ، ( - 1 : ) اهتـشون یپ  مینک . یم  لوکوم  رگید  یتصرف  هب  امـش  تقو  هظحـالم  تلع  هب  هک  میراد  صوصخ  نیا  رد  يرگید 

هرامش 12 نانز -  یعامتجا  یگنهرف  ياروش  همانلصف   : سردآ نسحم  نایورغ ، . 255 هرقب ،

نآرق ياههصق  رد  نانز  یسانشتیصخش 

یهاگیاج هدنزاس و  یـشقن  یمدآ  تایح  هصرع  رد  نیمز ، رد  وا  هفیظو  تسا  دنوادخ  هدـیرفآ  هک  یناسنا  سفن  زا  یمین  ناونع  هب  نز ، . 1
رد اناد  قلاخ  هک  يدرف  هب  رصحنم  هاگ  رایسب و  ياهدادعتسا  زا  نتـسج  يرای  اب  و  درم ، ینعی  رگید ، همین  هامره  هب  نز  تسا . دنمجرا  سب 
هب دبای و  رد  ار  شیوخ  هتسیاش  نأش  روخ و  رد  شقن  ماجنا  ارس  ات  دیامیپ ، یم  ار  یگدنز  مخ  چیپ و  رپ  هداج  هداهن ، تعیدو  هب  وا  تعیبط 

مکبر اوّقتا  سانلا  اهیا  ای  «؛ دناهدیـشوج همـشچرس  کی  زا  دـنا و  ناسنا  ود  ره  درم ، ینز و  نآرق ، رظنم  زا  دـیآ . لیان  دوخ  راوازـس  لاـمک 
دیرفآ و لقتـسم  دـنوادخ ، ار  ود  نآ  و  ( 1 أسن 4 .  «) أسن اریثک و  ًالاجر  اـمهنم  ثب  اـهجوز و  اـهنم  قلخ  ْدـحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يذـلا 

يور رب  یعامتجا  یگدنز  تایح و  ینعی  تسا ، دنوادخ  دوصقم  هچنآ  ات  دـنوش و  هداد  زیمت  مه  زا  ات  داد ، رارق  نوگانوگ  ار  ناش  تعیبط 
ماکحا هب  ار  نانآ  شرگن ، نیمه  ساسا  رب  نآرق ، زیچ . همه  هب  وا  ملع  زا  دوب و  دنوادخ  تمکح  زا  هتـساخ  رب  رما  نیا  دریذپ . ماجنا  نیمز ،

ود ناونع  هب  درم  نز و  ياپ  تسا و  تیناسنا  زا  نخـس  هک  اـجنآ  دزاـس . یم  ناـش  هجوتم  ار  اـیبنا  ینید  تاـمیلعت  دـنک و  یم  فلکم  یهلا 
ترطف و دـنوادخ ، باطخ  دروم  تسا و  يواست  يربارب و  تسه ، هچ  ره  درادـن ؛ دوجو  فالتخا  قرف و  زا  يرثا  دـیآ ، یم  نایم  هب  ناسنا 
، هداد رارق  هجوت  دروم  ار  ود  نآ  دوجو  زا  یصاخ  نأش  هدرک و  هراشا  درم ، نز و  تعیبط  هب  سدقم  عراش  رگا  اما  دشاب . یم  یناسنا  سفن 
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مایا رد  ار  وا  هتشاد و  رب  اسفن  ضئاح و  نز  زا  ار  زامن  مالـسا ، ًالثم ، دور . یم  نخـس  اهصیخـشت  اهتوافت و  زا  راچان ، هب  هک  تسا  هاگنآ 
یتعیبط هک  درم ، لـماش  دراد و  وا  ینامـسج  عضو  نز و  تعیبط  اـب  میقتـسم  ياهطبار  هتبلا ، یهلا ، مکح  نیا  تسا . هتـشاذگ  دازآ  تداـع ،
بلاـق رد  ار  نادرم  ناـنز و  تشذـگ  رـس  هک  اـجنآ  هچ  دـنار و  یم  نخـس  تیجوز  قوقح  زا  هک  اـجنآ  هچ  نآرق ، دوـشیمن . دراد ، رگید 
حیجرت يرگید  رب  ار  ناشیا  زا  یکی  لیلد ، یب  ددرگن و  یم  درم  نز و  هب  قوقح ، يواست  تلادع و  مشچ  زا  رسکی  دنک ، یم  نایب  ناتـساد 

، دنوادخ دنـشاب . یم  اراد  لماک  روط  هب  ار  نآ  درم ، نز و  هک  تسا  هدـحاو » سفن  » نامه تیلوؤسم ، فیلکت و  رایعم  كالم و  دـهدیمن .
، هداد رارق  بطاخم  ار  ارذـع  میرم  نوچ  ینز  نینچمه ، ( 7  . 28 صصق ، «) هیعضرا نأ  یسوم  ما  یلا  انیح  وا  و  :» دومرف یـسوم  ردام  هرابرد 

هنم ْملکب  كرشبی  هللا  نا  میرمی  ْکئلملا  تلاق  اذا  :» دنهد تراشب  تسا ، حیسم  شمسا  هک  يدنزرف  هب  ار  وا  ات  دنک  یم  رومأم  ار  ناگتـشرف 
رش هنتف و  ساسا  هن  تسا ، رشب  ياهیگراچیب  اهیتخبدب و  یلصا  ببس  هن  ینآرق ، نز  ( 45  . 3 نارمع ، لآ  «) میرم نب  سیع  حیسملا ، همسا 
هب وا  تیصخش  نز و  زا  نآ ، ریغ  اههصق و  رد  نآرق ، هک  يریوصت  یمدآ . ریذپان  ریس  ياهس  وه  ياضرا  رارب  ياهلیسو  ابیز و  یناطیش  هن  و 

رظن کی  هب  ندیـسر  يارب  تساناهوخان . توافتم و  ینآرق  ریغ  ياههشیدنا  اب  رگید و  ماوقا  للم و  هاگدید  اب  یلک  هب  دراذـگ ، یم  شیامن 
تیصخش فیرعت  رد  . 2 درادـن . دوجو  نآ  رد  لـمأت  نآرق و  هب  تشگزاـب  زج  یهار  وا ، تلزنم  نز و  هراـب  رد  حیحـص  رکف  کـی  قیقد و 

، شیامن ای  یتاور  رثا  رد  تیصخش  دنمان . یم  تیصخش  دنوش ، یم  رهاظ  شیامن و ... ناتساد ، رد  هک  ياهدش  هتخانش  صاخـشا  :» دناهتفگ
ياـهباتک رد  هچنآ  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  دـنک ، یم  دـیوگ و  یم  هچنآ  رد  وا و  لـمع  رد  وا  یقـالخا  یناور و  تیفیک  هـک  تـسا  يدرف 

فیرعت هریاد  رد  ًاضعب ، تسین و  عنام  عماج و  دیاب ، هک  نانچ  نآ  تسا ، هدمآ  تیصخش » فیرعت  » ناونع تحت  یسیون ، هصق  نف  یشزومآ 
رـصنع تخانـش  رد  ياهزادـنا  ات  تسا و  ناگمه  لوبقم  هک  دراد  دوجو  ییاه  هتکن  فیراعت ، نیا  يالبال  رد  همه ، نیا  اب  دـجنگیمن . مه 

ياهتیصخش اهفیرعت ، نیا  ایآ  دیآ : یم  نهذ  هب  یلاؤس  نآ ، دننام  یفیراعت  دمآ و  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  دشاب . یم  اشگهار  تیصخش 
نیا هب  ات  تخادرپ ؟ اهنآ  یـسررب  هب  دیجنـس و  اهفیرعت  هنوگ  نیا  اـب  ار  ینآرق  ياهتیـصخش  ناوت  یم  دریگ و  یم  رب  رد  مه  ار  ینآرق 

رد تیـصخش  رـصنع  نآرق و  ياههصق  رد  تیـصخش  رـصنع  نیب  هسیاقم  هب  هلاسم ، ود  حرط  اب  میـشاب ، هداد  صقان  دنچ  ره  یباوج  لاؤس ،
يایند یگدنز و  زا  هدنسیون  هک  دنوش  یم  هتخاس  يرازبا  اب  ناتـساد  ياهتیـصخش  هک  تسین  يدیدرت  فلا ) میزادرپ . یم  اههصق ، رگید 

زا هاگآدوخ ، يدح  ات  هاگآدوخ و  ان  سح  زا  نتسج  کمک  اب  تیـصخش ، کی  قلخ  زاغآ  رد  ًالومعم  وا  دنک . یم  تشادرب  دوخ  فارطا 
قالخ نهذ  هاگراک  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دـنک ، یم  باختنا  ار  یبسانم  درف  تسا ، هدـش  انـشآ  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  نانآ  اب  هک  یناسک  نایم 
هیاـس وا ، تیوـه  هـک  دزاـس  یم  يرادـناج  لـکیه  بـیترت  نیدـب  دـیازفا و  یم  وا  رب  ییاـهزیچ  دــهاک و  یم  وا  زا  ییاـهزیچ  هدرب ، دوـخ 

اما دریگ . یم  لکـش  رـصانع  نآ  ياـهزاین  هـب  خـساپ  رد  ناتـساد و  رــصانع  ریاـس  اـب  دـنویپ  رد  وا  تریــس  تروـص و  ییاـهن  ياـهنشور 
دنتسین یگدنز  ایند و  زا  وا  ياههتـشادرب  هدنـسیون و  نهذ  قولخم  اهتیـصخش  نیا  دنارگید . ياهنوگ  زا  نآرق ، ياههصق  ياهتیـصخش 

زورب روهظ و  هب  نآ  يور  رب  اهیتسه  تایعقاو و  نیا  هک  تسا  ياهصرع  نآرق ، ياـههصق  و  دنتـسه ؛ ینیع  یقیاـقح  تیعقاو و  دوخ  هکلب 
یم شیامن  هب  دـنرادن ، یناشیپ  رب  تیعقاو  رهم  زج  هک  فلتخم  ياههویـش  هب  ار  ناسنا  يدرف  یعاـمتجا و  تاـیح  زا  ياهشوگ  دـسر و  یم 
نیع ینآرق ، ياهتیـصخش  دـنایلعج ، یگتخاـس و  ینعی  دـنا ، یعقاو  ياهتیـصخش  زا  ياهیاـس  یناتـساد ، ياهتیـصخش  رگا  دراذـگ .

دوجو زورما  نامر  ناتـساد و  رد  هک  ییانعم  هب  تیـصخش  قلخ  لحارم  هکنیا ، رگید  هتکن  دـنراد . ساسا  تلاـصا و  دوخ  زا  دـنا و  تیعقاو 
قلخ دنیآ  رف  رد  هک  میتفگ  رتشیپ  تسین . یسررب  حرط و  لباق  ًالـصا  نآرق ، ياههصق  رد  تسا ، هدش  نایب  نف  لها  ياههتـشون  رد  و  دراد ،
دوخ نهذ  رد  ادتبا  ار ، یتیصخش  دسانش ، یم  دنیب و  یم  هک  ییاه  ناسنا  دوخ و  فارطا  يایند  زا  يریگهرهب  اب  سیون  ناتساد  تیـصخش ،

، تلاح نیا  رد  دوشب . دـهاوخ ، یم  هک  ناـسنآ  اـت  درورپ ، یم  ار  نآ  ناتـساد  لوط  رد  دروآ و  یم  ذـغاک  يور  رب  هاـگ  نآ  دـنیرفآ و  یم 
يور رب  وا  هچنآ  تسا . هدنـسیون  نهذ  رد  تیـصخش  قلخ  لحارم  روظنم  تقیقح  رد  مییوگ ، یم  تیـصخش  قلخ  لـحارم  زا  نخـس  یتقو 
لخد اهنآ  رد  دهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره  ات  تسوا ، رایتخا  رد  دتفا و  یم  قافتا  هک  تسوا  نهذ  رد  همه  دهد ، یم  ناشن  دروآ و  یم  ذغاک 
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اب دوب . دـهاوخ  تسرد  ًالماک  هدنـسیون ، راک  هرابرد  تیـصخش ، قلخ  لـحارم  نوچ  يریبعت  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  و  دـیامن ؛ فرـصت  و 
لحارم یـسررب  هب  نآرق  ياههصق  ياهدادـخر  عیاقو و  رد  وج  تسج و  اب  مییهاوخب  رگا  تسا  ياهدوهیب  راک  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  تیانع 

رگم تسا . اجبان  طلغ و  لوادـتم ، جـیار و  ياـنعم  هب  مه  نآ  اـههصق  نیا  هراـبرد  ریبعت  نیا  ندرب  راـک  هب  ًالـصا  میزادرپب . تیـصخش  قلخ 
تیصخش قلخ  لحارم  هاگ  نآ  مینک ، رظن  دراد ، یجراخ  دوج  هچنآ و  یتسه و  هب  میراذگب و  رتارف  نآ ، ياضف  هصق و  هریاد  زا  اراپ  هکنیا 

قلخ لحارم  تروص ، نیا  رد  میربب . راک  هب  دریذـپ ، یم  تروص  دـنوادخ  تردـق  هب  هک  اـهناسنا ، گرم  یگدـنز و  شنیرفآ ، هراـبرد  ار 
شرورپ شنیرفآ و  . 2 دتفا . یم  قافتا  دنـسیون  لیخت  نهذ و  يایند  رد  هچنآ  . 1 تشاد : دهاوخ  توافتم  هناگادج و  يانعم  ود  تیـصخش 

رد ياهنییآ  نانوچ  نآرق ، هک  ارچ  تسا . نآرق  ياههصق  رب  قیبطت  لـباق  مود  ياـنعم  اـهنت  اـنعم ، ود  نیا  زا  دـنوادخ . هلیـسو  هب  تادوجوم 
ناتـساد و رد  تیـصخش  لماع  ب ) دـهد . یم  ناشن  ام  هب  دوب ، دـهاوخ  اـی  تسه و  هدوب ، هک  هنوگ  نآ  ار  زیچ  همه  یتسه ، تاـیح و  ربارب 

يدوجو تلع  یتح  موهفم ، انعم و  لامک ، لیبق : زا  رگید  لماوع  یمامت  ددرگ و  یم  نآ  رادـم  رب  هصق  تیماـمت  هک  تسا  يروحم  ناـمر ،
ار رصانع  ریاس  هئطوت و  حرط و  اهلادج ، ثداوح ، ینوگرگد  تابجوم  هک  تسا  تیصخش  دننک . یم  بسک  تیـصخش  لماع  زا  ار  دوخ 

نف لوصا  نیزاوم و  اب  قباطم  تساک و  مک و  یب  دنیرفایب ، یتیـصخش  ات  دنک  یم  رایـسب  شالت  هدنـسیون ، تهج  نیمه  هب  . دروآ یم  دیدپ 
تسا یفده  یلیفط  لماوع ، رصانع و  رگید  دننام  رصنع ، نیا  تسین . لیصا  یمتح و  يرصنع  نآرق ، ياههصق  رد  تیصخش ، . یـسیون هصق 

هنومن و دـناوتب  هک  تسا  ییاج  اـت  تیـصخش  درب  ینعی  دـنک . یم  لاـبند  اـههورگ  دارفا و  ناتـساد  ناگتـشذگ و  راـبخا  ناـیب  زا  نآرق  هک 
ناتساد همیخ  دومع  یلـصا و  روحم  ار  تیـصخش  نوچ  سیون ، هصق  دشاب . ناشیا  مشچ  شیپ  رد  یتربع  نابطاخم و  يارب  ریگارف  ییوگلا 

یعقاو و يدوجوم  تیـصخش ، زا  روما ، نیرتییزج  نایب  اب  دنک و  یم  رایـسب  یعـس  بطاخم ، هب  نآ  ندنارواب  ندنارورپ و  رد  درادنپ ، یم 
یفده هب  هجوت  اب  شور ، نیا  دنکن ، دیدرت  دتفا . یم  قافتا  ناتساد  رد  هچنآ  تیـصخش و  نآ  رواب  لوبق و  رد  هدنناوخ ، ات  دزاس . یم  ینیع 
تسا يرگید  هلوقم  زا  نآرق ، يزادرپتیصخش  نکل  دوب . دهاوخ  دیفم  رگراک و  رایسب  تسا ، نآ  یپ  رد  سیون  نامر  یـسیون و  هصق  هک 

، تیصخش هیارا  یگنوگچ  رد  فده ، عون  هک  میتشاد  نایب  درادن . اههصق  ياهتیـصخش  ریاس  اب  ریبعت  یگناگی  زج  یکارتشا  هجو  چیه  و 
ره نایب  زا  هک  هنوگ  نامه  نآرق ، تفگ : دـیاب  ناگتـشذگ ، رابخا  اههصق و  ناـیب  زا  نآرق  فدـه  هراـبرد  نیا ، رباـنب  دراد . رایـسب  تلاـخد 

نیا هکنیا  رد  دراد . یضرغ  زین ، اهنآ  هب  یناوارف  تایآ  نداد  صاصتخا  اههصق و  ندروآ  زا  ددرگ ، یم  یصاخ  فده  لابند  هب  ياهروس ،
رب تسا و  هدنکارپ  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  ضرغ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ضحم » ینید  ضرغ  » قیقحت لها  نخـس  تسا ، مادـک  ضرغ 

هراشا دـناكرتشم ، ندوب  ینید  رد  ینوگانوگ ، دوجو  اب  هک  اهنآ  زایخرب  هب  ریزگان  اما ، دـبلط ، یم  يرگید  تصرف  اهنآ ، همه  ندرمش 
همه نانمؤم  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  رـسکی  نید  هکنیا ، نایب  ملس 2 . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  یحو و  تابثا  . 1 مینک : یم 

.4 تسا . ادخ » هب  نامیا  » هک دنراد  دـحاو  یـساسا  نایدا ، همه  هکنیا  نایب  . 3 تسا . ناشیا  راگدرورپ  اتکی  دـنوادخ  دـنادحاو و  تلم  کی 
هاگآ یهلا 6 . ياهتمعن  نایب  . 5 دناهتـشاد . ناسکی  یلمعلا  سکع  همه  ناشیا  موق  هدوب و  یکی  ناربماـیپ  همه  توعد  هلیـسو  هکنیا  ناـیب 
میسر یم  هتکن  نیا  یسررب  هب  راتـشون ، نیا  همادا  رد  . 3 وا . هب  قالخا  نامیا و  نتخومآ  ناـسنا و  تیبرت  . 7 ناطیش . هسوسو  زا  مدآ  ندرک 
فده نامه  ياتـسار  رد  راک ، نیا  زا  نآرق  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ نآ  ياههصق  نآرق و  رد  وا  تیـصخش  نز و  دوجو  زا  فدـه  ًالـصا  هک 

