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نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  بیسآ 

: هدنسیون

یهوک اضردمحم 
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تسرهف
5تسرهف

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  15بیسآ 

باتک 15تاصخشم 

تیصخش صخش و  لوا :  15لصف 

تیصخش 15صخش و 

یناسنا تمارک  تیصخش و  16تمظع 

قلطم لامک  اب  طابترا  هیاس ي  رد  تیصخش  16لامک 

تیصخش نتخاب  رامیب و  ملاس ، 17تیصخش 

لامک ریسم  رد  ایوپ  یقیقح  تیصخش  18حور و 

ییوج لامک  هیحور ي  18نادقف 

دنسپان لامعا  21هیجوت 

تیصخش دیعصت  يزاس و  ملاس  23شور 

اه تشون  24یپ 

ناسنا لماکت  دشر و  دنیآرف  رب  یباجحدب  يدیقال و  راوگان  ياهدمایپ  مود : 24لصف 

هنابلط لامک  ياهدادعتسا  24ناسنا و 

ییوج تقیقح  لقعت و  ترطف  رب  بیسآ  .126

یبلط تقیقح  26ترطف 

اهناسنا ياه  فعض  هطقن  زا  26هافتساءوس 

شناد ملع و  رکفت و  هراب  رد  مالسا  27رظن 

یبلط تقیقح  هب  لیم  زاغآ  28یکدوک 

امن گرزب  28ناکدوک 

ییوج تقیقح  بیرخت  رد  یباجحدب  يدیقال و  29شقن 

29هراشا
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یملع دادعتسا  لماکت  دشر و  مدع  29فلا ـ 

یسنج ياه  فارحنا  هانگ و  هب  لیامت  29ب ـ 

ییوج تقیقح  دادعتسا  فارحنا  30ج ـ 

یحطس ياه  شرگن  هناروکروک و  ياهدیلقت  هب  شیارگ  30د ـ

نز ندوب  قوشعم  ماقم  ساسا  لزلزت  31ه ـ 

 : اه تشون  32یپ 

یبلط تلیضف  یقالخا و  ترطف  رب  بیسآ  .232

یهاوخ تلیضف  32ترطف 

همیرک قالخا  هب  زاین  32أشنم 

هلضاف قالخا  33تیمها 

هعماج رد  هلضاف  قالخا  33شقن 

تیناسنا تیصخش و  رامعم  هناگی  نامیا  34نید و 

تیناسنا قالخا و  طوقس  رد  یباجحدب  یباجح و  یب  36شقن 

 : اه تشون  37یپ 

ینیرفآ ابیز  یتسود و  ابیز  ترطف  رب  بیسآ  .337

یبلط لامج  37ترطف 

حور مسج و  37تنیز 

شنیرفآ هفسلف  یتسود ؛ ابیز  37سح 

شیامزآ هتوب ي  رد  اه  38ناسنا 

يروص ياه  ییابیز  ربارب  رد  تیصخش  نتخابن  38هار 

نوگانوگ تاهج  زا  نآ  هب  يدبا  زاین  حور و  39نتسارآ 

39هراشا

تروص لامج  ظفاح  تریس ،  لامج  39فلا ـ 

مسج تنیز  هدننک ي  لیدعت  حور ،  تنیز  40ب ـ 
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يرهاظ هبذاج ي  يانب  ریز  ینطاب ، لامج  40ج ـ 

ابیز تیصخش  هدیئاز ي  هدنبیز ، ياهراتفر  40د ـ

ینامسج یناسفن و  ياه  یتشز  هدنناشوپ ي  اوقت ، تنیز  41ز ـ

شنیرفآ فده  اوقت ؛ تنیز  هب  حور  ندش  نیزم  41س ـ 

یمسج ياهرویز  يریذپانف  یحور ، ياه  تنیز  يراگدنام  42ه ـ 

42هراشا

بلاج 42یتیاکح 

اهدادعتسا یهابت  ندب و  شتآ  اجبان ؛ ياهرویز  42و ـ 

نانز ییامندوخ  يرابودنب و  یب  تقیقح  یخزرب  43لثمت 

يونعم یحور و  ياه  ییابیز  زا  تلفغ  رد  یباجحدب  يدیقال و  44شقن 

 : اه تشون  45یپ 

شتسرپ دادعتسا  يدیحوت و  ترطف  رب  بیسآ  .445

یتسود ادخ  45ترطف 

ناسنا یقیقح  قوشعم  هناگی  قشع و  46نیرترب 

هتسیاش رسمه  47رایعم 

باذع نیرتدب  تذل و  47نیرترب 

نیرب تذل  بلس  48لماوع 

ناسنا زاین  نیرت  مهم  لیمج  يادخ  هب  قشع  49تبحم و 

يدیحوت ترطف  رون  فیعضت  رد  یباجحدب  ییامندوخ و  51شقن 

ییابر لد  52تقیقح 

ترطف رون  فیعضت  رثا  رد  نز  تیقوشعم  53فیعضت 

 : اه تشون  53یپ 

عامتجا هداوناخ و  رب  یباجحدب  راوگان  ياهدمایپ  موس : 53لصف 

هداوناخ دیدهت  .153
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هداوناخ رد  هلضاف  قالخا  54شقن 

یگداوناخ ملاس  ماظن  ققحت  رد  تعیرش  تقلخ و  54شقن 

یگداوناخ ملاس  ماظن  مواد  ققحت و  زمر  نیتسار ،  55قشع 

نیجوز نایم  یقیقح  قشع  57مایپ 

نز ندوب  هقوشعم  ماقم  یعقاو و  قشع  رب  ییامندوخ  یبیرخت  57شقن 

یحو گنهرف  رد  نیغورد  نیتسار و  تزع  تیبوبحم و  58زار 

اخیلز هدنزومآ  60نخس 

نارسمه اب  طابترا  یگنوگچ  هراب  رد  نآرق  61هاگدید 

رسمه نیرترب  سابل و  62نیرتهب 

هداوناخ رد  نز  قوقح  ندش  63لامیاپ 

یباجحدب زا  یشان  لماوع  64قالط و 

64هراشا

هداوناخ رد  يرادم  سوه  64فلا ـ 

رسمه اب  هسیاقم  ینارچ و  مشچ  65ب ـ 

ییارگ تذل  یبلط و  توهش  65ج ـ 

عورشمان ياه  یتسود  65د ـ

رسمه شنیزگ  رد  یلوصا  ياهرایعم  زا  تلفغ  65ه ـ 

ییوج ماقتنا  هتسارآ و  رهاوظ  بیرف  66و ـ

یتسود کی  67بقاوع 

يرسمه دنچ  هب  نادرم  67شیارگ 

 : اه تشون  68یپ 

یسومان ینید و  تریغ  69فیعضت 

69هراشا

تریغ 70هناشن ي 
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زواجت هئطوت  کی  ماد  رد  امندوخ  نز  نتخاب  71ناج 

یبصع یناور و  ياه  لالتخا  72داجیا 

72هراشا

يدام یمسج و  يرورض  ياهزاین  زا  تیمورحم  72فلا ـ 

یحور یلاع  ياهزاین  نیمأت  مدع  72ب ـ 

یسنج هزیرغ  یعیبط  ریسم  یناسنا و  ترطف  زا  فارحنا  73ج ـ 

لرتنک لباق  ریغ  یطارفا و  یبلط  توهش  73د ـ

هزیرغ راشف  تیمورحم و  ساسحا  74ه ـ 

نانز تینما  75بلس 

75هراشا

رتخد کی  يارب  یماد  ناوج  نیغورد  قشع  76رازبا 

فنع هب  زواجت  زا  سپ  78لتق 

تارطاخ 79هچرتفد 

نآرق 79یشیدنارود 

عامتجا تینما  80بلس 

رامعتسا ییادز  مالسا  81حرط 

تربع 82نییآ ?

 : اه تشون  82یپ 

یسنج تافارحنا  83عویش 

83هراشا

ییاضرادوخ 83فلا )

83هراشا

نایالتبم فارتعا  نادنمشناد و  مالک  هنییآ ي  رد  ییاضرادوخ  راوگان  84بقاوع 

هنادنمدرد 85ياهمایپ 
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ییارگ سنج  مه  86ب )

انز 87ج )

87هراشا

انز هراب ي  رد  ثیدح  89دنچ 

اشحف عویش  رد  یباجحدب  يراب و  دنب و  یب  90شقن 

هانگ مرج و  رد  91کیرش 

 : اه تشون  92یپ 

الب لوزن  لماع  .792

92هراشا

ثداوح لامعا و  نیب  93هطبار ي 

تربع 94سرد 

یهلا نومزآ  95تبیصم و 

 : اه تشون  96یپ 

تیناسنا 96لتق 

96هراشا

ناسنا 97تمظع 

حور مسج و  گرم  97تایح و 

مومسم راتفر  ملق و  100نخس ، 

 : اه تشون  101یپ 

هداوناخ ماظن  رد  تیبوبحم  دایدزا  تیصخش و  میکحت  رد  نز  دمآراک  ياهرازبا  مراهچ : 101لصف 

درم نز و  یناور  یمسج و  راتخاس  توافت  101زار 

ندوب بحم  رهظم  درم  ندوب و  بوبحم  رهظم  102نز 

102هراشا

ندوب قشاع  هب  درم  زاین  ندش و  بوبحم  هب  نز  زاین  103لوا :
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ییادتبا تبحم  قشع و  رد  درم  نز و  یعیبط  فالتخا  103مود :

103هراشا

رسمه باختنا  رد  104یشیدنادازآ 

104هراشا

نیتسار قشاع  شنیزگ  104هویش ي 

هناحول هداس  ياه  ییامندوخ  105ییارآدوخ و 

رسمه هب  تبحم  107هفطاع و 

رسمه هب  مارتحا  يریذپ و  108تعاطا 

رسمه يارب  108شیارآ 

يرهاظ لامج  109ییابیز و 

توهش یسنج و  109هزیرغ ي 

ینطاب لامج  110فافع و 

110هراشا

ییابیز اب  قشع  110هطبار ي 

عامتجا رد  تیبوبحم  111زار 

تخومآ ناناوج  هب  فسوی  نآرق و  هک  112یسرد 

زیمآ تبحم  ياه  114کشا 

حیلم دنخبل  فیرظ و  114يادص 

 : اه تشون  114یپ 

نز یتیصخش  ياهرازبا  نتخاس  دمآراکان  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن  مجنپ : 115لصف 

یشیدنا دازآ  يدیقال و  115یباجحدب ،

هفطاع یباجحدب و  116يدیقال ، 

وا هب  مارتحا  رسمه و  زا  تعاطا  117يدیقال و 

رسمه يارب  شیارآ  118یباجحدب و 
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ییابیز يرابودنب و  119یب 

یحور ياه  ییابیز  فافع و  119يدیقال و 

یسنج هزیرغ ي  121يدیقال و 

نیرفآ تبحم  ياه  هیرگ  121یباجحدب و 

حیلم مسبت  فیرظ و  يادص  122يدیقال و 

اه تشون  123یپ 

هداوناخ یتیبرت  ياه  يراجنهان  زورب  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن  مشش : 123لصف 

123هراشا

دنوادخ زا  حلاص  دنزرف  تساوخرد  124ایلوا و 

نآرق رد  حلاص  دنزرف  125يامیس 

125هراشا

تثارو کیتنژ و  1126 ـ

هفطن داقعنا  2128 ـ

یگراوخریش مایا  لمح و  نارود  3128 ـ

یگداوناخ طیحم  تهج  زا  4129 ـ

تیبرت میلعت و  تهج  زا  5131 ـ

نامزلا رخآ  ناردپ  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  133يرازیب 

 : اه تشون  134یپ 

نز تیبوبحم  تیصخش و  ظفح  لماوع  ای  نآرق  رد  فافع  ياه  میرح  متفه : 134لصف 

134هراشا

هاگن رد  تفع  1135 ـ

نماد رد  تفع  2137 ـ

137هراشا

فافع هفسلف ي  نیرت  137مهم 
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ششوپ رد  تفع  3137 ـ

137هراشا

یمالسا ششوپ  باجح و  140بتارم 

نیطایش ماگ  هب  ماگ  140تسایس 

باجح یعامتجا  ياه  هفسلف  زا  141یکی 

رادرک رد  تفع  4142 ـ

راتفگ رد  تفع  5143 ـ

143هراشا

نردم تیلهاج  میدق و  تیلهاج  رد  144ییامندوخ 

یمالسا تما  يورارف  كانرطخ  هرود ي  هس  ییامندوخ و  145يدیقال ،

یتسه لُما  147وت 

خیرات رد  ناربکتسم  درس  147حالس 

اه شزرا  تخانش و  رازبا  ندش  نوگرگد  148یتسرپاوه و 

 : اه تشون  150یپ 

یباجحدب يدیقال و  نالطب  باجح و  تیناقح  تخانش  ياه  هویش  متشه : 151لصف 

151هراشا

میلس لقع  1151 ـ

هبذاج تیخنس و  نوناق  2154 ـ

یشخب لامک  ینیرفآ و  تایح  رایعم  3155 ـ

یناویح یناسنا و  دعُب  زا  روهظ  4155 ـ

یشیدنا تبقاع  هبرجت و  سح ، 5155 ـ

نادجو ترطف و  6156 ـ

یهلا نید  یحو و  7158 ـ

158هراشا
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مالسا نید  یگنادواج  159زار 

زامن 8162 ـ

162هراشا

هثالث ياه  تراهط  زار  تمکح و  يونعم ، 163تراهط 

يونعم تراهط  164بتارم 

زامن طیارش  ریاس  164تمکح 

زامن رد  مالسا  یقیقح  يامیس  164روهظ 

زامن ياه  تمکح  رارسا و  زا  يا  165هشوگ 

165تّینزار

ریبکت 165تمکح 

( نداتسیا ) مایق 165تقیقح 

تئارق 165تمکح 

دوجس عوکر و  166زار 

167دهشتّرِس

مالس تمکح  167زار و 

زامن رد  نز  باجح  زار  167هفسلف و 

اه تشون  169یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  169هرابرد 
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نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  بیسآ 

باتک تاصخشم 

. یهوک اضردمحم  فیلات  نز /  تیبوبحم  تیـصخش و  یـسانش  بیـسآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1344 اضردمحم ، یهوک ، هسانشرس : 
دلج تشپ  تشاددای :   9-21-8470-964 لایر :   35000 کباش :  376 ص . يرهاظ :  تاصخشم  روهشم 1387 . مق : رشن :  تاصخـشم 

تشاددای  Mohammad Reza Kouhi. Harmology in womans personage and popuiarity : . یسیلگنا هب 
 : تشادداـی باـجح . فاـفع و  تیروحم  اـب  نز : تیبوـبحم  تیـصخش و  یـسانش  بیـسآ  دـلج : يور  ناوـنع  تشادداـی :  مجنپ . پاـچ  : 

تیروحم اب  نز : تیبوبحم  تیـصخش و  یـسانش  بیـسآ  دلج :  يور  ناونع  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  376 ؛ [- 373 . ] ص همانباتک :
هدر باجح  عوضوم :  یبهذـم  ياههبنج  یقالخا --  یعامتجا و  لئاسم  نانز --  عوضوم :  مالـسا  رد  نانز  عوضوم :  باـجح . فاـفع و 

1709199 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/172/ك9آ5 1387  هرگنک :  يدنب 

تیصخش صخش و  لوا :  لصف 

تیصخش صخش و 

رد يراگنا  لهس  ینعی  تسا ؛ يدیقال  یباجحدب و  راجنهان  راتفر  رب  دیکأت  اب  نز ؛ تیبوبحم  تیصخش و  یـسانش  بیـسآ  رثا ، نیا  عوضوم 
ماقم لزلزت  تیـصخش و  نایک  ظفح  ارب ي  ترطف  ساسا  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ ، ياهزرم  دودـح و  هب  ییاـنتعا  یب  باـجح و  هراـب ي 

صخـش و هراب ي  رد  یکدـنا  ادـتبا  تسا  مزال  نآ ، فلتخم  ياه  هبنج  یـسررب  هلوقم و  نیا  هب  دورو  زا  شیپ  اما  دراد . يو  ندوب  هقوشعم 
يرهاظ لیامـش  تایـصوصخ و  مسج و  نامه  یمدآ  صخـش  تسا : تیـصخش  زین  صخـش و  ياراد  ناسنا  میزادرپب . ثحب  هب  تیـصخش 

ناسنا دوش و  یم  هتخاس  محر  رد  یمدآ  صخـش  تسا . یناور  یحور و  تاکلم  تافـص و  هعومجم  حور و  ناسنا  تیـصخش  اـما  تسوا ،
یم ادیپ  نوّکت  ایند  مِحر  رد  ناسنا  تیـصخش  اما  ( 1 « ) ُءاشی فیَک  ِماحرَالا  یف  مکرِّوُصی  يّذلا  وُه  : » درادن يرایتخا  نآ  يریگ  لکـش  رد 

تکرح و تمـس  دراد . رایتخا  نآ  يریگ  لکـش  یگنوگچرد  تسا و  رثؤم  نآ  طاطحنا  یهابت و  ای  دـشر  یگدـنزاس و  رد  یمدآ  دـنک و 
هیذغت تایدام و  هب  لیامتم  هراومه  تسا و  يدام  ناسنا ، صخش  دنک : یم  قرف  رگیدکی  اب  زین  تیصخش  حور و  صخـش ، مسج و  دصقم 

یتاـبن و یگدـنز  كدوک ، دراد . اـهنآ  زا  يرو  هرهب  تاـیونعم و  هب  لـیامت  هتـسویپ  تسا و  یتوکلم  حور ، تیـصخش و  اـما  تساـهنآ ، زا 
تروصرد هک  تسا  هدـش  هتـشاک  وا  داهن  رد  تیناسنا  دادعتـسا  ورذـب  ینعی  تسا ؛ هوقلاب  وا  تیـصخش  يالتعا  تیناسنا و  دراد و  یناویح 

نآ اـهنت  هن  تفرگ  رارق  بولطماـن  طیارـش  رد  رگا  یلو  دـسر ، یم  تیلعف  هـب  هتـشگ و  افوکـش  یتـیبرت  یطیحم و  دـعاسم  طیارـش  دوـجو 
ناسنا تروص ، هب  ینعی  ددرگ ؛ یم  لیدبت  تیناویح  هب  هتشگ و  خسم  وا  یناسنا  حور  اسب  هچ  هکلب  ددرگ  یمن  افوکش  یناسنا  ياهدادعتسا 

شتیناویح دـلوت  عـقوم  رد  ناوـیح  هک  تسا  نیا  ناوـیحو  ناـسنا  نیب  قرف  هک  ددرگ  یم  نشور  اـج  نیا  زا  تسا . ناوـیح  تریـس ، هب  یلو 
ِّولع تیناسنا و  دادعتـسا  لماح  دلوت  ماگنه  رد  ناسنا  اما  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  هک  تسا  نامه  وا  تقیقح  تسا و  لاح  نامه  رد  لعفلاب و 

هب تشگ و  افوکـش  وا  رد  یهلا  یناسنا و  يـالاو  ياـه  شزرا  رگا  تسین ، رادروخرب  دوهـشم  لـعفلاب و  تیناـسنا  زا  یلو  تسا  تیـصخش 
زا ناسنا  زایتما  نیاربانب ، دندرک . هدجس  نآ  رب  هکئالم  هک  تسا  نامه  ماقم ، نیا  ددرگ و  یم  رختفم  تیناسنا  خماش  ماقم  هب  دیسر ، تیلعف 

اه و تیلوئسم  تادهعت و  هب  يدنب  ياپ  نماض  هک  تسا  ناسنا  یهلا  تیـصخش  نیمه  تسوا و  یهلا  یناسنا و  تیـصخش  نامه  هب  ناویح 
یمیظع تراسخ  راچد  ددرگن  رادروخرب  یناسنا  يـالاو  تیـصخش  زا  دـنکن و  دـشر  وا  رد  تیناـسنا  رگا  تسا و  نارگید  قوقح  تیاـعر 

. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  وا  یفیصوت  لباق  ریغ  ینامیشپ  ترسح و  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  تمایق  ربق و  ملاع  رد  گرم و  عقوم  رد  هک  هدش 
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یناسنا تمارک  تیصخش و  تمظع 

هخفن ي زا  یحور  دُعب  رد  اما  هدمآ ، دیدپ  نّفعتم  هفطن ي  زا  یمـسج  دـُعب  رد  هچ  رگ  تسا ، یتمظع  اب  دوجوم  درم ـ نز و  زا  معا  ناسنا ـ 
رایسب ياهورین  ریظن و  یب  ياهدادعتسا  زا  یـشان  ( 3 «) مَدا یَنب  انمّرَک  ْدـَقلو  : » یتاذ تمارک  ساسا  رب  و  ( 2 «) یحوُر نِم  ِهیف  ُتخفَنو  : » یهلا

ُهللا َكرابتَف  : » دوتـس تمظع  هب  ار  دوخ  وا ، تقلخ  زا  سپ  ناسنا  قلاخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  لامک  دـشر و  لیاسو  یلاع و 
عقوت نودب  هناصلاخ و  یگدـنب  تیدوبع و  هیاس  رد  شتیـصخش  هک  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  ( 4 «.) نیِقلاخلا ُنَسحَأ 

ینإ : » نیمز رد  وا  نیـشناج  ددرگب و  وا  تـالامک  هاـگ  یلجت  هتفرگ و  رارق  یبوبر  تیبذاـج  رد  لـماک  روط  هب  باذـع ، زا  سرت  شاداـپ و 
تاقالم و  ( 6 «) مدأل اوُدُجْسا  ِۀکئالمِلل  انُلق  َُّمث  مُکانرَّوَص  َُّمث  مُکانقَلَخ  دَقل  و  : » نامسآ رد  هکئالم  دوجـسم  و  ( 5 «) ۀفیلَخ ِضرألا  یف  ٌلِعاج 

ّهبَر ةدابِعب  كرـُشی  ًاحلاص و ال  ًالمَع  لمعَیلَف  ّهبَر  ءاِقل  اوُجرَی  َناک  ْنَمَف  دوش : یبلق ـ  لـماک  دوهـش  ترخآ ـ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  رادـید  و 
ياضتقم ( 8 «.) ضرألاو ِتاومَّسلا  ِتوکلَم  یف  اورضنَی  ملَوأ  : » دراد ار  یتسه  ملاع  توکلم  هدهاشم  دادعتـسا  هک  تسا  یتقیقح  ( 7 «.) ًادَحأ

دـشاب و عیطم  عشاـخ و  یبوبر ، خـماش  ماـقم  ربارب  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  شخب  لاـمک  دـنوادخ  تمظع  وج و  لاـمک  ناـسنا  تیدوجوم 
يوه و بولغم  تلفغ و  رثا  رد  ار  دوخ  دبای و  ییاهر  یفده  یب  یچوپ و  ساسحا  زا  دـنک و  ادـیپ  قیرط  نیا  زا  ار  شیوخ  نتفایزاب  قیفوت 

مرـش هجیتن  رد  نتـشیوخ و  اب  ییانـشآان  لباقم ، هطقن ي  رد  درادن . زاب  یلماکت  تکرح  زا  تیـصخش ، ریدخت  رگید  لماوع  ندش و  سوه 
یحور ياهیرامیب  اه و  یتخبدـب  هشیر ي  تیـصخش و  يالتعا  تیدوبع و  عناوم  زا  نآ ، يارب  ندوبن  لئاق  شزرا  دوخ و  سفن  زا  نتـشادن 

دنکن ایح  دوخ  زا  یلو  دنک  ایح  مدرم  زا  هک  یـسک  ٌردَـق ؛» هِسفَن  دـنِع  هسفَِنل  سیَلَف  هِسفَن  نِم  یحَتـسَی  َمل  ساّنلا و  نِم  ییحَتـسا  نَم  : » تسا
حور هب  عطق  روط  هب  دراذگن  مارتحا  دوخ  حور  هب  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  ( 9 .) دشاب یمن  لئاق  نتشیوخ  دزن  رد  دوخ  سفن  يارب  یـشزرا 

یب ياهدادعتـسا  تمظع و  نیا  اب  يدوجوم  نینچ  هک  نیا  هجیتن  داد . دنهاوخن  تیمها  وا  هب  مه  نارگید  دراذگ و  یمن  مارتحا  زین  نارگید 
ياهزایتما اب  ار  دوخ  فرگـش  ياهدادعتـسا  دیابن  ناسنا  اذل  دشاب ، وا  ياهب  دـناوت  یمن  يدـنوادخ  رادـید  تشهب و  زج  زیچ  چـیه  تیاهن ،

هاوخ توکلم  حور  دنک و  بلـس  دوخ  زا  ار  ییوجادخ ـ  یبلط ـ  تیاهن  یب  ینیب و  تیاهن  یب  تردق  دیامن و  سبح  ریـسا و  يویند  كدنا 
ار شیوخ  فیرـش  ناج  صخالاب  یتسه  مامت  تسا  هتـسیاش  هکلب  دنک ، يدام  رذگدوز  بذاک و  ذیاذل  یعیبط و  تایح  ینابرق  ار  شیوخ 
ار نانمؤم  لاوما  سوفن و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ۀَّنجلا ؛» ُمَهل  َّنِأب  مهلاومأ  مهَـسُفنأ و  َنینمؤملا  نِم  يرَتشا  هللا  ّنإ  : » دشورفب نیرفآ  ناج  هب 

يرتشم لاعتم  دنوادخ  مه  ایند  هناخ ي  براجت  رد  ( 10 .) دشاب نانآ  يارب  یلاعت ـ  قح  ياقل  میعن و  تشهب ـ  شربارب  رد  هک  تسا  هدـیرخ 
دنتخانـش ار  دوخ  تمظع  شزرا و  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  ایند ، رذگدوز  ذیاذل  قرب و  قرز و  مه  تسا و  ناسنا  یتسه  مامت  رادیرخ  و 

. دنتسنادن دوخ  يارب  ییاهب  ءاقل  تشهب  میعن و  تشهب  زج  و 

قلطم لامک  اب  طابترا  هیاس ي  رد  تیصخش  لامک 

شتـسرپ و كالم  زا  وا  اـهنت  اذـل  تسا ، لـالج  لاـمج و  تافـص  عیمج  ینـسحلاءامسا و  يراد  هک  تسا  ییاـتمه  یب  تاذ  یتسه  قلاـخ 
تاذ نآ  رد  رـصحنم  ناـسنا  یتسه و  ناـهج  تیریدـم  ( 11 «.) اِهب ُهوُعْداـف  ینـسحلاُءامسَالا  هِلل  و  : » دـشاب یم  رادروخرب  تبحم  تعاـطا و 
چیه هب  تهج  نیمه  هب  ( 12 «.) ریدَق ٍءیـش  لُک  یلع  ُهللا  ضرألاو و  تاومَّسلا  ُکُلم  هِّلِل  و  : » تسا اناوت  يراک  ره  رب  نیاربانب  تسا ، سدقم 

وا ریغ  هللا .» ّالا  ُدوجُولا  یف  َّرثَُؤم  ال  : » تسناد ذـفان  دوجو  ملاـع  رد  ار  وا  هدارا  مکح و  طـقف  دـیاب  تسیرگن و  یلالقتـسا  رظن  هب  دـیابن  زیچ 
یهاهنتمان تاذ  زج  دنتـسه ، يدوبان  اـنف و  ضرعم  رد  هک  هدوب  یهلا  هدارا  ضیف و  يارجم  اـه  ناـسنا  تعیبط و  تادوجوم  بابـسا و  ینعی 

بلقم بابسالا و  ببـسم  وا  اهنت  اذل  ( 13 «.) مارکإلاو ِلالجلاوذ  ّکبَر  ُهجَو  یقبَی  ناف و  اهیلَع  نَم  ُّلُـک  : » تسا يدـبا  یقاـب و  هک  دـنوادخ 
هب ار  ناسنا  تیدوجوم  هک  درادـن  ار  نآ  ییاناوت  یگتـسیاش و  قلطم ، ِلـماک  ِدـنوادخ  زج  یتقیقح  چـیه  تسا . لاوحـالا  لّوحم  بولقلا و 
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یعقاو دسافم  حـلاصم و  دـناوت  یمن  وا  زا  ریغ  یـسک  نیاربانب  دـناد ؛ یمن  نیرفآ  ناج  زج  ار  ناج  سردآ  هک  ارچ  دـناسرب ، شقیال  لامک 
لامک و دـنک ، كرد  ار  شیوخ  ضحم  یناوتان  رقف و  لاـعتم و  دـنوادخ  تیاـهن  یب  تلـالج  تمظع و  هک  یـسک  دزاـس . نییبت  ار  ناـسنا 
تاذلاب و ینغ  هلا  سدـقا  تاذ  دـناد . یم  وا  اب  لاصتا  وا و  ربارب  رد  میلـست  عضاوت و  رد  ار  دوخ  صخـش  تیـصخش و  تمالـس  تمظع و 
تدابع و زا  ار  دوخ  ناسنا  نتخاس  مورحم  درادـن . شناگدـنب  تعاطا  تدابع و  شیوخ و  تاقولخم  هب  يزاین  نیاربانب  تسا ، قلطم  لامک 
زا شیوخ  ندومن  مورحم  يانعم  هب  بئاصم و ،... تالکشم و  هب  التبا  ای  تجاجل  ای  تلاهج  ببـس  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  دنچ  ره  تعاطا 

يدبا و يابیز  ناهج  هب  دورو  يارب  تیحالص  دوخ و  تیـصخش  میظع  داعبا  ندناسر  رمث  هب  قالطالا و  یلع  لیمج  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق 
یمظُع تمعن  نیا  زا  یقـش  لهاج  زج  تهج  نیمه  هب  دـشاب . یم  تیـصخش  یهابت  ای  لالتخا  اب  مزالم  هک  تسا  هللاءاـقل  ناوضر و  تشهب 
ُلهاـج ّـالإ  هللا  یلع  ُءرَتـجَی  ـال  هَّنإـف  : » دراد یمن  اور  ار  یخاتــسگ  دـنک و  یمن  ادـیپ  تـئرج  شیوـخ  راـگدرورپ  رب  ددرگ و  یمن  مورحم 
نانخـس همه ي  ناسنا و  ناهج و  شنیرفآ  نوچمه  وا ، لاعفا  مامت  اذـل  دوش ، یمن  رداص  لامج  زج  لیمج ، زا  هک  نیا  زا  لـفاغ  ( 14 «.) ٌّقَش

زا تعاطا  وترپ  رد  لیمج  يادـخ  اب  طابترا  نیاربانب  تسا ؛ ابیز  نید  نایاوشیپ  هریـس ي  رد  وا  ینید  ياهروتـسد  میرک و  نآرق  نوچمه  وا 
بوبحم حور  ناج و  هیاس ي  رد  تسا  راوازس  اذل  دشخب . یم  تذل  حور ، هب  افص و  یگدنز ، هب  لامج و  ناسنا ، هب  وا ، يابیز  ياه  نامرف 

وا رمتـسم  دای  اب  دومن و  بوبحم  لیمج  نآ  يوک  راپـسهر  تداـبع  عقوم  یگدـنز و  تاـظحل  ماـمت  رد  ار  شیوخ  تیدوجوم  ماـمت  دوخ ،
دش و روآدای  ار  قوف  قیاقح  مامت  شیاهروتـسد و  نیماوق و  ندوب  هنالداع  هنامیکح و  نتـشیوخ و  تمظع  ناسنا ، ناهج و  ندوب  دـنمفده 

. درک يریگولج  اهنآ  ندش  شومارف  زا 

تیصخش نتخاب  رامیب و  ملاس ، تیصخش 

هب وا  داهن  رد  هک  تسا  یحور  یلاع  داـعبا  يرطف و  كاـپ  تاـیحور  ناـمه  هک  دـشاب  یم  رادروخرب  یتاذ  تیـصخش  کـی  زا  یناـسنا  ره 
تیلعف یتاذ و  تیصخش  نیا  شرورپ  ریسم  رد  یمدآ  رگا  دشاب . یم  یگدنز  یشم  طخ  فده و  هدننک ي  نییعت  هدش و  هتـشاذگ  تعیدو 
تدابع تفرعم ، ملع و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یلماکت  هیحور ي  ياراد  دنک و  تکرح  شیوخ  يرطف  تالیامت  اهدادعتسا و  هب  ندیـشخب 

تسد هب  تمظع  اب  دوجو  روشک  مامز  دنکن و  یتسس  الامک ت  هب  لوصو  تاریخ و  ریسم  رد  زگره  هدوب و  تلیـضف  قالخا و  تیونعم ، و 
ملاس تیـصخش  ياراد  يدرف  رگید ، نایب  هب  تسا . رادروخرب  یملاـس  لدـتعم و  تیـصخش  زا  وا  دـشاب ، لـقع  حور و  لداـع  ربهر  ماـما و 

هب دوخ  یعیبط  ینوناق و  يارجم  رد  ار  شیوخ  يرهاظ  ینطاـب و  ياـهورین  اـه و  دادعتـسا  ماـمت  هک  تسا  شزرا  یعقاو  كـالم  یناـسنا و 
دهاوخ اه  تیقفوم  تاریخ و  عاونا  اراوگ و  ملاس و  تایح  زا  ندش  دـنم  هرهب  مزلتـسم  هک  دروآرد ، نایرج  هب  تایح  يالعا  فدـه  تمس 

رد دوخ  ياهدادعتسا  اوق و  زا  هک  یسک  اما  تفای . دهاوخن  ققحت  ملاس  تیصخش  هیاس ي  رد  زج  شخب ، تذل  ملاس و  یگدنز  نوچ  دوب ،
نازیم هب  تسا و  يراـمیب  تیـصخش  ياراد  دـیامنن  لـماک  يرادرب  هرهب  تاـیح  نیرب  فدـه  یناـسنا و  تـالامک  دـصاقم و  هب  لوصو  هار 

ياه و يراجنهان  همه ي  أشنم  هک  دشاب  یم  یشومارف  دوخ  زا  لصاح  تیصخش  نتخاب  راتفرگ  یتیصخش  یحور و  يرامیب  هب  درف  يالتبا 
یعیبط و ياهزاین  لوصا  نتـشیوخ و  تخانـش  مدـع  زا :  دـنترابع  ملاسان  تیـصخش  ياه  یگژیو  تسا . اه  تیانج  اه و  ملظ  اه و  يدـیلپ 

هجاوم زا  یشان  ِینید  ياه  شزرا  تاداقتعا و  رد  ندش  لزلزتم  یکدنز ، يالعا  فده  زا  تلفغ  اهنآ و  نیمأت  حیحص  ياه  هویش  يونعم و 
یگدـنز اهدادعتـسا و  بلق و  هشیدـنا و  دوکر  لقع و  تراسا  زیگنا ، سوه  ياه  هرظنم  هدـهاشم ي  ای  زیگنا  هنتف  ههبـش ي  دـنچ  اب  ندـش 

، یناسفن ذیاذل  یناویح و  عورـشمان  تالیامت  رتسکاخ  ریز  تیونعم  یکاپ و  هب  ینورد  دیدش  قایتشا  ندـناشوپ  ماهوا ، تالایخ و  اب  ندرک 
حیحصان شنم  راتفر و  هشیدنا و  ندومن  سکعنم  یلمع و  يرکف و  لالقتسا  نتشادن  مزال ، صصخت  ملع و  مدع  اب  هناصصختم  رظن  راهظا 

ینیب مک  دوخ  تراقح و  ساسحا  ای  نارگید  ياهزایتما  هبذاج ي  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رد  ندـید  نارگید  رد  ار  دوخ  نتـشیوخرد ، نارگید 
زا یشان  یعیبط  ياه  هبذاج  شیامن  نانآ ، ياه  يرترب  هطساو  هب  شیوخ  تراقح  ناربج  نتشیوخ و  ياهیدنمناوت  اهدادعتسا و  زا  تلفغ  و 
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يرهاظ و ییابیز  نادـقف  زا  یـشان  تراقح  فعـض و  ساسحا  یناسنا ، يونعم و  ياه  ییابیز  شیامن  ياـج  هب  یهاوخدوخ  یتیفرظ و  مک 
ياه هرهب  عاتم و  رادـیرخ  يدـبا و  تداعـس  تیناسنا و  تفارـش و  نتخورف  هرخالاب  و  ییاـمن ، دوخ  ییارآدوخ و  هطـساو ي  هب  نآ  ناربج 

خلت و تبقاع  يدارفا  نینچ  تسا . تیـصخش  یگتخابدوخ  یـشومارفدوخ و  زا  یکاح  رامیب و  تیـصخش  مئالع  زا  یگمه  اهنیا  ایند ، لیلق 
زورب بجوم  یلصا ، یقیقح و  دوخ  هن  یعرف  یعیبط و  دوخ  يانبم  رب  ندرک  یگدنز  اریز  دیشچ ، دنهاوخ  ار  یگناگیب  دوخ  زا  روآ  باذع 

رانک يرایـشهان  ریدـخت و  لماوع  ماگنه  نآ  رد  دوش ، یم  یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  یپ  رد  یپ  ياه  یماکان  اه و  تسکـش  اه و  ضقاـنت 
نادجو هجنکش  ینورد و  باذع  هب  دوش و  یم  هجوتم  ار  نتشیوخ  یشومارف  يرامیب و  دور و  یم  ورف  ینادرگرـس  ّریحت و  رد  ناسناو  هتفر 

رد یتح  هک  دشاب  هدش  نفد  یصاعم  لیاذر و  اهراورخ  ریز  نانچ  نآ  یقیقح  دوخ  لیـصا و  تیـصخش  نآ  هک  نیا  رگم  ددرگ ؛ یم  راچد 
هک سک  ره  دنیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دزاس . هّبنتم  ار  ناسنا  دهد و  ناشن  ار  دوخ  دناوتن  مه  تسکـش  تاظحل 

نایغظ رد  ار  وا  نیطایـش  ددرگ و  شوشم  هتفـشآ و  اه  هکلهم  رد  دـنامب و  ّریحتم  اه  یکیراـت  رد  درادـب  لوغـشم  نتـشیوخ  ریغ  هب  ار  دوخ 
نایوج تقبـس  تشونرـس  تیاـغ  تیاـهن و  تشهب ، دـنهد . یم  هولج  اـبیز  هدومن و  نییزت  وا  يارب  ار  شلاـمعا  یتشز  دنـشکب و  اـه  يرگ 

یلو دنشاب ،  هتشاد  شمارآ  هدوب و  شوخ  دنهاوخ  یم  همه  یتسار  هب  ( 15 .) تسا نارگ  طیرفت  هگلزنم  نیرخآ  شتآ ، تسا و  تاریخرب ) )
لابند هب  هدوب و  یگشیمه  هک  تسا  نآ  یعقاو  شمارآ  تذل و  یـشوخ و  هک  دنناد  یمن  دنا و  هداتفا  هابتـشا  هب  نآ  هب  لوصو  هار  رد  ًارثکا 

. دشابن هارمه  راوگان  خلت و  بقاوع  نآ 

لامک ریسم  رد  ایوپ  یقیقح  تیصخش  حور و 

لامک اب  طابترا  تروص  رد  یبایدوخ  یبلط ، لامک  یتسود و  لاـمک  هطـساو ي  هب  ار  ناور  ییاـیوپ  هصیـصخ ي  یعبطلا  میلـس  ناـسنا  ره 
نورد رد  اهنآ ، اب  یتاطابترا  نینچ  زا  لصاح  تذل  رورس و  ساسحا  هتـسراو و  لماک و  نادرم  ایلوا و  هدهاشم  تدابع و  هیاس ي  رد  قلطم 

یناسنا ياهدادعتسا  نیرت  یلاع  زا  ار  لامک  هب  دیدش  قایتشا  هدومن و  حیرـصت  نآ  هب  زین  یمالـسا  یـسانش  ناور  رد  دنک . یم  كرد  دوخ 
تکرح يارب  یفده  تمس و  یسک  ره  يارب  تاریَخلا ؛» اُوقبَتساَف  اهّیلَُوم  َوُه  ٌۀهجِو  ّلُِکلو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ هتسناد 

ام یف  مکَُولَبِیل  نِکل  ًةدِحاو و  ًۀـُما  مُکلَعََجل  ُهللا  َءاش  َولَو  ( » 16 .) دیریگب تقبس  تساه  یکین  هب  لوصو  يارب  امـش  دراد ، دوجو  یگدنز  رد 
هچ نآ  رد  ار  امـش  دهاوخ  یم  وا  یلو  داد ، یم  رارق  يدـحاو  تما  ار  امـش  همه ي  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  تاریَخلا ؛» اوقبَتـسَف  مُکاتآ 

اُوتا و ام  َنوتُؤی  نیّذلاو  ( » 17 .) دییوج تقبس  رگیدکی  رب  اه  یکین  رد  سپ  دهد ـ شرورپار  امش  ياهددعتـسا  و  دیامزایب ـ هدومرف  ناتیاطع 
تاعاط ماجنا  رد  ار  شـشوک  تیاهن  هک  اهنآ  و  نوقباس » اهل  مُه  ِتاریَخلا و  یف  َنوُعِراُسی  کـئلوأ  نوعجار  مّهبَر  یلإ  مّهنَأ  ٌۀـلجَو  مُهبوُلق 
یناسک نینچ  دـنادرگ ؛ یم  زاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ماجنارـس  هک  نیا  زا  تسا  كانـساره  ناشیاهلد  لاح ، نیا  اب  دـنهد و  یم  جرخ  هب 
تّدُِعا ُضرألاو  ُتاومَّسلا  اهُـضرَع  ۀّنَج  مُّکبَر و  نم  ٍةرفغَم  یلإ  اوُعِراسو  ( » 18 .) دنریگ یم  یشیپ  نارگید  زا  هتفرگ و  تعرـس  تاریخ  رد 

هدامآ اوقت  اب  درفا  يارب  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  نآ ، تعـسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوس  هب  دـیریگب  تعرـس  نیقّتُملل ،»
نادیم ار  یگدنز  هدومرف و  نایب  لامک  تمـس  هب  ار  حور  یگدـنیوپ  ترطف ، ماظن  اب  یگنهامه  اب  تعیرـش  ماظن  نیاربانب ، ( 19 .) تسا هدش 

اهنت هک  تسا  هدرک  یفرعم  تالامک  هب  لوصو  رد  نارگید  زا  نتفرگ  یـشیپ  تاریخ و  يوس  هب  نتفرگ  تعرـس  يارب  شیاـمزآ  هقباـسم و 
. تسا تیصخش  حور و  يالتعا  لماوع  نیرترب  زا  یکی  هدنزاس  تباقر  نیا  دنتسه . هقباسم  هدنرب ي  نیتسار  نانمؤم 

ییوج لامک  هیحور ي  نادقف 

هتـشگ و افوکـش  دریگب ، رارق  حیحـص  يرادرب  هرهب  هب  دروم  رتشیب  هچ  ره  ناسنا ، ینطاب  يرهاظ و  ياوق  اهدادعتـسا و  زا  کـی  ره  ًـالوصا 
هب دـماجنیب ، ررکم  ياه  تسکـش  هب  دـنباین و  یتبثم  خـساپ  ناشرمتـسم  ياه  تیلاـعف  تاـکیرحت و  ربارب  رد  هچ  ره  دـندرگ و  یم  رت  يوق 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تروص رد  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب  دـسر . یم  اتـسیا  دوکر و  هلحرم  هب  هدـش و  فیعـض  ناـشتیلاعف  جـیردت 
تکرح زا  ینالوط  تدم  يارب  هک  یتروص  رد  دبای و  یم  شیازفا  شیاه  ییاناوت  افوکش و  نآ  ياهدادعتسا  رتشیب ، حیحـص و  هدافتـسا ي 

زا ینعی  تسا ؛ هنوگ  نیا  مه  رادـیب  نادـجو  بان و  ترطف  میلـس و  لقع  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  دوش ، هتـشاد  زاـب  تیلاـعف  و 
ءایبنا و یحو و  هک  نانچ  دـنیامن ، یم  لیامتم  اهنآ  تمـس  هب  ار  دارفا  غالبا و  موادـم  روط  هب  ار  یلاعت  قح  شخب  لامک  ياه  ماـیپ  نورد ،

فده اب  دراذـگب و  مارتحا  ینورد  ياه  شیارگ  اه و  تیادـه  هب  یمدآ  هک  یتروص  رد  دـنهدیم . ماجنا  ار  یتلاسر  نینچ  نوریب  زا  ایـصوا 
دوش یم  نوزفا  ینابر  ياه  ماهلا  ینورب و  هدنزاس و  تاکیرحت  نآ  دراذگب ، شیامن  هب  ار  دوخ  یگتـسیاش  کین ، لامعا  یلاع و  ياهیریگ 
نانآ ياه  تیاده  تیلاعف و  دوش ، ییانتعا  یب  یهلا  نایدانم  نآ  قح  يادن  هب  هک  هزادنا  ره  هب  اما  دراد . هارمه  هب  ار  تیـصخش  يالتعا  هک 

اهر دوخ  لاح  هب  ار  ناسناو  دـنراد  یمرب  شیوخ  تلاسر  تیلاعفزا و  تسد  رمتـسم ، ررکم و  تسکـش  تروص  رد  دـندرگ و  یم  فیعض 
طوقـس تیاهن  رد  هک  ددرگ  یم  هدرـسفا  اتـسیا و  دـکار و  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  طاشن  كرحت و  ییاـیوپ و  حور ، هجیتن  رد  دـننک ؛ یم 
خـساپ رادقم  هب  لامک ، زا  تیمورحم  زا  یـشان  صقن  درد و  ساسحا  لماکت و  هب  دارفا  قایتشا  نازیم  نیاربانب  دراد . لابند  هب  ار  تیـصخش 

یلقع ياهدادعتـسا  اهورین و  ییوج ، لامک  هیحور ي  نادقف  اب  هک  نیا  رب  هوالع  تسا . نورب  نورد و  رد  قح  هدنزاس ي  يادص  هب  ییوگ 
قلاخ ینعی  ملاع  قیاقح  أدـبم  صخالاب  یتاذ ، نورب  یتایح  قیاقح  اـب  ناـسنا  طاـبترا  لـماع  یتاذ و  نورد  یطاـبترا  لـیاسو  هک  يرطف ، و 

ارگ قح  ترطف  جنس و  تقیقح  لقعو  دنوش  یم  نفد  یناوهش  یناسفن و  لوقعم  ریغ  ياه  هتـساوخو  تلفغ  رتسکاخ  ریز  رد  تسا ، یتسه 
قح شوگ  نیب و  قح  مشچ  رگید  دش و  دهاوخ  هاتوک  یـشزرا  قیاقح  زا  راکهنگ  لفاغ و  ناسنا  طابترا  تیبرت  نیدب  دندرگ و  یم  لتخم 
ءوس ریثأت  انامه  هک  شیوخ  یلماکت  ایح ت  هب  ییانتعا  یب  لمعلا  سکع  تیلع و  نوناـق  تسا  نیا  تشاد . دـهاوخن  وگ  قح  ناـبز  اونش و 

. دهد یم  هبنت  رادشه و  ناسنا  هب  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  تایآ و  اذل  تسا ، صیخـشت  رازبا  نداد  تسد  زا  یهلا و  هخفن ي  ناجرب و 
لمع رفیک  نیلوا  تسا و  ناسنا  حور  دـشر  تیـصخش و  رد  نآ  يوکین  ریثأت  کین ، لمع  شاداپ  نیلوا  تسا ، لمع  نتم  رد  ازج  نیارباـنب ،

رت عیرس  ناسنا  رد  هانگ  رثا  دنیامرف : یم  ع)  ) قداص ماما  ترـضح  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ حور  لزنت  تیـصخش و  رد  نآ  ءوس  ریثأت  تشز ،
ماـمتا ررکم و  روط  هب  تلاـسر  غـالبا  دـعب  حور ـ  بیبط  یبرم و  میکح ـ  دـنوادخ  هک  تسا  اـج  نیا  ( 20 .) تسا تشوگ  رد  وقاـچ  رثا  زا 

اب و  دنک ، یم  راذگاو  دوخ  هب  مئاهب  نوچ  مه  ار  اهنآ  هداد و  صیخشت  ریذپان  جالع  ار  يدارفا  نینچ  یتیـصخش  یحور و  يرامیب  تّجح ،
هچ ره  ٌریـَصب ؛» نولمعَت  امب  ُّهنأ  ُمتئـش  ام  اُولَمعإ  : » دیامرف یم  اهنآ  هب  هدش ، ادص  مه  دنا  هتـشگ  روگ  هب  هدـنز  هک  ینورد  نابیبط  نایداه و 

اولُکأَی مُهرَذ  : » دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  و  ( 21 .) تسا هاگآ  انیب و  دینک  یم  لمع  هچ  نآ  هب  دنوادخ  هک  دیهد  ماجنا  دیهاوخ  یم 
يدوز هب  نانآ  یلو  دزاس ، لوغشم  ار  نانآ  اهوزرآ  دنریگ و  هرهب  دنروخب و  ات  نک  اهر  ار  اهنآ  نوملعَی ؛» َفوسف  ُلمألا  ُمِهِهُلی  اوعَّتمتَی و  و 
اوقـالُی یتح  اوبعلَی  اوضُوخَی و  مُهرذَـف  : » دـیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  و  ( 22 (.) دنا هدرک  هابت  ار  یمیظع  هیامرـس  هچ  هک   ) دیمهف دـنهاوخ 

هک دنـسرب  يزور  نآ  رادید  هب  ات  دننک  يزاب  دنور و  ورف  دوخ  یناسفن  لایما  رد  ات  نک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  نودَعُوی ؛» يذـّلا  ُمُهموَی 
، رامیب يدوبهب  زا  سأی  مزال و  ياه  ییامنهار  اهروتـسد و  ناـیب  زا  سپ  هک  تسا  مسج  بیبط  ریظن  نیا  ( 23 .) دوش یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب 
هب قایتشا  نادقف  هک  نیا  هجیتن  هدب . ماجنا  یتساوخ  يراک  ره  روخب و  تساوخ  تلد  هچ  ره  دیوگ : یم  وا  هب  هتسناد و  جالعان  ار  وا  ضرم 

یلماکت ماظن  دـیق  زا  ییاهر  يدازآ و  تسا ؛ لمعلا  سکعو  لمع  نوناق  زا  یـشان  اه  ناـسنا  رتشیب  رد  صقن  درد  ساـسحا  مدـع  لاـمک و 
نازوس و یمنهج  هابت و  ار  نورد  یعیبط ، ِدوخ  تسد  هب  شیوخ  راهم  ندرپس  نوریب و  رد  تعیرـش  شخب  تایح  ماـظن  نورد و  رد  تقلخ 

نینمؤملاریما تباط .» تماع  اذإ  ۀیلبلا  : » دوش یم  شخب  تیاضر  درک  ادـیپ  تیمومع  یتقو  يرامیب  کی  هک  نیا  نمـض  دـنک ، یم  کیرات 
هتخاس لفاغ  رورغم و  تمیرک  راگدرورپ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا  میرکلا ؛» ّکبِرب  كّرَغ  ام  ُناسنإلا  اهُّیأ  ای   » هیآ ي ریسفت  رد  ع )  ) یلع
نیرت تسردان  تسا  هیآ  لاؤس  باطخ و  دروم  هک  يراکهنگ  هیجوت  لـیلد و  دـنیامرفیم : (24 ـ) يزرو یم  روصق  شنامرف  ماـجنا  رد  هک   ـ

يا تسا . هتخاس  لفاغو  روسج  ار  وا  شا  ینادان  تلاهج و  هک  یسک  تساهرذع ، نیرت  هتفریذپان  هدروخ  بیرف  لفاغ  رذع  تساه و  لیلد 
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هقالع شیوخ  حور  ندرک  هابت  هب  ار  وت  زیچ  هچ  و  روسج ؟ رورغم و  تراگدرورپ  رب  هدرک ، كاب  یب  ریلد و  هانگ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ناـسنا !
ینیبب و باتفآ  شبات  رد  ار  یکی  هک  اسب  ینک ، یم  محر  شیوخ  ریغ  هب  هک  رادقم  نآ  ینک  یمن  محر  دوخ  ناج  هب  ایآ  تسا ؟ هدومن  دنم 

یم کشا  وا  رب  مّحرت  يور  زا  هدرک  ناوتاـن  تخـس  ار  وا  ندـب  هک  ینیب  یم  راـتفرگ  هاـکناج  درد  هب  ار  یـسک  اـی  ینکفا ، یم  هیاـس  وا  رب 
شیوخ ناج  رب  نتسیرگ  زاو  هدومن  تقاط  رپ  تسفن  ياه  تبیصم  رب  هتخاس و  ابیکش  تدوخ  درد  يرامیب و  رب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  يزیر ،

ار وـت  بـش  رد  ـالب  لوزن  سرت  هنوـگچ  تساـه ؛ ناـج  نیرتاـهبنارگ  نـیرتزیزع و  وـت  حور  هـک  یلاـح  رد  هدیــشخب ، شمارآ  تیلــست و 
يوراد اب  ار  تلفغ  لد و  یتسـس  يرامیب  نیا  سپ  يا ؛ هداتفا  شرهق  ياههار  رد  دـنوادخ  ياه  ینامرفان  هطـساو  هب  هک  نیا  اب  هدرکنرادـیب 

ریذپب و ار  دنوادخ  تعاط  زاس و  فرطرب  يرادیب  اب  هتفرگ  ورف  ار  تنامـشچ  هک  ار  یتلفغ  باوخ  نیا  نک و  نامرد  خسار  مزع  میمـصت و 
رد دـنک ، یم  ور  وت  هب  تمعن  ياـطعا  اـب  وا  دـنوادخ ، زا  وت  ینادرگ  يور  تلفغ و  ماـگنه  هب  هک  نک  روصت  بوـخ  ریگب ؛ سنا  وا  داـی  هب 
وت هک  نآ  لاح  دـهد و  یم  رارق  دوخ  مرک  لضف و  شـشوپ  ریز  ار  وت  دـیامن و  یم  توعد  شیوخ  شـشخب  وفع  يوس  هب  ار  وت  هک  یلاح 
نیا اب  وت  اما  تسا ، « میرک ، » میظع تردـق  نیا  اب  هک  يدـنوادخ  تسا  گرزب  يروآ ، یم  ور  يرگید  هب  ییا و  هدرک  تشپ  وا  هب  نانچ  مه 
یب بوبحم  اهنت  اب  هزرابم  تعیرـش ، ترطف و  نیناوق  زا  ینادرگور  هانگ و  يرآ  ( 25 !...) يروسج وا  تیـصعم  رب  ردقچ  تراقح  فعض و 

دنوادخ تهج  نیمه  هب  دراد ؛ داضت  یهلا  هنامیرک ي  تیبرت  شرورپ و  تیبوبراب و  نورب و  بوبحم  هچ  نورد و  بوبحم  هچ  تسا ؛ ریظن 
تمظع و مغر  یلع  هنوگچ  هک  هدادرارق  خـیبوت  باتع و  دروم  تبحم  فطل و  یعون  اب  ار  راکهنگ  لـفاغ  ناـسنا  تیناـسنا ، یبرم  ملاـع و 
ریلد و وا  ینامرفان  تیـصعم و  رب  هتـشگ  لفاغ  وا  زا  میرک ،  راگدرورپ  شخب  تمارک  ياه  نامرف  میرک و  قلاـخ  زا  یـشان  یحور  تمارک 

مرک فطل و  هب  ار  وا  دیرفآ و  نکمم  تروص  نیرتهب  اب  نسحا  ماظن  ساسا  رب  ار  ناسنا  هک  یـشخب  یتسه  يادـخ  نامه  يا ؛ هدـش  روسج 
بهاوم نآ  وترپ  رد  یحور  یمسج و  دُعب  ود  رد  ار  وا  هنامیرک  لماکت  تیبرت و  دومن و  يونعم  يدام و  رامش  یب  ياه  تمعن  ِقرغ  دوخ ،

سرد زج  يزیچ  دنک ، یم  سیردت  وا  يارب  دـهدیم و  میلعت  ار  ناسنا  یمیرک ،  تمظع و  اب  دوجوم  یتقو  تسا  یهیدـب  تفرگ . هدـهع  هب 
؛ دـنک یمن  تیبرت  تمظع  اب  میرک و  دوجوم  زج  دریگب ، هدـهع  هب  ار  وا  شرورپ  تیبرت و  هک  یماگنهو  دزومآ  یمن  يراوگرزب  تمارک و 

هظحل کی  یتح  يراگدرورپ  نینچ  رـضحم  رد  یناسنا  نینچ  هک  تسین  هتـسیاش  نیاربانب  میرکلا .» کبر   » فیرظ رایـسب  ياـنعم  تسا  نیا 
ياه ینارذگ  شوخ  رد  يدازآ  ناونع  تحت  دنک و  مایق  شیوخ  میرک  راگدرورپ  دوخ و  دضرب  تمعن  نارفک  تیـصعم و  اب  دوش و  لفاغ 

يرگید میخو  بقاوع  شلابند  هب  زاس د و  هابت  هدولآ و  ار  دوخ  تمظعاب  ِناج  لوقعم ، ریغ  ياه  ییامندوخ  عورـشم و  ریغ  ذیاذل  بذاک و 
تایح نیمه  رد  ًاضعب  اهنت  دریگب ، ار  وا  نابیرگ  لاح  نامه  رد  ای  دوز  ای  رید  تسا ، وا  دـب  لامعا  خـلت  باتزاب  لمعلا و  سکع  یگمه  هک 

زا تیمورحم  یهلا ، ياهدادـماو  تاقیفوت  بلـس  لیبق  زا  دـیآ ؛ یم  یمدآ  غارـس  هانگ  زا  ندـش  كاـپ  راـطخاو و  رادـشه  تهج  هب  يویند 
یـشان بارطـضا  مغ و  درد و  یگدنز و  رد  ضارما  بئاصم و  اهدوبمک و  اه و  تبکن  اهنآ ، زا  لصاح  ذیاذل  یناسنا و  تالامک  لیاضف و 

، نآ ِّمس  دوش و  بکترم  راکشآ  ینلع و  روط  هب  هعماج  رد  ار  یهانگ  رگا  ًاصوصخ  دش . دهاوخ  ریگنماد  يورُخا  يارـس  رد  هیقب  اهنآ و  زا 
ریواصت ملیف و  وراون  شخپ  ای  شیوخ  زیگنا  سوه  راتفر  قـالخا و  اـب  اـی  مومـسم  نخـس  ملق و  اـب  ینعی  دـیامن ؛ مومـسم  ار  عاـمتجا  دارفا 

غاب ياه  لاهن  دـیامن و  شوماخ  ای  فیعـض  هتـساخون  لسن  صخالاب  هعماج  دارفا  رد  ار  لاـمک  هب  قوش  رون  اـهنیا ، لاـثما  نیرفآ و  توهش 
ناربج اه و  یهابت  حالـصا  حوصن و  هبوت  اب  هک  نیا  رگم  تسا ، گرزب  میظع و  یحیبق  لامعا  نینچ  هانگ  مرج و  . دزاس هاـبت  ار  يدـنوادخ 

ملظ و زا  دعب  هک  یسک  ٌمیحر ؛» ٌروفغ  َهللا  ّنإ  هیلع  ُبوتَی  َهللا  ّنإَف  َحلصأ  هِملُظ و  دَعب  َبات  نمَف  : » دوش هدوشخب  ناوت ، دح  رد  اه  یشک  قح 
هدنزرمآ و دنوادخ  اریز  دیـشخب ، دـهاوخ  ار  وا  دـنوادخ  دـیآرب  ناربج  حالـصا و  ماقم  رد  دـنک و  یقیقح  هبوت  هدـش ، بکترم  هک  یمتس 

یشزومآ یعامتجا و  طیحم  يزاس  كاپ  رد  هک  یتروص  رد  نایبرم  ناغلبم و  نالوئسم و  ( 26 .) تسا نامیا  لها  صتخم  شا  هژیو  تمحر 
رد دوخ  هبون ي  هب  دـنیامن ، يراگنا  لهـس  تیونعم  افـص و  زا  هدـنکآ  ياضف  داجیا  رد  دـننک و  یهاتوک  تلیذر  هاـنگ و  زا  یگداوناـخ  و 

یلو دنادب ، يراج  اج  همه  رد  ار  ّتیلع  نوناق  ناسنا  هک  تسا  یتفگش  یـسب  ياج  دوب . دنهاوخ  مرجم  لوئـسم و  ملاع  راگدرورپ  هاگـشیپ 
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لمع نوناق  يدایز  تایآ  رد  میرک  نآرق  تسا ؛ نآ  هب  ندادن  تیمها  لوصحم  هک  دـنک  شومارف  شیوخ  تشز  رادرک  رد  ار  نوناق  نیمه 
رگم ناسنا  يارب  تسین  يُری ؛» َفوس  ُهیعَس  َّنأو  یعَـسام  ّالإ  ِناسنِإلل  سَیل  نأو  : » دیامرف یم  هلمج  زا  دوش ، یم  روآدای  ار  لمعلا  سکع  و 
ورگ رد  یناسنا  ره  ُۀنیهَر ؛» تبسَک  امب  ٍسفَن  ُّلُک  ( » 27 .) دش دهاوخ  هدهاشم  يدوز  هب  وا  شالت  تسا و  هدرک  ششوک  یعـس و  هک  هچنآ 
يا هرذ  نرو  مه  سک  ره  ُهرَی ؛» ًارَّش  ٍّةرَذ  لاـقثِم  لـمعَی  نمَف  هرَی  ًاریَخ  ٍّةرَذ  لاـقثِم  لـمعَی  نمَف  ( » 28 .) تسا شیوخ  ياه  هتخودـنا  لامعا و 

(29 . ) دنک یم  هدهاشم  ار  نآ  دهد  ماجنا  دب  راک  يا  هرذ  نزو  مه  سکره  و  دنیب ـ یم  ار  ریخ  نامه  تقیقح  ار ـ  نآ  دـهد  ماجنا  ریخراک 
یم تشادرب  ار  نآ  دـسر و  یم  رمث  هب  نامه  دـنک  تشک  هچ  ره  هک  درادـن  یهجوت  ایند  ياه  هبذاج  اـه و  شیارآ  تلفغ و  رثا  رد  یمدآ 

ناینرپ رگا  يا  هتشک  دوخ  تسا  راخ  رای  رگا  هدورـس : ابیز  هچ  يولوم  تسا . يدرخبان  لامک  لگ ، ندیچ  عقوت  دراکب  يراخ  رگا  دیامن و 
تسا يرـشب  هعماج  وا و  یگدنز  رد  هک  ییاه  تبکن  یمـسج و  یناور و  ضارما  همه  نیا  هک  دنک  یمن  رکف  وا  ( 30) يا هتشر  دوخ  تسا 

: دنادب یهلا  تیشم  ریدقت و  ار  اهنآ  هک  نآ  رتدب  دشاب ؛ یم  شدوخ  تسردان  ياهدرکلمع  جنرتسد و  لصاح  هک  دنتسه  ییاهراخ  ًالومعم 
(31  ) تسین روج  وربج  تسوا  هانگ  نآ  تسین  روغ  ار  ناک  هداتفا  یهچ  رد 

دنسپان لامعا  هیجوت 

نادجو رون  هک  یتروص  رد  تسا ، كاپ  نادـجو  ترطف و  فالخ  رب  تساهنآ ، هلمج  زا  یباجحدـب  يدـیقال و  هک  دنـسپان ، لامعا  هانگ و 
نیا دهد و  یم  رارق  هجنکـش  راشف و  ریز  ار  یمدآ  دوش و  یم  داجیا  نورد  رد  یمطالت  هانگ  باکترا  اب  لیاوا  رد  دـشاب ، هتـشگن  شوماخ 

باکترا يارب  راکهنگ  صخـش  هک  یتاـهیجوت  ساـسا ، نیا  رب  تسا . يربک  تماـیق  زا  يا  هولج  نورد و  رد  یهلا  لدـع  همکحم ي  نیلوا 
ماوع نارگید و  نداد  بیرف  اسب  هچ  نادـجو و  راشف  ینورد و  داـضتزا  ییاـهر  هجیتن  رد  یبیرفدوخ و  يارب  دـنک ، یم  دوخ  تشز  لاـمعا 

یمالسا باجح  بوجو  راکنا  هژیو  هب  مالسا  ياهروتسد  زا  یضعب  راکنا  زا  هتـشذگ  تسا . یمومع  راکفا  راشف  داقتنا و  زا  تاجن  یبیرف و 
اـسب هچ  یبـیرفدوخ و  رد  اریز  تسا ، رت  كاـنرطخ  هاـنگ  دوـخ  باـکترا  زا  هاـنگ  هیجوـت  تسین ، راـگزاس  دارفا  هنوـگ  نیا  سوـه  اـب  هـک 

یهیجوت بیرف و  هک  ییاج  نآ  فالخ  رب  تسا ، فیعض  تشگزاب  هبوت و  يرادیب و  دیما  تاهیجوت ، نیّرز  ياه  ششوپ  تحت  یبیرفرگد 
دوش یم  مه  وت  کین  اسب  هچ  هّجوم و  اهنآ  هطـساو  هب  عرـش  لقع و  فالخ  لامعا  دوش و  یم  ًـالومعم  هک  یتاـهیجوت  زا  يا  هنومن  دـشابن .
ًالعف هنامز  «، » تسا لد  یکاپ  نامیا ، لصا  «، » تسا نابرهم  هدنـشخب و  دـنوادخ  «، » تسا داـیز  لاـعتم  دـنوادخ  مرک  فطل و  : » زا دـنترابع 

هب ور  مینک و  یم  هبوت  ًادعب  «، » دوش یمن  بش  رازه  بش  کی  «، » تسا ناوج  ای  هچب  ًالعف  «، » تسا نیا  نامز  تایضتقم  ددنـسپ ،» یم  نینچ 
روکذـم هبطخ  زاـغآ  رد  ع )  ) بلاـطیبا نبا  یلع  ترـضح  هک  هنوگناـمه  اـما  و . ... میوـش » یم  عـقاو  رخـسمت  دروـم  «، » میور یم  حالـصا 

کِّبِرب كَّرغ  ام  ُناسنالا  اهُّیأ  ای   : » هیآ ي لاؤس  باطخ و  دروم  هک  يراکهنگ  لفاغ  ناسنا  ياه  هناهب  رذـع و  تاهیجوت و  ماـمت  دـندومرف 
تحـص دـش ـ ناـیب  ًـالامجا  هک  هیآ ـ  رد  میرکلا  کـبر  فیرظ  قیمع و  ياـنعم  هب  هجوـت  اریز  دـش ، دودرم  همیرک  نیمه  اـب  تسا  میرکلا »
شریذپ هک  تسا  تهج  نادب  نیا  درامش . یم  لوبقم  ریغ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  اه  هناهب  ورذع  هدومن و  در  ار  تاهیجوت 

یبیرفدوخ و اب  ناسنا  هک  تسا  یـضار  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هیحاـن  زا  اهرذـع  لوبق  تاـهیجوت و  تحص 
شرورپ تیبوبر ـ  تحت  زا  ار  مولظم  ياهناسنا  دوخ و  هلیـسو  نیدب  دنک و  نارگید  هب  یتح  نتـشیوخ و  هب  ملظ  هانگ و  هب  مادقا  یبیرفرگد 

اـضتقا هک  تسوا  تیبوبر  فلاخم  نیا  هک  نآ  لاح  و  دنک ، مورحم  یگدنز  يالعا  فدـه  زا  دـیامن و  جراخ  یهلا  هنامیرک ي  تیبرت ـ  و 
تداعس لامک و  هب  هداد و  شرورپ  مالسا  تعیرش  تعیبط و  بهاوم  ینطاب و  يرهاظ و  ياه  تمعن  هیاس ي  رد  ار  اه  ناسنا  همه  دنک  یم 
فدـه نینچ  هک  تمعن  نارفک  تراسج و  تیـصعم و  اب  هن  دـبای  یم  ققحت  تمعن  رکـش  تدابع و  تعاطا و  اب  اـهنت  نیا  دـناسرب و  يدـبا 

یم میقع  هتـشگ  لامیاپ  اهنآ  يونعم  تایحو  تمارک  قح  صخـالاب  ناـشقوقح  قح و  هک  يدارفا  ناراـک و  تیـصعم  هب  تبـسن  ار  ییـالاو 
تعاطا و یـسانش و  قح  ای  تسا  تمعن  نارفک  تیـصعم و  یـساپسان و  يدـنوادخ  مرک  فطل و  همه  نآ  ياـضتقم  اـیآ  یتسار  هب  دزاـس .
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یلاح رد  داد ، رارق  نارگید  دوخ و  هب  تنایخ  يارب  يزیوآ  تسد  ار  نابرهم  دـنوادخ  یگدنـشخب  تمحر و  ناوت  یم  ایآ  ای  تمعن ؟ رکش 
تبـسن دیدش و  شباقع  نامرجم  هب  تبـسن  دنوادخ  دینادب  میحر ؛» ٌروُفغ  هللا  ّنإ  باقِعلا و  ُدیدش  هللا  ّنإ  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  دوخ  هک 

سکع نوناق و  هلمج  زا  ناسنا  یتسه و  ناهج  ماظن  رب  تیلع  نوناق  تیمکاـح  ررکم ، اـی  ( 32 .) تسا شخب  تمحر  هدنـشخب و  نانمؤم  هب 
یشک و قح  اه ، يرابودنب  یب  اه و  یهاوخدوخ  رثا  رد  يدرفا  هک  دریذپ  یم  يریساریغ  میلس و  لقع  مادک  تسا . هومن  دزـشوگ  ار  لمعلا 

قوقح هک  یمولظم  ناناوج  اهناسنا و  یلو  دـنریگب ، رارق  یهلا  ترفغم  تمحر و  دروم  لاح  نیع  رد  اـما  دـنزادنا ، هار  هب  هعماـج  رد  داـسف 
هب یهجوت  یب  توهـش و  رظانم  داسف و  لماوع  رثا  رد  هدش و  لامیاپ  اهنآ  يرطف  يونعم و  قح  رت ، مهم  همه  زا  ای  یناج  ای  یـضرِع  ای  یلام 
زا ار  اهنآ  ماقتنا  دـنریگن و  رارق  راگدرورپ  تمحر  فطل و  لومـشم  دـنا  هتفای  لیامت  اه  یهابت  تافارحنا و  هب  هعماج ،  فافع  ظـفح  موزل 

هللااب ذایعلا  یلاعت ـ  كرابت و  دنوادخ  تیبوبر  تلادع و  دشاب  نینچ  رگا  دریگن ؟ تسا  ناشتشز  رادرک  تقیقح  یّلجت  عقاو  رد  هک  نامرجم 
تقیقح هکنآ  لاح  و  دـشاب ؟ یم  نکمم  تسا ، نامیا  ياضتقم  همزال و  هک  حـلاص  لمع  ناـمیا و  نیب  کـیکفت  اـیآ  دور . یم  لاؤس  ریز   ـ
يورُخا يویند و  تداعس  هک  ملاع ـ  دنوادخ  یقلطم ـ  تقیقح  هب  یمدآ  تیـصخش  یگتـسباو  یبلق و  خسار  داقتعا  زا  تسا  ترابع  نامیا 

افوکـش و تیـصخش  داعبا  اهادعتـسا و  هلیـسو  نیدب  دوش و  رهاظ  یگدـنز  حراوج و  اضعارد و  نآ  باتزاب  هک  يروط  هب  ددرگ ؛ نیمأت  وا 
زا يرایـسب  رد  نوگانوگ و  ياـه  تروص  هب  حـلاص  لـمع  نآرق ، هیآ ي  داتـشه  زا  شیب  رد  تهج  نیمه  هب  ددرگ ، نیمـضت  هبیط  تاـیح 

