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ینیسح تضهن  رد  نید  یعامتجا  هفسلف  يایحا 

باتک تاصخشم 

یناگساروخ ینابر  یلع  هدنسیون : 
یناگساروخ ینابر  یلع  رشان : 

هدیکچ

ادتبا رد  . میبایب ع )  ) هللادبعابا ترـضح  مایق  رد  ار  نید » يایحا  تضهن   » تیهام و  نید » يایحا  شبنج   » ياوتحم هک  مینآ  رب  راتـشون  نیا  رد 
تلادع ریثأت  تسا و  هدش  ياهراشا  مالسا » یعامتجا  شنیب   » رد نآ  تیمها  و  لدع » هماقا  نتـشاد و  اپ  هب   » ینعی مالـسا  یعامتجا  هفـسلف  هب 

ياههشیدنا زا  يریگ  هرهب  اب  و  ع )  ) نیـسح ماما  مالک  هب  دانتـسا  اب  تیاهن  رد  . میاهداد رارق  هجوت  دروم  مالـسا  بتکم  فادها  ققحت  رد  ار 
هب لدـع و  نتـشاد  اپ  هب  هک  میتفرگ  هجیتن  ياهنماخ ) هللا  تیآ  يرهطم ، هللا  تیآ  ماما ، ترـضح   ) رـصاعم نارود  رد  مالـسا  گرزب  ناییحم 

ار مالـسا  هاگدید  ادتبا  بلطم  نیا  ساسا  رب  . تسا ینیـسح  تضهن  يرگایحا  يانعم  موهفم و  نید » یعامتجا  هفـسلف  يایحا   » رگید ترابع 
مایق رد  نید  يایحا  تضهن  تیهام  قابطنا  نازیم  هاگنآ  میاهدراذگ و  شاکنک  هب  یمالسا  هعماج  نیداینب  گنس  یـساسا و  يانبم  دروم  رد 

و ییادز » بیـسآ   » موهفم تیهام و  طسق » لدـع و  هماقا   » ینعی نید  یعامتجا  هفـسلف  يایحا  هک  میتفایرد  هدرک ، یـسررب  نآ  اب  ار  اروشاع 
نیا نامرد  جالع و  رد  یتسـس  رما و  نیا  هب  یگدیـسر  رد  هحماسم  هک  ياهنوگ  هب  تسا . ینیـسح  تضهن  رد  نید  يایحا  و  ییادز » تفآ  »
رارق يدوبان  لالحمضا و   » ضرعم رد  ار  نیملسم  تایح  دش و  دهاوخ  رجنم  نآ  تکاله  گرم و  هب  یمالسا  هعماج  رد  یعامتجا  يرامیب 

.« دهدیم

مالسا یعامتجا  هفسلف 

هئارا هعماج  تیبثت  لیکشت و  یلصا  دعاوق  لوصا و  باب  رد  مالسا  هک  تسا  یهاگدید  شنیب و  مالسا ، یعامتجا  هفسلف  زا  روظنم  نیاربانب ،
هعماج هکنیا  ساسا  نیا  رب  دهدیم و  ناشن  یعامتجا  یگدنز  ینابم  هب  تبسن  ار  نید  شرگن  یقلت و  زرط  مالسا ، یعامتجا  هفسلف  . دهدیم

طابترا هب  هجوت  ینعی  تسا ؛ یعامتجا  شنیب  ندوب و  اراد  مالـسا ، ياهیگتـسجرب  تازایتما و  زا  یکی  . تسا هدـش  ناـیب  دـشاب  دـیاب  هنوگچ 
ماظن رتسب  رد  ملاس و  یعامتجا  تایح  نتم  رد  ناسنا  لامک  رذـب  شنیب ، نیا  ساسا  رب  «. هعماج حالـص   » اـب درف » تداعـس   » لـماک مکحم و 

یعامتجا داعبا  رد  مالـسا  میلاعت  دش و  لئان  هبیط  تایح  هب  ناوتیمن  هعماج » حالـصا   » اب زج  دراد و  ومن  دشر و  ناکما  یعامتجا ، حـیحص 
انلـسرا دقل  .» دنادیم تلادع »  » ندرک رارقرب  ار  ینامـسآ  نایدا  یلک  فدـه  مالـسا ، اساسا  تسا  هدـش  نییعت  رادـم  نیا  رب  تهج و  نیا  رب 

میداتسرف نشور  لیالد  اب  ار  شیوخ  ناربمایپ  نامگیب  هیآ 25 دیدح  طسقلاب ... سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر 
هلأسم نیا  رد  مالسا ، یعامتجا  هفـسلف  تقیقح  [ . 6 « ] دـننک مایق  تلادـع  هب  مدرم  هکنیا  يارب  میدرک  لزان  قح  سایقم  باتک و  ناشیا  اب  و 

نتم رد  هک  تسا  یهلا  گرزب  سومان  لدع » . » تسا هدش  راوتـسا  تلادع  رب  تاررقم  ساسا  یعامتجا و  یگدنز  يانبم  هیاپ و  تسا  هتفهن 
زین یعامتجا  طباور  حیحیـصت  میظنت و  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  تقلخ  سوماـن  ناونع  هب  تلادـع  شریذـپ  . تسا يراـج  يراـس و  شنیرفآ 