نامر ناتـساد و  رد  تیـصخش  هک  میتفگ  راو  هراشا  رتشیپ  دـنک . یم  لابند  ار  يرگید  فدـه  ای  تسا ، ینید  ضرغ  ینعی  یلاـع ، یلـصا و 
و ندوبن ، ای  ندوب  دوش و  یم  ثعاب  ار  اهنآ  هک  تسا  تیصخش  . دندرگ یم  نآ  درگ  رب  ایاضق  اهدادخر و  مامت  هک  تسا  يروحم  زورما ،

نینچمه یساسحا و  یفطاع و  راب  دناوت  یم  هک  راد  شـشک  باذج و  رـصنع  کی  ناونع  هب  نز ، شقن  دنک . یم  نییعت  ار  ناش  یگنوگچ 
ناوت یم  ار  ینامر  یناتـساد و  رتمک  دوب . دهاوخ  يا  یتایح  هدننک و  نییعت  شقن  دشک ، شود  هب  يدایز  دـح  رد  ار  ناتـساد  تیباذـج  راب 

، نویزیولت نوچ : يرگید ، ياههناسر  رد  هتبلا ، ینیرفآ ، شقن  نیا  دمآسب  درکن . هدـهاشم  نآ  رد  وا ، تیـصخش  نز و  زا  ییاپدر  دـناوخ و 
ياهروشک تدـش  هب  ناریا ، صوصخب  یمالـسا ، ياـهروشک  رد  درکیور ، نیا  هچ  رگ  تسـالاب . يزیگنا  تفگـش  روط  هب  رتاـئت ، اـمنیس و 
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هب اهرنه ، رد  و  ماع ، روط  هب  یعمج ، طابترا  لیاسو  رد  نز  شقن  هک  تسا  ملـسم  اما  هدـش ، هداد  ناماس  يرگید ، عون  هب  ای  تسین و  یبرغ 
، هلیـسو نیدب  رـصاعم ، يایند  رد  نانز  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نخـس  نیا  . دوب دـهاوخ  هدوب و  زاس  تشونرـس  هژیو و  یـشقن  صاخ ، روط 
. دناهتـشادرب اهنآ  رطاخب  یماگ  هار ، نیا  رد  یطابترا ، ياـههناسر  هکنیا ، اـی  دـنبای و  تسد  ناـشداد  ادـخ  لیـصا و  هاـگیاج  هب  دناهتـسناوت 
. تسا یـساسا  مهم و  هتکن  نیمه  هدرک ، روطخ  اههناسر  بلط  هدایز  تردـق و  نابحاص  رکف  هب  رتمک  هدـنام و  لوفغم  ًارثکا  هچنآ  زگره ،
، دنرگن یم  وا  تلزنم  نز و  هب  یتسرد ، یتسار و  نابلاط  هتخیهرف و  نادنمشیدنا  یکدنا  ياوس  ام ، رصع  نارازگراک  هک  يرظنم  زا  ًاساسا ،
ار نز  زورما  رـشب  دروآ . مهارف  ار  ماقم  نأش و  نآ  هب  ندیـسر  طیارـش  هاگ  نآ  درک و  كرد  دـید و  ار  وا  یقیقح  هاگیاج  ناوتیمن  زگره 

دیوگیمن قح  نخس  زج  نآرق  نآرق ، هب  میدرگ  رب  دنراد . ار  وا  زا  یشک  هرهب  هدافتـسا و  ؤس  ناوت  هک  نانآ  تسد  رد  درادنپ ، یم  يرازبا 
ياههصق سپ  تسه ، هک  تسا ، نینچ  رگا  رـشب . هدـنزاس  رگتیادـه و  تسا و  دـنوادخ  مالک  نآرق  درادـن . هار  نادـب  وس  چـیه  زا  لطاب  و 

هب ندیـسر  نآ ، هب  نتخادرپ  زا  دوصقم  تروص  ره  رد  درم ، هچ  دـشاب و  نز  هچ  تیـصخش ، دـنکیمن . لاـبند  ار  نآ  زج  یفدـه  زین  نآرق 
ار وا  نز ، تیـصخش  هیارا  اب  هک  تسا  هنوگ  نآ  هن  يزادرپ ، تیـصخش  ییوگ و  هصق  رد  نآرق ، شور  تسا . ینآرق  نیرترب  الاو و  فدـه 

روما نیا  زا  یهلا  باتک  نیا  تخاـس  دـهد . رارق  یناـسفن  ياـهشهاوخ  ياـضرا  يزیگنا و  هنتف  تاـساسحا و  نتخیگنا  رب  يارب  ياهلیـسو 
رد دوش و  یم  ور  هب  ور  تایح  نوگانوگ  ياهترورـض  اب  ایند ، یگدنز  رد  وا  دراد . یناسنا  یتعیبط  درم ، دـننام  نز  تسا . ّربم  هتـساریپ و 

اجنآ سپ  درادن . ياهراچ  اهنآ  اب  دروخرب  زا  یمدآ  و  فلتخم ، دنارایـسب و  هک  ییاه  ترورـض  دهد ؛ یم  ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  ربارب 
دبال یمتح و  تایح ، زا  ریذپان  كاکفنا  ییزج  ناونع  هب  نز ، ياجب  روضح  دـیآ . یم  نایم  هب  نآ  ياهترورـض  یگدـنز و  زا  نخـس  هک 

هچنآ تیعقاو  رد  هکنآ  یب  دنک ، یم  افیا  ار  دوخ  قیال  شقن  نوگانوگ  ياهتروص  هب  نز ، تسا و  هنوگ  نیمه  زین ، نآرق  رد  دـیامن . یم 
دوجو زورما  رنه  تایبدا و  رد  هک  ییاه  ترورـض  عون  زا  نآرق ، ياههصق  رد  نز  روضح  ترورـض  دریگ . تروص  یلیدعت  حرج و  هدوب ،

رد نت  نادب  دنکیمن و  ساسحا  یترورض  هصق ، نآ  هب  نز  ياپ  ندناشک  يارب  نآرق  دنکن ، اضتقا  هصق  تاقافتا  عیاقو و  رگا  تسین . دراد ،
نز و زا  نینرقلا ، يذ  هصق  و  یـسوم ، حـلاص و  دـبع  هصق  فهک ، باحـصا  هصق  دـننام : اههصق  زا  يرامـش  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـهدیمن .

نماد رب  و  يرـشب ؛ سوفن  بیذـهت  تیبرت و  رب  شیانب  تسا و  ییوگ  قح  قح و  نآرق ، قطنم  هکنآ : هجیتن  تسین . يربخ  وا ، ینیرفآ  شقن 
هک دنیـشنن ؛ نیغورد  ياـهییابیز  هب  کـسمت  یناویح و  ياـهسوه  عابـشا  يزیگنا ، هنتف  يرگ ، هلیح  درگ  زگره ، یمیظع ، تلاـسر  نینچ 

نایب رد  نآرق ، شور  . 4 داد . رارق  رتهتسارآ  رتباذج و  رتابیز ، رگید ، هدیرفآ  ره  زا  ار  نآ  دیرفآ و  یتساک  صقن و  یب  ار  نآرق  دنوادخ ،
هب اههنحص ، اهتشذگ و  رس  تسا . ناسنا  تشون  تسد  یبدا و  ياههصق  رد  لومعم  ياهشور  یخرب  اب  هناگیب  درف و  هب  رصحنم  اههصق ،

قیاقح و میهافم و  ای  دوشیم و  نایب  يرگید  هصف  هصق ، کی  يانثا  رد  دـنتفا ؛ یم  قافتا  یناـمز  بیترت  نودـب  هاـگ  راـصتخا و  لاـمجا و 
ار نآرق  ياـههصق  لوـمعم ، ریغ  صوـصخم و  شور  نیا  ددرگ . یم  هـضرع  یـسانشیتسه ، یعرـش و  یقـالخا و  یتدـیقع و  تاـعوضوم 

تیـصخش زا  نآرق ، تسا . هدـش  لامعا  شور ، نیا  زین  اهتیـصخش  ندرک  دای  رد  دـشخب . یم  اهنآ  هب  صاـخ  یتیوه  هتخاـس ، نوگرگد 
يرایسب و  (. 34  . 19 میرم ، «) نورتمی هیف  يذلا  قحلا  لوق  میرم  نبا  یسیع  کلذ  :» دنک یم  دای  صاخ ، مان  اب  شردام ، حیسم و  دننام  ییاه 

فصو اب  هاگ  صاخ و  ناونع  اب  هاگ  اهنآ ، زا  دراذگ و  یم  یقاب  ناشن  مان و  یب  دنشاب ، یم  نانز  زا  رتشیب  هک  ار ، رگید  ياهتیـصخش  زا 
تارما تلاق  و   » و ( 7  . 28 صصق ، «) هیعضرا نا  یـسوم  ما  یلا  انیحوا  و  :» دومرف نوعرف  رـسمه  یـسوم و  ردام  هرابرد  درب ؛ یم  مان  صاخ ،

نم دجو  و  :» دنک یم  فیصوت  نینچ  نیدم ، هب  یسوم  دورو  ماگنه  هب  ار  بیعـش  نارتخد  و  ( 9  . 28 صصق ، «) کلو یل  نیع  ترق  نوعرف 
رب ناهوژپ  نآرق  نهذ  رد  ار  ییاه  شـسرپ  نانز ، ندرک  دای  رد  صوصخ  هب  نآرق ، هویـش  نیا  ( 23  . 28 صصق ، «) نادوذت نیتارما  مهنود 
اب دراد . یم  نایب  ار  یتلع  یـسک  ره  تسا و  فلتخم  اهرظن  اهشـسرپ ، نیا  هب  خساپ  ماقم  رد  تسا . هدش  ثعاب  ار  ییاه  لادج  هتخیگنا و 
رد ناـنز  مسا  ندـماین  تیعبت : مییوگ . یم  نخـس  میمعت »  » و تیعبت » » ناونع هب  هیرظن ، ود  نآ  زا  هک  دراد  دوـجو  هدـمع  رظن  ود  اـهنیا  همه 

دسر یم  ام  رظن  هب  هچنآ  اما  هدش ، هتفگ  رایسب  نانخس  نآرق ، ضرغ  یبای  هشیر  رد  تسا . یـضرغ  دصق و  زا  هتـساخرب  کش  نودب  نآرق ،
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رد دنتـسناد و  یم  درم  عبات  ار  نز  نآ ، زا  شیپ  نآرق و  لوزن  نامز  رد  اهبرع ، هکنآ : حیـضوت  تسا . زیچ  ود  دشاب ، هدمع  تلع  دـیاش  و 
رد مهنآ  نانز ، زا  ندرب  مان  نامز ، نآ  یگنهرف  یعامتجا و  طیحم  رد  نینچمه  دندوبن . لیاق  لالقتـسا  وا  يارب  تایح ، نوؤش  زا  کی  چیه 
وا تیصخش  درم و  عبات  ار  نز  برع ، زور  نآ  هعماج  رد  نز  تیعقوم  هب  هجوت  اب  زین  نآرق  تسا . هدوب  دنـسپان  تشز و  يراک  عمج ، نایم 

کی هکنیا  هن  دزاس . یم  هجوتم  مه  اب  ار  درم  نز و  ماکحا ، یهاون و  رماوا و  رد  تهج  نیمه  هب  دناد . یم  درم  تیـصخش  هلابند  هبقع و  ار 
زا ار  اوح  مدآ و  هک  اجنآ  هچ  دنک ؛ یم  لمع  هنوگ  نیدب  اج  همه  نآرق  يرآ ، دهد . رارق  دوخ  باطخ  دروم  ار  درم  رگید  راب  ار و  نز  راب 
زا هتفرگرب  دـش ، رکذ  هچنآ  نآ . زا  دـعب  هچ  ناش و  دـنار  یم  تشهب  زا  هک  ناـمز  نآ  هچ  دراد و  یم  رذـح  رب  هرجـش » » هب ندـش  کـیدزن 

هیرظن هیجوت  نییبـت و  رد  هک  دوـب  هللا  فـلخ  دـمحا  دـمحم  برع ، هدنـسیون  رکفتم و  هتـشون  میرکلا ،» نآرقلا  یف  یـصصقلا  نفلا  » باـتک
. دنتـساوخرب هزرابم  هب  نآ  اب  تخـس  دـنتفاتن و  رب  نارگید  ار ، يأر  نیا  تسا . هدرک  نایب  تسا ، دـقتعم  رادافو و  نادـب  تخـس  هک  تیعبت ،
زا هللا  فلخ  دمحا  نایب  دشاب . هدرکن  وا  هیرظن  روکذم و  هدنـسیون  هب  یـضرعت  ضیرعت و  هک  تفای  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  ار  یباتک  رتمک 

نخـس رد  هدـش  حرطم  ياـهروحم  صقن ، دراوـم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  . تسا دراو  نآ  رب  يددـعتم  تالاکـشا  دراد و  یتساـک  تهج  دـنچ 
گنهرف رد  ناـنز ، زا  ندرب  ماـن  ب ) تشادـن . لالقتـسا  دوب و  درم  عباـت  برع  زور  نآ  هعماـج  رد  نز  فلا ) مینک : یم  تسرهف  ار  ناـشیا 

یمان دناد و  یم  درم  عبات  ار  نز  برع ، زور  نآ  هعماج  رب  مکاح  گنهرف  زا  يوریپ  هب  زین ، نآرق  ج ) دوب . دنـسپان  تشز و  يراک  اهبرع ،
دروم دراد . يراگزاس  هدمآ ، برع  خیرات  رد  هچنآ  اب  تسا و  تسرد  لوا  دروم  اهنت  هناگ ، هس  ياهروحم  نیا  زا  دروآیمن . نایم  هب  وا  زا 
نامز گنهرف  زا  نآرق  يریذپ  ریثات  ینعی  موس ، دروم  دنک و  یم  فلؤم  صقان  تاعالطا  زا  تیاکح  درادن و  یخیرات  حیحـص  يانبم  مود 

ياعدا نآرقلا » صـصق  یف  ثوحب  » باتک فلؤم  رهزالا و  لوا  زارط  ياملع  زا  هیردـبع ، ظفاحلادـبع  دیـس  تسا . لزلزتم  ساـسا  زا  لوزن ،
یلهاج ياهرواب  رد  هشیر  صاخ ، مسا  هب  نانز ، زا  نآرق  ندرکن  دای  هک  دننآ  رب  ياهدع  :» دـیوگ یم  خـساپ  نینچ  ار  هللا  فلخ  دـمحا  مود 

. تسین ملاس  میقتـسم و  خـیرات ، یهاوگ  هب  هیرظن ، نیا  دنتـشادنپ . یم  تشز  ار  نآ  دـندربیمن و  عمج  رد  ار  نانز  ماـن  هک  دراد ، اـهبرع 
هک تسا  نیا  هن  رگم  درک . یم  حیرـصت  نآ  هب  تایاور  اهرعـش و  رد  دروآ و  یم  نابز  رب  ار  نانز  ماـن  دوخ ، سلاـجم  لـفاحم و  رد  برع ،
یم هلیبـق  نآ  رب  ار  هلیبـق  گرزب  ناـنز  ماـن  دـندناوخ و  یم  دــندیمان و  یم  ناـشردام ، ماـن  هـب  ار  برع  ریهاـشم  ناروآ و  ماـن  زا  يرایــسب 

رد لخاد  یناـعم و  ملع  تاـعورف  لـیاسم و  وزج  نوگاـنوگ ، ياههویـش  اـب  باـطخ ، نداد  تیمومع  ياـنعم  هب  میمعت ، میمعت : دنتـشاذگ .
دمآ راک  ياههنومن  زا  تسا . نآرق ، تغالب  رد  لخاد  یناعم و  ملع  تاعورف  لیاسم و  وزج  نوگانوگ ، ياهویـش  اـب  تسا ، نآرق ، تغـالب 
دوس میمعت  زا  اههصق ، رد  صوصخ  هب  يرایـسب ، دراوم  رد  نآرق  تساهنآ . تایـصوصخ  ندرکن  رکذ  اهتیـصخش و  زا  ندربن  مان  میمعت ،

، تایآ زا  يرامـش  رد  ار ، نآ  اهراب  دـنک و  یم  دای  مان  اب  یـسیع  ردام  زا  ًالثم  تسا . صاخ  مسا  اب  هاـگ  ناـنز ، زا  نآرق  درک  داـی  درب . یم 
. دنکیمن نینچ  تیمها  یب  ياهفده  رطاخب  ای  لیلد و  یب  دـشاب و  یم  دـنمجرا  یفدـه  یپ  رد  زین ، شور  نیا  رد  نآرق  دـیامن . یم  رکذ 

یم ملق  زا  ناشـصاخ  مسا  دوش و  یم  هدنـسب  ناشیا ، فاصوا  اـی  نیواـنع  هب  اـهنت  ناـنز  زا  يداـیز ، دراوم  رد  مینیب  یم  رگا  تسا  نینچمه 
نآرق هک  ینز  دبای . تسد  تسا ، دوصقم  روظنم و  هچنآ  هب  ات  دریگ ، یم  کمک  میمعت » » مان هب  یملع  یتعنـص  زا  هلیـسو ، نیدب  نآرق  دتفا .