هکنانچ تس ؛ حلاص  ناسنا  شرورپ  رد  نآ  ریثأت  هناشن ي  حلاص ، لمع  هب  نآرق  دیدش  تیانع  نیاو  تسا  هدـش  رکذ  نامیا  رانک  رد  دراوم 
هب قلخت  یناسنا و  لاـمعا  يارب  دـشاب  یم  تلع  اـما  تسا ، لـصا  ناـمیا  هچ  رگ  نیارباـنب  تسا . هتـسناد  ناـمیا  ءزج  ار  نآ  زین  تاـیاور  رد 

ریما هک  نانچ  دوش ؛ یم  فشک  يرگید  یکی ، دوجو  زا  اذـل  تسا ، لولعم  تلع و  هطبار  حـلاص  لمع  نامیا و  نیب  هطبار ي  یهلا . قـالخا 
لامعا هب  ناوت  یم  نامیا  هطساو  هب  نامیالا ؛» یلع  لدتسی  تاحلاصلاب  تاحلاصلا و  یلع  ّلدتسی  نامیال  ابف  : » دنیامرف یم  ع )  ) یلع نانمؤم 

َُثبَخ يّذلاو  ّهبَر  نذإب  ُُهتابَن  ُجُرُخی  ُّبیطلا  ُدلبلاو  ( » 33 .) دومن كرد  ار  وا  نامیا  ناوت  یم  حلاص  لامعا  زا  درب و  یپ  نمؤم  صخـش  حلاص 
، دیور یم  شراگدرورپ  نذا  هب  حـلاص ـ  دـنزرف  تسیاش و  لمع  لثم  شیوکین ـ  هویم ي  هایگ و  كاپ ، لد  نیمزرـس  ادِـکَن ؛» الإ  ُجُرخَی  ال 
«. تسوا رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوـک  زا  يرآ «  ( 34 .) دـنک یمن  جراخ  شزرا  كدـنا و  لمع  زج  تسا ، كاپان  دـیلپ و  هک  یلد  یلو 
رد هک  یناناوجون  ناناوج و  رکم  تسا ؛ هانگ  ترثک  تلفغ و  رثا  رد  لد  یکاپان  رگنایب  هنادنـسپادخ  ریغ  لامعا  هانگ و  باـکترا  نیارباـنب 

ِناـشن ار  سک  ره  راـتفر  لاـمعا و  میرک  نآرق  دـنهدب . تلیذر  هاـنگ و  هـب  نـت  ًاـنایحا  یگداوناـخ ، تسرداـن  تـیبرت  یهاـگآ و  مدـع  رثا 
تروص و ود  ای  تقیقح  کی  هکلب  دنیب ، یمن  ادج  مه  زا  ار  یمدآ  تیصخش  لمع و  دناد و  یم  وا  تافص  راکفا و  زا  يوترپ  تیصخش و 

یم لـمع  دوخ  يوـخ  قـلخ و  تاـیحور و  قـبط  سک  ره  ربماـیپ ـ يا  وـگب ـ هتَلِکاـش ؛» یلع  لـمعَی  ّلُـک  لـُق  : » دـناد یم  نوگاـنوگ  لـکش 
میظعت و هدومن و  دای  یهلا  ياه  تمرح  دودـح و  اه و  تمالع  رئاعـش و  ناونع  هب  ینید  ياهروتـسد  زا  نآرق  اـهنیا ، زا  هتـشذگ  ( 35 .) دنک

کین لامعا  ماجنا  زین  رصعلاو »  » هروس رد  تسا و  هدرمش  نیتسار  نانمؤم  بلق و  یکاپ  اوقت و  هناشن ي  ار  اهنآ  تمرح  نتشادهگن  ظفح و 
لالخ رد  دوش و  یم  نشور  زین  هدنبیرف  ساسا و  یب  تاهیجوت  ریاس  ِخساپ  دـش  نایب  هچنآ  زا  تسا . هدومرف  نایب  يراگتـسر  طیارـش  زا  ار 

تیبرت تحت  اه ، ناسنا  همه  دیاب  هک  تسا  یهلا  تیشم  هدارا و  فالخ  رب  هانگ  تلفغ و  نیاربانب  دش . دهاوخ  رت  فافش  زین  هدنیآ  ثحابم 
لوبق لباق  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  یهاو  ياه  هناهب  رذـع و  نینچو  دـنوش  لصاو  دوخ  قیـال  لاـمک  هب  دـنریگب و  رارق  یعیرـشت  ینیوکت و 

زا دـعب  اهنت  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  دوش  ریخ  هب  متخ  اهنآ  تبقاع  هک  یتروص  رد  هچ  رگ  نامیا ، لـها  زا  ناراـکهنگرما  تیاـهن  تسین و 
باتزاب هطساو ي  هب  ربق  باذع  اما  رشحم . هنحـص  اسب  هچ  خزرب و  ربق و  ناهج  ایند و  نیمه  رد  یهلا  ياهتازاجم  اب  ناهانگ  زا  ندش  كاپ 

مه نآ  تشهب ، رد  ندش  دراو  هتبلا  دشکب . لوط  يدیدم  تدم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسین ، لمحت  لباق  نآ  هظحل ي  کی  یتح  دب ، لامعا 
رارق یبلق و  دوهـش  اب  لاعتم  دـنوادخ  رادـید  ءاقل و  تشهب  ًاصوصخ  نآ  یلاع  تاـجرد  هکلب  تسین ، مهم  نادـنچ  نآ  نییاـپ  تاـجرد  رد 

هدمع ي هک  تسا  ینتفگ  تسا . مهم  وا  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  اهنآ  سأر  رد  ءایلوا و  رانک  رد  نتفرگ 
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ناوج لسن  صخالاب  یمالـسا  عماوج  راکفا  هب  هک  تسا  ناناملـسم  مالـسا و  نانمـشد  نیطایـش و  ياهدنفرت  اهنآ  ریاظن  روبزم و  تاهیجوت 
. دنیآ لیان  دوخ  دیلپ  ضارغا  هب  هلیسو  نیدب  ددرگ و  هاتوک  بان  مالسا  تقیقح  زا  اهنآ  تسد  ات  هدش  ریزارس 

تیصخش دیعصت  يزاس و  ملاس  شور 

هب لوصو  یتیـصخش و  ياه  يرامیب  زا  تاـجن  هار  ناـس  نیدـب  تسا ، يرورـض  عناوم  ندودز  طیارـش و  داـجیا  یمهم  رما  ره  ققحت  يارب 
ِزاس مروتم  روما  یناسفن و  لوقعم  ریغ  ياه  هتـساوخ  اه و  یهاوخدوخ  اب  هزرابم  هیاس  رد  اهنت  حور ، یلماکت  دوعـص  تیـصخش و  تمالس 
دُعب رد  یمدآ  هک  تسا  یهیدـب  دراد . ناکما  ینید  ياه  هزومآ  هب  لمع  نتـشیوخ و  رب  ّتیکلام  ینّابر و  هخفن ي  تیمکاـح  یعیبطدوخ و 

هبنج ي زا  رت  هتفای  لماکت  یتوکلم و  تقیقح  کی  حور  اذـل  تسا ، کیرـش  هکئالم  اب  یحور  هبنج ي  رد  تاـناویح و  اـب  زیارغ  یعیبط و 
رد درادن و  ار  دوخ  هدودحم ي  زا  نتفر  رتارف  تردق  یتقیقح  ره  یلک  روط  هب  دریگب . رارق  نآ  هرطیـس  ریثأت و  تحت  دـیابن  تسا و  یعیبط 

دُعب اما  دنک ، لمع  دناوت  یمن  نتـشیوخ  ظفح  تعیبط و  هریاد ي  زا  رتشیب  یعیبط  دوخ  نیاربانب  دنک ؛ تیلاعف  دناوت  یم  دوخ  يدوجو  رملق 
نمض دنک ، یط  ار  یلاع  جرادم  لماکت ، هب  دوعـص  رد  دزاس و  رارقرب  طابترا  تعیبط  ياروام  اب  دناوت  یم  هک  تسا  ناسنا  ییارگ  توکلم 

اب تسد  هب  دـیاب  ناسنا  تیریدـم  ساسا ، نیا  رب  دـشاب . یم  مسج  تمالـس  هدـننک ي  نیمـضت  طیرفت و  طارفا و  زا  یعیبط  ِدوخ  ظفاح  نیا 
دوخ دریگب و  رارق  تسا  رادروخرب  یقالخا  یـشزرا و  ياه  شیارگ  اـه و  ماـهلا  روعـش و  كرد و  زا  هک  شیوخ  لیـصا  تقیقح  تیاـفک 

تحت رد  یلاع  زا  یناد  ملاع ، زا  لهاج  تیعبت  مکح  هب  دسانش ، یمن  نوناق  زرم و  ّدح و  تهج  نیمه  هب  تسا و  روما  نیا  دقاف  هک  یعیبط 
يونعم يدام و  تیدوجوم  مامت  هراب ي  رد  هناهاوخریخ  هنالداع و  هک  تسا  ینابرهم  لداع و  ماما  ینابر ، هخفن ي  لقع و  دـشاب . وا  نامرف 

یم رارقرب  یمدآ  ِدوجو  روشک  رد  ارد  تلادـع  یتوکلم ، یعیبط و  ياهزاین  همه ي  نیمأـت  اـب  هدومن و  نیمأـت  اـب  هدومن و  تواـضق  ناـسنا 
مهف و نتـشادن  مکح  هب  داتفا ، یناسفن  زیارغ  تسد  هب  رما  مامز  رگا  اما  دناسچ . یم  ناسنا  هب  ار  یلماکت  هبیط و  تایح  ذـیذل  معط  دزاس و 

یب نادجو و  ترطف و  رون  فیعـضت  تراسا و  شا  همزال  هک  دننک  یم  لمع  تواضق و  هناملاظ  دوخ ، یـسانشن  زرم  عبط  ینالقع و  روعش 
عقاو رثؤم  وا  رد  مه  ینوریب  ياه  ییامنهار  ظعاوم و  هجیتن ، رد  تساهنآ . یساسا  ياهزاین  هحفص 37  تاکرحت و  اهدومنهر و  هب  یهجوت 
یتح هسفَن  یلع  نَُعی  َمل  نم  ُهَّنأ  وُملعاو  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  (ع ) یلع ماما  ترـضح  دوب . دهاوخ  فیعـض  شریثأت  ای  دش و  دـهاوخن 

زا هک  دـشخبن  يرای  ار  شیوخ  دـهدن و  یتیمها  دوخ  هب  هک  یـسک  ٌظعاو ؛» ٌرجاز و ال  اهِریغ  نِم  هل  نُکَی  مل  ٌرِجاز  ٌظِعاو و  اـهنم  هل  نوکَی 
هن دوب و  دهاوخ  يا  هدننک  عنم  هن  شـسفن  ریغ  زا  وا  يارب  دشاب ، هتـشاد  يا  هدننک  عنم  هدنهددنپ و  نادـجو ـ  ترطف و  لقع و  دوخ ـ سفن 

يوه ربارب  رد  ار  شیوخ  میظع  ياه  هیامرس  دنک و  هدایپ  نتشیوخ  دوجو  رد  ار  تلادع  دناوتن  هک  یسک  تسا  نشور  ( 36 .) يا هدنهد  دنپ 
تلیـضف و دقاف  هک  يدرف  نوچ  تشاد ، دهاوخن  ار  عامتجا  هاوناخ و  نارگید و  رد  تلادـع  داجیا  ییاناوت  زگره  دـیامن ، ظفح  اه  سوه  و 

تیاعر رد  زجع  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  هیطعی .» ِءیـشلا ال  دقاف  : » دشاب يرگید  هب  تلیـضف  نآ  هدننک ي  اطعا  دـنوت  یمن  تسا ، یلامک 
مزلتـسم تسا ، یمدآ  نتـشیوخ  تیدوجوم و  هک  تادوجوم  نیرت  بوبحم  نیرت و  کیدزن  مه  نآ  رفن ، کـی  رد  تلادـع  ققحت  قوقح و 

ناکف : » دنیامرف یم  یلع  ترـضح  نالداع  ياوشیپ  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ رفن  کی  زا  رتشیب  دوخ و  ریغ  رد  یلامک  نینچ  داجیا  رد  یناوتان 
هب نونکا  ( 37 .) تسا نتشیوخ  سفن  زا  یقطنم  ریغ  ياه  هتساوخ  سوه و  یفن  لدع ، هلحرم ي  نیتسخن  هسفَن ؛» نَع  يوهلا  یفَن  هلدَع  ُلّوأ 

نیناوق و تیاعر  رد  هک  حلص و ... يدازآ ، یناهج ، نیون  مظن  تلادع و  رشب ، نز و  قوقح  نیغورد  نایعدم  هک  تفایرد  ناوت  یم  یتحار 
ملظ و زج  یفده  هک  دنتسه  ینارگ  هعدخ  دنناوتانو ، زجاع  دوخ  نورد  رد  يدازآ  تلادع و  حلـص و  مظن و  داجیا  شیوخ و  ناج  قوقح 

رمتسم خسار و  هداراو  دصق  نیاربانب  دنرادن . یمالسا  ياه  شزرا  وحم  نانز و  رد  هژیو  هب  یناسنا  تمارک  يدوبان  يرگ و  هطلـس  زواجت و 
ملاع دنوادخ  اب  تاجانم  ماقم  رد  هک  هدش  لقن  ع ) یسوم (  ترضح  زا  هک  تسا ، مزال  تیصخش  رد  یکرابم  دیعصت  لوحت و  نینچ  يارب 
لاعتم دـنوادخ  میآ ؟ لیان  وت  لاصو  هب  هنوگچ  اراگدرورپ  َّیلإ ؛» َُکلـصو  یل  كُدـصَق  یلاعت  هللا  لاق  کـیلإ ؟ ُلِـصأ  فیَک  َّبر  : » دومرف
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مدـع نآ ، تـسا و  ینورد  اـی  یلک  روـط  هـب  هدارا  دـصق و  نـیا  عـناوم  ( 38 .) ناـمه نم  هب  ندیـسر  ناـمه و  نم  هب  لوـصو  دـصق  دوـمرف :
ییاناوت هدارا و  واهدادعتسا  تمظع  رد  رکفت  هطـساو  هب  هک  تسا  ییامن  عنام  عقاو  رد  نیا  یلو  تسا . ییاناوت  مدع  هب  نیقلت  يروابدوخ و 

لیبق زا  تسا  ینوریب  عنام  ای  و  دور ، یم  نیب  زا  هدربراک ، هب  یگدنز  رد  شیوخ  دـصاقم  هب  لوصو  گرزب و  تالکـشم  عفر  رد  هک  ییاه 
ار رایتخا  هدارا و  هک  تسین  يدح  رد  روما  نیا  اما  اهنیا . ریغ  هدنزاس و  ياه  تیبرت  میلعت و  مدع  هعماج ، ای  هداوناخ  طیحم  ندـب  دـعاسمان 

شیوخ ياهدادعتسا  اهورین و  همه ي  دنیب ، یم  دوخ  يور  شیپ  رد  یعناوم  نینچ  یتقو  هکلب  دنوشب ، يو  هار  دّس  دیامن و  بلـس  ناسنا  زا 
رت و مواقم  نینچمه  هوقلاب و  تالامک  اهدادعتسا و  دشر  عیرست  رد  رما  نیمهو  دوش  لصاو  فده  هب  فرطرب و  ار  اهنآ  ات  هدومن  جیـسب  ار 
. دزابن ار  دوخ  دیامن و  روبع  یگدنز  روبعلا  بعص  ياه  خالگنـس  زا  دناوتب  هک  يروط  هب  دراد ؛ ییازـس  هب  تیمها  ناسنا  ندش  رت  هدیزرو 

ُهللا ُفّلُکی  ال  : » تسا فّلکم  ناوت  دح  رد  یسک  ره  اهنیا  زا  هتـشذگ  دوب . دهاوخ  ناسنا  هارمه  یهلا  یبیغ  دادما  قیفوت و  هک  نیا  رب  هوالع 
نیارباـنب تسا . رتشیب  زین  نآ  شاداـپ  دـشاب  رت  لکـشم  نآ  لیـصحت  دارفا ، بسح  هب  هک  مه  یتلیـضف  شزرا و  ره  و  ( 39 «) اهعسُو ّالإ  ًاسفن 

ياه هناهب  نیا  اب  نآ ، لیلق  هرهب ي  ایند و  زور  دنچ  رطاخ  هب  دهاوخب  يدرف  هک  نیا  رگم  ، دنام یمن  یسک  يارب  يا  هناهب  رذع و  چیه  ياج 
. دیامن مورحم  گرزب  ریخ  نآ  زا  دهد و  بیرف  ار  دوخ  ساسا ، یب 

اه تشون  یپ 

فارعا - 6 هیآ 20 . ( 2  ) هرقب - 5 هیآ 14 . ( 23  ) نونمؤم - 4 هیآ 70 . ( 17  ) ءارسا - 3 هیآ 29 . ( 15  ) رجح - 2 هیآ 6 . ( 3  ) نارمع لآ  - 1
هیآ ( 7  ) فارعا - 12 هیآ 11 . ( 9  ) هبوت - 11 ص 46 . نامه ج 19 ، - 10 هیآ 185 . ( 7  ) فارعا - 8 هیآ 10 . ( 18  ) فهک - 7 هیآ 11 . ( 7)

جهن - 15 نتم 137 . طوـطخ  هرامـش  همان 53 ، هغـالبلا ، جـهن  - 14 هـیآ 26 . ( 55  ) نـمحر - 13 هـیآ 189 . ( 39  ) نارمع لآ  - 16 . 180
هیآ 133. ( 3  ) نارمع لآ  - 19 هیآ 61-60 . ( 23  ) نونمؤم - 18 هیآ 48 . ( 5  ) هدئام - 17 هیآ 148 . ( 2  ) هرقب - 16 هبطخ 157 . هغالبلا ،

هیآ ( 82  ) راطفنا - 24 هیآ 42 . ( 70  ) جراعم - 23 هیآ 3 . ( 15  ) رجح - 22 هیآ 40 . ( 41  ) تلصف - 21 ص 330 . ج 73 ، راونالاراحب ، - 20
هیآ 8- ( 99  ) هلرلز - 29 هیآ 38 . ( 74  ) رثدم - 28 هیآ 39-40 . ( 53  ) مجن - 27 هیآ 39 . ( 5  ) هدئام - 26 هبطخ 223 . هغالبلا ، جهن  - 25 . 6
(17  ) ءارسا - 35 هیآ 58 . ( 7  ) فارعا - 34 هبطخ 156 . هغالبلا ، جهن  - 33 هیآ 98 . ( 5  ) هدئام - 32 نامه . - 31 موس . رتفد  يونثم ، - 30 . 7

هیآ 286. ( 2  ) هرقب - 39 ص71 . ج26 ، هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  - 38 هبطخ 87 . نامه ، - 37 هبطخ 90 . هغالبلا ، جهن  - 36 هیآ 84 .

ناسنا لماکت  دشر و  دنیآرف  رب  یباجحدب  يدیقال و  راوگان  ياهدمایپ  مود : لصف 

هنابلط لامک  ياهدادعتسا  ناسنا و 

نـشور شیدوجو  راتخاس  رد  رکفت  هعلاطم و  زا  هک  هتفرگ  رظن  رد  ییالاو  فده  یتسه  ناهج  زین  ناسنا و  شنیرفآ  يارب  میکح  دـنوادخ 
یتوکلم ياه  همغن  یناسنا و  یلاع  ياه  شیارگو  تالیامت  تسا . یلاعتم  تاجرد  لامک و  ياه  هلق  هب  ندیسر  لماکت و  نآ ، ددرگ و  یم 

همه ي دـیامن . یم  دزـشوگ  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  ناسنا و  ناهج و  ندوب  راد  فدـه  اهنآ ، نیمأـت  زا  یـشان  يونعم  ياـه  تذـل  ینورد و 
. دنراد وا  يوس  هب  ور  هراومهو  هتـشاد  تسود  ناج  قمع  زا  ار  دوخ  يادخ  دنا و  هدش  هدیرفآ  یتسرپ  اتکی  یبلطادخ و  ترطف  اب  اه  ناسنا 

شیارگ قایتشا و  زا  فدـه  تساتمه و  یب  لیمج  قوشعم  نآ  تیاهن و  یب  لامک  نآ  هب  ندیـسر  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  ساسا  نیا  رب 
تفرعم هیاس ي  رد  اهنت  العا  دصقم  فده و  نآ  هب  ندیـسر  هار  اما  تسوا . لاصو  راگدرورپ و  ياقل  هب  ندش  لیان  انامه  لامک  هب  ینورد 

هک تسا  يا  هناگی  بوبحم و  لـیمج و  وا  هک  ارچ  تسا ، نکمم  سدـقم  تاذ  نآ  اـب  ندـش  گـنر  مه  نتفاـی و  ّتیخنـس  وا و  تخانـش  و 
وترپ رد  ناسنا  ات  دوش و  یمن  لصاح  وا  هب  قشع  دوشن ، هتخانـش  شتالامک  همهاب  قوشعم  نآ  ات  دراد و  یهانتمان  ياه  ییابیز  تـالامک و 
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نیاربانب دیآ . لیان  شلاصو  هب  دناوت  یمن  دباین ، وا  هب  تهابش  ّتیخنـس و  شتالامک ، اه و  ییابیز  هب  ندش  هتـسارآ  وا و  تمـس  هب  تکرح 
قلاخ تهج  نیمه  هب  تسوا . لاصو  يانبم  یهلا  قالخا  هب  قلخت  تسالاو و  تقیقح  نآ  هب  قشع  ساسا  هیاپ و  لاـعتم ، دـنوادخ  تخاـنش 

اهدادعتسا و نیا  هلیسو ي  هب  ات  دیرفآ ، یتسود  ابیز  یبلط و  تلیضف  یهاوخ ، تفرعم  ییوج و  تقیقح  ترطف  ساسا  رب  ار  ناسنا  گرزب ،
وا تبحم  زا  شبلق  دسانشب و  یهلا  تافص  یسانش و  ناهج  یسانشدوخ و  قیرط  زا  ار  شیوخ  بوبحم  يادخ  ینورد ، يالاو  ياه  هیامرس 

ار هناگی  قوشعم  نآ  نیرفآ  شمارآ  ازفا و  حور  لامج  هب  ندیسر  یگتـسیاش  و  هدومن ، نیزم  تافـص  نآ  هب  ار  دوخ  هاگنآ  ددرگ ، راشرس 
ياه شزرا  شرورپ  رادقم  هب  یمدآ  تیناسنا  نازیم  دنا . تیناسنا  ياهرایعم  ناسنا و  لیـصا  ياه  شزرا  يرطف ، ياه  جنگ  نیا  دنک . ادـیپ 

ینورد ِيونعم  ذیاذل  انامه  رترب  لیصا و  ياه  تذل  هک  هنوگنامه  تسا ، ناسنا  رد  اه  شزرا  نیا  دوجو  يرترب ، تلیضف و  كالم  يرطف و 
زمر تسا . تیناسنا  لامک  هب  لوصو  يارب  قایتشا  داجیا  قیوشت و  اهنآ  هفـسلف ي  تسا و  يدـبا  یگـشیمه و  هک  دـشاب  یم  اهنآ  زا  یـشان 

شرورپ یناسنا و  یلاع  ياهدادعتسا  تایرطف و  نیا  هیاپ ي  رب  ار  دوخ  یگدنز  هک  تسا  نآ  ترخآ  این و  رد  ناسنا  تداعس  یتخبـشوخ و 
هجیتن ي هک  هدرک  دراو  هبرـض  نتـشیوخ  تیناسنا  دوخ و  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن ، میظنت  ینید  یهلا و  ياه  تیاده  هیاس ي  رد  اهنآ 

شیاسآ هافر و  ایند و  رذـگدوز  ياه  تذـل  اه و  یـشوخ  بیرف  دـیابن  سپ  دوب . دـهاوخن  ترخآ  اـیند و  رد  یتخبدـب  تکـاله و  زج  نآ 
، دـنام لفاغ  ایند  هناخ  تراجت  نیا  رد  گرزب  یتراجت  ندروآ  تسد  هب  نتـشیوخ و  یتاذ  ماقم  يادـنلبزا  هدروخ و  ار  ناـهج  نیا  يرهاـظ 

ترخآ رد  يراگتسر  هشیدنا ي  رد  هک  تسا  نآ  هنالقاع  شور  اذل  تسین . ایند  نیا  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چیه  هب  ترخآ  نایز  ررض و  اریز 
امیپاوه و کی  يدوجو  راتخاس  زا  لثم  ناونع  هب  دـشاب . ایند  نیا  رد  اه  یتخـس  لمحت  دـنمزاین  دـنچ  ره  میـشاب ، یتشهب  یلاع  تاـجرد  و 

زین دومن و  كرد  نآ  هدـنزاس ي  تیقالخ  يرکف و  یملع و  تردـق  نازیم  نآ و  تخاـس  زا  فدـه  ناوت  یم  نآ  ینورد  ینوریب و  يازجا 
هک نآ  رب  هوالع  ینوریب ، ياه  تیاده  اه و  یهد  تهج  زا  ندش  دنم  هرهب  شیدوجو و  راتخاس  تعیبط و  ساسا  رب  نآ  زا  تسرد  هدافتسا 

ياضتقا فالخ  رب  تسردان و  ِيرادرب  هرهب  اما  ددرگ . یم  رادروخرب  زین  رتشیب  تکرب  رمع و  زا  دـناسر ، یم  دـصقم  فدـه و  هب  ار  ناسنا 
مـسج تسا ؛ نینچ  زین  ناسنا  دوجو  يامیپاوه  دوش . یم  شیدوبان  ینوگنرـس و  ثعاب  هکلب  دـناسر ، یمن  دـصقم  هب  ار  ناسنا  اـهنت  هن  نآ ،
یحور میظع  ياه  هیامرس  زا  اجب  تسرد و  يرادرب  هرهب  تسا و  نآ  روتوم  نوچمه  وا  ترطف  حور و  امیپاوه و  هندب ي  هباثم ي  هب  یمدآ 
نامـسآ رد  هدرب و  ـالاب  هب  ور  ار  یمدآ  نوریب ، زا  نـید  یحو و  کـمک  اـب  مـسج ، حور و  نیناوـق  ترطف و  قـبط  رب  تـکرح  یمـسج و  و 
هدهاشم انامه  هک  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ات  دنک  یم  حتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  تفرعم و  ياه  هلق  دروآ و  یمرد  زاورپ  هب  تقیقح 

ناگتـشرف و ناربمایپ و  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  وا  تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  راوج  رد  نیرب  تشهب  هب  ندش  دراو  لیمج و  دنوادخ  یلبق 
تسا و یمدآ  تفرشیپ  دوعص و  عنام  یلماکت ، حور  ریـسم  فالخرب  تکرح  اما  دناسر . یم  تسا ، هنادواج  تذل  تداعـس و  یلک  روط  هب 
هدرک و بلـس  ناـسنا  زا  ار  اـیند  نیا  رد  شیاـسآ  شمارآ و  یتـح  دزاـس و  یم  مورحم  ینادواـج  تداعـس  يدـبا و  ياـه  تـمعن  زا  ار  وا 

یهاگشرورپ و  تفرعم ، ملع و  هنیمز ي  رد  ناسنا  یلاعت  يارب  تسا  یهاگـشناد  یگدنز ، ساسا  نیا  رب  دنک . یم  رات  هریت و  ار  شراگزور 
يدودرم و ای  یلیصحتلا  غراف  یلوبق و  همانراک ي  گرم ، ماگنه  هب  رمع  نایاپ  رد  تیونعم . قالخا و  هنیمز ي  رد  حور  لماکت  يارب  تسا 

راد نیا  نیگمغ ، یتروص  برطـضم و  یبلق  اب  يا  هدع  داش و  يا  هرهچ  مارآ و  یلد  اب  یـضعب  اذـل  دـنهد ، یم  ناسنا  تسد  هب  ار  یجارخا 
مالـسا سدقم  نید  هک  اج  نآ  زا  دز . مقر  دوخ  يارب  ار  یناشخرد  ترخآ  هدنیآ و  دوب و  دوخ  رکف  هب  دـیاب  سپ  دـننک ، یم  عادو  ار  یناف 

، تسا هدـش  میظنت  لصا  نیمه  روحمرب  ناسنا  يداـم  يونعم و  تاـیح  رد  نآ  یهاون  رماوا و  ماـمت  تسا ، لـماکت  تمارک و  ترطف و  نید 
عنام هلحرم  رد  اذـل  تسا ، تداعـس  لـماکت و  هب  ناـسنا  لوصو  تمارک و  شرورپ و  ترطف ، ظـفح  یهلا  گرزب  نییآ  نآ  شـالت  تیاـهن 

نکاما و عامتجا و  رد  نانز  یباجحدب  ییامن و  دوخ  يدـیقال و  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  هدومن  يدـج  هزرابم ي  عناوم ، مامت  اب  ییادز ،
ورف تیناسنا و  طوقـس  یناسنا و  میظع  ياهددعتـسا  يدوبان  يارب  یلماع  هکلب  تسا ، لامک  دشر و  عنام  اهنت  هن  هک  تسا  یمومع  سلاجم 

، ناسنا لماکت  دـنیآرف  رب  ار  یباجحدـب  يرابودـنب و  یب  راوگان  ياهدـمآ  یپ  کنیا  تساه . یتخبدـب  اه و  یهارمگ  یکیراـت و  رد  نتفر 
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. میهد یم  حرش 

ییوج تقیقح  لقعت و  ترطف  رب  بیسآ  .1

یبلط تقیقح  ترطف 

هلـسلس هک  ناهج ، قیاقح  تخانـش  شناد و  ملع و  لیـصحت  رکفت و  وترپ  رد  تسا و  نیب  تقیقح  وج و  تقیقح  واـکجنک ، ًاـترطف  ناـسنا 
يوس هب  تکرح  زاغآرـس  ناسنا  دوجو  رد  دادعتـسا  نیا  دـسر . یم  لامک  هب  جـیردت  هب  هتـشگ  افوکـش  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  اهنآ  نابنج 

همزال ي دـشاب . یم  یناسنا  هبیط  تایح  تیناسنا و  نکر  ناونع  هب  یتسه  قیاقح  اـب  ییانـشآ  تفرعم و  ملع و  بسک  تـالوهجم و  فشک 
یقطنم تسرد و  لیلد  شنیب و  یهاگآ ، يور  زا  یمدآ  لامعا  قـالخا و  دـیاقع ، اـه ، هشیدـنا  همه ي  هک  تسا  نآ  اراوگ  بیط و  تاـیح 

. دشاب كاپ  اربم و  تسا ـ  تیـصخش  فعـض  هناشن ي  تفرـشیپ و  یلاعت و  عنام  هک  لوقعم ـ  ریغ  هناروکروک ي  دیلقت  هنوگ  ره  زا  دشاب و 
دشر هیاپ ي  تکرح ، يرادیب و  دیلک  دب ، کین و  لطاب ، قح و  صیخشت  لماع  یـسانش ، دوخ  يدیحوت و  ینید و  تفرعم  شناد و  بسک 

هب قشع  تبحم و  زمر  یناسنا و  یهلا و  لیاضف  هب  ندیـسر  لماع  یقـالخا ، لـیاذر  زا  حور  یکاـپ  تراـهط و  ساـسا  ندـمت ، لـماکت و  و 
لکـش هب  ناهج  مدرم و  هلالج ، لج  ادـخ  دوخ ، اب  ار  دوخ  هناـگراهچ ي  طـباور  هک  دـهد  یم  ناـسنا  هب  ار  ییاـناوت  نیا  تسا و  دـنوادخ 

تیناسنا مالسا و  نانمشد  یگنهرف  مجاهت  سرریت  زا  دبای و  تسد  شمارآ  افـص و  اب  مأوت  ملاس و  یگدنز  کی  هب  دیامن و  میظنت  تسرد 
. دنکن ذوفن  هنخر و  وا  یحور  يرکف و  ياهزرم  رد  نانآ  ياه  هسیسد  دشاب و  ناما  رد  نانمشد  يارب  ندوب  تسد  رازبا  و 

اهناسنا ياه  فعض  هطقن  زا  هافتساءوس 

يا هلیسو  ار  اهنآ  هدومن و  دایز  ياه  هدافتساءوس  عماوج  دارفا و  ياه  فعض  اه و  ینادان  زا  ناتفص  ناطیـش  اه و  ناطیـش  خیرات ، لوط  رد 
ياه ناونع  تحت  نردـم  فلتخم و  ياه  هبرح  اـب  زین  هزورما  دـنداد و  یم  رارق  شیوخ  موش  ضارغا  اـه و  یگماـکدوخ  هب  ندیـسر  يارب 
دننام یتایح  یلوصا و  لئاسم  رد  عماوج  اه و  ناسنا  ات  دـندص  رد  هشیمه  ور  نیمه  زا  دـننک ؛ یم  نینچ  هدـنبیرف  ياهراعـش  دنـسپ و  رهاظ 

نوگانوگ ياه  هویـش  اب  اهنآ  دنباین . یهاگآ  تواقـش و ... تداعـس و  یتخبدب ، یتخبـشوخ و  لماوع  یگدنز ، فده  نید ، یـسانش ، دوخ 
هک مالـسا  سدقم  نید  زا  ار  ناناوج  ًاصوصخم  دارفا  وس  کی  زا  يراب ، ودـنب  یب  داسف و  جاور  ینید ، تاهبـش  ياقلا  هژیو  هب  یناسنا  دـض 

تماهش و تعاجـش و  حور  دساف و  ار  اهنآ  تافـص  قالخا و  رگید  يوس  زا  دنراد و  یم  هاگن  رود  تسا ، یهلا  نییآ  ترطف و  نید  نامه 
یم يزیتس  ملظ  یبلط و  قح  نیزگیاج  ار  ینار  توهـش  یـشایع و  هب  هقالع  لـباقم ، رد  دـنریگ و  یم  اـهنآ  زا  ار  یتمه  دـنلب  يدرمناوج و 

ار یباجحدـب  یباجح و  یب  نوچ  مه  یفارحنا  روما  ( 1 ، ) ناسنا ییوج  لامک  ّسح  زا  هدافتـساءوس  سیلبا و  زا  عبت  هب  هزورما  یتح  دـننک .
هعماج ياه  هشیدـنا  راکفا و  هب  و ... لماکت ، تفرـشیپ و  يدازآ ، ندـمت ، مان  هب  هتـشاذگ و  کیـش  سدـقم و  یناسنا ، میهافمزا  یـشوپرس 
بیترت نیدـب  هداد و  هولج  نآ  لاثما  یتسرپ و  هنهک  عاجترا ، ار  اهنآ  هب  يدـنب  ياپ  یـشزرا و  یناـسنا و  ینید ، لـئاسم  دـننک و  یم  قیرزت 
مهلوق کلذ  : » هشیدـنا بلق و  زا  هن  دزیخ  یمرب  ناهد  زا  هک  تسا  ینانخـس  اـهنیا  اـما  دـنهد . یم  ناـشن  تشز  ار  یهلا  نییآ  ياـبیز  هرهچ 

اهلد رد  دـنوادخ  رون  ندرک  شوماخ  زج  یفدـه  نانآ  هارمه . لیلد  لقع و  اب  هن  تسا و  راگزاس  ترطف  اب  هن  ینانخـس  نینچ  ( 2 «.) مهاوفاب
نأ الإ  هللا  َیبأَی  مههاوفأب و  هللاَرون  اوؤفُطی  نأ  َنودیُری  : » دنـشاب دونـشخان  نارفاک  دنچ  ره  درک  دهاوخ  لماک  ار  شرون  ادـخ  یلو  دـنرادن ،

هنارگ هارمگ  رادرک  راـتفگ و  هارمگ و  ناهاوخدـب  نیا  هیرگ  يامیـس  رگنـشور  هـک  مـیرک  نآرق  اذـل  ( 3 «.) نورفاـکلا هرَک  َول  ُهروـن و  ّمُتی 
یلع مکّدُرَی  اورفَک  نیّذلا  اوعیُطت  نإ  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : » دـیامرف یم  هداد و  رادـشه  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  ار  عوضوم  نیا  تساهنآ ،

عاجترا و هب  ار  امش  دینک ، يوریپ  تعاطا و  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نیرِساخ ؛» اُوبلَقنتف  مِکباقعأ 
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دننامه یناسنا  یهلا و  يالاو  ياه  شزرا  هب  ندز  اـپ  تشپ  نیارباـنب  ( 4 .) دش دیهاوخ  راکنایز  ماجنارس  دننادرگ و  یم  زاب  ناتیاه  هتـشذگ 
یتسود ییامندوخ ، یباجحدب و  يدیقال و  هک  برغ  لذتبم  گنهرف  هب  ندروآ  ور  تریغ و  لماک و  حیحص و  ششوپ  باجح و  فافع و 

نارود هب  درگ  بقع  عاـجترا و  زج  يزیچ  ملاـع  راـگدرورپ  هوـمرف ي  هب  تسا ، نآ  رهاـظم  زا  دازآ  طـباور  رـسپ و  رتـخد و  بذاـک  ياـه 
ًاـصوصخ نامیا  لها  رب  ور  نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  یمیظع  تراسخ  ررـض و  دـشاب و  یمن  یتسرپ  هنهک  مالـسا و  زا  لـبق  تیلهاـج 

رد ار  قیاقح  ادابم  ات  دنشاب ، نامز  ناگدروخ  بیرف  نارگ و  هعدخ  یناطیـش  تائاقلا  بظاوم  تسا  مزال  هدرک  لیـصحت  نارـسپ  نارتخد و 
ینید و یهاگآ  زا  هک  یناملـسم  نادرم  نانز و  دـنهد . هولج  یتسرپ  هنهک  عاجترا و  ار  نیتسار  ياه  شزرا  هداد و  ناـشن  هنوراو  اـهنآ  رظن 

دنتفایرد تیارد  تسارف و  لامک  اب  نانآ  اریز  دنتشگ ، ناما  رد  اهدیدهت  اهرطخ و  عون  نیا  زا  دندوب ، رادروخرب  یتیـصخش  يرکف و  دشر 
تخانش يارب  یلک  كالم  کی  دنا ، لطاب  زا  قح  تخانش  رایعم  كالم و  نیرت  مهم  هک  نید  ناگرزب  هریس ي  میرک و  نآرق  رب  هوالع  هک 

زا فارحنا  يرابودـنب و  یب  ملع ، لقع و  ياه  هناشن  اه و  هولج  زا  الاو  تیـصخش  نتـشاد  لماکت و  تفرـشیپ ، یقرت ، هراومه  هک  تسا  نآ 
دنتـسه و يوریپ  لباق  بوخ و  دنا ، هتفرگ  همـشچرس  یناسنا  يالاو  تالیامت  زا  هک  يا  هزات  ون و  ياه  هدـیدپ  تسا . سوه  لهج و  رهاظم 
همعط ي نانآ  ور  نیا  زا  دـنا ؛ یفارحنا  لطاب و  دنـشاب ، یهاوخدوخ  یناسفن و  یناوهـش و  زیارغ  تسپ  ياه  شهاوخ  زا  هک  ییاـه  هدـیدپ 

دوخ نیب  قح  لقع  نامیا ، تسس  هاگآان و  هتفاین ، دشر  دارفا  لباقم ، رد  دنهد . یمن  نانآ  هب  لمع  رد  یتح  تنایخ  تسد  هتشگن و  نیطایش 
نهپ سوه  توهـش و  یهاوخدوخ ، هرفـس ي  نآ  ربق  يور  دـندرک و  نفد  ار  شیوخ  يوج  لامک  ترطف  هدرک و  شکرـس  سفن  ریـسا  ار 

لَه : » دـنرگیدکی دـننامه  ناـسکی و  هورگ  ود  نیا  اـیآ  دـنتخاب ، ار  شیوـخ  هیاـم  نارگ  رمع  میظع و  ياهدادعتـسا  هیامرـس ي  دـندومن و 
(5 ( !؟ دیشیدنا یمن  ارچ  سپ  دنیواسم ؟ انیب  انیبان و  ایآ  نورَّکفتَی ؛» الفأ  ُریصَبلا  یمعألا و  يوتسَی 

شناد ملع و  رکفت و  هراب  رد  مالسا  رظن 

هب دیکأت  بیغرت و  ِتیاهن  يرگید ، بهذم  نید و  ره  زا  ریزع  مالسا  دش ، هتفگ  نآ  بسک  شناد و  ملع و  هشیدنا و  تیمها  باب  رد  هچنآ 
نیرت مهم  زا  یتح  هدومن و  لقعت  رکفت و  تخانش و  لیـصحت  هب  قیوشت  توعد و  ار  شناوریپ  هژیو  هب  اهناسنا  همه ي  تسا و  هدرک  ار  نآ 
باتک نداتـسرف  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تثعب  فدـه  ( 6 ( ؛ تسا هدرمـش  ناسنا  ناهج و  تقلخ  هفـسلف ي  اـه و  تداـبع  نیرتهب  تاـبجاو و 
نآرق دـش و  عورـش  نآ  هب  توعد  ملع و  اب  ص )  ) ربمایپ تلاـسر  زاـغآ  ور  نیمه  زا  ( 7 ( ؛ تسا هدوـمن  یفرعم  تیبرت  میلعت و  ار  ینامـسآ 

ُۀکئالملاو وُه  ّالإ  ُّهنأ  ُهللادِهَش  : » تسا هدرک  دای  هکئالم  دنوادخ و  كرابم  مان  رانک  رد  ار  اهنآ  هتـسناد و  بان  دحوم  ار  یهلا  ياملع  میرک 
رب زین  یهلا  نادنمـشناد  ناگتـشرف و  درادـن و  دوجو  وا  زج  يدوبعم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  شتیاـهنیب  تافـص  اـب  دـنوادخ  ملعلاولوأ ؛»... و 

هدابِع نِم  هللا  یشخَی  اّمنإ  : » تسا ناملاع  ياه  یگژیو  زا  زین  راگدرورپ  زا  تیـشخ  سرت و  ( 8 .) دنهد یم  تداهش  وا  ییاتکی  تینادحو و 
هب لاـعتم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  برقت و  تاـجرد  هک  نـیا  ماجنارـس  و  ( 9 .) دنـسرت یم  دـنوادخ  تمظع )  ) زا ینابر  ياملع  اـهنت  ُءاـملُعلا ؛»
؛» ریبَخ نولمعَت  اـِمب  هللاو  ٍتاـجرد  مِعلا  اوتُأ  نیذـّْلاو  مکنِم  اونمآ  نیذـّلا  هللا  ِعفرَی  : » تسا هدـش  حرطم  تخانـش  تفرعم و  تاـجرد  روخارف 

هچنآ هب  دنوادخ  دشخب و  یم  یمیظع  تاجرد  هدش ، هداد  تفرعم  ملع و  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ 
هژیوب شناد ، ملع و  يریگارف  رکفت و  لقع و  هب  توعد  زین  يرایـسب  تاـیاور  ناوارف ، تاـیآ  رب  هوـالع  ( 10 .) تسا هاگآ  دـیهد  یم  ماجنا 

هب طوبرم  تایآ  عومجم  رد  دـنا . هدومن  شنیرفآ  ملاع  رارـسا  اب  طابترا  میقتـسم و  تروص  هب  قیاقح  تخانـش  یمالـسا و  فراعم  مولع و 
لها اـهناسنا  هچره  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  نـیا ، ( 11 .) دـسر یم  دروم  دـصتفه  زا  شیب  هب  نآ  لاـثما  تفرعم و  جـیاتن  اـه و  هنیمز  موـلع و 
يادخ هب  ناج  قمع  زا  دنرب و  یم  یپ  رتهب  رتشیب و  نتـشیوخ  دوجو  مالـسا و  نآرق و  شیوخ و  يادخ  تمظع  هب  دنـشاب ، لقعت  تفرعم و 

ترطف و لقع ، دـض  هک  تلیذر  هانگ و  زا  دوش و  یم  هدوزفا  ناشنامیا  ایح و  مرـش و  هب  ای  دـنروآ و  یم  ناـمیا  وا  لـماک  نییآ  بوبحم و 
تـسیهگآ لد  يا  وچ  ناج  ياضتقا  يولوم : لوق  هب  دنریگ . یم  رارق  شنیرفآ  فده  لماکت و  ریـسم  رد  دننک و  یم  يرود  تسا  تیناسنا 
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ریغ ياهدـیلقت  سوه ، تلفغ ، یناداـن ، اـما  دوب  یهللا  شیب ، نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاـگآ  ریثأـت  ار  حور  تسیوق  شناـج  دوب  رت  هگآ  هک  ره 
حور نابیبط  حیاصن  ظعاوم و  ربارب  رد  اونش ، قح  شوگ  نتشادن  یتیبرت ، ینید و  زکارم  زا  يرود  یـشیدنا ، تبقاع  رکفت و  كرت  یقطنم ،
هرهب یب  زاس  تشونرس  یتایح و  روما  نیا  زا  ار  یمدآ  صصخت ، تفرعم و  نادقف  اب  نید  رد  هناصـصختم  ياهرظن  راهظا  یهلا و  نایبرم  و 

َول اولاقو  : » دـیامرف یم  نایب  نینچ  ناش  یتخبدـب  تواقـش و  یلـصا  تلع  هشیر و  رد  ار  منهج  لها  نابز  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دزاـس ؛ یم 
لها هرمز ي  رد  میدوب ، هشیدـنا  رکف و  لها  ای  میتشاد  اونـش  شوگ  ام  رگا  دـنیوگ  یم  ریعّـسلا ؛» باحـصأ  یف  اّنُک  ام  ُلِقعَن  وأ  ُعمـسَن  اـّنُک 
نایم ار  وت  هک  متـسه  رومأم  نم  تفگ  دش و  لزان  مدآ  رب  لیئربج  دندومرف : هک  هدش  لقن  زین  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  ( 12 .) میدوبن خزود 

. نید ایح و  لقع ، داد : خـساپ  لیئربج  تسیچ ؟ اهنآ  دومرف : مدآ  ینک ، اـهر  ار  هیقب  ینیزگرب و  ار  یکی  اـت  منک  ّریخم  تبهوم  هس  زا  یکی 
ادج وا  زا  میشاب و  لقع  اب  اج  همه  میرومأم  ام  دنتفگ  دیورب ، دینک و  اهر  ار  وا  تفگ  نید  ایح و  هب  لیئربج  مدیزگرب ، ار  لقع  تفگ : مدآ 

، تفرعم درخ و  نیارباـنب  ( 13 .) درک دوعـص  نامـسآ  هب  هاگنآ  ، دـینک لمع  دوخ  تیرومأم  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف : لـیئربج  میوشن !
بکترم ار  وا  ینامرفان  هک  نیا  زا  دنک  ایح  اتکی  دوبعم  روضح  رد  هدروآ و  دورف  میلسترس  قح  نید  ربارب  رد  هک  دنک  یم  قاتشم  ار  ناسنا 

. دیامن هانگ  هب  هدولآ  ار  وا  هک  دینک  مرش  شیوخ  فیرش  حور  زا  یتح  دوش و 

یبلط تقیقح  هب  لیم  زاغآ  یکدوک 

اناـمه دوش ، یم  لاـعف  ناـکدوک  رد  هک  يدادعتـسا  ترطف و  نیتـسخن  هک  تسا  نآ  تفرعم  ملع و  هداـعلا ي  قوف  تیمها  لـیالد  زا  یکی 
یم حرطم  اهنآ  ماجرف  فده و  ایشا و  تلعو  أشنم  هراب ي  رد  یتالاؤس  یگلاس  راهچ  هس ـ  زا  نانآ  تسا . ییوج  تقیقح  یتسود و  شناد 

گرزب اباب  تخاس ؟ هچ  يارب  یسک و  هچ  ار  نیمز و ... نامسآ و  درک ؟ تسرد  ارم  یسک  هچ  دنـسرپ : یم  دوخ  ردام  ردپ و  زا  ًالثم  دننک ؛
زا تسا . داعم  ای  شنیرفآ  هفـسلف ي  فدـه و  ای  لاعتم ـ  دـنوادخ  أدـبم ـ زا  اه  لاؤس  هنوگ  نیا  ًاعون  هک  اـهنیا  ریاـظن  تفر و  اـجک  دُرم  هک 
ور نیمه  زا  دوش ؛ یم  رتراد  هشیر  رت و  قیمع  اهنآ  ياه  لاؤس  هک  ارچ  ددرگ ، یم  افوکـش  اهنآ  رد  یقطنم  رکفت  جـیردت  هب  یگلاس  تفه 

یمن نخـس  ام  اب  ارچ  منیب ؟ یمن  ار  وا  ارچ  تسیچ ؟ ادخ  دنـسرپ : یم  ًالثم  دـشاب ؛ لدتـسم  قیمع و  مه  اه  خـساپ  هک  دنتـسه  نآ  راتـساوخ 
یک تمایق  دنوش ؟ یم  روطچ  ربق  رد  اه  مدآ  میناوخ ؟ یم  زامن  هچ  يارب  دز ؟ فرح  وا  اب  ناوت  یم  ایآ  دراد ؟ تسود  ار  ام  وا  ایآ  دـیوگ ؟

زا تسا و  یناسنا  ره  رد  ییوج  تقیقح  ترطف  دوجو  هدـننک ي  تابثا  وس  کی  زا  اه  شـسرپ  نیا  و ... تساجک ؟ تشهب  دوش ؟ یم  اـپرب 
فده هدـننک ي  نییعت  موس  يوس  زا  تساهنآ و  هب  لوصو  تقیقح و  تخانـش  هب  یمدآ  دـیدش  زاین  تفرعم و  تیمها  رگنایب  رگید  يوس 

سح يرکف و  دشر  نازیم  ِفّرعم  مراهچ  يوس  زا  تسا و  لاعتم ـ  دنوادخ  تخانـش  یهاوخ ـ  تقیقح  فرگـش  هیامرـس ي  نیا  تقلخ  زا 
مهف نازیم  هب  اه  تیعقاو  نایب  اهنآ و  ياه  لاؤس  هب  هجوت  هیاـس ي  رد  ناـکدوک  هب  مارتحا  هک  ناـنچمه  دـشاب ؛ یم  كدوک  یبلط  تقیقح 

. ددرگ یم  اهنآ  یقالخا  يدیحوت و  ترطف  ییافوکش  هیام ي  دادعتسا و  شرورپ  ثعاب  نانآ ،

امن گرزب  ناکدوک 

یهاوخ تقیقح  يرطف ـ  تلاح  نیا  ناناملسم  زا  يرایسب  یتح  اهناسنا و  رثکا  فسالا ، عم  دراد ، تفرعم  ملع و  بسک  هک  یتیمها  نیمه  اب 
یقالخا و يداـقتعا و  لـئاسم  رد  قیمع  هعلاـطم  قیقحت و  ياـج  هب  دـنا و  هدرک  شومارف  شیب  مک و  ار  شنیرفآ ـ  زار  زمر و  زا  شـسرپ  و 

یناسنا ترطف  نیا  دنا و  هدومن  افتکا  كدنا  یحطـس و  ياه  یهاگآ  هب  ای  هتخاس  دوخ  هشیپ ي  ار  هناروکروک  ياهدـیلقت  دوخ ، ياهراتفر 
هب اه  فارحنا  ای  هدوهیب و  وغل و  لئاسم  تخانـش  رد  ار  نآ  دنا و  هدرک  فرحنم  لدتعم  میقتـسم و  هداج ي  زا  ای  هتـشاذگ و  دکار  ار  دوخ 
هب تسا . هدش  شوماخ  اهنآ  یناگدـنز  رون  تاقوا  یهاگ  هدـش و  لتخم  زین  نانآ  يالاو  ياهدادعتـسا  هیقب ي  هجیتن  رد  هک  دـنا  هتـسب  راک 

نـس یحور و  مادـنا  اما  هتفای  شیازفا  ناش  يا  همانـسانش  نس  يرـصنع و  لکیه  هک  دنتـسه  ییاـمن  گرزب  ناـکدوک  ناـمه  ناـنیا  یتسار 
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ناک نإ  ٌریغَـص و  ُلِهاجلا  تسا : هدومرف  نینچ  ع )  ) یلع ماما  هراب  نیمه  رد  تسا . هدـنام  زاـب  ومن  دـشر و  زا  ناـشیقالخا  یملع و  يونعم ،
دنچ ره  تسا ، گرزب  اناد  ملاع و  درف  دـشاب و  هدروخلاـس  دـنچ  ره  تسا ، كدوک  ناداـن  ناـسنا  ًاثدَـح ؛» ناـک  نإ  ٌریبک و  ُملاـعلاو  ًاـخیَش 

زا هجیتن  رد  تفر و  دهاوخ  اجک  هب  هدـمآ و  هچ  يارب  اجک و  هب  هدـمآ و  اجک  زا  دـناد  یمن  هک  یـسک  ایآ  ( 14 .) دشاب نس  مک  ناوجون و 
: ترـضح نآ  هدومرف  هب  تسناد !؟ هتفای  دـشر  ملاع و  ار  وا  ناوت  یم  درادـن ، نتـشیوخ  اب  یقطنم  حیحـص و  هطبار ي  هتـشگ و  لـفاغ  دوخ 

(15 .) دسانشن ار  دوخ  شزرا  ردق و  هک  تسا  یفاک  ناسنا  ینادان  يارب  دسانشب و  ار  دوخ  شزرا  هزادنا و  هک  تسا  یسک  اناد  ملاع و 

ییوج تقیقح  بیرخت  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن 

هراشا

يالاو لیاضف  تـالامک و  هب  ندیـسر  همزـال  هک  یبلط ، تقیقح  ترطف  ینـالقع و  دادعتـسا  شرورپ  شناد و  ملع و  ندروآ  تسدـب  يارب 
ِناوناب زیگنا  سوه  ياه  هنحـص  اب  ناناوجون  ناناوج و  ههجاوم ي  تسازاین ؛ قایتشا  قوش و  رطاـخ ، شمارآ  رکف ، زکرمت  هب  تسا ، یمدآ 

نانآ و يارب  ار  یگرزب  بئاـصم  اـه و  بیـسآ  هک  دـشاب  یم  روما  نیا  لاوز  اـی  شهاـک  مهم  رایـسب  لـماوع  زا  یکی  باجحدـب ، دـیقال و 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دنک  یم  داجیا  هعماج  يارب  هجیتن  رد  ناشیاه و  هداوناخ 

یملع دادعتسا  لماکت  دشر و  مدع  فلا ـ 

ار اهنآ  شمارآ  زکرمت و  هتـشگ ، رو  هلعـش  هنانز  ياه  يرگ  هولج  اب  تسا ، یمدآ  هزیرغ ي  نیرتدنمورین  هک  ناوج  لسن  یـسنج  هزیرغ ي 
رد دـننک ؛ یم  ریوصت  دوخ  نهذ  رد  ار  نانز  زیگنا  توهـش  رظانم  هتخادرپ و  تیلاعف  هب  لقع  ياج  هب  مهوت ، لـیخت و  هوق  درب و  یم  نیب  زا 

یملع قوش  بلس  هب  رجنم  اسب  هچ  دوش و  یم  هتـساک  اهنآ  یلقع  ینهذ و  ناوت  هتفر و  رده  نانآ  يرکف  ياه  تیلباق  ياه و  ییاناوت  هجیتن 
یباجحدـب ییارآدوخ و  نیاربانب ، تسا . نآ  جـیاتن  هلمج  زا  لیـصحت  كرت  ای  لیـصحت و  تیفیک  حطـس  ندـمآ  نییاپ  هک  ددرگ  یم  اهنآ 

قایتشا دـننک و  یمن  تیاعر  ار  باجح  فافع و  هک  دوش  یم  ینانز  دوخ  یتح  ناـناوج و  یهاوخ  تقیقح  دادعتـسا  لاـمک  دـشر و  عناـم 
فراعم بسک  یـسانشدوخ و  هتفای ، دـشر  يا  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  يرکف  ياه  تیقـالخ  اـه و  تفرـشیپ  مولع و  لیـصحت  رد  ار  ناـنآ 

يراد نید  دـهعت و  نازیم  دـنادرگ و  یم  لیاز  تیناسنا ، يالاو  ماقم  تـالامک و  هب  لوصو  يارب  اـهنآ  تاـکرب  راـثآ و  ینید و  یمالـسا و 
زا تیعبت  ُۀـمکحلاو ؛ ُةوهّـشلا  عِمتَجتال  دـنیامرف : یم  زین  ع )  ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگ  ناـمه  دـهاک ؛ یم  ورف  زیچاـن  هبترم ي  اـت  ار  ناـنآ 

نیا یگرزب  ( 17 ( .ـ ادخ هدنب  هن  تسا ـ  توهش  هدنب  نادان  هتوهَش ؛ ُدبَع  ُلهاجلا  ( 16 . ) دنوش یمن  عمج  تمکح  ملع و  اب  یناسفن  توهش 
، ملاع نیا  رد  يدـیحوت  فراعم  ینید و  مولع  دـنک  رواب  ناسنا  هک  ددرگ  یم  مولعم  یتروص  رد  هعماـج  درف و  هب  ریذـپان  ناربج  تراـسخ 

یتشهب تاجرد  شخب  یلاعت  باذـع و  زا  هدـنهد  تاجن  هک  تسا  زاین  دروم  تفرعم  اهنت  نآ ، زا  دـعب  ملاوع  رد  تیناـسنا و  ياـنبم  هناـگی 
. تسا

یسنج ياه  فارحنا  هانگ و  هب  لیامت  ب ـ 

رب هدرپ  رارمتـسا ، تروص  رد  دراد ، تفع  مک  ای  فیفع  ریغ  نانز  زا  يا  هدـع  ییامندوخ  رد  هشیر  هک  هنانز ، زیگنا  سوه  ِلـّیخت  ریوصت و 
دای زا  ار  ناناوج  هدوبر و  فک  زا  ار  رایتخا  نانع  دنک و  یم  ادیپ  هار  سفن  هنحص ي  رد  یناطیـش  تارطاخ  هتخادنا و  شیدنا  تبقاع  لقع 
اورپ یب  نانز  هک  دناشک  یم  اهنآ  كاندرد  بقاوع  هجیتن  رد  عورشمان و  تاوهش  هانگ و  هب  هدومن و  لفاغ  نتشیوخ  تمظع  داعم و  أدبم و 
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هرِکف ُرثَک  نَم  تسا : هدومرف  ع )  ) یلع ترـضح  هکنانچ  دوش ؛ یم  اهنآ  هجوتم  بیـسآ  نیرتشیب  یتح  دوب و  دنهاوخ  هکلهم  نیا  ینابرق  زین 
رد فارحنا  لماع  تسا  یهیدب  ( 18 .) دوش یم  هدیشک  اهنآ  يوس  هب  دشیدنیب  دایز  ناهانگ  هراب ي  رد  سک  ره  اهیلإ ؛ ُهتَعَد  یـصاعملا  یف 

. دش دهاوخ  نآ  ثحب  یلاعت  هللاءاشنإ  هک  دشاب  یم  مرج  کیرش  لوئسم و  یحو  لقع و  قطنم 

ییوج تقیقح  دادعتسا  فارحنا  ج ـ 

تسج تخانش و  ریـسم  رد  هکلب  ددرگ  یم  مورحم  یملع  تالامک  هب  ندیـسر  تقیقح و  تخانـش  زا  اهنت  هن  یناسنا ، يالاو  دادعتـسا  نیا 
گنهآ اهادص و  ندینـش  نجهتـسم و  ياه  ملیف  ریواصت و  ياشامت  ردـخم ، داوم  لامعتـسا  نوچمه  یفارحنا ؛ یقالخادـض و  روما  يوجو 

قـالخاءوس و تلفغ و  داـجیا  زج  يا  هجیتـن  دـتفا و  یم  راـک  هب  تـسا ، ناـفرحنم  ناـگدز و  برغ  برغ و  ناـغمرا  هـک  لذـتبم و ... ياـه 
اب وا  يرکف  ألخ  نیا  دوشن ، عابـشا  قیاقح  هب  ییانـشآ  اب  یمدآ  ینالقع  دادعتـسا  یتقو  تشاد . دهاوخن  تیناسنا  يالاو  ماقم  زا  تیمورحم 

لاغـشا تسیاشان  رادرک  قالخا و  اب  زین  وا  یناور  یحور و  ياهألخ  نآ  عبت  هب  دوش و  یم  رپ  تافارخ  لطاب و  راکفا  ساسا  یب  ياهرادـنپ 
. دش دهاوخ  عابشا  و 

یحطس ياه  شرگن  هناروکروک و  ياهدیلقت  هب  شیارگ  د ـ

كرد يورین  بسک  هجیتـن  رد  تفرعم و  ملع و  لیـصحت  زا  یباجحدـب و ،... زا  یـشان  سوه  يوه و  زا  يوریپ  رثا  رد  یمدآ  هک  یماـگنه 
نظ و رب  هیکت  لوـقعم و  ریغ  دـیلقت  ناـماد  هب  تسد  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  يرکف  لالقتـسا  ریزگاـن  ددرگ ، یم  مورحم  تقیقح  هدـننک 
رد دنک و  یم  زارد  ( 19 ، ) دناسر یمن  تقیقح  هب  دـنک و  یمن  قح  زا  زاین  یب  ار  ناسنا  زگره  هک  ساسا  یب  ياهرادـنپ  تسردان و  نامگ 

یمشچ مه  مشچ و  دیلقت و  یعرش . ياه  لیلد  یلقع و  نیهارب  هن  دنک  یم  هرادا  هیذغت و  شوگ  مشچ و  سح و  ار  وا  ياه  هیرظن  تقیقح 
اه و هسوسو  راتفرگ  دـلقم  درف  هک  ددرگ  یم  ثعاب  تسا ، رامیب  تیـصخش  مئالع  زا  یگداتفا و  بقع  لماع  یگتخاـبدوخ ، هناـشن ي  هک 

ياه یگماکدوخ  اه و  یهاوخدوخ  ساسا  رب  یگدـنز  رد  هتفرگ و  رارق  نارگید  تسد  رازبا  نیطایـش و  ياه  يزاب  تسایـس  اه و  هسیـسد 
هک نیا  اب  تسا . هناروکروک  يدیلقت  ياهراتفر  زراب  ياه  هولج  زا  زین  یباجحدـب  ییارآدوخ و  هک  نانچ  مه  دـنک ؛ راتفر  نارگید ، دوخ و 

لیلد سح و  رب  ینتبم  ياـه  تیعقاو  اـب  طاـبترا  میقتـسم و  تخانـش  ناـهاوخ  یبلط ، لاـمک  ییوج و  تقیقح  ترطف  ساـسارب  یناـسنا  ره 
رد رگم  دـشاب ، یم  نتـشیوخ  اب  هزرابم  یعون  ینورد و  لیم  فالخرب  دـیلقت  تسا و  یهاـگآ  تفرعم و  يور  زا  راـتفر  هجیتن  رد  یقطنم و 

، هملک کی  رد  بیبط و  زا  راـمیب  يوریپ  اـی  نید و  عورف  رد  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  زا  يوریپ  دـیلقت و  دـننامه  عورـشم ، لوقعم و  دراوم 
لمع قیداصم  زا  دوخ  مزال و  ترورض  ناونع  هب  هک  دشابن ، نکمم  یناسآ  هب  شناد  تفرعم و  بسک  هک  ییاج  رد  ملاع  زا  لهاج  يوریپ 

ار یهاگآ  تفرعم و  یلـصا  يانبم  دـشاب ، یم  گنهامه  يرطف  قیاقح  لقع و  اب  هک  مالـسا  سدـقم  ماظن  اذـل  تسا . قطنم  ملع و  ساسارب 
راتفر و بیذـکت ، قیدـصت و  هک  هدومرف  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  نییآ  نیا  یحطـس . ياـه  شرگن  دـیلقت و  هن  دـناد  یم  شهوژپ  قیقحت و 

ناهرب لیلد و  نودب  ار  ییاعدا  هدوب و  روابدوز  شیدـنا و  هداس  هن  دـیلقت ؛ ینادان و  يور  زا  هن  دـشاب  هنالقاع  هناققحم و  دـیاب  نانآ  راتفگ 
شریذـپ لیلد و  هبلاطم  دـنزرو . بانتجا  نادـب  لمع  زا  دـنیامن و  راکنا  ار  یقح  لدتـسم و  بلطم  هن  دـننک و  لمع  نآ  قبط  رب  دـنریذپب و 

هب لوصو  رگیدکی و  زا  ود  نآ  زییمت  لطاب و  قح و  تخانش  يارب  مالسا  یتیبرت  بتکم  مهم  لوصا  زا  دروم  ود  یقطنم ، لدتسم و  ياعدم 
رکفتم هب  تسا  بوـسنم  هک  ناـنچ  ددرگ ؛ یم  تیناـسنا  تیـصخش و  بیرخت  بجوـم  لـصا  ود  نیا  هب  یهجوـت  یب  ( 20 . ) تسا تقیقح 

هک یسک  ۀّیناسنألا ؛ ۀَقبَر  نع  جُرخیلَف  ٍلیلد  ریِغب  عِمَس  وأ  لاق  نَم  هدومرف : میرک ـ  نآرق  زا  ماهلا  اب  هک ـ  انیس ، یلعوبا  خیش  مالـسا ، گرزب 
هب ( 21 . ) دوش جراخ  تیناسنا  هریاد ي  زا  دیاب  دشاب ) لماع  ای  دقتعم و  نادب  و   ) دهد ارف  شوگ  ای  دـیوگب  ار  ینخـس  ناهرب  لیلد و  نودـب 
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مشچ و انامه  هک  لطاب  قح و  صیخـشت  تایعقاو و  لیـصحت  ياهرازبا  زا  هک  تسا  نآ  زیخاتـسر  گرزب  هاگداد  ياـه  یتفگـش  زا  هوـالع 
و ال : » دنهد یم  تداهش  ناسنا  ررض  هب  هدمآرد و  نخس  هب  یهلا  تردق  هب  اهنیا  زا  مادک  ره  دوش و  یم  لاؤس  تسا ، لقع  لد و  شوگ و 
شوگ و هک  ارچ  نکم ، يوریپ  يرادن  ملع  نآ  هب  هچنآ  زا  ًالوئسَم ؛» ُهنَع  کئلُوا  ّلُک  داؤُفلاو  َرـصَبلا  عمَّسا و  ّنإ  ملِع  ِهب  َکل  سَیل  ام  ُفقَت 
راتفگ و راتفر و  مامت  هک  تسا  نآ  تیناسنا  همزـال ي  نیارباـنب  ( 22 .) دـش دـنهاوخ  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  یگمه  لقع  لد و  مشچ و 

نیا هب  مک  تسد  ناملسم  ياه  تلم  رگا  دشاب . ود  ره  ای  یلقع و  ای  یعرش  لیلد  هب  دنتسم  ینعی  یقطنم ، لدتسم و  یمدآ  راکنا  ای  شریذپ 
. دندنام یم  نوصم  هدـش  ناشریگ  نماد  هک  ییاه  یگداتفا  بقع  اه و  ملظ  تالکـشم ، زا  دـندرک  یم  لمع  ینآرق  یمالـسا و  لصا  دـنچ 
مالسا و ینغ  گنهرف  زا  ندوب  رود  رطاخ  هب  دراد  دوجو  یمالـسا  عماوج  يرـشب و  یگدنز  رد  هک  یتایح  ياهدوبمک  یگیامورف و  ًاساسا 

يالاو هشیدـنا  نوماریپ  ناناوج ، هژیو  هب  ناملـسم ، ناـنز  رگا  هک  ناـنچ  مه  تسا . میرک  نآرق  رورپ  تمارک  ياهروتـسد  هب  ندرکن  لـمع 
یتیبرت تارظن  اب  دـندرک و  یم  قیقحت  نآ  دـیاوف  هفـسلف و  باجح و  ًاصوصخم  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  نز و  تیـصخش  هراـب ي  رد  مالـسا 

تسرد و لیلد  راتساوخ  ییامندوخ ، یباجح و  یب  ناغلبم  يرابودنب و  یب  يدازآ  نایعدم  ربارب  رد  مک  تسد  ای  دندش و  یم  انشآ  مالـسا 
ناناگیب ياه  هسیسد  يور  هب  ار  شیوخ  یحور  يرکف و  ياهزرم  هاگ  چیه  ( 23 ، ) تسا هداد  روتسد  نآرق  هک  هنوگنآ  دندش ، یم  یقطنم 

باجح لماک و  شـشوپ  بوجو  رب  ینبم  دـنوادخ ، هنامیکح  لدتـسم و  مکح  رب  ار  سوه  زا  يوریپ  اهنآ و  یناطیـش  نانخـس  هرکن و  زاـب 
دوخ و تیناسنا  نید و  هب  هدرکن و  داـسف  هعماـج  رد  اـیح ، تفع و  فـالخ  ياـهراتفر  اـب  دـنداد و  یمن  حـیجرت  ناملـسم ، نز  هناـفیفع ي 
رب ینبم  تنس ، نآرق و  ياه  هیصوت  هب  دندرک و  یمن  يرادبناج  مالسا  دوخ و  یعقاو  نانمـشد  زا  قیرط  نیا  زاو  دندز  یمن  هبرـض  نارگید 

یتسار هب  ( 24 . ) دـندناشوپ یم  لمع  هماج ي  دـنتفرگ  يزاب  ازهتـسا و  هب  ار  یهلا  نید  هک  یناسک  اب  یلمع  ای  یبلق  ياـه  یتسود  زا  زیهرپ 
اهنت دیامرف : یم  هک  دـننک  رکفت  لمأت و  یکدـنا  شیوخ  دوبعم  نخـس  نیا  رد  تسا  یفاک  دنتـسه  تقیقح  يوج  تسج و  رد  هک  یناسک 

نآ ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  قح  يوس  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  دنک ، یم  تیادـه  تداعـسو  تقیقح  قح و  هب  دـنوادخ 
هک دننادب  دیاب  ناملسم  ناوناب  ( 25 (؟ دننک شتیاده  هکنآ  رگم  دنک ـ یمن  قح  هب  نومنهر  نینچمه  و  دبای ـ یمن  تیاده  دوخ ، هک  یـسک 

لامعا تافاکم  راچد  ربق  خزرب و  ملاع  رد  دـندُرم و  تبقاع  اما  دـنا ، هدروآ  راب  هب  داسف  ایند  رد  باجحدـب  باـجح و  یب  ناـنز  رایـسب  هچ 
هارمگ یناسنا و  یمالـسا و  باجح  مکح  نداـهن  اـپ  ریز  تمرح و  کـته  يوگباوج  دـیاب  زین  تماـیق  هاـگداد  رد  دـندش و  دوخ  راـجنهان 

زا ترخآ  يارـس  رد  راچان  هب  دـنتخاب و  ار  دوخ  يدوجو  هیامرـس ي  ایند  رد  نانآ  دنـشاب . فارحنا  داسف و  بـالجنم  رد  نارگید  نتخاـس 
تـسا راکـشآ  ناهن و  ياناد  هک  ییادخ  يوس  هب  سپـس  دمآ و  دـهاوخ  ناشغارـس  هب  گرم  زین  هیقب  ماجنارـس  دوب ، دـنهاوخ  ناراک  نایز 