نتشاد اپ  هب  و  لدع » هماقا  ، » ساسا نیا  رب  دنامب ؛ مکحتـسم  رادیاپ و  عامتجا  نامتخاس  ات  ددرگ  ارجا  دیاب  هعماج  رد  دراد و  یـساسا  شقن 
یهدزاب هک  تسا  یتفص  لدع ، .» تسا دیکأت  دروم  قوف  هیآ  رد  يدرف » تلادع  هن  یعامتجا  تلادع   » ققحت يارب  شالت  هعماج و  رد  لدع 

، تلادع هتبلا  [ . 7 «. ] دراد زاین  ادـیدش  لدـع  هب  رگید  تفـص  ره  زا  شیب  یعامتجا ، تکرح  دـشخبیم و  انمت  هعماـج  هب  دراد ؛ یعاـمتجا ،
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هب دوشیم ؛ دادملق  طساو  یفده »  » يرورـض و ناربمایپ ، یلاع  ياهفده  هب  ناسنا  یبایتسد  يارب  اما  تسین ، ناربمایپ  نداتـسرف  ییاغ  فده 
تامیلعت هب  هجوت  مدع  نید و  یعامتجا  دعب  فذح  تسا و  هعماج  حالـصا  هب  فقوتم  مالـسا ، نایدا و  ياهفده  هب  یبایتسد  رگید  ترابع 

دوبن دوب و  یمومع و  عاضوا  انئمطم  .» تسا مالسا  فادها  یعطق  قیقحت  عنام  يدرف ، یگدنز  هصرع  هب  مالسا  میلاعت  لیزنت  نآ و  یعامتجا 
تاروتـسد فادـها و   ) هلحرم هس  ره  رد  دراد . ریثأت  مدرم  دـیاقع  راـکفا و  رد  یتح  مدرم و  قـالخا  مدرم و  ناـمیا  رد  یعاـمتجا  تلادـع 

تایح زمر   » مالـسا رظن  زا  [ .«. 8 . ] لـمع هلحرم  مه  یناـسفن و  تاـکلم  قلخ و  هلحرم  مه  هدـیقع ، رکف و  هلحرم  رد  مه  دراد  ریثأـت  ینید )
تسین ماود  لباق  دشابن  لدع  يانبم  رب  لداعتم و  هعماج ، کی  رگا  دخرچب و  تلادع  روحم  رب  هکتسا  نیا  نآ  ياقب  زار  و  یمالـسا » هعماج 

هب شمدرم  دنچ  ره  دنامیمن  یقاب  هعماج  نآ  دش  ادیپ  ياهعماج  رد  اهیراومهان  اهیدنلب و  تسپ و  اهتوافت و  هجیتن  فاحجا و  ملظ و  رگا  و 
اپ هب  هماقا و  رد  [ . 9 . ] تسا هدوب  ضیعبت  ملظ و  عاونا  ساسا  رب  ماوقا  گرم  تکاله و  نآرق ، شنیب  يانبم  رب  دنشاب . ناملسم  هدیقع  بسح 

یمالـسا هعماج  هیام  ریمخ  هزاریـش و  هلزنم  هب  هک  تموکح  تردق و  يراجم  رگا  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  یـساسا  دیکأت  تلادع ، نتـشاد 
يدرف و ملظ  يرباربان و  ضیعبت و  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب ، هتـسیاش  ریغ  قیالان و  ياـهناسنا  تسد  رد  تموکح  دـشاب و  ملظ  ياـنبم  رب  تسا 

يارب شالت  رد  ییاهنت  هب  دارفا  دنچ  ره  دوب ؛ دهاوخن  يدوبان  طاطحنا و  تکاله و  زج  یمالسا  هعماج  تشونرـس  دننادب . اور  ار  یعامتجا 
هب تلادـع  يانبم  زا  تموکح  ندـش  جراخ  هصالخ  روطب  . دـشاب نآ  رگامن  هعماج  رد  مالـسا  رهاـظ  دنـشاب و  دادـس  حالـص و  هب  ندیـسر 

دنتـشاد ار  هلأسم  نیا  اهنآ  همه  مامت و  دناهدمآ ، هعماج  حالـصا  يارب  ایبنا  مامت  . دوب دهاوخ  رجنم  مالـسا  فادها  ندنام  لوفغم  كورتم و 
اب هک  یتقو  اـیند ، رد  تسا  زیچ  همه  زا  رتشیب  شـشزرا  هک  درف  نیرتـالاب  دـشاب ، گرزب  ردـقچ  ره  درف  دوشب . هعماـج  يادـف  دـیاب  درف  هک 
ار شدوخ  راصنا  باحـصا و  شدوخ و  تفر و  دمآ و  نازیم  نیمه  يور  ادهـشلادیس  دوشب . ادف  دیاب  درف  نیا  درک  هضراعم  عماج  حلاصم 