رد دـباتب . ناشیا  رب  نآرق  مکح  عاعـش  دریگ و  رارق  وا  عضو  تیعقوم و  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  ینانز  مامت  هنومن  دراذـگ ، یم  او  ار  وا  مان 
ای نز  مان  ندروآ  درادن ، صاخ  صخـش  هب  صاصتخا  دهدیم  ناشن  نآرق  هک  یتیعـضو  دراد و  هدرتسگ  ياهنماد  ینآرق  مکح  هک  اج  نآ 

مهف دـنک و  گـنت  ار  ماـع  تیعـضو  نآ  نآرق و  مکح  هریاد  هکنیا  زج  هتفرگ ، رارق  عضو  اـی  مکح  نآ  دروـم  هنوـمن ، ناوـنع  هب  هک  يدرم 
دوخ يدوخ  هب  اهتیعـضو ، نوگانوگ  عاونا  و  رادرک ، راتفگ و  يرآ ، تشاد . دـهاوخن  يرگید  دوس  چـیه  دـنکفیب ، هابتـشا  هب  ار  بطاخم 

، اهتیصخش دوجو  زا  ياهراچ  سپ  دنروآ . یم  مهارف  ار  زورب  روهظ و  هصنم  هک  دنادارفا  صاخشا و  نیا  دنشاب . هتـشاد  دوجو  دنناوتیمن 
هب اهنآ  صاخ  مسا  رکذ  نوچ  يدرف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  ناـیب  اـب  اهتیـصخش ، نیا  هب  نداد  صخـشت  اـیآ  تساـجنیا ، لاؤس  تسین .
؟! دشاب عون  ای  سنج  کی  هدنیامن  هنومن و  تیـصخش ، نآ  تسا  رارق  هک  ییاج  رد  ًاصوصخ  دشاب ؛ یم  ریزگان  يرورـض و  هزادـنا ، نامه 
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زا ياهنومن  هک  دنتسه  ینانز  یگمه  هداد ، رارق  ار  نانآ  نآرق  هک  هاگیاج  نآ  رد  أبس ، هکلم  بهلوبا و  نز  طول ، نز  حون ، نز  نوعرف ، نز 
رارق اههنومن  نیا  زا  کـی  ره  ياـج  هب  دـنناوت  یم  هک  یناـنز  دنارایـسب  دـنراذگ ، یم  شیاـمن  هب  فلتخم ، ياـهتیعقوم  رد  ار ، نز  سنج 

ياراد هک  ینامز  اما  دنتـشارفا . تماق  رون  تیادـه و  عیفر  هلق  رب  ای  نداتفا ، ورف  تلاهج  یهارمگ و  هاـگترپ  رد  اـی  هک  ییاـههنومن  دـنریگ ؛
تشاد و دـهاوخ  يرگید  هولج  هاوخ  ان  هاوخ  نآرق ، رد  نز ، نیا  دـنرادن ، ار  یگژیو  نآ  نانز  رگید  هک  دـشاب  یم  دوخ  هب  صتخم  یتفص 

اهجرف تنـصحا  ْأرما ) :») دنک ریبعت  نینچ  نارمع ، رتخد  میرم  زا  نآرق ، رگا  دوب ، دـهاوخن  یفاک  هتـسیاب . ریزگان و  تسا  يرما  وا  مان  ندرب 
نم تذختاف  ایقرـش  ًاناکم  اهلها  نم  تذبتنا  ذا  نارمع  تنب  میرم  باتکلا  یف  رکذا  و  :» دـیوگب ای  ( 12  . 66 میرحت ، «) انحور نم  هیف  انخفنف 

تخد میرم  اهنت  رخآ ، هب  ات  لوا  زا  ملاـع ، ناـنز  عمج  رد  (. 17 ، 16  . 19 میرم ، «) ًایوس ارـشب  اهل  لثمتف  انحور  اهیلا  انلـسراف  اباجح  مهنود 
ایآ درک ، یم  دای  وا  زا  ناـنز  رگید  دـننام  دـیزرو و  یم  تلفغ  وا  ماـن  رکذ  زا  نآرق  رگا  لاـح ، . سب دراد و  ياهبترم  نأـش و  نینچ  نارمع 

اـتمه و وا  اـب  دراوم  نآ  رد  دـنناوت ، یم  زین  رگید  ناـنز  تسوا و  ندوـب  نز  تهج  زا  هدـش ، هتفگ  میرم  هراـبرد  هچنآ  هک  دـشیمن  روـصت 
« نیملاعلل ْيآ  » ار شدـنزرف  وا و  دـنک و  لیان  میظع » لضف  » هب ار  میرم  هک  دوب  دـنوادخ  هدارا  نیا  دنتـسین . نینچ  کش  یب  دنـشاب . کیرش 
، نآرق هلکب  درادـن ، صاصتخا  نانز  هب  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  دوب . دـهاوخن  اهنآ  نیـشنمه  ماقم ، نیا  رد  يرگید ، هدـیرفآ  چـیه  و  دـهد . رارق 

لیلد هب  نیا  دـنک ، یم  رکذ  ار  نوراق  نوعرف و  نوچ  یناسک  ماـن  مالـسلاهیلع و  أـیبنا  ماـن  نآرق  رگا  تسا . هدرک  نینچ  زین ، نادرم  هراـبرد 
یقرف رگید  نادرم  اب  هک  تسا  رطاخ  نیدب  دربیمن ، مان  نارگید  زا  رگا  و  تسا ؛ نانآ  رد  میمعت  لباق  ریغ  یتاذ و  تیـصوصخ  کی  دوجو 

هچ نانز و  هچ  اهتیـصخس ، هنوگ  نیا  نیا ، ربانب  دوشیم  تفای  ناـش  دـننام  ناـمز ، ره  رد  یهورگ و  تما و  ره  رد  یتحار ، هب  دـنرادن و 
نیدب ار  اهناسنا  یمامت  ناشتشذگرس ، نایب  اب  دنوادخ  هک  تلالض ، تیاده و  و  رفک ، نامیا و  هریاد  رد  دنتـسه  ییاهلثملا  برـض  نادرم ،
دیـسر دنهاوخ  یتبقاع  ماجنا و  رـس  هب  دشاب ، ینآرق  ياهتیـصخش  راتفگ  رادرک و  دـننام  ناش  راتفگ  رادرک و  رگا  هک  هتخاس  هاگآ  هتکن 

دارفا زا  لقتسم  هک  تسا  یتقیقح  نایب  نآرق ، فده  سپ  دش ، دنهاوخ  نوگن  رس  یهارمگ  رد  ای  دنبای و  یم  تیاده  اب  دندیسر ؛ نانآ  هک 
کی ره  . 5 دنراد . ار  نآ  هب  ندیسر  ییاناوت  ناش ، تعیبط  تشرـس و  ربانب  ناسنا ، دارفا  همه  و  دراد ، دوجو  اهنارود  همه  رد  صاخـشا ، و 
لباق تهج  دنچ  زا  دراد و  ینوگانوگ  هوجو  هک  دنراذگ  یم  ام  يور  شیپ  ار  یتقیقح  دوخ ، تیصخش  هنییآ  رد  نآرق ، ياههصق  نانز  زا 
نانچ هاگ  دنکآیم و  نآ  هب  ندیـسر  قوش  زا  ار  یمدآ  دوجو  همه  هک  تسا  هدنلاب  یلاعتم و  نانچ  هاگ  تقیقح ، نیا  تسا . تقد  هجوت و 

هنومن نوعرف ، رـسمه  هدیقع : يدازآ  رایتخا و  دنک . یم  رایتخا  زیرگ  راچان  هب  دباییمن و  لمحت  بات  نآ  ربارب  رد  حور  هک  هدنزگ ، خلت و 
خاک نورد  یفارـشا  یگدنز  یگدـنبیرف  زور و  نآ  هعماج  رب  مکاح  ياهراشف  مغر  هب  هک  تسا  یناسنا  لقتـسم و  تیـصخش  کی  يایوگ 

. دـیزگ رب  ار  یناسنا  ياهشزرا  لوصا و  تفگ و  کیبل  ار  یـسوم  توعد  تشاذـگ ، یم  اـنگنت  رد  ار  وا  وس  ره  زا  هک  يراـبجا  نوعرف و 
مشچ و مدرم  نوعرف و  یهارمگ  دوخ ، یهاگآ  تریصب و  مشچ  اب  هک  هاگ  نآ  دنک ، یم  دای  یگتسیاش  یکین و  هب  وا  زا  نآرق  هک  نز  نیا 

نوعرف تموـکح  هیاـس  زج  هک  لـهاج  مدرم  نآ  اـب  اـهنت  هن  تفاـیرد ، ار  یـسوم  نید  تیناـقح  درک و  هدـهاشم  ار  شناـمز  هتـسب  شوـگ 
ار وا  دنوادخ ، هک  دوب  نینچ  درشف . ياپ  نآ  رب  درک و  نالعا  ار  دوخ  نامیا  هناعاجش ، هلکب  دشن ، ادمـصه  هارمه و  دندیدیمن ، یهاگهانپ 

ینجن ْنجلا و  یف  اتیب  كدنع  یل  نبا  بر  تلاق  ذا  نوعرف  تأرما  اونما  نیذلل  ًالثم  هللا  برـض  و  :» دومرف دز و  لاثم  ناگدنروآ  نامیا  يارب 
هطلس زا  ار  دوخ  دبای و  نانیمطا  ادخ  دای  هب  شبلق  هک  یسک  نآ  يرآ ، (. 11  . 66 میرحت ، «) نیملظلا موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم 
لطاب هدیقع  هک  دیوگ  یم  نخـس  ینانز  زا  نآرق  لباقم ، رد  دوب . دناوت  نامیا ، اب  مدرم  يارب  هنومن ، نیرتهب  دناهرب ، یهارمگ  لهج و  هایس 
برـض :» دومرف نوعرف ، رـسمه  سکع  تهج  رد  اما  دندش ، نآرق  لثملا  برـض  زین  نانآ  دندش . نادرگرـس  یهابت  هاریب  رد  دندیزگرب و  ار 

لیق ائیـش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امه  اـتناخف  نیحلـص  اـندابع  نم  نیدـبع  تحت  اـتناک  طول  تارما  حون و  تارما  اورفک  نیذـلل  ًـالثم  هللا 
رون شبات  ربارب  رد  ار  دوخ  نامشچ  وا ، يایبنا  دنوادخ و  میرک  ناگدنب  راوج  رد  نز  ود  نیا  (. 10  . 66 میرحت ، «) نیلخادلا عم  رانلا  الخدا 

عـضو نیا  دـنتفرگن . رب  چـیه  دوب ، هداهن  ناش  لباقم  رد  دـنوادخ  هک  یتکرب  رپ  هدـئام  زا  دنتـسب و  دوب ، هدـنکآ  ار  ناش  فارطا  هک  ناـمیا 
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زا رس  حون ، نز  طول و  نز  دنباتیمن . رب  ار  تقیقح  قح و  دننز و  یم  ماگ  شیوخ  یهلا  ترطف  تعیبط و  هریاد  زا  نوریب  هک  تسا  یناسک 
دـنتخورف و داـسف  یهارمگ و  هب  ار  يراگتـسر  ریخ و  قح و  دـندیچیپ و  دـندوب ، ییادـخ  هدـیزگرب و  ینادرم  هک  دوخ ، نارـسمه  تعاـطا 
هک هتکن  نیا  رب  ینآرق ، تسا  يدـیکات  لـباقت ، يربارب و  نیا  تسا . قـح  نمـشد  وخدـب و  شکرـس ، هـک  دـنداد  ناـشن  ار  نز  زا  ياهنوـمن 
 . 6 ماعنا ، «) يرخا رز  ْرزاو و  رزت  و ال  .» دوب دنهاوخ  لوؤسم  دننک ، یم  دـنیوگ و  یم  هچنآ  ربارب  رد  دوخ  اهنت  درم ، هچ  نز و  هچ  اهناسنا ،

ربارب رد  وا  ناشوج  تاساسحا  هفطاع و  دهد ، یم  هیارا  رما  بحاص  ردتقم و  نز  زا  نآرق  هک  يریوصت  رد  يرادمامز : تموکح و  (. . 164
ابـس هکلم  برجم . هدومزآ و  راک  نادرم  هک  دنک  یم  لمع  نانچ  زاس ، تشونرـس  ینارحب و  عقاوم  رد  نز ، دزاب و  یم  گنر  ریبدت  لقع و 

زا تسا  ياهنومن  هتفای و  ترهـش  ریبدـت ، تمکح و  لقع و  هب  هک  ینز  هبترم ؛ دـنلب  تمظع و  اـب  دوخ  موق  ناـیم  رد  دـنمتلود و  تسا  ینز 
رکشل ناهدنامرف  ارزو و  اب  دسر ، یم  ودب  نامیلـس ، ادخ ، یبن  همان  هک  هگ  نآ  یگدنز . هعماج و  روما  هب  ياناد  شیدنا و  رود  هاگآ ، نانز 

یتح ارما  ْعطاق  تنک  اـم  يرما  یف  ینوتفا  ـألملا  اـهیا  اـی  :» دـیوگ یم  دنیـشن و  یم  تروشم  یـشیدنا و  هراـچ  تلود و  ناـگرزب  اـب  دوخ و 
ار ناشراتفگ  دـنیب ، یم  راوتـسا  ریبدـت ، لقع و  نداهن  راـنک  هب  يزیرنوخ و  گـنج و  رب  ار  ناـشیا  يار  نوچ  و  ( 32  . 27 لمن ، «) نودهشت

تسد يراک  هب  هک  تسا  نآ  نالقاع  نآ  راوازس  تسا و  گنج  زا  رتهب  حلص  هک  دراد  یم  مالعا  دناوخ و  یم  هابتشا  ار  ناش  رکف  صقان و 
ناسنا هتـسر ، لقع  دنب  زا  ياهشهاوخ  هتخیـسگ و  ماجل  ياهسوه  هک  یتقو  ربکت : يزابـسوه و  دهد . عفن  ار  نانآ  دشاب و  وکین  هک  دننز 

دهاوخن تمواقم  بات  ناسنا  نیا  ربارب  رد  یعنام  چـیه  دـنرادرب ، وا  ياپ  زا  ار  تیناـسنا  قـالخا و  دـنب  دـیق و  دـنروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار 
، یبن فسوی  زیمآ  تمکح  زومآ و  تربع  يارجام  رد  دناشن . ورف  ار  سوه  رو  هلعش  شطع  دسرب و  دهاوخ  یم  هچنآ  هب  هرخالاب  ات  تفای ،

هتفای مسجت  فسوی  اب  وا  دروخ  رب  رصم و  زیزع  رسمه  دوجو  رد  ینامیشپ ، ربکت و  قشع ، ینعی  نز ، تیصخش  داعبا  زا  يرگید  ياههشوگ 
یقنور رـصم  زیزع  رـصق  هب  ترـضح ، نآ  هنوگ  کلم  تیـصخش  فسوی و  داد  ادخ  نسح  دـناوخ . یم  ارف  رکفت  اشامت و  هب  ار  ناگمه  و 
نوزفا زین  وا  شناد  یگنازرف و  تشگ ، یم  رادیدپ  وا  رد  دـشر  یناوج و  راثآ  تشذـگ و  یم  فسوی  رمع  رب  هک  زور  ره  دوب . هداد  رگید 

هک هبترم  نادـب  اـت  تسب  لد  فسوی  هب  رـصم  زیزع  رـسمه  هک  دوب  نینچ  نیا  و  ( 22  . 12 فسوی ، «) نینـسحملا يزجن  کلذک  و  :» دش یم 
فـسوی لاصو  زج  ار  زیچ  همه  داهن و  فک  زا  رایتخا  نماد  دش ، زجاع  دوخ  مالغ  ربارب  رد  سپ  دیآ . بلاغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  تسناوتن 

یهابت ياههرد  نیرتقیمع  هب  هراما  سفن  هک  نامز  نآ  ادخ ، نادرم  يرآ ، درب . هانپ  دنوادخ  هب  دشن و  میلـست  فسوی  اما  تشاگنا . چیه  هب 
كاپ دومن و  يرگ  هلیح  سپ  دـمآ . نارگ  زیزع  رـسمه  رب  فسوی  یچیپ  رـس  دـنباییمن . ناش  راگدرورپ  زج  یهاـگهانپ  دـنک ، یم  هراـشا 

(25  . 12 فسوی ، «) میلا باذع  وا  نجـسی  نا  الااؤس  کلهاب  دارا  نم  أزج  ام  تلاق  :» تخاس مهتم  رـصم ، زیزع  ربارب  رد  ار ، قلخ  نیرتنماد 
فـسوی هب  قشع  زا  زونه  نز ، بلق  اریز ، تسا . ي  رطخ » یب  باذـع  ،» ياهدنـسیون ریبعت  هب  دـهن ، یم  شیپ  فسوی  يارب  اخیلز  هک  یباذـع 

مه دروخ ، رب  نیا  اب  هک  نیا  زج  تسا . گرزب  قیالخ  مشچ  دراد و  ار  زیزع  يرسمه  ناونع  هک  ینز  دنکب  دناوت  یم  هچ  اما  تسا ؛ هدنکآ 
فارتعا اب  يزور ، ات  دنامب ، فسوی  هک  دوب  دنوادخ  تساوخ  نیا  و  دهدن . تسد  زا  ار  دوخ  بوبحم  مه  دناتسب و  ار  شندش  ریقحت  ماقتنا 

رد وربآ : ظفح  سرت و  هنانز  ياهیگژیو  ددرگ . كاپ  اوران  تمهت  نآ  زا  شتمـصع  نماد  تشاد ، وا  ینامیـشپ  زا  ناـشن  هک  زیزع  رـسمه 
رد دنچ  ره  هک  میروخ  یم  رب  یتقیقح  هب  دراد ، یم  نایب  ار  یـسیع  دـلوت  يارجام  میرم و  تشذـگ  رـس  هک  یتایآ  نمـض  رد  میرم ، هروس 
هک ياهنوگ  هب  تسا ، رادروخ  رب  يرتشیب  تدـح  تدـش و  زا  ناش ، تعیبط  تشرـس و  رطاخ  هب  نانز  رد  اما  دراد ، دوجو  اهناسنا  درف  درف 
هب ار  وا  اـت  دـباییم  هار  نارمع  رتخد  میرم ، تولخ  هب  نادرم ، تأـیه  رد  دـنوادخ ، رومأـم  هتـشرف  دناهتـسناد . ناـنز  ياـهیگژیو  زا  ار  نآ 

يوقت و ياههلعـش  دزاس ؛ یم  برطـضم  هتفـشآ و  ار  میرم  دوجو  دنبدنب  ياهنحـص ، نینچ  اب  ندش  هجاوم  دهد . تراشب  يدـنزرف  نتـشاد 
یم هچ  ( 18  . 19 میرم ، «) ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاـب  ذوعا  ینا  :» دزیرگ یم  ادـخ  يوس  هب  دـشک و  یم  هناـبز  شداـهن  رد  يراـگزیهرپ 