. دزاس یم  هاگآ  دندرک  یم  لمع  هچ  نآ  هب  ار  نانآ  وا  دندرگ و  یمزاب 

نز ندوب  قوشعم  ماقم  ساسا  لزلزت  ه ـ 

ینید یهاگآ  زا  لصاح  یقالخا  لیاضف  تیناسنا و  ورگ  رد  نز  يارب  تیبوبحم  ماقم  ققحت  رهوشو و  نز  ناـیم  نیتسار  هقـالع ي  قشع و 
تفرعم دوشن و  افوکش  یسنج  تاکیرحت  ياه  هنیمز  رثا  رد  اهنآ  یهاوخ  تقیقح  یبلط و  یهاگآ  دادعتـسا  یتقو  اما  تسادخ ، هب  نامیا  و 
بوبحم قوشعم و  ماقم  هتـشگ و  لزلزتم  تسا ، یقالخا  لیاضف  اـنامه  هک  تبحم  قشع و  ياـه  هیاـپ  دـنکن ، دـشر  نیتسار  ناـمیا  ینید و 

دش و دهاوخ  دودحم  اهنآ  لاثما  يراد و  هچب  يراد ، هناخ  یناوهش ، روما  هریاد ي  رد  ًافرص  وا  هب  رسمه  هجوت  دور و  یم  نیب  زا  نز  ندوب 
. دـش دـهاوخ  نشور  رتشیب  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  عوضوم  نیا  تسا . هداوناـخ  ماـظن  رد  نز  هیحور  تیـصخش و  هب  بیـسآ  نیرت  گرزب  نیا 

رسمه لیـصا  ياهزاین  رگیدمه و  تخانـش  كرد و  انامه  هک  كرتشم ، یگدنز  زاین  نیرت  یـساسا  زا  يرهوش  نز و  نینچ  هک  نیا  نمض 
. دسانشب ار  شیوخ  رسمه  هلمج  زا  نارگید  دناوت  یمن  دشاب ، هتخانشن  ار  دوخ  تمظع  شزرا و  هک  یـسک  اریز  دنـشاب ، یم  مورحم  تسا ،

ققحت نامیا  نید و  هیاس ي  رد  زج  هک  تسا ، هداوناخ  ماظن  رد  قشع  تبحم و  يانب  ریز  یـسانشرسمه  یـسانش و  نتـشیوخ  تسا  یهیدـب 
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روط هب  هکلب  دنک ، یم  دیدهت  ار  هعماج  اهنت  هن  روبزم  ياهرطخ  اه و  بیسآ  نیا  هک  تسا  نآ  هجوت  روخرد  مهم و  رایـسب  هتکن  دبای . یمن 
هک ارچ  دزاس ، یم  خـلت  اهنآ  ماک  رد  ار  یگدـنز  دریگ و  یم  ار  رگید  فنـص  مه  نانز  ناوناب و  نیا  دوخ  نابیرگ  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم 
یم راتفرگ  هدش  هدینت  ياه  ماد  اهالب و  نیا  ماد  رد  يزور  دننک و  یم  یگدنز  يا  هعماج  نینچ  رد  زین  اهنآ  ندنزرف  رـسمه و  ردارب ، ردپ ،

. دـنزاسب دـنزوسب و  رمع  کی  اسب  هچ  دـنرخب و  دوخ  ناج  نت و  هب  ار  يدایز  تامیالمان  تالکـشم و  دـیاب  یناـنز  نینچ  نیارباـنب  دـنوش .
هک نیا  رگم  تشاد ، دهاوخ  لابند  هب  ار  یکاندرد  باذع  تسا و  گرزب  لاعتم  دـنوادخ  دزن  اهرطخ  نیا  زا  مادـک  ره  هانگ  هک  نیا  نمض 

. دشاب هدشن  مامت  يدرف  رب  یهلا  تجح 

 : اه تشون  یپ 

هیآ ( 65  ) قالط - 6 هیآ 50 . ( 6  ) ماعنا - 5 هیآ 149 . ( 3  ) نارمع لآ  - 4 . 32 هیآ نامه ، - 3 هیآ 30 . ( 9  ) هبوت - 2 هیآ 20 . ( 7  ) فارعا - 1
ج1، نآرق ، ماـیپ  - 11 هـیآ 11 . ( 58  ) هلداـجم - 10 هـیآ 28 . ( 35  ) رطاـف - 9 هـیآ 18 . ( 3  ) نارمع لآ  - 8 هـیآ 151 . ( 2  ) هرقب - 7 . 12
، هغالبلا جهن  - 15 ص183 . ج1 ، راونلاراحب ، - 14 ص382 . ج5 ، نیلقثلارون ، زا  لقن  هب  یفاـک ، - 13 هیآ 10 . ( 67  ) کلم - 12 ص100 .
-20 هیآ 36 . ( 10  ) سنوـی ر.ك : - 19 ص199 . نامه ، - 18 ص 28 . ج1 ، نامه ، - 17 ص348 . ج2 ، مکحلاررغ ، - 16 هبطخ 103 .
هیآ 117؛ ( 23  ) نونمؤم هیآ 24 ؛ ( 21  ) ءایبنا هیآ 70 ؛ ( 33  ) بازحا 104و143و148 ؛ هیآ ( 6  ) ماعنا هیآ 104 ؛ ( 5  ) هدئام ياه  هروس  ر.ك :
ر.ك: - 24 هیآ 111 . ( 2  ) هرقب - 23 هیآ 36 . ( 17  ) ءارسا - 22 ص39 . ج7 ، هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  - 21 و ... هیآ 4 ؛ ( 46  ) فاقحا

هیآ 35. ( 10  ) سنوی - 25 هیآ 105،58،57،51 . ( 5  ) هدئام هیآ 15 ؛ ( 4  ) ءاسن هیآ 56و74 ؛ ( 7  ) فارعا هیآ 150 ؛ ( 6  ) ماعنا ياه  هروس 

یبلط تلیضف  یقالخا و  ترطف  رب  بیسآ  .2

یهاوخ تلیضف  ترطف 

لیاضف تالامک و  هب  ناـسنا  يرطف  هقـالع ي  لـیم و  دـبات و  یم  یمدآ  كاـپ  ترطف  هنزور ي  زا  هراومه  یهلا  تـالامک  تافـص و  راونا 
رد ناـهج  راـگدرورپ  فدـه  ور  نیا  زا  دـناشک ؛ یم  اـهنآ  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  ياـه  تلـصخ  راونا  هب  لـیم  ناـمه  یقـالخا 
ارچ دوش ، هتـسارآ  دنوادخ  تالامک  هب  نآ  شرورپ  وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  یبلط ، لامک  یقالخا و  ترطف  ساسا  رب  اهناسنا  شنیرفآ 

ات دشاب  هتشاد  ار  دنوادخ  لیاضف  تافص و  دیاب  هدنیامن  هفیلخ و  تسا و  هدش  هدیرفآ  نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ناسنا  هک 
تمدـخ دوخ  ناعون  مه  هعماج و  هب  دـنک ، ارجا  نیمز  يور  ار  يدـیحوت  ياه  هماـنرب  یهلا  قـالخا  اـب  دـشاب و  قداـص  وا  رب  هفیلخ  ناونع 

زا فده  قالخالا ؛ َمراکم  ّمتُال   ِ ُثُِعب اّمنإ  دـیامرف : یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنادرک . تیادـه  يدـبا  تداعـس  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  دـیامن و 
رد يونعم  یقالخا و  ياه  ییابیز  هب  هتـسارآ  حور  بلق و  اهنت  هک  نیا  امک  ( 1 . ) دوب هنامیرک  تاکلم  لیاضف و  مامتا  لـیمکت و  نم  تثعب 

(2 .) تسا شخب  تاجن  دیفم و  ناسنا  يارب  ترخآ 

همیرک قالخا  هب  زاین  أشنم 

دقاف یناد و  ياوق  نادجو و  ترطف و  لقع و  نوچ  مه  روعـش ؛ كرد و  دـجاو  یلاع و  ياوق  نایم  هک  دراد  دوجو  هوق  نیدـنچ  ناسنا ، رد 
أشنم هک  تسا  طیرفت  ای  طارفا  یناسفن  ِیعیبط  ياوق  ياضتقا  دیآ ، یم  دوجو  هب  فالتخا  لایخ  بضغ و  توهش و  دننامه  روعـش  كرد و 

لیاضف أشنم  روما و  رد  يور  هنایم  لیدـعت و  یلاع ، ياوق  ياضتقا  اما  دـشاب ، یم  تسیاشان  یناسناریغ و  لامعا  رودـص  یقـالخا و  لـیاذر 
نایم وس و  کی  زا  هلیخم  همهاو و  هوق ي  اب  هلقاع  هوق ي  نایم  ینورد  يریگرد  تسا . یناسنا  ياهراتفر  کین و  لامعا  رودص  هدیدنسپ و 
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ياوق تموکح  هطساو  هب  یناسفن  ياوق  لیدعت  هب  ناسنا  زاین  أشنم  رگید ، يوس  زا  یناسفن  طرش  دیق و  یب  ياه  هتساوخ  اب  يرطف  تالیامت 
لیاضف وترپ  رد  اهنت  ار  یناگدنز  تقیقح  ياراوگ  معط  ناسنا ، تسا . هلضاف  قالخا  هب  ندیسر  هجیتن  رد  یحو و  هیاس ي  رد  یحور  یلاع 
هتـسارآ یهاوخدوخ و  ّتینم و  زا  ییاـهر  ینورد و  يونعم و  يدازآ  رگید ، ناـیب  هب  دیـشچ ؛ دـهاوخ  یعمج  يدرف و  يوکین  هدیدنـسپ و 

. دهد یم  شمارآ  افص و  ناسنا  هب  هدرک و  شخب  تذل  اراوگ و  ار  یگدنز  یناسنا  یهلا و  تافص  هب  ندش 

هلضاف قالخا  تیمها 

تسا حور  مداخ  رازبا و  ندب  اریز  تسا ، وا  یحور  یقالخا و  تیصخش  تافص و  هولج ي  رولبت و  ناسنا ، ياهراتفر  اه و  تکرح  همه ي 
نیاربانب دنک ؛ یم  هشیدنا  رکفت و  زغم ، کمک  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  دونـش و  یم  دـنیب و  یم  نابز  شوگ و  مشچ و  هچیرد ي  زا  حور  و 

هب دروآ و  یمرد  تمدخ  هب  هعماج  دوخ و  تداعـس  حالـص و  ریـسم  رد  ار  ندـب  دـشاب  یهلا  لیاضف  یلاع و  تافـص  هب  هتـسارآ  حور  رگا 
یهاوخدوخ ریسم  رد  ندب  دشاب ، هدش  فصتم  قلختم و  هدیهوکن  تسپ و  تافص  هب  یمدآ  رگا  اما  دراد . یماو  وکین  هتـسیاش و  ياهراتفر 

ِناسنا ور  نیا  زا  داد . دـهاوخ  رارق  یهاـبت  ضرعم  رد  ار  نارگید  دوخ و  هجیتن  رد  هدـمآرد و  زیارغ  مادختـسا  هب  عورـشمان  تاوهـش  اـه و 
تاجن یناسفن  زیارغ  تاوهـش و  یگدرب  يروحمدوخ و  زا  دوش ؛ یم  همیب  تافارحنا  اه و  شزغل  ربارب  رد  یلاـع ، تافـص  قـالخا و  ياراد 

هیامرـس ي دوش ؛ یم  ظفح  هلـضاف  قالخا  وترپ  رد  وا  یناسنا  تمارک  فرـش و  دنک ؛ یم  هدافتـسا  یتسرد  هب  تاناکما  ملع و  زا  دبای ؛ یم 
یگدـنز نیریـش  معط  هدشراکـشآ و  یقیقح  تاـیح  نیرب  ـالاو و  هرهچ ي  دـنام و  یم  نوصم  یگتـسسگ  لاوز و  رطخ  زا  شنید  گرزب 

دوجو قلخ  نسح  زا  رتاراوگ  یگدـنز  قلُخلا ؛ نسُح  نم  أنهأ  َشیِع  ـال  دـنیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  تفاـی . دـهاوخ  ققحت 
ساسحا رگیدـکی و  هب  تمدـخ  دـبای و  یم  شیازفا  تبحم  فطاوع و  هدـش ، کیدزن  مه  هب  اـهلد  قـالخا ، نسح  هیاـس ي  رد  ( 3 .) درادن

هداوناخ و رد  یعقاو  تیبوبحم  تزع و  لماع  اهنت  رگید ، يوس  زا  دوش . یم  رتدیدش  نارگید  شیوخ و  يادخ  دوخ و  ربارب  رد  تیلوئـسم 
رادروخرب یتاذ  تمارک  شزرا و  زا  اـه  ناـسنا  یتاذ  تیـصخش  یناـسنا ، یلاـع  قـالخا  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  همه  نیاو  تسا  هعماـج 

نارگید دوخ و  قوقح  هب  ـالاو ، قـالخا  هب  قلختم  درف  نیارباـنب  ( 4 .) میدیـشخب تمارک  مدآ  نادـنزرف  هب  ام  مدآ ؛» ینب  انمرک  دـقل  : » تسا
دنـسپن و مه  نارگید  يارب  يدنـسپ  یمن  دوخ  رب  هچنآ  : » هک دـهد  یم  تبثم  خـساپ  شیوخ  ینورد  ساـسحا  نیا  رب  دراذـگ و  یم  مارتحا 

يرگادوـس يور  زا  یـصخش و  ناـیز  دوـس و  ساـسا  رب  نارگید  اـب  وا  هطبار ي  هاوـخب .» مه  نارگید  يارب  یهاوـخ  یم  دوـخ  يارب  هچنآ 
یم یـصخش  عفانم  زا  هک  تسا  یقالخا  نینچ  هیاپ  رب  تشگ ؛ دهاوخ  راوتـسا  یقالخا  ياه  شزرا  تیناسنا و  هیاپ ي  رب  هکلب  دوب ، دهاوخن 

بِهُذ قلخلا  ُنسُح  دـندومرف : ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیامن . یم  راـثیا  هتـشاد و  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  درذـگ و 
گنراگنر ياهلگ  اب  زبسرس  ناتـسوب  هک  نآ  هجیتن  ( 5 .) دراد هارمه  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  وکین  تافـص  قالخا و  ةرخـالاو ؛ ایندـلاریخب 

لیاضف ياه  لگ  اب  زبسرـس و  اوقت  نامیا و  ناتخرد  اب  زین  ناسنا  ناتـسوب  رگا  تسا . نیرفآ  تذـل  شخب و  طاشن  هک  تسا  وبـشوخ  ابیز و 
هتفای و شمارآ  طاشن و  اهنآ  دوجو  زا  دوخ  لوا  هبترم  رد  تشگ ، شخب  تذـل  نیریـش و  وکین  رادرک  ياه  هویم  اب  رطعم و  ابیز و  یقالخا 

دـشر ور ، نیا  زا  دننک . یم  تذل  شمارآ و  طاشن و  بسک  هدش و  رطعم  وا  يدوجو  تاکرب  زا  عامتجا  نایفارطا و  هاگ  نآ  درب ، یم  تذل 
. تسا نتشیوخ  تیوه  تیصخش و  زا  یمهم  شخب  نتفرگ  هدیدان  نآ  زا  تلفغ  مزال و  رایسب  ترطف  نیا  ندناسر  تیلعف  هب  و 

هعماج رد  هلضاف  قالخا  شقن 

، يراکمه نواـعت و  ساـسا  رب  یعاـمتجا  یگدـنز  دوش و  یم  ققحم  هعماـج  رد  شتداعـس  لاـمک و  هک  یعاـمتجا  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
، دشابن رارقرب  نانآ  نایم  یهلا  یناسنا و  دعاوق  طباوض و  رگا  ددرگ و  یم  رسیم  نارگید  ربارب  رد  اه  يریگ  عضوم  اه و  ترشاعم  طباور و 
، تسین نکمم  وکین  قالخا  وترپ  رد  زج  عامتجا  درف و  دـشر  تمالـس و  دوب . دـهاوخ  طوقـس  رطخ  ضرعم  رد  هعماـج  تفرـشیپ  تاـیح و 
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، اهزواجت اه ، فالتخا  هک  نانچ  مه  تسا ؛ رـسیم  هدـیمح  قـالخا  وترپ  رد  هعماـج  حالـص  شمارآ و  زیمآ ، تملاـسم  یتسیزمه  داـحتا و 
زمر هک  سب  نیمه  هعماج  رد  قالخا  شقن  تیمها  رد  تسا . یقالخا  طباوض  تیاعر  مدـع  یناسفن و  لیاذر  رثا  رد  اه  ینماان  تافارحنا و 

تیاعر مدع  ای  یقالخا  مراکم  اه و  شزرا  تیاعر  هبرجت ، لقع و  یحو و  هاگدید  زا  ندمت  تلم و  کی  طوقس  طاطحنا و  ای  یلاعت  اقب و 
نیتـسار ناوریپ  اـه و  ناـسنا  هک  تسا  نآ  شتمه  ماـمت  یناـسنا ، یهلا و  هغبـص ي  اـب  تسا  ینید  هک  زیزع  مالـسا  ور  نیمه  زا  تساـهنآ ؛

. دیامن فصتم  یقالخا  مراکم  هب  نورد ، هیکزت  حلاص و  لمع  نامیا و  تفرعم و  هیاس ي  رد  ار  شیوخ 

تیناسنا تیصخش و  رامعم  هناگی  نامیا  نید و 

دنوادخ تخانش  تیناسنا ، ساسا  . دشاب یم  راوتسا  تسا  یناسنا  لامعا  یقالخا و  لیاضف  انامه  هک  تیناسنا  يانبم  رب  اراوگ  هبیط و  تایح 
تیصخش هدنزاس ي  لوصا  نیرت  یـساسا  هب  خسار  داقتعا  انامه  هک  يدیحوت  نامیا  تساهنآ . هب  نامیا  ینید و  فراعم  يریگارف  لاعتم و 

ِتمظع و  دـنک ، یم  ظفح  یفدـه  یب  یچوپ و  ساسحا  ّریحت و  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يزاس  ناسنا  هدـیقع ي  اهنت  تسا  یناسنا  تمارک  و 
اهدادعتـسا و دیادز ، یم  ار  لیاذر  لیدعت و  ار  زیارغ  دـهد ، یم  رارق  لماکت  يارجم  رد  هدومن و  نییبت  ار  تایح  هفـسلف ي  ناسنا و  تیوه 

ربارب رد  یناور  یگتفرگ  ضاـبقنا و  زا  ار  ناـسنا  دزاـس و  یم  یهلا  هتــسیاش و  ار  راــتفگ  رادرک و  شرورپ و  ار  يرطف  هوقلاــب  تــالامک 
اب یلاع  تدـحو  ساسحا  یعون  نامیا ، يرآ  دـنادرگ . یم  اراوگ  يو  ماک  رد  ار  اهنآ  دـشخب و  یم  تاجن  یگدـنز  بئاصم  تالکـشم و 
اب یتح  دـنک و  یم  اطع  وا  هب  یمئاد  ینورد  رورـس  طاشن و  کـی  دـهد و  یم  یمدآ  هب  شنیرفآ  فدـه  گـنهآ و  رد  یناـسنا  دارفا  ماـمت 
هب دبای ؛ یم  شیازفا  یهلا  يایلوا  دـنوادخ و  رادـید  ياقل  فرـش  يدـبا و  تفایـض  هب  ندـش  رت  کیدزن  هیام و  نارگ  رمع  اهلاس  تشذـگ 

مالس و نیرفآ  رورس  نیشنلد و  نحل  اه و  هتـشرف  لابقتـسا  اب  هک  تسین ، گرم  تذل  زا  رترب  نیتسار  نانمؤم  يارب  یتذل  چیه  تهج  نیمه 
هک نیقتم ـ  نانآ ـ  نولمعَت ؛» ُمتنک  امب  ۀَّنجلا  اولُخدا  مکیلع  ٌمالـس  نولوقَی  نیبّیَط  ُۀـکئالملا  مُهیّفوَتَت  نیذـلأ  : » ددرگ یم  زاغآ  نانآ  تراشب 
هب دیداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  امـش ، رب  مالـس  دنیوگ : یم  اهنآ ـ هب  و  دـننک ـ یم  ناشحور  ضبق  دـنکاپ ، هک  یلاح  رد  ناگتـشرف 

نامیا تلیـضف  هیاس ي  رد  ناسنا  تسا ، ناحبـس  يادخ  اب  هلماعم  تعیب و  نامیا ، تقیقح  هک  تسا  ور  نآزا  همه  اهنیا  ( 6 .) دییآرد تشهب 
همه ي هاـگ  نآ  دـشورف ، یم  ملاـع  راـگدرورپ  هب  تشهب  ربارب  رد  ار  شیوـخ  تیدوـجوم  ماـمت  یمالـسا  تاداـقتعا  ریاـس  دـنوادخ و  هـب 
هب هجوت  اب  یقیقح  نمؤم  تهج  نیمه  هب  دشاب . یمن  زیاج  وا  نذا  نودب  ریغ ، کلم  رد  فّرـصت  هجیتن  رد  هتـشگ ، دنوادخ  کلم  شدوجو 

یملع و نوئـش  مامت  اب  دریگ و  یمن  رظن  رد  ار  قح  ياقل  اضر و  هب  لین  زج  شیوخ  راـتفر  تاـیح و  داـعبا  همه ي  رد  ناـمیا ، تقیقح  نیا 
يامیس بلق و  یهلا و  وا  رادرک  تافص و  قالخا ، بیترت  نیدب  دنک و  یم  عافد  ناج  ّدح  رس  ات  نآرق  مالسا و  یشزرا  ماظنزا  دوخ  یلمع 

مهل َّنأـب  مَهلاومأ  مهـسفنأ و  نینمؤملا  نم  يرتـشا  هللا  ّنإ  : » دـیامرف یم  رورپ ـ تمارک  باـتک  نیا  نآرق ـ  هک  ناـنچ  ددرگ ، یم  یناروـن  وا 
ناش لاوما  اه و  ناج  نانمؤم  زا  دنوادخ  میظعلا ؛» ُزوفلا  وه  کلذ  هب و  ُمتعیاب  يّذلا  ُمکعیَِبب  اورـشبتساف  هللا  نم  ِهدهعب  یفوأ  نم  و  ۀـّنجلا ...

. دـشاب یم  شدـهع  هب  دـنوادخ  زا  رترادافو  یـسک  هچ  و  دـشاب ... نانآ  يارب  هللاءاـقل ـ  میعن و  تشهب ـ  ربارب ش  رد  هک  درک  يرادـیرخ  ار 
تیاهن نیا  ( 7 .) تسا امش ـ يارب  یگرزب ـ  يزوریپ  نیا  دیا و  هدرک  دنوادخ  اب  هک  یـشورف  دیرخ و  هلماعم و  هب  امـش  رب  داب  تراشب  نونکا 

ار ناسنا  یتسه  ابیز  هچ  اما  تسوا  ياه  ییاراد  ناسنا و  کلام  هک  نیا  ندوب و  شخب  یتسه  دوجو  اب  هک  تسا  راگدرورپ  تبحم  فطل و 
شیوخ لاصو  دوهـش و  تشهب  مه  هداد و  رارق  تسا  تیاهن  یب  تذـل  لیاسو  بهاوم و  رد  قرغ  هک  یتشهب  مه  ار ، نآ  ياهب  درخ و  یم 

نز زا  معا  ناسنا ـ  تمظع  تسا  نیا  تسین . هسیاقم  لباق  یتشهب  ذیاذل  بهاوم و  زا  کی  چیه  اب  نایاپ  یب  تذل  ریظن و  یب  تمعن  نیا  هک 
دوبعم و مه  هک  ایند  هناخ  تراجت  رد  دسانشب و  ار  دوخ  ياهب  شزرا و  هک  نآ  طرـش  هب  تسا ؛ دوجو  ملاع  تادوجوم  فرـشا  هک  درم ـ و 
ار دوخ  هناهیفس و  هن  دنک  یشورفدوخ  هنالقاع  ایند ، یناف  عورشمان و  ياه  یشوخ  رویز و  رز و  مه  تسوا و  يرتشم  یتسه  ملاع  بوبحم 
هک يراب  تبکن  یشورفدوخ  نآ  اب  اتمه  یب  یشورفدوخ  نیا  نیب  تسا  يرایسب  فالتخا  هچ  دشورفن . تیدبا  تشهب  نیرفآ و  ناج  هب  زج 
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دتس داد و  نینچ  رطاخ  هب  رادافو  نانمؤم  هب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دزاس . یم  هابت  ار  یمدآ  تسه  ناریو و  ار  تیـصخش  ریـسا و  ار  لقع 
يراختفا گرزب و  تسا  یتفارـش  نامیا  ور  نیا  زا  دیامن ؛ یم  یفرعم  ینامرهق  رایعم  میظع و  يزوریپ  ار  نآ  دهد و  یم  تراشب  يریظن  یب 

، تفع تعاجش ، تماهـش ، تلادع ، تقادص ، تمکح ، تفرعم ، لیبق  زا  هدیمح  تاکلم  الخا ق و  لیـصحت  ساسا ، نیا  رب  ریظن . یب  تسا 
ياهروتـسد میلاعت و  يانبم  تیناسنا  يالاو  میرح  هب  لوصو  هرخـالاب  و  تماقتـسا ، ربص ، يراداـفو ، تیلوئـسم ، ساـسحا  یگدـنب ، تریغ ،

وا و یبلق  دوهـش  اقل و  فرـش  گرزب و  دنوادخ  دزن  رد  تیبوبحم  اهنآ  يارجا  نماض  هناوتـشپ و  هک  تسا  مالـسا  نیبم  نید  شخب  تایح 
یـسفنا و ياه  هناشن  تایآ و  يرطف و  ياه  تیادـه  قیرط  زا  اهنت  هن  هلا  سدـقا  تاذ  تسا . یهلا  ياهرفیک  اه و  میرکت  اه و  شاداپ  ریاس 

ياه هزومآ  ینآرق و  تایآ  هار  زا  هکلب  تسا  راکـشآ  ناسنا  ناـهج و  شنیرفآ  رد  هک  يا  هدـننک  هریخ  غورف  لـالج و  هوکـش و  یقاـفآ و 
تمارک و يدـنوادخ ، تلالج  تمظع و  هراب ي  رد  شیوخ ، ناوریپ  اه و  ناسنا  هب  ار  يا  هدـنزرا  یلاع و  ياه  شنیب  یهاـگآ و  زین  ینید 
. دهد یم  اهنیا  ریغ  ترخآ و  خزرب و  ایند و  رد  دـب  کین و  لامعا  مسجت  باتزاب و  ازج و  یگدـنز ، يالعا  فدـه  ایند و  یناسنا ، تفارش 

هدیچ ناوارف  ياه  هشوت  ملاع  نیا  زا  دیاب  تسا . تیدبا  امش  یلصا  نطو  دیتسه و  ترخآ  دنزرف  امـش  هک  دزومآ  یم  اهنآ  هب  اه  شنیب  نیا 
شزرا میرح  هب  مدق  تسا ـ  ناسنا  یلماکت  ریـس  دـنمدوس  هشوت  داز و  هناگی  هک  اوقت ـ لیـصحت  یلاع  ياه  يریگ  فدـه  الاو و  تمه  اب  و 
قالخا نطاب ، يزاس  كاپ  همـشچرس ي  فراعم  هنوگ  نیا  تفرعم  دـیزاس . مهارف  دوخ  يارب  اـبیز  داـبآ و  یترخآ  هداـهن و  تیناـسنا  دـنم 

زاس تیـصخش  قیاقح  فراعم و  زا  راشرـس  هک  دومرف  ررقم  ار  اه  تداـبع  هلمج  زا  فیاـظو  وس ، رگید  زا  تسا . حـلاص  لاـمعا  لـضاف و 
نیا ات  دشاب  یم  یهلا  لدع  هاگداد  رد  روضح  تمایق و  هنحص  گرم و  رفس  ندش  مسجم  یتوکلم و  روما  فده و  أدبم و  روآدای  تسا و 

نیمضت وا  یلماکت  تایح  ظفح و  یناسنا  يالاو  تمارک  شزرا و  دبای ، شرورپ  ناج  رد  یقالخا  يونعم و  ياه  شزرا  دیحوت و  ًالمع  هک 
سفن رد  جـیردت  هب  تموادـم  رارکت و  رثا  رد  قح  رکذ  دای و  حـلاص و  لمع  اریز  دوش ، هتخاس  یلاع  وحن  هب  وا  تقیقح  تیوه و  ددرگ و 

ایبنا و دـننامه  ار  یلماک  ياه  ناسنا  موس ، يوس  زا  دـیآ . یمرد  یقالخا » هکلم ي   » سپـس و  تداع »  » هاـگ نآ  تلاـح »  » تروص هب  یمدآ 
یم تاـیح  هوسا ي  نیرترب  لـماکت و  لـماع  نیرت  مهم  دنتـشگ و  رختفم  تیدوبع  تیناـسنا و  ماـقم  جوا  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 

رد ات  داد  رارق  ناشبلق  رد  ار  ینارون  تاوذ  نآ  تبحم  داتـسرف و  لامک  بلاط  لدرادیب و  شیدنادازآ و  نانز  نادرم و  همه ي  يارب  دنـشاب 
هناوتشپ لماع و  هناگی  زا  تلفغ  بجوم  هک  يروما  همه ي  اب  اهنیا ، رانک  رد  دندرگ . یهلا  بوبحم  یلاعتم و  اهنآ ، هب  یسأت  تبحم و  هیاس 

زا تاجن  يارب  نتـشیوخ  رب  تیمکاح  نامیا و  تفرعم و  مهف و  ربارب  نامیا ، اب  ناسنا  تسا . هدومن  هزرابم  دوش  یم  تیناسناو  قالخا  میظع 
نآ لاصو  فرش  هب  لوصو  لاعتم و  دنوادخ  تبحم  رکش و  ببس  هب  اهنیا  زا  رترب  تعاطا و  کین  تارمث  هب  لین  و  تیـصعم ، موش  بقاوع 

یناسناریغ لامعا  یقالخا و  ياه  تلیذر  زا  زین  نازیم  نامه  هب  هجیتن  رد  دشاب ، یم  دـنب  ياپ  یهلا  ياه  نامرف  نیناوق و  هب  اتمه ، یب  لیمج 
هب ددرگ و  یم  هتـساریپ  تسا ، شیوخ  راگدرورپ  زا  ندش  بوجحم  بجوم  هک  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  يانبمرب  یگدـنز  یلک  روط  هب  و 
زار تیناسنا ، يانبم  تیـصخش ، رامعم  هناگی  تفرعم  نامیا و  نید ، نیارباـنب  ددرگ . یم  نّیزم  هنادنـسپادخ  ياـهراتفر  هناـمیرک و  قـالخا 

اب هزیتس  قح و  زا  رارف  تلع  يرایشوه ، لقع و  ریدخت  هیام  تلفغ  تلاهج و  نامیا ، فعض  ینید ، یب  تسا و  یگنازرف  زمر  یتخبـشوخ و 
لماع یناسنا و  نیناوق  لوصا و  نتشاذگ  اپ  ریز  همشچرس ي  اه ، تسیاشان  اه و  تلاذر  زمر  سفن ، رب  تیمکاح  رد  یناوتان  زار  نتشیوخ ،

قح وحم  هشیدنا ي  ییادز و  شزرا  ياتسار  رد  نانمـشد ، یبیرخت  تسایـس  ساسا ، نیمه  رب  تسا . یمدآ  ياه  يزور  هیـس  اه و  یتخبدب 
شیامن ییامندوخ و  يامنالط  ریجنز  اب  هتفرگ و  هناشن  رخـسمت  نیهوت و  اشحف ، جـیورت  تاهبـش ، داجیا  اب  ار  ینید  ياهرواب  هک  تسا  نیا 

بیسآ ناس  نیدب  دنیامن و  هدنز  ار  یلهاج  موهوم  ياه  شزرا  وحم و  ار  یهلا  ياه  شزرا  دننک و  فیعضت  یگنانز  ياه  هبذاج  راب  تلذ 
هب ار  اه  ناسنا  دنزاس و  دراو  هاوناخ  عامتجا و  دارفا  نانز و  یلـصا  تیوه  يونعم و  ینید و  ياه  شزرا  تیمکاح  رب  يریذپان  ناربج  ياه 

ياه لسن  يرـشب و  رادیب  نادـجو  یهلا و  هاگـشیپ  رد  هک  نیا  يارب  دنمـشوه  هاگآ و  نانز  ور  نیا  زا  دـنناشکب . تیلهاج  كانلوه  تملظ 
ياه شزرا  گنهرف و  هعماج و  دارفا  یناسنا  تیوه  هک  ماع  ألم  رد  باـجح  فشک  ییارآدوخ و  ییاـمندوخ و  زا  دنـشاب  زارفرـس  هدـنیآ 
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دیلپ ياه  هتـساوخ  ریز  ار  دوخ  یتوکلم  یقیقح و  تیوه  هک  ناـنز  نادرم و  لاـح  هب  ادـب  اـما  دـنیامن . یم  زیهرپ  دریگ  یم  هناـشن  ار  یهلا 
دنهاوخ تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  ناهانگ ، نیگنس  راب  اب  دیشچ و  دنهاوخ  ار  يراوخ  تراقح و  خلت  معط  نانیا  دنا ، هدومن  ریسا  ناهنپ و 

هئارا ام  هب  تیناسنا  مالسا و  تمظع  كرد  تخانـش و  يارب  یبلاج  سایقم  تیناسنا ـ  گرزب  یبرم  ملعم و  نآ  ع ـ)  ) یلع نانمؤمریما  درک .
، دیـسانشب هدرک  كرت  ار  نآ  هک  ار  یـسک  لاح  هک  نیا  رگم  تخانـش  دیهاوخن  ار  لامک  دشر و  تقیقح  امـش  دینادب  دـیامرف : یم  هداد و 

نآرق هب  کسمت  و  دـیوش ، هاـگآ  هتـسکش  ار  نآ  هک  یـسک  تیعـضو  هب  هک  نیا  رگم  درک  دـیهاوخن  ذـخا  ار  یهلا  باـتک  ناـمیپ  دـهع و 
زا ار ـ نآ  هب  لمع  و  نآرق ، نامیپ  لامک ، دشر و  ار ـ نآ  سپ  دیسانشب ، هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآ  هک  ار  یـسک  هک  نیا  رکم  درک  دیهاوخن 

شدوخ دـض  اب  يزیچ  ره  هک  تسا  یلک  لصا  ناـمه  نیا  ( 8 .) دنتـسه لهج  گرم  ملع و  تایح  ثعاب  نانآ  اریز  دـینک ، بلط  اهنآ  لـها 
زا یناور  دُعب  رد  ردام و  مسج  ریش  زا  ینامـسج  هبنج ي  رد  كدوک  هک  هنوگ  نامه  يرآ ، اهدادضاب .» ءایـشالا  فرعت  : » دوش یم  هتخانش 

هیذغت عون  ود  زا  یکی  رد  لالخا  ددرگ و  یم  نیمضت  هبنج  ود  ره  رد  شدشر  تمالس و  دبای و  یم  شمارآ  هدرک و  هیذغت  وا  تبحم  ریش 
، تعیبط هنیس ي  زا  رگا  زین  هتفای  غولب  ياه  ناسنا  ام  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  كدوک  یناور  یحور و  ای  یعیبط  تایح  هفطاع ، ریـش  هژیو  هب 

ریش هیذغت  میبای . یم  تسد  شمارآ  هب  هتشگ ، نیمأت  حور  يالتعا  مسج و  تشادهب  میشونب  تبحم  ریـش  تعیرـش ، هنیـس  زا  تیدام و  ریش 
يونعم یحور و  تایح  نداتفا  رطخ  هب  بجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  هنیس ي  زا  ریـش  هیذغت  نودب  يدام  تعیبط  ناتـسپزا 

. تسا تیناویح  هب  لزنت  تیناسنا و  طوقس  نآ  ماجرف  هک  دوش  یم 

تیناسنا قالخا و  طوقس  رد  یباجحدب  یباجح و  یب  شقن 

دننامه یعامتجا  ياه  يرابودـنب  یب  ریثأت  تسا ، يدـیحوت  ینید و  نامیا  اهنت  ناـسنا ، راـتفر  یلاـع و  تافـص  ساـسا  هیاـپ و  هک  اـجنآ  زا 
يرما وکین  قالخا  تفع و  طوقس  فیعـضت و  رد  تسا ، یباجح  یب  تقیقح  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هعماج  نانز  یباجحدب  ییامندوخ و 

: هک تسا  تیعقاو  کی  نیا  تسام و  زا  نوریب  ناهج  اب  ام  حور  یطابترا  ِلپ  اضعا  ریاـس  شوگ و  مشچ و  هک  ارچ  تسا ، نشور  یهیدـب و 
ار دوخ  ياج  يونعم  ياضف  دوشن و  تیاعر  ایح  فافع و  هب  طوبرم  روما  هعماج  رد  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دای .» دنک  لد  دنیب  هدـید  هچ  ره  »

هعماج دارفا  رکف  دنایورب ، ناناوجون  ناناوج و  ياه  لد  رد  ار  توهش  رذب  دهدب و  یناوهش  زیارغ  نتخاس  رو  هلعـش  ییامندوخ و  ياضف  هب 
رب رظان  رضاح و  هراومه  هک  دوخ  يادخ  زا  دوش و  یم  هدیشک  تاوهش  تمس  هب  یـشزرا  یتایح و  روما  زا  رـسمه ، نودب  ناناوج  هژیو  هب 

يداو هب  دـنراد و  یم  مدـقم  تسا  ترخآ  هک  یقیقح  یناگدـنز  رب  ار  ایند  تقوم  یگدـنز  دـننام و  یم  لـفاغ  تسا ، دـب  کـین و  لاـمعا 
ـ  یناسنا لیاضف  يانبم  ساسا و  هناگی  قیرط  نیدب  دـنوش . یم  هدیـشک  عورـشمان  تاوهـش  یقالخا و  ریغ  یناسنا و  ریغ  طباور  كانتـشحو 

تافـص درک : دـهاوخ  دـیدهت  ار  هعماج  درف و  یگرزب  تارطخ  هجیتن  رد  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  تمایق ـ  ادـخ و  هب  ناـمیا 
، داسف تنوشخ ، تنایخ ، تیانج ، ملظ ، دـننامه  تسیاشان  راـتفر  لاـمعا و  دـهد ؛ یم  دنـسپان  هلیذر و  تافـص  هب  ار  دوخ  ياـج  هدیدنـسپ 

افوکش نادنزرف  یهاوخ  تلیضف  یقالخا و  دادعتـسا  دبای ؛ یم  شیازفا  هعماج  رد  نارتخد  ندوبر  هژیو  هب  ییابر ، مدآ  ینماان و  يراکهزب ،
هنتف نیا  شتآ  یطیارـش  نینچ  رد  دوش . یم  داجیا  نانآ  رد  هناراکهزب  هناراگزاسان و  ياهاتفر  دوش و  یم  روگ  هب  هدـنز  اسب  هچ  هتـشگن و 
نانچ تخوس ؛ دـنهاوخ  شتآ  نیا  رد  زین  نانآ  هداوناخ ي  دوخ و  تفرگ و  دـهاوخ  ارف  مه  ار  از  بیـسآ  نانز  دوخ  نماد  تارطخ ، اـه و 
دندش لافغا  توهش  ناگنسرگ  طسوت  ای  دنتفرگ و  رارق  فنع  هب  زواجت  دروم  هک  ینارتخد  رایـسب  هچ  دندش ؛ راتفرگ  اهنآ  زا  يرایـسب  هک 

رثا رد  دنتخاس و  هابت  ای  لتخم  ار  شیوخ  یقالخا  یلاع و  اهدادعتسا  هک  ییامندوخ  نانز  رایسب  هچ  دنتخاب و  ار  تفع  تراکب و  هیامرس  و 
هک دنـشاب  رظتنم  دـیاب  زین  هیقب  تشگ . نازوس  منهج  هب  لیدـبت  نانآ  نیریـش  یگدـنز  ناشنادـنزرف ، ای  ناشنارـسمه  ای  اهنآ  یقالخا  لوحت 

دنوش رادیب  هدـشن  رید  ات  هک  نیا  رگم  دـنوش ، راتفرگ  شیوخ  راتفر  تبوقع  شتآ و  رد  هتفرگ و  ار  اهنآ  نماد  لمعلا  سکع  نوناق  يزور 
(9 « ) ٌمیحر ٌروفَغ  ُهللاو  : » تسا نابرهم  نامیا  لها  هب  تبسن  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دننک  ناربج  ار  دوخ  ياه  هتشذگ  هدومن و  هبوت  و 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


 : اه تشون  یپ 

، راونالاراحب - 5 هیآ 70 . ( 17  ) ءارسا - 4 ص389 . ج71 ، راونالاراحب ، - 3 هیآ 89 . ( 26  ) ءارعش - 2 ص149 . ج3 ، هـمکحلا ، نازیم  - 1
هیآ 27. ( 9  ) هبوت -9 هبطخ 147 . هغالبلا ، جهن  - 8 هیآ 111 . ( 9  ) هبوت - 7 هیآ 32 . ( 16  ) لحن - 6 ص387 . ج71 ،

ینیرفآ ابیز  یتسود و  ابیز  ترطف  رب  بیسآ  .3

یبلط لامج  ترطف 

ياه ییابیز  هب  شیارگ  زاغآرس  هک  تسا  ناسنا  ناور  لیـصا  داعبا  حور و  هوکـشرپ  ياه  هولج  زا  رگید  یکی  یهاوخابیز ، يرنه و  سح 
هب دوخ  يدوجو  يراتخاس  ینطاب و  تشرس  ساسارب  یناسنا  ره  تسا . فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یقیقح  رنه  شیادیپ  أشنم  يدام و  يونعم و 
مه دریگ و  یم  رارق  یعیبط  يدام و  ياه  ییابیز  یـساسحا و  یبدا ، یقالخا ، ياه  ییابیز  ریثأت  تحت  تسا و  دـنم  هقالع  لامج  ییاـبیز و 

یشاقن قیقد و  فیرظ و  عیانص  اه ، شزرادض  اه و  شزرا  مسجت  تغالب ، تحاصف ، هک  تسا  ینیرفآ  ابیز  يرنه و  دادعتـسا  ياراد  نینچ 
. تسا يرطف  سح  نیا  شرورپ  رثا  رد  اهنیا  لاثما  و 

حور مسج و  تنیز 

. تسا اهنآ  تقیقح  اب  بسانتم  هک  تسا  يروما  هب  ود ، نیا  زا  کی  ره  نتـسارآ  تنیز و  تسا ؛ يدام  مسج  یتوکلم و  حور  ياراد  ناسنا 
ندش هتـسارآ  تسا . یتوکلم  حور  شخب  تنیز  یقالخا  يونعم و  ياه  ییابیز  يدام و  مسج  هدنهد ي  شیارآ  یعیبط  يدام و  ياهرویز 
نآرق يدام . یمـسج و  ياه  تنیز  رد  يور  هنایم  لداعت و  ظفح  طرـش  هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  مالـسا  نید  يوس  زا  ود ، ره  هب 
تسا نیمز  يور  رب  هچ  نآ  ًالمَع ؛» ُنسحأ  مُهیأ  مهُولبِنل  اهل  ًهنیز  ِضرألا  یَلع  ام  انلعَج  ّانإ  : » دیامرف یم  یعیبط  ياهرویز  هراب ي  رد  میرک 

ياه تنیز  هیآ ، نیا  ساـسارب  ( 1 .) دـنهد یم  ماجنا  ار  لمع  نیرتهب  ناشمادـک  هک  مییامزایب  ار  نامدرم )  ) اـهنآ اـت  میراد  رارق  نیمز  تنیز 
مُکیلإ َّببَح  هللا  َّنکلو  : » دـیامرف یم  یحور  ياـه  تنیز  هراـب ي  رد  تسا و  مسج  هـلمج  زا  يداـم  روـما  نـیمز و  هدـننک ي  اـبیز  ینیمز ،
ياهلد رد  ار  نآ  دـنادرگ و  بوبحم  امـش  رظن  رد  ار  نامیا  دـنوادخ  نایـصِعلاو ؛» َقوسُفلاو  رفُکلا  ُمکیلإ  هّرَکو  مُکبوُلق  یف  ُهنّیَز  َنامیالا و 
يراتفر یقالخا و  ياه  ییابیز  تیناسنا و  يانبم  يدـیحوت ، نامیا  ( 2 . ) دـنادرگ دنـسپان  ناتیارب  ار  ینامرفان  قسف و  رفک و  تسارآ و  امش 

اه و یبوخ  همه  تسا و  تمایق  دـنوادخ و  هب  راوتـسا  خـسار و  نامیا  یحور ، ياه  ییابیز  یقالخا و  لئاضف  همـشچرس  یتراـبع  هب  تسا ؛
يدیحوت ینامیا و  ترطف  ساسارب  هدش و  نیزم  ادـخ  هب  نامیا  رویز  اب  اه  ناسنا  ياه  بلق  یتقو  نیاربانب  تسا ؛ هتفهن  نامیا  رد  اه  ییابیز 

همه يرطف  بوبحم  هدیدرگ و  هتسارآ  هنوگادخ  قالخا  لئاضف و  تالامک ، رذب  هب  اه  لد  مامت  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، هدش  هدیرفآ 
ترطف هدـییاز ي  ناسنا ، یبلط  لامج  ترطف  سپ  دـسرب ؛ بولطم  لامک  هب  هتـشگ  افوکـش  نامیا ، تقیقح  وترپ  رد  دـیاب  تسا و  اه  ناسنا 

. تسا لیمج  دنوادخ  هب  قشع  دیحوت و 

شنیرفآ هفسلف  یتسود ؛ ابیز  سح 

هنیمز هداد و  رارق  دوخ  لاصو  لامج و  هب  ندیـسر  مه  ار  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  تسا و  نارک  یب  لیمج  تیاهن و  یب  يابیز  دـنوادخ ،
ياه باتک  ناربمایپ و  نداتـسرف  اب  نوریب  رد  یلاـع و  تاـساسحا  ترطف و  لـقع و  هار  زا  یمدآ  نورد  رد  ار  ـالاو  فدـه  نیا  هب  ندیـسر 

، ناـسنا شنیرفآ  زا  فدـه  هک  ددرگ  یم  نشور  تسا ، ییاـبیز  لاـمج و  ياـیوج  بلاـط و  ناـسنا  رگا  ور  نیا  زا  دوـمن . مـهارف  ینامـسآ 
یلـصا فده  نیاربانب  تسوا . اب  دنیاشوخ  شخب و  تذل  رادید  هجیتن  رد  قلطم و  يابیز  لیمج و  نآ  تالامک  قالخا و  هب  ندـش  هتـسارآ 
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دوشب وا  لامج  هنییآ ي  رهظم و  دیاب  ناسنا  هک  تسا  يدنوادخ  لامج  يونعم و  یقالخا و  ياه  ییابیز  ییارگابیز ، ترطف  نیا  هاگتـساخ 
نآ هک  دنـشاب  یم  ییاـه  هنییآ  تسوا و  ضحم  لاـمج  زا  يوـترپ  هک  اـه ـ ییاـبیز  ریاـس  زا  ددرگ و  نیزم  وا  ياـه  لاـمک  تافـص و  هب  و 

ینورد لیم  سح و  نیا  هک  نآ  هصالخ  دربب . هرهب  لیمج  تاذ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  هباثم  هب  دنهد ـ یم  ناشن  ار  لیمج  تقیقح 
لامج ردنا  میدیود  وت  قشع  رد  شتآ  بآ و  داب و  نوچ  میدینش  دوخ  ناج  زا  تلامج  هزاوآ ي  تسا . یمدآ  یلاع  نأش  يرطف و  روما  زا 

رانک رد  یتسودابیز  سح  يارب  یعرف  فده  ود  ساسا ، نیا  رب  ( 3) میدیرب اه  هچ  رگنب  رب ، ام  ناج  هب  یتسد  دندیرب  اه  تسد  رگ  فسوی 
سح نیا  وترپ  رد  یناسنا  یهلا و  نیتسار  ياه  شزرا  یگدـنز و  ياـه  تقیقح  هک  نآ  تسخن  دراد : دوجو  یلـصا  فدـه  نآ  هب  لوصو 

زا دبای و  شیارگ  اه  تیعقاو  اه و  شزرا  تمـس  هب  کیرحت و  وج  تقیقح  ياه  ناسنا  یتسودابیز  سح  ات  دوش ، ریوصت  نییبت و  يرنه و 
هب هدومن و  هتـسارآ  ابیز و  لادـتعا ، دـح  رد  ار  دوخ  یعیبط  تایح  مسج و  ناسنا ، هک  نآ  رگید  دـنیوج . يرود  اه  لطاب  اه و  شزرادـض 

، یگدنز ات  دنک ، جراخ  یتخاون  کی  تلاح  زا  ار  نآ  دشخبب و  یناور  طاسبنا  طاشن و  هداوناخ  ماظن  هژیو  هب  یگدـنز ، هب  تفاطل و  حور ،
. دبای ققحت  نآ  يالاو  فادها  راوتسا و  هداوناخ  ناینب  هتشگ ، اراوگ  نیریش و 

شیامزآ هتوب ي  رد  اه  ناسنا 

هتـسیاش یـسک  هچ  دوش  نشور  ات  دـیامن  یم  یفرعم  اه  ناسنا  شیامزآ  يارب  يا  هلیـسو  ار  يدام  ياه  تنیز  نیا  دـنوادخ  تلع  نیمه  هب 
بوبحم ابر و  لد  هک  دنا  یهلا  ناحتما  هتوب ي  رد  اه  ناسنا  مامت  نیاربانب  ( 4 «. ) المَع ُنسحأ  مهّیأ  مهُولبِنل  : » دهد یم  ماجنا  ار  لمع  نیرت 

دـیابر و یم  ار  ناشیاه  لد  هدومن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  يدام ، ياه  تنیز  ابیز و  ياه  هرهچ  ایآ  تساه ؟ تنیز  زا  کی  مادـک  نانآ 
هعماج رد  ییارآدوخ  يدیلقت ، یطارفا و  ییارگدم  یتسرپ ، لمجت  ایند ، هب  یگتسب  لد  دننامه  تشز ، ياهراتفر  تسپ و  روما  هب  هجیتن  رد 
نامه هب  ار  لد  هدومن  هتفیش  بوذجم و  ار  نانآ  یهلا ، يونعم و  ياه  ییابیز  ای  دننک و  یم  هدنسب  دیلپ  ياه  سوه  تاوهـش و  کیرحت  و 

نامیا و يدنمدرخ ، لقع و  نازیم  دارفا و  یقیقح  تیـصخش  یهلا ، شیامزآ  نیا  رد  دنراپـس ؟ یم  لیمج ـ  دنوادخ  یلـصا ـ  هناخ  بحاص 
دنوش یم  ایند  قرب  قرز و  رد  قرغ  ایآ  یناف ؟»  » هب ای  دنراپس  یم  یقاب »  » هب لد  ایآ  هک  ددرگ  یم  نشور  نانآ  تماقتـسا  هدارا و  صالخا ،

نیغورد يامنرنه  تمس  هب  ار  نآ  ای  دنراد  هناقداص  یعقاو و  ییامنرنه  ینیرفآابیز ، يرنه و  سح  وترپ  رد  ایآ  نیرفآ ؟ ابیز  لامج  وحم  ای 
يوس زا  دـنهد ؟ یم  هولج  ابیز  ار  تاوهـش  اه و  شزرادـض  ای  دنـشک  یم  ریوصت  هب  ار  اه  شزرا  اـه و  تقیقح  اـیآ  دـنزاس ؟ یم  فرحنم 

یم راچد  طیرفت  طارفا و  هب  ای  دـننک  یم  دوخ  هشیپ ي  ار  يور  هنایم  لادـتعا و  هار  يدام ، یمـسج و  ياـهرویز  زا  هدافتـسا  رد  اـیآ  رگید 
مکحتسم ار  هداوناخ  ناینب  هدیشخب و  تیمیمص  افص و  طاشن و  ترارح ، یگدنز  هب  هناخ ، رد  ییارآدوخ  اب  نامیا  یعدم  ِنانز  ایآ  دنوش ؟

دنوش و یم  لوغشم  تسا  یهلا  ياه  مرح  هک  اه  لد  ندوبر  اه و  توهـش  کیرحت  هعماج و  رد  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هب  ای  دنیامن  یم 
هک تسا  یتفگش  سب  ياج  دننز ؟ یم  زابرس  نآ  زا  دنرادنپ و  یم  تقـشم  رپ  تخـس و  يراک  ار  نآرق  رظن  دروم  ِباجح  فافع و  تنیز 

یکدـنا زج  ترخآ  ربارب  رد  ایند  یگدـنز  هرهب ي  نیا  اب  دـنا !؟ هدـش  یـضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  رذـگدوز  یگدـنز  هب  يرایـسب  هنوگچ 
(5 «. ) ٌلیلق الإ  هرخآلا  یف  اینّدلا  هویَحلا  ُعاتَم  امَف  : » تسین

يروص ياه  ییابیز  ربارب  رد  تیصخش  نتخابن  هار 

هب ار  نتـشیوخ  تمارک  تمظع و  دزابن و  ابیز  ياه  هرهچ  يروص و  ياه  هبذاج  ربارب  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  نیا  يارب  هویـش  نیرت  یـساسا 
یب لیمج  نآ  يونعم  رادید  هللاءاقل و  انامه  اهنآ  سأر  رد  هک  تسوا  راظتنا  رد  ترخآ  رد  هچ  نآ  هب  مئاد  هجوت  دراپسن ، یـشومارف  تسد 
هُّرق نم  مَهل  یِفُخا  ام  ٌسفن  ُملعَت  الَف  : » دـشاب یم  ناسنا  یتفرعم  لـماکت  جوا  هک  تسا  نآ  زا  لـصاح  دودـحمان  جاـهتبا  تذـل و  تیاـهن و 
هدـش هتفهن  نیتسار ـ  نانمؤم  نانآ ـ  يارب  ددرگ  یم  اـه  مشچ  ینـشور  هیاـم ي  هک  میظع  ياـه  شاداـپ  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه  ٍُنیعأ ؛»
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لامج لامک و  تسوا  راـظتنا  رد  هچ  نآ  هک  تفریذـپ  یم  ار  تقیقح  نیا  یمدآ  رگا  دـسیون : یم  يرفعج  یقت  دـمحم  همـالع  ( 6 . ) تسا
، تخاب یمن  يروص  ياه  ییابیز  امن و  لامک  زیچان  رایـسب  ياه  هدیدپ  هب  ار  دوخ  زگره  درادن  یتیاهن  زرم و  دـح و  هک  تسا  یهلا  يالاو 

شریذـپ نیا  اب  الاو . لامج  لامک و  هب  دوعـص  يارب  درک  یم  یقلت  يا  هیلوا  تامدـقم  ار  اهنآ  تقیقح  رد  دروآ  یم  تسد  هب  ار  اـهنآ  رگا 
هدننک هصالخ  تقوم  يروص و  ياه  یلیل  هب  ار  دوخ  ییارگ  تیاهن  یب  يوجادخ و  ِنم  دنتسناوت  یم  عماوج  ياه  نونجم  هک  دوب ـ یقطنم 
یعیبط حطـس  دـناوت  یم  اهنت  تروص  ّتیبذاج  هک  دـندیمهف  یم  دنـشورفن و  بل  ود  ینیب و  کی  وربا و  ود  مشچ و  ود  رد  گرزب  ِنم  نآ 
دناوت یمن  زگره  دراد ، یهلا  يالاو  لامج  لامک و  هب  نازوس  قایتشا  هک  نم  يالاو  رایسب  حوطـس  نآ  اما  دزاسب و  دونـشخ  اضرا و  ار  نم 

يدـنوادخ تیاهن  یب  لامج  لد ، مشچ  اب  هک  يدرف  هک  نانچ  مه  ( 7 . ) ددرگ سوبحم  مشچ  گنر  لکـش و  ود  وربا و  طخ  ود  نادنز  رد 
. درذگب تسا ، نیرفآ  ابیز  زا  يوترپ  هک  يروص  ياه  ییابیز  زا  دناوت  یم  یتحار  هب  دنک ، هدهاشم  ایند  نیمه  رد  ار 

نوگانوگ تاهج  زا  نآ  هب  يدبا  زاین  حور و  نتسارآ 

هراشا

: تسا هفیرش  هیآ  نیا  تسا ـ  هدنزومآ  ياه  سرد  یلاع و  ياه  هتکن  ياراد  هک  میرک ـ  نآرق  زاس  تشونرـس  مهم و  رایـسب  تایآ  زا  یکی 
نادنزرف يا  نورّکّذَـی ؛» مُهّلَعل  هللا  ِتایآ  نم  کلذ  ٌریخ  کلذ  يوقّتلا  ُساِبل  ًاشیر و  مُکتآؤَس و  يراُوی  ًاساِبل  مُکیلَع  انلزنأ  دَـق  مدآ  یَنب  ای  »
نتشیوخ اوقت و  سابل  یلو  ددرگ ، یم  امش  تنیز  هیام ي  دناشوپ و  یم  ار  امش  هاگ  مرـش  مادنا و  هک  میداتـسرف  یـسابل  امـش  يارب  ام  مدآ 

ياه تمعن  روآدای  اهنآ  دـیاش  دـشاب ، یم  دـنوادخ  ياه  هناـشن  تاـیآ و  زا  اـهنیا  تسا . رتهب  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  تفلاـخم  ربارب  رد  يراد 
ینامز ات  ندـب  رهاظ و  سابل  هب  زاین  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، یگـشیمه  دـیدش و  تنیز ، سابل و  ود  ره  هب  ناسنا  زاـین  ( 8 .) دنوشب دنوادخ 

دنچ لولعم  رما  نیا  تسا و  یگـشیمه  يدبا و  حور  نتـسارآ  نطاب و  سابل  هب  زاین  یلو  دـنک ، یم  یگدـنز  ایند  نیا  رد  صخـش  هک  تسا 
: تسا زیچ 

تروص لامج  ظفاح  تریس ،  لامج  فلا ـ 

ماما تسا ؛ نآ  هدـننک ي  تیوقت  ناسنا و  تروص  لامج  یعیبط و  ياه  تنیز  ظفاح  نطاب  تنیز  ناونع  هب  هدـیمح ، لـیاضف  اوقت و  ساـبل 
دشر يانعم  هب  تغل  رد  تاکز  ( 9 «. ) تسا تفع  ینماد و  كاپ  ییابیز  تاکز  فافعلا ؛ لامجلا ، هاکز  : » دنا هدومرف  یثیدـح  رد  ع )  ) یلع
دشر ییافوکش و  ثعاب  سفن  اب  راگزاس  روما  تاوهش و  رد  لادتعا  تفع و  هک  تسا  نیا  تیاور  نومـضم  تقیقح  نیاربانب  تسا ، ومن  و 

ناسنا و يدوجو  راتخاس  قبط  رب  لمع  تکرح و  اریز  ددرگ ، یم  يرهاظ  ییاـبیز  تیوقت  يرادـهگن و  هیاـم ي  یحور و  ياـه  ییاـبیز  و 
تسا و نیتسار  طاشن  شمارآ و  هب  ندیـسر  هجیتن  رد  زیارغ و  لیدـعت  یلاع و  ياه  ییاناوت  یگدـنلاب  بجوم  نآ ، یعقاو  ياـهزاین  نیمأـت 
هک نیا  رب  هوالع  دـشاب . یم  يدنمتداعـس  یتمالـس و  زاغآرـس  يرهاظ و  یمـسج و  ياـه  ییاـبیز  شیازفا  يرادـهگن و  زمر  عوضوم  نیا 

لامج و شیازفا  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  دـیآ ـ یم  تسد  هب  مالـسا  ینارون  ياهروتـسد  هب  لمع  طابترا و  رثا  رد  هک  تروص ـ  تینارون 
بجوم نآ  ياـهزاین  ندروآرب  شیدوـجو و  ناـمتخاس  ساـسا  رب  يرـشب  هتخاـس ي  زا  تسرد  هدافتـسا ي  هک  نیا  دـننامه  دراد ؛ ییاـبیز 

نانز نادرم و  رایـسب  هچ  دناسر . یم  بیـسآ  نآ  يراگدنام  تمالـس و  هب  نآ  زا  تسردان  يرادرب  هرهب  هتـشگ و  رتشیب  رمع  يراگدـنام و 
هدیدرگ و یبصع  یمـسج و  یناور ، ياه  يرامیب  راچد  تافارحنا ، اه و  یهارمگ  هب  ندش  راتفرگ  يونعم و  لامج  دوبن  رثا  رد  هک  ورابیز 

ياه هبذاج  تروص و  لامج  هدـننک  تیوقت  ظفاح و  نز ، تریـس  لامج  اـیح و  تفع ، نیارباـنب  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  يرهاـظ  لاـمج 
. دشاب یم  وا  يایح  تفع و  راکشآ  ياه  قادصم  زا  هعماج ، رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و  زا  زیهرپ  هک  تسوا  يرهاظ 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مسج تنیز  هدننک ي  لیدعت  حور ،  تنیز  ب ـ 

طیرفت طارفا و  زا  ار  ناسنا  اوقت ، سابل  هب  ندش  نیزم  دـیامن ؛ لیدـعت  لرتنک و  ار  یمدآ  راتفر  لماک  روط  هب  دـناوت  یم  ینورد  لماع  اهنت 
ییارآدوخ و یتسرپدـم ، یـشزرادض ، ییارگ  لمجت  دراد . یم  نوصم  هریغ ، رهاـظ و  ساـبل  هب  ندـش  هتـسارآ  هلمج  زا  یگدـنز  روما  رد 
ره یگتسارآ  بسانم و  فیظن و  سابل  ندیشوپ  هب  یهجوت  یب  تسا و  مسج  تنیز  رد  يور  هدایز  طارفا و  نامرحمان  ربارب  رد  ییامندوخ 

، دوش یم  تفع  هداج  زا  رـسمه  فارحنا  هب  رجنم  اسب  هچ  هک  رـسمه  يارب  هناخ  طـیحم  رد  هژیو  هب  عورـشم ، لوقعم و  دـح  رد  ینز  درم و 
رد هتسویپ  نمؤم  ناسنا  هک  تسا  یمیقتـسم  هار  زا  فارحنا  اه ، طیرفت  طارفا و  زا  مادک  ره  تسا . رهاظ  نییزت  رد  يراگنا  لهـس  طیرفت و 

دودحم نز و  يامندوخ  ییارآدوخ و  سح  هدننک ي  لرتنک  لماع  نیرت  مهم  بیترت  نیا  هب  دنک . یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  نآ  زامن 
یتسودادـخ تفرعم و  هیاس ي  رد  هک  تسا  تلیـضف  اوقت و  سابل  هب  وا  نطاب  ندـش  هتـسارآ  هنانز ، سلاجم  ای  هناخ  طیحم  هب  نآ  نتخاـس 

يزاسابیز نودب  تروص  رهاظ و  يزاسابیز  رطخ  دـبای . یم  ققحت  ترخآ  رد  يراتفرگ  ایند و  رد  اوران  لامعا  ساکعنا  زا  سرت  نیتسار و 
ورف هناخ  لها  رـس  رب  تشاد و  دـهاوخن  ماود  هک  تسا  مکحم  نوتـس  هیاپ و  نودـب  لّلجم  ابیز و  نامتخاس  رطخ  دـننامه  تریـس ، نطاـب و 

. ددرگ شیوخ  یگداوناخ  یگدنز  لزلزت  دوخ و  تکاله  یتخبدب و  ثعاب  هتسارآ  رهاوظ  نیا  هک  يزور  زا  دیـسرت  دیاب  اذل  دمآ ، دهاوخ 
رسمه يارب  ًافرص  دیاب  هناخ  طیحم  رد  امن  ندب  ياه  سابل  ندیشوپ  مادنا و  زا  یضعب  ندوب  نایامن  نز و  ییارآدوخ  هک  تسا  رکذ  نایاش 
دهاوخ نانآ  فارحنا  زاغآرـس  اسب  هچ  نآ و  بقاوع  سردوز و  غولب  ببـس  هنرگ  دشاب و  دوخ  ناوجون  زیمم و  نادنزرف  رظنم  زا  رود  هب  و 

زین مراحم  دروم  رد  نخـس  نیا  دنک و  یمن  داجیا  یلکـشم  هدـننک ، بلج  كرحم و  ریغ  فیفخ و  شیارآ  یعیبط و  یگتـسارآ  هتبلا  دـش ،
. تسا يراج 

يرهاظ هبذاج ي  يانب  ریز  ینطاب ، لامج  ج ـ 

. دـشخب یم  هبذاج  يرهاظ  لامج  تنیز و  هب  تیناسنا ، اوقت و  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ رهاظ  رویز  لامج و  هبذاج ي  ساسا  نطاـب  ییاـبیز 
دهاوخن تیباذج  ضیرم ، ياهبلق  كاپان و  ياه  مشچ  يارب  ینامز  كدنا  رد  زج  رهاظ ، رویز  ییابیز و  دشابن ، تلیـضف  تفع و  اوقت ، رگا 

ینطاب و لاـمج  یلو  ( 10 «. ) دـشخب یم  تذـل  مشچ  هب  اهنت  نز ، ییابیز  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  برغ  نادنمـشناد  زا  كازلاـب ، تشاد .
تهج نادب  نیا  دنیرفآ . یم  تجهب  تذل و  زین  حور  لقع و  يارب  تسا ، ناگمه  مشچ  تذـل  هیام ي  هک  نیا  رب  هوالع  نز  يراتفر  يابیز 

ییاوقت یب  زا  هک  یساسا ـ  هیاپ و  نینچ  نادقف  دشاب . یم  راوتـسا  تیناسنا  يانبم  رب  یگداوناخ  یعامتجا و  ماظن  رد  ملاس  طباور  هک  تسا 
تمدخ تبحم و  هیاپ ي  رب  هن  یـصخش و  نایز  دوس و  یهاوخدوخ و  ساسا  رب  ار  درف  راتفر  دریگ ـ یم  همـشچرس  دنوادخ  زا  يربخ  یب  و 

. دور یم  نایم  زا  نطاب  یتشز  هبلغ  رثا  رد  رهاـظ  هبذاـج ي  هدرک و  راـت  هریت و  ملاـسان و  ار  طـباور  هجیتن  رد  دـنک ؛ یم  میظنت  نارگید ، هب 
اذل تسا ، رازیب  اوقت ، یب  دارفا  تسیاشان  لامعا  تافـص و  زا  یناسنا ، كاپ  ترطف  نارگید ـ  اب  ترـشاعم  زا  رظن  عطق  اب  هک ـ  نیا  رب  نوزفا 
نز يرهاظ  یگتـسارآ  لامج و  هب  هک  یلماع  هناگی  نیاربانب  دور . یم  نیب  زا  ترطف  رون  هعفاد ي  نادـیم  رد  اهنآ  يرهاظ  لامج  هبذاج ي 

تیباذـج زا  دزاس و  یم  یتشز  هب  لیدـبت  ار  رهاظ  ییابیز  هک  یلماع  اهنت  هک  نیا  امک  تسا ، ینطاب  ییاـبیز  دـشخب ، یم  نیتسار  تیباذـج 
. دشاب یم  هعماج  رد  ییامندوخ  و  یباجح ، یب  ییاوقت ، یب  دیامن ، یم  رود  یعقاو 

ابیز تیصخش  هدیئاز ي  هدنبیز ، ياهراتفر  د ـ

رادرک راتفر و  دنک و  یم  یگدـنز  شیوخ  یحور  تیـصخش  اب  ناسنا ، ًالوصا  تسا . یهلا  یناسنا و  ياهراتفر  ساسا  هیاپ و  ینطاب ، تنیز 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


اه و تین  اوقت ، سابل  هب  هتـسارآ  حور  تسرد و  ياه  هشیدنا  راکفا و  زا  اذـل  تسوا ، تاکلم  راکفا و  زا  يوترپ  تیـصخش و  هدـیئاز ي  وا 
نآرق ریبعت  هب  دوش ؛ یم  رهاظ  تسپ  تشز و  ياـهراتفر  تاـین و  هدولآ ، راـمیب و  حور  لـطاب و  راـکفا  زا  دوش و  یم  رداـص  کـین  لاـمعا 

نیاربانب ( 11 .) دـنک یم  راتفر  شیوخ  تایحور  يوخ و  قلخ و  ساسارب  یـسک  ره  ربمایپ ـ يا  وگب ـ هتلِکاش ؛» یلع  ُلمعَی  ُّلُک  لـُق  : » دـیجم
دراد یملاسان  رامیب و  تیصخش  درف ، هک  دهد  یم  ناشن  نطاب  نییزت  سابل و  زا  تلفغ  ندب و  تنیز  سابل و  هب  نتخادرپ  رهاظ و  نتـسارآ 
لماع تراقح ، هدقع ي  یتیـصخش و  یناور و  ياهدوبمک  ًاساسا  دوب . دهاوخ  بارطـضا  تبکن و  اب  مأوت  هدولآ و  یگدـنز  شا  هجیتن  هک 

يدارفا تسا . هعماج  رد  نانز  ییامندوخ  تلع  نارسپ و  نارتخد و  زا  یـضعب  يوس  زا  هدننک  کیرحت  امن و  تشگنا  ياه  سابل  ندیـشوپ 
یم دـنناوتان ، رمثرپ  دـیفم و  ياهراک  ماجنا  اـب  هعماـج  رد  دوخ  نداد  ناـشن  زا  دـنربخ و  یب  يونعم  ياـه  ییاـبیز  هب  حور  نتـسارآ  زا  هک 

رب یـشوپرس  ًایناث  دـنیامن . عابـشا  ار  شیوخ  ییامندوخ  سح  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  رظن  لوقعم ، ریغ  ياههار  زا  ًالوا  دنـشوک 
اب ياه  ناسنا  ور  نیا  زا  دـنیامن . تیبثت  ار  شیوخ  یعامتجا  بذاک  رامیب و  تیـصخش  هتـشاذگ و  دوخ  یناور  ياـه  لـالتخا  اـه و  هدـقع 

نشور نایب  نیا  اب  دنرازیب . راجنهان  امن و  تشگنا  ياه  سابل  ششوپ  ییارآدوخ و  يامندوخ و  زا  یناور  تمالس  زا  دروخرب  تیصخش و 
ریغ ساسا و  یب  ياه  خساپ  دننک ، یم  توعد  یمالـسا  ياه  شـشوپ  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  هب  خـساپ  رد  نانز  زا  یخرب  ارچ  هک  دوش  یم 

لامعا و هک  یلاح  رد  دشاب .» كاپ  دیاب  لد  : » دـنیوگ یم  لاثم  ناونع  هب  دـننک . یم  شوخ  لد  یهاو  روما  هب  ار  دوخ  دـنهد و  یم  یقطنم 
(12 .) تسا حور  لد و  یگدولآ  رگ  نشور  اهنآ  بولطمان ، ششوپ  راتفر و 

ینامسج یناسفن و  ياه  یتشز  هدنناشوپ ي  اوقت ، تنیز  ز ـ

ناسنا راتفر  رد  اهنآ  ندـش  راکـشآ  زا  دـناشوپ و  یم  تسا ـ  نآ  راتفرگ  یمدآ  هک  ار ـ یناسفن  ياـه  یتسپ  اـه و  بیع  اـهنت  هن  اوقت  ساـبل 
نانچ نآ  اوقت  رون  هبذاج و  دـهد . یم  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  زین  ار  یمـسج  رهاـظ و  ياـه  یتشز  اـه و  بیع  هکلب  دـنک ، یم  يریگولج 

. دنریگ یمن  رارق  هجوت  دروم  نادنچ  نآ  ربارب  رد  رهاظ ، ياه  یتشز  اه و  يدب  هک  تسا  دنمناوت 