ققحت هعماج  رد  مدرم  نیب  رد  تلادع  دیاب  طسقلاب » سانلا  موقیل  . » دوشب حالـصا  دـیاب  هعماج  دوشب . هعماج  يادـف  دـیاب  درف  هک  درک  ادـف 
نیرتمهم دنکیم و  هجوت  بلج  مدرم  نامکاح و  نیب  طباور  رد  تلادع  هژیوب  تلادع و  مالسا ، یعامتجا  هفسلف  رد  سپ  [ . 10 . ] دنکب ادیپ 

. تسا هتفرگ  رارق  رظن  دم  هعماج  نایلاو  ناماما و  ندوب  لداع  رد  یعامتجا  تلادع  هبنج 

یموهفم بوچراهچ 

نید موهفم 

نتشاد هگن  حالطـصا ، نیا  موهفم  ینعم و  هب  هجوت  زا  تسا ؟ رظان  يرما  هچ  هب  بهذم  رد  يرگایحا  تیهام  تسیچ ؟ نید » يایحا   » موهفم
ياهیگژیو رگید  یگدنلاب و  تیلاعف و  توارط و  طاشن و  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ ردابتم  نهذ  هب  نید  گرم  توم و  زا  يریگولج  نید و 

ع)  ) یلع . تسا هدـش  یمالـسا  هعماج  دراو  تیب ، لها  گنهرف  نآرق و  تایبدا  قیرط  زا  موهفم  نیا  اساسا  . دـشاب اراد  ار  یگدـنز  تاـیح و 
ربمایپ تنـس  هک  اهنآ  دنتـشادیم ... هگن  هدنز  ار  نید  اهنآ  هک  دنکیم  دای  فصو  نیا  اب  ار ... شدوخ  صلخم  صلاخ و  ياقفر  ناتـسود و 

[1 . ] دـناوخیم ربمایپ  تنـس  ییحم  ار  اهنیا  لاثما  نیتداهـشلاوذ و  ناهیتنبا و  راـمع و  ع )  ) یلع دـندناریم . ار  تعدـب  دـندرک و  هدـنز  ار 
هرهچ زا  راگنز  ات  دشوکیم  تیاهن  رد  دهدیم و  صیخشت  ار  نآ  ییحم  هک  تسا  فقوتم  یسانش  بیـسآ  یعون  رب  نید  يایحا  نیاربانب ، .

هک دنکیم  ساسحا  نید  رکیپ  رد  یگدز  تفآ  يرامیب و  یعون  ادتبا  رد  ییحم  . ددرگ ادـیوه  نآ  یعقاو  تیوه  تقیقح و  ات  دـیادزب  نید 
ناـمرد  » و ییادز » تفآ   » هب هک  دـنکیم  مزع  سپـس  دوـشیم و  رجنم  ینید  هعماـج  نـید و  گرم  تکـاله و  هـب  نآ  هـب  یگدیـسر  مدـع 
هغدـغد تبابط و  مزع  تساجرب  هچنآ  تسا ... يراـمیب  ناـمرد  گـنهآ  یـسانش و  يراـمیب  دـنکیم  بط  ار  بط  هکنآ  . دزادرپب يراـمیب »

تخانش و یعون  رب  ینتبم  ایحا  تسا ... نینچ  زین  ایحا  تسا ... لداعت  زا  جورخ  يرامیب و  عوقو  هب  نامیا  يرامیب و  صیخـشت  رنه  نامرد و 
زا ار  نآ  یناوتان  جالع  دزگیم و  ار  بتکم  نارادتسود  هک  تسا  يدرد  دراد ، دوجو  نطاب  قمع و  رد  هچنآ  تسا ... مادقا  مزع  هغدغد و 
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هغدغد و - 2 یبای لظعم  یـسانش و  هلأسم  - 1: دراد دوجو  نکرود  نید  يایحا  راک  رد  نیارباـنب  [ . 2 .« ] دـنکیم بلط  لئاسم  اب  ییورایور 
[3  ] میوشیم کیدزن  نید  يایحا  تضهن  ياوتحم  نید و  يایحا  شبنج  تیهام  هب  تاعوضوم  نیا  مهف  اب  ییاـشگ . هرگ  يارب  مادـقا  مزع 
و ایحا ، لحارم  ایحا ، ياههویش  ایحا ، ياههنیمز  نوچمه  تسا ؛ مزال  نآ  لماک  عماج و  تخانش  يارب  زین  يرگید  تاعوضوم  نانچمه  اما  .
هب میهاوخیم  راتشون  نیا  رد  [ 4 . ] تسین اهنآ  یـسررب  ناکما  لاقم  نیا  رد  هک  ایحا  ناضراعم  نابطاخم و  اهدـمایپ ، اـیحا ، تضهن  يربهر 

يارب شالت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یـشومارف  تلفغ و  دروم  مالـسا  نید  دعب  هبنج و  مادک  هک  میزادرپب  هتکن  نیا  یـسرب 
. دوب نآ  ندرک  هدنز  ایحا و 