رب هکنآ  زج  تسا ، تفع  يوقت و  لثملا  برض  مدرم  نایم  رد  هتفای و  شرورپ  ناکاپ  ناماد  رد  هتسیز ، نمادکاپ  هراومه  هک  وا  دنکب  دناوت 
دارفا همه  دوجو  رد  هدش  هداهن  تسا  یتمعن  یهاوخ  رسمه  هزیرغ  هچ  رگ  یهاوخ : رـسمه  دبلطب . يرای  هب  ار  شیوخ  يادخ  دزرلب و  دوخ 
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ریبادت زا  یکی  هکنآ : حیـضوت  دزاس . یم  ادج  نادرم ، رد  دوخ ، دننام  زا  ار  نآ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نانز  رد  ساسحا  نیا  زورب  اما  ناسنا ،
تیثیح و نماض  دوخ  نیا  زان . هاـگ  هولج  ار  ناـنز  داد و  رارق  زاـین  بلط و  رهظم  ار  نادرم  هک  تسا  نیا  تقلخ  ياـهراکهاش  هناـمیکح و 
دبای و یم  روهظ  نادرم  رد  ییوج ، رسمه  یهاوخ و  رسمه  هزیرغ  نیا ، ربانب  دشاب . یم  نانآ  ینامسج  فعـض  هدننک  ناربج  نانز و  مارتحا 
ار لوا  ياهمدق  يدروم ، رد  مه  رگا  دیآ . رب  رـسمه  باختنا  ددص  رد  هتفگ ، کیبل  ار  ساسحا  نیا  يادـن  ینز ، هک  دـتفا  یم  قافتا  رتمک 

یب شوخ  تسد  دـنیبن و  بیـسآ  ناش  يایح  وربآ و  تزع ، هک  دـننک  یم  لـمع  ياهنوگ  هب  دـنرادرب ، ناـنز  یگدـنز  هطبار و  داـجیا  يارب 
ساـنلا نم  ْما  هیلع  دـجو  نیدـم  أـمدرو  اـمل  و  :» میناوخ یم  نیدـم ، هب  باـنج  نآ  ندـش  دراو  یـسوم و  ترـضح  هصق  رد  ددرگن . یتمرح 
نارتخد (. 23  . 28 صصق ، «) ریبک خیش  انوبا  أعرلا و  ردصی  یتح  یقسن  اتلاق ال  امکبطخ  ام  لاق  نادوذت  نیتأرما  مهنود  نم  دجو  نوقسی و 

، یگنادرم دنک . توعد  هناخ  هب  ار  یـسوم  داتـسرف  ار  ود  نآ  زا  یکی  بیعـش  دندرک . وگزاب  وا  يارب  ار  ارجام  دنتـشگرب و  ردپ  دزن  بیعش 
دناوت نیما  یهارمه  هتسیاش و  يرسمه  نینچ ، نیا  يدرم  درک . دوخ  هتفیش  ار ، نارتخد  نآ  زا  یکی  اروفص ، بلق  یـسوم ، تمارک  توق و 

يرتخد ریبدـت  نیا  و  (. 26  . 28 صـصق ، «) نیمـالا يوقلا  ترجئتسا  نم  ریخ  نا  هرجئتسا  تبأـی  :» تفگ ردـپ  هب  همدـقم  ناونع  هب  سپ  دوب .
اب ار  عوضوم  دـبای و  یم  رد  ار  شرتخد  ینطاب  لیم  بیعـش ، دـهن . یم  تمرح  ار  دوخ  يوربآ  تزع  هتفای و  ار  دوخ  هاوخلد  درم  هک  تسا 

ینمث ینرجأت  نا  یلع  نیته  یتنبا  يدحا  کحکنا  نادیرا  ینا  لاق  :» میناوخ یم  هلـصاف ، نودب  دـعب ، هیآ  رد  دراذـگ . یم  نایم  رد  یـسوم 
ینعی ثنؤم ، سنج  دوجو  رد  زج  هدش ، اهنآ  ضرعتم  زین  نآرق  هک  یمیهافم  یناعم و  زایخرب  يردام : هفطاع  (. 27  . 28 صصق ، «) ججح

ینتشاد ساپ  دنمجرا و  سب  یمالسا ، ینآرق و  هاگدید  زا  هک  یـسح  تسا ؛ يردام  هفطاع  یناعم ، نآ  هلمج  زا  درادن . يرگید  نمأم  نز ،
رود یسوم ، میریگ . یم  غارس  یسوم ، ترـضح  هصق  رد  زین  ار  انعم  نیا  هنومن  دراد . دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنلب  یماقم  نآ ، هدنراد  تسا و 

، يداـیز تدـم  يارب  هیـضق  نیا  هک  دوب  مولعم  اـما  دـمآ . اـیند  هب  هرهلد  بارطـضا و  زا  رپ  ییاـضف  رد  نوعرف ، یتموکح  ناـبقارم  مشچ  زا 
ار دنزرف  يرود  بات  هن  تشاد . یم  بذعم  تخادگ و  یم  ار  یـسوم  ردام  ناج  هشیدنا ، نیا  دوب !؟ هچ  راک  هراچ  . دنامب یفخم  دناوتیمن 

ردام رب  دنوادخ ، بناج  زا  درک ! یم  دیاب  هچ  درورپب . دوخ  ناماد  رد  ار  وا  شیاه ، هتـشامگ  نوعرف و  همهاو  یب  تسناوت ، یم  هن  تشاد و 
هچ نیا  دش . تفگـش  رد  ( 7  . 28 صـصق ، «) ینزحت یفاخت و ال  میلا و ال  یف  هیقلاـف  هیلع  تفخ  اذاـف  هیعـضرا  هک ...«: دـمآ  یحو  یـسوم 

تسا و دنوادخ  عیطم  هدنب  وا  يرآ ، دزوسب ! دزاسب و  دنک ! هچ  يردام  راشرس  هفطاع  نیا  اب  سپ  دنکفیب ! ایرد  هب  ار  شدازون  دوب ! یمکح 
هچ رگ  ینز ، ره  هدـش و  هداهن  نز  تش  رـس  رد  يردام  هفطاع  دـهن . ندرگ  دـشاب ، ایرد  رد  دـنزرف  ندرک  اـهر  هچ  رگ  وا ، ناـمرف  هب  دـیاب 
هب ار  نوعرف  رسمه  نامشچ  بآ ، رب  روانش  هچقودنص  نورد  دازون ، یسوم  دنک . یم  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  دشاب ، هدرواین  يدنزرف 
یم هچ  دنتشادن . يدنزرف  اما  تشذگ ، یم  شرسمه  وا و  جاودزا  زا  اهلاس  دریگ . یم  ارف  ار  نز  ياپارس  یشوجو  بنج  دناوخ . یم  دوخ 

زا ار  یـسوم  راـیتخا  یب  سپ  ( 9  . 28 صـصق ، «) کلو یل  نیع  نوعرف  تارما  تلاـق  :» دـنتفرگ یم  يدـنزرف ، هب  ار  كدوک  نیا  رگا  دـش ،
دنزرف هفطاع  دنوادخ ، تقو ، هب  هچ  و  ( 9  . 28 صصق ، «) هولتقت ال  :» دروآرب دایرف  تفرگ و  دنشکب ، ات  دندرب  یم  ار  وا  هک  ینانابهگن  تسد 

. دزاس راکـشآ  نایناهج  مشچ  ربارب  رد  ار ، دوخ  تانیب  تاـیآ  زا  یتیآ  رگید  راـب  اـت  دروآ ، شورخ  هب  نوعرف  رـسمه  دوجو  رد  ار  یهاوخ 
ار يزیچ  دومن و  ادا  هجو  نیرتهب  هب  ار  یناسنا  سفن  قح  نوگانوگ ، تروص  ود  هب  يردام ، هفطاـع  ندیـشک  ریوصت  هب  اـب  دـنوادخ  يرآ ،

ییاضر يدهم  دمحم  ورف . 

برغ ینونک  يایند  رد  نز  هاگیاج 

ياههمانراک دانـسا ، رد  ًامـسر  دهدیم و  تسد  زا  ار  شایگداوناخ  مان  مان و  ینعی  دـهدیم ، مسا  رییغت  دـنک ، جاودزا  هک  يدرجم  هب  نز 
دوخ نز ، هک  تسانعم  نادب  نیا  دوشیم . شایگداوناخ  مان  نیشناج  رهوش ، یگداوناخ  مان  اج  همه  رد  همانرذگ و  همانـسانش ، یلیـصحت ،

مه زاب  دیآیم ، شرـسمه  هناخ  هب  هک  ینامز  دنکیم و  یگدنز  وا  مان  اب  تسا ، ردپ  هناخ  رد  هک  یتقو  ات  درادـن ، یتاذ  دوجو  تسا ، چـیه 
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مان دنسرپیم  لوا  دوشیم : لاؤس  مان  ود  زا  ییاپورا  لهأتم  نانز  هب  طوبرم  یمسر  رتافد  رد  تسا . مورحم  رابتعا  شزرا و  مان و  نتـشاد  زا 
مان دوب ، درجم  ناوج و  يرتخد  هک  یتقو  هکنیا  مود  لاؤس  تسیچ ؟ شرـسمه  یگداوناخ  ماـن  تسا و  هتفرگ  جاودزا  زا  سپ  هک  شایلعف 

هک رهوش  هناخ  هب  ،و  ردپ یگداوناخ  مان  دوب ، هک  ردپ  هناخ  رد  تسا . هناخبحاص  هب  قلعتم  نز  تقیقح ، رد  تسا ؟ هدوب  هچ  شایگداوناخ 
شدنزرف هب  تبـسن  یقح  نیرتکچوک  شرهوش ، زا  ندش  ادـج  زا  سپ  نز  هسنارف ، رد  ( 1 .) تفرگ دوخ  هب  ار  رهوش  یگداوناخ  مان  دـمآ ،

ندمت نآ  مان  طلغ ، هب  هک  یندمت  دوشیم . ارجا  تسا ، ییاپورا  ندـمت  دـهم  هک  هسنارف  رد  نونکامه  هناملاظ ، نیناوق  هنوگنیا  ( 2 .) درادن
ار ردام  کـی  يرداـم  فطاوع  هک  ددنـسپیم  رادـیب  نادـجو  مادـک  تسا . یتریـسوید  یـشنمدد و  شحوت ، تقیقح  رد  هدـش و  هدراذـگ 
نآ زا  مه  تاناویح  هک  یقح  دـنرادزاب ؟ تسا ، دـنزرف  اب  ردام  کـی  هطبار  ناـمه  هک  قوقح  نیرتیعیبط  نیرتهداـس و  زا  ار  وا  دننکـشب و 

نامه نیا  ( 3 . ) دـسرب لاـمک  هب  دـناوتیمن  نز  هک  تسا  دـقتعم  دـیامنیم و  یفرعم  گرم  زا  رتخـلت  ار  نز  یلعف ، تاروـت  دـنرادروخرب .
هب تسا . داژن  نیرتکاپ  ندمتم ، للم  نایم  رد  دوهی  هک  تسا  دـقتعم  دـنادیم و  رتکاپ  داژن  زا  رترب و  لسن  ار  دوخ  طلغ  هب  هک  تسا  يدوهی 

نیا اب  ( 4 .«) دنتـسه ییانثتـسا  یخیرات و  هدـیدپ  کی  دوهی  مدرم  : » تسا لییارـسا  ینونک  ماظن  ناراذـگناینب  زا  هک  نمدـلگ » موهاـن   » لوق
، یمدآ يارب  گرم  دننامه  هکلب  تسا ، هدوبن  یتخبکین  لماع  نز  هاگچـیه  هک  تسا  دـقتعم  تسا و  لیاق  یتاذ  صقن  نز  يارب  وا  فصو ،
هک تسا  بلاج  ظاحل  نیا  زا  نز  دروم  رد  مالـسا  عضو  : » دـسیونیم ندـنل  پاچ  ویویر » کیمالـسا   » هلجم تسا . راوگان  خـلت و  گـنرش 

یحرط هلیسو  هب  متسیب ، نرق  لوا  يهمین  رد  طقف  ناتسلگنا  نانز  هک  درک  تیبثت  یقوقح  نانز  يارب  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  رد  مالـسا 
تعیبط : » دـسیونیم نآرق » ناهرب   » باـتک رد  یغـالب » نیدـلاردص  ( » 5 .« ) دـندش رادروـخرب  نآ  زا  دیـسر ، بیوـصت  هب  ناـملراپ  رد  هـک 

نز زا  تورم ، تلیـضف و  زا  يوریپ  هب  تبغر و  لیم و  يور  زا  هک  دادیمن  هزاجا  درم  هب  هاگچـیه  رورغ ، یهاوخدوخ و  رطاخ  هب  ییاپورا 
طباور هجیتن ، رد  تشاداو و  اههناخراک  رد  راک  هب  ار  ناکدوک  نانز و  یتعنص ، بالقنا  دنک . یتسرپرس  يرادهگن و  دنموربآ  یعـضو  رد 

ياهزاین وربآ و  دوش و  تباقر  هزرابم و  هصرع  دراو  اههناخراک  رد  دوخ ، شاعم  نیمأت  يارب  دش  راچان  نز  تخیـسگ و  مه  زا  یگداوناخ 
ار وا  جایتحا  یگراچیب و  فعض و  زین  اههناخراک  درکیمن و  يرادهگن  وا  زا  درم  اریز  دراذگب ، راک  نیا  رس  رب  ار  شیوخ  يدام  یحور و 
.« دندرک نییعت  شیارب  درم  دزمتسد  زا  رتمک  رایسب  يدزمتـسد  دوب ، درم  زا  رتشیب  شراک  تاعاس  هکنآ  اب  دنداد و  رارق  هدافتـساءوس  دروم 

دهاوخ وا  عبات  دورب ، رهوش  هناخ  هب  رگا  تسا و  ردپ  عبات  دنک ، یم  یگدنز  شردپ  هناخ  رد  هک  ینامز  ات  ودنه »  » نز ناتـسودنه ، رد  ( 6)
کی نیاربانب ، (7 . ) تسا شدوخ  رـصع  مکاح  ای  هاشداپ  عبات  اهنآ  ندوبن  تروص  رد  يردپ و  نادـنواشیوخ  عبات  تشادـن ، رـسپ  رگا  دوب ،
مکش رد  هک  ار  ياهچب  ریش و  برع ، نیکرشم  تسا . نارگید  زا  تیعبت  هب  موکحم  هشیمه  درادن و  يدازآ  لالقتسا و  هاگچیه  ودنه »  » نز

یپ ( 8 . ) دننک هدافتـسا  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  نانز  دنتـسنادیم و  مارح  نانز  رب  دندادیم و  صاصتخا  نادرم  هب  دوب ، نایاپراهچ  زا  یـضعب 
بتکم هلجم  ص 63 5 ـ  مسینویهص ، يالب  ص 67 4 ـ  عامتجا ، مالسا و  ص 61 3 ـ  نامه ، 2 ـ  ص 60 . تسا ، همطاف  همطاف ، تشون 1 ـ 

ص 73 متـسیب ، نرق  تیلهاج   - 8 ص 123 . دوب ، هک  ناـنچ  مالـسا  ص 115 7 ـ  نآرق ، ناـهرب  6 ـ  ص 62 . ش 9 ، متشه ، لاس  مالـسا ،
www.yazahra.net

یلام لالقتسا  نز و 

نذا و نودب  دـناوتب  ایناث  دـشابن و  طونم  یـسک  هزاجا  نذا و  هب  وا  ّتیکلام  ًالوا  هک  تسا ، یتروص  رد  یناسنا  درف  ره  يارب  یلام  لالقتـسا 
لصاح یلام  لالقتسا  دوش ، دودحم  طورشم و  کلم  رد  فرصت  ای  ّتیکلام  هک  نازیم  ره  هب  دنک . فرـصت  دوخ  کلم  رد  نارگید  هزاجا 

. درادن یلام  لالقتسا  ورنیا  زا  تسا ، یلو  نذا  هب  طورـشم  وا  فرـصت  اما  دوشیم  کلام  هچرگ  دشر  غولب و  نس  زا  لبق  كدوک  تسین .
رد لالقتـسا  تسین ؟ رهوش  ای  ردپ  هزاجا  نذا و  هب  طونم  اهنآ  فرـصت  تیکلام و  ایآ  و  دنراد ؟ یلام  لالقتـسا  دح  هچ  ات  نانز  مینیبب  لاح 

نانز تسین . نذا  هب  طونم  عورـشم  ياههار  زا  نانآ  ندش  کلام  ینعی  درادـن ، دوجو  یطرـش  دـیق و  چـیه  نز  تیکلام  هب  تبـسن  تّیکلام 
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نکمم یلب  درادـن . ریثأت  نارگید  هدارا  تساوخ و  تهج  نیا  رد  و  دنتـسه ، شیوخ  تیلاـعف  راـک و  هجیتن  هبه و  رهم ، هقفن ، ثرا ، کـلام 
نخـس هب  ددرگیم . لصاح  طرـش  نودب  دشاب  تیکلام  هک  هجیتن  همدقم ، ققحت  زا  سپ  اما  دشاب ، یتیدودحم  تیکلام  تامدقم  رد  تسا 

طونم و رادـقم  ناـمه  رد  وا  تیکلاـم  نکیل  دـشاب ، درم  زا  رتـمک  ثرا  رد  وا  مهـس  اـی  دوش ، عـنم  اهلغـش  یخرب  زا  نز  تسا  نکمم  رگید 
امم بیـصن  ءاسنلل  اوبـستکا و  امم  بیـصن  لاـجرلل  تسا : هدرک  حیرـصت  بلطم  نیدـب  يدراوم  رد  میرک  نآرق  تسین . يزیچ  هب  طورـشم 

بیصن لاجرلل  تسا ». ياهرهب  دناهدرک  بسک  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  و  تسا ، ياهرهب  دناهدرک ، بسک  هچنآ  زا  نادرم  يارب  ( » 1) نبستکا
زا نادرم ، يارب  ( » 2 .) اضورفم ابیـصن  رثک  وا  هنم  لق  امم  نوبرقالا  نادـلاولا و  كرت  امم  بیـصن  ءاسنلل  نوبرقـالا و  نادـلاولا و  كرت  اّـمم 
رب نانآ  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  تسا و  یمهـس  دناهتـشاذگ  ياج  رب  نانآ  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ 

ناهیقف نایم  رد  بلطم  نیا  تسا ». هدش  ضورفم  سک  ره  بیصن  دایز ، ای  دشاب  مک  لام  نآ  هاوخ  دوب ، دهاوخ  یمهـس  دناهتـشاذگ  ياج 
. تسا فرصت  یلام  لالقتسا  مود  نکر  فرّصت  رد  لالقتـسا  تسا . هتفرگن  رارق  دیدرت  کش و  دروم  یـسک  يوس  زا  درادن و  یفلاخم  زین 
ای رهوش  نذا  هب  طونم  فرصت  نیا  هکنیا  ای  دَرب ؟ عورشم  هرهب  نآ  زا  دنک و  فرصت  شیوخ  لاوما  رد  لقتسم  تروص  هب  دناوتیم  نز  ایآ 

رما نیا  یـسررب  هب  کـنیا  تساراد . ار  يداـصتقا  دـشر  غوـلب و  طیارـش  نز  هک  تسا  یـضرف  رد  ثحب  نیا  هک  تسا  نشور  تـسا ؟ ردـپ 
خیـش دننادیمن . طونم  ردپ  ای  رهوش  نذا  هب  ار  نآ  و  تسا ، ناهیقف  رظن  قافتا  دروم  ًالامجا  یلام ، تافرـصت  رد  نز  لالقتـسا  میزادرپیم .