شنیرفآ فده  اوقت ؛ تنیز  هب  حور  ندش  نیزم  س ـ 

یم تساه ـ  یتشز  اه و  يدب  زا  یمدآ  هدنرادزاب ي  هک  اوقت ـ سابل  هب  بلق  حور و  نتـسارآ  ندیـشخب و  یلاعت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده 
هب یکیدزن  یناسنا و  تالامک  یقالخا و  کـین  تاـکلم  همه ي  هلـسلس ي  رـس  هک  اوقت  زا  ییـالاو  هجرد ي  هب  كدـنا  كدـنا  اـت  دـشاب ،
َّنإ : » تساهنآ نیرتاوقت  اب  دـنوادخ  دزن  اه  ناسنا  نیرت  یمارگ  هک  ارچ  ددرگ ، قح  هاـگ  یلجت  هاـگرظن و  وا  بلق  دـسرب و  تسا  دـنوادخ 
ود ره  هب  دیاب  شیدنارود  دنمدرخ و  ناسنا  تسا ، یناحور  ینامسج و  دُعب  ود  ياراد  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  ( 13 «. ) مُکیقتأ هللادنِع  مُکمرکأ 

روظنم هب  مسج  زا  هتـشاد و  رظندم  فدـه  ناونع  هب  ار  حور  هک  توافت  نیا  اب  دـشاب ، هتـشاد  مادـک  ره  روخرد  بسانم و  هجوت  دوخ  دـُعب 
دبای و شرورپ  ترطف  رون  هب  هتخیمآ  حور  هک  تسا  نآ  شنیرفآ ، زا  فده  دیامن . هدافتسا  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  يا  همدقم  هلیسو و 
نارک و یب  یگدنز  زا  يرادروخرب  ِیگتـسیاش  تیفرظ و  ات  دوش ، هتـسارآ  یناهج  نآ  ياهرویز  يدنوادخ و  تافـص  یتوکلم و  سابل  هب 

ياهدادعتـسا هوقلاب و  ياه  ییاناوت  دشر  ییافوکـش و  نودب  رگید  ترابع  هب  دبایب . ار  یهلا  یندشان  مامت  ياه  تمعن  يورُخا و  دودحمان 
هک نانچ  مه  دـنک . ادـیپ  يورُخا  میظع  بهاوم  زا  يرادروخرب  يارب  ار  ـالاو  یگتـسیاش  نآ  دـناوت  یمن  یمدآ  یبلط ، تیاـهن  یب  یلاـع و 
زا رتهب  يدـنم  هرهب  اهنآ و  هب  ندیـسر  ییاناوت  تیفرظ و  ات  دوب  زهجم  اضف  اب  بسانم  رازب  ساـبل و  هب  دـیاب  ینامـسآ ، تارُک  هب  نتفر  يارب 

رارق يونعم  یقالخا و  ياه  هبذاج  نادیم  رد  هک  تلیـضف  اب  ياه  ناسنا  ساسا  نیا  رب  دیآ . دـیدپ  یهلا  تردـق  یگرزب و  هدـهاشم  اهنآ و 
یم هدافتـسا  شیوخ  ترخآ  يارب  يا  هشوت  یناسنا  یقطنم و  فادـها  يارب  يرازبا  ناونع  هب  بسانم ، يرهاـظ  ياـه  تنیز  زا  دـنا ، هتفرگ 
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هب رازبا  رگا  اریز  دنیامن ، نآ  ینابرق  ار  یتوکلم  ینامسآ و  ياه  تیباذج  اه و  شزرا  هدومن و  فده  هلماعم ي  اهرازبا  اب  هک  نآ  هن  دننک ،
شزرا نیزگیاج  اه  شزرادض  فرط  نآ  زا  دنوش و  لیدبت  شزرادـض  هب  اسب  هچ  هدرک و  طوقـس  اه  شزرا  دنیـشنب ، یعقاو  فدـه  ياج 

اب امندوخ  دیقال و  نانز  اما  تسا . هداد  رادشه  نآ  هراب ي  رد  نآرق  هک  دوب  دـهاوخ  یمیظع  نارـسخ  نامه  نیا  دـنوش و  یم  یقیقح  ياه 
لباقم رد  دنور و  یم  ینادرگرس  یهارمگ و  اه و  شزرا  لّدبت  تمـس  هب  دنرادیمرب و  ماگ  یلاشوپ  فادها  تهج  رد  لصا ، نیا  زا  تلفغ 

ياه شزرا  جورم  ظفاح و  ناش  تیناسنا  هبذاج ي  دـبات و  یم  تناتم  تلیـضف و  رون  ناشراتفگ  راتفر و  زا  هک  باجح  اب  فیفع و  ناوناـب 
. دنتسین ناسکی  گرزب  دنوادخ  دزن  هتسد  ود  نیا  عطق  روط  هب  تسا . هعماج  رد  اه  شزرادض  هدننک ي  عفد  یناسنا و  یهلا و 

یمسج ياهرویز  يریذپانف  یحور ، ياه  تنیز  يراگدنام  ه ـ 

هراشا

هیامرس انامه  هک  حور  تنیز  اما  تسا ، يدوبان  ضرعم  رد  زین  يدام  ندب  اریز  تسا ، ریذپ  لاوز  رادیاپان و  يدام ، يرهاظ و  ياه  شیارآ 
اه تلاح  همه ي  رد  ایند  رد  اهنت  هن  تسا ؛ ناسنا  اب  هراومه  هدوب و  راگدـنام  حور ـ  ياقب  اب  هارمه  تسا ـ  یقـالخا  يونعم و  گرزب  ياـه 

خزرب و رد  هکلب  دـشخب ، یم  شمارآ  ییابیز و  افـص ، حلـص و  اـنعم ، فدـه و  یگدـنز  هب  تسا و  ناـسنا  يداـه  ملعم و  دراد و  رارمتـسا 
هرفـس ي رـس  سک  ره  دراد و  زورب  روهظ و  ملاع  ود  ره  رد  یقـالخا  تاـکلم  تافـص و  ًاـساسا  تسا . یمدآ  مدـمه  سنوم و  زین  ترخآ 

تروص هب  ناـهج  ود  نآ  رد  هک  تساـهنآ  تیعقاو  تقیقح و  تسا و  شیوخ  يراـتفر  یقـالخا و  يداـقتعا و  ياـه  هشوت  اـه و  هتخودـنا 
. ددرگ یم  رادروخرب  اهنآ  زا  سک  ره  هدـمآرد و  یمنهج  ياه  باذـع  ای  یهلا  دوهـش  اقل و  يـالاو  تمعن  صخـالاب  یتشهب  ياـه  تمعن 

دنمدوس هشوت ي  داز و  اهنت  دنک ، تکرح  دناوت  یمن  هشوت  داز و  نودب  رفاسم  دراد و  شیپ  رد  ار  تیدـبا  رفـس  ملاع  نیا  رد  ناسنا  ًالوصا 
. درادن تکرح  هشوت و  یقتم  ریغ  ناسنا  نیاربانب  ( 14 «. ) يوقّتلا ِداّزلاَریخ  ّنإَف  اوُدّوَزت  : » تسا تلیضف  اوقت و  رفس ، نیا 

بلاج یتیاکح 

دیناد یم  ایآ  دیامرف : یم  هاش  یلعحتف  هب  راوگرزب  ملاع  نآ  دنوش . یم  مامح  دراو  هاش  یلعحتف  اب  هعیـش ـ  ياملع  زا  یمق ـ  يازریم  موحرم 
جات و زا  امـش  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  رد  قرف  دومرف : یمق  يازریم  مناد ، یمن  تفگ : خـساپ  رد  وا  تسیچ ؟ ماـمح  نیا  رد  امـش  نم و  قرف 

... اوقت و یقالخا و  لیاضف  ملع و  زا  هچ  ره  نم  اـما  دـیدمآ ، دـیتشاذگ و  نکتخر  رد  ار  همه  دـیتشاد ، رویز  رز و  یتنطلـس و  ياـه  ساـبل 
هاگیاج شزرا و  هتخانش و  ار  دوخ  ینامـسآ  تیـصخش  هک  یناسک  تداعـس  هب  اشوخ  ( 15 . ) ما هدروآ  اـج  نیا  هب  دوخ  اـب  ار  همه  متـشاد 

هزور همه  هک  یناسک  زا  اتفگـش  و  دـننک . یم  هدامآ  رگید  يارـس  هب  رفـس  يارب  ار  دوخ  دـنا و  هتفای  شنیرفآ  ناهج  رد  ار  شیوخ  يـالاو 
بویع كرچ و  رب  قلخ  ات  دـنزاس ، یم  هتـسارآ  هدرک و  شیارآ  هزیکاپ و  تسا  قلخ  هاگرظن  هک  ار  دوخ  مسج  رهاظ و  يامیـس  تروص و 

يارب هک  ییایازم  ریاس  تسوا و  هاگ  یلجت  قح و  رگ  هراظن  هک  لد  نطاب و  يامیس  تریس و  اما  ددرگ ، نانآ  دنیاشوخ  هتشگن و  علطم  نآ 
. دنراذگ یم  لمحم  ار  نآ  ياه  تلیذر  تافاثک و  هتشاذگ و  ورف  ار  تسا  نورد  لامج 

اهدادعتسا یهابت  ندب و  شتآ  اجبان ؛ ياهرویز  و ـ 

ندـب رب  تسا  شتآ  هکلب  تسین ، یعقاو  شیارآ  تنیز و  اهنت  هن  هعماج  رد  ییامندوخ  حور و  نییزت  هب  تیاـنع  نودـب  ندـب  نداد  شیارآ 
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رد ییامندوخ  فده  اب  هک  ییاه  تنیز  اذل  دنک ، یم  هایـس  هریت و  ار  لامعا  هدـنورپ ي  هدرک و  دوبان  ار  نارگید  دوخ و  ياهدادعتـسا  هک 
نانآ ندب  هدش و  راکشآ  باذع  لکش  هب  لامعا ـ  مسجت  تایاور  تایآ و  ساسارب  ترخآ ـ  ناهج  ربق و  ملاع  رد  دریگ ، یم  ماجنا  هعماج 
هکلب درادن ، ینایز  چیه  اهنت  هن  ندب ، زاجم  لوبقم و  شیارآ  اب  هارمه  نطاب ، ییابیز  تنیز و  اما  دهد . یم  رازآ  ار  ناشحور  هدنازوس و  ار 
تحت یتوکلم  یحور و  ياه  هبذاج  ياه  هصرع  همه ي  رد  نارگید  هک  دوش  رگ  هولج  ابیز  ناـنچنآ  درف  راـتفر  لاـمعا و  دوش  یم  ثعاـب 

قرف ردق  هچ  دشاب . تیناسنا  لامک و  يوس  هب  نارگید  ییامنهار  تیادـه و  هیام ي  اسب  هچ  دـنریگب و  رارق  وا  ینطاب  لامج  هتفیـش  ریثأت و 
داسف هتسد  نآ  دزاس ؛ یم  دابآ  نیا  دنک و  یم  ناریو  نآ  دنک ؛ یم  افوکش  يرگید  دنازوس و  یم  یکی  هتـسد : نآ  هورگ و  نیا  نایم  تسا 

تراشب اهنیا  هب  هک  حالصا  حالص و  هورگ  نیا  و  ( 16 « ) داسَفلا ُّبُحی  ُهللاو ال  : » دیامرف یم  هداد و  رادـشه  اهنآ  هب  نآرق  هک  دراد  یهابت  و 
تحیصن ( 17 . ) دـنک یم  دوخ  تیامح  تبحم و  لومـشم  یتسرپرـس و  ار  ناحلاص  دـنوادخ  نیحلاـصلا ؛» ّیلوتَی  َوُه  و  : » دـیامرف یم  هداد ،

دریمب تعیبط  ییوخ ز  هدـنرد  نیا  رگا  تیمدآ  ناشن  تسابیز  سابل  نیمه  هن  تیمدآ  ناج  هب  تسفیرـش  یمدآ  نت  هک : تسا  نیا  يدـعس 
وت يدید  غرم  ناریط  تیمدآ  نایب  میدینش  یمدآ  زا  مه  متفگ  وت  تحیـصن  هک  مدرک  لضف  نایب  هن  تیمدآ  ناور  هب  یـشاب  هدنز  رمع  همه 

تیمدآ ناکم  تسدـح  هچ  ات  هک  رگنب  دـنیبن  ادـخ  زج  هب  هک  ییاـج  هب  یمدآ  دـسر  تیمدآ  ناریط  ینیبب  اـت  يآردـب  توهـش  دـنب  ياـپ  ز 
هک نآرق  مالک  زار  تسا  نیا  دـشاب و  یم  يدام  كاشوپ  سابل و  هب  زاین  زا  رتشیب  بتارم  هب  اوقت  شـشوپ  سابل و  هب  ناـسنا  زاـین  نیارباـنب ،

اه و شیارآ  یتسرپ و  لمجت  تراسا  دـنب  رد  یمدآ  هک  تسین  هنـالقاع  ور  نیا  زا  تسا ، رویز  ساـبل و  نیرتهب  حور و  تنیز  اوقت ، ساـبل 
زا سپ  درازآ و  یم  ار  نایفارطا  نآ ، نفعت  يوب  هک  دوش  یم  يرادرم  شندب  گرم ، زا  سپ  هک  ارچ  دشاب ، یندـب  لوقعم  ریغ  ياه  ییابیز 
یم روشحم  شتاکلم  تافـص و  اب  هک  يدـبا ـ  یقاـب و  حور  نییزت  شیارآ و  زا  لـباقم ، رد  دـشاپ و  یم  مه  زا  كاـخ  لد  رد  ندـش  نفد 

. ددرگ لفاغ  ربخ و  یب  دوش ـ

نانز ییامندوخ  يرابودنب و  یب  تقیقح  یخزرب  لثمت 

هک یقالخا  یناسفن و  تاکلم  تاین و  دـیاقع ، زا  یحناوج ، لامعا  همه  دوش و  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  ياهراتفر  یحراوج و  لامعا  ماـمت 
اب بسانتم  يا  هرهچ  رت و  لماک  لکـش  هب  ترخآ  خزرب و  ملاع  رد  هک  دنراد  ینطاب  تقیقح و  کی  دـننک ، یم  بسک  یمدآ  حور  بلق و 
زا هک  يدـب  ای  کین  راتفگ  لمع و  ره  رت ، نشور  نایب  هب  دـنیوگ . لامعا  مّسجت  اـی  لـّثمت  نآ  هب  هک  دـننک ، یم  ادـیپ  روهظ  ناـهج  ود  نآ 

یلقع و نطاب  کی  یخزرب و  یلاثم و  نطاب  کی  دنک ، یم  لیصحت  حور  هک  یقالخا  تلیذر  ای  تلیضف  هدیقع و  ره  دنز و  یم  رـس  ناسنا 
ینارون و ابیز و  رایسب  ياه  هرهچ  لکش  هب  دنشاب  حلاص  کین و  لامعا ، رگا  دبای . یم  روهظ  لّثمت و  ربق  رد  نآ  یلاثم  نطاب  دراد ؛ يورُخا 
تشز و رگا  دبای و  یم  تاجن  ربق  تملظ  ییاهنت و  تشحو  زا  دوب و  دهاوخ  سونأم  اهنآ  اب  تمایق  ات  ناسنا  دننک و  یم  ادـیپ  مسجت  رطعم 
رد اهنآ  هیاس ي  رد  ناسنا  دـننک و  یم  ادـیپ  روهظ  نفعتم  هیرک و  تشز و  رایـسب  یناویح  تادوجوم  باذـع و  لکـش  هب  دنـشاب ، حـلاصان 

ناسنا یگدنز  نیب  دبای ؛ یم  مسجت  روهظ و  منهج  تشهب و  يامیس  رد  تمایق  رد  یلقع  نطاب  اما  درب . یم  رس  هب  یتخس  باذع  تشحو و 
رد هک  تسا  ییاهرذب  نوچ  مه  یمدآ  لامعا  تسا و  ترخآ  راز  تشک  ایند  تسا و  میقتسم  هطبار ي  ارس  نآ  رد  تایح  اب  ناهج  نیا  رد 

ملاع نیا  رد  ناسنا  هک  یلامعا  دـنک . یم  تشادرب  رایـسب  ياه  هناد  زا  ییاه  هشوخ  تروص  هب  ومن ، دـشر و  زا  سپ  هدـناشفا و  كاخ  لد 
یمزاب ناسنا  هب  ناـهج  نآ  اـب  گـنهامه  تارییغت  داـیز و  ریثکت  اـب  هتفاـی  شرورپ  تروص  هب  رگید  يارـس  رد  دـنک  یم  تشک  دوخ  يارب 

ياه لگ  شلوصحم  دـناشفیب  لگ  مخت  رگا  تساـیند ؛ هعرزم ي  رد  یناشفارذـب  لوصحم  تشادرب  ورد و  لـصف  ترخآ  نیارباـنب  ددرگ .
ياه تذـل  اه و  تمعن  بیترت  نیدـب  دنیـشن . یمن  راب  هب  راخ  زج  يزیچ  دـیامن  تشک  راخ  رذـب  رگا  تسا و  شخب  طاشن  رطعم و  اـبیز و 

تسا و ناسنا  يویند  لامعا  ياه  هتفای  مسجت  رولبت و  تمایق ، ربق و  ناهج  رد  هجنکـش  لیاسو  اه و  باذـع  نینچ  مه  يورُخا و  یخزرب و 
لامعا تقیقح  هدـهاشم  هتبلا  تسا . شیوخ  رادرک  تاکلم و  دـیاقع و  هرفـس ي  نامهیم  یمدآ  دـشاب و  یم  اهنآ  سفن  لامعا و  دوخ  ازج 
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ناگمه يارب  باوخ  ایؤر و  ملاع  رد  لامعا  زا  یـضعب  تقیقح  یتح  تسا و  رـسیم  ینارون  كاـپ و  فیطل و  ياـه  لد  يارب  ملاـع  نیا  رد 
زا دراد  دوجو  يدایز  تایاور  تایآ و  هراب  نیا  رد  دراد . نابرهم  دـنوادخ  هیحاـن  زا  هّبنت  رادـشه و  اـی  قیوشت  هبنج ي  هک  دـنک  یم  روهظ 
ـ  تمایق زور ـ نآ  رد  هری ؛» ًارـش  ٍهرذ  لاقثم  لمعَی  نم  هرَی و  ًاریخ  ٍهرذ  َلاقثم  لمعَی  نمَف  مُهلامعأ  اوُرِیل  ًاتاتـشأ  ُساّنلا  ُردـصَی  ٍذـئموَی  : » هلمج

راک يا  هرذ  نزو  مه  سک  ره  سپ  دوش . هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دـنوش  یم  جراخ  ربق ـ زا  هدـنکارپ ـ  ياه  هورگ  تروص  هب  مدرم 
ام ًارـضُحم و  ٍریخ  نم  تلِمَع  ام  ٍسفن  ُّلـک  ُدـَجت  َموی  : » دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  ( 18 . ) دـنیب یم  ار  نآ  تقیقح ـ  دـهد ـ ماجنا  رـش  ای  ریخ 

دبای و یم  رـضاح  دب  بوخ و  راک  زا  تسا  هدرک  لمع  هچ  نآ  سک  ره  هک  يزور  ًادیعب ؛»... ًادمأ  هنَیب  امُهنیب و  ّنأ  ول  ُّدَوت  ٍءوس  نم  تلمع 
روهظ لّثمت و  نوماریپ  هک  لـیذ  ثیدـح  همدـقم ، نیا  ناـیب  زا  سپ  19و20 ) . ) دـشاب يدایز  هلـصاف  شتـشز  لمع  وا و  ناـیم  دراد  تسود 

نم و دندومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دوش : یم  نشور  تسا  نانز  یباجحدـب  يرابودـنب و  یب  تقیقح  یخزرب 
ای تیادف  هب  مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  میدرک . هدـهاشم  دـیدش  هیرگ  لاح  رد  ار  وا  میدـش ، دراو  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  همطاف 
ار دوخ  تما  نانز  متفر ، نامـسآ  هب  هک  جارعم  بش  رد  یلع ! ای  دندومرف : ترـضح  تسا ، هتخادنا  هیرگ  هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  هللا ، لوسر 

مشچ رون  نم ! بیبح  دومرف : ردپ  هب  باطخ  س )  ) همطاف دعب  دندومرف . نایب  ار  نانآ  ياه  باذع  تیفیک  هاگنآ  مدید ...، دیدش  باذع  رد 
هک ینز  نآ  اما  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ تسا ؟ هدومرف  ررقم  نانآ  يارب  ار  یباذـع  نینچ  دـنوادخ  هک  هدوب  هچ  نانز  نآ  شور  لمع و  نم !

، دوب نازیوآ  شنابز  هب  هک  ینز  نآ  دیناشوپ و  یمن  مرحمان  نادرم  زا  ار  شیاهوم  هک  دوب  نیا  يارب  دندوب  هدرک  نازیوآ  شیاهوم  هب  ار  وا 
وا اـب  شرهوـش  ندـش  رتـسبمه  زا  دوـب ، نازیوآ  شناتـسپ  ود  هب  هک  ینز  نآ  درک و  یم  تیذا  شناـبز  اـب  ار  شرهوـش  هک  نـیا  رطاـخ  هـب 
یم ار  شندب  تشوگ  هک  یمناخ  دـش و  یم  جراخ  شرهوش  هزاجا  نودـب  هناخ  زا  دوب  نازیوآ  شیاهاپ  هب  هک  ینز  درک و  یم  يراددوخ 

طلـسم وا  رب  اه  برقع  اـهرام و  دوب و  هتـسب  شیاـه  تسد  هب  شیاـهاپ  هک  ینز  درک و  یم  شیارآ  تنیز و  مدرم  يارب  ار  شدوخ  دروخ ،
دومن و یمن  فیظن  ار  دوخ  دروآ و  یمن  اج  هب  ضیح  تبانج و  لسغ  دوب و  سجن  سابل  اب  تفرگ و  یم  وضو  تساـجن  لاـح  رد  دـندوب ،

ینز نآ  تخادـنا و  یم  شرهوش  ندرگ  هب  ار  وا  دـش و  یم  راد  هچب  انز  هار  زا  دوب ، لال  روک و  رک و  هک  ینز  درک و  یم  یتسـس  زامن  رد 
رد تخوس  یم  شندـب  تروص و  هک  یمناـخ  درک و  یم  هضرع  نادرم  رب  ار  شدوخ  دـندرک ، یم  ادـج  یچیق  اـب  ار  شندـب  تشوـگ  هک 

دوب غالا  شندب  كوخ و  شرس  هک  ینز  دوب و  هطـساو  تفع  یفانم  لمع  رد  وا  هک  دوب  نیا  لیلد  هب  دروخ ، یم  ار  شیاه  هدور  هک  یلاح 
ینز رب  ياو  دـندومرف : هللا  لوسر  دـعب  تسا . هدوب  دوسح  ناوخ و  هزاوآ  دوب  گس  تروص  هب  هک  ینز  نآ  اما  دوب و  وگغورد  نیچ  نخس 

(21 . ) دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  نآ  لاح  هب  اشوخ  دنک و  كانبضغ  یضاران و  ار  شرسمه  هک 

يونعم یحور و  ياه  ییابیز  زا  تلفغ  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن 

ألخ يزیرغ و  فعـض  نآ  اب  ناناوج  نادرم و  دوش  یم  بجوم  یناسنا  يـالاو  شزرا  نیا  هب  یهجوت  یب  یمالـسا و  باـجح  میرح  کـته 
رما نیمه  دزاس و  راتفرگ  ار  ناشیاه  لد  فرحنم و  ار  نانآ  ياهرکف  هتفرگ و  رارق  نانز  یسنج  یفطاع و  ياه  هبذاج  ریثأت  تحت  یفطاع ،

هب قوس  وس و  کی  زا  اهنآ  يایازم  مامت  زا  تیمورحم  یقالخا و  یحور و  يالاو  ياه  ییابیز  اـه و  شزرا  زا  يربخ  یب  تلفغ و  زاـغآرس 
هنوگ هب  دوش ؛ یم  رگید  يوس  زا  یمـسج  یعیبط و  ياه  ییابیز  لمجت و  رد  يور  هدایز  طارفا و  یتسرپ و  ایند  ییارگ و  تذل  تاوهش و 

؛ دوش یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نانز  دنمـشزرا  تیـصخش  یتح  هدـیخرچ و  يدام  ياهرایعم  يور  رتشیب  یگدـنز  ياه  خرچ  هک  يا 
هتـشگ و لفاغ  نآ  يزاسابیز  شیوخ و  یتوکلم  تیـصخش  رد  ناهنپ  يالاو  ياه  شزرا  اه و  جـنگ  زا  زین  نانآ  زا  یخرب  هک  هنوگ  ناـمه 

ياـشامت هک  تسا  حـضاو  دـنرادن . ییاورپ  هناـکدوک  ییاـمندوخ  زا  دـنا و  هدـش  هدز  برغ  یبرغ و  نازاسدـم  ناشیدـنادب و  تسد  تلآ 
اب طابترا  هنوگ  ره  یلک  روط  هب  اهنآ و  كرد  زا  لصاح  تقوم  یعیبط  ياه  تذـل  نآ و  ياه  ییابیز  ایند و  هب  یگتـسب  لد  اـه و  تروص 

قوف ياه  تذل  يونعم و  ياه  ییابیز  شخبابیز و  نیرفآ و  تروص  زا  دنک و  لوغشم  دوخ  هب  ناکدوک  نوچمه  ار  ناسنا  هک  یناف  يایند 
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معط ندیـشچن  تیـصخش و  لالتخا  لقادـح  ای  بیرخت  یگتـسکشرو و  هیامنارگ و  رمع  عییـضت  هیام  دـیامن ، لفاغ  یقاـب  يارـس  یعیبط و 
ُراّدَللو ٌوَهل  ٌبَعل و  الإ  اینّدلا  ُهایحلا  ام  و  : » دیامرف یم  هراشا  نادب  میرک  نآرق  هک  تسا  مومذم  يایند  نامه  نیا  دوش و  یم  تایح  ياراوگ 

رتهب ترخآ  يارس  انامه  تسین و  هنادرخبان  ياه  یمرگرـس  هناکدوک و  هچیزاب ي  زج  يزیچ  ایند  نُولقعت ؛» الفأ  نوُقّتَی  نیذِّلل  ٌریخ  ُهرخالا 
هک نیا  زا  نک  رذح  دمحا  يا  هک : میناوخ  یم  جارعم  ثیدـح  رد  ( 22 .) دیـشیدنا یمن  نیا  رد  ایآ  اسراپ ، اوقت و  لها  يارب  تسا  رتوکین  و 
ای ذـیذل  نیریـش و  زیچ  هک  یماگنه  دوش و  یم  نآ  هتفیـش  دـنک  یم  رظن  ایند ـ ياه  ییابیز  درز ـ زبس و  هب  یتقو  هک  یـشاب  ناـکدوک  لـثم 
رد تذل ، ناگدروخ  بیرف  نیا  لَثَم  دیوگ : یم  مالسا  یتیبرت  بتکم  زا  ماهلا  اب  انیس  نبا  ( 23 .) دروخ یم  بیرف  دوش  یم  هداد  وا  هب  شرت 

یتیمها دنرادن و  ییانتعا  ناکدوک  نآ  ياه  يزاب  هب  هک  هدـیزرو  نالاس  گرزب  ربارب  رد  تسا  ناکدوک  لَثَم  فراع  ياه  ناسنا  اب  هسیاقم 
ياهداقتنا نارگید و  دوجو  لمحت  مدـع  ثعاب  ییاـیند  نینچ  اوه  زا  هدـیهر  زج  غلاـب  تسین  ادـخ  درم  زج  دـنلافطا  قلخ  ( 24 .) دنهد یمن 

ذیاذل رهاوظ و  هب  یگتـسبلد  ایند و  بح  اریز  تسا ، ناهانگ  همه ي  هشیر ي  هظعوم و  تمکح و  قح و  زا  زیرگ  تلع  اهنآ و  هدـنزاس ي 
یمُعی و ایندـّلا  ّبُح  ّنإف  اینّدـلا  ِضَفراَف  : » دـیامن یم  راوخ  ار  وا  هدرک و  لال  رک و  روک و  تقیقح ، قح و  ربارب  رد  ار  ناسنا  نآ  رذـگدوز 

(25 «. ) باقّرلا ُّلُذی  مِکُبی و  ُّمُصی و 

 : اه تشون  یپ 

هدجس - 6 هیآ 38 . ( 9  ) هبوت - 5 هیآ 7 . ( 17  ) فهک - 4 يزیربت . سمـش  ناوید  - 3 هیآ 7 . ( 49  ) تارجح - 2 هیآ 7 . ( 18  ) فهک - 1
يا همدقم  - 10 ص384 . ج1 ، مکحلاررغ ، - 9 هیآ 26 . ( 7  ) فارعا - 8 ص358 . ج12 ، هغالبلا ، جهن  ریـسفت  همجرت و  - 7 هیآ 17 . ( 32)

(2  ) هرقب - 14 هیآ 13 . ( 49  ) تارجح - 13 تشذگ . ًالبق  بلطم ، نیا  حیضوت  - 12 هیآ 84 . ( 17  ) ءارسا - 11 ص110 . نز ، یسانشناور  رب 
(7  ) فارعا - 17 هیآ 205 . ( 2  ) هرقب - 16 قالخا . سرد  رد  هتاکرب ـ  تماد  يدراهتـشا ـ  هللا  تیآ  شیامرف  نومـضم  لقن  - 15 هیآ 197 .

پاچ لامعا  مسجت  ناونع  تحت  هدـنراگن  زا  یباـتک  هللاءاـشنإ  - 20 هیآ 30 . ( 3  ) نارمع لآ  - 19 هیآ 6-8 . ( 99  ) هلزلز - 18 هیآ 196 .
ص309. ج8 ، راونالاراحب ، ص13 ؛ ج1 ، ع ،)  ) اضرلا رابخالا  نویع  - 21 تسا . هدش  نایب  نآ  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا  هک  دش  دهاوخ 
ج73، راونالاراحب ، - 25 ص266 . ج14 ، هغالبلا ، جـهن  ریـسفت  همجرت و  - 24 ص22 . ج77 ، راونالاراحب ، - 23 هیآ 32 . ( 6  ) ماعنا - 22

ص75.

شتسرپ دادعتسا  يدیحوت و  ترطف  رب  بیسآ  .4

یتسود ادخ  ترطف 

ساسحا نورد  زا  ار  شیوخ  يادخ  تالامک  تیبوبر و  تیقلاخ و  هدش و  هدیرفآ  يدـیحوت  یهلا و  شیارگ  ترطف و  اب  اه  ناسنا  همه ي 
؛ دـبای یم  دوخ  ناج  قمع  رد  تدابع  تعاطا و  وترپ  رد  ار  وا  اب  طابترا  هب  زاین  دراد و  تبحم  لـیامت و  شتـالامک  وا و  هب  تبـسن  هدرک و 

ریـس لاعتم و  دنوادخ  شتـسرپ  تعاطا و  تسا . يدـنوادخ  تبحم  نوناک  یهلا و  مرح  دـیحوت و  هاگ  هصرع  حور ، لد و  هنحـص  نیاربانب 
لماکت تیـصخش و  يالتعا  شمارآ ، لماع  اهنت  قلطم  لامک  نآ  یقیقح  شتـسرپ  قشع و  هدوب و  يرطف  شیارگ  نیا  هیاپ ي  رب  يدـیحوت 

یم يراوگرزب  تمظع و  ساسحا  هدرک و  ادیپ  تیاهن  یب  لماک  لیمج و  يادخ  هب  لاصتا  تدابع ، تعاطا و  وترپ  رد  ناسنا  تسا ؛ یمدآ 
دهدب تلیذر  ملظ و  يراکهزب و  هانگ و  ّتلذ  هب  نت  هک  دنادب  نآ  زا  رت  فیرش  ار  دوخ  هک  دوش  یم  بجوم  یتمارک  ساسحا  نینچ  دنک .
سدقم تاذ  نآ  رـضحم  رد  هراومه  هک  دنک  یم  ساسحا  تدابع  اب  هک  نیا  امک  دشوپب ؛ ار  یهلا  ياهروتـسد  زا  ینامرفان  ِيراوخ  سابل  و 

همیب تافارحنا  ناهانگ و  ربارب  رد  بیترت  نیدب  دنک و  یم  مرش  دیامن ، تفلاخم  شا  ینید  ياهروتـسد  اب  وا  هاگـشیپ  رد  هک  نیا  زا  هدوب و 
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هب يزور  هدمآ و  ناحبـس  دنوادخ  يوس  زا  هک  دناد  یم  يرفاسم  ار  دوخ  دـبای و  یمرد  ار  یگدـنز  زا  فدـه  رگید ، يوس  زا  ددرگ . یم 
ایهم يدـبا  تفایـض  وا و  ياـیلوا  یهلا و  لاـصو  رادـید و  يارب  ار  دوخ  هتفرگرب و  هشوـت  ترخآ  رفـس  يارب  دـیاب  ددرگ و  یمرب  وا  يوـس 

نآ ياه  تراسا  اـیند و  هب  یگتـسب  لد  زا  دـهن و  یم  بوبحم  ورگ  رد  لد  هدرکن و  یفدـه  یب  یچوپ و  ساـسحا  تهج  نیمه  هب  دزاـس ؛
هک نیا  نمض  یمالسا  ینید و  ياه  تدابع  نیاربانب  ددرگ . یم  رختفم  تسا  يونعم  يدازآ  انامه  هک  يدازآ  تقیقح  هب  دبای و  یم  تاجن 
هب ار  یـشزرا  یقـالخا و  يدـیحوت ، ياـه  سرد  تسا و  يرادـیب  یهاـگآ و  تفرعم و  لیـصحت  يارب  یمیظع  عبنم  اـهنآ  تقیقح  اوتحم و 

يور زا  هک  نآ  رب  طورـشم  دـیامن ، یم  لیدـعت  ار  زیارغ  شرورپ و  زین  ار  یناـسنا  يـالاو  ياهدادعتـسا  هنوگ  نیا  دزوـمآ ، یم  اـه  ناـسنا 
جیاتن هنرگ  دـیامن و  لمع  هجوت و  ناشندوب  هدـنزاس  یمیلعت و  ياـه  هبنج  هب  دـشاب و  بلق  روضح  تین و  صولخ  ( 1 ،) تریصب یهاگآ و 
تایح ناسنا  هب  هدوب و  شخب  تایح  مالـسا  يدابع  ریغ  يدابع و  ياهروتـسد  مامت  هک  نیا  اب  تشاد . دهاوخن  ینادنچ  یتیبرت  یـشرورپ و 

هب هک  نیا  اـت  دـنک ، یم  وا  يوس  هب  تکرح  لـیمج و  دـنوادخ  هب  قشع  زا  راشرـس  ار  بلق  دـشر و  ار  درخ  دـشخب و  یم  يداـم  يونعم و 
: هک نیا  هجیتن  دـیآ . لئان  یتشهب  نادـیواج  ياـه  تمعن  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هب  دـسرب و  وا  فیـصوت  لـباق  ریغ  شخب  تذـل  لاـصو 

لماکت ریسم  رد  نتفرگ  رارق  شیوخ و  ضحم  رقف  یناوتان و  ساسحا  وا و  تمظع  كرد  لاعتم و  دنوادخ  دای  یگدنب ، تدابع و  تقیقح 
: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نانچ  دشاب ؛ یم  تقلخ  فدـه  یتدابع  نینچ  تسا . نیرب  لامک  نآ  يوس  هب  هناقـشاع  تکرح  و 

دای تاعاطا  تادابع و  اب  هک  یـسک  و  مدـیرفاین . تعاطا  تدابع و  يارب  زج  ار  سنا  نج و  ( 2 ( ؛» نوُدـُبعِیل الإ  َسنإلاو  َّنجلا  ُتقلخ  ام  «و 
: دهد یم  رارق  دوخ  صاخ  فطل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  هدوب و  وا  دای  زین  ناحبـس  يادـخ  هراومه  دـشاب ، یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

(3 «. ) مُکرُکذأ ینورکذاَف  »

ناسنا یقیقح  قوشعم  هناگی  قشع و  نیرترب 

ياـهزاین نیمأـت  رد  وا  شقن  رت و  شزرا  اـب  قوشعم  هچ  ره  تسا ؛ قوشعم  بوبحم و  دوـخ  اـه ، قـشع  اـه و  تبحم  شزرا  نازیم  راـیعم و 
هزادـنا نآ  هب  اهنیا  ریغ  لام و  دـنزرف ، رهوش ، نز ، هب  قشع  تبحم و  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  قشع  شزرا  دـشاب ، رتشیب  ناسنا  لـماکت  یعقاو و 

. تسوا یعقاو  قشع  تبحم و  شزرا  نازیم  هب  ناسنا  شزرا  هک  نانچ  مه  دـنراذگ ؛ ریثأت  ناسنا  یلاعت  اهزاین و  نیمأت  رد  هک  دـنراد  شزرا 
تـالامک و عیمج  ياراد  یتاذ و  شدوجو  هدوب و  یهاـنتمان  يدوجوم  وا  هک  ارچ  دـشاب ، یم  لـیمج  دـنوادخ  هب  قـشع  اـه ، قـشع  نیرترب 

لامک هب  ار  وا  نیمأت و  ار  ناسنا  ياهزاین  مامت  تسا و  شنیرفآ  ماظن  ياقب  ثودـح و  تلع  دـشاب و  یم  تیاهن  یب  یقـالخا  ياـه  ییاـبیز 
ناونع هب  ار  ناـسنا  ًاـیناث  تسا . ضحم  لاـمک  هتفرگن و  ریغ  زا  ار  شا  یتـسه  اـتمه  یب  تاذ  نآ  ًـالوا  نیارباـنب  دـناسر . یم  دوخ  بوـلطم 
رامـش یب  ياه  تمعن  زا  ار  وا  تسا ، هتـشاداو  شتمدـخ  هب  ار  تاقولخم  همه  هدـیرفآ و  نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  قولخم ، نیرترب 

هدـننک ي نیمأت  اهنت  تسا و  هدومن  تیادـه  ار  وا  نوریب  زا  نید  یحو و  نورد ، زا  نادـجو  ترطف و  لـقع ، کـمک  هب  هدومن و  دـنم  هرهب 
هب تسا . ناسنا  یقیقح  قوشعم  یتاذ و  بوبحم  اـهنت  اذـل  دـنیوا . ضیف  يارجم  وا ، ریغ  دـشاب و  یم  ناـسنا  یعقاو  شخب  لاـمک  اـهزاین و 

هیاس ي رد  دیاب  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  تبحم  يدـیحوت و  شیارگ  شنیب و  اب  اه  ناسنا  مامت  لد  تهج  نیمه 
تعاطا و تفرعم و  هزادـنا ي  هب  نامیا  اب  دارفا  هک  نانچ  دـبای ؛ شرورپ  وا  ياـه  ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  هصاـخ و  تیـالو  رد  نتفرگ  رارق 
: دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـنتخاس ، هدـنکآ  وا  قشع  زا  ار  دوخ  بلق  ًاضعب  دـنتخاس و  رو  هلعـش  دوخ  ناـج  رد  ار  يرطف  رون  نیا  ناـشنامیا 

سنا ناسنا  يارب  تذل  نیرتالاب  ساسا  نیا  رب  ( 4 . ) دنراد دنوادخ  هب  دیدش  تبحم  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  ًاّبُح هللا ؛» ُّدشأ  اُونمآ  َنیّذلاو  »
قـشع اه و  تبحم  مامت  درادب . تسود  وا  رطاخ  هب  زین  ار  نارگید  دشاب و  وا  تبحم  هاگیاج  طقف  وا  بلق  هک  نیا  تسا و  یقوشعم  نینچ  اب 

فاصتا نازیم  هب  یناسنا  ره  ندوب  نیتسار  بوبحم  هک  نانچ  مه  دنـشاب ، یهلا  تبحم  روحم  رب  هک  دنتـسه  یعقاو  قداص و  یتروص  رد  اه 
یم وا  تیبوبحم  رهظم  هدـش و  یـشان  دـنوادخ  تیبوبحم  زا  شتیبوبحم  تروص  نیا  رد  تسا ، یهلا  تالامک  یقالخا و  ياه  ییابیز  هب  وا 
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دهاوخ نشور  لفاغ  قشاع  رب  رود  نادنچ  هن  يزور  هک  تسا  یناسفن  یـسنج و  تالیامت  ِرـس  زا  يروص و  وا  ندوب  قوشعم  هنرگ  دشاب و 
هدنز قلطم و  ّیح  دنوادخ  نیّدلا ؛» ُهل  َنیصلخم  ُهوعدُاف  وه  الإ  هلإ  ُّیحلا ال  وُه  : » دراد یفیطل  رایـسب  ریبعت  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تشگ .

هتـسیاش یتقیقح  نآ  ینعی  ( 5 .) دـینک صلاـخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دـیناوخب و  ار  وا  سپ  درادـن ، دوجو  وا  زج  يدوـبعم  هک  تسا  یقیقح 
يوگ خساپ  هک  دنک ، شراثن  هتـشاذگ و  وا  هب  قشع  صالخا و  قبط  رد  ار  شا  یتسه  ناج و  دـیاب  ناسنا  تسا و  ندـیزرو  قشع  تبحم و 

هب رصحنم  نیا  دناسرب و  هبیط  تایح  هب  ار  یمدآ  هدوب و  وا  ياهدادعتـسا  ناسنا و  هدننک ي  ایحا  حور و  شخب  تایح  ناج و  ترطف و  زاین 
تایح اهنت  هن  وا  اب  طابترا  اذل  دشاب ، یمدآ  تیناسنا  هدـننک ي  ایحا  نیرفآ و  تایح  دـناوت  یم  قلطم  یح  اهنت  اریز  تسا ، هللا  سدـقا  تاذ 

وا هلیسو  هب  نارگید  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  رارق  یشخب  تایح  رهظم  ار  ناسنا  وا ، هب  لاصتا  هزادنا  هب  هکلب  دشخب ، یم  يونعم  یعقاو و 
بوبحم گرزب و  دنوادخ  قشاع  ّبحم و  ات  تسا  ترطف  نیا  ییافوکـش  ناسنا  زاین  نیرت  مهم  نیاربانب  دـنبای . یم  تسد  یقیقح  تایح  هب 

یلاع زاین  نیا  نیمأت  يرطف و  دادعتـسا  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  شرورپ و  يارب  اهدادعتـسا  تایرطف و  ریاس  ییافوکـش  هک  ناـنچ  ددرگ ؛ وا 
. تسا

هتسیاش رسمه  رایعم 

رد یهلا  تفص  نیا  هک  دیامن  باختنا  دوخ  يارب  ار  يرسمه  هک  تسا  نیا  ناوج  رسپ  ای  رتخد  یتخبـشوخ  تیقفوم و  زمر  ساسا  نیمه  رب 
التعا ناسنا  تیصخش  هب  هداوناخ  ماظن  رد  وا  اب  طابترا  وترپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ ّیح  يادخ  ینیرفآ  بایح  زا  يوترپ  ینعی  دشاب ؛ وا 

ثعاـب یهلا و  شخب  تاـیح  رهظم  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  رـسمه  نخـس ، رگید  هـب  دـناسرب . تداعـس  لاـمک و  هـب  ار  یمدآ  هدیـشخب و 
تبحم و هتسیاش  بوبحم و  یتسار  هب  يرسمه  نینچ  تیصخش ؛ ییارقهق  ریـس  هیام  يدومخ و  رهظم  هن  دوشب ، یمدآ  تیـصخش  یگدنلاب 
ییارآدوخ و اب  هدرک و  هصالخ  هنانز  ياه  هبذاج  شیاـمن  رد  ار  دوخ  تیـصخش  هک  يرتخد  تسوا . هب  ندرک  تمدـخ  ندـیزرو و  قشع 

یم دوخ  داهن  رد  هتفهن  ياه  جنگ  یناسنا و  ياهدادعتـسا  ِنمرخ  هب  شتآ  اهنت  هن  هلیـسو  نیدب  دنک و  یم  تنطیـش  هعماج  رد  يرگ  هوشع 
نیا زا  ات  دهد ، یم  رارق  یهابت  طوقس و  ضرعم  رد  ار  تیناسنا  قالخا و  دزاس و  یم  دوبان  ار  هعماج  دارفا  يونعم  ياهدادعتـسا  هکلب  دنز ،

فارحنا هانگ و  ریسم  رد  هک  يرسپ  ای  دنک ، جاودزا  وا  اب  دیابرب و  رسمه  ناونع  هب  ار  یبلق  بلج و  دوخ  هب  ار  ناوج  کی  رظن  دناوتب  قیرط 
رارقرب یگداوناخ  كرتشم  دـنویپ  وا  اب  ات  تسا  فیفع  يرتخد  لافغا  ددـص  رد  یناطیـش ، ياه  گنرین  اـه و  هلیح  اـب  دـنک و  یم  تکرح 

ار دوخ  یتوکلم  تیوه  یتاذ و  تیصخش  ود  ره  رگلافغا  رسپ  نیا  هچ  رتخد و  نآ  هچ  دنرادن . يرسمه  يارب  یگتـسیاش  مادک  چیه  دنک ،
رگایحا یهلا و  یـشخب  تایح  رهظم  دنناوت  یمن  اذل  دـنا ، هدرک  روگ  هب  هدـنز  شیوخ  یناسفن  ياه  سوه  اه و  یهاوخدوخ  راز  نجل  ریز 
نیاربانب دندرگرب . یهلا  تیانع  تمحر و  نماد  هب  حوصن ، هبوت ي  اب  هک  نیا  رگم  دنـشاب ، دوخ  هدنیآ  نادـنزرف  یتح  رـسمه و  تیـصخش 
باختنا يرسمه  دیاب  هکلب  دننک ، شومارف  یگدنز  کیرش  باختنا  يارب  ار  یـشزرا  یلوصا و  ياهرایعم  نامیا  اب  نارـسپ  نارتخد و  دیابن 

ینیرفآ تایح  زا  يا  هولج  دناوتب  ات  دـشاب ، نیرب  قوشعم  نآ  زا  يوترپ  يونعم  یقالخا و  ياه  ییابیز  هب  یگتـسارآ  هیاس ي  رد  هک  دـننک 
یم یـصاخ  هولج ي  نآ  هب  هتـشگ و  غورفرپ  هتـسیاش  رـسمه  غارچ  اب  اهنآ  یگدـنز  ناتـسبش  هک  تسا  یتلاح  نینچ  رد  ددرگ . قلطم  ّیح 

ابیز و ياه  لگ  حلاص ، نادنزرف  شرورپ  هک  دوب ، دهاوخ  تکرب  تیونعم و  افـص و  زا  راشرـس  نشور و  اهنآ  یگدنز  يامنرود  دـشخب و 
. دش دنهاوخ  یمیظع  تراسخ  راچد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . یناتسوب  نینچ  رطعم 

باذع نیرتدب  تذل و  نیرترب 

تیبوبحم نآ  زا  يوترپ  دـشاب ـ قداـص  هک  یتروص  رد  نارگید ـ  تیبوبحم  تسا و  نیتـسار  قوشعم  اـهنت  ضحم و  لـیمج  دـنوادخ ، رگا 
وا اب  لاصو  تذـل  ترخآ  رد  تذـل  نیرت  الاب  تسا و  ریظن  یب  قوشعم  نینچ  اب  وگتفگ  سنا و  ایند  رد  اـه  تذـل  نیرترب  دـشاب ، یم  یهلا 
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لقن تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  ایند ـ رد  باذع  نیرتدب  لباقم ، رد  تسا . كدنا  نآ  ربارب  رد  یتشهب  ياه  تذل  اه و  سنا  یتح  هک  تسا 
كاندرد ددرگ و  مورحم  ضحم  لیمج  نآ  اب  تاجانم  نیریـش  تدابع و  تذل  زا  تلفغ ، دایز و  هانگ  رثا  رد  يا  هدنب  هک  تسا  نیا  هدش ـ 

نیمه هب  تسا ؛ نابرهم  دـنوادخ  یبلق  دوهـش  لاـمج و  لاـصو  زا  تیمورحم  هللاءاـقل و  زا  يرود  ناـیمنهج  يارب  ترخآ  رد  باذـع  نیرت 
یم هجـض  هلان و  شیوخ  قوشعم  اب  تاجانم  ماگنه  هب  لیمک  فیرـش  ياعد  رد  ع )  ) یلع ماما  ناقـشاع ، راد  مچرپ  ناـفراع  يـالام  تهج 

الوم و اقآ و  دوبعم و  يا  ِکقاِرف ؛» یلع  ُِربصأ  َفیکَف  کباذَع  یلع  ُتربَص  ّیبر  يالوم و  يدّیـس و  یهلإ و  ای  ینبَهَف  : » دـیامرف یم  دـنز و 
(6 . ) مروآ تقاط  وت  يرود  قارف  رب  هنوگچ  اما  منک . ربص  وت  باذع  رب  نم  هک  مریگ  مراگدرورپ ،

نیرب تذل  بلس  لماوع 

دیاب ام  ياه  تعاس  نیرت  شخب  تذـل  هک  نیا  اب  میرب ـ  یمن  تذـل  شا  یتوکلم  تیباذـج  نآ  اب  زاین  زار و  تداـبع و  زا  اـم  رگا  نیارباـنب 
لیاذر ناهانگ و  ياهراگنز  رطاخ  هب  اب  مینک ، وج  تسج و  دوخ  رد  ار  نآ  تلع  دـیاب  دـشاب ـ يدوبعم  نینچ  اب  تولخ  تداـبع و  هظحل ي 

هتـشگ و راچد  یمـسج  رامیب  هب  هک  یـسک  دننامه  تسا ؛ هدومن  رامیب  ار  نآ  هدناشوپ و  ار  حور  بلق و  هک  تسا  يراوخ  مارح  یقالخا و 
هک دشاب  راتفرگ  یـضرم  هب  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتدب  دربب و  تذل  نآ  زا  هک  نیا  نودب  دنک  یم  لوانت  یلیم  یب  اب  درادـن و  اذـغ  هب  اهتـشا 

تعاـطا و زا  دـناوت  یمن  زگره  هتـشگ ، راـمیب  شا  یقیقح  تیـصخش  هدولآ و  سوـه  هب  شبلق  هک  یـسک  ددرگ . اذـغ  زا  شرفنت  بجوـم 
نَع ُموُصی  نَم ال  هداـبِعلا  هّذـل  ِدـجَی  فیَک  دـنیامرف : یم  ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  هک  ناـنچ  دربب ؛ تذـل  دـشاب ، یم  حور  هیذـغت  هک  تداـبع 
بآ اـب  ار  دوخ  بلق  لوا  هک  نیا  رگم  ( 7 .) دنک یمن  بانتجا  كاسما و  سوه  اوه و  زا  هک  یـسک  دـبایب  ار  تدابع  تذـل  هنوگچ  يوهلا ؛

اوادـم ار  دوخ  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  يرطخ  گنز  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ، رادروخرب  تیـصخش  تمالـس  زا  هداد و  وش  تسـش و  هبوت 
تیصعم زا  هتشگ و  تسس  تدابع  رد  هک  دوش  یهتنم  اج  نادب  اسب  هچ  دیامن ، یگداتسیا  تواقش  رد  رارصا و  ناهانگ  باکترا  رب  دنکن و 

مادنا هب  یگیامورف  يراوخ و  سابل  دربب ، تذل  ناهانگ  زا  هک  یـسک  اذل  تسا  يراوخ  تلذ و  ناهانگ  نطاب  تقیقح و  نوچ  دربب و  تذل 
اب هک  یـسک  ّالِذ ؛ ُهللا  ُهثَروأ  هللا  یـصاعُمب  َذّذَلت  نَم  دیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما  ترـضح  دوش ، یم  راکـشآ  وا  تلذ  يزور  هدـناشوپ و  دوخ 
ار لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  درف  نیرت  ضوبعم  زین  ترضح  نآ  ( 8 . ) دنک یم  وا  ثاریم  ار  تلذ  دنوادخ  دربب  تذل  یهلا  یـصاعم  ینامرفان و 

یم تکرح  هب  دوش  هدـناوخ  يویند  راک  تشک و  هب  هک  یماگنه  هدـش و  اهر  دوخ  لاح  هب  قح ، هار  زا  زواجت  رثا  رد  هک  دـناد  یم  یـسک 
یلإ ُهللا  ُهلَک  ًادـبَعل و  یلاعت  هللا  یلإ  لاجرلا  ضغبأ  نِم  ّنإ  ددرگ : یم  تسـس  لسک و  دوش ، توعد  يورُخا  راک  تشک و  هب  رگا  اما  دـتفا ،

تسا نکمم  یهاگ  ( 9 . ) لِسَک هرخالا  ِثرح  یلإ  یعُد  نإ  َلِمَع و  ایندلا  ِثرَح  یلإ  َیعُد  نإ  ٍلیلد  ریغب  ًارئاس  لیبسلا  دصَق  نع  ًارئاج  هسفن 
اهنآ هدرکن و  كرد  ار  یهلا  تعاطا  تدابع و  تمظع  ینید ، یهاگآ  تفرعم و  فعض  رثا  رد  هک  دشاب  نیا  تاجانم  زا  ندربن  تذل  تلع 

اهروتسد و مامت  ینعی  تسا ، گنهامه  نیوکت  ماظن  اب  عیرـشت  ماظن  رگا  هک  یلاح  رد  روآ ، تفارـش  فیرـشت و  هن  مینادب ، روآ  تقـشم  ار 
ماقم هب  لوصو  ناسنا و  دوجو  رد  نونکم  ياه  جـنگ  اهدادعتـسا و  شرورپ  اـهزاین و  نیمأـت  تهج  رد  مالـسا  سدـقم  نید  ياـه  تداـبع 

هب زاین  تسا ، ضحم  لامک  هک  يدنوادخ  هنرگ  مینادب و  تمارک  هیام ي  ار  مالسا  تافیرـشت و  ار  ینید  فیلاکت  دیاب  تسا ، لماک  ناسنا 
ناوجون هک  ارچ  فیلکت ، نشج  هن  تفرگ  فیرشت  نشج  دیاب  دشاب و  یم  میرکت  نس  غولب  نس  ساسا ، نیمه  رب  درادن . تعاطا  تدابع و 

تیدوجوم دناوت  یم  هدرک و  ادیپ  ار  شیوخ  راگدرورپ  قلاخ و  اب  نتفگ  نخس  یهلا و  باطخ  یگتسیاش  هک  هدیـسر  نس  زا  يا  هلحرم  هب 
بلق و روضح  مدـع  دـسرب . وا  لاصو  لامک و  هب  هداد و  رارق  اتکی  قوشعم  نآ  هبذاج ي  نادـیم  رد  وا  تعاـطا  داـیقنا و  رثا  رد  ار  شیوخ 

دمهفن دـشاب و  لهاج  تدابع  تالاح  تاملک و  راکذا و  ياـنعم  هب  رگا  نینچ  مه  تسا . يرگید  تلع  زین  تداـبع  عقوم  رد  ینطاـب  هجوت 
لاح هداد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  همه  ًابلاغ  اما  درب . یمن  یتذـل  دوخ  ياه  تدابع  زا  دـهد ، یم  ماـجنا  هچ  دـیوگ و  یم  هچ  هک 

! مینک یم  مه  بلق  يافص  یکاپ و  ياعدا  ام  زا  يرایـسب  دوجو ، نیا  اب  هک  اتفگـش  تسا . هدرک  بلـس  ام  زا  ار  تدابع  توالح  تاجانم و 
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ساسحا چیه  دولآ  هانگ  اسب  هچ  يداش و  سنا و  هتعاس ي  نیدنچ  تاسلج  رد  تکرش  اب  یخرب  هک  هدیسر  اج  نادب  تبیـصم  یهاگ  یتح 
شیوخ دوبعم  اب  سنا  یقیاقد  هکلب  یتعاس  ماگنه  هب  اما  دـنوش ، یم  لفاغ  اه  تعاـس  ندـنارذگ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ؛ یمن  یگتـسخ 
تاکرب ایازم و  زا  تیمورحم  مزلتسم  هک  نانآ  زا  رگید  یهلا  تاقیفوت  بلس  زا  هتشذگ  دوش ! یم  ضراع  نانآ  رب  ترچ  یلاح و  یب  تلاح 

یم ابیز  رایـسب  نحل  اب  یلامث  هزمحوبا  فیرـش  ياعد  زا  ییاـهزارف  رد  رما  نیا  لـلع  رتشیب  نییبت  رد  ع )  ) داجـس ماـما  ترـضح  تساـهنآ .
ارچ يدوبر ، نم  زا  ار  تاجانم  لاح  يدنکفا و  نم  رب  ار  ترچ  موش ، وت  اب  تاجانم  زامن و  يارب  هدامآ  متـساوخ  تقو  ره  اهلا  راب  دنیامرف :
نم نیب  هدش و  میاه  مدق  شزغل  یتسس و  راتفرگ  موش ، کیدزن  ناگدننک  هبوت  سلاجم  رب  و  میامن ، حالـصا  ار  دوخ  مدرک  هدارا  تقو  ره 

رامـش کبـس  ارم  دیاش  ای  يا ، هدرک  رانکرب  تتمدخ  زا  يا و  هدنار  شیوخ  هاگرد  زا  ارم  دیاش  نم ! ياقآ  يا  تشگ ، لیاح  وت  تمدخ  و 
غورد هاـگیاج  رد  ارم  دـیاش  اـی  يا ، هتـشاد  نمـشد  سپ  يدـید  تدوخ  زا  ارم  ینادرگ  يور  دـیاش  اـی  يا ، هدرک  رود  سپ  يدـید  تّقح 

سلاجم رد  ارم  دیاش  ای  يا ، هتخاس  ممورحم  سپ  متـسین  تیاه  تمعن  رازگرکـش  هک  يدید  دـیاش  ای  يا ، هدرک  میاهر  سپ  یتفای  نایوگ 
سلاجم اب  يدید  دیاش  ای  يا ، هدرک  مدیماان  تتمحر  زا  سپ  يا  هدید  نالفاغ  هرمز ي  رد  ارم  دـیاش  ای  يا ، هدرک  مراوخ  سپ  یتفاین  املع 

دیاش ای  يا ، هدرک  مرود  سپ  يونشب  ار  میاعد  یتشادن  تسود  دیاش  ای  يا ، هتـشاذگاو  ملاح  هب  اهنآ  نم و  نیب  سپ  مراد  سنا  ناگدوهیب 
تشادگرزب تعاطا ، نامیا و  توالح  ندیـشچ  هار  اهنت  يا . هدرک  متازاجم  وت  زا  میمرـش  مک  هب  دیاش  ای  يا  هداد  مرفیک  مهانگ  مرج و  هب 

تیناسنا و تشهب  و  ازفا ، حور  بهاوم  نامیا و  تقیقح  هحیار  هب  ییوب  شوخ  یتحار ، تایح و  ناشنطاب  هک  تساه  نادب  نداهن  تمرح  و 
هک ارچ  دوش ، یمن  لصاح  بلق  ياوقت  لقع و  تفرعم  هیاس  رد  زج  نیا  و  (، 10 « ) میعَن ُّتنَج  ٌناحیر و  ٌحورَف و  : » دشاب یم  ندش ، تیونعم 

ینید ياهروتسد  زا  میرک  نآرق  اذل  ددرگن . ساسحا  شتوالح  دوشن و  كاپ  نآ  تمرح  دشابن  كاپ  لد  دوشن و  كرد  يزیچ  تمظع  ات 
اور لالح و  ار  اهنآ  اب  تفلاخم  ادابم  هک  هداد  رادـشه  هدومن و  دای  ( 11  ) یهلا »ي  اه میرح   » و اهزرم » دودح و  «، » اه تمالع  رئاعـش و   » هب

یقیقح نانمؤم  زا  تیـصخش و  يالتعا  تمالـس و  بلق و  یکاپ  اوقت و  هناشن  ار  اهنآ  ظـفح  میظعت و  و  ( 12 « ) هللا ِرئاعـش  اّولُِحت  ال  : » دینادب
يرامیب زا  یکاح  و  ( 14  ) نتشیوخ هب  ملظ  ار  هعونمم  ياه  هقطنم  هب  دورو  دودح و  زا  زواجت  اهنآ و  میرح  نتـسکش  و  ( 13) تسا هدرمش 

(15 . ) دراد یمن  تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  نیدَتعملا ؛» ُّبُحی  َهللا ال  ّنإ  : » دیامرف یم  هتسناد و  ناراکزواجت  زا  تیصخش و  فعض  و 

ناسنا زاین  نیرت  مهم  لیمج  يادخ  هب  قشع  تبحم و 

یم دـنا و  تبحم  هنـشت  یگدـنز  نارود  مامت  رد  رـشب  دارفا  همه  تسا . تبحم  زا  يرادروخرب  ناسنا  یناور  زاین  نیرت  مهم  نیرت و  لیـصا 
همه زا  ناتسود و  نادنواشیوخ و  نادنزرف ، رسمه و  رهاوخ ، ردارب و  ردام ، ردپ و  هطـساو ي  هب  زاین  نیا  بوبحم . دنـشاب و  ّبحم  دنهاوخ 

، يراوگرزب ساسحا  شمارآ ، سفن ، هب  دامتعا  ثعاب  یتایح  زاـین  نیا  نیمأـت  دوش . یم  نیمأـت  لاـعتم  دـنوادخ  هلیـسو ي  هب  رترب  رتـالاب و 
رطاخ و شیوشت  ببـس  نآ  نیمأت  مدـع  دـنک و  یم  تبحم  هفطاع و  اب  ار  ناـسنا  دوش و  یم  ملاـع  هب  ینیب  شوخ  اهدادعتـسا و  ییاـفوکش 

اهنیا ریغ  تافارحنا و  یشومارفدوخ و  ینیشن ، هشوگ  اوزنا و  ینیب ، مکدوخ  تراقح و  ساسا  یگدرسفا ، هودنا و  مغ و  سرت ، بارطـضا و 
نز و اذـل  دـهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  نارگید  اب  ار  اهنآ  طباور  دروآ و  یم  دوجو  هب  دارفا  حور  مسج و  رد  ار  یکاندرد  ياه  نایز  هدـش ،

مک نادنزرف ، تیبرت  فطاوع و  نیمأت  رد  هدش و  درـس  یگدنز  رگیدکی و  هب  تبـسن  دنوشن ، رادوخرب  لباقتم  یعقاو  تبحم  زا  رگا  رهوش 
لادـتعا و دـح  رد  نیدـلاو  تبحم  زا  هداوناخ  نوناک  رد  رگا  زین  ناوج  ناوجون و  دـنوش . یم  تواـفت  یب  اـسب  هچ  هلـصوح و  مک  هجوت و 
زا اه  بیرف  تافارحنا و  زا  يرایـسب  هنیمز ي  هک  دننک  یم  وج  تسج و  هداوناخ  هناخ و  زا  جراخ  رد  ار  نآ  دـنوشن ، باریـس  هنادنـسپادخ 

هولج ییاـمندوخ و  هب  هتـسکش ، ار  دوخ  تمرح  یمومع  سلاـجم  ناـبایخ و  هچوک و  رد  هک  یناـنز  نارتخد و  دوش . یم  مهارف  اـج  نیمه 
دوخ تراقح  ساسحا  دنهاوخ  یم  نانآ  تسا ؛ تفرعم  تیصخش و  فعض  ای  ّبحم و  نادقف  تبحم و  دوبمک  رطاخ  هب  دنزادرپ  یم  يرگ 

دراد و تبحم  دوبمک  هک  یسک  دنیامن . نیمأت  ّبحم  کی  ندروآ  تسد  هب  رثا  رد  ار  شیوخ  تبحم  هب  زاین  دننک و  ناربج  هلیسو  نیدب  ار 
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تبحم شیوخ  هدنیآ ي  نادنزرف  رسمه و  هب  دناوتب  هک  نیا  زا  دشاب و  تبحم  لها  دناوت  یمن  تسا ، هتخومآ  هفطاع  تبحم و  سرد  رتمک 
، دزروب تبحم  نارگید  هب  هاگ  نآ  دزومایب ، تبحم  سرد  مالسا  نید  هب  يدنب  ياپ  نیدت و  وترپ  رد  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخ  زجاع  دنکب ،

یهلا تبحم  هب  ناسنا  زاین  ( 16 «. ) ُّبُحلا ّالإ  ُنیّذـلا  ِلَه  : » تسین رگید  زیچ  تسا  طـبترم  وا  هب  هک  هچ  نآ  ادـخ و  هب  تبحم  زج  نید  نوچ 
یم یگدـنز  نآ  رد  هک  ییایند  دوخ و  ياهزاین  یتسه و  زا  هشیدـنا  لقع و  نادـجو ، وترپ  رد  ناـسنا  اریز  تسا ، رگید  تبحم  ره  زا  شیب 

، اه يزیر  نوخ  اه و  بلقت  اه ، يدامتعا  یب  اه و  ینماان  یگدـنز ، ياه  یناماسبان  تالکـشم و  زا  یهاگآ  وس  کـی  زا  تسا . هاـگآ  دـنک 
یعیبط ثداوح  ربارب  رد  ندرک  زجع  ساسحا  روما و  نیا  ربارب  رد  یگدنامرد  ییاهنت و  ساسحا  رگید  يوس  زا  اه و  یهارمگ  تافارحنا و 

یبلطاـقب و داـیرف  و  نید ـ  یحو و  تعیبـط ـ  يارواـم  قیاـقح  هب  يدـنمزاین  یگنـسرگ و  ساـسحا  موس  يوـس  زا  یعاـمتجا و  ياـهورین  و 
کیرات و نادنز  کی  هب  لیدـبت  ناسنا  نورد  هک  دوش  یم  ثعاب  اهنیا  تسا ، نآ  یفانم  گرم  رهاظ  بسح  هب  هک  ناج  قمع  زا  يریذـپانف 

أـشنم هجیتن  رد  ییارگ و  چوپ  اسب  هچ  ینارگن و  بارطـضا ، یناور ، ياـه  يراـمیب  شیادـیپ  حور و  رازآ  بجوم  دوخ  نیا  دوش و  نازوس 
نب نیا  زا  تاجن  تالکشم و  نیا  لح  ناسنا  زاین  نیرت  قیمع  اذل  تساه . یتشز  اه و  یگدولآ  هب  نداد  نت  یناطیـش و  ياه  هسوسو  داجیا 

زا هک  ییاهنآ  تسا . ناسنا  یگدـنز و  زا  درف  شرگن  رب  ینتبم  یگدـنامرد  ییاهنت و  زا  تاـجن  زاـین و  نیا  نیمأـت  هویـش ي  تساـه . تسب 
هدـننک و ریدـخت  لماوع  هب  یبرغ ـ  عماوج  نوچ  مه  دـنرادنپ ـ یم  توهـش  مکـش و  هب  رـصحنم  ار  یگدـنز  دـنرادروخرب و  يدام  شرگن 
دنوش و یم  بزح  هورگ و  تسود ، اب  اون  مه  گنهامه و  دـحتم و  مه  يا  هدـع  دـنرب و  یم  هانپ  عورـشمان  بذاک  ياه  تذـل  از و  تلفغ 
اب اه  هار  نیا  تسکـش  يدمآراکان و  تسا و  رادیاپان  بذاک و  اه  هویـش  نیا  هک  یلاح  رد  دنرادنپ ، یم  هتفای  تاجن  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب 

ینیب ناهج  زا  هک  ییاهنآ  اما  تسا . هدـش  نشور  ناگمه  يارب  هدـش و  هیزجت  یبرغ  عماوج  ناـمه  رد  خـلت  رایـسب  عیاـجف  نیرت  كاـندرد 
دنوادخ هب  قشع  نامیا و  انامه  هک  ترطف  ساسا  رب  تکرح  رد  ار ، ار ه  اهنت  دنرادروخرب ، یگدنز  زا  یلاع  حیحـص و  شرگن  يدیحوت و 

ظفح و اه  تسب  نب  تالکـشم و  نآ  زا  ار  دوخ  هنادـنمدرخ ، قطنم  نیا  قبط  رب  یـشم  اب  دـنناد و  یم  تسوا  ياهروتـسد  هب  لمع  لاعتم و 
افوکـش و رتشیب  ناسنا  دوجو  نوناک  رد  نید  لاعتم و  دـنوادخ  هب  قشع  تدابع و  هب  زاین  یناوجون  رد  تهج  نیمه  هب  دنـشخب . یم  تاـجن 

يا ٌمیحر ـ؛» ٌروفغ  ُهللاو  مَُکبوـنُذ  مَکل  رِفغَی  ُهللا و  ُمکِببُحی  ینوـِعبّتَف  نوـّبُحت  ُمتنُک  نإ  لـُق  : » دـیامرف یم  زین  میرک  نآرق  دوـش . یم  ساـسحا 
ناتناهانگ دیوشب و  دنوادخ  بوبحم  هک  نیا  ات  دینک  يوریپ  تیعبت و  ربمایپ  ِنم  زا  دیراد  یم  تسود  ار  دنوادخ  رگا  وگب  مدرم ـ  هب  ربمایپ 

شاداپ تسا و  تیعبت  یهلا  تبحم  هویم  هناـشن و  نیارباـنب  ( 17 .) تسا نامیا  لها  صتخم  شـصاخ  تمحر  هدنزرمآ و  ادـخ  دـشخبب و  ار 
تالکشم رد  صوصخ  هب  ار  دوخ  بوبحم  ملاع  راگدرورپ  تسوا و  ترفغم  شـشخب و  لاعتم و  دنوادخ  دزن  تیبوبحم  تعاطا ، يوریپ و 

، لعف لـباقم  رد  ملاـع  دـنوادخ  هدـش و  وا  ضیف  يارجم  تشگ ، یلاـعت  قح  بوبحم  یـسک  رگا  هک  ناـنچ  دـنک ؛ یمن  اـهر  دوخ  لاـح  هب 
رارق زیزع  مالـسا  بیغرت  قیوشت و  دروـم  زاـب و  درم  نز و  زا  معا  ناـگمه  يارب  هار  نیا  دـهد و  یم  ماـجنا  وا  تسد  هب  ار  دوـخ  ياـهراک 

یب ییاناوت  تردـق و  یهاگآ ، ملع و  زا  هک  ییادـخ  دـنک  یم  ساسحا  تعیرـش  ترطف و  وترپ  رد  اوقت  اب  نامیا و  اـب  ناـسنا  تسا . هتفرگ 
عَم هللا  ّنإ   » و ( 18 « ) ُمتنُک امنیأ  مُکعَم  وُه  : » تسا اوقت  اب  دارفا  صخالاب  ناسنا  رادـهگن  سونأم و  هارمه و  هتـسویپ  تسا ، رادروخرب  تیاهن 

نایرکـشل یتسه  تاقولخم  ماـمت  و  ( 20 «. ) ضرـألاو ِتاومّـسلا  ُنئازَخ  ِهِللو  : » تسادـخ تسد  هب  يوـنعم  يداـم و  نئازخ  ( 19 «. ) نیقّتُملا
: تسوا تسد  هب  اه  تزع  اه و  تبحم  اـه و  بلق  دـیلک  تسا و  بولقلا  بلقم  وا  ( 21 «. ) ضرألاو ِتاومّسلا  ُدُونُج  ِهِللو  : » دنتـسه وا  عیطم 

ُهقُزرَی ًاجرخَم و  َُهل  لعجَی  َهللا  ِّقتَی  نَم  : » تساوقت اب  ناگدنب  ياه  یناماسبان  تالکشم و  لاّلح  ( 22 « ) ًاعیمج ُهّزِعلا  ِهللَف  هّزِعلا  ُدیُری  َناک  نَم  »
ُهَناوضِر َعّبتا  ِنَم  ُهللا  ِِهب  يدهَی  : » تسا شمارآ  طاشن و  یتمالـس و  أدـبم  و  ( 23 ...« ) ُهبـسح وُهف  ِهللا  یلع  لّکَوتَی  نَم  ُبِسحَی و  ـال  ُثیَح  نِم 