یعامتجا هفسلف  موهفم 

اب زیامت  رد  و  یعامتجا » نییآ   » موهفم رانک  رد  موهفم  نیا  تسا . یعامتجا » هفـسلف  ، » دوش هداد  حیـضوت  دیاب  اجنیا  رد  هک  يرگید  موهفم 
اب ییورایور  رد  یفسلف » شور   » تسا و هنافوسلیف  یهاگن  هعماج ، هب  ام  هاگن  یعامتجا ، هفسلف  رد  . دوریم راک  هب  یعامتجا » هیرظن   » موهفم

یعون تهج  نیا  رد  تسا و  هعماج  یقیقح  تیوه » تیهام و   » هب یبایتسد  یپ  رد  یعامتجا  فوسلیف  دوریم . راک  هب  یعامتجا  ياـهتیعقاو 
یلقع یقطنم و  ینابم  لوصا و  ساسا  رب  ار  یعامتجا  ياههدـیدپ  طـباور  هک  یماـکحا  ینعی   ) دـنکیم ناـیب  ار  یبرجت  ریغ  یعقاو  ماـکحا 

یعامتجا ياههدیدپ  طباور  نایب  هب  هک  یماکحا  ینعی   ) یـشزرا ماکحا  زا  هدافتـسا  یعامتجا  فوسلیف  يارب  نیا ، رب  هوالع  .( دهدیم ناشن 
یقیقح تیهاـم   » یعاـمتجا هفـسلف  رد  نیارباـنب  . دـهدیم رارق  دوخ  رظن  دـم  زین  ار  دزادرپیم ) يرظن  ناـمرآ  اـی  یقـالخا  شزرا  ساـسا  رب 
هیرظن داینب  هک  یلاح  رد  دوریم ؛ رامـش  هب  هبرجت » لبقام  ای  ینیـشیپ  یهاگدـید   » دوشیم و نایب  هناسانـش  یتسه  ینابم  ساـسا  رب  هعماـج »

یملع و هبرجت  ساسا  رب  ار  یعامتجا  ياههدـیدپ  طـباور  دـشوکیم  زادرپهیرظن  تسا و  ینتبم  یعاـمتجا  ياـهتیعقاو  هدـهاشم  رب  نازادرپ 
هب دوخ  اب  ار  نآ  تایصوصخ  اهیگژیو و  هعومجم  یملع » شور   » رب یعامتجا » هیرظن   » يانب . دیامن نییبت  فیـصوت و  یقالخا  يرواد  نودب 

الثم  ) یعامتجا ياههفـسلف  رد  ( یعامتجا هفـسلف  قالطا  لباقم  رد   ) تیبسن یعامتجا ) هفـسلف  تیلک  لباقم  رد   ) تیئزج دـننام  دراد ؛ هارمه 
ققحت دیابیم  هک  تسا  ینامرآ  انامه  هعماج » تعیبط  ای ، تاذ ، رهوج ،  » هک تسا  هیـضق  نیا  تابثا  فوسلیف ، فدـه  نوطالفا ) هفـسلف  رد 

ار نآ  ییاهن  دح  هب  ندیـسر  روکذـم و  نامرآ  ققحت  هک  دنتـسه  یلیاسو  اههار و  يوجتـسج  رد  زین  یعامتجا  یـسایس و  ياه  نییآ  دـبای .
اههدیدپ زا  يا  هعومجم  دیآ و  راک  هب  تیعقاو  ندیمهف  يارب  دیاب  هک  تسا  يرکف  رازبا  یمسق  تقیقح  رد  هیرظن ، ای  يروئت  دننک . عیرست 

دودحم و هک  بوخ  هیرظن  سکعرب  دشاب ، یلک  شیب  مک و  دیاب  نییآ  تسا . نیمه  یعامتجا  نییآ  اب  نآ  فالتخا  هجو  دـنک و  لیلحت  ار 
[ . 5 «. ] دهدیم حرش  ار  یعامتجا  دومن  کی  تسا و  عناق 

ینیسح تضهن  رد  نید  يایحا  موهفم 

قح قاقحا 

ماگنه زا  ناشیا  عقاو  رد  . مینک یـسررب  ار  مالـسا  یعامتجا  هفـسلف  هب  ناشیا  هجوت  نازیم  هللادبعابا ، ترـضح  نانخـس  هب  هجوت  اب  دیاب  لاح 
ناشن یبوخب  ار  مایق  تیهام  هک  دنراد  ینانخس  دناهدرک ، یط  ار  يددعتم  فقاوم  لزانم و  هک  تداهش ، ات  دیزی  اب  تعیب  زا  ندیزرو  عانتما 
ماگنه ع )  ) ماما تسا ، هجوت  دروم  ترـضح  تانایب  رد  اراکـشآ  لطاب  تمـس  زا  هعماج  رادم  ندنادرگرب  قح و  ياهرایعم  يایحا  . دهدیم

يراددوخ هک  سک  ره  دبای و  تمالـس  تداعـس و  دنک ، لوبق  نم  زا  قح  نخـس  دنک و  نم  تعباتم  سک  ره  :» دیامرفیم هنیدـم  زا  جورخ 
، مالسا ینیب  ناهج  رد  [ .« 11 . ] دـنک مکح  وا  نم و  نایم  یلاعت  يادـخ  هک  یتقو  نآ  ات  منک  ربص  دور ، نوریب  نم  تعاطا  هریاد  زا  دـنک و 