، ضرق هبه ، کیلمت ، ءارـش  عیب ، لیبق : زا  تالماعم  جاودزا و  رد  دـشاب ، هتـشادراوتسايأرولماکلقعهکیماگنهنز  : » تسا هدومرف  دـیفم 
هدومرف زین  و  ( 3 .«) ددرگ دقع  رادهدهع  يردپ  دج  ای  ردپ  هک  تسا  رتهب  دوب  هرکاب  رگا  یلب  دراد ، تیولوا  دوخ  تافرـصت ، ریاس  هقدص و 

دوخ هدرب  رهوش  نذا  نودب  دراد  تهارک  زین  و  دریگب ، نذا  رهوش  زا  هکنآ  رگم  دـنک ، هقدـص  تخادرپ  هب  مادـقا  نز  دراد  تهارک  : » تسا
یلو هداد  ماجنا  تهارک  فالخ  یلمع  داد ، ماجنا  رهوش  نذا  نودـب  ار  اـهراک  نیا  رگا  دزاـس . دـقعنم  ار  يرذـن  فقو و  اـی  دـنک  دازآ  ار 
اهقف نایم  یفالتخا  : » تسا هدومرف  قئادح  باتک  بحاص  ینارحب ، موحرم  ( 4 .«) دنز مه  هب  ار  نآ  درادن  قح  رهوش  تسا و  تسرد  اهراک 

رب ار  نآ  باحصا ، دریگب ، نذا  رهوش  زا  دیاب  هک  هدمآ  اهتیاور  یخرب  رد  هچنآ  دراد و  ار  یلام  تافرـصت  قح  غولب  زا  سپ  نز  هک  تسین ،
اجنیا رد  هک  یلاـم  تافرـصت  رد  رهوش  زا  نز  نتفرگ  نذا  موزل  رب  دراد  تلـالد  تیاور  دـنچ  ناـیم  نیا  رد  ( 5 «.) دناهدرک لمح  بابحتسا 

نع بوبحمنب ، نسحلا  نع  هدانـساب  نانـسنب و  هّللادبع  نع  هدانـساب  نیـسحلانب  یلعنب  دمحم  1 ـ دریگیم : رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروـم 
نذاب الا  اهلام  یف  رذن  ۀبه و ال  ریبدت و ال  ۀقدص و ال  قتع و ال  یف  رما  اهجوز  عم  ةأرملل  سیل  : » لاق هّللادبع ع ) یبا  نع  نانـسنب ، هّللادـبع 
دمحم نع  ینیلکلا  هاور  بوـبحمنب و  نسحلا  نع  هدانـساب  خیـشلا  هاور  و  اـهمحر .» ۀلـص  وا  اهیدـلاو  رب  وا  ةاـکز  وا  جـح  یف  ـالا  اـهجوز 

، هقدـص هدرب ، يدازآ  رد  يرایتخا  رـسمه ، دوجو  اب  نز  دومرف : (ع ) قداص ماما  ( » 6 .) هلثم بوبحمنبا  نع  دمحمنب ، دـمحا  نع  ییحینب ،
یکین تاکز ، جح ، يارب  هتبلا  رهوش . هزاجا  اب  رگم  دهد  تروص  شلام  رد  يرذن  دناوتیمن  نینچمه  درادن و  هبه  و  قتع ،) یعون   ) ریبدـت

یلعنب نسحلا  نع  ناطقلا ، نسحلانب  دمحا  نع  لاصخلا  یف  نیسحلانب  یلعنب  دمحم  2 ـ تسین ». مزال  هزاجا  محرهلص  ردام و  ردپ و  هب 
دمحم رفعج  ابا  تعمس  لاق : یفعجلا ، دیزینب  رباج  نع  هیبا  نع  ةرامعنب ، دمحمنب  رفعج  نع  يرـصبلا ، ایرکزنب  دمحم  نع  يرکـسعلا ،

دنک دازآ  ياهدرب  دوخ  لاوما  زا  نز  تسین  زیاج  ( » 7 «.) اهجوز نذاب  الا  رب  قتع و ال  اهلام  یف  ةأرملل  زوجی  و ال  لوقی ...« : (ع ) رقابلا یلعنب 
لیمج نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  دیعـسنب ، نیـسحلا  نع  هدانـساب  نسحلانب  دـمحم  3 ـ دـهد ». نذا  شرهوش  رگم  دـهد ، ماجنا  یکین  راک  اـی 

لقن نایوار  یخرب  زا  جاردنب  لـیمج  ( » 8 «.) اهل سیل  : » لاق اهجوز  نذا  ریغب  ائیـش  اـهلام  نم  بهت  ةأرملا  یف  انباحـصا  ضعب  نع  جاردنب ،
حیحـص دنـس  زا  تسخن  ثیدح  تسین ». شیارب  یقح  نینچ  دومرف : دشخبب ؟ دوخ  لاوما  زا  رهوش  نذا  نودب  دناوتیم  نز  ایآ  هک  دنکیم 

ار يو  لاجر  ناملاع  اریز  تسا  داریا  دروم  هرامعنب  رفعج  تهج  هب  مود  ثیدـح  اـما  تسا . هدـش  لـقن  هعبرا  بتک  رد  تسا و  رادروخرب 
رب يرایسب  تلالد  تهج  زا  اما  درادن  يرابتعا  هنوگ  چیه  تسا و  هرمضم  لسرم و  زین  موس  ثیدح  ( 9 .) دناهتسناد فیعض  هکلب  هتخانشان ،
نز یلام  تافرصت  ندوب  فقوتم  ینعی  ثیدح ، نیا  نومـضم  هک  دوشیم  هتفگ  اسب  هچ  : » تسا هتفگ  قئادح  بحاص  دناهتفرگ . هدُرخ  نآ 
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یخـساپ داریا ، نیا  زا  يو  ( 10 «.) تسا راگزاسان  رگید  هلدا  ياضتقم  اب  هکنآ  رب  هوالع  درادـن  هعیـش  ياهقف  نایم  رد  یلئاـق  رهوش ، نذا  رب 
زین رهاوج  بحاص  میدروآ . ثحب  نیا  يادـتبا  رد  ار  شمالک  هک  نانچ  تسین . لوبق  دروم  نومـضم  نیا  هک  دراد  رواب  ینعی  تسا . هتفگن 

ام ال یلع  هلامتشا  هیتجح  یف  حدقی  يذلا ال  روبزملا  حیحـصلا  یلا  افاضم  : » تسا هتفگ  نینچ  ثیدح ، نیا  ياهداریا  ندرمـشرب  نمـض  رد 
، ۀیجحلا نع  ربخلا  جورخ  مدع  ةدعاق  لمعلاب و  هرابجنا  دـعب  يراج  هتافانمب  لاقی  دـق  يذـلا  ءانثتـسالا  یلع  ةروبزملا و  رومالا  نم  هب  لوقن 
. دنزیمن ررض  تارقف  رگید  تیجح  هب  نآ ، ياههرقف  یخرب  ندوبن  هبلومعم »  » هک یحیحـص  ثیدح  رب  هوالع  ( » 11 «.) هضعبب لمعلا  مدعب 

تیجح زا  ار  نآ  ثیدـح  کـی  تارقف  یخرب  ندوبن  هبلوـمعم »  » هک تسا  ملـسم  مه  هدـعاق  نیا  دـناهدرک و  لـمع  نادـب  ناـهیقف  هک  ارچ 
لثم درادن  لئاق  هک  یبلطم  رب  تسا  لمتـشم  ثیدـح  نیا  : » تسا هدروآ  نینچ  قیادـح  همتت  باتک  رد  ینارحب  نیـسح  خیـش  دزادـنایمن ».

ار ثیدح  نیا  باحصا  زا  یخرب  تسین ...  مزال  قافتالاب  يرما  نینچ  هکنیا  اب  دریگب  نذا  رهوش  زا  دیاب  ششخب و ...  قتع ، يارب  نز  هکنیا 
باتک رد  ار  باب »  » ناونع یلماع  رح  خیـش  راوگرزب  ثدحم  ( 12 «.) دـناهداد نآ  رد  هیقت  لامتحا  رگید  یخرب  هدرک و  لمح  بابحتـسا  رب 

هصالخ ( 13 «.) بجاولا یف  الا  اهجوز  نذا  ریغب  هنم  اهقافنا  اـهلام و  یف  ةأرملا  فرـصت  ۀـهارک  باـب  : » تسا هداد  رارق  نینچ  هعیـشلالئاسو 
یلدـمه و یعوـن  هب  قـیوشت  نـتفرگ ، نذا  بابحتـسا  دـیاش  دراد و  زاـب  دوـخ  لاوـما  رد  فرـصت  زا  ار  نز  هـک  تـسین  ینوناـق  مازلا  چـیه 

نز مسق  رذـن و  دراد ، رتشیب  ثحب  ياـج  هک  يدروم  اـهنت  تسا . قفوم  ملاـس و  هداوناـخ  ره  لوا  گنـس  هک  تسا  یگدـنز  رد  یگنهاـمه 
ار نز  مسق  رذن و  ندز  مه  هب  قح  هکنیا  ای  هتسناد و  رثؤم  نز  مسق  رذن و  رد  ار  رهوش  نذا  ناهیقف ، روهشم  تسا . شیوخ  لاوما  هب  تبـسن 

ياـهثحب رظن  زا  ناونع  ود  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دریذـپ ، تروص  عوضوم  نیا  رد  هژیو  یلمأـت  تسا  بساـنم  ورنیا  زا  دـناهداد . رهوـش  هب 
رهوش زا  دیاب  رذن  يارب  نز  هک  دنهدیم  اوتف  امومع  رخأتم  ناهیقف  رذن  فلا ـ  دـنریگ : رارق  یـسررب  دروم  هناگادـج  دـیاب  دـنتوافتم  یهقف 

رد ینیمخ  ماما  تسا . طونم  رهوش  نذا  هب  رذن  داقعنا  دناهتفگ  یخرب  تسا و  لطاب  رهوش  عنم  اب  نز  رذن  دـناهتفگ  یخرب  هتبلا  دریگب . نذا 
قوقح زا  عنام  نآ  هب  لـمع  دـشاب و  شدوخ  لاوما  هب  طوبرم  هچرگ  تسین ، حیحـص  رهوش  عنم  اـب  نز  رذـن  : » تسا هدومرف  هلیـسولاریرحت 

. مَسَق هب  سایق  1 ـ دناهدرک : دانتسا  هیرظن  نیا  يارب  لیلد  هس  هب  نانیا  ( 14 «.) تسا طونم  رهوش  نذا  هب  رذن  داقعنا  ارهاظ  هکلب  دشابن . رهوش 
ناشن نیا  تسا . هدش  قالطا  مَسَق  رذن ، رب  رگید  یتایاور  رد  تسا و  رهوش  نذا  هب  طونم  نز  ِمَسَق  هک  دراد  تلالد  یناوارف  هلدا  هدش  هتفگ 

2ـ دناهدرک . دانتسا  (16) مالکلارهاوج بحاص  ضایر و  بحاـص  ( 15 ، ) یناث لوا و  دیهـش  لالدتـسا  نیا  هب  دراد . ود  نیا  ماکحا  هباشت  زا 
يادتبا رد  هک  نانس  نب  هّللادبع  هحیحـص  3 ـ دـناهدش . مزتلم  نادـب  ناهیقف  وس ، نیا  هب  لوا  دیهـش  نامز  زا  هک  رخأتم . ياهقف  ناـیم  ترهش 

لباق ریغ  سایق  ار  نآ  هدز و  نعط  تسخن  لیلد  رب  قئادح  بحاص  رسمه . نذا  رب  نز  رذن  فقوت  رب  تسا  ناهیقف  هلدا  اهنیا  دش . لقن  هلاقم 
دانتسا نادب  یعرش  مکح  يارب  ناوتیمن  تسا و  نایوار  مالک  رد  اتدمع  هدش  قالطا  مَسَق  رذن ، رب  هک  يدراوم  تسا  هتفگ  هتسناد و  لوبق 

هنوگ نیا  ( » 17 «.) ۀیعرـشلا ماکحالا  سیـسأتل  حلـصت  ۀفیعـضلا ال  لئالدلا  هذه  لاثما  و  : » هک هدرک  لقن  ییاهب  خیـش  زا  ینخـس  زین  و  درک .
هتفرگ هدرُخ  لیلد  نیا  رب  تخـس  قئادـح  همتت  رد  زین  ینارحب  نیـسح  خیـش  دریگ ». رارق  تعیرـش  ماکحا  هیاپ  دـناوتیمن  تسـس ، ياهلیلد 

نز هک  درک  حیرصت  دیفم  خیش  میدروآ  ثحب  يادتبا  رد  هچنانچ  اریز  تسین . یعرش  تجح  لیلد و  رخأتم  ناهیقف  ترهـش  اما  ( 18 .) تسا
ار رذن  دیفم ، خیـش  دننام  هکنیا  ای  هدشن و  حرطم  ای  مدـقتم  ناهیقف  مالک  رد  هلأسم  نیا  رگید  ریبعت  هب  دـنک . رذـن  دوخ  لاوما  رد  دـناوتیم 

نایب ریبعت  نیا  اب  ار  نآ  دراد و  داریا  ترهش  ققحت  رد  رهاوج  بحاص  تسین . لیلد  مه  ترهـش  نیاربانب  دنتـسنادیمن . رهوش  نذا  هب  طونم 
ناگتـشذگ زا  کی  چـیه  زا  عبتتم  ناهیقف  نیا  هک  تسا  گنرد  لـباق  ( 19 «.) نیرخأتملا امیس  باحـصالا  نیب  روهـشملل  اقافو  : » تسا هدرک 

اما تسا  حیحـص  شدنـس  میتفگ  هک  نانچ  ثیدـح ، اما  دـشابیم . دـعب  هب  لوا  دیهـش  زا  دوشیم  لقن  هچنآ  دـناهدرکن . لـقن  یقفاوم  يأر 
رهاوج و بحاـص  هک  ناـنچ  دـنریذپب  ار  نآ  رذـن  رد  دـننک و  کـیکفت  ار  شنومـضم  دناهتـساوخ  یخرب  تسین . لـمع  دروـم  شنومـضم 

مه نخـس  نیا  اما  مینکیم . درط  نآ  ریغ  رد  میریذپیم و  رذن  هب  تبـسن  ار  ثیدح  دناهدومرف : نانیا  ( 20 .) دناهدرک یشم  قئادح  بحاص 
نذا نودب  دناسر  ماجنا  هب  ار  يرذـن  ره  دـناوتیم  نز  ینعی  مینک ، لوبق  لاوما  رذـن  رد  اهنت  دـیاب  میریذـپب ، رگا  1 ـ اریز : تسین  ینتفریذـپ 
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رد ناهیقف  روهـشم  تسین و  حیحـص  رذن  ره  هب  میمعت  نیاربانب  دش ، مزتلم  دییقت  نیدب  قئادح  بحاص  هک  نانچ  لاوما . رذـن  زج  هب  رهوش ،
شخب تفریذپ و  ار  ثیدح  کی  زا  یـشخب  ناوتیم  هک  تسه  مه  یقح  بلطم  دـناهتفگ و  هچنآ  2 ـ دناهدشن . لیـصفت  هب  لئاق  هنیمز  نیا 

لاـح و اـی  دنـشاب  هنمینثتـسم  ینثتـسم و  هکنیا  لـثم  دـشابن  رگیدـکی  رب  بترتـم  شخب  ود  هـک  تـسا  یتروـص  رد  درک  درط  ار  نآ  رگید 
لکـشم نیا  اب  ثیدـح  نیا  رد  تسه . زین  رگید  تمـسق  درط  مزلتـسم  تمـسق  کی  درط  اهتروص  نیا  رد  عجرم و ...  ریمـض و  ای  لاحلاوذ 

هلمج مامت  هب  لوا  يانثتـسا  مه  ةاکز .» وا  جح  یف  الا   » يرگید و  اهجوز » نذاب  الا   » یکی دراد  دوجو  انثتـسا  ود  ثیدـح  نیا  رد  میاهجاوم .
هیقب تفریذپ و  دیشک و  نوریب  ار  هقلح  کی  ناوتیم  بترتم ، طبترم و  هلـسلس  نیا  نایم  زا  هنوگچ  مود ، يانثتـسا  مه  تسا و  طوبرم  لبق 

دش دهاوخ  زَُغل  یمالک  تروص  نآ  رد  هک  دننک  انعم  رگید  ياهنوگ  هب  ار  ثیدح  فلکت ، اب  دناهتساوخ  یخرب  هتبلا  تسناد . یلمع  ریغ  ار 
ماقم رد  ناشیا  ( 22 .) دـناهتخاس دراو  لـیلد  نیا  رب  زین  هر ) ) ییوخ هّللاتیآ  ار  داریا  نیا  ( 21 .) تسا رود  هب  موصعم  نأـش  زا  نآ  رودـص  و 

دناهدرکن لمع  ثیدـح  نیا  هب  هک  اهنآ  3 ـ ( 23 .) دـناهدرک طونم  يو  نذا  هب  دـشاب  رهوش  قح  یفانم  هک  یتروص  رد  ار  نز  رذـن  زین ، اوتف 
رگا تسنادیم . زیاج  نذا  نودب  ار  نز  رذن  هک  دوبن  مدـقتم  ناهیقف  زا  دـیفم  خیـش  رگم  دـناهدرکن  لمع  نآ  همه  هب  مدـقتم ، ناهیقف  ینعی 
نیا ناوتیمن  نیاربانب  دیآیم ! مزال  رود  هک  تسا  نالئاق  دوخ  دارم  رگا  دناهدرکن و  لمع  ثیدـح  مامت  هب  اهنآ  تسا  امدـق  لمع  كالم ،

نارمع رسمه  نخس  ناوتیم  هتشذگ  نیا  زا  داد . تبـسن  دنوادخ  هب  ار  یمکح  داد و  رارق  یعرـش  مکح  كردم  تروص ، نیدب  ار  تیاور 
ینا بر  نارمع  تأرما  تلاق  ذا  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  يو  نخس  نآرق  تسناد . رهوش  نذا  نودب  رذن  یتسرد  رب  يدهاش  ار  نآرق  رد 
هچنآ هک  مدرک  رذـن  نم  راگدرورپ ! يا  تفگ : نارمع  نز  و  ( » 24 «.) میلعلا عیمـسلا  تنا  کنا  ینم  لبقتف  اررحم  ینطب  یف  ام  کل  ترذن 

رذن نیا  نامز  هچرگ  ییاناد ». اونـش و  وت  هک  ریذپب  نم  زا  ار  رذن  نیا  دشاب . وت  تمدـخ  رد  اهنت  دازآ و  یناهج  نیا  راک  زا  مراد  مکـش  رد 
ریبعت نآ  زا  دهاش  دـح  رد  ناوتیم  تایاور  یخرب  کمک  هب  اما  تسا ، هتـشگن  نایب  نآ  تایـصوصخ  نینچمه  و  تسین ، صخـشم  هیآ  رد 
نارود رد  نیاربانب  درک ، يرذن  نینچ  یگلماح  زا  لبق  هک  دراد  تلالد  دناهدروآ ، ( 25) یبطرق يزار و  رخف  هک  نانچ  اهتیاور  یخرب  درک .