گرم تقیقح  ( 25 «. ) نیملاعلا ّبر  ِهِلل  ُدمحلأ  : » تسا ناسنا  شخب  لماکت  اهدادعتـسا و  هدنهد  شرورپ  یتسه و  بر  ( 24 « ) مالّسلا َُلبُس 
ترخآ و لزنم  نیلوا  رتاـبیز و  رترب و  یگدـنز  یقیقح و  تاـیح  زاغآرـس  يوـیند و  یگدـنز  هلحرم ي  ناـیاپ  هکلب  تسین ، يدوباـن  اـنف و 

نینچ اذل  ( 27 «. ) هرخآلا ُباب  ُتوملأ  ( » 26 «، ) یقبأ ُریخ و  ُهرخآلاو  : » تسا دـیواج  ياه  تذـل  اه و  تمعن  اقب و  ملاع  يوس  هب  يا  هچیرد 
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زا دادمتـسا  قیفوت و  اب  دنک و  یمن  سأی  یگدـنامرد و  ییاهنت و  ساسحا  اه  یناماسبان  تالکـشم و  ربارب  رد  یگدـنز و  رد  زگره  یناسنا 
الأ : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ رادروخرب  طاشن  شمارآ و  یحور و  تردـق  زا  تاـیح ، فلتخم  داـعبا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

هناخ ي بحاص  هک  ارچ  ( 28 . ) دنک یم  ادیپ  شمارآ  اه  لد  ادخ  تعاطا  رکذ و  هیاس  رد  طقف  هک  دیشاب  هاگآ  بُولُقلا ؛» ُّنئَمطَت  هللا  رکِِذب 
نیا درب . یم  رس  هب  ّریحت  ینماان و  بارطـضا و  رد  وا  نودب  دریگ و  یم  مارآ  دوخ  هناخ  بحاص  اب  یمرح  هناخ و  ره  تسوا و  لد ، یلـصا 
ًالماک یهلا  هاگـشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  ساسا  نیا  رب  تسا . ناسنا  شنیرفآ  ماـظن  اـب  گـنهامه  هک  مالـسا  نآرق و  تمظع  تسا 
نوناک رـسارس  بلق و  تدابع  تعاطا و  رون  اب  ددرگ و  بوبحم  يوک  راپـسهر  دوجو  مامت  اـب  تداـبع  تقو  رد  دـشاب و  عشاـخ  عضاـخ و 

نشور و وا  يارب  ار  تشهب  هار  تمایق و  هنحـص  هدرک و  روهظ  ناسنا  هرهچ  رد  تماـیق  رد  تینارون ـ  نیمه  هک  دـیامن  ینارون  ار  شدوجو 
ُراهنألا اِهتَحت  نِم  يرجت  ٌتاّنج  مویلا  ُمُکل  يرـُشب  مِهنامیِأب  مهیدـیأ و  َنَیب  مُهُرُون  یعـسَی  ِتانمؤملاو  َنیمؤملا  يَرت  َموی  : » دزاـس یم  راومه 

هب ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هک  يزور  میظعلا ؛» ُزوفلا  وُه  َکـلذ  اـهیف  َنیدـلاخ 
؛ تسا يراج  نآ  ناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاه  غاب  هب  زورما  امش  رب  داب  تراشب  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  و   ) دنک یم  تکرح  تعرس 

(29 . ) تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  دنام و  دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

يدیحوت ترطف  رون  فیعضت  رد  یباجحدب  ییامندوخ و  شقن 

لفاغ شیوخ  تقلخ  فدـه  تیوه و  زا  مورحم و  یهلا  تعاطا  تدابع و  تقیقح  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  اـب  لزنُم  یحو  میلـس و  لـقع 
رد یهلا  تناما  تایرطف  ریاس  يدیحوت و  ِترطف  هک  نیا  هب  رظن  تسا . فلاخم  دیامن  شوماخ  جیردت  هب  فیعـضت و  ار  ترطف  رون  دنک و 

ققحت دـیامن . ملظ  نآ  هب  تنایخ و  یتوکلم  تناما  نیا  رد  دـیابن  اذـل  دـشاب ، یم  نآ  رد  ملاع  راگدرورپ  نیما  یمدآ  تسا و  ناسنا  نورد 
ورملق رد  هتـشگ و  لیدـعت  لرتنک و  یحو  لقع و  هیاس ي  رد  هّیمهو ، هّیوهـش و  هیبضغ ، ياوق  هک  دوب  دـهاوخ  نکمم  یتروص  رد  رما  نیا 

وکین و دـننک ، یم  هفیظو  ماجنا  دوخ  تلوئـسم  هطیح ي  رد  یمـسج  يدام و  اوق  نیا  هک  اج  نآ  ات  دـننک ، تیلاـعف  دوخ  عورـشم  لوقعم و 
رد غورف و  مک  ار  نآ  هنارگتیاده  رون  دننک و  ملظ  يّدـعت و  ترطف  میرح  هب  هدرک و  زواجت  دوخ  ّدـح  زا  دـنهاوخب  رگا  یلو  تسا ، لالح 
رد نز  يامندوخ  یباجحدب و  هدیدپ ي  هک  یقالخا  ياه  تلیذر  یهلا و  تامرحم  مامت  دشاب . یم  مارح  حـیبق و  دـنیامن ، شوماخ  تیاهن 

و دـیامرف ...« : یم  ناحبـس  دـنوادخ  ماکحا  هراب  رد  میرک  نآرق  تهج  نیمه  هب  دـنا : لیبق  نیا  زا  دـشاب  یم  اهنآ  هلمج  زا  ناـمرحمان  ربارب 
هب دـنک  زواجت  یهلا  دودـح  زا  سک  ره  تسا و  یهلا  ياهزرم  دودـح و  اـهنیا  هَسفَن ؛» َملَظ  دـقَف  ِهللا  ُدودُـح  َّدـعتَی  نَم  ِهللا و  ُدودُـح  َکـِلت 
هک یناسک  يا  لوسّرلاو ؛»... َهللا  اونوَُخت  اونمآ ال  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : » دـیامرف یم  هداد  رادـشه  رگید  ياج  رد  ( 30 .) تسا هدرک  متس  نتشیوخ 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  هک  نانچ  دوش ؛ یم  لصاح  تیصعم  باکترا  اب  تنایخ  نیا  ( 31 . ) دینکن شلوسر  ادخ و  هب  تنایخ  دیا  هدروآ  نامیا 
تنایخ هیلع ؛ ّلَجوّزع  ُهللا  َضرَتفا  ام  یلع  ٌنومأَم  ُناسنا  ُّلُکَف  ِهَنامألا  ُهَنایخ  اّمأ  امُُهتیصعَم و  ِلوسّرلاو  ِهللا  ُهَنایِخَف  دندومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد 

يوس زا  ( 32 . ) تسا لجوزع  دـنوادخ  تابجاو  نیما  یناسنا  ره  تناما ، رد  تناـیخ  اـما  دـشاب و  یم  ود  نآ  یناـمرفان  هب  لوسر  ادـخ و  هب 
شقن هعماج ، هسردم ، هداوناخ ، زا  معا  یطیحم  ره  دشاب ؛ یم  عناوم  نادـقف  دـعاسم و  طیارـش  دوجو  هب  زین  ترطف ، ییافوکـش  يارب  رگید 
طیحم تیبرت و  طیارـش  نیرت  مهم  زا  یفارحنا  یناوهـش و  لماوع  زا  كاپ  طیحم  دوجو  دراد ؛ یمدآ  تیـصخش  طوقـس  ای  دشر  رد  یمهم 
عونمم دنزب  همطل  اهنآ  ترطف  هب  لفاغ و  ار  نآ  دارفا  هدولآ و  ار  طیحم  هک  هچ  نآ  درخ  نید و  رظنم  زا  اذل  تسا ، عناوم  نیرتدب  زا  ملاسان 

نیرتدـب زا  یکی  یمومع ، عماجم  رد  هدـش  نّیزم  ياه  هرهچ  اب  اـی  هنادنـسپادخ و  ِباـجح  نودـب  ناـنز  روضح  ساـسا ، نیا  رب  دـشاب . یم 
هزیرغ اریز  تسا ، تیونعم  قالخا و  بیرخت  يارب  نمـشد  حالـس  نیرتدـمآراک  يدـیحوت و  ترطف  شرورپ  عناوم  نیرفآ و  تلفع  لماوع 

و لفاغ ، وا  هب  قشع  تدابع و  تقیقح  ای  تعاطا  ادـخ و  دای  زا  ار  اهنآ  هدومن و  رو  هلعـش  ار  هتـساخون  لسن  ًاصوصخ  هعماج  دارفا  ِیناوهش 
و تسا ، یگزیشود  هیامرـس ي  نتفر  تسد  زا  اه و  یگدولآ  تافارحنا و  زاغآرـس  هک  رـسپ  رتخد و  هنادرخبان  ياه  یتسود  تاوهـش و  هب 
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هب ناناوجون  ناناوج و  زا  یـضعب  هک  نانچ  مه  دهد . یم  قوس  تساه  یتخبدب  ناهانگ و  همه ي  هشیر ي  هک  ایند  هفیج ي  هب  یگداد  لد 
زا ناناملـسم  ام  رثکا  ياه  تداـبع  اـی  دـنزرو . یم  یتسـس  یهلا  تعاـطا  رد  هدرک و  مورحم  زاـمن  هژیو  هب  تداـبع  زا  ار  دوخ  تلع  نیمه 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ینیرفآ  تایح  یـشخب و  رثا  تیـصاخ  هدرم ، مین  اـی  ناـج  ییرکیپ  نوچ  مه  هتـشگ و  یهت  تداـبع  حور  تقیقح و 
زا دشخب ، یم  تینارون  يرایشه و  تفرعم ، یهاگآ و  ناسنا  هب  تسوا و  رضحم  رد  روضح  ساسحا  یهلا و  دای  شتقیقح  زامن  ًالثم  تسا ؛
؛» رَکنُملاو ءاشحفلا  ِنع  یهنَت  هالّـصلا  ّنإ  : » دـیامن یم  همیب  ینید  تاـمرحم  ياـمندوخ و  یباجحدـب و  اـشحف و  ربارب  رد  ار  ناـسنا  ور  نیا 
اب دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  یحو  لقع و  هک  يزیچ  ره  ینعی  رکنم  ( 33 . ) دراد یم  زاب  هانگ  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زاـمن  ًاـققحم 
یب هدرم و  هک  دوش  یم  هدروآ  اج  هب  يا  هنوگ  هب  گرزب  هضیرف ي  نیا  اما  تسین ، راگزاس  یمالـسا  تعیرـش  ماظن  یمدآ و  تقلخ  ماـظن 

امندوخ نانز  نیاربانب  تسا . هتفر  تسد  زا  نآ  یتیبرت  یلاع  تارثا  هتـشگ و  شومارف  نآ  شخبتایح  ياه  هزومآ  تسا ، ناج  مین  ای  حور و 
رد ار  یهلا  تبحم  رون  هدناسر و  بیسآ  عامتجا  دارفا  دوخ و  ترطف  نامیا و  نید ، هب  شیوخ  یقالخا  ینید و  دض  لمع  نیا  اب  ابر ، لد  و 

نییآ شرتسگ  عنام  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  لـیمج  يادـخ  اـب  سنا  تذـل  تاـجانم و  ياراوگ  معط  هدومن و  فیعـضت  نارگید  دوخ و  بلق 
تبحم ًالوصا  دنیامن . یم  نآ  نیزگیاج  ار  ایند  تبحم  تاوهـش و  تملظ  دنوش و  یم  اهلد  هب  مالـسا  رورپ  ناور  باتفآ  شبات  يدـیحوت و 

هعماج ي درف و  دراذگ و  یمن  ریثأت  وا  رد  یهلا  ياهروتسد  تایآ و  ندینش  ندید و  اذل  دزاس ؛ یم  اونشان  انیبان و  ار  ناسنا  تاوهش ، ایند و 
لمع اب  ناسنا  هک  نیا  زا  رتدب  یتنایخ  ملظ و  هچ  دزاس . یم  راتفرگ  قالخا  تیوه و  تیونعم و  نارحب  هلمج  زا  گرزب  عیاجف  هب  ار  یناسنا 

، دننادب یقیقح  ناملسم  ار  دوخ  دنناوت  یم  ناوناب  نیا  ایآ  دنکب !؟ شلوسر  دنوادخ و  هب  تنایخ  هعماج و  نتشیوخ و  هب  ملظ  دوخ  راتفر  و 
تقیقح قح و  نادناعم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  دنراد . یمزاب  وا  رورپ  حور  نییآ  ادـخ و  هار  زا  ار  مدرم  شیوخ  لامعا  اب  هک  یلاح  رد 
رادشه زین  نامیا  لها  هب  تسا و  هدومن  نایب  كاندرد  باذـع  لامعا و  طبح  ار  ناشتازاجم  نآرق  و  هللا » لیبَس  نع  نوّدُـصَت  و  : » دـننک یم 

وا راکـشآ  تشز و  لمع  ماجنا  اب  دنچ  ره  دنـسپان  تلـصخ  نیا  هب  دننکن و  يوریپ  نالهاج  نآ  مسر  هار و  زا  دنـشاب  بظاوم  هک  دهد  یم 
(34 .) دش دنهاوخ  راتفرگ  ناشیدنادب  تازاجم  زا  یخرب  هب  هک  دنوشن  هدولآ  عامتجا  رد  زیگناربداسف 

ییابر لد  تقیقح 

نامه لد ؟ مادـک  بلق ، ندرب  تقرـس  هب  لد و  ندوبر  ینعی  دـنک ؛ یم  رادـشه  اب  مأوت  مهم  رایـسب  تقیقح  کی  زا  تیاـکح  ییاـبر » لد  »
نآ نتفرگ  رارق  یگدنز ، يالعا  فدـه  هدـش و  رونم  نیجع و  لیمج ، دـنوادخ  تبحم  رون  هب  ناسنا  تقلخ  زاغآ  زا  هک  یتوکلم  تقیقح 
مرح بلق  هللاَریغ ؛ هللا  َمرح  نِکـُست  الف  ِهللا  ُمرح  ُبلَقلا  تسوا : هاگرظن  دـنوادخ و  ّنآ  زا  لد  ور  نیا  زا  تسا ؛ نیرت  بوبحم  نآ  هبذاج  رد 
هاـگ هوـلج  هک  دراد  ار  نآ  ییاـناوت  دادعتـسا و  هک  سب  نیمه  لد  تفارـش  تمظع و  رد  ( 35 .) هدـم اج  یهلا  مرح  رد  وا  ریغ  تسادـخ و 
ملاع راگدرورپ  اب  هک  تسا  یهلا  بلق  نیا  وترپ  رد  دهد . ناشن  ار  وا  تالامک  لالج و  لامج و  هتـشگ و  وا  يامن  مامت  هنییآ  يدـنوادخ و 

زا شتمرح  هک  تسا  لد  نیا  تینارون  هیاس ي  رد  میوش . یم  لئان  تیناسنا  ماـقم  جوا  هب  مییوج و  یم  بّرقت  وا  هب  هدرک و  رارقرب  طاـبترا 
زین یمدآ  راتفر  قالخا و  هک  نانچ  مه  دراد ؛ بلق  نیا  هب  یگتـسب  ناسنا  تلیـضف  تمظع و  نیاربانب  دوش . یم  رتـالاب  همرکم  هبعک  تمرح 

ینارون ابیز و  ناسنا  تاکرح  لامعا و  تافص و  دنک  تموکح  نآ  رد  یلصا  هناخ  بحاص  رگا  تسا . راوتسا  یهدنامرف  زکرم  نیا  هیاپ  رب 
تـشگ نیزگیاج  نآ  رد  تاوهـش  ایند و  ّبح  دش و  بصغ  لد  نیا  رگا  اما  دـشخب ، یم  ییانـشور  ار  یناسنا  هعماج  هداوناخ و  دوش .  یم 

یتوکلم و ياه  لد  ندوبر  زج  يزیچ  نانز  ییابر  لد  یباجحدـب و  راـجنهان  راـتفر  تقیقح  ددرگ . یم  تسیاـشان  راـتفر  دـساف و  قـالخا 
ار هناگیب  ندرک و  نوریب  ار  هناخ  بحاـص  اـیآ  تساـه ؛ ندوبر  نیرتدـب  لـمع  نیا  هک  تسا  نشور  تسین ! یهلا  ياـه  مرح  ندرک  بصغ 

نداد رارق  نآ  رد  ار  تاوهـش  دوـخ و  و  نتفرگ ، دارفا  لد  زا  ار  ناـبرهم  دـنوادخ  تـبحم  اـیآ  تـسین !؟ بـضغ  نـیرت  گرزب  ندرک  دراو 
میظع و يونعم  تراسخ  نانز  نیا  يارب  هک  تسا  یگرزب  تیانج  هچ  نیا  هک  دناد  یم  لاعتم  دـنوادخ  اهنت  تسین !؟ هعجاف  نیرت  كاندرد 
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طقف ار  نآ  باذـع  تبوقع و  هک  تسا  گرزب  نیگنـس و  رایـسب  نآ  هانگ  مرج و  اذـل  دراد ؛ لابند  هب  يدایز  عیاجف  تایانج و  هعماج  يارب 
تمایق ربق و  رد  ناشرـس  رب  هچ  دسر  ارف  ناشنماد  رب  نیگنن  هکل  نیا  دوجو  اب  نانز  نیا  لجا  رگا  هک  دناد  یم  وا  دناد . یم  ناحبـس  يادـخ 

یلإ َنوّدُرتَس  َنونمؤملاو و  ُهلوسر  مُکَلمَع و  ُهللا  يَریَسَف  اُولمعا  ُِلقو  : » دیامرف یم  هک  میونشب  دنوادخ  نخس  زا  هک  تسا  رتهب  دمآ ؛ دهاوخ 
تیب لها  شربماـیپ و  ادـخ و  دـیهد ـ ماـجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  و  دـینک ـ لـمع  وگب  نولمعَت ؛» ُمتنُک  اـمب  مُُکئّبُننَف  هداهّـشلا  ِبیغلا و  ملاـع 

هب ار  امش  دیوش و  یم  هدنادرگزاب  تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد  هک  ییادخ  يوس  هب  يدوز  هب  دنیب و  یم  ار  امش  لامعا  تراهط  تمـصع و 
نتفرگ رارق  هبوت و  بآ  اب  هتـشگزاب و  نتـشیوخ  هب  رتدوز  هچ  ره  ناوناب  نیا  هک  تسا  دیما  ( 36 . ) دهد یم  ربخ  دـیدرک  یم  لمع  هچ  نآ 

. دنیامن كاپ  شیوخ  ینامسآ  دوجو  زا  ار  گرزب  هانگ  گنن و  هکل  نیا  هنافیفع ، باجح  فدص  رد 

ترطف رون  فیعضت  رثا  رد  نز  تیقوشعم  فیعضت 

هیاـس ي رد  نز  نیتسار  تیبوبحم  اریز  ددرگ ، یم  لزلزتم  تسوا ، ناـج  تعیبـط و  دـیدش  هتـساوخ ي  هک  نز  تیبوبحم  اـهنیا  زا  هتـشذگ 
بلق دنا ، هداد  صاصتخا  یهلا  تبحم  هب  ار  دوخ  بولق  نآ ، هب  نّیدت  مالـسا و  نید  هیاس ي  رد  هک  ینادرم  تسا ؛ لیمج  دنوادخ  هب  قشع 

اب رگید ، نایب  هب  دـشاب . یم  دوخ  كاپ  نارـسمه  هب  ندـیزرو  قشع  هژیو  هب  نارگید ، هب  تبحم  یناسنا و  كاـپ  فطاوع  زکرم  ناـش  ياـه 
رد وس  کی  زا  هجیتن  رد  دوش ؛ یم  قلختم  یهلا  یناسنا و  مراکم  یقالخا و  يایاجـس  هب  ناسنا  هک  تسا  يدـیحوت  دادعتـسا  نیا  ییافوکش 

قـشع دـنراد  وا  اب  یقالخا  یحور و  تیخنـس  هک  یناسک  هب  رگید  يوس  زا  دوش و  یم  نارگید  بوبحم  قالخا ، ییابیز  هبذاج ي  هیاس ي 
یهلا یقالخا و  لیاضف  هب  دنا و  هدادـن  شرورپ  هتـسیاش  دـح  رد  ار  شیوخ  ترطف  نیا  نوچ  از  بیـسآ  ياه  نز  ساسا  نیا  رب  دزرو . یم 
رـسمه یقیقح  قوشعم  نارگید و  نیتسار  بوبحم  دنناوتب  ات  دنتـسین  رادروخرب  یحور  یقالخا و  هبذاج ي  نینچ  زا  دـنا ، هتـشگن  هتـسارآ 

دنم هرهب  دـنز  یم  رود  لامج  لام و  روحم  رب  يدام و  ياه  كالم  يور  رتشیب  هک  یتبحم  رهم و  زا  هچ  رگ  دنـشاب ؛ شیوخ  هدـنیآ  لاح و 
، تفر دهاوخ  نیب  زا  هدراذگ و  یشوماخ  هب  ور  ناشنارسمه  دوجو  نوناک  رد  نآ  نازوس  هلعش ي  یهاتوک  هلـصاف ي  هب  نکل  دنوش و  یم 

. راگدنام تسا  یقیاقح  ینطاب  ياه  هبذاج  نامیا و  ینتفر و  تسا  ییاه  هیاس  اهنیا  ریاظن  تورث و  ییابیز و  هک  ارچ 

 : اه تشون  یپ 

هیآ 65. ( 40  ) رفاغ - 5 هیآ 165 . ( 2  ) هرقب - 4 هیآ 152 . ( 2  ) هرقب - 3 هیآ 56 . ( 51  ) تایراذ - 2 ص138،75،63 . ج78 ، راونالاراحب ، - 1
هبطخ هغالبلا ، جهن  - 9 بنذ . عوضوم  ص463 ، ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 8 ص93 . ج2 ، مکحلاررغ ، - 7 لیمک . ياعد  نانجلا ، حـیتافم  - 6

(2  ) هرقب هیآ 2 ؛ ( 5  ) هدئام - 12 هیآ 30 . ( 22  ) جح هیآ 2 ؛ ( 5  ) هدئام هیآ 229،230،158 ؛ ( 2  ) هرقب - 11 هیآ 89 . ( 56  ) هعقاو - 10 . 103
-16 هیآ 87 . ( 5  ) هدئام - 15 هیآ 229 . ( 2  ) هرقب هیآ 1 ؛ ( 65  ) قالط - 14 هیآ 112 . ( 9  ) هبوت هیآ 32،30 ؛ ( 22  ) جح - 13 هیآ 187 .
هیآ 7. ( 63  ) نوقفانم - 20 هیآ 36 . ( 9  ) هبوت - 19 هیآ 4 . ( 57  ) دیدح - 18 هیآ 31 . ( 3  ) نارمع لآ  - 17 ح74 . لوالا ، باب  لاـصخلا ،

یلعا - 26 هیآ 1 . ( 1  ) هحتاف - 25 هیآ 16 . ( 5  ) هدئام - 24 هیآ 3-2 . ( 65  ) قالط - 23 هیآ 10 . ( 35  ) رطاف - 22 هیآ 4 . ( 48  ) حتف - 21
(8  ) لافنا - 31 هیآ 1 . ( 65  ) قالط - 30 هیآ 12 . ( 57  ) دیدح - 29 هیآ 28 . ( 13  ) دعر - 28 ص23 . ج1 ، مکحلاررغ ، - 27 هیآ 17 . ( 78)

لحن هیآ 33-32 ؛ ( 47  ) دمحم هیآ 3 ؛ ( 14  ) میهاربا - 34 هیآ 45 . ( 29  ) توبکنع - 33 ص144 . ج2 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  - 32 هیآ 27 .
هیآ 105. ( 9  ) هبوت - 36 ص25 . ج70 ، راونالاراحب ، - 35 و ... هیآ 33-34 ، ( 13  ) دعر هیآ 88 ؛ ( 16)

عامتجا هداوناخ و  رب  یباجحدب  راوگان  ياهدمایپ  موس : لصف 

هداوناخ دیدهت  .1
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هداوناخ رد  هلضاف  قالخا  شقن 

یم اضرا  مه  رانک  رد  درم  نز و  زیارغ  فطاوع و  هک  تسا  هداوناخ  وترپ  رد  اریز  تسا ، هدـش  یقلت  مهم  رایـسب  هداوناخ  ماـظن  مالـسا ، رد 
دوب دنهاوخ  مه  راکددم  رای و  يونعم  يدام و  تایح  لیمکت  نیمأت و  رد  هدوب و  رگیدـکی  لمکم  ددرگ ، یم  نیمأت  ود  نآ  شمارآ  دوش ،

كاپ و نادـنزرف  تیبرت  دـیلوت و  هب  رگیدـکی ، یقوقح  یقیقح و  تیـصخش  هب  لـباقتم  مارتحا  تبحم و  تیونعم ، زا  هدـنکآ  ياـضف  رد  و 
قـشع تبحم و  نآ ، هیاپ ي  هک  دش  دـهاوخ  رادروخرب  هدرب  مان  ياه  یگژیو  زا  هک  یتروص  رد  هداوناخ  طیحم  دـننک . یم  مادـقا  هتـسیاش 

نیتسار و ياـه  شزرا  تسا . راوتـسا  یقـالخا  لـیاضف  یهلا و  ياـه  شزرا  ياـنبم  رب  اـهنت  یقـشع  نینچ  هتبلا  دـشاب . رگیدـمه  هب  نیجوز 
ـ  هدش هتشاذگ  تعیدو  هب  ناگمه  داهن  رد  هک  یتسود ـ  ابیز  ترطف و  رطاخ  هب  ار  ناسنا  ود  هک  دنا  يونعم  یقالخا و  هدیدنـسپ ي  تافص 
زا دـشاب  حیحـص  راتفر  قالخا و  رب  ینتبم  هک  رهوش  نز و  نایم  هطبار ي  دـنروآ . یم  دـیدپ  ار  یقیقح  قشع  هدومن و  بذـج  رگیدـکی  هب 

لدتعم و يا  هداوناخ  ققحت  هجیتن  رد  رگیدکی و  هب  ود  نآ  رتشیب  تبحم  باذـجنا و  بذـج و  تهج  زا  تسخن  دراد : تیمها  تهج  دـنچ 
، تثارو هلمج  زا  فلتخم  تاهج  زا  نادـنزرف  هتـسیاش ي  ملاس و  تیـصخش  يریگ  لکـش  نیوکت و  رد  نآ  ریثأـت  ثیح  زا  رگید  بولطم .

لیمکت شمارآ و  ندـش  هدروآرب  ثعاـب  نیدـلاو  یقـالخا  يایاجــس  کـین و  ياـهراتفر  هـک  نآ  هصـالخ  تـیبرت و . ... مـیلعت و  طـیحم ،
یم حـلاص  ملاس و  لسن  تیبرت  یناسنا و  فطاوع  شرورپ  قوشعم و  بوبحم و  ناونع  هب  نز  هاگیاج  هداوناـخ و  تینما  موادـت  رگیدـمه ،

. دوش

یگداوناخ ملاس  ماظن  ققحت  رد  تعیرش  تقلخ و  شقن 

تیبرت لسن و  دیلوت  اه و  جوز  شمارآ  تسا : زیچ  ود  هداوناخ ، لیکـشت  درم و  نز و  نایم  دـنویپ  جاودزا و  زا  فدـه  يدـیحوت  شنیب  رد 
کی زا  تقلخ  نیوکت و  ماظن  رد  كاپ ، لسن  تیبرت  ناـسنا و  عون  ياـقب  درم و  نز و  یقرت  لـماکت و  يارب  میکح  دـنوادخ  اـهنآ . تسرد 

یگداوناخ و ملاس  ماظن  داجیا  هنیمز ي  هک  هدومن  ررقم  يریبادت  وس  رگید  زا  تعیرش  مان  هب  ینید  تاررقم  عضو  عیرـشت و  ماظن  رد  وس و 
نیوکت شنیرفآ و  ماظن  رد  هک  يریبادت  دزاس . یم  مهارف  ار  هعماج  تفرشیپ  یلاعت و  دشر ، تیاهن  رد  قوف و  فادها  هب  ندیسر  هجیتن  رد 

هب دـنمزاین  جاتحم و  ار  اـهنآ  درم ، نز و  ناـیم  یناور  یمـسج و  فـالتخا  داـجیا  هیاـس  رد  لوا : زا : تسا  تراـبع  هدومرف  ررقم  درم  نز و 
مه هب  يدیدش  یگتسباو  یعامتجا ، يدرف و  ياهزاین  نیمأت  يرکف و  یحور و  یلاعت  دشر و  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدیرفآ  رگیدکی 
دوخ تیصخش  صخـش و  ياقب  هیام ي  ار  هتـسیاش  دنزرف  دوجو  مادک  ره  اهنآ ، داهن  ناهن و  رد  یهاوخدنزرف  هزیرغ  داجیا  اب  مود : دنراد .

مکُؤاِسن : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  دومن ؛ دـنمزاین  يرگید  هب  ار  مادـک  ره  زاـین ، هتـساوخ و  نیا  ندرک  یلمع  يارب  هتـسناد و 
دیهاوخ هک  هاگ  ره  اج و  ره  شیوخ  راز  تشک  هب  دنیامش ؛ راز  تشک  ناتنانز  مکِسُفنأل ؛»... اومّدَق  ُمتئِـش و  ّینأ  مکَثرَح  اوتأَف  مَکل  ُثرَح 

ار اهنآ  هطبار ي  رهوش ، نز و  نایم  تمحر  تبحم و  تّدوم ، نداد  رارق  اـب  مراـهچ : ( 1 . ) دیتسرف شیپ  کین ) راک   ) دوخ يارب  دـییآرد و 
كاپ فطاوع  راثیا و  تبحم ، زا  ار  هداوناخ  ياـضف  هدومن و  یناویح  یـسنج و  ياـه  هقـالع  یناـسفن و  طـباور  زا  رتارف  هداوناـخ  ماـظن  رد 

، نیاربانب دومن . نکمم  ار  نآ  يالاو  ياـه  فدـه  ققحت  هداوناـخ و  ماـظن  موادـت  ظـفح و  هنیمز  هلیـسو  نیا  هب  تخاـس و  هدـنکآ  یناـسنا 
ثعاب يونعم ، يدام و  لباقتم  تامدـخ  هیاس ي  رد  درم  نز و  هک  دوش  یم  یـشان  اج  نآ  زا  تسا  یگداوناخ  دـنویپ  ِفدـه  هک  یـشمارآ 

يا هنوگ  هب  دش ؛ دنهاوخ  مه  تیصخش  صخش و  شرتسگ  هیام ي  رگیدکی و  ياهزاین  لیمکت  نیمأت و  اهدادعتسا و  شرورپ  ییافوکش و 
اه و یتساک  ندـش  فرطرب  ناهاوخ  ًاترطف  ناسنا  هک  اـج  نآ  زا  دـبای و  یم  يرگید  هب  دـنمزاین  صقاـن و  ار  دوخ  ییاـهنت  هب  مادـک  ره  هک 
، نآ هب  ندیـسر  اب  لیلد  نیمه  هب  دـنک ؛ یم  ادـیپ  لیامت  رگید  ِسنج  يوس  هب  نورد  زا  اذـل  دراد ، لماکت  هب  شیارگ  هدوب و  دوخ  ناـصقن 

یعیبط يرطف و  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  نیمأت  رادـقم  هب  یگتـسب  شمارآ ، هب  نیجوز  لوصو  نازیم  هتبلا  دـنک . یم  یبسن  شمارآ  ساـسحا 
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نایب هب  دش . دهاوخ  رادروخرب  یمسج  شیاسآ  یناور و  شمارآ  زا  تبـسن  نامه  هب  دوش ، هداد  اهنآ  هب  تبثم  خساپ  هزادنا  ره  دراد ؛ نانآ 
مارآ ياهروتـسد  هب  لمع  دـنوادخ و  دای  هیاـس ي  رد  دوخ  نتـشاد  شمارآ  رادـقم  هب  يرگید  يارب  مادـک  ره  ندوب  شخب  شمارآ  رگید 

تعاطا و زا  یـشان   ) ادـخ داـی  وترپ  رد  هک  دیـشاب  هاـگآ  بولُقلا ؛» ُّنئمطت  ِهللا  رکذـِب  ـالأ  : » تسا رـسمه  قوقح  تیاـعر  هلمج  زا  وا  شخب 
شمارآ ییاناوت  زگره  دشاب ، هرهب  یب  یـشمارآ  نینچ  زا  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  ( 2 . ) دـبای یم  شمارآ  اه  بلق  وا ) اب  طابترا  تداـبع و 

هیاس رد  هدوب و  ادخ  اب  رسمه  هک  هزادنا  ره  هب  نیاربانب  يزیرغ . نیکست  بذاک و  شمارآ  رگم  تشاد ، دهاوخن  ار  شرـسمه  يارب  ینیرفآ 
رادقم نامه  هب  دشاب و  یم  دـنم  هرهب  شمارآ  تمعن  زا  نازیم  نامه  هب  دـشاب  شمارآ  أدـبم  نآ  هب  لصتم  وا  ینید  ياهروتـسد  هب  لمع  ي 

نینچ نیا  هدرمژپ  لگ  هنرگ  تسا و  هدـنهد  طاشن  شخب و  تذـل  فیطل ، ابیز و  لگ  کـی  دـشخب . یم  طاـشن  شمارآ و  شرـسمه  هب  زین 
نم مَکل  َقلَخ  نأ  ِِهتاـیآ  نِم  و  : » دـیامرف یم  هک  دوش  یم  نشور  میکح  راـگدرورپ  مـالک  نیا  فیطل  قیمع و  ياـنعم  ناـیب ، نیا  اـب  تسین .

ات دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون  زا  هک  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  ًهمحَر ؛»... ًهّدوَم و  مُکنَیب  َلعَج  اهیلإ و  اونُکـسَِتل  ًاجاوزأ  مکِـسُفنأ 
هب دیامرف ، یم  نایب  اه  جوز  شمارآ  نیمأت  ار  جاودزا  زا  فده  هیآ  نیا  رد  ( 3 . ) داهن تمحر  یتسود و  ناتنایم  دیریگ و  شمارآ  اه  نادب 

ار درم  هدرسفا ي  برطـضم و  هتـسخ ، ناور  هدوب و  فیطل  هیحور  كاپ و  فطاوع  اه و  ساسحا  زا  راشرـس  هک  نز  یـشخب  شمارآ  هژیو 
هب میرک  نآرق  دـشخب ؛ یم  شمارآ  تسا ، هعماج  فلتخم  دارفا  اب  دروخرب  یعاـمتجا و  نیگنـس  فیاـظو  هنازور و  ياـهراک  زا  یـشان  هک 

؛»... اهیلإ نکـسیل  اهجوز  اهنم  لعج  هدـحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يذـلاوه  : » تسا هدومن  ییاـمنهار  هراـشا و  عوضوم  نیا  هب  ماـمت  ییاـبیز 
نآرق نیاربانب  ( 4 .) دریگ شمارآ  نادـب  اـت  دروآ  دـیدپ  شدوخ  عون  زا  ار  يو  تفج  دـیرفآ و  درف  کـی  زا  ار  امـش  هک  یـسک  نآ  تسوا 

زا ار  اهنآ  هدومرف و  نایب  ًاحیرـصت  ًاحیولت و  ار  ود  نآ  نایم  تدحو  داجیا  حرط  درم و  نز و  شنیرفآ  ماظن  رد  هنامیکح  ریبادـت  همه  میرک 
اب وسمه  مالسا ، نیبم  نید  نیناوق  تعیرـش و  ماظن  رد  دنوادخ  هک  يریبادت  اما  تسا . هدومن  دادملق  شنیرفآ  ملاع  رد  يدیحوت  ياه  هناشن 

یقـالخا و تـالامک  زا  یـشان  یعقاو  قشع  ِییاـنب  ریز  رـسپ و  رتـخد و  ییاـتمه  وفک و  عوضوم  هب  هجوت  زا  دـعب  هدومن  ررقم  تقلخ  ماـظن 
هب رگیدـکی  یقوقح  یقیقح و  تیـصخش  هب  لماک  هجوت  رهوش ، نز و  لباقتم  مارتحا  موزل  زا : دـنترابع  كرتشم ، دـنویپ  ققحت  رد  يونعم 

یعیبط و ياهزاین  هب  درم  ییوگ  خساپ  رگیدمه ، یگداوناخ  یناسنا و  قوقح  هب  ملظ  يزارد و  تسد  يدـعت ، مدـع  درم ، هیحان ي  زا  هژیو 
شـشوپ باجح و  تیاعر  عورـشم ، لوقعم و  دح  رد  رـسمه  زا  نز  يرب  نامرف  تعاطا و  یهلا ، نوناق  عرـش و  هدودـحم ي  رد  نز  يرطف 

مـشچ تشذـگ و  نتـشاد  اب  یناسنا  یهلا و  نیزاوم  تیاـعر  هصـالخ  رـسمه و  يارب  ییارآدوخ  هعماـج ، رد  ییارآدوخ  زا  زیهرپ  تسرد ،
ثعاب هداوناخ ، ماظن  رد  مالـسا  سدـقم  نید  نیناوق  تیاعر  هک  تسا  نشور  رگیدـمه و . ... ياهاطخ  تاهابتـشا و  اـه ، شزغل  زا  یـشوپ 

دزاس و یم  شمارآ  تیونعم و  تیمیمـص ، افـص و  زا  راشرـس  ار  یگداوناخ  یگدنز  هدـش و  يدادادـخ  تدوم  تبحم و  شیازفا  ظفح و 
تبحم تشاد ، دهاوخ  يدب  رایسب  ماجرف  اهنآ  رد  يراگنا  لهس  دوب و  دنهاوخ  لدتعم  ملاس و  دوش ، یم  ادیپ  هداوناخ  نیا  زا  هک  ینادنزرف 

تـشگنا رهوش  نز و  يزور  ماجنارـس  دـیارگ و  یم  يدرـس  هب  جـیردت  هب  اـهنآ  ناـیم  طـباور  فیعـض و  جـیردت  هب  رهوـش  نز و  قـشع  و 
. تفرگ دنهاوخ  نادند  هب  ینامیشپ 

یگداوناخ ملاس  ماظن  مواد  ققحت و  زمر  نیتسار ،  قشع 

مرج رادقم  هچ  ره  هدام ، ملاع  رب  مکاح  هبذاج ي  نوناق  رد  تسا . دوجوم  ود  نایم  يونعم  ینورد و  هبذاج  نیرتدـنمورین  تبحم  تّدوم و 
ياه تبحم  حور و  ملاع  انعم و  ملاع  رد  ینوناق  نینچ  دوب . دـهاوخ  رتشیب  اهنآ  ناـیم  هبذاـج  دـشاب ، رتمک  اـهنآ  هلـصاف ي  رتشیب و  ماـسجا 

هلصاف رتالاو و  یقالخا  يرکف و  یحور ، ياه  تیصخش  نازیم  هچ  ره   » هک نایب  نیا  هب  تسا ؛ مکاح  زین  یناسنا  نیتسار  ياه  قشع  یهلا و 
هلع هیخنـسلا  : » تسا تیخنـس  یمومع  نوناـق  ناـمه  نیا  ددرگ .» یم  رتدـنمورین  رت و  يوـق  اـهنآ  ناـیم  تبحم  هبذاـج و  دـشاب ، رتـمک  اـه 

ترفن و تلع  يدننامه  تیخنـس و  مدع  شـشک و  بذج و  لاصتا و  لماع  تهباشم  تیخنـس و  روفنلا ؛» هلع  هیخنـسلا  مدـع  مامـضنالا و 
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ود نآ  نیب  قـشع  هبذاـج و  دـشاب ، يرتـشیب  تیخنـس  هباـشت و  حور  ود  ناـیم  ردـق  ره  اـه ، حور  ناـهج  رد  نیارباـنب  تـسا . مـه  زا  يرود 
زا دوب . دهاوخ  رتشیب  زیرگ  يرود و  رتمک و  هبذاج  دـشاب ، مکاح  يرتمک  يدـننامه  هباشت و  ناشنایم  هزادـنا  ره  دوب و  دـهاوخ  رتدـنمورین 

یحور دنویپ  دشاب و  يونعم  یتیصخش و  هباشت  یحور و  تیخنس  ساسارب  هک  یتروص  رد  یگداوناخ  كرتشم  دنویپ  جاودزا و  ور  نیمه 
رتخد و هک  دـبای  یم  ققحت  یتروص  رد  حور  ود  داـحتا  دـنویپ و  تسا . تسرد  لوقعم و  یجاودزا  نینچ  دـشاب ، رارقرب  رهوش  نز و  ناـیم 
دنـشاب و هتفای  یلاعت  دشر و  هداهن و  مدق  یناسنا  یحور و  یلاع  داعبا  ورملق  رد  دننک و  تکرح  حور  ياهروتـسد  نیناوق و  ریـسم  رد  رـسپ 

رتشیب زین  یقیقح  قشع  حور و  ود  نایم  هبذاج  دشاب ، رتشیب  دنویپ  تدـحو و  نیا  هچ  ره  دنـشاب . هدـش  خنـس  مه  رگیدـکی  اب  هلیـسو  نیدـب 
لیاضف تیناسنا و  یقالخا ، تهج  زا  دنـشاب و  هتـشاد  يراـگزاس  قفاوت و  تسرد ، هدـیقع ي  هشیدـنا و  رد  رهوش  نز و  رگا  دوب . دـهاوخ 
تبحم هدش و  مکحتـسم  اهنآ  نایم  یحور  دنویپ  داحتا و  دنریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  يراتفر  دُعب  رد  دـشاب و  مکاح  اهنآ  رب  يونعم  یحور و 

قح دشاب و  هتـشاد  نایرج  یگدنز  رد  یقیقح  لامک  تمـس  هب  تکرح  يروحمادخ و  رگا  دوب ؛ دهاوخ  رارقرب  ناشنایم  رد  یقیقح  لیم  و 
هاگ چـیه  دوب و  دـهاوخن  یهلا  سدـقم  نییآ  قح و  زج  يزیچ  هداوناخ  وج  رد  مکاـح  ياـضف  دوش ، یقلت  یلـصا  زاـین  ناونع  هب  يرـالاس 

فطل هب  دنزبرس  یهابتـشا  اطخ و  مه  رگا  تشاد و  دهاوخن  دوجو  ناشنایم  رد  يریگرد  عازن و  راکفا ، داضت  یهاوخدوخ ، مان  هب  یلکـشم 
موادت ماکحتـسا و  زمر  یگدنز و  حور  هک  يونعم ، دنویپ  تبحم و  یناسنا و  یقیقح و  قشع  سپ  دـنیامن . یم  ناربج  هتـشگ و  هبنتم  یهلا 
تبحم رگید ، نایب  هب  دوب . دـهاوخ  نکمم  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  ینعی  رادـیاپ  تباث و  ياه  كالم  يانبم  رب  تسا ، یگداوناـخ  ماـظن 
یتبحم نینچ  دوش و  یم  ققحم  رگیدکی  هب  تبـسن  اه  جوز  تفرعم  تخانـش و  رگید  هنوگادـخ و  تافـص  قالخا و  هیاپ ي  ود  رب  نیتسار 

ملاس نادنزرف  تیبرت  داجیا و  هژیو  هب  جاود  زا  يالاو  ياه  فده  هب  ندیـسر  زار  لدـتعم و  ملاس و  هداوناخ ي  هدولاش ي  هیاپ و  هک  تسا 
دوش و یم  یناویح  یـسنج و  هطبار ي  زا  رتارف  ود  نآ  هطبار ي  رهوش ، نز و  ناـیم  نیتسار  تبحم  قشع و  هلیـسو  هب  اریز  تسا ، حـلاص  و 

نادـنزرف حیحـص  تیبرت  دـشر و  يونعم و  یحور و  لماکت  شمارآ و  هنیمز  هجیتن  رد  راشرـس و  تیونعم  یلاع و  فطاوع  زا  هناخ  ياضف 
يروص رادیاپان  ياه  ییابیز  یناوهش و  تالیامت  یـسنج و  تقوم  ياه  هبذاج  ساسارب  اهنت  هک  يدنویپ  رگید ، يوس  زا  ددرگ . یم  هدامآ 
طباور و  دنک ، داجیا  رـسمه  ود  ناونع  هب  رـسپ  رتخد و  نایم  یحور  داحتا  دناوت  یمن  دشاب ، یعیبط  يدام و  یناف  ياه  كالم  يرهاظ و  و 

لماکت و دـشر ، هنیمز ي  هتـشگ ، یلاخ  یناسنا  كاـپ  تبحم  هقـالع و  زا  یگدـنز  طـیحم  هکلب  دـیامن ، زیمآ  تبحم  هناقـشاع و  ار  ود  نآ 
یم مه  زا  يدوز  هب  هدش  هداهن  انب  یناویح  ياه  هزیگنا  تسـس و  ياه  هیاپ  رب  هک  یقـشع  نینچ  ور  نیمه  زا  تفر ؛ دهاوخ  نیب  زا  شمارآ 

دـنک و یم  نیریـش  اراوگ و  ار  یگدـنز  هچ  نآ  ددرگ . یم  نآ  نیزگیاج  یگـشیمه  تافالتخا  مک  تسد  ای  ییادـج و  قالط و  دلـسگ و 
ياه ییابیز  يونعم و  ياه  هبذاج  ساسارب  یگدنز  انامه  دـناشچ ، یم  رهوش  نز و  هژیو  هب  اه ، ناسنا  هب  ار  هبّیط  تایح  شخب  تذـل  معط 

فالخ رب  تسا ، هتـسباو  اهنآ  هب  یگداوناخ  ملاس  تایح  یگـشیمه و  اهنآ  هب  ناسنا  زاین  هک  تسا  یناسنا  يالاو  فطاوع  یقالخا و  ملاـس 
قشاع صخش  هدرک و  شکورف  یسنج  هدرشف ي  يژرنا  هیلخت  اب  یسنج  توهش  هدوب و  یتقوم  هک  یسنج  يروص و  يرهاظ و  ياه  هبذاج 

رذـگدوز مه  نآ  هک  دـنک  کیدزن  مه  هب  ار  ود  نآ  یـسنج  ياه  کیرحت  هرابود  رگم  ات  دـنک  یم  يزاین  یب  ساسحا  قوشعم  هب  تبـسن 
فدـه هب  ار  نیجوز  دـنک و  يزیر  هیاپ  ار  لدـتعم  ملاس و  هداوناخ ي  هدولاش ي  دـناوت  یمن  نیغورد  يزاـجم و  قشع  ور  نیمه  زا  تسا .

شتآ رد  هراومه  نادـنزرف  هژیو  هب  هداوناخ ، نآ  ناور  حور و  هدوب و  شکمـشک  عازن و  اـب  مأوت  یگدـنز  هکلب  دـناسرب ، نآ  يـالاو  ياـه 
ملاس جاودزا  هک : نآ  حیضوت  دش . دهاوخ  لیدبت  نازوس  یمنهج  هب  یگدنز  تخوس و  دهاوخ  اه  يداقتعا  یب  اه و  یتخـس  اه ، يریگرد 
مـسج ود  دنویپ  يرهاظ ، تروص  توهـش و  يانبم  رب  جاودزا  هک  یلاح  رد  تسا ، مسج  ود  تبحاصم  حور و  ود  داحتا  دـنویپ و  قفوم ، و 
تسا یهیدب  دراد . یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  هبنج ي  هراومه  اذل  تسا ، لسن  ياقب  ای  یناوهش و  ياهزاین  ياضرا  شا ، هیلوا  دصق  هک  تسا 

هبنج دشاب ، راوتسا  یلاعتم  كاپ و  فطاوع  تیناسنا و  تریس و  هیاپ  رب  هک  یجاودزا  اما  تشاد ، دهاوخن  یـشوخ  ماجنارـس  یگدنز  نینچ 
. دراد دـنویپ  نارگید  هب  هجوت  ریغ و  اب  تسادـیپ ، هفطاع  هژاو  قداص و  قشع  تبحم و  ظفل  زا  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دراد ، یهاوخرگد  ي 
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هطبار ي زمر  يداـم  ینامـسج و  رهاوظ  توهـش و  تسا و  یحور  طاـبترا  یبلق و  دـنویپ  زمر  یهلا ، یناـسنا و  فطاوع  تبحم و  نیارباـنب 
هب ینز  اب  هک  یـسک  دنیامرف : یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیدح  رد  دشاب . یم  یبلق  لاصتا  یحور و  طابترا  نودـب  یمـسج 
رد يزیچ  دنک  یم  جاودزا  شیئابیز  رطاخ  هب  ًافرـص  وا  اب  هک  يدرف  دنک و  یم  راذگاو  لام  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  جاودزا  شلام  رطاخ 

اهنیا همه ي  دنوادخ  دشاب  وا  نامیا  نید و  ینز ، اب  جاودزا  رد  وا  هزیگنا ي  هک  یـسک  تسوا و  دنیاشوخان  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  نز  نآ 
رگید تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  یلو ـ  تسا  نز  لاـمج و ... هراـب ي  رد  ثیدـح  هـچ  رگ  ( 5 .) درک دـهاوخ  عـمج  وا  يارب  ار 

ساسارب هک  یقـشع  تبحم و  هک  نیا  هجیتن  تسا . ناسکی  درم  نز و  يارب  هک  دـنک  یم  یهلا  تباث  تنـس  زا  تیاـکح  دوش ـ یم  هدافتـسا 
، نیجوز نایم  تقادص  تیمیمـص و  افـص و  راثیا ، تشذگ و  طاشن ، شمارآ و  نیـشن ، لد  یگدنز  رارمتـسا  هیام ي  دشاب ، الاو  ياهرایعم 

تـشذگ تمحر و  تدوم ، تبحم و  رب  ار  لدـتعم  ملاس و  یگدـنز  يانب  میرک ، نآرق  اذـل  دوب ، دـهاوخ  لـسن  تیبرت  رگیدـکی و  لـماکت 
رد هک  تسا  نآ  میکح  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  ( 6 . ) داد رارق  امش  نایم  تمحر  تدوم و  ًهمحَر ؛» هّدوَم و  مکَنَیب  َلعَج  و  : » دناد یم  راوتـسا 

يزیرغ و ییارگ  مه  هیوسود و  بذـج  هنیمز ي  درم ، نز و  نایم  یمـسج  يرهاظ و  ياه  توافت  یـسنج و  هقالع ي  هزیرغ و  داـجیا  وترپ 
یفطاع و یبلق و  یگتـسباو  یحور و  باذـجنا  بذـج و  هنیمز ي  اهنآ ، نایم  تمحر  تدوم و  داجیا  وترپ  رد  دومن و  مهارف  ار  لثمدـیلوت 

تیبرت يارب  كاپ  يرتسب  ندـش  هداـمآ  رگیدـکی و  لـیمکت  شمارآ و  یناـسنا ، یلاـع  فطاوع  زا  راشرـس  هداوناـخ و  مرگ  ياـضف  ققحت 
انب تلیـضف  اوقت و  مکحتـسم  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يا  هداوناخ  نایم  تسا  يرایـسب  قرف  هچ  بیترت  نیدب  دومن . ایهم  حلاص  نادـنزرف 
رب مالـسا  هنامیکح  ياهروتـسد  دزیر . ورف  تسا  نکمم  نآ ، ره  هک  ددرگ  انب  هاگترپ  رانک  رد  تسـس و  هدولاش ي  رب  هک  يدـنویپ  اـب  دوش 

جاودزا و هدودـحم ي  رد  یـسنج  تاعتمت  درم ، نز و  نایم  میرح  دوجو  باجح و  ایح ، فافع و  ظـفح  لـیبق  زا  یـسنج  قـالخا  تیاـعر 
هناقـشاع یناسنا و  طباور  موادت  ققحت و  تیناسنا ، فرـش ، ظفح  يارب  همه  دولآ ، توهـش  رظانم  تامرحم و  زا  مشچ  يرادهگن  لرتنک و 

. تسا نآ  یلاع  فادها  هب  ندیسر  یگداوناخ و  یگدنز  ندش  اراوگ  نیریش و  نیجوز ،

نیجوز نایم  یقیقح  قشع  مایپ 

ياه تذـل  زا  كدـنا  يوترپ  رـسمه ، ود  لاـصو  هدـهاشم و  تیمیمـص ، سنا و  تدـحو ، قشع و  زا  یـشان  تذـل  نآ  نیتسار ، تبحم  رد 
لیمج دـنوادخ  ریظن ، یب  قوشعم  هناگی  نآ  لاـصو  هدـهاشم و  تسلاـجم ، سنا و  تدـحو ، قشع و  هیاـس  رد  هک  تسا  ناـیاپ  یب  يونعم 

یتوکلم حور  مییایب  سپ  تساهنآ . يوس  هب  رهوش  نز و  رگ  تیادـه  یهلا و  ياه  تذـل  ناسر  مایپ  نیجوز  تذـل  نآ  دوش . یم  لـصاح 
ياـه تذـل  زا  ار  دوخ  هدیـشخب و  یلاـعت  ار  شیوخ  هدارا  تمه و  رکف و  قفا  مینکن ، رذـگدوز  زیچاـن و  ياـه  تذـل  هب  دودـحم  ار  دوـخ 
تذل اتکی و  بوبحم  نآ  يارآ  لد  لامج  هدهاشم  زا  اما  دـنک ، عادو  ار  یناف  راد  ناسنا  تسا  فیح  میزاس . دـنم  هرهب  زین  یمئاد  یتوکلم 

هتـسیاش ار  ماقم  نآ  هدید و  مک  ار  دوخ  دیابن  اذـل  میا ، هدـش  هدـیرفآ  نیَرب  فدـه  نآ  هب  لین  يارب  ام  همه  دـنامب . مورحم  وا  لاصو  اقل و 
. دنک یم  تکرح  وا  يوس  هب  هک  تسا  یسک  رس  رب  یهلا  هژیو  تاقیفوت  فطل و  کش ، یب  مینادن . دوخ 

نز ندوب  هقوشعم  ماقم  یعقاو و  قشع  رب  ییامندوخ  یبیرخت  شقن 

رد هک  تسا  يونعم  ياه  شزرا  یناسنا و  قالخا  هدیدنـسپ و  تافـص  نیجوز ، نایم  نیتسار  قشع  نکر  هیاپ و  هدش ، نایب  هک  هنوگ  نامه 
هک ارچ  دـنک ، یم  دـشر  ایح  تفع و  تیونعم ، زا  راشرـس  ییاضف  رد  عورـشمان و  تاوهـش  اه و  سوه  زا  رود  هب  ملاـس و  كاـپ و  طـیحم 

يونعم یقالخا و  ياهدادعتـسا  ندـش  افوکـش  يرکف و  یلاعت  تاـبجوم  هدـش و  نیمـضت  یطیحم  نینچ  رد  دارفا  یناور  تینما  تمـالس و 
اوه و زا  يوریپ  دـنزادرپ ، یم  دوخ  زیمآ  کیرحت  ياه  مادـنا  شیامن  ییارآدوخ و  هب  نانز  هک  يا  هعماج  ساسا  نیا  رب  ددرگ . یم  مهارف 
یقالخا و لئاضف  یگدنلاب  تیناسنا و  لماع  اهنت  هک  يونعم ـ  ینید و  ياه  شزرا  دبای و  یم  شیازفا  نآ  رد  تاوهـش  هب  شیارگ  سوه و 
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ناـنز و دوخ  هعماـج و  دارفا  رد  هدیدنـسپ  لـیاضف  بیترت ، نیا  هب  دوـش و  یم  گـنر  مک  اـی  هتفر و  نیب  زا  تسا ـ  یعقاو  قـشع  هجیتـن  رد 
، تبحم قشع و  هیاپ  لزلزت  اب  هجیتن  رد  دـبای ؛ یم  شیازفا  اهنآ  رد  تسیاـشان  تافـص  هکلب  هدرکن ، دـشر  ناـنآ  هدـنیآ  اـی  لاـح  نارـسمه 

نادرم يارب  تاوهـش  ياضرا  هلیـسو ي  هچیزاب و  ناونع  هب  دنک و  یم  طوقـس  هداوناخ  رد  نانز  ندوب  قوشعم  ماقم  یعامتجا و  تیبوبحم 
هبرض و نیرت  گرزب  نانز ، هنوگ  نیا  سپ  دنرادروخرب . نمؤم  رویغ و  فیفع ، نارسمه  زا  هک  باجح  اب  فیفع و  نانز  رگم  دنیآ ، یمرد 

رازآ يارب  هنیمز  داجیا  نآ ، راوگان  ياهدمآ  یپ  زا  هک  دننک  یم  دراو  شیوخ  ياه  فنص  مه  دوخ و  تیبوبحم  تیصخش و  هب  ار  بیـسآ 
طیحم رد  ناوارف  بارطـضا  یتحاراـن و  فـالتخا ، اـهنآ و  قوـقح  تیـصخش و  هب  یهجوـت  مک  اـی  یهجوـت  یب  نادرم و  يوـس  زا  متـس  و 

. دماجنا یم  ییادج  قالط و  هب  یگداوناخ  دنویپ  اسب  هچ  تسا و  هداوناخ 

یحو گنهرف  رد  نیغورد  نیتسار و  تزع  تیبوبحم و  زار 

، تیبوبحم ییابیز و  زا  کی  ره  دوجو  هک  میناد  یم  تسوا و  قلطم  يابیز  لـیمج و  اریز  تسا ، تزع  تیبوبحم و  یلـصا  زکرم  دـنوادخ ،
زا تسا و  ییابیز  رطاخ  هب  تیبوبحم  دوجو  تیبوبحم و  لیلد  لماع و  لامج  ییابیز و  دنتـسه ؛ مه  موزلم  مزـال و  هملک  یقیقح  ياـنعم  هب 

همه ي ساسا  نیا  رب  تسوا . مه  دح  یب  زیزع  بوبحم و  تسا  رادروخرب  تیاهن  یب  لامک  لامج و  تاذ ، زا  هلالج  لج  ادـخ  هک  اج  نآ 
همه دـح و  یب  لامک  زاون و  لد  لامج  نآ  زا  يوترپ  ملاع  رد  ییابیز  لامک و  ره  هدوب و  یهاـنتمان  دوجو  نآ  زا  يوترپ  یتسه  تاـقولخم 
هدوب یهلا  هاگ  یلجت  یتسه  ماظن  مالک ، کی  رد  تسا . دودـحمان  زیزع  تیبوبحم و  نآ  زا  يا  همـش  نیتسار  ياه  تزع  اه و  تیبوبحم  ي 
تیآ رد  هچ  رگ  دنهد ، یم  ناشن  یهلا  لامک  لامج و  هک  دنتـسه  ییاه  هنییآ  دنریظن و  یب  تمظع  نآ  زا  ییاه  هناشن  ملاع  قیاقح  همه  و 

دوب دهاوخ  انعم  نیا  هب  تسا  دودحمان  تیاهن و  یب  هک  دوش  ضرف  يدوجوم  رگا  هک : نآ  حیضوت  دنتـسه . نوگانوگ  بتارم  ياراد  ندوب 
یمن روصت  لـباق  نآ  ریغ  يارب  ییاـج  اذـل  دراد ، روضح  اـهنآ  زا  رتارف  یتح  یناـمز و  ناـکم و  ره  رد  تسین ؛ وا  يا  رب  یتیاـهن  دـح و  هک 

ور نیا  زا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  بآ  نآ  هک  دـشاب  ینامز  ناکم و  درادـن  ناکما  تسا ، تیاهن  یب  هک  مینک  ضرف  ار  یبآ  رگا  ًالثم  دـشاب ؛
رد دـشاب ، نآ  زا  يوترپ  هک  نآ  رگم  دـشاب ، تیاهن  یب  بآ  نآ  ربارب  رد  يرگید  بآ  درادـن  ناکما  ینعی  دـنام ؛ یمن  نآ  ریغ  يارب  ییاج 

تیبوبحم و ره  تسا و  رادروخرب  تیاـهن  یب  تزع  تیبوبحم و  زا  لـیمج  يادـخ  رگا  سپ  دوـب . دـهاوخن  شیب  یبارـس  تروـص  نیا  ریغ 
نینچ زا  هک  تسا  نیا  راگدنام  تزع  یقیقح و  تیبوبحم  هب  ندیـسر  هار  اهنت  تسوا ، بناج  زا  يا  هیدـه  وا و  زا  يا  هولج  ینیتسار  تزع 
هّزِعلا ُدیُری  ناک  نَم  : » تسا هدومن  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  اهراب  دـنوادخ  تسین . شیب  یبارـس  نآ  زا  ریغ  یهار  ره  دوش و  تفایرد  یعبنم 

رد سک  ره  هب  و   ) تسادخ ِنآ  زا  همه  يدنمجرا  یگرزب و  هک ) دـنادب   ) سپ دـهاوخب ، يدـنمجرا  یگرزب و  سک  ره  ًاعیمج ؛» هّزِعلا  هُِّللَف 
. تسا نانمؤم  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  نآ  زا  ًارـصحنم  تزع  نینمؤملل ؛» هلوسرل و  هّزعلا و  هللاو  ( » 7 (.) دـنک یم  اطع  دوش ، قیال  وا  اب  طابترا  رثا 

بـسک وا  زا  هدـش و  کـیدزن  زیزع  يادـخ  هب  حـلاص  لـمع  یقیقح و  ناـمیا  هیاـس ي  رد  اـهنت  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هـیآ  نـیا  ( 8)
مرکا ربمایپ  نوچ  ور  نیمه  زا  دراد ؛ یگتـسب  تعاطا  نامیا و  هجرد  رادـقم و  هب  زین  تیبوبحم  تزع و  نازیم  دـنک . یم  تزع  تیبوبحم و 

هک تسا  هدـش  رکذ  نانمؤم  ریاس  دـعب  ادـخ و  مان  زا  سپ  وا  كرابم  مان  دـندوب ، رادروخرب  لماک  تعاـطا  ناـمیا و  يـالعا  دـح  زا  (ص )
َهللا ّنإ  : » دراد هتسراو  ياه  ناسنا  یهلا  تیبوبحم  هب  هراشا  زین  ریز  تایآ  دنتسه . اهنآ  لماک  زراب و  ياه  هنومن  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع 

هک یسک  و  ( 10 . ) دراد تسود  ار  ناکاپ  دـنوادخ  نیرهَطتُملا ؛» ّبُحی  َهللا  ّنإ  ( » 9 . ) دراد تسود  ار  اوقت  اب  دارفا  دـنوادخ  نیقّتُملا ؛» ّبُحی 
نامیا هک  یناسک  اّدُو ؛» ُنمحّرلا  مَُهل  ُلَعجیَـس  ِتاحلاّصلا  ولمَع  اونمآ و  نیّذلا  ّنإ  : » دوب دهاوخ  زین  مدرم  بوبحم  دشاب ، دـنوادخ  بوبحم 

اه لد  دیلک  اریز  ( 11 . ) داهن دهاوخ  اه ) لد  رد   ) یتسود تبحم و  نانآ  يارب  نامحر  يادخ  دندرک ، هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و 
یم مدرم  لد  بوبحم  ار  اهنآ  عیطم ، ناگدنب  هب  تبـسن  دوخ  تبحم  تمحر و  ساسارب  دشاب و  یم  تسا ـ  بولقلا  بلقم  هک  وا ـ تسد  هب 
نز درم و  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  تسا . یناگدـنب  نینچ  يونعم  لامج  حـلاص و  لمع  اوقت و  ناـمیا ، هبذاـج ي  ناـمه  رثا  رد  نیا  دـنک و 
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(12 ( ؛ ٍلاع ّلُک  یلإ  ٌمّلُـس  ٍلاغ و  ّلُِکل  ٌنَمَث  ِهللااـب  ُهقثلا  ع :)  ) داوج ماـما  هدومرف ي  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  رواـب  روبزم  بلطم  نیا  رب  ناملـسم 
يوگ نخـس  ع ـ)  ) یلع ترـضح  تسا . يدـنلب  ره  هب  یلاعت  نابدرن  دـنم و  شزرا  زیچ  ره  ياهب  وا ، هب  لاکتا  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  داـمتعا 
یسک هللا ؛» ِهَعاط  ّزِع  یلإ  ِهللا  ِهیصعم  ّلُذ  نم  ُجُرخَیلَف  ٍناطلُـس  ِالب  ُهعاّطلاو  ٍهریـشَعِالب  ُّزِعلاو  ٍلامِالب  ینِغلا  َدارَا  نَم  : » دیامرف یم  میرک ـ  نآرق 
دروم تردق  هطلـس و  نودـب  ددرگ و  بوبحم  زیزع و  دـنواشیوخ  موق و  نودـب  دوش ، زاین  یب  ینغ و  تورث  لام و  نودـب  دـهاوخ  یم  هک 

(13 . ) دروآ يور  وا  ياه  هتـساوخ  زا  يوریپ  تعاطا و  تزع  هب  دوش ، جراخ  دنوادخ  ینامرفان  يراوخ  تلذ و  زا  دیاب  دریگ ، رارق  تعاطا 
رهاظ رد  هچ  رگ  هاـنگ  تسا . روآ  تزع  یهلا ، تعاـطا  یگدـنب و  روآ و  تلذ  تیـصعم ، هاـنگ و  هک  نیا  هب  تسا  يراکـشآ  حیرـصت  نیا 

اذل دشاب ، یم  ناسنا  یلـصا  تقیقح  یهلا و  تعیرـش  فلاخم  اریز  تسا ، نیرفآ  تلذ  يراوخ و  شنطاب  تقیقح و  اما  تسا ، شخب  تذل 
ود يزیچ  ره  ضغب  بح و  تلذ ، تزع و  لطاب ، قح و  تخانش  يارب  نیاربانب  دوش . یم  دوهـشم  ناگمه  يارب  ًالماک  تلذ  نیا  ترخآ  رد 

قفاوم هک  نیا  رگید  دـشاب و  وا  هب  ندیـسر  یکیدزن و  لـماع  هدـش و  بوـسحم  لاـعتم  دـنوادخ  تعاـطا  هکنآ  تسخن  تسا : یلک  راـیعم 
تیبوبحم شحب و  تزع  قح و  زیچ ، نآ  یتلاح  نینچ  رد  دشاب . یمدآ  يالاو  ياهدادعتسا  ییافوکـش  تهج  رد  یتوکلم و  حور  ترطف و 

مشخ و تیصعم ، ثعاب  هدوب و  یناوهش  ياه  هتساوخ  قفاوم  هکلب  دشابن ، گنهامه  ترطف  هتساوخ  تعیرش و  روتـسد  اب  رگا  و  تسا . ازفا 
یهلا ياـه  هتـساوخ  قفاوم  هن  هک  تسا  نآ  موس  قش  هتبلا  تسا . روآ  تلذ  لـطاب و  ددرگ ، وا  زا  يرود  بجوـم  ناحبـس و  يادـخ  بضغ 

نوچ مه  روآ ؛ تلذ  هن  دوب و  دـهاوخ  نیرفآ  تزع  هن  تروص  نیا  رد  دـشاب ، راگزاس  یناسفن  تسپ  تالیامت  اـه و  هقـالع  اـب  هن  دـشاب و 
دنک ادیپ  ییادخ  گنر  اهنآ  زا  هدافتسا  رد  هک  نیا  رگم  دریگ ، رارق  يرادرب  هرهب  دروم  حیحص  تهج  رد  هک  لوقعم  ياهدم  حابم و  روما 

يرگید دوجو  هناـشن ي  یکی  دوجو  دنتـسین ، مه  زا  ادـج  تسا ، نشور  هک  ناـنچ  مه  راـیعم ، ود  نیا  دوب . دـهاوخ  شخب  تزع  ًاـعطق  هک 
ياهراظتنا و همه ي  تسا ، ترطف  روتـسد  نامه  مالـسا  نید  نامرف  دـنا و  گنهامه  رگیدـکی  اـب  تقلخ  تعیرـش و  ماـظن  هک  ارچ  تسا ،
یحور و لـماکت  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  شرورپ و  تهج  رد  ناـسنا و  مـسج  حور و  ياـهزاین  نیمأـت  يارب  مالـسا  نـید  ياـه  هتـساوخ 
هچ دشاب . هدومنن  مکح  نآ  قبط  رب  مالسا  اما  دشاب ، یمدآ  ترطف  تعیبط و  رد  يزاین  هتـساوخ و  تسین  نکمم  تسا ، ینامـسج  تشادهب 

. تسا هدـش  عونمم  مالـسا  نییآ  يوس  زا  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  ار  ناور  مسج و  تمالـس  هدوب و  ترطف  تعیبط و  فلاـخم  هچ  نآ  هک  نیا 
لماـع لـیلذ و  مه  ار  ناطیـش  دناسانـش ، یم  تزع  تبحم و  لـماع  زکرم و  بوـبحم و  زیزع و  ار  دـنوادخ  هک  هنوـگ  ناـمه  مـیرک ، نآرق 
هاگیاج نیا  زا  سپ  دومرف : نیرِغاّصلا ؛» نم  ّکنإ  جُرخاف  اهیف  ّربکتت  نإ  کل  ُنوکی  امف  اهنِم  ِطبهاَف  لاق  : » دـنک یم  حرطم  تلذ  تراقح و 
لیدعت یناسفن  زیارغ  هک  نانچ  مه  ( 14 . ) یناگدـش راوخ  زا  وت  هک  ور  نوریب  سپ  ینک ، یـشنم  گرزب  نآ  رد  هک  دـسرن  ار  وت  يآدورف ،

، تسا نیرفآ  ضوغبم  تلذ و  اهنآ  تیعقاو  هک  اه  یتشز  اه و  يدب  هک  ( 15  ) هدش یفرعم  ناسنا  نمشد  نیرتدب  نورد و  ناطیش  زین  هدشن 
زا یسک  هک  هدومرف  رگید  ياج  رد  و  ( 16 . ) دهد یم  نامرف  هانگ  يدب و  هب  یـسب  یناسفن  زیارغ  ءوُّسلِاب ؛» ٌهراّمال  َسفّنلا  ّنإ  : » دنک یم  رما 

هللادنِع و ٌراغَص  اومرجأ  َنیّذلا  ُبیُصیَس  : » دش دهاوخ  لیلذ  راوخ و  زین  وا  دهنن ، ندرگ  ار  یهلا  نامرف  دنک و  يوریپ  نورد  نوریب و  ناطیش 
گنرین يازـس  هب  دنتخاس ) فرحنم  قح  هار  زا  ار  مدرم  و   ) دـندش هانگ  بکترم  هک  یناسک  يدوز  هب  نورُکمَی ؛» اوناک  اِمب  ٌدـیدش  ٌباذـع 
تائاقلا اه و  هسوسو  بیرف  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ( 17 . ) دش دنهاوخ  دیدش  باذع  دنوادخ و  دزن  يراوخ  راتفرگ  دـندرک ، یم  هک  ییاه 

ماگنه هب  دنتـسه و  یعامتجا  يدرف و  تیبوبحم  اه و  لد  لابقا  تزع و  ندروآ  تسد  هب  ددـص  رد  هانگ  قیرط  زا  دـنروخ و  یم  ار  ناطیش 
ُهّزِعلا ُهتذَـخأ  هللا  ِّقتا  ُهل  َلیق  اذإ  و  : » دـیامرف یم  هدومن و  دـیدهت  دـیدش  نحل  اب  ار  نانآ  ، دـننک یم  ییاـنتعا  یب  اـهنآ ، هب  رادـشه  هظعوم و 