یگنادواج تیبثت و  لطاب و  يدوبان  وحم و  رب  یهلا  تیـشم  هدارا و  تساریم و  هدـنوش و  هدوبان  لطاب ، دراد و  ییالاو  تلزنم  نأش و  قح » »
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تایآ 7 و 8 لاـفنا  نومرجملا » هرک  ول  لـطابلا و  لـطبی  قحلا و  قحیل  نیرفاـکلا  رباد  عطقی  هتاـملکب و  قحلا  قحی  نا  هللا  دـیری  :» تسا قح 
ناراکهانگ هچ  رگا  دنک ، هابت  ار  لطاب  ار و  قح  ات  دربب  ار  نارفاک  هلابند  دنک و  نیزگیاج  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  هک  تساوخیم  دنوادخ 

نیرتکاـنرطخ یمومع  قوقح  رد  تناـیخ  هتفرگ و  رارق  دـیکات  دروم  هداـعلا  قوف  یناـسنا  قوقح  تیاـعر  ساـسا ، نیا  رب  . دـیآ شوخاـن  ار 
قح ياهیگژیو  نایب  نمـض  هتخادرپ ، یعامتجا  قوقح  عوضوم  هب  هغالبلاجهن  هبطخ 214  رد  ع )  ) یلع ترضح  . تسا هدش  هتـسناد  اهتنایخ 
هیام ار  قوقح  نیا  تسا و  یلاو  رب  تیعر  قوقح  تیعر و  رب  یلاو  قح  هداد ، رارق  ملاع  نیا  رد  دنوادخ  هک  یقوقح  نیرتمهم  :» دـیامرفیم

طیحم و دوشیم ؛ تسرد  نید  راک  ددرگیم ، رتحم  اقلطم  قح  تقو  نآ  دوش  لداـبتم  قوقح  نیا  رگا  . تسا هداد  رارق  تزع  تفلا و  ماـظن 
قاقحا عقاو  رد  تسا . قوقح » تیاعر   » و یعامتجا » تلادـع  ، » درک هراشا  نآ  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  ياهتکن  [ .« 12 . ] ددرگیم حالصا  نامز 
هلادعلا دناهتفگ : تلادع  فیرعت  رد  هکنانچ  نآ  تساهقاقحتـسا ، تیاعر  تلادع ، ياضتقم  تسین و  ریذپناکما  تلادع  هانپ  رد  زج  قوقح 

رد ار  قح  عون  نیرتمهم  ع )  ) نینمؤملاریمأ [ . 13 . ] دسرب شدوخ  هب  یقح  بحاص  ره  قح  هک  تسا  نیا  تلادـع  هقح . قح  يذ  لک  ءاطعا 
مدرم و هب  تبسن  یلاو  مکاح و  قوقح  حالصا  هب  طونم  یلک  روطب  ار  قح  قاقحا  نید و  حالصا  هک  ياهنوگ  هب  دناهتـسناد  تموکح  باب 
. دناهتـسناد لدع  تموکح  نتـشاد  اپ  هب  ار  قح  نیرت  يرورـض  و  روج ، تموکح  ار  لطاب  نیرتگرزب  زین  ادهـشلادیس  دناهتـسناد . سکعلاب 
وا اب  تعیب  هب  ارم  وت  هک  تسیک  دـیزی  ناورم  يا  :» درک هراشا  رما  نیا  هب  اراکـشآ  دومرف : هنیدـم  رد  ناورم  هب  باطخ  هک  یبلاطم  رد  ناشیا 

ینادیمن يادخ ، نمـشد  يا  ینتفگ ... حیبق  هدیـشیدنا و  ان  ینخـس  تسا . قساف  راوخبارـش و  يدرم  دیزی  ینادیم  هکنیا  لاح  یناوخیم ؟
... تفگ وا  مدونـش  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  شیوخ  دـج  زا  نم  تسا ؟ هتفر  اـم  ناـبز  رب  قـح  هشیمه  مییادـخ و  لوـسر  تیب  لـها  اـم  هک 

هرـصب ياسؤر  هب  باطخ  ياهمان  رد  ترـضحیولع  يوبن و  هریـس  تنـس و  يایحا  [ « 14  ] اـقلط رب  نایفـسیبا و  لآ  رب  تسا  مارح  تفـالخ 
ار تنـس  مربب . نیب  زا  ار  تعدب  مهاوخیم  نم  تییحا . دق  ۀعدبلا  تیمادـق و  ۀنـسلا  ناف  هیبن  ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  مکوعداانا  دـنیامرفیم :
هک تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هدش  ربمایپ  تنـس  يایحا  هب  توعد  اجنیا  رد  [ . 15 . ] دناهدرک هدنز  ار  تعدب  هدناریم  ار  تنـس  اریز  منک . ایحا 