شرهوش رذن ، نامز  رد  هکنیا  ياعدا  نیاربانب  ( 26 .) دروآ نابز  رب  ار  هلمج  نیا  دش  نتسبآ  هک  یماگنه  دناهتفگ  یخرب  دوب . رهوش  تایح 
هجوت لباق  ( 27 .) دناهدش لسوتم  نادب  یضرف ، ِلاکـشا  زا  رارف  يارب  هک  تسین  شیب  یلامتحا  هدومرف ، ییابطابط  همالع  هکنانچ  دوب ، هدرم 

(28 .) دـننادیمن رذـن  یتسرد  تحـص و  طیارـش  زا  ار  رهوش  نذا  دنتـسین و  مزتلم  رما  نیدـب  زین ، تنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  هک  تسا 
نز دنگوس  هکنیا  رب  تسا  رظن  قافتا  هعیـش  ناهیقف  نایم  رد  مسق  ب ـ  درادن . دوجو  رهوش  نذا  رب  نز  رذن  فقوت  رب  یلیلد  هکنآ ، هصالخ 

لحنم ار  نآ  دناوتیم  رهوش  هک  ناس  نیدب  ای  ددرگیمن و  دقعنم  نذا  نودب  هک  وحن  نیدـب  ای  دراد . رهوش  ياضر  نذا و  رب  یّبترت  ّقلعت و 
ثحب هب  اـهنآ  هراـب  رد  سپـس  میروآیم و  ار  اـهتیاور  تسخن  تسا . دوـجوم  یثیدـح  عباـنم  رد  هک  تسا  ییاـهتیاور  ناـنآ  لـیلد  دزاـس .
هّللادبع یبا  نع  حادقلا ، نبا  نع  يرعشالا ، دمحم  نبرفعج  نع  دایز ، نبلهس  نع  انباحصا ، نم  ةدع  نع  بوقعی ، نبدمحم  1 ـ مینیشنیم .

يارب و  ردپ ، دوجو  اب  دنزرف  يارب  تسین  یمـسق  ( » 29 «.) هدیـس عم  كولمملل  اهجوز و ال  عم  ةأرملل  هدلاو و ال  عم  دـلول  نیمی  ال  : » لاق ع )
نبروصنم نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  هیبا ، نع  میهاربا ، نبیلع  نع  بوقعی ، نبدـمحم  2 ـ الوم ». دوجو  اب  هدرب  يارب  رهوش و  دوجو  اب  رـسمه 

یف رذـن  اهجوز و ال  عم  ةأرملل  هالوم و ال  عم  كولمملل  هدـلاو و ال  عم  دـلولل  نیمی  ال  (: » هّللالوسر ص لاق  لاق : هّللادـبع  یبا  نع  مزاـح ،
رهوش دوجو  اب  رـسمه  يارب  الوم و  دوجو  اب  هدرب  يارب  ردپ و  دوجو  اب  دنزرف  يارب  يدـنگوس  مسق و  ( » 30 «.) ۀعیطق یف  نیمی  ۀیصعم و ال 

ورمعنب و دامِح  نع  هدانساب  نیـسحلانب  یلعنب  دمحم  3 ـ تسین ». ذفان  محر  عطق  هراب  رد  مسق  دوشن و  دـقعنم  تیـصعم  رد  رذـن  تسین .
نیمی محر و ال  ۀـعیطق  یف  نیمی  و ال  : » لاـق (ع ) یلعل (ص ) یبنلا ۀیـصو  یف  (ع ) هئاـبآ نع  دـمحمنب ، رفعج  نع  هیبا ، نع  دـمحمنب ، سنا 
رسمه و  ردپ ، دوجو  اب  دنزرف  دنگوس  تسین ، ذفان  محر  عطق  رد  دنگوس  ( » 31 «.) هالوم عم  دبعلل  اهجوز و ال  عم  ةأرمال  هدلاو و ال  عم  دلول 

: لاق (ع ) رفعجیبا نع  مزاحنب ، روصنم  نع  هدانساب  نیـسحلانب  یلعنب  دمحم  4 ـ تسین ». ذـفان  زین  الوم ، دوجو  اب  هدرب  و  رهوش ، دوجو  اب 
یف نیمی  ۀیـصعم و ال  یف  رذـن  اهجوز و ال  عم  ةأرملل  هالوم و ال  عم  كولمملل  ـال  هدـلاو و  عم  دـلول  نیمی  ـال  و  (: ... » هّللا ص لوسر  لاـق 
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نیمی محر و ال  ۀیعطق  یف  نیمی  ۀیـصعم و ال  یف  رذن  و ال  لاق : ۀئامعبرالا  ثیدح  یف  (ع ) یلع نع  هدانـساب  لاصخلا  یف  و  5 ـ ( 32 «.) ۀعیطق
اب نومـضم  نیا  هـک  ورنآ  زا  ( 34 .) تسا هدـمآ  زین  تنـس  لها  عباـنم  یخرب  رد  اـهریبعت  نیا  ( 33 .) اهجوز عم  ةأرملل  هدـلاو و ال  عم  دـلول 

نشور و رهاظ  بسح  هب  اهنیا  تلالد  تسین . دنس  زا  ثحب  هب  يزاین  دراد ، دوجو  زین  ربتعم  دنس  اهنآ  نایم  رد  و  هدش ، لقن  ددعتم  ياهدنس 
موحرم تسین ، لوبق  دروم  ناشقالطا  هب  تاـیاور  نیا  هکنیا  1 ـ دراد : دوجو  اجنیا  رد  لمأت  لباق  هتکن  دنچ  نکل  دـنامزتلم . نادـب  اهقف  همه 
نیمیلا یف  سیل  نذالا ـ  یلع  فقوتلا  وا  لحلا ـ  زاوج  نا  مث  : » تسا هتفگ  ثیداـحا  نیا  نییبت  رد  یقثولا  ةورع  بحاـص  يدزی ، مظاکدـیس 
دلاولا ۀـعاط  هیف  بجی  امم  ناک  جوزلا و  وا  یلوملا  قحل  ایفانم  قلعتملا  ناک  امیف  وه  امنا  لب  مهتاملک ـ  رهاظ  وه  امک  اقلطم ـ  نیمی  وه  امب 
اهجوز تام  اذا  جحت  نا  ۀجوزلا  تفلح  وا  یلوملا  هقتعا  اذا  جحی  نا  كولمملا  فلح  اذا  امک  الف ، کلذک  نکی  ملام  اما  یهن و  وا  رما  اذا 

موی لک  أرقی  نا  دلولا  فلح  وا  ۀجوزلا  نم  عاتمتـسالا  قح  وا  یلوملا  قحل  ۀـیفانم  اهنوک  مدـع  عم  لیللا  ةالـص  ایلـصی  نا  افلح  وا  اهقلط  وا 
دلولا فلح  امف  رابخالا  نم  قاسملا  وه  اذه  و  هداقعنا . نم  عنام  الف  نیروکذـملل  اهیف  مهتعاط  بجی  امم ال  کلذ  وحن  وا  نآرقلا  نم  اءزج 

مهل سیل  هنا  رابخالا  نم  دارملاف  ۀجوزلا . كولمملا و  یلا  ۀبـسنلاب  اذکه  هداقعنا و  نم  عنام  ًالثم ال  ۀکم  یلا  دلاولا  هبحـصتسا  اذا  جحی  نا 
اجنآ هکلب  تسین . مسق  ناونع  هب  مسق  مکح  مسق ، نتسکش  زاوج  ( » 35 «.) نیروکذملا قحل  ایفانم  نوکی  ام  نیمیلاب  مهسفنا  یلع  اوبجوی  نا 

ناوتیمن تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . مزال  دـنزرف  رب  ردـپ  یهن  رما و  تیاعر  هک  يدروم  رد  ای  دـشاب . یفانم  رهوش  الوم و  قح  اب  هک  تسا 
زا شرهوش  رگا  هک  دـنک  دای  دـنگوس  نز  ای  دور  جـح  هب  تخاس  دازآ  ار  وا  الوم  رگا  هک  دروخ  مسق  هدرب  هکنیا  دـننام  تسکـش . ار  مسق 
درم عاتمتـسا  قح  الوم و  قح  اب  هک  یتروص  رد  دـنروآ  اج  هب  بش  زامن  دـننک  دای  دـنگوس  ای  دور . جـح  هب  داد  قالط  ار  وا  اـی  تفر  اـیند 

زا هک  تسا  یبلطم  نیا  رگید . ياـههنومن  دـنک و  توـالت  نآرق  زا  ءزج  کـی  زور  ره  هک  دروخ  دـنگوس  دـنزرف  هکنیا  اـی  دـشابن . یفاـنم 
مسق دروآ ، اج  هب  جح  درب  هکم  هب  ار  وا  شردپ  رگا  هک  دروخ  دنگوس  هدرب  ای  نز و  ای  دنزرف  رگا  ساسا  نیا  رب  دیآیم . تسد  هب  تایاور 
یفانم نارگید  قوقح  اب  هک  دننک ، مازلا  دوخ  رب  ار  يزیچ  دنناوتیمن  هورگ ، هس  نیا  هک  تسا  نیا  ثیداحا  روظنم  هجیتن  رد  تسا . تسرد 
طرـش ار  رهوش  نذا  ای  تیاضر  نانآ ، بهاذـم  زا  کی  چـیه  دـنافلاخم . هعیـش  اب  تنـس  لـها  رذـن ، دـننام  زین ، هلأـسم  نیا  رد  2 ـ تسا ».
لابند ار  یصاخ  ضارغا  هعیش ، اب  تفلاخم  دوش  هتفگ  ات  تسین  یـسایس  يرما  مسق  اریز  تسا ، لمأت  روخرد  ياهتکن  نیا  ( 36 .) دناهتسنادن
تسا راوشد  هعیـش  ناهیقف  همه  تشادرب  اب  هچرگ  3 ـ دیآیم . رظن  هب  دیعب  هعیـش  اب  تفلاخم  يارب  يرگید  ياههزیگنا  نینچمه  دـنکیم و 
هدیاف زا  یلاخ  هتـشاد  لوغـشم  ار  هدنراگن  نهذ  هک  لاؤس  حرط  دح  رد  بلطم  کی  هب  تافتلا  اما  دوش ، رداص  نآ  فالخ  ییأر  ای  ینخس 
تیبثت دوشیم . هدافتـسا  نوگانوگ  روص  فلتخم و  ياههزیگنا  اب  نآ  زا  دراد و  هتـشاد و  جاور  للم  ماوقا و  همه  نایم  رد  دـنگوس  تسین .

. تسا هدـش  نآ  زا  زین  رایـسب  ياههدافتـسا  ءوس  هک  تسا ، هدـیدپ  نیا  یناسنا  یلـصا و  ياههزیگنا  زا  قوقح ، زا  عاـفد  راـتفگ و  تیناـقح 
روص تیبثت  دییأت و  هدیدپ و  نیا  ءوس  دراوم  اب  هلباقم  ياتـسار  رد  دنگوس  هنیمز  رد  نید ، يایلوا  زا  هدراو  تایاور  عومجم  دوریم  نامگ 

زیهرپ 3 ـ تسار . دنگوس  نتسناد  هورکم  2 ـ غورد . دنگوس  میرحت  1 ـ دروخیم : مشچ  هب  میهافم  نیا  ثیداحا  رد  ًالثم  دـشاب ، نآ  یناسنا 
هک يدنگوس  نتـسناد  لطاب  5 ـ صاخ . ياههژاو  هب  اهدنگوس  ندرک  رـصحنم  4 ـ كدنا . یلام  قوقح  تابثا  يارب  دـنگوس  زا  هدافتـسا  زا 

رسمه و هدرب ، دنزرف ، دنگوس  نتفریذپن  7 ـ دوش . ادا  مشخ  رثا  رب  هک  ییاهدنگوس  نتسناد  رثایب  6 ـ دشاب . هتشاد  هارمه  هب  میرحت  ای  لیلحت 
دنگوس ینز  . » دتفا دیفم  هیرظن  نیا  میسرت  رد  دناوتیم  دناهدرک ، ءاغلا  ار  اهنآ  نید  يایلوا  هک  ار  یهاو  ياهدنگوس  زا  ییاههنومن  ( 37 ...)

دازآ ار  شاهدرب  هک  درک  دای  دـنگوس  ینز  ( » 38 «.) دـنک ینابرق  هدرک و  دازآ  هدرب  هنرگو  دـنکن  جاودزا  رهوش  توف  زا  سپ  هک  درک  داـی 
، دز زاب  رـس  وا  درک و  توعد  اذغ  هب  ار  ینز  ینز ، ( » 39 «.) دور دربیم ، رس  هب  رگید  رهـش  رد  هک  شرهوش  دزن  دراذگ ، جح  هدایپ  هدرک و 

دنگوس ینز  ( » 40 «.) دنیشنن هرفس  کی  رب  دیاین و  رد  فقـس  کی  ریز  وا  اب  دنک  دازآ  ار  شیاههدرب  دور ، جح  هب  هایپ  هک  درک  دای  دنگوس 
یخرب دای  هب  ار  یمدآ  اـههنومن ، نیا  ( 41 «.) دوش هیدـه  ادـخ  هار  رد  شلاوما  دازآ و  شناگدرب  دـنز ، فرح  شرهاوخ  اب  رگا  هک  درک  دای 

يولج دـهاوخب  ینید ، رگا  دزادـنایم . دروخیم  مشچ  هب  گنهرف ، نود  شنادمک و  نامدرم  نایم  رد  شیب  مک و  زین  نـآلا  هک  اهدـنگوس 
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دنگوس ياضما  ندرپس  تفگ  ناوتب  لکـشم  ورنیا  زا  دـیوج . هرهب  قوف  هدـش  دای  ياهمرها  زا  دـیاب  دریگب ، ار  هتخاسدوخ  ياهمازلا  نینچ 
دای يدـنگوس  لمأت  هشیدـنا و  اب  هنازرف ، ملاع و  دـنزرف  رگا  هک  يوحنب  تسا  ماع  يدـبعت  نوناق  ردـپ ، رهوش و  تسد  هب  رـسمه  ای  دـنزرف 

دنگوـس هک  هدـشن  هراـشا  تاـیاور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ضرف  و  دراد . زاـب  ار  وا  دـناوتب  تسا  داوـسیب  یماـع و  يدرف  هـک  وا  ردـپ  درک ،
عازتنا لباق  مسق »  » باب تایاور  عومجم  هظحالم  زا  هتکن  نیا  لاح ، ره  هب  تسا . رهوش  ردپ و  ياضر  هب  طونم  رهوش ، ای  ردـپ  هدـنهدرازآ 

هب تبـسن  اما  دوبن  مامت  هلدا  نز ، رذـن  فقوت  رد  هک  تسا  نیا  ثحبم  نیا  هجیتن  درک . عاـفد  نآ  زا  عطاـق  لـیلد  اـب  ناوتیمن  هچرگ  تسا ،
هک ییاج  هب  دنتخاس  دیقم  ار  نآ  ناهیقف  زا  یخرب  نکل  دندوب . مزتلم  نادب  ناهیقف  مظعم  تشاد و  دوجو  ربتعم  یظفل  هلدا  مسق ، دنگوس و 
دـش نیا  هلاقم  نیا  لصاح  دشاب . یهاو  ياهمـسق  زا  يریگولج  دارم  تسا  نکمم  هک  دش  حرطم  ياهیرظن  زین  و  دـشاب ، يرگید  قح  یفانم 

رد لالقتسا  و  دوب . ناهیقف  رظن  قافتا  دروم  تیکلام  رد  لالقتـسا  تسا . فرـصت  تیکلام و  رد  لالقتـسا  هب  طونم  نز  یلام  لالقتـسا  هک ،
هجیتـن رد  دنتـسنادیم . رهوش  نذا  هب  طونم  ار  نز  مسق  رذـن و  ناـهیقف  یخرب  هچرگ  دوب . هدافتـسا  لـباق  ینید  نوتم  هلدا و  زا  زین  فرـصت 

، ءاسنلا ماکحا  3 ـ هیآ 7 . نامه ، 2 ـ هیآ 32 . ءاسن ، هروس  1 ـ اهیقرواپ : تسا . هدش  هتفریذپ  هعیـش  هقف  رد  نز  یلام  لالقتـسا  تفگ  ناوتیم 
رشنلا ۀسـسؤم   ) ص 351 ج 2 ، ةرـضانلا ، قئادـحلا  5 ـ ص 31 . ناـمه ، 4 ـ مق .) لوا ، دـیفملا ، خیـشلا  ۀـّیفلال  یملاـعلا  رمتؤـملا   ) ص 36

ص 163. ج 14 ، نامه ، 7 ـ نارهت .) مراهچ ، ۀیمالسالا ، ۀبتکملا   ) ص 198 ص 323 و ج 16 ، ج 13 ، ۀعیشلا ، لئاسو  6 ـ مق .) یمالسالا ،
، مق نایلیعامسا ،  ) ص 240 ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  مق ؛) یضرلا ، تاروشنم   ) ص 162 یسوطلا ، لاجر  9 ـ ج 2 . ص 229 ، ج 15 ، نامه ، 8 ـ
، مالکلا رهاوج  11 ـ ص 360 . ج 25 ، ةرضانلا ، قئادحلا  10 ـ مق .) ملعلا ، ۀنیدم  تاروشنم   ) ص 85 ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یلحر ؛)
ج 15، ۀعیشلا ، لئاسو  13 ـ 1410ق .) مق ، لوا ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم   ) ص 238 ج 2 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  نویع  12 ـ ص 360 . ج 35 ،
ج مالکلا ، رهاوج  16 ـ ص 238 . ج 27 ، ةرضانلا ، قئادحلا  15 ـ مق .) مود ، ملعلاراد ،  ) م32 ص 117 ، ج 2 ، ۀلیسولا ، ریرحت  14 ـ ص 229 .
ج 35، مالکلا ، رهاوج  19 ـ ص 239 . ج 2 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  نویع  18 ـ ص 200 . ج 14 ، ةرضانلا ، قئادحلا  17 ـ . 360 ص 359 ـ  ، 35