، تسا تزع  لیصحت  ددص  رد  تیصعم  وترپ  رد  نک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دوش  هتفگ  وا  هب  هک  ینامز  و  داهِملا ؛» سِئَبل  مّنهج و  ُُهبسحَف  ِمثألِاب 
انامه بذاک  تیبوبحم  ندروآ  تسد  هب  تهج  ناطیش  زا  يوریپ  یعقاو  رهاظم  زا  ( 18 .) تسا يرتسب  دب  هنیآ  ره  تسا و  سب  ار  وا  خزود 

یمالسا لماک  شـشوپ  ندرکن  تیاعر  تسا . حول  هداس  نانز  زا  يا  هدع  طسوت  یگنهرب  گنهرف  یلمع  جیورت  ییامندوخ و  يرگ ، هولج 
یعامتجا ندمتم و  هناشن ي  نوچ  مه  دنسپ  رهاظ  ياه  مان  اب  یناویح و  یناطیـش و  ياه  هزیگنا  اب  هک  ییاه  لدم  اهدم و  زا  نانز  يوریپ  و 
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موزل رب  هک  تسا  دنوادخ  حیرـص  مکح  فلاخم  یگمه  دوش ، یم  جیورت  نامز  نیطایـش  طسوت  ندوب  الاب  سالک  يرکفنـشور و  ندوب و 
دوش و یم  بوسحم  میظع  یهانگ  اذـل  دـیامرف و  یم  دـیکأت  نادرم  هدـننک ي  هجوت  بلج  ياه  ساـبل  زا  زیهرپ  لـماک و  شـشوپ  تفع و 
يوه و لـها  دزن  رگم  دـشاب ، یمن  درف  يارب  نیتسار  تیبوبحم  تزع و  هیاـم  زگره  درادـن و  درم  نز و  يارب  تراـقح  تلذ و  زج  یتقیقح 
دنام و یم  امندوخ ـ ـ وا دندرگ و  یم  هدروخرس  وا  زا  زین  ناتسرپ  توهـش  رگید  يدوز  هب  تسین و  رادیاپ  زین  نیمه  اما  ناربخ ، یب  سوه و 
و ناـنز ، هژیو  ییاـبیز و  لوبقم  ياـه  هناـشن  نتـشادن  رثا  رد  ناـنز ، زا  يا  هدـع  تراـقح  ساـسحا  اـه . ترـسح  اـه و  تراـقح  زا  یهوبنا 

زین هدنیآ  رـسمه  ناونع  هب  ّبحم  ای  یعامتجا  تیلوبقم  ندروآ  تسد  هب  تراقح و  ناربج  يارب  راجنهان  ياهدم  زا  هدافتـسا  ییارآدوخ و 
. درک اوادـم  ناوت  یمن  ییامندوخ  يرامیب  اب  ار  تراقح  ساسحا  ینعی  دوش ؛ یمن  نامرد  درد  اب  درد  هک  دـنبایرد  دـیاب  اـهنیا  تسا . نینچ 

ياه یتشز  یندـب و  ياه  یتساک  هک  تسا  یقالخا  یحور و  ياه  ییابیز  هب  ندـش  هتـسارآ  نتـشیوخ و  هب  تشگزاـب  ناـمرد ، هار  هناـگی 
تزع و ار  وا  هلیـسو  نیدب  تساه  بلق  بحاص  هک  ییادخ  دیامن و  یم  ناربج  دناشوپ و  یم  ار  اهنآ  هداد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  يرهاظ 

هانگ لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یناسک  همه ي  هکلب  نانز و  هنوگ  نیا  دوش  یم  مولعم  هک  تساج  نیا  دـشخب . یم  یقیقح  تیبوبحم 
نمض رد  ع )  ) یلع ماما  ( 19 «. ) هِردَق ّقَح  هللا  اورَدَق  ام  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دنتخانـشن ؛ دـیاب  هک  نانچ  نآ  ار  وا  دـننک ، یم 

نِم ِقیفَّصلِاب  مُکیلَع  دـیامرف : یم  هدومن  هراشا  ناـنآ  ینید  یتفرعم و  فعـض  نادرم و  ناـنز و  ییاـمندوخ  ياـه  هنومن  زا  یکی  هب  یثیدـح 
(20 . ) تسا فیعـض  ینید  دشوپب  امن  ندـب  كزان و  سابل  هک  یـسک  سپ  میخـض  سابل  هب  داب  امـش  رب  ُهَنید ؛ ّقَر  َُهبوث  ّقَر  نَم  ّنإف  ِبایّثلا 
تزع و لیـصحت  يارب  ناسنا  دولآ  هاـنگ  شـشوک  هلیح و  رکم و  هک  دـیامرف  یم  يزیمآ  دـیدهت  نحل  اـب  میرک  نآرق  هک  نآ  یناـیاپ  هتکن 

مهل تائیّـسلا  نورُکمَی  نیذـّلاو  : » دروآ دـهاوخ  هارمه  هب  ار  يدـیدش  باذـع  هکلب  تسا ، ینتفر  نیب  زا  تسین و  رثؤـم  اـهنت  هن  تیوـبحم ،
شـشوک گنرین و  تسا و  تخـس  یباذـع  ار  ناـنآ  دنـشک  یم  ءوس  هشقن  رکم و  هک  یناـسک  و  ُرُوبَی ؛» وه  کـئلُوا  رکَم  ٌدـیدش و  ٌباذـغ 

ناحتما هتوب ي  رد  دارفا  تیصخش  هک  تسا  یگدنز  ياه  یهارود  نینچ  رس  رد  ( 21 . ) دسر یمن  ییاج  هب  ددرگ و  یم  دوبان  نانآ  كاپان 
. دنوش یم  هتخانش  دنراذگ و  یم  ناگمه  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناگنازرف  نادنمدرخ و  دریگ و  یم  رارق  یهلا 

اخیلز هدنزومآ  نخس 

ناردارب : هک نیا  هلمجزا  ؛ دـیامرف یم  حیرـصت  صوصخ  نیارد  ینوگانوگ  ياـه  هنومن  هب  ، دوخ ناوریپ  تیبرتو  شرورپ  تهج  میرک  نآرق 
نماد زاار  وا  هدرک و  هئطوت  شیوخ  تیبوبحم  شیازفاو  ردپ  دزن  لاسدرخ  فسوی  تیبوبحم  ندرب  نیب  زا  فده  هبو  دسح  يورزا  فسوی 
اروا هک  هتفرگ  قـلعت  شا  هداراو  تیـشم  ، فـسوی نطاـب  لاـمجو  لد  یکاـپ  يور  دـنوادخاما  دـندنکفا . هاـچ  لد  ردو  جراـخ  ردـپ  رهم  رپ 

يو تیبوبحمو  تمظعو  تزع  هنیمز  ، ءوـس هشقن  ناـمه  ءهلیـسو  هب  ور  نیازا  ؛ دـنادرگ نانیـشن  خاـک  یتـح  مدرم  ياـه  لد  بوـبحموزیزع 
ییایؤر یگدنز  هچرگ  دومن . رصق  لها  بوبحموزیزعو  هداد  ياجاه  تمعن  زا  راشرسو  یتنطلس  ياهرـصقزا  یکیرداروا  ، تخاس مهارفار 
لوغشم شدیدج  یگدنززا  لصف  نیا  رد  هراومه  ، دوب یهلاردقو  اضق  هب  یضار  هک  يواما  تخاس  یم  هدرزآاروا  كاپ  حور  نانیـشنرصق 

هب ؛ تشگرت لماکو  رت  هتـسارآ  تریـسو  تروص  تهج  زا   ، یناوجونو غولب  نس  هب  نداهن  مدق  اب  هک  نیاات  دوب  سفن  بیذهت  يزاسدوخ و 
نامیا زا  يا  هرهب  شلدو  دوب  سفن  تب  تعاطاو  شتـسرپریسا  هک  يو  دـیدرگ . رتابر  لدو  رتزیگنا  ناجیه  خاک  يوناـب  يارب  هک  يا  هنوگ 

دینارتسگ كاپ  فسوی  يارب  یماد  درک و  حرط  ار  هنافیفعریغ  هشقن  نآاذل  ، تشادن تمایقو  ربق  باذـع  زا  سرت  وا و  تبّحمو  دـنوادخ  هب 
هک رـصم  زیزع  رـسمه  دنام . ماجرفان  یناسناریغ  هئطوت  نیا  ، وا فطل  نماد  هب  یگدـنهانپو  یهلا  هاگـشیپ  رد  فسوی  روضح  ساسحا  اب  هک 

هدـش رو  هلعـش  يو  ییوج  ماـقتنا  سح  یفرط  زاو  دـید  یم  رطخ  ضرعم  ردار  دوخ  تیثـیحو  وربآو  هدروـخ  تسکـش  یناوـیح  قـشع  رد 
كاـپو هاـنگ  یبار  دوخ  راـک و  هنگو  مرجم  شیوخ  رـسمه  دزنار  فیفع  فسوی  ، یبناـج هب  قح  هفاـیقابو  درک  يرگید  رکم  هب  مادـقا  ، دوب
نامیاو تفرعم  اب  اما  ددرگ . شیوخ  قوشعم  تلذو  یماندب  بجومدنچ  ره  ، دشاب ناما  ردنآرابنایز  بفاوعو  ییاوسر  باذع  زااتداد  هولج 
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يادخ زج  یـسکو  زیچ  چیه  زا  هار  نیاردو  هداهنن  نوریباپ  تقادصو  تقیقح  زرم  زا  هاگ  چـیه  دـنرادن ، لکوتو  دامتعا  دـنوادخهبزج  هک 
ردو دنیامن  لمع  تعیرشو  ترطف  ياه  شرافسو  اه  هیصوترب  نادنزرف  ندید  بیـسآو  نانز  رگیدو  دوخ  تیبوبحم  نتفر  نیب  اورپ  ناحبس 

نیاریغرد ، دنراذگب مارتحا  شیوخ  يادخو  دوخ  ینورد  ياه  هتـساوخ  هب  - یفیک یمک و  ظاحل  هب  - یمالـسا شـشوپو  باجح  ، فافع رما 
یتیبرتو یمـسج  ، یفطاع تیامح  زا  نادـنزرفو  ناکدوکو  هدـش  نامیاپ  نانز  رگید  قوقحو  دنـشاپ  یم  مه  زا  اه  هداوناخ  اـهنت  هن  تروص 
ینماانو فالتخاو  يریگرد  مک  تسدایودریگ  یم  رارق  یـشاپورف  ضرعم  رد  مه  ناشدوخ  هداوناخ  نایک  هکلب  ، دنوش یم  مورحم  نیدلاو 
عوضوم نیا  یتحو  دوش  یم  عقاو  ناشنارسمه  یهجوت  مکو  يرهم  یب  دروم  نانآ  قوقحو  تیصخشو  هتـشگ  مکاحاهنآ  ياه  هداوناخ  رد 

نماد هناـخزا و  ینمااـن ،  ساـسحا  رثا  رد  نادـنزرف  ، دـشابن هناـخ  رد  شمارآو  تینما  رگا  هک  ناـنچ  تسا . هیوس  ود  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
تالکشم تالاح  نیا  دوخ  هک  دنوش  یم  هدنهانپ  بابان  ناتسود  هبایو  هداتفا  فرحنم  دارفاو  داسف  ياهدناب  ماد  هبو  دننک  یم  رارف  نیدلاو 

. دراد لابند  هب  یناوارف  راوگان  ياه  تبیصمو 

نارسمه اب  طابترا  یگنوگچ  هراب  رد  نآرق  هاگدید 

هک دراد  ییاوتحمرپ  قیمع و  فیطل ، رایـسب  ریبعت  یگداوناخ  كرتشم  ماظن  رد  رهوش  نز و  یناسنا  طباور  یگنوگچ  ناـیب  رد  میرک  نآرق 
نیرب تشهب  نوچ  مه  اهنآ  یگدـنز  دوش  یم  ثعاب  نآ  هب  هجوت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یتایح  هدـنزاس و  رایـسب  تاـکن  هدـنراد ي  رب  رد 

؛» ّنَهل ٌسابل  متنأ  مکل و  ٌساِبل  ّنُه  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  دـشاب ؛ نیرفآ  تذـل  شخب و  شمارآ  تیونعم ، تیمیمـص ، افـص ، زا  راـشرس 
نز 1 ـ تسا : رارق  نیا  زا  دیآ  یم  تسد  هب  نایب  ریبعت و  نیا  زا  هک  يدیفم  ياه  هتکن  هلمج  زا  ( 22 . ) نانآ سابل  امش  دنیامش و  سابل  نانز 
ياج رد  دنوادخ  هک  نانچ  دنمارایب ؛ مه  رانک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ؛ رگیدکی  شمارآ  هدـننک ي  نیمأت  سابل ، دـننامه  دـیاب  رهوش  و 

لعجو : » دـشاب رتشیب  دـیاب  درم  يارب  نز  یـشخب  شمارآ  هژیو  هب  اهیلإ ؛» اونُکـسِتل  ًاـجوازأ  مکِـسُفنأ  نِم  مَکل  َقلَخ  نأ  تسا : هدومرف  رگید 
زارف و یگدنز و  یمرگ  يدرـس و  رد  3 ـ دنـشوکب . مه  يوربآ  ظفح  رد  دنناشوپب و  ار  رگیدکی  ياه  بیع  2 ـ اهیلإ .» نُکسِتل  اهجوز  اهنِم 

ياهزاین هدننک ي  نیمأت  5 ـ دنـشاب . رگیدکی  ییابیز  تنیز و  هیام ي  4 ـ دنـشاب . مه  روای  هارمه و  سنوم و  سابل ، ناسب  نآ  ياـه  بیـشن 
رگیدـکی اب  کیدزن  گنتاگنت و  طاـبترا  6 ـ دنـشاب . ییوج و ... لامک  یهاوخدنزرف ، یمـسج ، یـسنج ، یفطاع ، یلقع ، زا  معا  رگیدـمه 

رگیدکی اب  دیاب  مه  درم  نز و  دراد ، سامت  ندـب  اب  سابل  هک  هنوگ  نامه  7 ـ دنیامن . زیهرپ  یتبحم  یب  ییادج و  يرود ، زا  دنشاب و  هتشاد 
ینماد كاپ  اـیح و  تفع ، ظـفاح  8 ـ درادـن . هار  سابل  رد  هناگیب  هک  ناـنچ  دـباین ؛ هار  اـهنآ  فاـفع  میرح  هب  هناـگیب  دنـشاب و  ساـمت  رد 

رگیدمه هلیـسو ي  سابل ، دننامه  9 ـ دـناشوپ . یم  ار  ندـب  هاگ و  مرـش  تسایح و  تفع و  ظفاح  سابل  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب ؛ رگیدـکی 
هب ندیسر  يارب  يرازبا  هلیسو و  هکلب  دنتـسین  فده  مادک  چیه  اما  دنلیام ، رگیدکی  يوس  هب  یعیبط  روط  هب  رهوش  نز و  فده . هن  دنـشاب 

یگدنز رد  دـیاب  زین  رهوش  نز و  نتفر و . ... نیب  زا  ندـش و  بویعم  تقرـس ، زا  تسا  سابل  ظفاح  ناسنا  10 ـ دنا . جاودزا  يالاو  فادها 
ناسنا يارب  سابل  11 ـ دنشاب . تیصخش  تیناسنا و  نانمـشد  توهـش و  ناگنـسرگ  قالخا ، تفع و  ياهدزد  زا  رگیدمه  نابهگن  ظفاح و 

هک دنشاب  تسود  رسمه  هاوخ و  رگید  هدرک ، يرود  یهاوخدوخ  ّتینم و  زا  دنشاب ، مه  رکف  هب  رگیدکی و  يارب  دیاب  رسمه  ود  اذل  تسا ،
ساـبل هباـثم  هب  هک  زین  رهوـش  نز و  دراد ، تسود  ار  نآ  ساـبل ، هدنـشوپ ي  هـک  هنوـگ  ناـمه  12 ـ تسا . هنامیرک  قـالخا  هیاـم ي  ریمخ 

13ـ دشاب . هنادنمتفارـش  یگدنز  كرتشم و  یگدنز  موادت  يارب  يا  هلیـسو  یتسود  نیا  دنـشاب و  مه  قشاع  رادتـسود و  دیاب  دـنرگیدکی ،
ازفا طاشن  نیرفآ و  تذل  یگدنز  دوخ ، نطاب  رهاظ و  نتـسارآ  اب  دـیاب  زین  رـسمه  ود  تسا . شخب  تذـل  روآ و  طاشن  ابیز  بوخ و  سابل 

تفاظن و تشادهب ، ور  نیمه  زا  تسا ، دارفا  ندـب  تمالـس  طرـش  سابل  يزیمت  تشادـهب و  نینچ  مه  دـنروایب ؛ ناغمرا  هب  رگید  مه  يارب 
14ـ تسا . يرورض  بولطم  یگدنز  نتشاد  رـسمه و  ینمادکاپ  تفع و  ظفح  شیوخ ، ناور  حور و  تمالـس  يارب  درم  نز و  یگتـسارآ 
اـه و بیع  ندومن  فرطرب  رد  دـیاب  مه  نیجوز  دـنک ؛ یم  فرطرب  ار  نآ  بیع  ناـسنا  دوش ، بوـیعم  لـیلد  ره  هب  ساـبل  هک  یتروـص  رد 
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تبغر يزوـس و  لد  لاـمک  رد  رگید  مه  یحور  یمـسج و  ياـه  يراـمیب  يدوـبهب  ییوـج و  هراـچ  رد  ناـشدوخ و  ناـیم  ياـه  یتساـک 
نایم ینتفگان  رارسا  ندرک  شاف  يرد و  هدرپ  زا  دنشاب و  مه  زار  مرحم  دیاب  زین  رهوش  نز و  تسا ؛ ندب  رارـسا  مرحم  سابل  15 ـ دنشوکب .
تهج زا  دیاب  جوز  ود  زین  ییوشانز  یگدنز  رد  رطاخ  نیمه  هب  دشاب ، ندب  مادـنا  اب  بسانتم  دـیاب  سابل  16 ـ دنیامن . يراددوخ  ناشدوخ 

ریغ فارسا و  نآ  نتخادنا  رود  دراد و  دیفم  ییاراک  سابل  هک  یتروص  رد  17 ـ دنشاب . رگیدکی  وفک  بسانتم و  یقالخا  يرکف و  یحور ،
تافالتخا رثا  رد  دیابن  دنتسه  دیفم  هداوناخ  ماظن  يالاو  فادها  هب  لین  رد  هک  یمادام  ات  دنرگیدکی  سابل  هک  زین  نارـسمه  تسا ؛ لوقعم 

. تسا يدرخ  یب  هناشن ي  هنالقاعریغ و  هنرگ  دنشاپب و  مه  زا  قالط  هطساو  هب  ار  دوخ  هنایشآ  اه ، یهاوخدوخ  و 

رسمه نیرترب  سابل و  نیرتهب 

ًالبق هک  هنوگ  نامه  رهاظ ـ سابل  رانک  رد  تسا . ندب  تنیز  هکلب  ینامـسج و  ياه  بیع  مادنا و  هدنناشوپ ي  ندـب و  ظفاح  يرهاظ  سابل 
یـسنج ياه  هزیرغ  نایغط  زا  یـشان  ياه  فارحنا  اه و  یتشز  هب  یگدولآ  زا  یمدآ  حور  ظفاح  هک  دراد  دوجو  زین  ینطاب  سابل  دش ـ نایب 

یم ناسنا  يونعم  تیـصخش  حطـس  شیازفا  بجوم  هک  تسا  نطاب  تنیز  هکلب  ینطاب و  ياـه  یتشز  اـه و  بیع  هدـنناشوپ ي  یمـسج ، و 
يا ٌریخ ؛» کـلذ  يوقّتلا  ُساـِبل  ًاـشیر و  مِکتآؤس و  يراُوی  ًاـساِبل  مُکیلع  اـنلزنأ  دَـق  مَدآ  یَنب  اـی  : » تساوـقت نیّرب  ساـبل  ساـبل  نآ  ددرگ ،

هماج ي یلو  دشاب  امـش  رویز  ییابیز و  هیام ي  مه  دناشوپب و  ار  امـش  هاگ  مرـش  هک  میداتـسرف  ورف  يا  هماج  امـش  رب  انامه  مدآ ، نادنزرف 
رد رهوش  نز و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  ثحب ، دروم  هیآ  هب  قوف  هیآ ي  ندرک  همیمـض  اـب  ( 23 . ) تسا رتهب  اوقت ، يراـگزیهرپ و 

هتـسارآ اوقت  تنیز  سابل و  هب  ناشدوخ  هک  دنتـسه  يراتفر  یقالخا و  ياه  یگژیو  اه و  هتکن  نآ  هب  هتـسارآ  دنرگیدکی و  سابل  یتروص 
، وا یحور  یسمج و  ياهزاین  هدننک ي  نیمأت  رسمه ، يایح  تفع و  تیـصخش و  ظفاح  هک  تسا  تسرپادخ  اوقت و  اب  ناسنا  دنـشاب . هدش 

دناوتب دـیاش  تیاهن  رد  تمایق ، ادـخ و  دای  زا  لفاغ  اوقت و  یب  رـسمه  اما  دـشاب ، یم  وا  راختفا  تزع و  هیام ي  زین  اه و  بیع  هدـنناشوپ ي 
رد اوـقت  دوـجو  اـب  نیارباـنب  دـنک . نیمأـت  ار  شجوز  یناور  لیـصا  ياـهزاین  زا  يزیچاـن  شخب  يزیرغ و  يداـم ، یمـسج ، ياـهزاین  اـهنت 

نز و رگا  رت ، نشور  نایب  هب  دـبای . یم  ققحت  كرتشم  دـنویپ  يالاو  فادـها  دوش و  یم  راد  هشیر  مکحتـسم و  هداوناـخ  ناـینب  نارـسمه ،
مه رانک  رد  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  تنیز  فافع و  سابل و  هطبار ي  اهنآ  نایم  هطبار ي  دنـشاب ، رادروخرب  اوقت  تیزم  تنیز و  زا  رهوش 
رد هدوب و  رگیدکی  هدننک ي  لماک  شنیرفآ ، فده  هب  ندیـسر  لماکت و  ریـسم  رد  دندرگ و  یم  دنم  هرهب  نیریـش  یگدـنز  شمارآ و  زا 

وریپ هک  يرهوش  نز و  اما  دـنرامگ . یم  تمه  زین  اوقت  اب  حـلاص و  ملاـس و  نادـنزرف  تیبرت  دـیلوت و  هب  تبحم  رهم و  زا  هدـنکآ  ییاـضف 
یتقو دنـشاب ؛ رگیدکی  شخب  لماکت  تنیز و  هیام  فافع و  ظفاح  دنناوت  یم  هنوگچ  دـنیاوقت ، رویز  زا  مورحم  نتـشیوخ و  سوه  يوه و 
هدعاق قبط  دنـشاب . مه  لامک  راختفا و  تنیز و  هیام  ایح و  تفع و  سابل  دـنناوت  یم  روطچ  دـنا  هرهب  یب  نطاب  لامج  اوقت و  سابل  زا  دوخ 

یمن ایح  تفع و  مک  رهوش  ای  نز  دشاب ؛ يرگید  شخب  لامک  دناوت  یمن  درادـن  یلامک  هک  یـسک  هیطعمب ؛» سیل  ءیـشلادقاف  : » یلقع ي 
، دشاب یلاباال  دازآ و  دوخ  هک  نآ  يارب  دراذگ  یم  دازآ  ار  شرسمه  هک  یسک  دشاب . تلیضف  ایح و  فافع و  هیام ي  يرگید  يارب  دناوت 
، یتخبشوخ بابسا  اهنت  هن  مه  يدارفا  نینچ  نادنزرف  تسوا و  طوقس  لماع  بارطضا و  ثعاب  هکلب  تسین ، رسمه  شمارآ  هیام ي  اهنت  هن 

یم رادشه  اه  ناسنا  هب  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  دنوش . یم  دوخ  نیدلاو  تمحز  یگدنکفارـس و  هیام ي  هکلب  دنتـسین ، يزارفرـس  تداعس ،
يوربآ دنزاس و  ادج  دوخ  زا  هدش  هدناشوپ  ناشحور  مادنا  رب  ترطف  بسح  رب  هک  ار  اوقت  سابل  دنروخب و  ار  ناطیش  بیرف  ادابم  هک  دهد 

مادنا زا  ار  سابل  نیا  رگا  دنوش ، یمن  ناهنپ  اوقت  سابل  وترپ  رد  زج  هک  تسا  ییاه  بیع  امـش  يارب  دیامرف  یم  نآرق  دنزیرب ؛ ار  نتـشیوخ 
مدآ و ناتردام ، ردپ و  ناطیـش  هک  هنوگ  نامه  دیوش ؛ یم  مورحم  ترخآ  ایند و  رد  یتخبـشوخ  شمارآ و  تشهب  زا  دـیتخاس  ادـج  حور 

امُهنَع ُغزنَن  ِهّنَجلا  نِم  مکیََوبأ  َجرخأ  امک  ُناطیّـشلا  ُمکّنِنتفَی  مدآ ال  یَنب  ای  : » دـندش نوریب  تینما  شیاـسآ و  تشهب  زا  داد و  بیرف  ار  اوح 
ار ناتردام  ردپ و  هک  نانچ  درب ) نوریب  تسار  هار  زا  ار  امش  و   ) دهد ناتبیرف  ناطیش  ادابم  مدآ ! نادنزرف  يا  امِِهتآؤس ؛»... امُهَیُرِیل  امُهَسابل 
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(24 . ) دنایامنب اهنآ  هب  ار  ناشهاگمرش  ات  دنکرب  اهنآ  زا  ار  ناش  هماج  هک  یلاح  رد  درک  نوریب  تشهب  زا 

هداوناخ رد  نز  قوقح  ندش  لامیاپ 

طوبرم اهنآ  زا  یضعب  دراد ؛ دوجو  وا  یقوقح  تیصخش  زین  نز و  یحور  يونعم و  تمظع  تیصخش و  هراب  رد  يرایـسب  تایاور  تایآ و 
عوضوم هب  لاـجم  نیا  رد  اـم  تسا و  یگداوناـخ  یگدـنز  رد  رـسمه  ربارب  رد  نز  قوقح  دروم  رد  يا  هراـپ  درم و  ربارب  رد  نز  قوقح  هب 

هدش دیکا  شرافس  شرـسمه  ربارب  رد  درم  هطبار ي  هب  ینوگانوگ  تایآ  رد  وس  کی  زا  میزادرپ . یم  رـسمه ) لباقم  رد  نز  قوقح   ) ریخا
حرطم مالـسا  رد  تباث  نوناـق  یلـصا و  نکر  ود  ناونع  هب  هک  تسا  ریز  هیآ ي  ود  اـهنآ  نیرت  عماـج  دـشاب . هتـسیاش  و  فرعم »  » دـیاب هک 

هداد رارق  يا  هتـسیاش  قوقح  تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاظو  دننامه  نانز  يارب  فورعَملِاب ؛» ّنِهیلَع  يذـّلا  ُلثِم  ّنَُهل  و  « ـ 1 تسا : هدیدرگ 
« فورعم  » زا روظنم  ( 26 . ) دینک تسیز  هدیدنـسپ  وکین و  يا  هویـش  هب  ناشیا  اب  و  فورعَملِاب ؛» ّنِهیلَع  ّنُهورِـشاع  و  « ـ 2 ( 25 . ) تسا هدش 

ییاهراتفر دارم  هک  رکنم »  » لباقم رد  تسا ، هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  مالـسا  نیبم  عرـش  ملاس و  ترطف  لقع و  دزن  هک  تسا  ییاـهراتفر 
رکذ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  رد  رکنم  فورعم و  يارب  یناوارف  ياـه  هنومن  تسا . هدـشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  هک  تسا 
مِکلذ : » دیامرف یم  هتخادرپ و  نانز  قوقح  تیاعر  اه و  شرافس  نیا  تلع  هفـسلف و  هب  نادرم ، قیوشت  ماقم  رد  رگید  يوس  زا  تسا . هدش 

ياه یگدولآ  زا  یگداوناخ  ماظن  و  امـش ـ تراهط  دشر و  هیکزت و  ثعاب  اهروتـسد  نیا  نوملعَت ؛» ُمتنأ ال  ُملعَی و  ُهللاو  ُرَهطأ  مَکل و  یکزأ 
ماقم رد  موس  يوس  زا  ( 27 . ) دیرادن یهاگآ  امش  یلو  دراد  لماک  یهاگآ  امـش ـ یعقاو  ياهزاین  حلاصم و  هب  دنوادخ ـ تسا و  یقالخا ـ 

؛» نوملاّظلا مُه  َکئلوُأف  ِهللا  َدودُح  َّدعتَی  نَم  اهودَتعَت و  ِهللا  ُدودُح  َکِلت  : » دـنک یم  هراشا  یهلا  ياهروتـسد  تقیقح  هب  رادـشه ، دـیدهت و 
نیا رد  ملظ  زا  روظنم  ( 28 . ) دنراک متـس  یناسک  نینچ  دور  رتارف  ادخ  ياهزرم  زا  هک  ره  دـیورن و  رتارف  اهنآ  زا  تسادـخ ، ياهزرم  اهنیا 

دودح نیا  هَسفَن ؛» َملَظ  دقف  ِهللا  َدودُح  َّدعتَی  نَم  ِهللا و  ُدودُح  َکِلت  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  دـنوادخ  اریز  تسا ، نتـشیوخ  هب  ملظ  اج ،
تـسد يدـعت و  یـسک  ره  هک  تسا  نآرق  تباث  لصا  کی  نیا  ( 29 . ) تسا هدرک  متـس  نتـشیوخ  هـب  دور  رتارف  اـهنآ  زا  سک  ره  یهلا و 

هلزنم ي هب  وا  ياهروتـسد  نتفرگ  هدیدان  یهلا و  ياهزرم  زا  روبع  هک  ارچ  تسا ، هدومن  متـس  نتـشیوخ  هب  دـنک ، یهلا  ياهزرم  هب  يزارد 
تیـصخش نتـشاگنا  هدیدان  هناخ و  رد  نز  هب  ملظ  نیاربانب  تسا . نتـشیوخ  ياهزاین  اه و  تحلـصم  نداهن  اپ  ریز  ترطف و  نتفرگ  هدـیدان 

هنوگ نامه  تسا ؛ نز  قح  ندرک  لامیاپ  دعب  هلحرم  رد  هدوب و  شیوخ  یتوکلم  حور  هب  متـس  ملظ و  زیچ  ره  زا  لبق  وا ، یقوقحو  یقیقح 
يازهتـسا هیرخـس و  نآرق ، هاگدید  زا  وا ، قوقح  نز و  هب  ندـناسر  بیـسآ  يارب  یهلا  نیناوق  اهروتـسد و  زا  ییا  هراپ  زا  هدافتـساءوس  هک 

نآرق هک  نآ  مراهچ  هتکن ي  ( 30 «. ) ًاوُزُه ِهللا  ِتایآ  اودِّختَت  و ال  : » تسا هدومن  یهن  نآ  زا  اذـل  دوش و  یم  بوسحم  یهلا  ماکحا  تایآ و 
رد امـش  هک  دهد  یم  رادشه  هداد و  روتـسد  نانز  يونعم  ردام و  قوقح  تیاعر  یهلا و  یهاون  رماوا و  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  هب 

دینک و اورپ  ادخ  زا  و  ٌمیلع ؛» ٍءیـش  ِّلِکب  َهللا  ّنأ  اومَلعاو  َهللا  وّقتاو  : » تسانیب هاگآ و  امـش  لامعا  همه ي  هب  وا  دـیتسه و  دـنوادخ  رـضحم 
ارف ناج  شوگ  دـنوادخ  ياه  شرافـس  اه و  هظعوم  هب  یناسک  اهنت  هک  تسا  نیا  ینایاپ  هتکن  ( 31 . ) تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  هک  دـینادب 
یم يدنم  فده  دوجوم  ار  دوخ  هک  نانامه  دنراد ؛ تمایق  دنوادخ و  هب  نیتسار  یقیقح و  نامیا  هک  دننک  یم  لمع  اه  نادب  دـنهد و  یم 
لدع هاگـشیپ  رد  دیاب  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  دنتکرح و  لاح  رد  وا  يوس  هب  دنا و  هدـمآ  ناهج  نیا  هب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  هک  دـنناد 

زا سک  ره  دوش  یم  هداد  دنپ  اهروتـسد )  ) نیا هب  رِخآلا ؛» ِمویلاو  ِهللااب  ُنِمُؤی  نَم  ِِهب  ُظَعُوی  کلذ  : » دنـشاب شیوخ  رادرک  يوگ  خـساپ  یهلا 
« نینِـسحُملا یلع  ًاّقح  : » ناراکوکین طـقف  ار  درم  رب  نز  قح  نیا  دـیامرف  یم  هک  ناـنچ  ( 32 . ) دراد نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  امش 
هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  رگید  بلاطم  تایآ و  نیا  زا  هک  یجیاتن  دننک . یم  تیاعر  ( 34 « ) نیقّتُملا یلع  ًاّقح  : » اوقت اب  دارفا  و  ( 33)

نیتسار و نامیا  وترپ  رد  ًایناث  تسا ، مالـسا  سدـقم  نید  نز ، یقوقح  یقیقح و  تیـصخش  ریظن  یب  یعقاو و  هدـننک ي  تیامح  اهنت  ًـالوا 
رـسمه هژیو  هب  نارگید ، قوقح  هب  زواجت  يّدـعت و  نیهوت ، زا  دـبای و  یم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  يدـیحوت  ناـمیا 
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ناشنارسمه قوقح  تیـصخش و  دنتـسه ، یگدنز  فده  تمایق و  باتک  باسح و  گرم ، دای  هب  هک  یهلا  نادرم  دنک ؛ یم  زیهرپ  شیوخ 
یتسرپادخ ياج  هب  ار  یبلط  توهـش  سوه و  اوه و  نانز ، یعرـش  ریغ  ياه  شـشوپ  اهراتفر و  رثا  رد  هک  يدارفا  اما  دننک . یم  تیاعر  ار 

رد دنا ، هدـنام  لفاغ  تسا  تیلوئـسم  ساسحا  بجوم  هک  زیخاتـسر  زور  ناحبـس و  يادـخ  دای  زا  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  یگدـنز  هویش ي 
ياـه شهاوخ  هب  ندیـسر  ناـشمغ  ّمه و  اـهنت  دـنرادن و  یکاـب  ناـنآ  هب  یتمرح  یب  نیهوت و  نارـسمه و  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  عییـضت و 

یتیلوئـسم ساسحا  چیه  ای  رـسمه  لابق  رد  دـنرادن ؛ هجوت  ناشرـسمه  یقوقح  یناسنا و  تیـصخش  هب  دـنا و  شیوخ  لوقعمریغ  یناسفن و 
یم ملاظ  هشیپ و  متـس  ینادرم  ار  يدارفا  نینچ  دـنوادخ  دـنهد ، یمن  ماجنا  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ییوکین و  هب  ار  دوخ  فیاظو  اـی  دـنرادن و 

هب ياهراتفر  متـس و  یهاوخدوخ و  و  هعماج ، رد  ار  نادرم  یگدولآ  هنیمز ي  دوخ  زیگنا  سوه  تاکیرحت  اب  نانز  ساسا ، نیا  رب  دـسانش .
. دش دنهاوخ  ای  هدش و  یخلت  تبقاع  نینچ  راتفرگ  ًالومعم  زین  دوخ  دنزاس و  یم  مهارف  هداوناخ  رد  ار  نانآ  یناسنا  نوئش  زا  رود 

یباجحدب زا  یشان  لماوع  قالط و 

هراشا

رد قالط  تسا ؛ هداوناخ  ماظن  ندیـشاپ  مه  زا  رهوش و  نز و  ییادـج  قالط و  باجح ، فافع و  ندرکن  تیاعر  راب  نایز  ياهدـمآ  یپ  زا 
ظفح و روظنم  هب  زیزع  مالـسا  دبای . یم  ترورـض  یندشان  لح  تافالتخا  تروص  رد  اهنت  هک  دـشاب  یم  لالح  نیرت  ضوغبم  مالـسا  رظن 

هنامیکح ریبادت  نآ ، یشاپورف  هداوناخ و  دیدش  تافالتخا  زا  يریگولج  نارسمه و  نایم  تیمیمص  افص و  شیازفا  هداوناخ و  ماظن  میکحت 
باختنا يارب  ار  اهنیا  لاثما  یگداوناخ و  تلاصا  یناسنا ، یقالخا و  لئاضف  هب  یگتـسارآ  نامیا ، لـیبق  زا  ییاـهرایعم  تسا . هدیـشیدنا  يا 

لماش هک  هدرک  نیعم  یطیارـش  زین  قالط  يارب  تسا . هدرک  صخـشم  نیجوز  يارب  ار  یفیاـظو  قوقح و  هدومرف و  ررقم  هتـسیاش ، ِرـسمه 
هب هچ  نآ  اما  تسا . هداوناخ  هب  طوبرم  اـهنیا  همه  دوش ، یم  كرتشم  یگدـنز  هب  رهوش  هراـبود  تشگزاـب  عوجر و  نوچ  مه  نآ ، زا  دـعب 

أـشنمرس لماوع و  ثحب  راتفگ ، نیرت  مهم  تسا . ایح  تفع و  یفانم  تامادـقا  هنوگ  ره  زا  هعماج  تینما  تمالـس و  ددرگ ، یمزاب  عامتجا 
نداهنن تمرح  هدمع ، روط  هب  نآ  هشیر  ًابلاغ  دشاب و  یم  نییبت  یـسررب و  لباق  نوگانوگ  لماوع  تاهج و  زا  قالط  عوضوم  تسا ؛ قالط 

. تسا یعامتجا  يدرف و  قالخا  یمومع و  تفع  ندید  بیسآ  هجیتن  رد  هنادنسپادخ و  ششوپ  زا  نتفرگ  هلـصاف  رثا  رد  نتـشیوخ  هب  نانز 
: میهد یم  رارق  یسررب  هجوت و  دروم  ار  قالط  لماوع  تاهج و  ثحب ، نیا  ندش  نشور  يارب 

هداوناخ رد  يرادم  سوه  فلا ـ 

راتفگ راتفر و  ای  دوش ؛ یم  یـشان  سوه  یهاوخدوخ و  زا  ًاتدمع  هک  دبای  یم  ققحت  رهوش  نز و  قیمع  ياه  فالتخا  رثا  رد  قالط  ًاساسا 
ود ره  هک  تسین  نکمم  اما  دور ، یم  لطاب  هار  يرگید  هدوب و  قح  رب  ود  نآ  زا  یکی  ای  تسا و  یتسرپ  نتـشیوخ  يور  زا  قحان و  ود ، ره 
زا راشرس  ییاضف  رد  وگ  تفگ و  ثحب و  اب  مه  نآ  هک  زیچان  یئزج و  روما  رد  رگم  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  قح  رب 

رگا نیاربانب  ددرگ . یم  نآ  نیـشناج  هشیدنا  یگدنلاب  مهافت و  هدـش و  فرطرب  مالـسا  یقرتم  ياهروتـسد  هب  لمع  تیمیمـص و  تبحم و 
هک ارچ  دوش ، یم  راکشآ  تافالتخا  دشاب ، یهاوخدوخ  يرادم و  سوه  یلک  روط  هب  يرالاس و  نز  ای  يرالاسدرم  رب  ینتبم  هداوناخ  ماظن 

ریبدـت ددرگ و  مکاح  هداوناخ  رد  يرالاس  قح  رگا  فرط  نآ  زا  دوش . یمن  تیاعر  درم  نز و  لباقتم  مارتحا  قوقح و  یتـالاح ، نینچ  رد 
دهاوخن شیپ  قالط  قیمع و  يا و  هشیر  تافالتخا  دشاب ، مالسا  رد  هدش  صخـشم  فیاظو  قوقح و  نیناوق ، ساسارب  هداوناخ  تیریدم  و 

فدـه دـشاب و  یلاـع  ياوقت  يوق و  ناـمیا  ياراد  هک  یـسک  تسا . یمدآ  یهلا  تیـصخش  یهاوخدوخ ، يروحم و  قح  ناـیم  زرم  دـمآ .
ساسحا نماض  وا  یناسنا  یهلا و  تیـصخش  دناد ، یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ياقل  اضر و  هب  لین  یگدـنز  نوئـش  رد  ار  شیوخ  ییاهن 
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رادروخرب ییاوقت  نامیا و  نینچ  زا  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  نارگید  رـسمه و  قوقح  تیاعر  تادـهعت و  فیاظو و  هب  لمع  تیلوئـسم و 
، ترخآ ایند و  رد  لمع  تافاکم  شیوخ و  شنیرفآ  فده  ادخ و  دای  زا  تلفغ  لیلد  هب  هک  تسا  روکذم  هناوتشپ  تنامـض و  دقاف  دشابن ،

لماع دش . دـهاوخن  لئاق  ار  مزال  مارتحا  شیوخ  رـسمه  یقوقح  یقیقح و  تیـصخش  يارب  تشاد و  دـهاوخن  ینادـنچ  تلوئـسم  ساسحا 
یکاپان دولآ و  سوه  نیرفآ و  تلفغ  لماوع  زا  هعماج  یکاپ  تمالـس و  یمومع ، تفع  ناسنا ، یهلا  تیـصخش  رد  هدنزاس  رثؤم و  رایـسب 

ناردـپ و تیلوئـسم  ساسحا  نادـقف  تفع و  تریغ و  فعـض  هنافیفع و  شـشوپ  باجح و  میرح  کـته  اـهنآ  هدـمع ي  هک  تسا  ساـه 
رد دندرگ ؛ یم  نانآ  قالخا  یهابت  ثعاب  هداد و  قوس  یناسفن  ياه  سوه  تمـس  هب  ار  هعماج  دارفا  هک  دشاب  یم  اهنآ  نارهوش  ناردام و 

. دهد یم  تسا ـ  قالط  تیاهن  رد  تافالتخا و  زورب  یلصا  لماع  هک  یهاوخدوخ ـ  يزاب و  سوه  هب  ار  دوخ  ياج  يروحم  قح  هجیتن 

رسمه اب  هسیاقم  ینارچ و  مشچ  ب ـ 

يرهاظ و ياه  ییابیز  هدـهاشم ي  ینارچ و  مشچ  اب  يداع  نادرم  دـنوش ، رـضاح  هعماج  رد  امن  ندـب  هتـسارآ و  يرهاظ  اب  ناـنز  هاـگ  ره 
هناهب هنیمز ي  دشاب ـ یم  دوخ  نارـسمه  هب  تبحم  شهاک  ای  یتبغر  یب  نآ  خلت  هویم  ًاتعیبط  هک  نانز ـ  نیا  اب  شیوخ  نارـسمه  هسیاقم ي 

قـالط و هب  تیاـهن  رد  هدـش و  داـجیا  تاـفالتخا ، زورب  هجیتن  رد  شیوخ و  ناـنز  هب  یمارتـحا  یب  ریقحت و  ییوج و  بیع  نادرم و  ییوج 
. دوش یم  هدیشک  ییادج 

ییارگ تذل  یبلط و  توهش  ج ـ 

يالاو داعبا  رد  حور  ود  هک  دوش  یم  ققحم  یتروص  رد  داحتا  نیا  تسا و  نیجوز  یمـسج  تبحاـصم  یحور و  داـحتا  دـنویپ و  جاودزا ،
سوه و ياه  هلعش  تسا ـ  سوه  اوه و  تراسا  رد  يدازآ  هک  نانز ـ  لوقعم  ریغ  يدازآ  دنـشاب . رادروخرب  تهابـش  تیخنـس و  زا  یناسنا 

زرم دح و  یب  یناوهش  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  يا  هدع  اذل  دهد . یم  دشر  نانآ  رد  ار  ییارگ  تذل  دزورف و  یمرب  نادرم  رد  ار  توهش 
. دنهدب تبثم  خساپ  ناشیناویح  توهش  یهاوخدوخ و  هب  ات  دنهد  یم  قالط  ار  شیوخ  نارسمه  نوگانوگ ، ياهدنفرت  اب  دوخ 

عورشمان ياه  یتسود  د ـ

فنـص اب  یتسود  جاور  هجیتن  رد  نادرم ، رد  یناوهـش  هیحور ي  داجیا  ثعاب  وس  کی  زا  عامتجا ، هنحـص  رد  نانز  زیمآ  کـیرحت  روضح 
هک نآ  تلع  هب  رگید  يوس  زا  دـبای و  یم  شهاک  دوخ  نارـسمه  هب  اهنآ  هقالع ي  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  عورـشمان  طباور  فلاـخم و 

رطخ ضرعم  رد  دوخ  نارهوش  دزن  زین  ار  دوخ  تیبوبحم  دـنرازیب و  هنادرخبان  طباور  عون  نیا  زا  ترطف ـ  بسح  هب  ناـنآ ـ  نارـسمه  ًاـعون 
هژیو هب  ددرگ ؛ یم  لزلزتم  تسا ـ  یتسود  تبحم و  هک  نیریش ـ  یگدنز  نکر  هیاپ و  هجیتن  رد  هدش و  درس  كرتشم  یگدنز  زا  دننیب ، یم 

رب نوزفا  دوب . دهاوخ  ییادج  قالط و  راک  تیاهن  هک  دشاب ، هیوس  ود  تبحم  ياه  هلعش  ندش  فیعض  يدرسلد و  يدامتعا و  یب  نیا  رگا 
رد دنوش . یم  عورشمان  طباور  هب  مهتم  هتفرگ و  رارق  دوخ  نارسمه  نظءوس  دروم  نادرم  زا  يا  هدع  عورشمان ، هناتـسود و  جاور  اب  هک  نآ 

بارطضا هودنا و  مغ و  تروص  نیا  رد  دنرادنپ ، یم  تقادص  دقاف  ار  اهنآ  هدش و  بلس  ناشنارهوش  هب  تبـسن  ناشدامتعا  تبحم و  هجیتن 
ای ییادـج  قالط و  هب  زاغآ و  شکمـشک  يریگرد و  يارب  هنیمز  دور و  یم  ناـیم  زا  رـسمه  یگدـنز و  هب  هقـالع  هدـش و  مکاـح  ناـنآ  رب 

. دوش یم  رجنم  فده  یب  یگدنز 

رسمه شنیزگ  رد  یلوصا  ياهرایعم  زا  تلفغ  ه ـ 
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هجوت یهاوخدوخ و  سوه و  ياه  هدرپ  اریز  ددرگ ، یم  جاودزا  رد  نانآ  تسردان  طـلغ و  شنیزگ  باـختنا و  ببـس  نارتخد  ییاـمندوخ 
، رـسمه باختنا  رد  هدنزاس  یلوصا و  ياهرایعم  زا  تلفغ  ناراگتـساوخ و  يرابتعا  نیوانع  تایدام و  رهاوظ و  هب  نانآ  دروم  یب  اج و  یب 

ییامنهار اهزردنا و  ریثأت  تحت  هن  دنرب و  یم  هرهب  دوخ  لقع  هشیدنا و  اه  يرگ  تیاده  اهداشرا و  زا  هن  هجیتن  رد  هدش و  ینیب  عقاو  عنام 
، ینامز تدم  تشذگ  جاودزا و  زا  سپ  دندرگ و  یم  مورحم  هتسیاش  رسمه  باختنا  زا  ور  نیا  زا  دنریگ ؛ یم  رارق  دنمدرخ  نایفارطا  ياه 

. دوش یم  هدیشک  قالط  هب  ناشراک  ماجنارس  دتفا و  یم  هلصاف  ناشنارهوش  نانآ و  نایم  جیردت  هب  هدش و  جاودزا  رد  تسکش  هجوتم 

ییوج ماقتنا  هتسارآ و  رهاوظ  بیرف  و ـ

هتفیـش هدروخ و  بیرف  اهنآ  هدـش ي  شیارآ  هتـسارآ و  رهاوظ  زا  درجم ، ناناوج  دوش  یم  بجوم  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  ییارآدوخ و 
بیرف رثا  رد  ییوشانز ـ  دنویپ  نیا  رد  هدوبن و  تیبوبحم  هتسیاش  ناشرـسمه  هک  دنبایرد  لاصو  زور  دنچ  جاودزا و  زا  سپ  دندرگ و  اهنآ 

دـنیآ و یمرب  مافتنا  ددـص  رد  دوش و  یم  ینمـشد  ترفن و  هب  لیدـبت  قشع  تروص  نیا  رد  دـنا . هدـش  نایز  راچد  هدوب و  قفومان  رهاوظ ـ
ود هژیو  هب  لماوع ، نیا  هب  هجوت  اب  دنهد . یم  قالط  ار  نانآ  تیاهن  رد  دوخ ، نارسمه  هب  نظءوس  ییوج و  بیع  شنزرس و  ریقحت ، نمض 

نیاربانب ( 35 . ) تسا هدـیماجنا  ییادـج  قالط و  هب  دروم  کی  جاودزا ، راـهچ  ره  زا  لاس 1381  رد  رامآ  قبط  ام ، هعماـج  رد  ریخا ـ لـماع 
. تسا هتفهن  نامیالا  فیعـض  نادرم  يزابرظن  ینارچ و  مشچ  رد  رگید  يوس  زا  نانز و  ییاورپ  یب  رد  وس  کی  زا  قـالط  هدـمع  هشیر ي 
زا شیوخ ، نارـسمه  اـب  یهارمه  سنا و  رطاـخ  هب  نادرم  هک  نآ  تسخن  دوش : یم  ینارچ  مشچ  شیازفا  ثعاـب  عوضوم  ود  ناـیم  نیا  رد 
اب ینیـشن  مه  تفلا و  لیلد  هب  زین  نانز  هک  نیا  رگید  دوش و  یم  يداع  ناشیارب  ای  دـندرگ و  یم  لفاغ  نانآ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  ییاـبیز 

ياضعا همه ي  دـنچ  ره  قالط ، رد  دـنزادرپ . یم  نانآ  يارب  دوخ  شیارآ  تنیز و  هب  رتمک  هریغ  هناخ و  دایز  تالاغتـشا  ای  ناشنارهوش و 
هناوتـشپ تسرپرـس و  اریز  دنـشک ، یم  شود  رب  نادـنزرف  نانز و  ار  نایز  نیرتشیب  اـما  دـننیب ، یم  يریذـپان  ناربج  ياـه  بیـسآ  هداوناـخ 

بوـبحم و و  رهوـش ـ درم ـ بلق  رد  ذوـفن  نز ، یتخبـشوخ  هک  تسا  یناور  ملـسم  لـصا  کـی  نیا  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوـخ  فـطاوع 
زا تسوا . هقالع  دروم  تسرپرـس و  یماح و  هک  تسا  يدرم  رانک  رد  ندوب  وا ، يارب  تذـل  نیرتـالاب  هک  ناـنچ  تسا ؛ نتـشگ  وا  قوشعم 

دوخ یناور  ياـه  هتـساوخ  اـهوزرآ و  لاـمآ و  هب  نز  قـالط ، هجیتـن  رد  كرتـشم و  یگدـنز  رد  تسکـش  یماـکان و  تروـص  رد  ور  نیا 
رگید يوس  زا  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  يراوگاـن  ياهدـمآ  یپ  عوضوم  نیمه  دـنک و  یم  یتخبدـب  تلذ و  تراـقح ، ساـسحا  هدیـسرن ،
دادعت هک  يا  هعماج  رد  ًاصوصخم ، تسا . نانآ  نادرم  هرابود  جاودزا  زا  رتمک  بتارم  هب  هتفرگ  قالط  نانز  يارب  ددـجم  جاودزا  تیقفوم 

هک نیا  هچ  دشاب . هدش  مک  رگید  ثداوح  گنج و  رثا  رد  نآ  نادرم  ناناوج و  تیعمج  دشاب و  نادرم  زا  رتشیب  رهوش  یب  نانز  نارتخد و 
هجوتم هریغ ، تافارحنا و  يراکهزب و  بارطـضا ، یگدرـسفا ، ینادرگرـس ، ریحت و  لثم  يراتفر  یناور و  ياه  لالتخا  یناور و  ياـهراشف 

اـهنآ و فطاوع  لـماک  نیمأـت  مدـع  تبحم و  دوـبمک  تسرد و  تیبرت  مدـع  زا  یـشان  همه  هک  دوـش  یم  ییاـه  هداوناـخ  نینچ  نادـنزرف 
سوه رظانم  وترپ  رد  ار  دوخ  نادرم  هیحور ي  یتقو  نانز  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دـشاب . یم  دوخ  نیدـلاو  يارب  نانآ  نتـشادن  تیمها  ساـسحا 

مدع ساسحا  دوخ  نورد  رد  هراومه  دندید ، فیعض  درس و  دوخ  هب  تبـسن  ار  نانآ  هقالع ي  دنتفای و  یلاباال  نار و  توهـش  نانز ، زیگنا 
هچ رما  نیمه  دنراپسب و  يرگید  هقوشعم ي  ورگ  رد  لد  هدیشک و  نانآ  زا  تسد  ناشنارهوش  ادابم  هک  دنساره  رد  نوچ  دننک ، یم  تینما 

ماظن هچ  نآ  هبرجت ، لقع و  رظن  مالسا و  مکح  ساسا  رب  هک  نآ  هجیتن  دنک . داجیا  اهنآ  یگدنز  ناور و  رد  ییاه  بیسآ  اه و  لالتخا  اسب 
وس کی  زا  مالسا ، سدقم  نید  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ درم  نز و  یگتـشذگدوخ  زا  تمحر و  تدوم ، تبحم و  دنک ، یم  ظفح  ار  هداوناخ 

یقالخا لیاضف  نامیا و  رد  ندوب  وفک  مه  تیخنس و  هک  نیتسار ـ  قشع  تبحم و  هیاپ  رب  دیاب  رـسپ ، رتخد و  جاودزا  هک  دنک  یم  شرافس 
يارب ییاهروتـسد  موس  يوس  زا  داد و  رارق  نیجوز  ناـیم  رد  تشذـگ  تمحر و  تّدوـم ، رگید ، يوـس  زا  دـشاب و  تسا ـ  نآ  هدولاـش ي 

اب تشذـگ  تبحم و  نیا  اما  ددرگ . یم  نآ  شیازفا  تبحم و  ظفح  ثعاب  اـهنآ  هب  لـمع  هک  دومن  نیعم  لـباقتم  مارتحا  قوقح و  تیاـعر 
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هعماج و رد  هنانز  ياه  ییابیز  مادـنا و  شیامن  يرابودـنب و  یب  زا  هک  دازآ ـ طابترا  یبلط و  توهـش  یهاوخدوخ ، سوه ، یقالخا ، داـسف 
قالط یگداوناخ و  قیمع  تافالتخ  هب ا  دنیب و  یم  بیـسآ  ای  هتفر و  نایم  زا  دریگ ـ یم  همـشچرس  نادرم  يریذپ  کیرحت  ینارچ و  مشچ 

دوخ و تیبوبحم  نتفر  نیب  زا  هداوناـخ و  یـشاپورف  قـالطزا و  يریگولج  يارب  ناملـسم  ناـنز  هک  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  دوـش . یم  رجنم 
شـشوپ باجح و  فافع ، رما  رد  دـنیامن و  لمع  تعیرـش  ترطف و  ياه  شرافـس  اه و  هیـصوت  رب  نادـنزرف  ندـید  بیـسآ  نانز و  رگید 

هداوناخ اهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  دنراذگب ، مارتحا  شیوخ  يادخ  دوخ و  ینورد  ياه  هتـساوخ  هب  یفیک ـ  یمک و  ظاحل  هب  یمالـسا ـ 
یم مورحم  نیدـلاو  یتیبرت  یمـسج و  یفطاع ، تیامح  زا  نادـنزرف  ناکدوک و  هدـش و  لامیاپ  نانز  رگید  قوقح  دنـشاپ و  یم  مه  زا  اـه 

هداوناخ رد  ینماان  فالتخا و  يریگرد و  مک  تسد  اـی  دریگ و  یم  رارق  یـشاپورف  ضرعم  رد  مه  ناـشدوخ  هداوناـخ  ناـیک  هکلب  دـنوش ،
رد عوضوم  نیا  یتح  دوش و  یم  عقاو  ناشنارـسمه  یهجوت  مک  يرهم و  یب  دروم  ناـنآ  قوقح  تیـصخش و  هتـشگ و  مکاـح  اـهنآ  ياـه 

نیدلاو نماد  هناخ و  زا  ینماان ، ساسحا  رثا  رد  نادنزرف  دشابن ، هناخ  رد  شمارآ  تینما و  رگا  هک  نانچ  تسا . هیوسود  دراوم  زا  يرایـسب 
تالکـشم و تالاح  نیا  دوخ  هک  دنوش  یم  هدنهانپ  بابان  ناتـسود  هب  ای  هداتفا و  فرحنم  دارفا  داسف و  ياهدـناب  ماد  هب  دـننک و  یم  رارف 

. دراد لابند  هب  یناوارف  راوگان  ياه  تبیصم 

یتسود کی  بقاوع 

ءهرابرد يوزا  . مهدب قالط  اروا  مهاوخ  یمو  مراد  تیاکش  مرـسمه  زا  تشاد  راهظاو  هعجارم  یماظتنا  يورین  هب  بارطـضا  تلاحاب  يدرف 
هدوبوجـشناد هک  ینامز  رد  امـش  رـسمه  : تفگ ینفلت  یـسامت  یط  یـسانشان  درف  شیپ  يدنچ  : تشاد مالعا  ، دـش لاؤس  عوضوم  نیا  تلع 

تقیقح ياـیوج  مرـسمه  زا  اذـل  ، دوب لـمحت  لـباق  ریغوهدـننک  نارگن  رایـسب  نم  يارب  بلطم  نیا  تسا . هتـشاد  یتـسود  هطباررفن  کـیاب 
هک دوب  نیا  يو  نانخـس  زا  نم  تشادرب  هک   ، درک طابترا  نآ  هب  هراشاًاتیاهنو  دـیزرو  عانتما  خـساپ  ندادزا  فلتخم  نیوانع  هبوا  اما  ، مدـش

ءهرابردوا رـسمه  زا  سپـس  متفرگ . کـتک  داـب  هب  اروا  نتـشک  دـصق  هب  ور  نیا  زا  ، دـنک یم  فیرعت  ناـشیا  هک  تسا  يزیچ  اـهنآ  طـباور 
مهاـب جاودزا  دـصق  هک  مدـش  انـشآ  نایوجـشناد  زا  یکی  اـب  مدوب  وجـشناد  هک  یناـمز  رد  تشاد  راـهظا  يو  . دـشلاؤس عوضوم  یگنوگچ 

کیرحت : زا تسا  تراـبع  دریگ  یم  تروـص  نردـمو  فـیرظ  ياـه  هلیح  اـب  هک  بیرف  ياـه  هویـش  زا  يا  هنوـمن  یللع  اـنب  هـک  میتـشادار 
رتخد يادـص  طبـض  ، زیمآ هغلابم  تاملکو  غورداـی  ریذـپلدوزیمآ  تبحم  ياـه  هماـنو  نانخـسایدنخبل  کـیاب  هناـنز  فطاوعو  تاـساسحا 

ملاـسان ياـه  حـیرفتواه  شدرگ  رد  مـلیفو  سکع  نـتفرگو  جاودزا  ياربرگیدـکی  تخانــش  هـلیح  اـب  هناتــسود  طاـبترا  ، ینفلت ءهیاـسرد 
هب ماگو  جیردت  هب  هجیتنرد  وروبزم . .... ياه  هنحـص  زا  يرادرب  ملیفای  يرادرب  سکع  جاودزا و  ? دـعو گنریناب  تفع  یفانم  لامعا  ، دوخ

ییاوسر هب  دیدهتار  نانآ  ، تعنامم تروصردودـنناشک  یم  رتشیب  یگدولآو  تیناسنا  تفع و  یفانم  لامعا  هبار  ناوج  نانزو  نارتخد  ماگ 
هچو هتفرگ  اهنآ  زا  لد  ماک  بیترت  نیا  هبو  دننک  یم  اهنآ  ياه  سکعواه  ملیف  ای  هدش  طبـض  يادص  شخپ  قیرطزا  اهنآ  يوربآ  نتخیرو 

. دننک یم  داجیا  ینابایخ  ياهرازآاوقت  دقاف  نارتخد  يارب  هک  نیارب  هوالع  . دنتسرف یم  زین  گرم  ماک  هب  اسب 

يرسمه دنچ  هب  نادرم  شیارگ 

شرـسمه بلق  هک  تسا  نآ  نز  ندوب  هقوشعم  هناـگی  ياـضتقا  تسا ؛ ندوب  بوبحم  قوشعم و  رد  یبلط  راـصحنا  ناـنز ، ياـه  یگژیو  زا 
لیم نیا  هچ  رگا  دورن ؛ ووه ـ رگید ـ نز  غارس  زگره  دشاب و  شنادنزرف  وا و  قشع  تبحم و  ورگ  رد  اهنت  شبلق  دهاوخن و  ار  وا  زج  یسک 

مارآ و تیمیمـص ، افـص ، اب  مأوت  یگدـنز  نتـشاد  رد  وا  يارب  یبسانم  هنیمز ي  وس  کـی  زا  نز  رد  لـیامت  نیا  دوش . لیدـعت  دـیاب  یعیبط 
حلاص و ملاس و  یلسن  شرورپ  دیلوت و  يارب  هتسیاش  بسانم و  يرتسب  داجیا  هجیتن  رد  رسمه و  تبحم  هب  وا  یمرگ  لد  هیاس ي  رد  نیریش 
اب دوش . یم  تسا ، یتیبرت  یگداوناخ و  تالکـشم  أشنم  ًـالومعم  هک  رهوش  ددـجم  جاودزا  عناـم  وس  رگید  زا  تسا و  ندوب  هنومن  يرداـم 
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نانز دوب ؛ دهاوخ  نادنزرف  نانز و  رب  یمـسج  یناور و  ياه  یناماسبان  راوگان و  ياهدمآ  یپ  نوناک  یگداوناخ ، یگدـنز  ووه ، شیادـیپ 
یناور و تـالالتخا  أـشنم  هتفرگ و  رارق  یحور  راـشف  تحت  دـنک  دراو  همطل  اـهنآ  تیبوـبحم  هب  هک  یگدـنز  کیرـش  اـی  بیقر  دوـجو  زا 

دهاوخن ًالومعم  زین  رهوش  دوب و  دـهاوخ  يریگرد  ضیعبت و  يدامتعا ، یب  اب  مأوت  يوج  هداوناخ  رب  مکاح  وج  دوش . یم  نانآ  رد  يراتفر 
تافالتخا و تالکشم و  داجیا  يارب  يا  هدنیازف  لماع  دوخ  اهنیا  هک  دهد  ماجنا  نادنزرف  یتح  اه و  نز  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  تسناوت 

نادنزرف نارسمه و  نایم  رد  تلادع  تیاعر  یمالسا و  قالخا  تهج  زا  نادرم  هک  يدراوم  رد  صخالاب  دوش ، یم  تدم  زارد  ياه  هدقع 
طرش هژیو  هب  یصاخ  طیارش  تیاعر  اب  يرورض و  عقاوم  رد  رگم  تسا ، رتافصاب  رتهب و  يرـسمه  کت  یگدنز  ور  نیا  زا  دنـشاب . فیعض 
دبای یم  ترورـض  تاجوز  ددعت  هک  يدراوم  هلمج  زا  تسا . هدش  دیکأت  اهنآ  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  رد  هک  تلادع 

نیناوق و تیاعر  اب  یتلاح  نینچ  رد  دشاب . رسمه  یب  ياهدرم  اهرسپ و  رامش  زا  رتشیب  یلیخ  رسمه  یب  نانز  نارتخد و  دادعت  هک  تسا  نیا 
شیدـنا کین  میلـس و  لقع  ره  اریز  دـشاب ، نز  یعیبط  لیم  فالخ  رب  دـنچ  ره  تسا  هنامیکح  مزال و  يرما  ینز  دـنچ  یمالـسا ، تاررقم 

تروص هب  جاودزا  یتـیعقوم  نینچ  رد  دوش و  هداد  حـیجرت  مهم  رما  رب  ّمها  ِرما  رت ، مهم  تحلـصم  دوـجو  تروـص  رد  هک  دـنک  یم  مکح 
قوف ياه  نایز  راچد  عامتجا  نانز و  هعماـج  دـننامب و  رـسمه  یب  نارتخد ، ناـنز و  هک  تسا  نآ  زا  رت  مزـال  مهم و  رایـسب  يرـسمه  دـنچ 

مه نآ  دوب ، دهاوخ  اهنآ  نیمک  رد  یناور  ياه  هدـقع  اه و  لالتخا  دـنوش  مورحم  نآ  زا  دـننکن و  جاودزا  نارتخد  رگا  هچ  ددرگب ؛ هداعلا 
رد ار  هعماج  دارفا  يونعم  یناسنا و  قالخا  بیرخت  نادرم و  فارحنا  اوغا و  ییاناوت  تردـق و  دوخ ، ياه  هبذاج  هیاـس ي  رد  هک  یناـسک 

طباور هجیتن  رد  ( 36 «. ) دنهدب مه  تسد  هب  تسد  هدقع  هزیرغ و  هک  هاگ  نآ  رـشب  لاح  هب  ياو  : » يرهطم دیهـش  لوق  هب  دنراد و  الاب  دح 
تـسا ناوج  نارتخد  جاودزا  ریخأت  اب  ندـش  هویب  نآ ، عبت  هب  ناوج و  نارـسپ  جاودزا  ریخأت  اـی  ندرکن  جاودزا  لـماع  دوخ  هک  عورـشمان ،

رد اذل  دوش ، یم  دراو  هعماج  نادنزرف و  نارسمه ، نانز ، رب  ناربج  لباق  ریغ  ياه  بیسآ  هدیشاپ و  مه  زا  اه  هداوناخ  ناینب  دبای ، یم  عویش 
مه حالـص  عونمه و  هاوخریخ  هک  نز  دوخ  یناسنا  ترطف  تساوخ  اب  هک  نانچ  مه  دـشاب . یم  مزـال  رـسمه  ددـعت  اـه  تیعقوم  هنوگ  نیا 
نآ تلع  دـیدرت ، ندوب  هک  تسا  يرورـض  ریغ  یقطنم و  ریغ  ياـه  جاودزا  رد  ثحب  اـما  دـشاب . یم  گـنهامه  زین  تسا  شیوـخ  فـنص 
زیمآ کیرحت  ياه  شـشوپ  يرگ و  هولج  ییاه ، جاودازا  نینچ  أشنم  ًابلاغ  هک  درک  شومارف  دـیابن  اما  تسا ، ینار  توهـش  يزاب و  سوه 

یگنتاگنت میقتـسم و  طابترا  نادرم  رد  سوه  توهـش و  داجیا  يریذپ و  کیرحت  اب  نانز  ییامندوخ  یباجحدـب و  یترابع  هب  تسا ؛ نانز 
، دنتـسین رادروخرب  مزال  ياوقت  مشچ و  لرتنک  زا  هک  هعماج  يداع  نادرم  رد  اما  دـشاب ، هعماج  رد  یـسنج  کـیرحت  درادـن  ناـکما  دراد ؛

یم دـیدپ  ار  ددـجم  جاودزا  هب  شیارگ  رـسمه  کت  نادرم  رد  هک  تساه  لیم  سوه و  نیمه  دـنکن و  داجیا  ییوج  ماک  هب  لـیم  سوه و 
ناشن لیامت  اهنآ  اب  جاودزا  هب  كدـنا  كدـنا  ناـنز ، راکـشآ  ياـه  هبذاـج  هب  ندـش  بوذـجم  یگدادـلد و  اـب  ینادرم  نینچ  اریز  دروآ ،
دیدـج رـسمه  هب  اهنت  هدومن و  جراخ  لد  زا  ار  وا  تبحم  اسب  هچ  ای  تسا و  هارمه  مزالم و  یلبق  رـسمه  تیبوبحم  شهاک  اـب  هک  دـنهدیم 

ساسحا نوچمه  یمـسج ـ  یناور و  ياهلالتخا  یحور و  ياـهراشف  تیبوبحم ، شهاـک  تسا  یهیدـب  ددـنب . یم  لد  دـشیدنا و  یم  دوخ 
هناققحم و هاگن  اب  نیاربانب  دنک . یم  داجیا  وا  نادنزرف  لوا و  نز  يارب  ار  اهنآ ـ زا  یشان  ضراوع  یگدرسفا و  ینماان ، بارطضا ، تراقح ،

نانز نیا  هنافسأتم  اما  دوش ، یم  مامت  هعماج  نانز  ریاس  نانز و  هنوگ  نیا  دوخ  نایز  هب  یباجحدب  ییارآدوخ و  هک  دیآ  یم  تسد  هب  رامآ 
يرسمه کت  یگدنز  نز و  تیقوشعم  رارمتسا  رد  یمهم  لماع  نانآ ، زیگنا  توهـش  داسف و  رهاظم  زا  هعماج  یکاپ  تمالـس و  هک  دنلفاغ 

. تسا

 : اه تشون  یپ 

مور - 6 ص31 . ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5 هیآ 189 . ( 7  ) فارعا - 4 هیآ 21 . ( 30  ) مور - 3 هیآ 28 . ( 13  ) دعر - 2 هیآ 223 . ( 2  ) هرقب - 1
هیآ 96. ( 19  ) میرم - 11 هیآ 4 . ( 9  ) هبوت - 10 هیآ 222 . ( 2  ) هرقب - 9 هیآ 8 . ( 63  ) نوقفانم - 8 هیآ 10 . ( 35  ) رطاف - 7 هیآ 21 . ( 30)
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-16 ص64 . ج70 ، راونالاراحب ، - 15 هیآ 13 . ( 7  ) فارعا - 14 ص291 . ج6 ، هـمکحلا ، نازیم  - 13 ص364 . ج78 ، راونالاراحب ، - 12
ص357؛ ج3 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 20 هیآ 74 . ( 22  ) جح - 19 هیآ 206 . ( 2  ) هرقب - 18 هیآ 124 . ( 6  ) ماعنا - 17 هیآ 53 . ( 12  ) فسوی
-25 هیآ 27 . ( 7  ) فارعا - 24 هیآ 26 . ( 7  ) فارعا - 23 هیآ 187 . ( 2  ) هرقب - 22 هیآ 10 . ( 35  ) رطاف - 21 ص184 . ج83 ، راونالاراحب ،

هیآ ( 2  ) هرقب - 30 هیآ 1 . ( 65  ) قالط - 29 هیآ 229 . ( 2  ) هرقب - 28 هیآ 232 . ( 2  ) هرقب - 27 هیآ 19 . ( 4  ) ءاسن - 26 هیآ 228 . ( 2  ) هرقب
-35 هیآ 241 . نامه ، - 34 هیآ 236 . نامه ، - 33 هیآ 232 . ( 2  ) هرقب - 32 هیآ 233و234 . نامه ، ر.ك : هیآ 231 ؛ ( 2  ) هرقب - 31 . 231

ص428. مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  - 36 ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  رابخا 