لمع شور  یعاـمتجا ، راـک  هویـش  ربماـیپ -  لـعف  لوق و  زج  تنـس  : دوشیم قـالطا  ربماـیپ  شور  لـعف و  لوق و  هعوـمجم  هب  ربماـیپ  تنس 
ققحت يداقتعا و  تیلوئـسم  ماجنا  يارب  ار  ياهشقن  هچ  ندرک ، زاغآ  اجک  زا  ندرک و  زاغآ  هنوگچ  یعامتجا و  يرکف -  هزرابم  يژتارتسا 

هک دـنراد  مه  يرگید  ياهریبعت  ترـضح  [ . 16 . ] تسا تنـس  موس  دـعب  هک  تسا )  ) ندرک بیقعت  یمالـسا  هعماج  رد  یمالـسا  ياهفدـه 
هیفنح دمحم  دوخ  ردارب  هب  تیصو  رد  هکم  بناج  هب  هنیدم  زا  تمیزع  ماگنه  رد  ناشیا  دناهدومن  نایب  ار  ع )  ) یلع هریـس  يایحا  اراکـشآ 

رما نم  فده  هکلب  مدرگیم  جراخ  هنیدم  زا  يرگمتـس  داسف و  يارب  هن  ینارذگـشوخ و  يارب  ای  یهاوخدوخ و  يور  زا  هن  نم  :» دندومرف
و ص )  ) ادخ لوسر  مدج  نوناق  تنس و  ندرک  هدنز  ایحا و  تسا و  دسافم  حالصا  تکرح  نیا  زا  ماهتساوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

یشان داسف  هک   ) داسف ملظ و  دصق  هب  نم  هک  دنکیم  هراشا  مالک  نیا  رد  دوخ  ماما  [ . 17 .« ] تسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مردپ  مسر  هار و 
دیاب لاح  . مدز تضهن  هب  تسد  يولع  يوبن و  هریـس  يایحا  مالـسا و  ربمایپ  مدـج  تما  حالـصا  تین  هب  هکلب  ماهدرکن  ماـیق  تسا ) ملظ  زا 
یتقو تسا ؟ هدوب  راوتـسا  نیملـسم  نیب  رد  قح  قاقحا  لدـع و  هماقا  رادـم  رب  زج  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  يولع  يوبن و  هریـس  تنـس و  دـید ،
هفوـک ناـگرزب  زا  یتعاـمج  يارب  لـیذ  حرـش  هب  ياهماـن  دوـشیم ، ناـشیا  تکرح  همادا  عناـم  رح ، دـنوشیم و  جراـخ  هـکم  زا  ترـضح 

دهع دناد ، لالح  ار  يادخ  مارح  هک  دـنیبب  راکمتـس  یناطلـس  سک  ره  هک  تسا  هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  دیاهتـسناد  دـعب ، اما  : دنـسیونیم
نآ رادرک  رگا ) ، ) دنک یگدنز  هانگ  ملظ و  هب  یلاعت  يادـخ  ناگدـنب  نایم  رد  دـنک و  فالخ  ار  وا  ربمغیپ  تنـس  دنکـشب ؛ ار  یلاعت  يراب 

طابنتسا هلمج  نیا  زا  [ . 18 . ] درآ خزود  شتآ  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دـشاب  راوازـس  دـنکن ، راکنا  وا  رادرک  رب  دـناد و  وکین  ار  ناطلس 
هک هنوـگ  نآ  تسا  هعماـج  يربـهر  رد  فارحنا  هدرک ، گرم  هب  فرـشم  ار  یمالـسا  هعماـج  هـک  كاـنرطخ ، فارحنا  نـیا  هـک  دوـشیم 
هب رظان  رما  نیا  دهد . رارق  دوخ  يرادمامز  هویـش  انبم و  ار  متـس  روج و  دنک و  جـیورت  ار  یهلا  تامرحم  دریگب و  هدـیدان  ار  نید  تابجاو 

مهم بلطم  زورما  : دیامرفیم باب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  . تسا هللادبعابا  ترـضح  هنابلط  حالـصا  شرگن  رد  مالـسا  یعامتجا  هفـسلف  تیمها 
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تسیب مالـسا  ربمغیپ  هک  یمهم  نامه  شیارب ، داد  ار  شناج  ادهـشلادیس  هک  تسا  یمهم  نامه  داد ، شیاپ  دیاب  ناج  هک  یتامهم  زا  تسا 
هک یتروص  رد  هدرک  گنج  هیواعم  اب  هام  هدـجیه  هیلع  هللا  مالـس  ریما  ترـضح  هک  تسا  یمهم  نامه  دیـشک ؛ شیارب  تمحز  لاس  هس  و 

ار اهنیا  زا  ردقنآ  داد ، نتشک  هب  ار  شراوگرزب  باحـصا  زا  ردقنآ  دنزب ، شنیمز  هب  دیاب  دوب  رئاج  هاگتـسد  درکیم ؛ مالـسا  يوعد  هیواعم 
اتیاهن ادهشلادیس و  ترضح  مایق  ات  ربمایپ  تافو  لصاف  دح  یسررب  [ . 19 . ] دنکب لدع  هماقا  دنکب ؛ قح  هماقا  هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  تشک 