ـ ، ةورعلا دنتـسم  22 ـ ص 239 . ج 2 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  نویع  21 ـ ص 200 . ج 14 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  ص 36 ؛ ناـمه ، 20 ـ ص 358 .
تسیب و ملعلا ، ۀنیدم   ) م 1551 ص 318 ، ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  23 ـ (. 1364 مق ، مود ، یفطل ،  ) 376 ص 375 ـ  ج 1 ، جحلا ـ  باتک 

عماجلا توریب ؛) موس ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد   ) ص 25 ج 8 ، ریبکلا ، ریسفتلا  25 ـ هیآ 35 . نارمعلآ ، هروس  24 ـ 1410ق .) مق ، متشه ،
ص ج 3 ، رینملا ، ریسفتلا  ص 65 ؛ ج 4 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  26 ـ توریب .) یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد   ) ص 66 ج 4 ، نآرقلا ، ماکحال 

بهاذملا یلع  هقفلا  28 ـ توریب .) یملعالا ، ۀسـسؤم   ) ص 170 ج 3 ، نازیملا ، 27 ـ 1991م .) 1411ق ـ  توریب ، لوا ، رکفلا ، راد   ) 212
ح 2. نامه ، 30 ـ ح 1 . ب10 ، ص 155 ، ج 16 ، ۀعیشلا ، لئاسو  29 ـ توریب .) لوا ، ۀـیملعلا ، بتکلاراد   ) 146 ص 139 ـ  ج 2 ، ۀعبرالا ،
35ـ ش 15054 . ص 109 ، ج 6 ، لاـمعلازنک ، 34 ـ ح 4 . ص 157 ، ناـمه ، 33 ـ ح 1 . ب 11 ، ناـمه ، 32 ـ ح 3 . ص 156 ، ناـمه ، 31 ـ

لئاسو 37 ـ ص 62 . ج 2 ، ۀعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  36 ـ (. 1370 1412ق ـ  مق ، مود ، نایلیعامـسا ،  ) ص 301 ج 2 ، یقثوـلا ، ةورعلا 
، نامه 41 ـ ح 10 . ص 131 ، نامه ، 40 ـ ح 2 . ص 177 ، نامه ، 39 ـ ح 1 . ب 45 ، ص 176 ، نامه ، 38 ـ . 182 ص 115 ـ  ج 16 ، ۀعیشلا ،

هرامش 65) نز  مایپ   ) يزیرهم يدهم  ح 1 . ب 8 ، ص 393 ، ج 7 ،

نآرق رظنم  زا  هتسیاش  ناوناب  یعامتجا  ياه  یگژیو 

زاغآ زا  یلو  تسا ؛ هدوب  ناهج  گرزب  نایدا  یفـسلف و  ياه  بتکم  يدـج  ثحب  دروم  زابرید  زا  ناـنز ، هب  طوبرم  لـئاسم  نز و  عوضوم 
، تشاد یپ  رد  ار  یعامتجا  تابسانم  طباور و  هصرع  رد  گرزب  یلوحت  هک  اپورا ، برغ و  رد  يژولونکت  تعنـص و  تفرـشیپ  سناسنر و 
هب ور  عماوج  هژیو  هب  يرـشب  عماوج  یعامتجا  یناسنا و  لئاسم  سأر  رد  نانز  هلئـسم  هزورما  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  يرتشیب  تیدـج  اب 
هک اجنآ  ات  دراد  تیانع  نانز  لئاسم  هب  بتاکم  رگید  زا  شیب  تسا . لومـش  ناهج  عماج و  لـماک و  یبتکم  هک  مالـسا ، دراد . رارق  دـشر 
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، یـسایس یعامتجا ، نوگانوگ  لئاسم  ینامـسآ  باتک  نیا  هیآ  اهدـص  رد  هدـش و  هدـیمان  نانز » هروس   » نآرق گرزب  هروس  دـنچ  زا  یکی 
نز هرهچ  میـسرت  هتخادرپ  نادـب  میرک  نآرق  هک  یلئاسم  زا  یکی  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نانز  یگداوناـخ  یگنهرف و  يداـصتقا ،

مادـک ره  هک  فاـصوا  نیا  تسا . هدـش  داـی  نآرق  رد  یناـنز  نینچ  فاـصوا  زا  یگژیو  تفـص و  لـهچ  دودـح  تـسا . یناـمرآ  هنوـمن و 
میـسقت لباق  يدرف  یگداوناخ و  یعاـمتجا ، هتـسد  هس  هب  تسا -  یحو  هاـگن  زا  هتـسیاش  هنومن و  ناوناـب  ياـهرایعم  زا  یکی  هدـننکوگزاب 
هتـسیاش ناوناب  هنومن و  نانز  یعامتجا  ياه  یگژیو  فاصوا و  هعومجم  اجنیا  رد  نانز ، یعامتجا  لئاسم  هبذاج  تیمها و  لـیلد  هب  تسا .
راوتـسا ییاهداینب  ینابم و  رب  اه  ناسنا  همه  یعمج  يدرف و  راتفر  فورعم )  ) عرـش لقع و  يانبم  رب  یگدنز  دریگ 1 . یم  رارق  ثحب  دروم 

عون دـنچ  نیا  زا  دـناوت  یمن  ینابم  اهداینب و  نیا  تساهراتفر  نآ  هدننکریـسفت  هدـنهد و  تهج  اـهداینب ، یناـبم و  نیا  تقیقح  رد  تسا و 
اه و سوه  یناهج 4  ای  يروشک  ياـه  تسایـس  زا  تیعبت  مدرم 3  تیرثـکا  زا  يوریپ  یلم 2  ناگرزب  ناـکاین و  زا  دـیلقت   1 دشاب : نوریب 

همه هب  دناد و  یم  فورعم »  » رب ار  هتـسیاش  ملاس و  یگدـنز  هدولاش  میرک  نآرق  تعیرـش  نید و  درخ 6  لقع و  یناسفن 5  ياه  شهاوخ 
ناسل  » رد دسر . یم  رظن  هب  يرورـض  فورعم »  » يانعم نییبت  تایآ  یـسررب  زا  شیپ  دـننیزگرب  ار  ییانبم  نینچ  هک  دـنک  یم  هیـصوت  نانز 
نادـب دریگب و  سنا  نآ  اـب  دـنادب و  بوخ  ریخ و  ار  نآ  یمدآ  سفن  هک  دـنیوگ  يزیچ  هب  لـصا  رد  فورعم » : » میناوخ یم  نینچ  برعلا »

یمربرد دیآ ، رامـش  هب  مدرم  هب  یکین  دوش و  ادـخ  هب  برقت  بجوم  ار  هچره  تسا و  ریگارف  یمـسا  ثیداحا ، رد  فورعم  دـبای . شمارآ 
لقع و رظن  زا  نآ  یبوخ  هک  يراتفر  ره  دسیون : یم  بغار » تادرفم  . » تسا نآ  ّدض  دراد و  رارق  فورعم »  » لباقم رد  رکنم »  » هژاو دریگ .
. دشاب تعیرش  بان و  درخ  نیزاوم  قبط  هک  یلمع  راتفر و  ینعی  فورعم »  » نیاربانب دراد . مان  فورعم  دشاب ، هدش  هتخانـش  نشور و  عرش ،
زا ثحب  نمـض  رد  لاعتم ، دـنوادخ  دـنهن . انب  ینید  ینالقع و  رایعم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  هتـساوخ  ناملـسم  نانز  زا  دـیجم  نآرق 

رُهـشا و ۀََعبرَا  ّنِهِـسُفنِاب  نصَّبَرَتَی  اجاوزَا  َنورَذَـی  َو  مُکنِم  َنوَّفوَُتی  َنیذـلاو  : » دـیامرف یم  نینچ  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  ناشنارهوش  هک  ینانز 
دنریم و یم  هک  امـش  زا  یناسک  و  (1 ؛) ریبَخ َنولَمعَت  اِمب  هّللاو ُ  ِفورعَملاب  َّنِهِـسُفنا  یف  َنلَعَف  امیف  مکیَلَع  َحانُج  الَف  َنُهَلَجَا  َنغََلب  اذاَف  ارـشَع 

هچنآ رد  دـندناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هدـع  هاگ  ره  سپ  دـنرب  یم  راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ   ) نارـسمه ، ) دـنراذگ یم  ياج  رب  ینارـسمه 
راگدرورپ تسا ». هاگآ  دـیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  تسین ، امـش  رب  یهاـنگ  دـنهد ، ماـجنا  دوخ  هراـبرد  هدیدنـسپ  وحن  هب  ناـنآ 

ار فورعم  دنک و  یم  نایب  ینـشور  هب  ار  نانز  یعامتجا  يدرف و  راتفر  یگدنز و  هویـش  باختنا  تسرد  كالم  هدـش ، دای  هیآ  رد  ناهج ،
هن تسا ، هعماج  یمومع  ّوج  مدرم و  تیرثکا  عبات  هن  هتـسیاش  هنومن و  نز  یحو  هاگن  رد  نیاربانب  دناوخ . یم  یگدـنز  حیحـص  يانبم  اهنت 

میلس لقع  وریپ  اهنت  ناملسم  نز  یناهج . بادآ  گنهرف و  اه و  تسایس  وریپ  هن  یناسفن و  تالیامت  ریـسا  هن  یلم ، ناگرزب  ناکاین و  دلقم 
رایعم دـنیزگ . یمرب  ار  عرـش  لقع و  اب  قباطم  دراوم  اهنت  دندنـسپ ، یم  دـنیوگ و  یم  نارگید  هچنآ  زا  تسا و  ینآرق  یمالـسا و  میلاعت  و 

الَف : » دراد یم  ناـیب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  ناحبـس  دـنوادخ  ددرگ . تیاـعر  دـیاب  مه  راـتفگ  رد  هـکلب  تـسین  راـتفر  يارب  اـهنت  فورعم » »
دزرو و عمط  تسا ، يرامیب  شلد  رد  هکنآ  ات  دـییوگم  نخـس  زان  هب  (2 ؛) افورعَم ًالوَق  نُلق  ضَرَم و  هبلَق  یف  يذَّلا  َعَمطَیَف  ِلوَقلاـِب  َنعَـضَخت 
نخس و دنرواین . نابز  هب  یلکش  ره  هب  ار  ینخس  ره  هدوب  ناشراتفگ  بقارم  هک  هدومرف  هیصوت  نانز  هب  دنوادخ  دییوگ ». هتسیاش  يراتفگ 

ناهج عماج و  لماک و  یبتکم  هک  مالـسا ، اه و . ...  سوه  زا  هتـساخرب  هن  تسا ، نید  لقع و  نیزاوم  قباـطم  هتـسیاش ، ناـنز  راـتفگ  هویش 
هدش و هدیمان  نانز » هروس   » نآرق گرزب  هروس  دـنچ  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دراد  تیانع  نانز  لئاسم  هب  بتاکم  رگید  زا  شیب  تسا . لومش 

هتفرگ رارق  یسررب  دروم  نانز  یگداوناخ  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، یعامتجا ، نوگانوگ  لئاسم  ینامـسآ  باتک  نیا  هیآ  اهدص  رد 
دننیزگرب ار  ییانبم  نینچ  هک  دنک  یم  هیصوت  نانز  همه  هب  دناد و  یم  فورعم »  » رب ار  هتـسیاش  ملاس و  یگدنز  هدولاش  میرک  نآرق  تسا .

هب لـصا  رد  فورعم » : » میناوخ یم  نینچ  برعلا » ناـسل   » رد دـسر . یم  رظن  هب  يرورـض  فورعم »  » ياـنعم نییبـت  تاـیآ  یـسررب  زا  شیپ 
نز رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2 دبای . شمارآ  نادب  دریگب و  سنا  نآ  اب  دنادب و  بوخ  ریخ و  ار  نآ  یمدآ  سفن  هک  دـنیوگ  يزیچ 

ياضعا رگید  ات  دـنک  یم  شالت  هکلب  تسا ، فورعم )  ) نید لقع و  يانبم  رب  شا  یعامتجا  يدرف و  راتفر  اهنت  هن  هتـسیاش ، يوناب  هنومن و 
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لقع و ریـسم  زا  مدرم  ياه  يورجک  هک  تسا  یـسک  نآرق ، ینامرآ  نز  رگید  نخـس  هب  دـننیزگرب . یگدـنز  رد  یـشور  نینچ  زین  هعماج 
نیب زا  لباقم  رد  دزیخ و  یمرب  اه ) یهابت  اهداسف و  اه ، جنر  اه ، یـشک  قح  اه ، متـس   ) تارکنم اب  هزرابم  هب  دـنک ، یمن  لمحت  ار  تعیرش 

ار تقیقح  نیا  میرک  نآرق  دـنک . یم  تیلوئـسم  ساسحا  هدیدنـسپ  ياه  تنـس  اه و  یکین  اه ، فورعم  ندـش  گنر  مک  فعـض و  نتفر ،
، نامیااب نانز  نادرم و  ( 3 (؛ رَکنُملا ِنَع  َنوَهنَی  فورعَملاب و  َنوُرمأَی  ضَعب  ُءایلوا  مُهُـضَعب  تانِمؤملاو  نونِمؤملاو  : » تسا هدرک  ناـیب  نینچ 

لوئسم یناسنا  نآرق ، هنومن  ینامرآ و  نز  دنراد »....  یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  دنراد و  یماو  هدیدنسپ  ياهراک  هب  دنرگیدکی ، ناتـسود 
رب مکاح  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  نایرج  رب  تقد  هب  دراد و  سوملم  يروضح  هعماج  نتم  رد  هک  يرادـیب  ناسنا  تسا . لاعف  و 

تراظن و یهاگآ  نیا  نودب  اریز  دـبلط ؛ یم  ار  یعامتجا  لئاسم  هب  هدرتسگ  یهاگآ  ارهق  تراظن ، روضح و  نیا  دـنک . یم  تراظن  هعماج 
هب هدـنهد  نامرف  هدیدنـسپ و  رادرک  زا  هدـنرادزاب  یلهاـج ، گـنهرف  رد  هتفاـی  شرورپ  نمؤمریغ و  ناـنز  اـما  تسین . نکمم  يریگ  عضوم 
ود نانز  نادرم و  ( 4 (؛ مُهَیِدیا َنوِضبقَی  فورعَملا و  ِنَع  َنوَهنَی  رَکنُملِاب و  َنوُرمأَی  ضَعب  نم  مُهُـضَعب  ُتاِقفانُملاو  َنوِقفانملا  : » دـنیاه یتشز 
.« دندنب یم  ورف  قافنا ) زا   ) ار دوخ  ياه  تسد  دنراد و  یم  زاب  هدیدنسپ  راک  زا  دنراد و  یماو  دنسپان  راک  هب  دنرگیدکی ، دننامه (  ) هرهچ

ندرگ ربهر و  یتسرپرـس  تیالو و  شریذـپ  يانعم  هب  زین  يربناـمرف و  تعاـطا و  رب  ناـمیپ  ياـنعم  هب  تعیب  قح  ربهر  ماـما و  زا  يوریپ  . 3
یمامت رد  هعماج  ریدـم  يربهر  زا  تعاطا  يربنامرف و  هنوگره  يارب  یگدامآ  مالعا  تعیب  تفگ : ناوت  یم  تسا . وا  زا  تعاـطا  رب  نداـهن 

مه نمؤـم  ناـنز  هکلب  تسین  نمؤـم  نادرم  صوـصخم  تعیب  هضیرف  هک  میباـی  یمرد  ناـنچ  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  تسا . یگدـنز  نوـئش 
یلع َکَنِعیاُبی  ُتانِمؤملا  كَءاج  اذا  یبنلااُهیا  ای  : » دیامرف یم  دنوادخ  دننک . تعیب  یمالـسا  هعماج  دـنمناوت  ریدـم  قح و  ربهر  اب  دـنفظؤم 

یف َکَنیـصعَی  َّنِِهلُجرَا و ال  َّنِهیدـیَا و  نَیب  ُهَنیرَتفَی  ناتُهِبب  َنیتأَی  َّنُهَدالوا و ال  َنُلتقَی  َنینزَی و ال  َنقِرـسَیال و ال  ائیـش و  هّللِاب  َنکِرـُشی  نآ ال 
کیرـش ادخ  اب  ار  يزیچ  دننک  تعیب  هک  دنیآ  وت  دزن  نامیا  اب  نانز  نوچ  ربمایپ ، يا  ( 5 (؛ میحَر روفَغ  هّللا  َّنَُهل  رِفغَتسا  َّنُهِعیابَف و  فورعَم 

رهوش هب   ) هلیحو  ) ناتهب اب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  هدازمارح  ياه  هچب  دنـشکن ، ار  دوخ  نادـنزرف  دـننکن ، اـنز  دـننکن ، يدزد  دـنزاسن ،
نابرهم هدـنزرمآ  دـنوادخ  اریز  هاوخب ، شزرمآ  نانآ  يارب  ادـخ  زا  نک و  تعیب  نانآ  اب  دـننکن ، ینامرفان  وت  زا  کین  راک )  ) رد و  دـندنبن .