یسومان ینید و  تریغ  فیعضت 

هراشا

رد هعماج  ناسنا و  سومان  و  وا ـ نییآ  نید و  دـنوادخ ـ سومان  نابهاگن  ظفاح و  هراومه  هک  تسا  یناسنا  یهلا و  ياـه  تلیـضف  زا  تریغ 
هدوب و كاپ  لسن  یعامتجا و  تینما  یناسنا و  فرش  رارمتـسا  نیمأت و  نآ  هجیتن ي  هک  دشاب  یم  از  فارحنا  لماوع  اه و  شزرادض  ربارب 
؛ تسا تعیرـش  تقلخ و  ماظن  ود  ظفاح  نآ  هیاپ ي  رب  هک  دوش  یم  بوسحم  یتالامک  فاصوا و  زا  تریغ  دراد . ینامـسآ  يرطف و  أشنم 
دنـسپان و ياهراتفر  لامعا و  تامرحم و  رگید  يوس  زا  داهن و  تعیدو  هب  ناـسنا  رد  ار  دوخ  تریغ  زا  يوترپ  وس  کـی  زا  رویغ  دـنوادخ 

نید ات  دومن ، فظوم  نتـشیوخ  هعماج و  سومان  یهلا و  سومان  تشادـساپ  يرادـهگن و  رب  ار  ناـسنا  موس  يوس  زا  دومن و  مارح  ار  دـیلپ 
رد اه  يرابودـنب  یب  اه و  يدـیلپ  اه ، یکاپان  زا  عامتجا  دوخ و  هداوناخ  سومان و  هتـشگ ، نوصم  اوزنا  اه و  فارحنا  اـه ، تعدـب  زا  یهلا 

ناسنا شنیرفآ  زا  فده  هجیتن  رد  دـننامب و  ظوفحم  ینطاب  ياه  يدـیلپ  اه و  يدـب  زا  یـشان  طاطحنا  یهابت و  زا  اه  ناسنا  دنـشاب و  ناما 
رایـسب دـنوادخ  اـهنطاب ؛ اـهرِهاظ و  َشِحاوفلا  مّرَح  ِِهتَریِغ  نِم  ٍرویَغ و  ّلُـک  ُّبُحی  ٌرُویغ  هللا  ّنإ  دـیامرف : یم  ع )  ) قداـص ماـما  دـبای . قـقحت 

هچ راکـشآ و  هچ  ار ، دـیلپ  تشز و  راـتفر  لاـمعا و  هک  تسا  نآ  شتریغ  ياـه  هناـشن  زا  دراد و  تسود  ار  تریغ  لـها  تسا و  دـنمتریغ 
تهج نیمه  هب  تسا ؛ فافع  تیناسنا و  رادـساپ  نیتسار و  ياه  شزرا  ناـبهاگن  رویغ  ناـبرهم و  يادـخ  ینعی  ( 1 . ) تخاس مارح  ناهنپ ،

اه شزرا  لیاضف و  رگید  نوچ  مه  دـیاب  تسا و  یقالخا  ياه  هّیجـس  زا  تریغ  نیارباـنب  دومن . میرحت  ار  یناـسنا  یـشزرا و  دـض  لـماوع 
ددرگ یم  نشور  هاگ  نآ  تریغ  نامیا و  نایم  هطبار ي  تسا . نامیا  نید و  نآ  ییافوکـش  لماع  اهنت  هتبلا  دـبای و  شرورپ  هدـش و  افوکش 

رد تریغ ـ  یهلا ـ  رون  نیا  نازیم  دبای  شیازفا  يدیحوت  تفرعم  نامیا و  هزادنا  ره  تسا و  یقالخا  لئاضف  ساسا  هیاپ و  نامیا  مینادـب  هک 
یـشان نامیا  زا  تریغ  نامیألا ؛ نِم  َهریِغلا  ّنإ  دیامرف : یم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  سدـقم  دوجو  هک  نانچ  دوش ؛ یم  رتشیب  ناسنا  تیـصخش 

زا دوب ؛ دهاوخ  تسس  زیچان و  تریغ  هزادنا ي  دشاب ، فیعـض  كدنا و  ادخ  هب  نامیا  تفرعم و  نازیم  هچ  ره  فرط  نآ  زا  ( 2 . ) دوش یم 
قداص ماما  تسا ، هدرک  طوقـس  توهـش  تیناویح و  يایند  هب  هتفر  نوریب  تیناسنا  هار  زا  درادـن و  تریغ  یلاباال  نید و  یب  ناسنا  ور  نیا 

هدومرف زین  ص )  ) مالسا ربمایپ  ( 3 . ) تسا نوگژاو  شبلق  درادن  تریغ  هک  يدرم  بلقلا ؛ ُسوُکنَم  وهَف  ُلجّرلا  ِّریُغی  َمل  اذإ  دـنا : هدومرف  (ع )
لیلذ هدیلام ، كاخ  هب  ار  ناشغامد  دنرادن  تریغ  هک  ار  ینامیا  اب  دارفا  دنوادخ  مرت و  تریغ  اب  وا  زا  نم  دوب و  رویغ  میهاربا  مردـپ  تسا :
یتسس هدوب و  حور  تعاجش  یگرزب و  هناشن ي  ینتـسسگان و  مکحم و  نامیا  نیریـش  ياه  هویم  زا  تریغ  نیاربانب  ( 4 . ) دنک یم  راوخ  و 

زا هک  هنوگ  نامه  یلک ، روط  هب  تسا . حور  یگدولآ  تراقح و  هناشن ي  ینامیا و  یب  ای  نامیا  فعـض  خلت  لوصحم  یتریغ  یب  ای  تریغ 
يرادساپ بجوم  هک  یهلا  یتلیـضف  لامک و  زا  تسا  ترابع  هک  ینید  تریغ  دراد : دوجو  تریغ  هنوگ  ود  هدمآ  تسد  هب  مه  الاب  بلاطم 

تشرـس و زا  تسا  ترابع  هک  یـسومان  تریغ  رگید  دوش و  یم  اه  شزرادـض  اـب  هزراـبم  هزیگنا ي  یناـسنا و  یمالـسا و  ياـه  شزرا  زا 
لسن و يراگتسر  حالص و  روظنم  هب  هعماج  دوخ و  هداوناخ ي  شزرا  تفع و  ظفح  يارب  درم  رد  یناسنا  کین  هیجـس ي  يرطف و  یماهلا 
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. هعماج رد  نادنزرف 

تریغ هناشن ي 

هب رما  نوـچ  مـه  ینید ؛ ياـه  شزرا  یهلا و  فراـعم  شرتـسگ  جـیورت و  هار  رد  یگتــشذگدوخ  زا  يراکادــف و  ینید ، تریغ  هناـشن ي 
راکـشآ اروشاع  تضهن  البرک و  رد  نآ  لماک  هنومن  هک  تسا  لطاب  ياه  يور  جک  اه و  شزرا  دـض  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

ثاریم یمالسا و  ياه  شزرا  زا  يرادساپ  ینید و  هشیدنا ي  ندرک  هدنز  رد  هک  دندوب  ینادرم  رویغ  ینیـسح ، مایق  تضهن و  نیا  رد  دش ؛
لامک رد  ار  دوخ  كاپ  ناج  دندیـسارهن و  يرطخ  چـیه  زا  دـندرب و  راک  هب  ار  اه  شالت  اـه و  شـشوک  همه  ص )  ) ربماـیپ تنـس  راـبرهگ 

هداوناخ ي ینمادـکاپ  یکاـپ و  هدـنرادهگن ي  هتـسویپ  هک  تسا  نآ  یـسومان  تریغ  هناـشن ي  اـما  دـندرک . تقیقح  هار  میدـقت  صـالخا 
دراو بیـسآ  زا  دـنک ؛ هزرابم  اهنآ  اب  دـشابن و  ربخ  یب  دـنک  یم  هکل  ار  هعماج  هداوناـخ و  تفع  هک  یلماوع  زا  دـشاب و  هعماـج  شیوخ و 

، یـصوصخ یمومع و  ياهناکم  رد  نادرم  اـب  ناـنآ  طـالتخا  نید ، شـشوپ  تمرح  کـته  اـب  دوخ  نارتخد  رـسمه و  تیـصخش  رب  ندـش 
یکاـپ و رما  رد  دـنک و  يریگولج  تسرپ ، توهـش  ناتـسرپایند  يارب  ندوب  تسد  تلآ  زا  نادـنواشیوخ و  یتـح  ناـمرحمان و  اـب  یخوـش 

دح ات  تساه  یباجحدب  اه و  يرابودنب  یب  زا  یش  ان  هک  انز ـ عورـشمان و  هار  زا  دلو  داز و  هایم ـ  طالتخا  زا  يریگولج  اه و  لسن  تراهط 
یقـالخا و لـئاضف  ییافوکــش  دارفا ، یکاـپ  تـفع و  هعماـج ، رد  اـه  نز  يارب  تـینما  داـجیا  تریغ ، عوـن  نـیا  هجیتـن ي  دــشوکب . ناوـت 

يارب تیونعم  افـص و  زا  راشرـس  یطیحم  داـجیا  یتسود ، تبحم و  ساـسارب  هداوناـخ  ماـظن  يرادـیاپ  ماکحتـسا و  یناـسنا ، ياهدادعتـسا 
يرب هدامآ  كرحترپ و  ملاس و  يا  هعماج  نتـشاد  مالک  کی  رد  یقالخا و  داسف  یـسنج و  تافارحنا  زا  تینوصم  دیدج ، لسن  نادنزرف و 
تفع تفارش  شزرا و  یتح  هدوب و  يرطف  يرما  درم  نز و  رد  ینمادکاپ  تفع و  هب  هقالع  لیم و  دنچ  ره  دوب . دهاوخ  لماکت  تفرـشیپ و 

ياهزایتما تیعقوم و  یگژیو ، لیلد  هب  اه  نز  همه  نیا  اب  دنوش ، هتخانش  نآ  هب  هک  دننآ  راتساوخ  هراومه  تسا و  نادرم  زا  رتشیب  نانز  دزن 
توهش دارفا  رکم  اه و  هلیح  بیرف  رطخ  ضرعم  رد  هدش و  هابتشا  راچد  یکاپ  تفع و  ياه  قادصم  باختنا  صیخـشت و  رد  ًالومعم  هنانز 

، فرـش تیثیح ، ظفاح  هراومه  ات  دنـشاب  یم  نآ  لاـثما  رـسمه و  اـی  ردـپ  ناونع  هب  یتسرپرـس  دـنمزاین  ور  نیا  زا  دـنریگ . یم  رارق  تسرپ 
تایحور و زا  ینادـنچ  یهاگآ  زین  اه  نز  دـنربخ  یب  يا  هزادـنا  ات  نانز  يایند  زا  اهدرم  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـشاب ، اهنآ  تفع  تباجن و 

بیرف ماد  هب  دنریگ و  یم  رارق  تسرپایند  تفص و  ناطیـش  ياه  ناسنا  ياهراتفگ  اهراتفر و  ریثأت  تحت  اذل  دنرادن و  نادرم  ياه  یگژیو 
ات دـنراد  نادرم  ینامـسج  تردـق  هب  زاین  نادرم ، ربارب  رد  اهنآ  یندـب  يورین  فعـض  تفارظ و  رطاخ  هب  یهگناو  دـنوش . یم  راتفرگ  اـهنآ 
رد نانز  ییاورپ  یب  شقن  ینعی  ثحب  لصا  هب  دورو  يارب  دوب  يا  همدقم  دـش  هتفگ  نونکات  هچ  نآ  دنـشاب . نانآ  یعامتجا  تینما  رادـساپ 

، نانز راتفر  ششوپ و  كاشوپ و  هوحن ي  رد  یمسج  ياه  هبذاج  شیامن  هعماج : دارفا  نایم  رد  سومان  ینید و  تریغ  فیعضت  بیرخت و 
یم اهنآ  رد  بذاک  ياه  ییوج  ماک  عورـشمان و  یـسنج  لیم  زیگنا و  سوه  لیامت  داجیا  توهـش و  هزیرغ  کیرحت  نادرم و  هجوت  ثعاب 

ناناوج نادرم و  سومان  نامیا و  نید و  یمومع ، تفع  ناور و  حور و  تمالـس  رب  يا  هدـننک  دوبان  کلهم و  هبرـض ي  تلاح  نیا  دوش و 
ياضرا از و  توهـش  ياه  هرهچ  اه و  هرظنم  ياشامت  زا  لصاح  ياه  تذل  همزال ي  هک  ارچ  تسین ، ناربج  لباق  زگره  هک  دزاس  یم  دراو 

مک رگید  بناـج  زا  تسا و  یناـسنا  یمالـسا و  ياـه  شزرا  نید و  زا  نتفرگ  هلـصاف  يرود و  وس  کـی  زا  شکرـس ، هزیرغ ي  عورـشمان 
اب سوه  يوه و  زا  ندرک  يوریپ  دراد ؛ يراگزاسان  رـس  سوه  اب  اریز  دـشاب ، یم  هعماج  دوخ و  یـسومان  تفع  هب  یهجوت  یب  اـی  یهجوت 

يایاجـس ناـمیا و  یـشومارف  زج  يا  هجیتن  هک  تسا  دازمه  هارمه و  نیـسپاو  زور  تماـیق و  ییاوسر  ربق و  تشحو  ریبخ  يادـخ  زا  تلفغ 
دولآ سوه  ياهدرگـش  ریثأـت  تحت  نادرم  زا  یـضعب  هک  یتقو  درادـن . نآ  كاـندرد  بقاوع  یـسومان و  ینید و  تریغ  هلمج  زا  یقـالخا 

زا رتشیب  يدنم  هرهب  يارب  دنوش ، یم  یناطیش  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  میلـست  دنهد و  یم  فک  زا  رایتخا  نانع  هدش و  عقاو  نانز  زا  یخرب 
ضرعم رد  ار  دوخ  هک  دننک  یم  ناشروبجم  ای  دنهاوخ و  یم  نانآ  زا  اسب  هچ  دنراذگ و  یم  دازآ  زین  ار  دوخ  سومان  دوخ ، یـسنج  زیارغ 
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. تسا هعماج  دارفا  رگید  رسمه و  دوخ و  تفع  تفارـش و  تیناسنا ، نداد  تسد  زا  شا  هجیتن  هک  دنهد  رارق  نالهاان  نامرحمان و  ياشامت 
فافع و زا  شنانز  هک  يا  هعماج  تسا و  يراد  نتشیوخ  تفع و  شخب  توارط  ياه  هویم  زا  هملک ، ماع  مانعم  هب  تریغ ، هک  نآ  هصالخ 

تریغ يدوبان  ای  شهاـک  نآ ، هجیتن ي  دـنهد و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  یمومع  تفع  دنتـسین ، رادروخرب  حیحـص  لـماک و  شـشوپ 
ُُهتَعاجُـش هتّوُُرم و  ِردَق  یلع  ُُهقدِـص  ِهتّمِه و  ردَـق  یلع  ِلجّرلاُردَـق  دـیامرف : یم  تریغ  تفع و  نیب  هطبار  هراب  رد  ع )  ) یلع ترـضح  تسا .

نازیم هب  شتعاجـش  شا ، يدرم  ناوـج  رادـقم  هب  شتقادـص  وا ، تمه  هزادـنا ي  هب  درم  شزرا  ِهتریِغ ؛ ردـق  یلع  هـِتفِع  ِهـِتفنَا و  ردـق  یلع 
ریثأت هطبار و  تریغ ، فعض  ای  نادقف  يرامیب  اب  یباجحدب ، یباجح و  یب  يرامیب  ( 5 .) تسوا تریغ  هزادنا  هب  شتفع  یگنادرم و  ساسحا 

زا رگید  فرط  زا  دـنز و  یم  هبرـض  هتـساخون  لسن  هژیو  هب  نادرم ، تریغ  هب  ایح  سابل  زا  نانز  يرود  فرط  کـی  زا  ینعی  دراد ؛ لـباقتم 
هاگشیپ رد  هک  تسا  نارهوش  ای  ناردپ  تفع  تریغ و  فعـض  ای  دوبن  نیرفآ ، هعجاف  كانرطخ و  يرامیب  نیا  هدمع  ياه  هشیر  اه و  تلع 

هعجاف اه و  مرج  رد  دنوش و  یم  بکترم  هراب  نیا  رد  اهنآ  يامندوخ  نارسمه  ای  نارتخد  هک  یناهانگ  رد  دوب و  دنهاوخ  لوئـسم  دنوادخ 
نانآ دید ؛ دنهاوخ  ار  نآ  میخو  هجیتن ي  تبقاع ، دوب و  دنهاوخ  کیرـش  دوش ، یم  داجیا  نآ  ناناوج  هعماج و  رد  اهنآ  قیرط  زا  هک  ییاه 
ربارب رد  ار  دوخ  ینآرق  هفیظو ي  دننک و  یم  یتسود  سابل  رد  شیوخ  هداوناخ ي  دوخ و  قح  رد  ار  ینمشد  نیرت  گرزب  هک  دننادب  دیاب 
اهیلع ُهراجِحلاو  ُساّنلا  اهُدُوقو  ًاران  مکِیلهأ  مکَسُفنأ و  اُوق  اُونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای  : » دیامرف یم  میکح  نآرق  هک  اج  نآ  دنهد ؛ یمن  ماجنا  نانآ 

. دیراد زاب  تسا  اه ـ تب  گنس ـ  ناسنا و  شمزیه  هک  یشتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ٌظالِغ ؛»... ُهکئالم 
نیا نطاب  هک  ارچ  تسا ، رسیم  دیلپ  ياه  سوه  يوه و  عورشمان و  ياه  توهش  ناهانگ ، زا  يرود  اب  منهج  شتآ  زا  دوخ  نتشادهگن  ( 6)

دمآ و دنهاوخرد  منهج  شتآ  تروص  هب  تساه ـ  تیعقاو  اه و  تقیقح  ندش  راکـشآ  زور  هک  تمایق ـ  زور  تسا و  شتآ  لامعا ، هنوگ 
ناحبس و دنوادخ  ياهروتـسد  يارجا  هب  قیوشت  یهلا و  فراعم  اب  نانآ  نتخاس  انـشآ  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  اب  زین  هداوناخ  يرادهگن 

یم نکمم  هداوناخ  يارب  يونعم  كاپ و  هنیمز ي  داجیا  نانز و  ششوپ  فافع و  هب  تبسن  تریغ  نتـشاد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یم هابتـشا  هار  دنهد و  یمن  ماجنا  یکین  هب  دوخ  هداوناخ ي  ربارب  رد  ار  دوخ  یمالـسا  هفیظو ي  هک  ینادرم  هراب ي  رد  مرکا  ربمایپ  ددرگ .
یلع ًهّقفَـش  ًهیِـصعَم  دُصقَت  ًهَعاط و  َعَدَت  نأ  كاّیأ  دیامرف : یم  هداد و  رادشه  دننک ، یم  اهنآ  قح  رد  تبحم  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دـنیامیپ و 

ٌقح هللاَدعو  نإ  ًائیَش  ِهِِدلاو  نع  ٌزاج  وُه  ٌدولوم  هَدلَو و ال  نع  ٌِدلاو  يزجَی  ًاموی ال  اوشحَاو  مّکبر  ُساّنلا  اهّیأ  ای  : » لوقی یلاعت  هللا  ّنأل  ِکلهأ 
اهر تا  هداوناخ  هب  تبحم  يزوس و  لد  رطاخ  هب  ار  یهلا  تعاـط  هک  نیا  زا  زیهرپب  رورَغلا ؛» هللااـب  مّکنّرُغَی  ـال  ایندـّلا و  ُهاـیحلا  مُّکنّرُغَت  ـالف 
یم دنزرف  ياج  هب  ردپ  هن  هک  يزور  زا  دیـسرتب  دینک و  ظفح  ناتراگدرورپ  تفلاخم  زا  ار  دوخ  مدرم  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  اریز  ینک ،
ادابم سپ  تسا ، قح  لاعتم  دـنوادخ  هدـعو  ًاـعطق  ار  ردـپ  لاـمعا  يازج  زا  يزیچ  دـنزرف  هن  دـنک و  لـمحت  ار  وا  لاـمعا  يازج  اـت  دنیـشن 

... ملیف راون و  باتک ، ناتـسرپاوه ، بابان ، تسود  ناطیـش ،  ) هدنبیرف نآ  ادابم  دهد و  بیرف  ار  امـش  نیغورد ـ  ياه  هبذاج  اب  ایند ـ یگدنز 
هک نادنزرف ـ  هداوناخ و  هب  تبـسن  تبحم  رد  يور  هدایز  طارفا و  رثا  رد  هک  ار  ینادرم  هنوگ  نیا  میرک  نآرق  ( 7 . ) دبیرفب ار  امش  لذتبم )

نیا رگا  اهنیا ، زا  هتشذگ  ( 8 . ) تسا هدرمش  ناراک  نایز  زا  دنوش  یم  هتـشادزاب  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  دای و  زا  تسا ـ  ینمـشد  شتقیقح 
يزرو تریغ  دـهاش  دـندرک ، یم  رکف  هجوت و  شیوخ  یـسنج  هزیرغ ي  ياـهراشف  جاودزا و  زا  لـبق  نارود  هب  یکدـنا  رادرـسمه  نادرم 
لـسن دننک و  یهاتوک  هنافیفع  شـشوپ  زا  هظحل  کی  يارب  یتح  ناشنارتخد  نارـسمه و  دندش  یمن  رـضاح  زگره  میدوب و  نانآ  زا  رتشیب 

ناش هداوناخ  دوخ و  دوز  ای  رید  اما  دنشورفب ، رذگدوز  يایند  هرهب ي  كدنا  هب  ار  دوخ  ترخآ  دننازوسب و  توهش  شتآ  رد  ار  هتساخون 
. تخوس دنهاوخ  دنا  هتخورفارب  دوخ  هک  یشتآ  نیا  رد 

زواجت هئطوت  کی  ماد  رد  امندوخ  نز  نتخاب  ناج 

رد یعیجف  زرط  هب  مرـسمه  تشاد  راهظا  هعجارم و  یماظتنا  يورین  هب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هک  ینارگن  تلاـح  اـب  یناوج  درم 
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اب هدـش  هراپ  هراپ  شیاه  سابل  هک  یلاح  رد  یمناخ  دـندومن  هدـهاشم  رـضاح و  هثداح  لحم  رد  عیرـس  نیرومأم  تسا . هدـش  هتـشک  لزنم 
دندـش هجوتم  نیرومأم  ًاتیاهن  دـش ، زاغآ  يرادربرثا  نینچ  مه  يو و  رهوش  ناگیاسمه و  زا  تاقیقحت  تسا . هدـمآرد  اپ  زا  دراک  تابرض 

صوصخ و نیا  رد  تسا . هتفرگ  یم  تروص  ییاه  تمحازم  لوتقم ـ  نز ـ  نیا  يارب  لحم  ناـناوج  زا  یکی  طـسوت  لـبق  اـه  تدـم  زا  هک 
زا سپ  يو  هک  هدادرارق  ییوجزاـب  تحت  تشادزاـب و  نونظم  ناونع  هب  ار  روکذـم  ناوـج  نیرومأـم ، سوـسحمریغ  ياـه  یـسررب  زا  سپ 

راهظا دراد و  یمرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  کمک ، تهج  نیرومأم  زا  دادمتـسا  يراز و  هیرگ و  اب  هدش و  میلـست  ررکم  ياه  ییوگ  غورد 
هدهاشم اب  نم  هک  دومن  یم  دمآ  تفر و  لحم  رد  یبسانمان  عضو  اب  يرهاظ  ظاحل  زا  نز  نیا  هک  دـیدرگ  زاغآ  اج  نآ  زا  ارجام  دراد : یم 

رد مدش و  یم  ور  هب  ور  وا  دیدش  تفلاخم  اب  هک  متشاد  يو  اب  طابترا  يرارقرب  دصق  رضاح و  وا  هار  رس  راب  نیدنچ  هدش و  کیرحت  وا  ي 
يو هک  متـشاد  تفع  یفاـنم  لـمع  ماـجنا  دـصق  هدـش و  لزنم  دراو  راوید  زا  نم  دـیدرگ  جراـخ  لزنم  زا  شرهوـش  هک  زور  کـی  تیاـهن 
مدش هجاوم  تیعـضو  نیا  اب  یتقو  مدرک  یمن  رکف  وا  هب  یـسرتسد  زج  زیچ  چیه  هب  هک  هظحل  نآ  رد  هدش . ریگرد  نم  اب  هدومن و  تمواقم 

(9 . ) مدروآ رد  ياپ  زا  هبرض  دنچ  اب  ار  وا  متشادرب و  يدراک  هدش و  هناخزپشآ  لخاد  اذل  داد ، تسد  نم  هب  نونج  تلاح  يا  هظحل 

یبصع یناور و  ياه  لالتخا  داجیا 

هراشا

سوه هعماج ي  رد  دـیاب  ار  اه  نآ  هدـمع ي  هشیر ي  هک  تسا  لماع  دـنچ  زا  یـشان  یبصع  یناور و  ياه  لالتخا  یحور و  ياه  يرامیب 
: میرامش یم  رب  ار  اه  نآ  اج  نیا  رد  درک ، وج  تسج و  نانز  ییامندوخ  دولآ و 

يدام یمسج و  يرورض  ياهزاین  زا  تیمورحم  فلا ـ 

بسانم هیذغت ي  ناوارف و  تاناکما  زا  نانآ  نالاس  نس و  مه  هک  دننک  یم  هدهاشم  یتقو  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  هب  يداع  ياه  ناسنا 
ساسحا دننام  یناور ، ياه  لالتخا  تیمورحم و  ساسحا  راچد  دنا ، مورحم  همه  نآ  زا  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنرادروخرب ، ناشزاین  دروم  و 

یب تمـس  هب  شیارگ  رثا  رد  یناسنا  فطاوع  هک  تسادیپ  هتفگان  دش . دنهاوخ  اهنآ  زا  یـشان  ضراوع  بارطـضا و  یگدرـسفا ، تراقح ،
هعماج نادنمزاین  نامورحم و  هب  کمک  دننامه  یهلا  یناسنا و  روما  زا  تیاهن  رد  هتشگ و  فیعـضت  یگدزایند  تاوهـش و  اه و  يرابودنب 

هب دمآرد  مک  مورحم و  هقبط  ندیـسرن  یتلادـع و  یب  ملظ و  انامه  اه  تیمورحم  اهرقف و  أشنم  ًالوصا  هک  نیا  نمـض  دـش . دـهاوخ  تلفغ 
ییاـیند و ياـه  هبذاـج  زا  ندروـخ  بیرف  داـعم و  أدـبم و  زا  هفرم  هقبط  تلفغ  هلمج  زا  یلماوـع  لوـصحم  هک  تسا ، دوـخ  ملـسم  قوـقح 

. ددنب یمرب  تخر  يداصتقا  رقف  عون  نیا  جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  نامز  رد  اذل  دشاب ، یم  یسنج  تاکیرحت 

یحور یلاع  ياهزاین  نیمأت  مدع  ب ـ 

رطخ ضرعم  رد  ار  ناسنا  یعیبط  تایح  اسب  هچ  ندـب و  تمالـس  یندـب ، یمـسج و  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  ای  یهجوت  مک  هک  هنوگ  نامه 
، هدرک لـتخم  ار  تیـصخش  حور و  تمالـس  مه ، ناور  هب  طوبرم  نیناوق  یحور و  ياـه  هتـساوخ  اـهزاین و  هب  ییاـنتعا  یب  دـهد ، یم  رارق 

تاکیرحت قیرط  زا  یناسفنا  لوقعمریغ  تالیامت  تاوهـش و  تمـس  هب  دارفا  ندـناشک  دـهدیم . رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  نآ  يونعم  تایح 
یشومارفدوخ يرامیب  لیلد  نیمه  هب  دوش ؛ یم  یحور  ینطاب و  ياهزاین  هب  یهجوت  مک  ای  ییانتعا و  یب  بجوم  نآ ، لاثما  نانز و  یـسنج 

ياه يرامیب  اه و  لالتخا  هدـمع ي  دنتـسه و  نآ  راچد  رـشب  دارفا  رثکا  هک  تسا  یحور  ياه  يراـمیب  نیرت  عیاـش  زا  یگناـگیبدوخ  زا  و 
اـهزاین و تسرد  نیمأـت  ياتـسار  رد  زیزع  مالـسا  شخب  تاـیح  ياهروتـسد  ماـمت  تسا . نآ  زا  یـشان  يرـشب  عماوج  تالکـشم  یناور و 
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زا هک  تسا  یناور  شمارآ  لادـتعا و  هدـنرب ي  نیب  زا  حور و  بّرخم  نیرفآ و  تلفغ  لماوع  اب  هزرابم  یمـسج و  یحور و  ياه  هتـساوخ 
. تسا نانز  ییامندوخ  اهنآ  هلمج ي 

یسنج هزیرغ  یعیبط  ریسم  یناسنا و  ترطف  زا  فارحنا  ج ـ 

تسا مسج  حور و  فیرـش  رهوگ  رب  یگرزب  نایز  هبرـض و  دشاب ، یمدآ  تعیبط  ترطف و  راتخاس  فالخ  رب  هک  یتکرح  ره  یلک  روط  هب 
دهاوخن یناریو  یبارخ و  زج  يا  هجیتن  هک  دوش  هدافتـسا  شیدوجو  راتخاس  فالخ  رب  رـشب  تسد  عونـصم  کی  زا  رگا  هک  هنوگ  نامه  و 

یناور و ياه  يرامیب  اه و  لالتخا  أشنم  مادـک  ره  تسا ، یباجحدـب  يدـیقال و  نآ  لـماع  نیرت  هدـمع  هک  زین  یـسنج  تاـفارحنا  تشاد ؛
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  ادخ  يرای  هب  هک  دوب  دهاوخ  یمسج  بولطمان  ضراوع 

لرتنک لباق  ریغ  یطارفا و  یبلط  توهش  د ـ

يوهـش و تـالیامت  زیارغ و  نوناـک  هک  ندـب  دوـخ  تیفرظ  هـک  ارچ  دراد ، يدودـحم  تـیفرظ  یمـسج  ترارح  رظن  زا  یـسنج  هزیرغ ي 
لیلد نیمه  هب  دبای ؛ یم  نیکـست  هزیرغ  دـنک و  یم  لیاز  ار  شتبغر  فرطرب و  ار  شزاین  نآ  عابـشا  دـشاب و  یم  دودـحم  تسا  ینامـسج 

دودحمان و شیاجنگ  دیآرد و  یناسفن  شطع  تروص  هب  تسا  نکمم  یحور  رظن  زا  اما  ددرگ ، یم  اضرا  رسمه  کی  اب  یسنج  هزیرغ ي 
يوهـش كاروخ  کی  زا  دنک ، یم  بلط  يرتشیب  عونتم و  ياه  كاروخ  هدش و  بلط  عونت  هزیرغ ، تلاح  نیا  رد  دنک . ادیپ  یندشان  اضرا 

ياه كاروخ  ریـسا  هار و  هب  مشچ  دراد ، راـیتخا  رد  ار  توهـش  نیمأـت  هلیـسو ي  هک  لاـح  نیع  رد  ددرگ . یم  يرگید  هجوتم  هدـش ، ریس 
هب ًابلاغ  یطارفا  تلاح  نیا  ( 10 .) تسا دنلب  نآ  دـیزم  نم  له  یبلط و  نوزفا  دایرف  منهج  ناسب  هدـشن و  ریـس  زگره  تسا و  رگید  یناوهش 

رگا دیآ . یم  دوجو  هب  عورشمان  هار  زا  توهـش  ياضرا  افطا و  تلوهـس  دازآ و  ياه  ترـشاعم  باجح و  یـشزرا  میرح  ندز  رانک  رطاخ 
دراوم ریاس  ای  مزیه  اب  دهاوخب  هک  تسا  یـسک  دننام  تسرد  دنک ، ریـس  ار  دوخ  هار  نیا  زا  دهاوخب  دتفیب و  كانلوه  ریـسم  نیا  رد  یـسک 
ذیاذل اه و  هبذاج  ایند و  تقیقح  ًالوصا  ددرگ . باریـس  روش  بآ  اب  دهاوخب  هک  تسا  يا  هنـشت  دننامه  دنک و  شوماخ  ار  شتآ  از  شتآ 
شطع یتلاح ـ  نینچ  لیلد  ددرگ . یم  نوزفا  یگنشت  دوش  هدیشون  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  يروش  بآ  دننامه  مالسا  نید  گنهرف  رد  نآ 

یب بلاـط  ًاـحور  ناـسنا  تسا ؛ دودـحمان  یحور  ثیح  زا  دودـحم و  یمـسج ، رظن  زا  ناـسنا  تعیبط  یلک  روط  هب  هک  تسا  نآ  یناوهش ـ 
تالامک ریـسم  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نآ  حور  هصیـصخ ي  نیا  زار  دشاب و  یم  حور  قایتشا  یگژیو و  یبلط  تیاهن  یب  تسا و  تیاهن 

حور یهاوخ  تیاهن  یب  رگا  دنک . تکرح  تسا ، تقلخ  فده  هک  يدبا  تداعـس  یقیقح و  شمارآ  هب  ندیـسر  يدـنوادخ و  تیاهن  یب 
لامک و جوا  هب  ندیسرات  دوخ  تکرح  هب  هناقاتشم  دوش و  یمن  یضار  دودحم ، زرم  دح و  کی  هب  هاگ  چیه  دریگ ، رارق  تسرد  ریـسم  رد 

زاب دتفیب  تاوهـش  تایدام و  هطرو ي  رد  دوش و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  رگا  اما  دهد ، یم  همادا  هلالج  لج  ادخ  هب  برقت  تیناسنا و  ماقم 
نیا نوچ  درادن و  زرم  دح و  هک  هدش  هدرب  تراسا  هب  يزیچ  اریز  تخانـش ، دهاوخن  ینوناق  زرم و  دح و  داد و  دـهاوخن  فقوت  هب  نت  مه 

رد مدق  درک و  دنهاوخن  هدنسب  رـسمه ، کی  هب  اذل  دیآ ، یم  دیدپ  دنتـسه ـ زاین  بلط و  رهظم  هک  نیا  ظاحل  هب  نادرم ـ  رد  ًالومعم  تلاح 
نارگید دوخ و  تیناسنا  فرش و  رب  یکانلوه  تابرض  هلیـسو  نیدب  دنراذگ و  یم  عورـشمان  طباور  دازآ و  تاطابترا  یناملظ  ياه  نادیم 

اذل دوش ، یمن  ققحم  دودحم  يایند  رد  دودحمان  یناسفن  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  هک  اج  نآ  زا  و  تخاس . دنهاوخ  دراو  هعماج  هژیو  هب  و 
دش دنهاوخ  یناور  ياه  لالتخا  اه و  يرامیب  عاونا  راتفرگ  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  یناور  یحور و  لداعت  تیمورحم ، ساسحا  رثا  رد 

ياـیند نیا  زا  نتفر  یـشکدوخ و  اـی  تفع و  اوقت و  ناـمیا ، وترپ  رد  هزیرغ  لیدـعت  لرتـنک و  تسین : جراـخ  لاـح  ود  زا  نآ  هراـچ ي  هک 
. درک شوماخ  ناوت  یمن  شتآ  اب  ار  شتآ  هنرگ  دنا و  هتخانش  دوخ  يارب  هک  یکیرات 
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هزیرغ راشف  تیمورحم و  ساسحا  ه ـ 

ياراد ناسنا  رد  یـسنج  هزیرغ ي  تیلاعف  یلک  روط  هب  هک  نآ  بلطم  حیـضوت  دراد . یـسنج  هزیرغ ي  یفطاع  هبنج ي  هب  رظن  تلاـح  نیا 
رد ینعی  دنک ؛ یم  لمع  زیارغ  ریاس  دـننام  دراد  یندـب  أشنم  هک  یماگنه  یـسنج  هزیرغ  کیژولویزیف : یندـب و  أشنم  فلا ) تسا : أشنم  ود 

ددغ تاحـشرت  لیلد  نیمه  هب  دزادرپب . ندب  ینورد  ياهزاین  اه و  یتساک  میمرت  هب  ات  دوش  یم  لاعف  یندـب  ياهدوبمک  یعقاو و  زاین  تقو 
ریثأت زین  یناور  یبصع و  شمارآ  نیمأت  رد  هژیو  هب  یلخاد  ياه  مادنا  دـشر  رد  هدام ، رن و  یـسنج  ياه  لولـس  دـیلوت  زا  هتـشذگ  یـسنج ،
هباثم هب  هدوب و  ندب  دادعتـسا  یعیبط و  زین  قوف  ام  هک  دراد  یفطاع  أشنم  یتقو  یـسنج  هزیرغ ي  یفطاع : أشنم  ب ) دراد . ... یتایح  مهم و 

رد یسنج ، هزیرغ ي  یفطاع  أشنم  دش . دهاوخ  ینامـسج  بولطمان  ضراوع  یناور و  یبصع و  راشف  بجوم  يرارطـضا ، تکرح  کی  ي 
تالاح دیلوت  یهاگ  نآ  همادا ي  دوش و  یم  رهاظ  فلاخم  سنج  اب  هسمالم  ینارچ و  مشچ  زیگنا ، توهـش  رهاظم  زا  يریذپ  کیرحت  رثا 
یسنج بذاک  تذل  بجوم  زین  طوبرم  ياه  هدغ  یـسنج ، تیلاعف  نایاپ  يریپ و  رد  یتح  هک  يروط  هب  دنک ؛ یم  یناسفن  تاکلم  رادیاپ و 

هدامآ ي نزخم  نوچ  مه  تسا و  یمدآ  هزیرغ ي  نیرتدـنمورین  یـسنج  هزیرغ ي  هک  نیا  هب  رظن  ـالاب ، بلطم  هب  هجوت  اـب  ( 11 . ) دوش یم 
یسنج هزیرغ  کیرحت  اذل  دنازوس ، یم  دزوس و  یم  هدش ، رو  هلعـش  شتآ  هقرج  کی  اب  یتح  یطایتحا  یب  تروص  رد  هک  تسا  يراجفنا 
عورشم لوقعم و  بسانم  ششوپ  مدع  باجح و  فشک  ببس  هب  اهنآ  دوجو  رد  توهـش  يانمت  داجیا  رـسمه و  نودب  ناناوج  ناناوجون و 

اهنآ یناور  یلددعت  يزیرغ و  شمارآ  دوش  یم  ثعاب  جاودزا ، هار  زا  نآ  عقوم  هب  عابشا  نیمأت و  رب  نانآ  نتـشادن  ییاناوت  لاح  نیع  رد  و 
ضراوـع یبـصع و  یناور و  ياـه  لـالتخا  هـب  ـالتبم  تـیمورحم ، ساـسحا  یناور و  یبـصع و  يزیرغ و  ياـهراشف  رثا  رد  دورب و  نـیب  زا 

دازآ طباور  مارح و  ياه  هاگن  زا  دننک و  یم  يراد  نتـشیوخ  یلاع ، ياوقت  نامیا و  وترپ  رد  هک  يدارفا  رگم  دـنوشب ، ینامـسج  بولطمان 
رد یـسنج  تاکیرحت  هرفـس  ندرتسگ  دوش . مهارف  نانآ  يارب  تسرد  هار  زا  هزیرغ  ياضرا  طیارـش  هک  نیا  اـت  دـنیامن ، یم  باـنتجا  ًادـج 
لاح نیع  رد  و  ِعنُم ،» ام  یلع  ٌصیرح  ُناسنالا   » یقطنم ریغ  هدنبیرف و  راعش  اب  ناناوجون  ناناوج و  رد  یناوهـش  ياه  ناجیه  داجیا  هعماج و 

رد هنـسرگ و  ياه  ناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  نیگنر  ياهاذـغ  هرفـس ي  ندرک  نهپ  ریظن  نآ ، زا  ندرب  هرهب  زا  نانآ  تیمورحم  تیعونمم و 
مدـع تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  یمـسج  یناور و  ءوـس  ضراوـع  تالکـشم و  هک  تسا ، ندروـخ  زا  اـهنآ  ندرک  عوـنمم  لاـح  نـیع 

ياهراشف یناوهش و  ياه  ناجیه  نیاربانب  تسا . رتشیب  بتارم  هب  نآ  بولطمان  ضراوع  تالکشم و  تسا و  یسنج  فارحنا  زین  تیعونمم 
زا یـشان  تیمورحم  ساسحا  وس و  کی  زا  امندوخ  نانز  ياه  هبذاج  زیگنا و  توهـش  رظانم  زا  يریذـپ  کـیرحت  رثا  رد  یبصع  يزیرغ و 
هب التبا  هجیتن  رد  ناور و  باصعا و  رب  تخس  تابرض  أشنم  مادک  ره  رگید ، يوس  زا  یـسنج  هزیرغ ي  ياضرا  يارب  تردق  نکمت و  مدع 

، هغالبلا جهن  راوگرزب  ناحراش  زا  یکی  لوق  هب  هک  تسا  لماوع  نیا  ببـس  هب  ددرگ . یم  یبصع  یمـسج و  ضارما  یناور و  ياه  لالتخا 
یـسانش و ناور  بتکم  هب  ندز  گـنچ  کـسمت و  اـب  زج  هک  ( 12 ، ) تسا هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  ياه  عماج  ناـمرد ، یب  ِدرد  هاـجنپ  دودـح 
هب نآ  يراذگ  مان  يژولونکت و  ملع و  رد  دایز  ياه  تفر  شیپ  مغر  یلع  رصع  نیا  ور  نیمه  زا  دشاب . یمن  جالع  لباق  مالسا  زاس  ناسنا 

جنر و هتشذگ  زا  شیب  یناور  ياه  يرامیب  زا  تافارحنا ، شیازفا  يونعم و  یحور و  تهج  زا  عماوج  یلوزن  ریس  لیلد  هب  ندمتم ، نیوانع 
یگناگیب دوخ  زا  رصع  دننامه  ینیوانع  هب  رصع  نیا  زین  ساسا  نیمه  رب  تسا ؛ شرتسگ  هب  ور  نایالتبم  رامآ  هنافـسأتم  دشک و  یم  باذع 

هدش يراذگ  مان  نآ  لاثما  قالخا و  تیونعم و  نارحب  رصع  ینادرگرـس و  ریحت و  رـصع  یگدرـسفا ، بارطـضا و  رـصع  تیوه ، نارحب  و 
برغ و يایند  رد  اه  یـشکدوخ  اـهنآ و  راوگاـن  ضراوع  اـب  هارمه  یبصع  یناور و  یحور و  ياـه  لـالتخا  شیازفا  زمر  تسا  نیا  تسا .

نیرت گرزب  زا  هک  ناـمرحمان  ربارب  رد  ناـنز  ییارآدوـخ  یباـجح و  یب  تمرح  ياـه  هفـسلف  اـه و  تلع  زا  یکی  تـسا  نـیا  هدز و  برغ 
موزل هراب ي  رد  یحو  لقع و  مکح  هب  نداد  نت  هک  نیا  هجیتن  دروآ . یم  راب  هب  ار  يدایز  عیاجف  ناهانگ و  شلابند  هب  هک  تسا  یناـهانگ 

تیمها و ياراد  یبصع  یناور و  تشادـهب  شمارآ و  ظفح  يارب  یناسنا  نوئـش  فافع و  تیاعر  یمالـسا و  لـماک  شـشوپ  ترورـض  و 
نانز دوخ  نابیرگ  هکلب  دوش ، یم  هعماج  دارفا  یبصع  یناور و  یحور و  ياه  بیـسآ  هب  رجنم  اهنآ  هب  ییانتعا  یب  تسا و  یناوارف  تاکرب 
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نز هب  ار  هدـید  بیـسآ  ناناوج  دامتعا  هک  نیا  نمـض  دریگ . یم  زین  ار  اهنآ  يادرف  زورما و  نادـنزرف  نارـسمه و  باجحدـب و  اـمندوخ و 
نیا هب  یفنم  شرگن  یلک  روط  هب  دـننک و  یم  دادـملق  يرادزار  يرادافو و  تقادـص و  یکاـپ ، دـقاف  ار  نارتخد  ناـنز و  دـنک و  یم  بلس 

. دوب دهاوخ  نز  تیصخش  قوقح و  هب  اه  يدعت  اه و  ملظ  زا  يرایسب  زاغآرس  رما  نیمه  هک  دوش  یم  ادیپ  فیرش  فیطل و  دوجوم 

نانز تینما  بلس 

هراشا

صاخ ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  تینما  نیا  تسا . نانآ  یعامتجا  ياـهزاین  نیرت  مهم  زا  هعماـج  رد  ناـنز  ییوربآ  یناـج و  یـسنج ، تینما 
ینازرا نانآ  هب  هداوناخ  رد  ندوب  هقوشعم  ماقم  موادت  ققحت و  يارب  دـنوادخ  هک  يراتفر  یمـسج و  یـسنج ، ياه  هبذاج  دـُعب  زا  هچ  نانآ 

يرایـسب تیمها  زا  تساهنآ ، لامج  تفارظ و  تفاطل ، زا  یـشان  مه  نآ  هک  نادرم  اب  هسیاقم  رد  ینامـسج  فعـض  تهج  زا  هچ  هتـشاد و 
تاررقم و ) عیرـشت ماظن  و  تقلخ ) لصا  ) نیوکت ماظن  رد  ریبادت  نانز ـ  تینما  زاین ـ نیا  نیمأت  يارب  اناوت  اناد و  راگدیرفآ  تسا . رادروخرب 
نامرحمان و ربارب  رد  ار  شـشوپ  ینمادکاپ و  تفع ، هب  دـیدش  قایتشا  ایح و  نز ، ترطف  شنیرفآ و  رد  تسا و  هدیـشیدنا  یعرـش ) ماکحا 

یم يدنم  شزرا  تیصخش و  ساسحا  نآ ؛ وترپ  رد  هک  تسا  یمیظع  هیامرـس ي  وا  يارب  فافع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هداد  رارق  نالهاان 
یم گرم  يوزرآ  اوران ، تمهت  هب  ندـش  مهتم  تروص  رد  یتح  ینوبز و  تراقح و  ساـسحا  شنماد  ندـش  راد  هکل  تروص  رد  دـنک و 

ماظن اما  دیامن . يرادهگن  تظافح و  نز  تینما  میرح و  زا  ات  دومن  زهجم  تریغ  حالـس  هب  ار  نادرم  ترطف  دنوادخ  رگید ، يوس  زا  دنک .
شـشوپ باجح و  بوجو  هراب ي  رد  یناوارف  دـکؤم  ياهروتـسد  تشگ و  ماـگمه  نز  درم و  شنیرفآ  تقلخ و  ماـظن  اـب  نید  تعیرش و 

فافع دـشابن . رطخ  ضرعم  رد  نانآ  تینما  ات  دومن  رداص  ایح  تفع و  تریغ ، شرورپ  ظفح و  نانز و  نادرم و  نایم  میرح  داجیا  نانز و 
هزیرغ لرتنک  نماض  نادرم ، اب  طالتخا  مدـع  لماک و  باجح  لـماع  تسوا و  یتینما  مکحم  ژد  حور و  رهوگ  تنیز  نز ، يرطف  ینطاـب و 

. تسا نز  یعامتجا  تینما  نیمأت  ثعاب  هرخالاب  هعماج و  دارفا  يزیرغ  یقالخا و  یناور ، تمالـس  تشادـهب و  ظفاح  وا و  ياه  لـیم  اـه و 
ياه دادعتـسا  اه و  شزرا  هب  تبـسن  نز  تلفغ  اب  رگم  دزیر ، یمن  ورف  زگره  هک  تسا  ینیدالوپ  دس  نوچ  مه  نز  یتینما  ینطاب و  ژد  نیا 

یعامتجا تینما  هک  نآ  رب  هوالع  تروص  نیا  رد  هک  نازاب ، سوه  كاپان  هدولآ و  ياه  هاگن  ضرعم  رد  شیوخ  ندادرارق  دوخ و  یلاعتم 
ناور هاگن  زا  ددرگ . یم  دارفا  رگید  دوخ و  ماقم  طاطحنا  هعماـج و  رد  جرم  جره و  ثعاـب  تسا ، هدرب  ناـیم  زا  دوخ  تسد  هب  ار  شیوخ 
ياه كرحم  لـباقم ، رد  تسا ؛ رتشیب  ناـنز  زا  نادرم  ندـید ) هار  زا   ) يرادـید يریذـپ  کـیرحت  هک  تسا  هدـش  تباـث  هبرجت  یتخاـنش و 
يارب هک  تعیرـش ـ  ترطف و  مکح  نتـشاذگ  اپ  ریز  اـب  ناـنز  هک  يا  هعماـج  رد  ور  نیمه  زا  ( 13 ( ؛ تسا نادرم  زا  رتشیب  ناـنز  رد  یـسمل 

کیرحت ياه  مادنا  اه و  تنیز  دـنهد و  یم  رارق  نامرحمان  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هدـش ـ  عضو  ناسنا  ریاس  نانآ و  تیـصخش  ظفح 
دیدـش ياه  ناجیه  یناور و  راشف  راچد  اهنآ  ندـید  هدـهاشم و  اب  ناناوج  هژیو  هب  نادرم ، دـنهد ، یم  ناشن  نارگید  هب  ار  دوخ  هدـننک ي 

هیلخت ي يارب  دننک و  یم  ادیپ  ار  نارتخد  نانز و  میرح  هب  زواجت  تأرج  دنوش و  یم  سوه  دابدنت  میلست  هدش و  توهش  نایغط  یسنج و 
تایح تمعن  زا  ار  نانآ  اسب  هچ  توهـش  شتآ  يافطا  زا  سپ  دـننز و  یم  ناـنآ  ندوبر  اـی  بیرف  لاـفغا و  هب  تسد  يزیرغ ، يژرنا  ِراـشف 

تاساسحا و زا  يرادروخرب  تهج  هب  ناگزیـشود ، اهنآ  سأر  رد  نانز و  هک  نیا  ًاصوصخ  دنراذگن ، ياجرب  ییاپ  ّدر  ات  دننک  یم  مورحم 
هلیح اب  هک  بیرف  ياه  هویش  زا  يا  هنومن  دنروخ . یم  بیرف  دوز  نادرم ، زا  یخرب  هناراکبیرف ي  تایحور  زا  يربخ  یب  راشرس و  فطاوع 

تبحم ياه  همان  نانخس و  ای  دنخبل  کی  اب  هنانز  فطاوع  تاساسحا و  کیرحت  زا : تسا  ترابع  دریگ  یم  تروص  نردم  فیرظ و  ياه 
تخانـش هلیح ي  اب  هناتـسود  طابترا  ینفلت ، ياه  سامت  هیاس ي  رد  رتخد  يادـص  طبـض  زیمآ ، هغلابم  تاملک  غورد و  اـی  ریذـپلد  زیمآ و 

هدـعو ي گـنرین  اـب  تفع  یفاـنم  لاـمعا  دوخ ، ملاـسان  ياـه  حـیرفت  ياـه و  شدرگ  رد  ملیف  سکع و  نتفرگ  جاودزا و  يارب  رگیدـکی 
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لامعا هب  ار  ناوج  نانز  نارتخد و  ماگ  هب  ماگ  جیردت و  هب  هجیتن  رد  روبزم و . ... ياه  هنحص  زا  يرادرب  ملیف  ای  يرادرب  سکع  جاودزا و 
قیرط زا  اهنآ  يوربآ  نتخیر  ییاوسر و  هب  دـیدهت  ار  نانآ  تعنامم ، تروص  رد  دـنناشک و  یم  رتشیب  یگدولآ  تیناسنا و  تفع و  یفاـنم 

یم زین  گرم  ماک  هب  اسب  هچ  هتفرگ و  اهنآ  زا  لد  ماک  بیترت  نیا  هب  دننک و  یم  اهنآ  ياه  سکع  اه و  ملیف  ای  هدش  طبـض  يادـص  شخپ 
. دننک یم  داجیا  ینابایخ  ياهرازآ  اوقت  دقاف  نارتخد  يارب  هک  نیا  رب  هوالع  دنتسرف .

رتخد کی  يارب  یماد  ناوج  نیغورد  قشع  رازبا 

هلاس یناوجاـب 20 هسردمریـسمرد  ، ینوناـقو یعرـش  لـئاسم  یخرب  تیاـعر  مدـع  هطـساو  هب  ، دوب مه  یبوخو  بیجن  رتخد  هک  هزئاـف  مناـخ 
هاگن راک  يادـتبا  دـش . انـشآ  . دوب هدـمآرد  ترپسا  لکـش  هب  یبلاج  تانیئزتاب  هک  گنر  مرک  ناکیپ  لیبموتا  هاگتـسد  کیاب  پیت  شوخو 

یم تدـش  هب  شبلق  داـتفا  یم  مـالغ  نامـشچ  رد  شهاـگنات  هـک  يا  هنوـگ  هـب  ؛ دوـب هزئاـف  فرطزا  تلاـجخو  مرـشاب  مأوـت  یکدزد  ياـه 
ءهشیر رگید  يوـسزاو  لـیمج  يادـخ  يارآ  لد  لاـمج  زا  تلفغزا  یـشانوس  کـیزا  هک  ییاـه  ینارچ  مشچ  ناـمه  ؛ درک یم  قرعودـیپت 

ياه یتخبدـبوداسفو  یـسنج  تافارحنا  مادرد  نداتفا  تیاهن  ردو  ندروخ  بیرفو  یـساسا  روما  زا  ندـش  هتـشادزابو  نهذ  ندـش  لوغـشم 
زا تلفغو  مالغ  صخش  هبرظنو  يدام  ياه  هبذاجو  رهاوظ  بیرف  ، تشاد بیرف  ساسحا  اب  مأوت  صاخ  ینارگنور  نیازا  ، تساهنآزا یـشان 

دقافواوقت یب  يرتخد  هکوا  . تشاذگ نایم  رد  شیاه  یـسالک  مه  زا  یکیابار  رـصتخم  يارجام  نیا  ، تلاجخو مرـشاب  يو  يو . تیـصخش 
? ياپ هدنبیرفو  ساسا  یب  لمجدنچ ? نیمهو  یلطعمارچ » هدمآ ، ششوخوتزا  ! هناوید یلُّما ! یلیخ  » تفگو دیدنخ  ، دوب تروشم  تیحالص 

لدبوّدر هب  اه  هاگن  مک  مک  دریگ  یم  تروص  ماگ  هب  ماگو  جیردت  هب  ناطیش  ياه  بیرفواه  هسوسو  هکاج  نآزا  . دز مقرار  هزئاف  یتخبدب 
هسردمزا جورخ  ماگنه  زور  کی  ، هاتوک همان  نیدنچاب  یتدم  زا  سپ  دش . لدب  همان  نمضرد  هناقشاعو  فراعتمان  تالمجو  تاملک  ندش 

ار وا  ات  دوش  لیبموتاراوسدرک  شهاوخ  يوزا  هکدـیدار  مـالغ  اـه  هچوکزا  یکیرد  ، دـش جراـخ  ناتـسریبد  زا  هیقبزارترید  هزئافًادـمع  هک 
هدرک هبلغوارب  سوـهو  ینورد  لـیماما  ، دـننیبباروا ناـگیاسمهای  ناتـسود  اداـبم  هـک  نـیازا  سرت  ؛ دیـسرت یم  هـک  نـیا  مـغر  یلع  . دـناسرب
راوس دنک  لماتورکف  یمک  نآ  كانرطخ  بقاوعوراثآ  رابرد ? هک  نیا  نودبو  تخادنا  هدرپوارگن  تبقاعو  نیب  تیعقاو  لقع  ناگدیدربو 
فرط نآ  نابایخ  دنچ  تشذگ ، یم  یتخبدب  تاظحل  . دوب هدرک  داجیا  هزئافرد  یبیرغ  ساسحا   ، سای زیگنا  لد  رطعو  یقیـسوم  راون  دـش .

، لزنم رد  شردام  هاگن  نیلوا  . تفر لزنم  فرط  هب  تعرسابو  هدایپ  طایتحا  اب  ، دش لدبو  ّدر  رگید  کی  نفلت  ياه  هرامش  هک  نآ  زا  دعب  رت 
هدرک لوغـشم  اروادـمآ  یمن  شنهذ  هب  الـصا  اقباس  هک  يراکفا  . تفر شقاـتا  هبودـمآ  دوخ  هب  دوزاـما  ، دـش هچاـپ  تسدودـنازرل  اروا  نت 

هب اردوخ  زورره  يو  دش و  یم  يرپس  يدنت  هب  نامز  دوب . هدش  هّجوت  شفیلاکتو  سوردًاصوصخ  شیاهراک  هبو  تشادزکرمت  رتمک  ، دوب
مالغ يابیز  نانخـسو  اه  هتـشون  دوب . هدرک  تفایردوا  زا  وداک  دنچ  مه  ًاریخا  . دوبن لفاغوا  رکف  زا  يا  هظحلو  دید  یم  هتـسباو  رتشیب  مالغ 
يابیز سکع  . دوب هدیـشخب  هزئاف  هب  يا  هژیو  رورغ  ! تسناد یم  شقـشاع  بلق  ییاـهنت و  سنومودوب  هدـناوخ  شیاـهایؤر  تشرفاروا ? هک 
خـساپ رد  زین  یتالمجو  تشاذـگ  یتکاپ  لخاد  دوب  هیبش  رتشیب  لاتـسپ  تراک  هبو  دوب  هتفرگ  ياـبیز ... هناـخدور  راـنک  رد  هک  ار  شدوخ 
شنهذ هب  یفلتخم  راکفاو  ، دش نامیشپ  ناهگان  . دهدب وا  هب  هسردمریـسم  رد  ادرف  هک  تشون  مالغ  دنبیرف ? عقاورد  اما  ابیز  رهاظ  هب  نانخس 

هب » هک تسیاـشان  هیجوت  نیا  اـبو  داد  نیقی  هبار  شیاـج  دـیدرتو  کـش  ماجنارـس  یلو  ، درب یمن  شباوخ  بش  زا  یتاـعاس  اـت  ، دروآ موجه 
ماد هبار  يرایـسب  هک  ییاـه  یبیرفدوخو  تاـهیجوت  ناـمه  ؛ داد بیرفاردوخ  تسین » ینارگن  چـیه  ياـجودرک  مهاوخ  جاودزاوا  اـب  يدوز 

يادصاب دوبر . ار  شنامشچ  باوخ  هک  دوب  تالایخو  راکفا  نیمه  رد  . تخاس هابتار  ناشراگزورو  یگدنزو  تخادنازابـسوه  نایچراکش 
هـسردم هب  هناحبـص  ندروـخ  نودـبو  هلجعاـب  ، دوـب هدـش  شرید  ، تشگ رادـیب  باوـخ  زا  دـش  یم  ینابـصع  تشاد  مک  مـک  هـک  شردـپ 

سرد سالکرد  شـساوحًالصا  هک  دـش  یم  هجوتمودـمآ  یم  دوخ  هب  ناهگان  هک  دوب  هدـش  لوغـشم  شرکف  نانچ  نآزور  ماـمترد  ، تفر
!؟ يا هدش  ییاوه  مناخ  هزئافدنتفگ  یمو  هدزوا  يولهپ  هب  شیاه  یـسالک  مه  یهاگ  . تسا هدربن  يا  هرهب  چیه  ، ناملعم سیردت  زاو  تسین 
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داد يو  هبار  همانو  سکع  هزئاف  دیـشک . یمار  شراظتنا  قباس  لثم  مالغ  هسردـم  یلیطعت  ماگنه  . دنتـشذگ یم  شرانک  زا  و  ! ؟ يا هتفراجک 
لاوئـس خـساپ  رد  دـندرک و  تبحـص  یتدـم  تشادرب ، ار  یـشوگو  دـیود  ، دز گنز  نفلت  ، لزنم هب  ندیـسرضحم  هب  تفر . هناخ  فرط  هبو 
هکنیا ات  دش . یم  هتسباو  مالغ  هب  رتشیب  زور  ره  تشذگ و  لاونم  نیمه  هب  یتدم  اه . یسالک  مه  زا  یکی  تفگ  تسا ، یـسک  هچ  هکردام 

، دندش جراخ  لحم  زا  هک  یماگنه  دنتفر . ناتـسرامیب  هب  ناگتـسب  زا  یکی  تدایع  يارب  شردام  ردـپ و  قافتا  هب  ناتـسمز  درـس  زور  کی 
ردپ و روضح  اب  دنیبب و  ار  وا  مالغ  دنکن  هکدیـسرت  تدـش  هب  تسا . هدرک  كراپ  یکیتوب  يوربور  هکدـید  ار  مالغ  نیـشام  هزئاف  ناهگان 

لامکاب دـنتفر  رت  کیدزن  هک  يرادـقم  درکروج : عمج و  ار  دوخ  دوب ، هدرک  لوه  یلیخ  دوش . اوسر  دـنکب و  یکوکـشم  تکرح  شردام 
هکیلاح رد  رفاو  ناجیه  طاشن و  ههقهق و  اـب  هکدـید  دوبن ، لـفاغ  وا  رکف  زا  يا  هظحل  هکار  شیاـهوزرآ  درم  اـهأیور و  درم  مـالغ ، بجعت 

يور ییوگایند  درک . هدـهاشم  دوب ، سابل  باختنا  لوغـشم  شا  هناش  هب  هناش  سول  باجحدـب و  رایـسب  يرتخد  تشاد و  بل  هب  يراـگیس 
یـشوخ لاح  هزئاف  هکدندش  هجوتم  نایفارطا  هک  يا  هنوگ  هب  دومن : ادیپ  راجزنا  رفنت و  تلاح  دوب ، هدش  رات  شنامـشچ  دش ، بارخ  شرس 

یلیخ دوب ، هدیـسر  رخآ  هب  ایند  ایوگ  تفر ، شقاتا  هب  وا  دندیـسر ! لزنم  هب  ات  دنتـشذگ  نآ  زا  یگداس  هب  شنیدلاو  هنافـسأتم  یلو  درادـن 
حبـص دوب ! هدروخ  یبیرف  بیجع  دشابن ، هدنز  رگید  تساوخ  یم  شلد  دیباوخ ، هدروخن  ماش  تشادن ، ندز  فرح  هلـصوح  دوب ، تحاران 

نیگنس زا  فسأت  بجعت و  ياج  ردقچ  اما  تفر ، هسردم  هب  هناحبص  ندروخ  نودب  هدش و  رادیب  باوخ  زا  یگدرـسفا  ینارگن و  تلاح  اب 
یلو دوب ، رطخ  رادشه و  ریژآ  لزنم ? هب  هک  ناشرتخد  یعیبطریغ  تالاح  همه  نیا  هدهاشم  اب  هک  شردام  ردـپ و  تلفغ  باوخ  نیا  ندوب 
لحم رد  ناتسریبد ، یلیطعت  ماگنه  دیشک ، لوط  لاس  کی  ایوگدش  لیطعت  هسردم  هکرهظ  ات  دندماین . دوخ  هب  هدشن و  رادیب  لاح  نیع  رد 

راـنکزا هشیمه  فـالخ  رب  روـخلد  رایـسب  هتخورفارب و  يا  هرهچ  اـب  دـنیبب  ار  وا  مـالغ  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دـید ، ار  مـالغ  نیـشام  یگـشیمه 
اب مالغ  سامت ، نیرخآ  رد  دادـن . هجیتن  هزئاف  یحاـن ? زا  نفلت  عطق  اـب  ینفلت  ررکم  ياـه  ساـمت  دوب . هدـیاف  یب  مـالغ  رارـصا  تشذـگوا .

يادـص زونه  دوبن و  سامت  عطق  هب  یـضار  ًابلق  هک  مه  هزئاف  دـنک . شوگوا  نخـس  هب  هظحل  کی  طقف  هکدرک  شهاوخ  رارـصا  سامتلا و 
وا هنابیرف  غورد و  نانخـس  دـشن و  عقاو  رثوم  اما  تشاد ، هیجوت  رد  یعـس  مالغ  ادـتبا  درک . شوگ  داد ، یم  بذاک - - شمارآ يو  هب  مالغ 

دیدهت هب  راک  ماجنارـس  دش . لسوتم  شاخرپ  يدنت و  تلاح  هب  هناسمتلم  نحل  زا  زین  مالغ  حـیردت  هب  هزئاف  يرگـشاخرپ  اب  دوب . هدـیاف  یب 
فرط یسک  هچ  اب  هک  یمهف  یم  مدرک ، تسپ  تردپ  هرادا  يارب  ار  تیاه  همان  سکع و  هک  یماگنه  : » دوب نیا  وا  هلمج  نیرخآ  دیـسر و 
نخس نیا  راظتن  اًالصا  دز ، شکشخ  هلمج  نیا  ندینش  اب  هزئاف  دوب . هدیسر  رفص  ریز  هجرد  هب 30  اوه  يامد  ناهگان  هک  نیا  لثم  یتسه » !