للخ هنخر و  رما  نیا  هدش و  هداهن  انب  یتلادـعیب  ملظ و  رب  یمالـسا  هعماج  ساسا  هیماینب ، نتفای  تردـق  اب  هک  دـهدیم  ناشن  وا  تداهش 
ار هیماینب  هنتف  ياهیگژیو  هغالبلاجهن ، ياههبطخ 97/92 و 107  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریمأ  . تسا هدرک  داجیا  مالـسا  رد  يریذـپان  ناربج 
هب اریز  تسا ؟ هجوت  لباق  مهم و  ردـق  نیا  هنتف  نیا  ارچ  اههنتف ؛ نیرتکانـسرت  ینعی  دـنکیم  ریبعت  نتفلا » توخا   » هب نآ  زا  دـنک و  یم  نایب 

دوجو یناملـسم  مسا  هنوگژاو . اما  دنـشوپیم  ار  مالـسا  ینعی  ابولقمورفلا ) سبل  مالـسالا  سبل  و   ) هبطخ 107 رد  ع )  ) نینمؤملاریمأ ناـیب 
یمالـسا هعماج  رد  مالـسا  اب  یلمع  تفلاخم  تاواسم و  نتفر  نیب  زا  تاقبط و  داجیا  تسا . هدش  هتفرگ  هدـیدان  یناملـسم  مسر  ماما  دراد 

هدـنز نماض  مکح ، نیا  مایق . درک ؟ دـیاب  هچ  تسا  يدوبان  ضرعم  رد  مالـسا  یعامتجا  نایک  هک  نامز  نیا  رد  لاـح  [ . 20 . ] تسا دوهشم 
ددجت زا  تسا  ترابع  هک  ار  یگرزب  بجاو  نآ  ات  درک  مایق  ع )  ) نیسح ماما  . تسا هدش  گرم  هب  فرشم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ مالسا  ندش 

فورعم هب  رما  گرزب  قادصم  دوخ  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مایق و  قیرط  زا  نیا  دهد ... ماجنا  یمالـسا  هعماج  ماظن و  يانب 
دیراذگمورف ار . وا  دـیهد  يرای  دـینک و  تعیب  ملـسم  اب  : تشاگن هنوگ  نیا  هفوک  لها  همان  هب  باوج  رد  ماما  [ . 21 . ] تـسا رکنم  زا  یهن  و 

اراکشآ نیاربانب  [ . 22 . ] دیاین ربارب  دـشاب  قساف  ملاظ و  هک  یماما  اب  دـشاب  ملاع  لداع و  دـنک و  راک  یلاعت  يادـخ  باتک  رب  هک  یماما  هک 
هراشا ترـضح  هچنآ  عقاو ، رد  تسا . هللادـبعابا  ترـضح  مایق  یـساسا  لصا  یمالـسا ، هعماج  رد  یعامتجا  تلادـع  يایحا  تفگ  ناوتیم 

فورعم هب  رما  عوضوم  هک  تسه  تقو  کی  . تسا تلادع  نتشاد  اپ  هب  هدوب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ناشجورخ  هک  دناهدرک 
دح رس  رد  تیعضو ) . ) تسا لئاق  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  زا  رتالاب  یتیمها  نآ  يارب  مالسا  هک  تسا  یعوضوم  تسا ، رکنم  زا  یهن  و 
 - تلادع ملظ و  هلأسم  تسا ... يرـشب  عامتجا  رد  تلادـع  يرارقرب  ایبنا  فدـه  دـیوگیم  حیرـص  نآرق  هک  تسا  تلادـع  نداتفا  رطخ  هب 

ایآاقحم هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ؟ یهانی  لـطابلا ال  نا  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  نا  نورت  ـالا  تسا ... تیرـشب  یگدـنز  روحم  لـصا و 
یهن يدـحا  هدـش و  ادـیپ  داـسف  همه  نیا  دـینیبیمن  اـیآ  دوشیم ؟ لاـمیاپ  یهلا  نیناوق  دـینیبیمن  اـیآ  دوشیمن ؟ لـمع  قـح  هب  دـینیبیمن 

[23  ] دریگب رظن  رد  ار  راگدرورپ  ياقل  درذگب و  دوخ  ناج  زا  دیاب  نمؤم  رفن  کی  یطیارش  نینچ  رد  ددرگیمنزاب  مه  يدحا  دنکیمن و 
تسا نید  یعامتجا  هفسلف  يایحا  رادثاریم  ثراو و  وا  و  یمالسا ، هعماج  نتم  رد  ایبنا  هویش  هار و  شخب  موادت  ع )  ) نیـسح هک  تسا  نیا  .