زا بتکم ، رتهب  شرتسگ  نمشد و  رازآ  زا  ییاهر  ینید ، نامرآ  هدیقع و  ظفح  يارب  ترجه  ادخ  هار  رد  نطو  كرت  ترجه و  . 4 تسا ».
اورَجاه و نیذـلاو  اونمآ  َنیذـلا  َّنا  . » تسا هداد  رارق  داـهج  رب  مدـقم  ادـخ ، هب  ناـمیا  نوچ  ار ، نآ  نآرق  هک  تسا  یمهم  رایـسب  فیلاـکت 

هار رد  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  ( 6 (؛ میحَرلا روفَغ  هّللاو ُ  هّللا  َتَمحَر  َنوجرَی  کئلوا  هّللا  ِلیبَس  یف  اودَهج 
نمض هدمآ ،) هک   ) هنحتمم هیآ 12  رد  دنوادخ  تسا ». نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دنراودیما و  ادخ  تمحر  هب  نانآ  دنا ، هدومن  داهج  ادـخ 
يرای . 5 تسا . هتخاس  رومأم  نانآ  تعیب  لوبق  هب  هدرک و  نانآ  شریذـپ  هب  فظوم  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  نمؤم ، نانز  ترجه  هب  ینادردـق 

هژیو هجوت  دروم  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یمالـسا ، تما  ياضعا  نایم  دنویپ  یگنوگچ  یعامتجا و  طباور  رگیدکی  زا  ینابیتشپ  یناسر و 
زا هک  تسا . هدرک  هئارا  رـشب  هب  یلوصا  ینابم و  نآرق  تسا ، هتخادرپ  هراب  نیا  رد  ثحب  هب  نوگانوگ  تایآ  رد  هتفرگ و  رارق  میرک  نآرق 

هنومن نادرم  نانز و  ياه  یگژیو  زا  ار  شتیاعر  دـنوادخ  هک  درب ، مان  ار  یناسر » يرای  ینابیتشپ و   » ای تیالو »  » لصا ناوت  یم  اهنآ  هلمج 
ناتسود نامیا ، اب  نانز  نادرم و  و  ( 7 (؛ ضعب ُءایلوا  مُهُضَعب  ُتانمؤملاو  نونمؤملاو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا . هدرمشرب  نیتسار  نمؤم  و 

نیا رد  ءایلوا »  » هژاو رصاعم  نامجرتم  زا  یخرب  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآدای  هفیرش ، هیآ  مایپ  انعم و  رتهب  مهف  يارب  دنرگیدکی ».
یلوتم و  » و ریـصن » «، » قیدـص «، » ّبحم  » نوگانوگ یناعم  رد  ءایلوأ »  » درفم ّیلو »  » هک یلاح  رد  دـنا  هدرک  همجرت  نارادتـسود »  » هب ار  هیآ 
مدرم و تیرثکا  عبات  هن  هتـسیاش  هنومن و  نز  یحو  هاگن  رد  هجوت  اب  هیآ  نیا  رد  یلو  طیحملا ) سوماـق   ) دور یم  راـک  هب  روما » تسرپرس 

نز یناهج . بادآ  گنهرف و  اه و  تسایـس  وریپ  هن  یناسفن و  تالیامت  ریـسا  هن  یلم ، ناگرزب  ناکاین و  دلقم  هن  تسا ، هعماج  یمومع  ّوج 
لقع و اب  قباطم  دراوم  اهنت  دندنـسپ ، یم  دنیوگ و  یم  نارگید  هچنآ  زا  تسا و  ینآرق  یمالـسا و  میلاعت  میلـس و  لقع  وریپ  اهنت  ناملـسم 
اب هزرابم  هب  ، دـنک یمن  لمحت  ار  تعیرـش  لقع و  ریـسم  زا  مدرم  ياه  يورجک  هک  تسا  یـسک  نآرق ، ینامرآ  نز  دـنیزگ . یمرب  ار  عرش 
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فورعم ندش  گنر  مک  فعـض و  نتفر ، نیب  زا  لباقم  رد  دزیخ و  یمرب  اه ) یهابت  اهداسف و  اه ، جنر  اه ، یـشک  قح  اه ، متـس   ) تارکنم
يرادیب ناسنا  تسا . لاعف  لوئسم و  یناسنا  نآرق ، هنومن  ینامرآ و  نز  دنک . یم  تیلوئـسم  ساسحا  هدیدنـسپ  ياه  تنـس  اه و  یکین  اه ،

نیا دنک . یم  تراظن  هعماج  رب  مکاح  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  نایرج  رب  تقد  هب  دراد و  سوملم  يروضح  هعماج  نتم  رد  هک 
. تسین نکمم  يریگ  عضوم  تراظن و  یهاگآ  نیا  نودـب  اریز  دـبلط ؛ یم  ار  یعامتجا  لئاسم  هب  هدرتسگ  یهاگآ  ارهق  تراظن ، روضح و 
زا دارم  هک  ددرگ  یم  مولعم  تسا ، نمؤم  نانز  نادرم و  ندوب  ءایلوا »  » هدننکریـسفت هک  رکنملا » نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی   » هلمج هب 
هب ار  یلو »  (، » هّللاامهمحر  ) ییابطابط همالع  یـسربط و  همالع  دـننام  شیدـنا  فرژ  نارـسفم  ور  نیا  زا  تسا . یلوتم »  » و ریـصن » «، » یلو »

هـصرع رد  روضح  هک  تسا  ریگارف  نانچ  ینابیتشپ  یناـسر و  يراـی  ياـنعم  تسا  ینتفگ  دـنا . هدرک  ریـسفت  هدـش  داـی  ياـنعم  ود  زا  یکی 
گنج هنحـص  رد  مالـسا  ردص  نانز  هک  هنوگ  نامه  دوب . دهاوخ  لماش  زین  ار  نادهاجم  زا  ینابیتشپ  یناسر و  يرای  يارب  داهج  رازراک و 
رگید حالـس و  اذـغ ، هیهت  نانآ و  ياوادـم  ناحورجم ، لمح  يارب  هتفاتـش ، ناگدـنمزر  يرای  هب  اـه  ههبج  تشپ  رد  اـی  دـنتفای  یم  روضح 
عمجم  » سیفن باتک  رد  هر ) ) یسربط موحرم  دنتفرگ . رارق  مالسا  يادهش  هرمز  رد  یخرب  هک  اجنآ  ات  دندیـشوک ؛ یم  نارگداهج  ياهزاین 

نانز هک  دـندوب  رگیدـکی  روای  نمؤم  نانز  نادرم و  : » دـنک یم  دای  نینچ  مالـسا  ردـص  نانز  یماظن  روضح  زا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  ناـیبلا »
یگمه دـنتخادرپ و  یم  ناش  عفانم  زا  تظافح  هب  نانآ  باـیغ  رد  دـندرک و  یم  مهارف  ناشنارـسمه  يارب  ار  گـنج  رفـس  لـیاسو  یماـمت 

هنومن و ناـنز  ياـه  یگژیو  رگید  زا  یبـلط  تلادـع  یهاوخ و  يدازآ  . 6 ( 8 .«) دندوب نانمـشد  هیلع  دـحاو » يدـی   » نوچ نادرم ) نانز و  )
لاثم ییوگلا  ناونع  هب  وا  زا  هدرب و  مان  نوعرف  عاجـش  نامیا و  اـب  رـسمه  زا  نآرق  تسا . یبلط  تلادـع  یهاوخ و  يدازآ  هتـسیاش ، ناوناـب 

ذِا َنوَعرف  َتَارما  اونما  َنیذَِّلل  ًالَثَم  هّللا  َبَرَـض  و  : » تسا هدوتـس  نینچ  هدرک و  دای  اه  ناـسنا  یماـمت  يارب  هکلب  ناـهج و  ناـنز  يارب  یندز 
دنا هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يارب  ( 9 (؛ نیملاـظلا ِموقلا  َنم  ینَِّجن  ِِهلَمَع و  َنوعرف و  نِم  ینَِّجن  ۀَّنجلا و  یف  اـتَیب  َكَدـنِع  یل  ِنبا  ِّبَر  تلاـق 

شرادرک نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  میارب  يا  هناـخ  تشهب  رد  دوخ  شیپ  اراـگدرورپ  تفگ : هک  هاـگنآ  هدروآ  لـثم  ار  نوعرف  رـسمه  ادـخ 
زا رود  هب  رادـم و  تلادـع  يا  هعماج  يوزرآ  رد  نوعرف ، رـسمه  هدـش ، دای  هیآ  ساسارب  ناهرب ». رگمتـس  مدرم  تسد  زا  ارم  هد و  تاـجن 

هاگن رد  هتسیاش  نز  نیاربانب ، تسناد . یم  دوخ  نامرآ  بولطم و  ار ، ملظ  رب  ینتبم  تموکح  متس و  هب  هدولآ  طیحم  زا  ییاهر  هدوب و  ملظ 
رب ینتبم  يا  هعماج  يوجتـسج  رد  تسا و  ملظ  رب  ینتبم  ماظن  داسف و  متـس و  هب  هدولآ  هعماـج  زا  رازیب  زیتس و  ملظ  یبـالقنا ، يدرف  یحو ،
هب نادنمناوت  تاناکما  زا  یشخب  لاقتنا  تقیقح  رد  یلام  هضیرف  يادا  تاکز و  تخادرپ  تاکز  تخادرپ  . 7 دمآ . دهاوخرب  لدع  طسق و 

ضَعب ُءایلوا  مُهُـضَعب  ُتانمؤملاو  َنونمؤملاو  . » دننادرم شودمه  زین  نادـیم  نیا  رد  نمؤم  نانز  تسا و  هعماج  ياهزاین  نیمأت  ناتـسدیهت و 
هب هک  دـنرگیدکی  ناتـسود  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  ( 10 (؛ َةوکَّزلا َنوـتؤی  َةوـلَّصلا و  َنوـمیُقی  وِرَکنُملا  ِنَع  َنوَـهنَی  ِفورعَملاـب و  َنورُمأَـی 

يوناب هقدص  قافنا و  . 8 دنهد ». یم  تاکز  دننک و  یم  اپرب  ار  زامن  دـنراد . یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  دـنراد و  یماو  هدیدنـسپ  ياهراک 
رگید سمخ و  تاکز ، تخادرپ  رب  نوزفا  هکلب  تسین ، تواـفت  یب  اـهنت  هن  هعماـج  ياـه  يدـنمزاین  رقف و  ربارب  رد  یحو ، هاـگن  رد  هنومن 

هک يا  هنوگ  هب  دـهد  یم  صاصتخا  یمومع  ياهزاین  نیمأت  هعماج و  زا  ییادزرقف  هب  ار  شیاهدـمآرد  لاوما و  زا  یـشخب  یلام ، تاـبجاو 
ماو  » و نازادرپ » هقدـص   » ناوـنع هب  ناـنآ  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـیآ . یمرد  وا  یگدـنز  هماـنرب  زا  یـشخب  تروـص  هـب  لـمع  نـیا 

(11 (؛ میرَک رجَا  مَُهل  مَُهل و  ُفَعاُضی  انَـسَح  اضرق  هّللاوضَرقَا َ  ِتاقدَصُملا و  َنیقدَـصُملا و  َّنا  : » دـیامرف یم  هدرک ، دای  ادـخ » هب  ناگدـنهد 
دنهاوخ وـکین  يرجا  ددرگ و  نادـنچ  ود  شاداـپ )  ) ار ناـشیا  دـنا ، هداد  وـکین  یماو  ادـخ  هب  هک ) ناـنآ   ) هدـنهد و هقدـص  ناـنز  نادرم و 

رامش هب  وکین  یضرق  مه  نآ  ادخ  هب  ضرق  ار  قافنا  دنوادخ  تسا . هجوت  نایاش  هتفر ، راک  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  ییابیز  ریبعت  تشاد ».
يراـی ياـنعم  دوش . یم  اـطع  ناـنآ  هب  میرک  يادـخ  يوس  زا  نآ  ربارب  نیدـنچ  هکلب  دور  یمن  نیب  زا  لاـم  لـصا  اـهنت  هن  هک  تسا  هدروآ 

لماش زین  ار  نادـهاجم  زا  ینابیتشپ  یناـسر و  يراـی  يارب  داـهج  رازراـک و  هصرع  رد  روضح  هک  تسا  ریگارف  ناـنچ  یناـبیتشپ  یناـسر و 
يارب هتفاتش ، ناگدنمزر  يرای  هب  اه  ههبج  تشپ  رد  ای  دنتفای  یم  روضح  گنج  هنحص  رد  مالـسا  ردص  نانز  هک  هنوگ  نامه  دوب . دهاوخ 
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مالسا يادهش  هرمز  رد  یخرب  هک  اجنآ  ات  دندیشوک ؛ یم  نارگداهج  ياهزاین  رگید  حالـس و  اذغ ، هیهت  نانآ و  ياوادم  ناحورجم ، لمح 
هب هدولآ  طیحم  زا  ییاهر  هدوب و  ملظ  زا  رود  هب  رادم و  تلادع  يا  هعماج  يوزرآ  رد  نوعرف ، رسمه  هدش ، دای  هیآ  ساسارب  دنتفرگ . رارق 

زیتس و ملظ  یبالقنا ، يدرف  یحو ، هاـگن  رد  هتـسیاش  نز  نیارباـنب ، تسناد . یم  دوخ  ناـمرآ  بولطم و  ار ، ملظ  رب  ینتبم  تموکح  متس و 
راثیا . 9 دمآ . دهاوخرب  لدع  طسق و  رب  ینتبم  يا  هعماج  يوجتسج  رد  تسا و  ملظ  رب  ینتبم  ماظن  داسف و  متـس و  هب  هدولآ  هعماج  زا  رازیب 

نیرترب زا  تلـصخ  نیا  تسا . نآرق  رظن  زا  هتـسیاش  هنومن و  ناوناـب  ياـه  یگژیو  زا  نداد  حـیجرت  نتـشیوخ  رب  ار  نارگید  راـثیا و  ندرک 
دای سدقم  الاو و  یـشزرا  ناونع  هب  نآ  زا  ناشیاه  توافت  مامت  اب  خیرات  لوط  رد  اه ، ناسنا  همه  دـیآ و  یم  رامـش  هب  یناسنا  ياه  شزرا 

زا تیمورحم  عفر  يارب  ار  دوخ  ياه  ییاراد  هک  دـنک  یم  دای  رگراثیا » ياه  ناسنا   » ناونع هب  ار  هنومن  ناوناب  ناحبـس  دـنوادخ  دـنا . هدرک 
هک هنومن  نانز  ياه  يرگراثیا  زا  يدروم  هب  دنراد . یم  مدـقم  شیوخ  شیاسآ  یتحار و  رب  ار  نارگید  شیاسآ  دـننک و  یم  قافنا  هعماج 

ۀَجاح مهِرودص  یف  َنودِجَیال  مهیِلا و  َرَجاه  نَم  َنّوبُِحی  مِِهلبَق  نِم  َنامیالاو  َراّدـلا  ُءَّوَبَت  َنیذَّلاو  : » مینک یم  هراشا  تسا  هدـش  دای  نآرق  رد 
زا لبق  هک  یناـسک  زین )  ) و ( 12 (؛ نوِحلفُملا ُمُه  َکئلواف  هِسفَن  َّحُـش  َقوی  نَم  ۀَـصاصَخ و  مِِهب  َناک  ول  مِهِـسُفنا و  یلع  َنوِرثُؤی  اوتوا و  اّـمِم 
هب هچنآ  هب  تبـسن  دنراد و  یم  تسود  هدرک  چوک  نانآ  يوس  هب  هک  ار  سک  ره  دنا ، هدروآ  نامیا  هتفرگ و  ياج   ) هنیدم  ) رد نارجاهم ( )
یم مدقم  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  دشاب  مربم )  ) یجایتحا ناشدوخ  رد  دـنچ  ره  دـنبای و  یمن  يدـسح  ناشیاه  لد  رد  تسا ، هدـش  هداد  ناشیا 

هب یصخش  دنا : هدروآ  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  نارـسفم  دنناراگتـسر ». هک  دنناشیا  دنام ، نوصم  دوخ  سفن  تّسخ  زا  سک  ره  دنراد و 
. دـشن تفای  ییاذـغ  لزنم  رد  اما  دـنروایب  وا  يارب  ییاذـغ  لزنم  زا  ات  داد  روتـسد  (ص ) ربمایپ ما . هنـسرگ  درک : ضرع  (ص ) مالـسا ربماـیپ 

زین وا  درب . شیوخ  لزنم  هب  ار  وا  درک و  یگدامآ  مالعا  راصنا  زا  يدرم  دـنک ؟ یم  نامهیم  ار  درم  نیا  بشما  یـسک  هچ  دومرف : ترـضح 
ار غارچ  لاح  نامه  رد  دروآ . نامهیم  يارب  ار  نامه  تشادـن . يزیچ  دوب ، هدرک  مهارف  دوخ  ناـکدوک  يارب  هک  اذـغ  یکدـنا  رادـقم  زج 

درم دندناسر . حبص  هب  هنسرگ  ار  بش  درم  نز و  نآ  یلو  دش  ریس  دروخ و  اذغ  نآ  زا  نامهیم  دش . يراک  لوغـشم  دوخ  هدرک و  شوماخ 
تمدخ هب  هک  یماگنه  دـندناسر . حبـص  هب  هنـسرگ  ار  بش  دـندرک ، ییاریذـپ  یبوخ  هب  ناشنامهیم  زا  هکنیا  زا  لاحـشوخ  يراصنا  نز  و 

ار ناـنآ  راـثیا  درک و  توـالت  ار  رـشح  هروس  زا  مهن  هیآ  هاـگنآ  دوـمرف . یمـسبت  درک و  ناـنآ  هب  یهاـگن  ترـضح  دندیـسر  ادـخ  ربماـیپ 
نامدرم رگید  ات  دنوش  یم  نامناخ  یب  دنـشاب ، ریـس  نارگید  ات  دـننام  یم  هنـسرگ  نآرق ، رظنم  رد  هتـسیاش  نانز  هکنیا  لصاح  ( 13 .) دوتس
یمولظم تروص  هب  یلیـس  نارگمتـس  ات  دنروخ  یم  یلیـس  دنرب ، رـسب  يدازآ  رد  ناشمدرم  ات  دنور  یم  نادنز  هب  دـنوش ، هانپرـس  بحاص 

هیآ بازحا ، . 2 هیآ 234 . هرقب ، . 1 اهتشون : یپ  دنام . ناما  رد  نافعضتسم  نافیعـض و  روجنر  نت  ات  دنرخ  یم  نت  هب  ار  نمـشد  غیت  دننزن و 
.9 ص76 . و 6 ، ج5  ناـیبلا ، عمجم  . 8 هیآ 71 . هبوت ، .7 هـیآ 218 . هرقب ، . 6 هیآ 12 . هـنحتمم ، . 5 . 67 نامه ، . 4 هیآ 71 . هبوـت ، . 3 . 32

نیسح هدنروآدیدپ : ص391 . ج9 و 10 ، نایبلا ، عمجم  . 13 هیآ 9 . رشح ، . 12 هیآ 18 . دیدح ، . 11 هیآ 71 . هبوت ، . 10 هیآ 11 . میرحت ،
هرامش 207 دادرخ 1388 -  نز ::  مایپ  يرافغ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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