يدـحاو هلـسلس  دروآ و  دوجو  هب  يراد  تهج  هتـسویپ  نایرج  کی  دـنوادخ ، ناگدـیزگرب  هلیـسو  هب  فلتخم  ياـهنیمز  اـهنامز و  رد  هک 
يا وت  رب  مالسادخ  هدیزگرب  مدآ : ثراو  يا  وت  رب  مالـس  . دراد همادا  نامزلا  رخآ  ناهج و  نایاپ  ات  تیرـشب  زاغآ  زا  هک  تسا  هداد  لیکـشت 

ثراو يا  وت  رب  مالـسادخ  نخـسمه  یـسوم : ثراو  يا  وـت  رب  مالـسادخ  تسود  میهاربا : ثراو  يا  وـت  رب  مالـسادخ  ربماـیپ  حوـن ، ثراو 
[ . 24  ] ادخ یلو  یلع : ثراو  يا  وت  رب  مالسادخ  بوبحم  دمحم : ثراو  يا  وت  رب  مالسادخ  حور  یسیع :

یقرواپ

ص 68. اهراتفگ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ، [ 1]
.368 ص 367 -  عنص ، جرفت  میرکلادبع ، شورس ، [ 2]

زا یشان  رما  نیا  تسا . راوشد  هدیچیپ و  رایسب  یعامتجا » تضهن   » نوچمه یعامتجا  هدیدپ  کی  تیهام  اوتحم و  قیقد  تخانش  اساسا  [ 3]
یعاـمتجا هدـیدپ  تسا . تیمها  زئاـح  باـب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  ریبـعت  تسا ، یعاـمتجا  هدـیدپ  لکـش  ناـمتخاس و  فـلتخم  ياـههیال 

الثم تسا ؛ هتشاد  رثا  نآ  رد  فلتخم  لماوع  نوچ  تسا  یتیهام  دنچ  ياههدیدپ  نآ  زا  نیسح  ماما  مایق  اقافتا  دشاب . یتیهام  دنچ  دناوتیم 
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همه دشاب ... هتشاد  يرگزاغآ  تیهام  دناوتیم  دشاب . لمعلاسکع  افرص  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  یلمعلا  سکع  تیهام  دناوتیم  تضهن  کی 
هـسامح یـضترم ، يرهطم ، تسا . هدـش  یتیهام  دـنچ  تضهن  کـی  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  دراد . دوجو  نیـسح  ماـما  تضهن  رد  اـهنیا 

.267  - ص 266 ج 2 ، ینیسح ،
ریت 1366. دادرخ و  ش 20 ، هزوح ، هلجم  هلاقم  رس  هب : دینک  عوجر  هراب  نیا  رد  هدرتسگ  ثحبم  کی  زا  هدافتسا  يارب  [ 4]

.12 ص 11 -  ماهرپ ) رقاب  همجرت :  ) یسانش هعماج  ینابم  ساردنم ، جیوروگ ، [ 5]
.79 ص 78 -  خیرات ، رد  ناسنا  یعامتجا  لماکت  یضترم ، يرهطم ، [ 6]

ص 239. نآرق ، بتکم  رد  یعامتجا  هفسلف  خیرات و  ياهتنس  رقاب ، دمحم  ردص ، [ 7]
. تسا هدش  یعامتجا  تلادع  باب  رد  ياهدرتسگ  ثحب  باتک  نیا  لوا  راتفگ  چنپ  رد   80 راتفگ ص 79 -  تسیب  یضترم ، يرهطم ، [ 8]

. ] ص 88 نامه ، رقاب ، دمحم  ردص ، [ 9]
ص 37. ینیمخ ،» ماما  مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق   » موس رتفد  نایبت  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  [ 10]

ص 17. يوره ، یفوتسم ، دمحا  نب  دمحم  همجرت  حوتفلا ) باتک  زا  هدیزگرب   ) نیسح ماما  مایق  یفوک ، مثعا  نبا  [ 11]
ص 117. اهزردنا ، اهتمکح و  یضترم ، يرهطم ، [ 12]

ص 110. راتفگ ، تسیب  یضترم ، يرهطم ، [ 13]
ص 10. نامه ، یفوک ، مثعانبا  [ 14]

.74  / 3  / خروم 19 ياروشاع 1374 ، رد  هعمج  زامن  ياههبطخ  يربهر ،) مظعم  ماقم   ) یلع ياهنماخ ، [ 15]
.205 راثآ 26 ص 204 -  م  یلع ، یتعیرش ، [ 16]

ص 37. یمجن ، قداص  دمحم  البرک -  ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس  [ 17]
نامه ص 61 و 60. یفوک ، مثعانبا  [ 18]

نامه ص 60. ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  [ 19]
، يدیهش هب  دینک  عوجور  هیواعم  نب  دیزی  هژیوب  هیماینب و  نامز  رد  یمالسا  هعماج  نیداینب  ياهشزرا  رییغت  یگنوگچ  تخانش  يارب  [ 20]
رد دـهدیم  ناشن  ع )  ) نیـسح ماما  نامز  هعماج  لـیلحت  موس  شخب  ینیـسح ج 1 ، هسامح  یـضترم ، يرهطم ، لاس و  زا 50  سپ  رفعج ،

. دوبن مرتحم  زین  یمالسا  ماکحا  رهاظ  یتح  دیزی  نامز 
. نامه يربهر ،) مظعم  ماقم   ) یلع ياهنماخ ، [ 21]

ص 23. نامه ، یفوک ، مثعانبا  [ 22]
.129 ص 133 ، ج 2 ، ینیسح ، هسامح  یضترم  يرهطم ، [ 23]

ص 14 و 15. راثآ 19 ، هعومجم  یلع ، یتعیرش ، [ 24]

ُ ْ
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