! يدرمان یلیخ  تفگ : تمحز  اب  دورب ، شوه  زا  دوب  کیدزن  تسـشن ، شیناشیپ  يور  يدرـس  قرع  هدـش و  کشخ  شناـهد  تشادـن ، ار 
نیا مالغ  رخآ  داهنـشیپ  دز . یم  فرح  هزئاف  دنک و  یظفاحادخ  تساوخ  یم  رهاظ  هب  درکیم و  نفلت  عطق  هب  دیدهت  هکدوب  مالغ  نیا  الاح 
رگا مه  ییآرد و  هابتشا  زا  مینک و  تبحص  زورید  هیـضق  هب  عجار  مه  اب  ات  ایب  سردآ ... هب  یهاوخ  یم  ار  تیاه  همان  سکع و  رگا  هکدوب 

رگ هلیح  ناـناوج  برح ? نیرتـهب  هک  ینخـس  ناـمه  مراد ! تسود  ار  وت  مه  زوـنه  نم  هک  نادـب  اـما  ورب ، ریگب و  ار  تکرادـم  یتفریذـپن 
تاساسحا تقادص و  نتشاد  تهج  هب  دنلفاغ و  ربخ  یب  ادخ  زا  نادرم  هنوگنیا  هیحور  زا  هک  ینارتخد  نتخادنا  ماد  هب  يارب  تسا  زابـسوه 

. دـنروخ یم  ار  زیمآ  تبحم  باذـج و  رهاظ  هب  ینانخـس  نینچ  بیرف  دوز  یلیخ  ندوب ، بوبحم  هب  دـنمزاین  یگنانز و  راشرـس  فطاوع  و 
رکف اه  هد  و  اج ...، یب  کش  هابتـشا و  لامتحا  ِءوس ، تالامتحا  ناشیرپ ، ياـهرکف  دـندرک . عطق  یظفاحادـخ  نودـب  فرط  ود  ره  ار  نفلت 

هک یـسک  ناـمه  شکیدزن ، تسود  يارب  ار  ارجاـم  هسردـم  رد  ادرف  دوب . هد  رک  هلمح  هزئاـف  فیطل  فیرظ و  مسج  هب  هروـخ  لـثم  رگید 
اب درک و  تنایخ  يو  هب  لوا  تروشم  رد  هک  یسرتنادخ  بابان و  تسود  نامه  ینعی  درک : حرطم  دوب  هتفگوا  هب  ار  مالغ  اب  دروخرب  نیلوا 

بآ هک  یتسین  دـنق  : » تفگو دومن  تنایخ  وا  هب  ًاددـجم  دومن ، راتفرگ  تخـس  ار  وا  نیرفآ  بیغرت  لاـح  نیع  رد  زیمآ و  هرخـسم  ناـنخس 
هکدـنمهفب رگا  هزات  دورب . ترداـم  ردـپ و  شیپ  تیوربآ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  ریگب . ار  تکرادـم  نک و  شرخ  ترارق و  رـس  ورب  يوش ،

یم نآ  زا  رت  گنرز  ار  دوخ  دندز و  یم  نارتخد  زا  يرایسب  هک  يا  هدیجنسن  ماخ و  نانخس  نیمه  هیبش  يوش » ! یم  راچیب  تلاح ، هب  ياو 
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ار دوخ  هیامرس  دندش و  بلط  توهش  نایچراکش  همعط  دوخ ، نافنـص  مه  زا  يرایـسب  زا  لبق  لاح  نیع  رد  اما  دنتفیب ، ماد  رد  هکدنتـسناد 
هتـشادن و ترـشاعم  ملاسان  ناتـسود  هنوگنیا  اب  رگید  هتـشگرادیب و  هزئاف  هکدوبن  یفاک  يو  لوا  بی  رق  تناـیخ و  اـیآ  یتسار  هب  دـنتخاب .
زا تاناحتما  ینارگن  دوب ، مرت  رخآ  تاناحتما  هناتـسآ  رد  دوب . هدـش  لصأتـسم  دَدرم و  هودـنا ، مغ و  زا  ییایند  اب  هزئاـف  دـیامنن !؟ تروشم 

هتخادنا طاشن  اروخ ك و  باوخ و  زا  ار  وا  رت  مهم  همه  زا  شیاهایؤر  نتفر  دابرب  رگید و  فرظ  زا  اه  همان  سکع و  ینارگن  فرظ ، کی 
نآ نودب  هنوگچ  هک  نیا  دوب و  شیوربآ  رکف  رد  تشاد . هقالع  وا  هب  رتمک  شلد  رد  دید . یمن  كاپ  موصعم و  ار  مالغ  ? رهچ رگید  دوب .
زا دعب  ًاتیاهن  داد و  ار  وا  خساپ  يدرـس  اب  هزئاف  دز ، نفلت  ًا  ددجم  مالغ  دعب  زور  دـبای . تاجن  هکلهم  نیا  زا  دـنوش  هجوتم  شا  هداوناخ  هک 

لحم تمـس  هب  تقادـص  اب  هزئاف  دورب . مالغ  غارـس  هب  جراخ و  هناخ  زا  يا  هناهب  هب  تعاس 30/6  رهظزادعب  دش  رارق  تبحـص  هقیقد  دنچ 
يورین اب  لقا  اـی ال  هسردـم و  نالوئـسم  ناریبد و  زا  یکی  اـب  ار  دوخ  لکـشم  نیا  شاـک  يا  تفر ، یمن  شاـک  يا  اـما  درک ، تکرح  رارق 
درکیم هزئاف  هار  رـس  رب  ناهنپ  ماد  زا  تیاکح  هک  مالغ  ياهدـیدهت  اـه و  غورد  اـه و  بیرف  نآ  شاـک  يا  تشاذـگیم ، ناـیم  رد  یماـظتنا 

ینوکـسم لزنم  هک  هاگ  هدعو  هب  هک  نیمه  يو  درب . یم  یپ  مالغ  تیـصخش  تقیقح و  هب  هدرکرادیب و  لماکروط  هب  ار  وا  هتفخ  نادـجو 
یناسک نامه  دنشکیم ، ار  شراظتنا  وا  هارمه  هب  مالغ  يایح  مرـش و  یب  ناتـسود  زا  رفن  نیدنچ  هکدرک  هدهاشم  دیـسر ، دوب  مالغ  رهاوخ 

تذل زا  يریگ  هرهب  اه و  ییوج  ماک  طرـش  دیق و  یب  يدازآ  يارب  یگرزب  ّدس  هک  ترخآ  گرزب  هاگداد  یهلا و  تبقارم  زا  تلفغ  اب  هک 
هب زواجت  تیناسنا و  تفع و  ریاد ? زا  جورخ  بجوم  دنچ  ره  دیـشچ ، یتذل  يزیچ  ره  زا  دوب و  شوخ  دیاب  دـنیوگیم  تسا ، یناویح  ياه 

رگا هک  تسین  یکش   1 دش ... یم  دیابن  هک  هچ  نآ  دش  تشگراتفرگ و  هدـش  هدـینت  ماد  رد  هزئاف  ماجنارـس  دـشاب . نارگید  سومان  میرح 
تسج لاعتم  دنوادخ  هب  هانپ  طقف  ناوجون  فسوی  دننامه  دیاب  ییاه  هکلهم  نینچ  رد  هکدوب  هتخومآ  دوب ، انـشآ  نآرف  گنهرف  اب  یمکوا 

يو غارس  هب  یهلا  ياهدادما  دوب  هدرک  یط  ار  هار  نیا  رگ  اًانیقی  درکرارف ، هکلهم  زا  ناکما  تروص  رد  ناوت  رادقم  هب  وا ، زا  دادمتسا  اب  و 
اعد هک  هدوـمرف  هدـعو  وا  تسا . راشرـس  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دزن  دـیما  ياـه  همـشچرس  هکارچ  دیـشخب ، یم  تاـجن  ار  وا  هدـمآ و 

هک تسا  نیا  رما  تقیقح  اما  دـشخب . یم  تاجن  ار  راـتفرگ  ناـگتخوس  لد  یـسردایرف و  ار  ناگدـننک  هثاغتـسا  تباجتـسا و  ار  ناگدـننک 
، تیـصعم اب  ندش  هجاوم  ماگنه  هب  صخالاب  یماظتنا . يورین  رد  دوجوم  هدـنورپ  .. یگدنز 1 رد  هکدنتـسه  یناسکاهنت  هار  نیا  ناگدنیوپ 

ًالومعم دنفیعـض ، ای  هرهب و  یب  اه  یگژیو  نیا  زا  هک  یناسکاما  دـنوشن ، حراخ  اوقت  فافع و  لوصا  زا  هتفرگرظن و  رد  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
زارد وا  يوس  هب  کمکو  زاـین  تسد  هدربن و  هاـنپ  ودـب  هجیتن  رد  دنـشاب ؛ یم  لـفاغ  ناـهانپ  یب  هاـنپ  نآ  زا  زین  ییاـه  هکلهم  هنوگ  نیا  رد 
ینما هاگهانپ  نینچ  هب  ینارحب  تاظحل  نآ  رد  رگا  زین  اهنیا  دـیدرت  نودـب  دنباتـشب . اهنآ  يرای  هب  یبیغ  ياهدادـما  هکنیا  ات  درکدـنهاوخن ،

. تفای دنهاوخ  تاجن  دنوش  هدنهانپ 

فنع هب  زواجت  زا  سپ  لتق 

مجنپ هبنـشجنپ  زور  داد . رارف  تیانج  کی  ربارب  رد  ار  سیلپ  دـش و  هدیـشک  نوریب  ییالیو  هناخ  کی  هاـچ  لـخاد  زا  یـسانشان  نز  دـسج 
ساسحا بالـضاف و  متـسیس  رد  لالتخا  هب  دروخرب  اب  رهـش ... رد  نابایخ ... یلاوح  رد  هناخ  ناـنک  اـس   - 1383- يراج لاس  هاـم  رویرهش 

دسج دندرک  هدهاشم  همه  دش  هیلخت  هاچ  یتقو  دندش . هاچ  هیلخت  صوصخم  ياهوردوخ  مازعا  راتساوخ  یتکرـش  اب  سامت  رد  نفعت  يوب 
فـشک يارجام  تسا . روانـش  بالـضاف  لخاد  تشاداپ ، هب  يزیت  كون  ياه  شفکو  دوب  هدرک  نت  هب  گـنر  هایـس  يوتناـم  هک  نز  کـی 

هکدش صخشم  تیانج ، نیا  عوقو  یگنوگچ  نیمز ? رد  سّسجت  قیقحت و  زا  سپ  دش . شرازگ  ییانجروما  يرتسگداد  سیلپ و  هب  دسج 
رایتخا رد  ار  نآ  هناخ ، دیرخ  اب  شیپ  هام  راهچ  دنا و  هدش  نکاس  اج  نآ  رد  شیپ  هام  کی  زا  شا  هداوناخ  هارمه  هب  ییالیو  ِهناخ  ِبحاص 
ینابرق هدوب  يزاسزاب  لاح  رد  هناخ  هک  ینامز  تیانج  نالماع  داد  یم  ناشن  نیتسخن  یسررب  دوش . يزاسزاب  ات  دندوب  هداد  رارق  نارگراک 

شیوخ و سوه  یباجحدـب و  ینابرق  مولظم  نز  نیا  ایآ  یتسار  هب   1 دنا . هتـشکار  وا  ینابایخ  نز  هب  زواجت  زا  سپ  هدناشکاج و  نآ  هب  ار 
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هبنشکی هر 2897 ، امش  ناریا ، همانر  ور  . 1 هشیدنا . لقع و  نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ  تشگن !؟ یناج  نادرم  هدـش  کیرحت  توهش 
.8/6/83

تارطاخ هچرتفد 

زا دوب  هتفرگار  شدوجو  مامت  سرت  هک  یلاح  رد  هعجارم و  هسلج  سّردـم  هب  یماظتنا  يورین  شزومآ  تاـسلج  زا  یکی  رد  یمناـخ  رتخد 
: دنک یم  وگزاب  هنوگنیا  ار  ارجام  وا  دریگب . ییامنهار  دراذـگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  یبلاطم  هنامرحم  تروص  هب  ات  دـهاوخ  یم  سّردـم  نآ 

سپ مداد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  تارظاخ  هچرتفد  زور  کی  ات  میدرکیم  دمآ  تفر و  مه  اب  یتدم  انشآ و  يرسپ  اب  هسردم  ریـسم  رد 
رد ادص  هب  لزنم  نفلت  زور  کی  لاس  ود  تشذگزا  سپ  دـیدرگ . عطق  وا  اب  مطابترا  هکنیا  ات  میریگب ، سپ  ار  وا  مدرک  شومارف  یتدـم  زا 

نفلت تفلاخم ، نمض  نم  منک . تاقالم  امش  اب  دیاب  تسا و  نم  دزن  امش  تارطاخ  هچرتفد  تشاد : راهظا  يدرف  متـشادرب  ار  یـشوگ  دمآ ،
تردام ردپ و  هب  ار  هیـضق  یهدن  تبثم  باوج  رگا  هکدرکدیدهت  مکمکو  تفرگَیم  سامت  بترم  فلتخم  ياهزور  رد  اما  مدومن ، عطق  ار 

بلس نم  زا  شمارآ  مرادن و  اروخ ك  باوخ و  هک  تسا  هتفه  ود  داد : همادا  دوب  هدش  عمج  شنامشچ  رد  کشا  هکرتخد  مهد . یم  ربخ 
اب ار  قافتا  نیا  مشکیم  تلاجخ  مناوخب ، سرد  مناوت  یمن  مراد و  رارق  تاناحتما  لـصف  رد  هکنیا  نمـض  منارگن  برطـضم و  تسا ، هدـش 

هلیـسو هب  درکیم ، کمک  ياضافت  هنازجاع  هک  يو  میوگب . مرداـم  ردـپ و  هب  هک  مرادـن  مه  تأرج  مراذـگب و  ناـیم  رد  طـبریذ  نیلوئـسم 
ار تارطاخ  هچرتفد  هکد  وب  يا  هلاـس  هدـجیه  ناوج  وا  دـش . ریگتـسد  لـحم  نآ  رد  تشاذـگرارق و  رـسپ  نآ  اـب  یماـظتنا  يورین  شزومآ 

1 دریگب . سامت  رتخد  نآ  اب  هکدوب  هدومن  بیغرت  کیرحت و  ار  وا  هداد و  رارق  شرایتخا  رد  شتسود 

نآرق یشیدنارود 

دزرو و یم  دیکأت  نالهاان  هاگن  زا  يرود  لماک و  ششوپ  باجح و  رب  هک  تساه  بیسآ  اهرطخ و  نینچ  زا  يریگولج  يارب  میرک  نآرق 
نفَرُعی یندأ  کلذ  ّنِهیبالج  نِم  ّنهیلع  َنیندـُی  َنینمؤملا  ءاِسن  َِکتاَنب و  َکِجاوزِأل و  ُّیبّنلا  اهّیأ  ای  : » دـیامرف یم  باجح  هفـسلف ي  نایب  رد 

فافع و لها  هب  هک ـ  نآ  يارب  نیا  دـننکفاورف . ار  دوخ  ياه  شـشوپ  وگب : نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ  يا  نیَذُؤی ؛» ـالف 
يدـنلب هعنقم  رداچ و  تسا ـ  بیبـالج  درفم  هک  باـبلج ـ»  » زا دارم  ( 14 . ) تسا رتهب  دـنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیّرح ـ 

همزال ًالوا : دنک : یم  هراشا  یشزرارپ  ياه  تقیقح  هب  همیرک  هیآ  نیا  دناشوپ . یم  نآ  اب  ار  دوخ  هنیـس ي  ندرگ و  وم ، رـس ، نز  هک  تسا 
باجح ًایناث : دنوش . هتخانش  تیّرح  ینماد و  كاپ  حالـص و  لها  هب  نآ  اب  هک  تسا  هنافیفع  شـشوپ  باجح و  زا  هدافتـسا  اهنز ، نامیا  ي 

یتفع و یب  هناشن ي  ندب ، ياضعا  ندنایامن  یباجحدب و  یباجح و  یب  لباقم ، رد  تسا و  دـنم  شزرا  تیـصخش  یکاپ و  تفع ، هناشن ي 
نازاب و سوه  ضرعت  زا  نز  ظفح  تینما و  نیمأت  باـجح ، فاـفع و  یعاـمتجا  ياـه  هرمث  زا  ًاـثلاث : تسا . تیـصخش  تفع و  فعـض  اـی 
تفع و میرح  اـج  نیا  هک  تسا  نآ  هدـننک ي  ناـیب  یمالـسا  لـماک  باـجح  تیاـعر  هک  نیا  هچ  ، تسا لاـفغا  بـیرف و  داـسف ، ياهدـناب 

یب هانگ و  هک  لاح  نیع  رد  دـنوادخ ، نامرف  نیا  هب  یهجوت  یب  اما  دـسرن . نآ  هب  ناگـشیپ  زواجت  تسد  نازابرظن و  مشچ  هدوب ، تیناـسنا 
نارگ هزره  هعرزم ي  اسب  هچ  هدولآ و  ياه  مشچ  رظنم  سوه و  توهـش و  هاگ  هولج  اج  نیا  هک  تسا  نآ  هاوگ  تسوا ، رـضحم  رد  یبدا 

داـجیا اـی  ضّرعت  لاـفغا و  تأرج  لد  راـمیب  دارفا  هک  دوـش  یم  ثعاـب  هبّجحم  فـیفع و  ناوناـب  تمظع  راـقو و  تّهبُا ، ور  نیا  زا  تـسا .
تسین و راقو  يور  زا  هنافیفع و  نانآ  راـتفر  شـشوپ و  تیفیک  هک  دـنوش  یم  یناـنز  ضرعتم  هجوتم و  هکلب  دـنباین ، ناـنآ  يارب  تمحازم 

هیآ رد  هک  نانچ  مه  دـنهد . یم  رارق  نامحازم  ياه  فارحنا  هچیزاب  دـننک و  یم  هدامآ  زاـب  سوه  دارفا  يزاـی  تسد  يارب  ار  دوخ  ًـالمع 
یم رکذ  تسرپ  توهـش  لدرامیب و  ندرک  عمط  ار  نآ  هفـسلف ي  رورپ ، عمط  زیگنا و  سوه  نحل  اب  نز  نتفگ  نخـس  میرحت  نمـض  رگید 
عمط هیام  یناوهش و  علو  صرح و  ثعاب  هک  هچ  نآ  نآرق  ینامسآ  گنهرف  رد  ساسا  نیا  رب  ( 15 «. ) ٌضرَم ِهبلَق  یف  يّذلا  َعمطَیَف  : » دیامرف
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ياه تیدودـحم  یقطنم و  ياه  تیعونمم  هن  تسا  نز  هنافیفع  ریغ  ياـه  شـشوپ  هناـبآم و  سوه  ياـهراتفر  دوش ، یم  یـسنج  زواـجت  و 
یلع ٌصیرح  ُناسنالا   » هدنبیرف راعش  رب  نالطب  طخ  میرک  نآرق  بیترت  نیدب  درم . نز و  نایم  میرح  دوجو  باجح و  لثم  نیرفآ  تینوصم 

يورین ناـنچ  زا  باـجح  اـب  فیفع و  ناوناـب  ناـنز و  تفگ  ناوت  یم  سپ  دـشک . یم  ناـنز ، ییاـمندوخ  يدـیقال و  هیجوت  يارب  عـِنُم » اـم 
عمط و مشچ  زا  ار  نانآ  دـننار و  یم  شیوخ  يالاو  تلزنم  میرح  زا  ار  اه  نارچ  مشچ  ناگـشیپ و  زواـجت  هک  دـنرادروخرب  يا  هدـنرادزاب 
هزره و دارفا  زیگنا ، توهـش  هدـنبیرف و  ياه  هبذاج  شیامن  اب  باجحدـب  باجح و  یب  ناـنز  اـما  دـنراد ، یم  زاـب  یناطیـش  ياـه  تساوخ 
: نوناق ناـمه  نیا  دـنوش و  یم  لرتنک  لـباق  ریغ  ياـه  یهاـبت  داـسف و  لـماع  قیرط  نیا  زا  دـنناشک و  یم  دوخ  تمـس  هب  ار  بلط  توهش 
ترفن و لماع  هباشت  تیخنس و  مدع  تسا و  بذج  ببس  للع و  تهابش ، تیخنس و  روفنلا ؛» هلع  هیخنسلا  مدع  مامضنالا و  هلع  هیخنـسلا  »

نیا يارب  تسا  یفاک  تداعس  تقیقح و  يایوج  نانز  يارب  رما  نیمه  زاورپ .» سنج  مه  اب  سنج  مه  دنک  زاب / اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک   » عفد
تفرعم و نیا  هیاس ي  رد  دـنبای و  یهاگآ  یباجحدـب  يراب و  دـنب  یب  نالطب  یتسپ و  یمالـسا و  لماک  باجح  تمظع  تیناـقح و  هب  هک 
تینما و مدـع  ساسحا  اشحف ، ياه  نوناک  دوجو  اب  یبرغ ، ياهروشک  رد  ساـسا  نیمه  رب  دـننک . یگدـنز  يدنمتداعـس  رد  نادـب ، لـمع 

تروص هب  زور  هب  زور  تسا و  ناـنآ  یعاـمتجا  یناور ـ  تالکـشم  تالـضعم و  نیرت  گرزب  زا  اـهنآ  هب  یـسنج  زواـجت  ناـنز و  شمارآ 
درس ياه  لصف  رد  یسنج  ياه  تیانج  فنع و  هب  زواجت  شهاک  نازیم  اهروشک  نیمه  رد  هک  تسا  نآ  بلاج  ( 16 . ) دراد همادا  هدنیازف 

ریگ و مشچ  رایسب  تسا ، هدهاشم  لباق  رتمک  ناشیاه  مادنا  دننک و  یم  هدافتسا  رتشیب  ياه  ششوپ  ياه و  سابل  زا  اه  نز  هک  ناتـسمز ، و 
رد نانز  ینماان  لماع  هک  هتفایرد  هدـهاشم  هبرجت و  هلیـسو ي  هب  مه  يداع  رـشب  یحو ، لقع و  راـنک  رد  نیارباـنب  ( 17 . ) تسا هجوت  لباق 

اه و هبذاج  شیامن  هضرع و  اب  هدومن و  هصـالخ  یمـسج  يداـم و  دـُعب  رد  ار  دوخ  تقیقح  تمظع و  شزرا ، ناـنز  هک  تسا  نآ  هعماـج 
کی نتخاس  اب  هدرک و  روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  ياه  ییاـناوت  اهدادعتـسا و  وس  کـی  زا  تفع ، یفاـنم  روما  رگید  يدادادـخ و  ياـه  تنیز 

نادرم و یسنج  هزیرغ  نایغط  کیرحت و  ثعاب  وس  رگید  زا  و  دنا ، هتخادرپ  ییایؤر  یگدنز  هب  دوخ ، يارب  يا  هناسفا  بذاک و  تیـصخش 
هنیمز دننک و  یم  دساف  ار  ناشقالخا  هابت و  ار  ناشناور  مسج و  تیاهن  رد  دنوش و  یم  نانآ  ياه  يدنم  ناوت  اهدادعتسا و  اه ، لد  بیرخت 

. ددرگ یم  مهارف  اه  هداوناخ  رد  یتح  اهنز و  يارب  هعماج  ندش  نماان  يارب 

عامتجا تینما  بلس 

هار زا  هک  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  نتفر  نایم  زا  هعماج و  قالخا  داسف  اـب  هکلب  دوش ، یمن  دراوم  هنوگ  نیا  هب  دودـحم  ینمااـن  هنماد ي 
، ناگناگیب هلیـسو ي  هب  دارفا  همه ي  هعماج و  ناینب  ساسا و  تینما  دبای ، یم  ققحت  نادرم  نانز و  نیب  میرح  ندش  هتـشادرب  ییامندوخ و 

تداهش تداشر و  يدرم و  ناوج  هیحور ي  هک  ارچ  دریگ ، یم  رارق  نانآ  ذوفن  هطلس و  ریز  هداتفا و  رطخ  هب  تیناسنا  تعیرش و  نانمـشد 
سرت و یتسرپایند و  یناوهـش ، هیحور ي  لباقم ، رد  دور و  یم  نایم  زا  یـسنج  دـیلپ  تاوهـش  بالجنم  رد  متـس  ملظ و  اب  هزراـبم  یبلط و 
اهدـیدهت و ربارب  رد  هلباـقم  تمواـقم و  ناوـت  هجیتـن  رد  دوـش ، یم  داـجیا  ناـمکاح  ناـناوج و  نادرم و  هژیو  هب  هعماـج  دارفا  رد  تشحو 
، یماظن ياه  هصرع  رد  هزرابم  اـه  لاـس  زا  سپ  یناـهج ، رابکتـسا  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  داد . دـنهاوخ  تسد  زا  ار  ناـگناگیب  تـالمح 

مجاهت هب  مادقا  اه ، هنیمز  نیا  همه  رد  یلمع  تسکـش  ناریا و  یمالـسا  روشک  اب  اهنیا  لاثما  یناور و  ياه  گنج  قافن و  داجیا  يداصتقا ،
ینکفا و دیدرت  تاهبـش و  ياقلا  یکاپان ، اشحف و  يرابودنب ، یب  تراسا و  يدازآ  تلیذر ، داسف و  جـیورت  اب  هدرک و  یگنهرف  نوخیبش  و 
ص)  ) ربمایپ میرک ، نآرق  كانبات  هرهچ ي  رد  هک  مالسا  یقرتم  ینغ و  گنهرف  هلاحتسا ي  هب  تسد  یـشزرا ، ینید و  تاسدقم  هب  نیهوت 

انامه هک  دوخ  دیلپ  موش و  فادها  هب  نیگآرهز  تاغیلبت  مومسم و  ياه  هشقن  نیا  اب  ات  هدز  تسد  دشخرد ، یم  مالسلا  مهیلع  وا  ترتع  و 
اوئِفُطِیل َنودیُری  : » دنسرب تسا ، نآ  یعیبط  یناسنا و  عبانم  زا  هدافتسا  یمالـسا و  هعماج  رب  طلـست  مالـسا و  دیـشروخ  رون  نتخاس  شوماخ 
تراسا رامثتسا و  یناطیش ، هزیگنا ي  نیا  رد  ناشرازبا  نیرت  مهم  هک  دندوب  هتفایرد  یبوخ  هب  نانآ  ( 18 «. ) هرُون ُِّمتُم  ُهللاو  مهِهاوفِأب  هللا  رُون 
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یناوهـش یناسفن و  زیارغ  هلیـسو ي  هب  حور  لقع و  دـنیارف ، نیا  رد  هک  تسا  ناوج  نارـسپ  نآ  لابند  هب  ناملـسم و  نانز  يداـم  يونعم و 
ریسم زا  فارحنا  تروص  رد  یمسج ، یسنج و  ياه  هبذاج  رطاخ  هب  نانز  دوش ؛ یم  دساف  هعماج  نانز  داسف  اب  اریز  دوش ، یم  هنیفد  ریسا و 
ههبـش اب  ناهاوخدب  ناربکتـسم و  اذل  دنراد . الاب  دح  رد  ار  هعماج  نادرم  یناسنا  لیاضف  ناناوج و  ياه  لد  بیرخت  ناوت  یناسنا ، يرطف و 
ناوج نارتخد  ًاصوصخم  نانز  دزن  رد  ار  نید  هنامیکح ي  غورف و  رپ  يامیـس  نز ، تیـصخش  نوماریپ  مالـسا  هاگدـید  هراـب ي  رد  ینکفا 
يارب هاگ  نآ  دـننک ، یم  مورحم  نآ  زا  نیبدـب و  مالـسا  یلاعتم  گنهرف  هب  ار  نانآ  هار  نیا  زا  دـنهد و  یم  ناشن  هناملاظ  کیرات و  مهبم ،

زج يا  هجیتن  هک  برغ  نیغورد  یگتخاس و  ياهوگلا  نداد  ناشن  تمظع  اب  یبرغ و  لذتبم  گنهرف  هئارا  اب  هدومن و  يزاس  گنهرف  نانآ 
اشحف داسف ، هب  زین  ار  ناوج  نادرم  رذگهر ، نیا  زا  دننک و  یم  دساف  دیقال و  امندوخ ، ار  نانآ  درادن ، تراقح  ساسحا  یگناگیبدوخ و  زا 

هیاس ي رد  یتقو  هک  نیا  هچ  دـش . دـهاوخ  زین  هعماج  هداوناخ و  هدـننک ي  هابت  دوش ، دـساف  نز  یتقو  نیاربانب  دـنناشک . یم  قالخاءوس  و 
ص)  ) ربمایپ مالک  دنلب  قیمع و  يانعم  نامه  نیا  دوب و  دهاوخ  زین  هعماج  هداوناخ و  رگ  حالصا  دوش ، حالصا  مالسا  یهلا  نییآ  اب  طابترا 

(19 . ) تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  تاهّمألا ؛» ِمادقأ  َتَحت  ُهّنجلا  : » دیامرف یم  هک  تسا  ناردام  هراب ي  رد 

رامعتسا ییادز  مالسا  حرط 

هدومن توعد  یکاپ  فافع و  یقالخا و  لئاضف  هب  هراومه  وس  کی  زا  تسا ، ترطف  تیناسنا و  نید  هک  تهج  نآ  زا  مالسا ، سدقم  نید 
رگید يوس  زا  دزاس و  یم  نومنهر  ترخآ  ایند و  رد  یتخب  کین  تداعس و  هب  ار  شناوریپ  دوخ ، زاس  ناسنا  ياهروتـسد  اه و  همانرب  اب  و 

یگنهرف و دربن  هلباقم و  هب  ار  ناناملسم  دهد و  یم  رادشه  ناگناگیب  یناطیش  يرامعتـسا و  ياه  هشقن  هژیو  هب  تداعـس ، عناوم  هراب ي  رد 
؛ دشاب یم  نارگرامعتسا  نیطایـش و  ياه  هتـساوخ  هار  دس  هشیمه  مالـسا  نیاربانب ، دنک . یم  قیوشت  اهنآ  یناسنا  دض  ياه  هئطوت  اب  یماظن 

يارب نانآ  دنناد . یم  دوخ  موش  فادها  گرزب  عنام  ار  مالسا  یلاعتم  شزرارپ و  ياهروتسد  هدیـساره و  مالـسا  زا  هراومه  لیلد  نیمه  هب 
هعماج رد  هریغ  باجح و  فشک  اشحف و  جیورت  اب  ییادز  مالـسا  حرط  زا  رتهب  یهار  ینامـسآ ، نیدالوپ  دـس  گرزب و  عنام  نیا  نتـشادرب 

اهدـنفرت و اـب  مه  نآ  رتـشیب ، هچ  ره  تردـق  اـب  دراد و  همادا  ناـنچ  مه  هک  دـنتخادرپ  حرط  يارجا  هـب  ور  نـیا  زا  دـنتفاین ؛ یمالـسا  ياـه 
ياه هویش  اب  ییادز  مالسا  همانرب ي  تسادیوه . ًالماک  یمالسا  ياهروشک  رد  نآ  رهاظم  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  هدایپ  نردم  ياهرازبا 
نیرت مهم  باّذج ، هدنبیرف و  ياه  هژاو  ظافلا و  بلاق  رد  یبرغ  ییارگ  چوپ  گنهرف  نانز و  يرابودنب  یب  داسف ، قیرط  زا  هژیو  هب  فلتخم 

مهم ياـهروشک  زا  یکی  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  هدوـب  دوـخ  موـش  ضارغا  عفاـنم و  ظـفح  يارب  وا  یگـشیمه  هئطوـت  رامعتـسا و  هبرح 
ترضح نید  زا  ییوب  هک  تیحیسم  نایعدم  تسد  هب  درک و  طوقس  دوب  یمالـسا  ندمت  دهم  اه  نرق  هک  ایناپـسا ـ سلدنا ـ  مان  هب  یمالـسا 

زا نت  هاجنپ  دندش و  اج  نآ  تموکح  رـصق  دراو  يرادیاپ  عنام و  چیه  نودب  یحیـسم  ناراد  مامز  داتفا . دـندوب  هدربن  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
يرایسب هداد و  رارق  شیوخ  هنایـشحو ي  تالمح  ریز  ار  سلدنا  دندرک و  میـسقت  دوخ  هاپـس  نارـس  نایم  ار  یمالـسا  ناراد  مامز  نارتخد 

جیورت هار  زا  همه  نیا  دیدرگ . یحیـسم  ياهروشک  همیمـض  سلدنا  تیاهن  رد  دندنارذگ و ... غیت  مد  زا  یعیجف  زرط  هب  ار  ناملـسم  مدرم 
يزیتس ملظ  هیحور  فیعـضت  یناوهـش و  هیحور ي  داـجیا  نارتـخد و  ناـنز و  تسرد  شـشوپ  مدـع  یباـجح و  یب  هژیو  هب  يرابودـنب  یب 

رامعتسا ناریا ، روشک  رد  تفرگ . ماجنا  هویش  نیمه  هب  زین  رگید  ياهروشک  ناتسناغفا و  هیکرت ، ریازجلا ، رب  یگنهرف  هطلس ي  دش . نکمم 
يربهر یهلا و  فطل  هب  اما  دومن ، هدافتـسا  داسف ـ اشحف و  يرابودـنب و  یب  جـیورت  هار ـ  نیمه  زا  وکابنت  زاـیتما  نتفرگ  يارب  ناتـسلگنا  ریپ 

، ناریا هطورـشم ي  تضهن  رد  دـنام . ماجرفان  نانآ  ياه  هئطوت  يزاریـش ، يازریم  موحرم  نایعیـش ، ردـق  یلاع  عجرم  هناهاگآ  هناـمیکح و 
یهاوـخ يدازآ  يدازآ و  ناوـنع  تحت  برغ ، دـساف  هدـننک و  هاـبت  گـنهرف  جـیورت  هب  تسد  هب  ملق  نارودزم  رامعتـسا و  ناراوـخ  هریج 
تداهـش هب  اب  ماجنارـس  دـنداد و  رارق  رخـسمت  ازـسان و  شحف و  داقتنا ، دروم  ار  یمالـسا  تاداقتعا  نید و  ملق ، يدازآ  ماـن  اـب  هتخادرپ و 

ماکحا يارجا  ناهاوخ  دوب و  هعورـشم  هطورـشم ي  تضهن  ناربهر  ناکرا و  زا  هک  يرون  هللا  لضف  خیـش  هللا  تیآ  هوتـسن ، زرابم  ندناسر 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هب نانآ  دندرکن . راذگورف  یتنایخ  چیه  زا  دـنتخادرپ و  برغ  دـساف  گنهرف  شرتسگ  هب  یعنام  چـیه  نودـب  دوب ، هعماج  رد  مالـسا  یقرتم 
، لذتبم ياه  ملیف  شیامن  رتائت و  امنیـس و  سیـسأت  اب  دنتخادنا ، هار  هب  ار  داسف  يرابودـنب و  یب  هتخادرپ و  برغ  کبـس  هب  يدازآ  جـیورت 

هولج تیمها  یب  نزو ، درم  نایم  دـنب  دـیق و  یب  ترـشاعم  مه ، اب  نانز  نادرم و  صقر  جورت  غیلبت و  اشحف ، زکارم  اه و  هفاـک  ندومن  ریاد 
دنزرف ناخاضر و  رـصع  رد  هژیو  هب  نانز ؛ يارب  امن  ندـب  ياه  ساـبل  اـه و  باروج  غیلبت  یمالـسا ، شـشوپ  باـجح و  هب  تناـها  نداد و 

يدوبان طوقـس و  طاطحنا ، يوس  هب  ار  هعماج  مالـسا ، ياه  هناشن  رهاظم و  اب  هزرابم  باجح و  فشک  نوچ  مه  ییاه  مادـقا  اب  وا  فلخان 
هارمگ زیتس و  ملظ  مالـسا  وحم  زج  یفدـه  دراد و  همادا  نوگانوگ  ياـه  هویـش  هب  ناـنچ و  مه  تکرح  نیا  دـندناشک . تلیـضف  قـالخا و 
دارفا تسا و  تیناسنا  ترطف و  نید  مالسا  فینح  نید  هک  اج  نآ  زا  اما  درادن . تیلهاج  نامز  هب  نانآ  ندنادرگرب  ناملسم و  للم  نتخاس 

دنچ ره  دنریگب ؛ ناملـسم  تلم  زا  ار  نآ  دنا  هتـسناوتن  تلیـضف  قح و  نانمـشد  مه  زونه  دنزرو ، یم  قشع  مالـسا  هب  ینطاب  لیم  اب  هعماج 
ریبدت و اب  دیاب  اذـل  دراد ، یپ  رد  ار  ناناملـسم  هبناج ي  همه  طوقـس  رطخ  مدرم ، نامیا  بیرخت  رد  نمـشد  شالت  هک  درک  شومارف  دـیابن 

نیا رد  نانز  هعماج ي  هدـنزاس ي  شقن  هک  تشامگ  تمه  نانمـشد  موش  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  نتخاـس  یثنخ  هب  يزرودرخ  تمکح و 
هعماج نانز و  یعامتجا  تینما  هچ  نآ  نیاربانب  دنشاب . هتـشاد  لماک  هجوت  نادب  دیاب  هعماج  نیلوئـسم  تسا و  یلوصا  ریبدت  نیرترب  اتـسار 

ادخ دای  هک  يا  هعماج  دشاب ؛ یم  مالسا  لماک  نید  نآ  ساسا  هیام و  نب  هک  تسا  هعماج  رب  مکاح  تیونعم  تیناسنا و  دنک ، یم  نیمأت  ار 
هعماج نآ  تینما  دشاب ، یم  يروحمادخ  دیحوت و  هیاپ  رب  اهنآ  طباور  دنک و  یم  تموکح  شدارفا  ناج  لد و  رد  یگدنز  يالاو  فده  و 

سلاجم سوه ، اوه و  دننامه  نامیا  ياه  هناخ  شومارف  زاس و  تلفغ  لماوع  اب  زیزع  مالـسا  ور  نیمه  زا  دوب . دهاوخ  نیمأت  نانز  هلمج  زا 
ار یمالـسا  لماک  باجح  فافع و  تیاعر  هدومن و  تعنامم  تفلاخم و  تدـش  هب  عاـمتجا  رد  ناـنز  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  بعل ، وهل 
. تسا هتسناد  تردق  ناگنشت  توهش و  ناگنـسرگ  ربارب  رد  هعماج  اهنآ و  تینما  نیمأت  يارب  یعافد  هلیـسو ي  یعامتجا و  حالـس  نیرتهب 
یناسفن و دـیلپ  تاـیحور  ندـمآ  دـیدپ  هعماـج و  قـالخا  داـسف  هلمج  زا  زادـنارب  ناـینب  كاـنرطخ و  بقاوع  عوضوم ، نیا  هب  یهجوت  یب 

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  هعماج  نانز و  زا  تینما  بلس  هجیتن  رد  یناوهش و 

تربع نییآ ?

هب مدـش و  التبم  ییاـضرادوخ  انمتـسا و  هب  لـمع  نیا  رثا  رب  متفرگرارق و  شیوخ  مراـحم  زا  نتود  هدافتـسا  ءوس  دروم  یکدوک  نینـس  رد 
لیلد هب  دنتـسه . رتهب  يرگید  زا  یکی  مادـک  ره  هک  مراد  یناوارف  ناراگتـساوخ  زین  الاح  دـش و  راد  هکل  منماد  لـمع ، نیا  رارکت  ? لیـسو

هار امش  دننادب ... مردام  ردپ و  ار  رهوش  نتـساوخن  ّتلع  هکنیا  نودب  مهدب ، در  باوج  مناراگتـساوخ  هب  مروبجم  هک  تسا  عوضوم  نیمه 
ره دراد ؟ یبـیع  تیعـضو  نیا  رد  یـشکدوخ  اـیآ  منک ، یـشکدوخ  دـشابن  میارب  یهار  رگا  ما  هتف  رگ  میمـصت  دـیهد ، ناـشن  نم  هـب  یّلح 

.1 2 دیهد . باوج  ادخ  هب  ار  وت  منک ؟ هچ  دییوگب  امـش  مسرت . یم  گرم  زا  یلیخ  مناهانگ ، رطاخ  هب  دوش ، یم  بوسحم  هریبک  هانگدنچ 
ص 6 19. نا ، وجون  يایند  . 2 ص 222 . نز ، كاپ  هاگن 

 : اه تشون  یپ 

ج103، راونالاراحب ، - 4 ص108 . ج14 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 3 ص281 . ج3 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  - 2 ص535 . ج5 ، یفاـک ، عورف  - 1
(63  ) نوقفانم - 8 هیآ 33 . ( 31  ) نامقل ص102 ؛ ج77 ، راونالاراحب ، - 7 هیآ 6 . ( 66  ) میرحت - 6 تمکح 44 . هغالبلا ، جهن  - 5 ص248 .
، نز یـسانشناور  رب  يا  همدقم  - 11 هیآ 30 . ق(50 ) ر.ك : - 10 ردـخم . داوم  اب  هزراـبم  یماـظتنا  يورین  رد  دوجوم  هدـنورپ  - 9 هیآ 9 .

هلاقم دازهب ، دومحم  رتکد  زا  لقن  هب  ص63 ، یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  - 13 ص205 . ج12 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 12 ص90 .
-15 هیآ 59 . ( 33  ) بازحا - 14 هامریت 1355 . هرامـش 134 ، نیگن ، هلجم  یـسانشناور ، یکیژوـلویزیف و  رظن  زا  درم  نز و  ياـهتوافت  ي 
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هیآ 8. ( 61  ) فص - 18 ص222 . نز ، كاپ  هاگن  - 17 ص203و204 . نز ، یـسانشناور  رب  يا  همدقم  ر.ك : - 16 هیآ 32 . ( 33  ) بازحا
. دیدج ص180،ط  ج15 ، لئاسولا ، كردتسم  - 19

یسنج تافارحنا  عویش 

هراشا

عابشا یهلا و  ياوقت  هیاس ي  رد  لیدعت  لرتنک و  1 ـ دنوش : یم  میسقت  هورگ  هس  هب  یسنج  هزیرغ ي  ربارب  رد  نز ـ  درم و  زا  معا  اه ـ ناسنا 
هب زج  هک  نمؤم  اوقت و  اب  ياه  ناسنا  یناسفن  لیم  نیا  هب  یهجوت  یب  طـیرفت و  3 ـ فارحنا ؛ يور و  هدایز  طارفا و  2 ـ جاودزا ؛ هار  زا  نآ 

باسح و خزرب و  زا  دـنناد و  یم  وا  فطل  زا  ار  دوخ  ياه  تمعن  مامت  شیوخ و  يدوجو  تمظع  هتـسبن و  لد  یقیقح  ياـبرلد  قوشعم و 
قح تیاده  زا  ار  دوخ  دنزاس و  یمن  هدولآ  ار  نطاب  يافـص  هدرکن و  متـس  دوخرب ، فارحنا ، هانگ و  اب  زگره  دنکانـساره ، ترخآ  باتک 

فسوی ترضح  زا  يوریپ  يریگوگلا و  اب  زیگنا  سوه  جیهم و  لماوع  اب  ندش  وربور  ماگنه  هب  اذل  دنزاس ، یمن  مورحم  تداعـس  یلاعت و 
زین حور و  یگرزب  نتـشیوخ و  تمظع  وا و  دای  دنوادخ و  هب  ندرب  هانپ  ینعی  اهژد ، نیرن  نئمطم  نیرت و  مکحم  هیاس ي  رد  مالـسلا ، هیلع 
زاو دننک  یم  هشیپ  ربص  يراد و  نتـشیوخ  زیارغ ، ربارب  رد  لیدعت و  ار  لیخت  هوق  لرتنک ، ار  شیوخ  نامـشچ  ترخآ ، داعم و  يروآدای  اب 

دنوادـخ هک  هنوگ  نآ  جاودزا ، طیارـش  ات  دـننک  یم  يرود  يور  جـک  فارحنا و  هنوگ  ره  زا  دـنوش و  یمن  جراـخ  اوقت  تفع و  هریاد ي 
عرـش لقع و  مکح  هب  ناـشراک  دـننک ، یم  بوکرـس  ار  دوخ  هزیرغ  هدـیزگرب و  ار  موس  هار  هک  یناـسک  ددرگ . مهارف  تسا ، هداد  هدـعو 

؛ دنک یم  دیدهت  ار  اهنآ  یبصع  یناور و  راوگان  ضراوع  ای  لوقعم و  ریـسم  زا  فارحنا  هزیرغ و  نایغط  رطخ  اریز  تسا ، مومذم  دنـسپان و 
یناسک تسام ـ  ثحب  عوضوم  هک  مود ـ : هتـسد  اما  دشاب . یم  ریاغم  تسا ـ  لسن  دیلوت  هک  یـسنج ـ  هزیرغ ي  شنیرفآ  فده  اب  هوالع  هب 
لماوع اب  ندش  هجاوم  ماگنه  هژیو  هب  ار ، دوخ  شکرس  سفن  هزیرغ و  دارفا  نیا  دنراد ؛ یفیعض  نامیا  ای  هدوب  یهت  نامیا  نید و  زا  هک  دنا 

یم یسنج  تافارحنا  هب  دنهن و  یم  نوریب  فافع  اوقت و  هریاد ي  زا  اپ  هدومن و  فرحنم  یعیبط  رادم  زا  هدننک ، کیرحت  زیگنارب و  ناجیه 
طاول و ییاضرادوخ ، انمتـسا و  زا : دـنترابع  تافارحنا  نیا  دراد . اـهنآ  دوخ  هعماـج و  يارب  یکاـندرد  ياهدـمآ  یپ  بقاوع و  هک  دـنیالآ 
رب یتیانج  هبرـض و  ناسنا ، تعیبط  ترطف و  فلاخم  لمع  ره  هک  اج  نآ  زا  عورـشم . ریغ  هار  زا  فلاخم  سنج  هب  شیارگ  انز و  هقحاسم ،

صخـش ریگ  ناـبیرگ  هک  تسا  یکاـنرطخ  راوگاـن و  راـثآ  ضراوع و  ياراد  انمتـسا  صوصخ  هب  یـسنج  تاـفارحنا  تسا ، مسج  حور و 
هک مالـسا ـ  سدقم  نید  تلع  نیمه  هب  دنام ؛ یم  یقاب  رمع  رخآ  ات  اهنآ  موش  راثآ  اسب  هچ  هک  دوش ، یم  هدـنیآ  لسن  هعماج و  فرحنم و 

هراب رد  نآ  ياهروتسد  تسا و  هدرمـش  گرزب  ناهانگ  زا  ار  اهنآ  هدومن و  هزرابم  تدش  هب  تافارحنا  نیا  اب  تسا ـ  تعیبط  ترطف و  نید 
ياه يراجنهان  زا  ناسنا  ندنام  ظوفحم  يارب  یسنج  قالخا  یلک  روط  هب  و  تریغ ، تفع و  شـشوپ ، باجح و  لایخ ، مشچ و  لرتنک  ي 
هدمع ياه  لالتخا  اه و  يرامیب  یسنج و  تافارحنا  عاونا  رکذ  هب  ثحبم  نیا  رد  تسا . نآ  كانرطخ  جیاتن  یسنج و  تافارحنا  یقالخا و 

، یسنج قالخا  باجح و  بوجو  رب  مالـسا  مکح  هفـسلف ي  نییبت  نمـض  ات  میزادرپ ، یم  ناش  میخو  ياهدمآ  یپ  اهنآ و  زا  یـشان  یناور 
. دشاب تافارحنا  نیا  هب  التبم  دارفا  هژیو  هب  همه ، يارب  يرادشه  يروآدای و 

ییاضرادوخ فلا )

هراشا

نیرت عیرس  نیرت و  ناسآ  هک  راب ـ تبکن  لمع  نیا  هب  نانز ، یسنج  تاکیرحت  زا  لصاح  یسنج  هزیرغ ي  راشف  رثا  رد  ناناوجون  ناناوج و 
یناور یمـسج و  راب  نایز  ياهدمآ  یپ  زا  ًابلاغ  هک  اج  نآ  زا  دندروآ و  یم  يور  تسا ـ  بذاک  تذل  لیـصحت  هزیرغ و  ياضرا  هویش ي 
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ینامـسج یبصع و  یناور ، یقالخا ، ياه  يراـمیب  عاونا  هب  هجیتن  رد  هدرک و  ادـیپ  تداـع  نآ  هب  لـمع ، نیا  رارکت  رثا  رد  دـنهاگآان ، نآ 
سرت و رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ؛ هدش  راتفرگ  نآ  هب  ام  هعماج ي  ناناوجون  ناناوج و  زا  یضعب  هزورما  هنافـسأتم  هک  نانچ  دنوش ؛ یم  التبم 
ره هک  یتخانـش ، ناور  ِلصا  نیا  هب  هجوت  اب  دـنیوج . یم  افـش  هراـچ و  هار  دوخ  يدوبهب  يارب  دـنرب و  یم  رـس  هب  یگدرـسفا  بارطـضا و 

ثعاب دـنک و  یم  دراو  ناـسنا  تیدوجوم  رب  یگرزب  هبرـض ي  دوش ، اـضرا  یعیبط  ریغ  يارجم  زا  هک  یلیم  ره  ترطف و  فلاـخم  تکرح 
رظن زا  حـیبق و  رایـسب  لقع  رظنم  رد  دوخ ، زا  ییوج  ماک  انمتـسا و  اذـل  ددرگ ، یم  یتوکلم  ياه  ییاناوت  اهورین و  لـیلحت  مسج و  یهاـبت 

شنیرفآ هفسلف ي  دوخ و  تسد  ریـسم  زا  یـسنج  هزیرغ ي  فارحنا  موش ، لمع  نیا  ًالوا  اریز  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  مالـسا  سدقم  عرش 
باصعا مسج و  يارب  رارکت ـ رثا  رد  ار ـ يراوگان  رایسب  بقاوع  ًاثلاث  تسا و  یلماکت  فده  اهدادعتسا و  شرورپ  اب  ریاغم  ًایناث  دشاب و  یم 

شمارآ يردق  دشخب و  یم  یفشت  ار  ناوجون  ًاتقوم  هچ  رگ  دوخ ، زا  ییوج  ماک  دسیون : یم  ناگدنـسیون  زا  یکی  دنک . یم  داجیا  ناور  و 
اهدـعب هک  ینافوط  دوش ؛ یم  هدـیمان  نافوط  زا  لبق  شمارآ  حالطـصا ، هب  تسا و  بذاک  شمارآ  نیا  نکل  دروآ ، یم  هارمه  هب  توخر  و 
یمـسج بولطمان  ياهدـمآ  یپ  راثآ و  زا  هتـشذگ  ( 1 .) دـنازوس یم  رتـسگ  نـماد  یقیرح  رد  ار  ناوـجون  یتـسه  نـمرخ  دروآ و  یم  رس 

هدـش و نادـجو  باذـع  راـچد  ناـنآ ، هب  مادـقا  زا  سپ  يدرف  ره  هک  تسا  نآ  یناور  هبنج ي  تـسا ، مـهم  رتـشیب  هـچ  نآ  ییاـضرادوخ ،
بوسحم ادخ  فطل  یناور  تلاح  نیا  هتبلا  دنیب . یم  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیناسنا  تیصخش و  دنک و  یم  یگدنمرش  هانگ و  ساسحا 

رد دوشن و  یلمع  نینچ  بکترم  هاگ  چـیه  رگید  دریگب و  نآ  كرت  رب  يدـج  میمـصت  رافغتـسا ، هبوت و  اب  هدـمآ و  دوخ  هب  ناسنا  ات  هدـش 
تروص هب  یهلا  فطل  نیا  زا  رگید ، يالتبم  ره  ناوج و  ای  ناوجون  هک  دسر  یم  جوا  هب  ینامز  لکـشم  اما  دیآرب . شیوخ  حالـصا  ددـص 

كرت يارب  شالت  رافغتسا و  هبوت و  ياج  هب  نآ ، هب  تداع  رارکت و  رثا  رد  دزاس و  هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  نانچ  مه  دنکن و  هدافتسا  هتسیاش 
ددرگ فیعضت  وا  رد  هدارا  تزع و  توق  يراوگرزب و  تفارـش و  ساسحا  هتفای و  تدش  وا  رد  یـشزرا  یب  تراقح و  هانگ ، ساسحا  نآ ،

بیـسآ لزلزتم و  تدش  هب  ار  نانآ  تیـصخش  یقالخا ، ياه  نایز  یفنم و  تاساسحا  نیا  دوش . دـیماان  نتـشیوخ  ترطف  هب  تشگزاب  زا  و 
ساسحا نایم  اریز  دنشاب ، یم  يونعم  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  نتفرگ  هلصاف  تافارحنا و  شیازفا  يارب  یکانرطخ  هنیمز ي  هدومن و  ریذپ 

، یـسانش نید  یـسانشدوخ و  رثا  رد  ناـسنا  هچ  ره  ینعی  دراد ؛ دوـجو  یـسوکعم  هطبار ي  یـسنج  تاـفارحنا  هاـنگ و  اـب  تزع  تمارک و 
، دـنک تراقح  یگیامورف و  ساسحا  هزادـنا  ره  دریگ و  یم  هلـصاف  اه  یتشز  ناهانگ و  زا  دـنک ، سفن  تمارک  یحور و  تمظع  ساسحا 

ماما ثیدح  رد  یتخانـش  ناور  لصا  نیا  دش . دهاوخ  یلاباال  كاب و  یب  یقالخا ، لیاذرو  یـسنج  تافارحنا  ناهانگ و  باکترا  هب  تبـسن 
تاوهش دنک ، یحور  يراوگرزب  سفن و  تمارک  ساسحا  هک  یسک  ُُهتاوهَـش ؛ هیلع  َتناه  ُهُسفن  ِهیلع  تمُرَک  نَم  تسا : هدش  نایب  ع )  ) یلع
ساسحا هک  یـسک  ُهّرَـش ؛ نَمَأت  الَف  هُسفن  ِهیلع  تناه  نَم  دـنیامرف : یم  زین  ع )  ) يداـه ماـما  و  ( 2 . ) دوـب دـهاوخ  شزرا  یب  راوـخ و  وا  دزن 

ياه ینیب  تفارظ  شیدنا و  فرژ  زا  یکاح  هک  ینارون ـ  نانخـس  نیا  ( 3 . ) شابم ناما  رد  وا  رازآ  رش و  زا  دنک  یتیـصخش  یب  تراقح و 
شزغل ناهانگ و  ربارب  رد  ار  ناسنا  تسا و  یهلا  یناسنا و  راتفر  قالخا و  هناوتـشپ ي  هک  یلماع  اهنت  دـهد  یم  ناـشن  تسا ـ  ترـضح  نآ 

یتاذ تمارک  تمظع و  تخانـش  اب  ناسنا  تسا ؛ ندرک  يراوگرزب  تمظع و  ساـسحا  ینعی  ینورد  لـماع  دـننک ، یم  همیب  یـسنج  ياـه 
هب شتـسد  هک  دـناد  یم  نآ  زا  رتراوگرزب  رت و  گرزب  ار  دوخ  یحو ، وترپ  رد  اـهنآ  يـالاو  فدـه  یهلا و  ياهدادعتـسا  یتوکلم و  حور 

یحور و هناوتـشپ ي  ات  دوش  یم  ثعاب  فعـض  ینیب و  کچوک  دوخ  ساسحا  لباقم ، رد  دوش . هدولآ  یـسنج  فارحنا  هب  شنماد  هاـنگ و 
ياه و یگدولآ  یتسپ  هب  نت  دوش و  فیعـضت  رذگدوز  نیغورد  ياه  تذـل  تاوهـش و  دنـسپان و  تالیامت  ربارب  رد  ینورد  یعافد  لماع 

. دهدب ناهانگ  تلذ 

نایالتبم فارتعا  نادنمشناد و  مالک  هنییآ ي  رد  ییاضرادوخ  راوگان  بقاوع 

صوصخ هب  گنر و  یگدیرپ  زا  تسا  ترابع  نآ  دنـسانش و  یم  همه  ار  انمتـسا )  ) ندز قلج  يداع  ياه  هناشن  دیوگ : یم  سبد  سیروم 
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يزیچ هب  یتخـس  هب  وا  هجوت  دـسر ، یم  رظن  هب  هدولآ  باوخ  هتـسخ و  هراومه  درف  دوـش ، یم  ادـیپ  مشچ  رود  هب  هک  یگنر  هایـس  هقلح ي 
يو باوخ  دنک و  یم  رایتخا  يریگ  هشوگ  دوش ، یم  ادـیپ  يو  رد  بذاک  زیمآ و  قارغا  يایح  مرـش و  کی  تاقوا  بلاغ  دوش ، یم  بلج 
عون نیا  دنک و  یمن  فیعـض  ار  مسج  نهذ و  دوخ ، زا  نتفرگ  ماک  هزادنا  هب  زیچ  چیه  دـیوگ : یم  زین  تناک  ( 4 . ) تسا تحاران  هتفشآ و 
شیپ شا  یتشز  همه ي  اب  ار  نآ  دـیاب  دـنامب ، ناهنپ  ناوج  زا  دـیابن  عوضوم  نیا  اـما  تسا ، ریاـغم  یمدآ  تعیبط  اـب  یلک  هب  ینار  توهش 

تردـق رگید  زیچ  ره  زا  شیب  تداـع  نیا  هک  میوش  روآداـی  داـتفا و  دـهاوخ  لـثم  دـیلوت  زا  قیرط  نیدـب  هک  ییوگب  هداد ، رارق  يو  يور 
فتکچوک و ( 5 ... .) دش و دهاوخ  فیعـض  ًاعقاو  شلقع  دش ، دهاوخ  سردوز  يریپ  ببـس  راک  نیا  اب  درک . دـهاوخ  هابت  ار  شا  یمـسج 

شخب طاش  یلک و  تحارتسا  لیصحت و  زا  ار  ناوج  عقوم ، زا  شیپ  یـسنج  تالیامت  دنیوگ : یم  قباس  يوروش  سانـش  ناور  ود  کیپال ،
یسنج لئاسم  ناصـصختم  زا  يدادعت  ( 6 . ) دوش یم  یقیمع  یحور  جـنر  ببـس  هبرجت  یب  عالطا و  یب  صاخـشا  رد  دـنک و  یم  فرحنم 
یتسرد تماهش و  دروآ ، یم  راب  لاح  یب  وسرت و  دنک ، یم  راچد  یناوهـش  ياوق  فعـض  هب  ار  نایالتبم  انمتـسا )  ) لمع نیا  دنراد : هدیقع 

یم طرفم  تروص  هب  یمـسج  یحور و  ياوق  فعـض  راـچد  یناوج  ناوفنع  رد  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اـسب  هچ  دوـش ، یم  هتفرگ  ناـنآ  زا 
یم رثا  شوگ  مشچ و  رد  لوا  هجرد ي  رد  دراد ، هناگجنپ  ساوح  اب  هک  یکیدزن  طـباور  ظاـحل  زا  یـسنج  یقطنم  ریغ  لـمع  نیا  دـنوش ،

فعـض و يرغال ، هظفاح ، ياوق  دوبمک  گنر ، یگدیرپ  نوخ ، ندش  مک  یناحور ، ینامـسج و  ياوق  نتفر  لیلحت  اهنیا  رب  هوالع  دراذگ ،
ریگ نابیرگ  هک  تسا  یتالکـشم  رگید ، ياه  تفآ  هجیگرـس و  رـس ـ نارََود  تینابـصع ، یقلخ ، جـک  ییاهتـشا ، یب  دـح ، زا  هدایز  یتسس 

هتخادرپ ناناوج  ناناوجون و  یـسنج  لئاسم  هراـب ي  رد  قیقحت  هب  زارد  ناـیلاس  هک  یناـققحم  زا  يزنیک  ( 7 . ) دش دـهاوخ  نآ  هب  نایالتبم 
رکفتم ( 8 . ) دنزب همطل  درف  تیصخش  هب  موادم  روط  هب  دناوتب  انمتسا )  ) نیا زا  رتهب  يزیچ  هک  دوش  روصت  تسا  لکـشم  دسیون : یم  تسا ،
جیاتن ددرگ  رارکت  رگا  دوش و  یم  ببـس  ار  لاح  یگدیروش  یگتفـشآ و  انمتـسا )  ) راک نیا  دیوگ : یم  لاتـسا  سوناولیـس  مان  هب  يرگید 

ادخ هب  هانگ  اهنت  هن  ار  نآ  دـیاب  دزاس . یم  دوبان  ار  لاعف  ياهورین  تسپ و  ار  يوخ  ناوتان و  ار  شوه  انمتـسا  دراد ؛ یپ  رد  يزیگنا  تنحم 
هک یتخبدـب  يارب  دـماجنا  ازارد  هب  رگا  تشز  راک  نیا  دروآ . رامـش  هب  تسا ، کین  كاپ و  تیرـشب  ملاع  رد  هچ  نآ  هب  یتمرح  یب  هکلب 

دنسپان و تشز و  لمع  نیا  مالسا  سدقم  نید  ( 9 . ) دزاس یم  ناریو  هابت و  ار  یتخبشوخ  ندروآ  تسد  هب  ياه  هار  همه  دوش ، التبم  نادب 
هدرمـشرب ناراکزواجت  زا  یـسنج ، تافارحنا  رگید  نوچ  مه  ار ، هدولآ  فرحنم و  صخـش  هدرمـش و  گرزب  هانگ  مارح و  ار  تفع  یفانم 

زا یـسنج  يریگ  هرهب  هار ـ  نیا  زا  ریغ  یـسک  ره  نوداعلا ؛» ُمُه  َکئلوُأَف  ِکلذ  ءارَو  یغتبا  نمَف  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛
لاؤس انمتـسا  هراب ي  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یـصخش  هک  تسا  هدـش  لـقن  ( 10 . ) تسا رگزواجت  دـنک ، بلط  ار  شیوخ ـ  زینک  اـی  رـسمه 

شدوخ اب  هک  تسا  نآ  دـننام  هدـننک  انمتـسا  تسا ؛ هتـشادزاب  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هاـنگ  دومرف : ماـما  دومن ،
یم هدیمهف  نآ  مکح  نآرق  ياجک  زا  دیـسرپ  يوار  دـش . مهاوخن  اذـغ  مه  وا  اب  مسانـشب  دـنک  یم  نینچ  هک  ار  یـسک  رگا  هدرک و  حاکن 

. تسا یگرزب  هانگ  ءانمتـسا  دومرف : انمتـسا ؟ ای  تسا  رت  گرزب  انز  هانگ  درک : لاؤس  يوار  دومرف . توالت  ار  روکذم  هیآ  ترـضح  دوش ؟
: دـنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما  زاب  ( 12 . ) تسا نوعلم  دـنک  جراخ  ار  شتوهـش  تسد ، اب  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  ( 11)

باذـع نانآ  يارب  دـنک و  یمن  ناشکاپ  درگن و  یمن  ناشیا  هب  تمحر  رظن  اب  دـیوگ و  یمن  نخـس  ناـشیا  اـب  دـنوادخ  هک  دـنا  هتـسد  هس 
دنک جراخ  ار  شتوهش  شدوخ ، وضع  هلیسو ي  هب  هک  یسک  دوش ،ـ هدید  ناوج  ات  دنکب ـ  ار  شدیفس  ياهوم  هک  یـسک  تسا : یکاندرد 

تمحر ترفغم و  لومـشم  دـنک ، حوصن  یعقاو و  هبوت ي  اهراک  نیا  هدـنهد ي  ماجنا  رگا  هتبلا  ( 13 . ) دوش هدرک  طاول  وا  اب  هک  یـسک  و 
. تفای دهاوخ  تاجن  باذع  زا  هتشگ و 

هنادنمدرد ياهمایپ 

نابلاط يزومآ  تربع  يارب   1- دنا هدومن  لاسرا  ویدار  نازاس »  هدنیآ   » همانرب هب  هک  دـنمدرد - نایالتبم  ياه  مایپ  زا  هنومن  دـنچ  هب  کنیا 
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مان هب  یتبیصم  ضراوع  زا  اه  مشچ  ندش  هتسخ  اهوناز و  ندش  تسس  نتفر ، هجیگرس  هلاس : هدجیه  يرسپ  مینکیم : هراشا  تقیقح ، قح و 
: نارهت زا  هلاس  هدزناش  زومآ  شناد  منک . هچ  مناد  یمن  مراکشزرو  يد  رف  هکنیا  اب  متـسه ، نآ  راتف  رگ  اه  تدم  هک  تسا  ییاضرادوخ »  »
: دیوگیم يرگی  د  ما . هدشن  قفوم  یلو  ما ، هتف  رگ  نآ  كرت  هب  میمصت  راب  راهچ  لاح  هب  ات  هکنیا  مغر  یلع  منک ؟ كرت  ار  انمتـسا  هنوگچ 
، متـسه ییاضرادوخ  هب  التبم  تسا  لاس  دنچ  هلاس : هدفه  یناوجون  دنام ؟ یم  یقاب  نآ  میالع  مه  زاب  انمتـسا )  ) ییاضرا دوخ  كرت  اب  ایآ 

ایآ هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  الاح  ما ، هتسکش  ار  ما  هبوت  ًاددجم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  یلو  ما ، رک د ه  هبوت  راب  نیدنچ  تدم  نیا  لوط  رد 
کی ریخای ؟ دشاب  هتـشاد  دوجو  دناوت  یم  ادخو  نم  نیب  یهار  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  هبوت  تشگزاب و  ناکما  ینکـش ، هبوت  راب  دـنچ  زا  سپ 
دعبو منز  یم  انمتسا )  ) تسردان راک  نیا  هب  تسد  هاگآدوخان  منک ، یم  هاگن  يرتخد  هب  هاگره  یلو  مسرت  یم  هریبک  ناهانگ  زا  ناوجون :
راثآ تسا و  هانگراک  نیا  هک  متـسناد  یمن  اه  تدـم  ات  يراس : زا  هلاس  کی  تسیب و  ناوج  کـی  هماـن  زا  یـشخب  موش . یم  تحاراـن  مه 

ك: 1.ر . منک ، كرت  مناوت  یمن  دـیمهف ه ا م ، ار  لئاسم  نیا  تسا  لاس  دـنچ  هک  مه  الاح  یل  دراذـگیم و  ناـسنا  ناور  مسج و  رب  ییوس 
ص 218. وجون ا ن ، يایند 

ییارگ سنج  مه  ب )

. دوش یم  هدیمان  هقحاسم »  » نانز دروم  رد  و  طاول »  » مان هب  نادرم  دروم  رد  هک  تسا  ییارگ  سنج  مه  تافارحنا ، نیرت  كانرطخ  زا  یکی 
تمایق دنوادخ ، دای  زا  دارفا  تلفغ  ثعاب  وس  کی  زا  اریز  تسا ، هعماج  رد  نانز  یسنج  تاکیرحت  رگید  ياهدمآ  یپ  زا  تشز  لمع  نیا 

رب هک  تسا  ییاه  یتشز  اه و  تبکن  همه ي  هشیر ي  عوضوم  نیمه  دوش و  یم  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  سفن و  تمارک  تمظع و  و 
کیرحت بجوم  رگید  يوس  زا  تسا و  یتسرپایند  یناسفن و  تالیامت  هب  یطارفا  شیارگ  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  هدنکفا  هیاس  رـشب  یگدـنز 

ناناوج و ناناوجون و  رد  جاودزا ـ  هار  زا  فلاخم ـ  سنج  هب  یسرتسد  مدع  رثا  رد  هجیتن  رد  دوش ؛ یم  یسنج  هزیرغ ي  ندش  رو  هلعـش  و 
، نکـش راجنه  یفارحنا و  لمع  نیا  ددرگ . یم  مهارف  قفاوم  سنج  هب  لیم  يارب  هنیمز  لهأتم ، دارفا  رد  یگراـب  توهـش  تواقـش و  رثا  رد 

رایسب ياه  بیسآ  زورب  بجوم  نآ  موادت  دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  ناور  مسج و  تمالـس  هدوب و  ناسنا  یعیبط  يرطف و  راتخاس  فالخرب 
هنیمز نیا  رد  ریـسافت  زا  یکی  رد  هک  یقیقحت  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هعماج  رد  یناوارف  دسافم  ناور و  مسج و  رب  يدایز 

ار درم  دراد . يرگناریو  تارثا  حور ، باصعا  هلـسلس  رد  یتح  ناسنا و  ندب  مسیناگرا  رد  عورـشمان  طباور  هنوگ  نیا  میزادرپ : یم  هدمآ ،
حالطـصا هب  دـیدش و  یـسنج  فعـض  راتفرگ  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یم  طقاس  ندوب  لـماک  نز  کـی  زا  ار  نز  ندوب و  لـماک  درم  کـی  زا 

هک يدرم  دوب . دنهاوخن  فلاخم ـ  سنج  اب  یعیبط ـ  شزیمآ  هب  رداق  یتدـم  زا  دـعب  دـنوش و  یم  فلاخم  سنج  هب  یلیم  یب  یجازمدرس و 
مـسیناگرا رد  مه  درم  نز و  یـسنج  تاساسحا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  ادـیپ  وا  رد  ًاجیردـت  هنانز ، تاساسحا  دـهد  راک  نیا  هب  نت 

رب دـح  هچ  ات  یعیبط ، تاساسحا  نداد  تسد  زا  هک  دوش  یم  نشور  اذـل  ناـش ، هژیو  قـالخا  تاـیحور و  رد  مه  تسا و  رثؤم  اـهنآ  ندـب 
التبم یـسنج  فعـض  هب  ناـنچ  دنتـسه  فارحنا  نیا  راـتفرگ  هک  يدارفا  تسا  نکمم  یتح  دـنز و  یم  هبرـض  ناـسنا  حور  ناور و  مسج و 

زا یگناـگیب  سپـس  عاـمتجا و  زا  یگناـگیب  اوزنا و  هب  ًاجیردـت  ارگ ، سنج  مه  دارفا  دـنباین . ار  دـنزرف  دـیلوت  رب  تردـق  رگید  هـک  دـنوش 
ياه يرامیب  ماد  هب  تسا  نکمم  دنزادرپن ، دوخ  حالـصا  هب  رگا  دـنوش و  یم  یناور  هدـیچیپ ي  داضت  راتفرگ  دـنروآ و  یم  ور  نتـشیوخ 

یب ینادرگرس و  عون  کی  دنهدب و  تسد  زا  ًاجیردت  تسا ، يزوریپ  عون  ره  طرش  هک  ار ، هدارا  تردق  دنتفیب و  یفلتخم  یناور  یمسج و 
رگید یقـالخا  تاـفارحنا  یلکلا و  تابورـشم  ردـخم و  داوم  هب  ار  اـهنآ  ًاجیردـت  یناور  ینادرگرـس  دـنک و  هنـال  ناـنآ  حور  رد  یتواـفت 
لمع نیا  تسا ـ  یمدآ  يدوجو  راتخاس  اب  گنهامه  شیاهروتـسد  نیناوق و  مامت  هک  مالـسا ـ  سدقم  نید  ساسا ، نیا  رب  ( 14 . ) دناشکب

نآ تسا ؛ هدرک  یهن  یسنج  تافارحنا  ریاس  نینچ  مه  نآ و  تامدقم  هب  ندش  کیدزن  زا  هکلب  هدرمش و  هریبک  ناهانگ  زا  مارح و  ار  حیبق 
رد ( 15 . ) دـیوشن کیدزن  ناهنپ  هچ  راکـشآ و  هچ  تشز ، ياهراک  هب  نَطب ؛» ام  اهنِم و  رهَظ  ام  شِحاوَفلا  اوبَرقَت  و ال  : » دـیامرف یم  هک  اج 
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لمع نیا  هب  هک  یموق  نیلوا  ار  اهنآ  هدمآ و  نایم  هب  طول  موق  زا  نخـس  نارگید ـ  ناناملـسم و  دنپ  تربع و  يارب  زین ـ نآرق  ياج  نیدـنچ 
یم دای  ثیبخ  قسف و  هشحاف ، ناونع  هب  لمع  نیا  زا  قساف و  فرـسم و  نادان ، موق  هب  ناـنآ  زا  هدرک و  یفرعم  دـندش ، هدولآ  تفع  یفاـنم 

ار نانآ  ياهرهـش  تخیرورف و  اهنآ  رب  هزیر  گنـس  زا  یناراب  تفرگارف و  ار  اهنآ  ناش  نیگنن  لامعا  باتزاب  یهلا و  باذـع  لبقاع ، دـنک .
ِتَکب اولِمَع  ام  ٍطول  ُموق  لِمَع  اّمل  دـندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  ( 16 . ) داد نایاپ  ناشراب  تفخ  یگدـنز  هب  هتخاـس و  نوگژاو  ور و  ریز و 
یحوأ مِهیبِصحَا و  نأ  ِءامّـسلا  یلإ  ُهللا  یحوَاَف  ِشرعلا  یلإ  اهُعومُد  َغَلب  یتح  ُءامّـسلا  ِتَکب  ِءامّـسلا  یلإ  اهُعومُد  َغَلب  یتح  اّهبر  یلإ  ُضرألا 
کـشا هک  داد  رـس  هلان  نانچ  نآ  نیمز  دـنداد ، ماجنا  ار  تسپ  نیگنن و  لاـمعا  نآ  طول  موق  هک  یماـگنه  مِِهب ؛ یفِـسخَا  نأ  ِضرـألا  یلإ 

ار اهنآ  هک  داتسرف  یحو  نامسآ  هب  دنوادخ  سپ  دیسر ، شرع  هب  شیاه  کشا  هک  درک  هلان  نانچ  نآ  نامسآ  دیـسر و  نامـسآ  هب  شیاه 
وُه ُقونَز و  ِهنَجلا  َحـیر  ُدِـجَی  ـال  دـندومرف : ترـضح  نآ  نینچ  مه  ( 17 . ) ربـب ورف  ار  ناـنآ  هک  دوـمن  یحو  نیمز  رب  نـک و  ناراـب  گـنس 

یتشز و تدش  هب  یثیدـح  نمـض  زین  ع )  ) قداص ماما  ( 18 . ) دیـسر دهاوخن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دوش  طاول  وا  اب  هک  یـسک  ُّثنخُملا ؛
ًاُبنُج ال ِهمایقلا  موی  َءاج  ًامالُغ  ُعَماج  نَم  تسا : هدومرف  هراشا  ترخآ  رد  نآ  تقیقح  نطاـب و  مسجت  اـیند و  رد  طاول )  ) لـمع نیا  تثاـبخ 

سک ره  کلذب ؛ ُشرعلا  ُّزَتهَیَف  َرَکّذلا  ُبَکرَی  َرکَّذلا  ّنإ  لاق  ُّمث  ًاریـصم ... تئاس  مّنهَج و  َُهل  ّدَعَا  ُهنََعل و  ِهیلع و  ُهللا  َبِضَغ  اینّدـلا و  َءام  هیقنَی 
ياـه بآ  هک  يروط  هب  تسا ؛ كاـپان  بنج و  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـنک ، ( طاول  )= شزیمآ یناوجون  رـسپ  اـب 

هچ دنک و  یم  هدامآ  وا  يارب  ار  خزود  دزاس و  یم  رود  شیوخ  تمحر  زاو  دنک  یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دـنک و  یمن  كاپ  ار  وا  ناهج 
ترضح ( 19 . ) دیآ یم  هزرل  هب  یهلا  شرع  دنک ، شزیمآ  رگید  رکذـم  اب  درم ) )= رکذـم درف  هاگ  ره  دومرف : سپـس  تسا ... یهاگیاج  دـب 

نآ رب  دـنوادخ  تنعل  ِلاـجّرلِاب ؛ ِءاـسّنلا  نِم  ِتاهّبَـشَتُملا  ِءاـسّنلِاب و  ِلاـجّرلا  نِم  نیهِّبـشَتُملا  ُهللا  نَعل  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  مه  ع )  ) یلع
، ناراـک هاـنگ  نیا  يارب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  ( 20 . ) دـننک یم  نادرم  هیبـش  ار  دوـخ  هک  یناـنز  نآ  رب  ناـنز و  هیبـش  ار  دوـخ  هک  ینادرم 

. دننکن یقیقح  تشگزاب  هبوت و  هتشگن و  هبنتم  هک  تسا  یتروص  رد  يورُخا  باذع  ییاوسر و 

انز ج )

هراشا

ياقب دیلوت و  يارب  دنوادخ  ياه  تمکح  زا  دراد ، دوجو  رگیدکی  يوس  هب  درم  نز و  یـسنج  هزیرغ  هیاس ي  رد  هک  يا  هبذاج  شـشک و 
موادـت یناسنا  ره  كرتشم . یگدـنز  لیکـشت  جاودزا و  ینعی  ینوناق ؛ یعرـش و  هار  زا  هکلب  یتمیق ، شور و  ره  هب  هن  اما  دـشاب ، یم  لـسن 

ملاس و دنزرف  دـنمزاین  ناج  قمع  زا  سک  ره  ور  نیا  زا  دـناد ؛ یم  حـلاص  دـنزرف  تیبرت  لسن و  دـیلوت  رد  ار  شیوخ  تصخـش  صخش و 
ساسارب ور  نیا  زا  دـباین . نایاپ  اـیند  رد  شدوجو  رتفد  گرم ، اـب  دـیامن و  نیمأـت  ار  شا  ینورد  زاـین  وا ، دوجو  وترپ  رد  اـت  تسا  هتـسیاش 

تـسا يردام  ردپ و  اهنآ  هلمج  زا  هک  هورگ  دنچ  رگم  دوش ، یم  هتـسب  گرم  اب  ناسنا  لامعا  هدـنورپ  مالـسلا  مهیلع  كاپ  ناماما  تاملک 
ناوت یم  درم  نز و  عورـشم  طابترا  هداوناخ و  ماظن  وترپ  رد  اـهنت  هک  تسا  یهیدـب  دـنا . هتـشاذگ  راـگدای  هب  يرادرک  تسرد  دـنزرف  هک 

شرورپ لـسن و  دـیلوت  يارب  بساـنم  يرتسب  هجیتن  رد  تیونعم و  تیناـسنا ، زا  راشرـس  يراکادـف و  تشذـگ ، تبحم ، زا  هدـنکآ  یطیحم 
يامن مامت  هنیئآ ي  نادنزرف  دبای و  یم  رولبت  نادنزرف  رد  نیدلاو  تیصخش  ییاضف  نینچ  رد  ًالوصا  دومن و  مهارف  هتسیاش  حلاص و  دنزرف 

لمع هک  انز ـ هک  ارچ  دوش ، یم  نشور  یسنج  ضرعت  انز و  دنسپان  نیگنن و  لمع  تمرح  هفـسلف ي  نایب ، نیا  اب  دوب . دنهاوخ  ردام  ردپ و 
هب لسن ، ینک  هشیر  يدوبان و  ثعاب  یعامتجا ، يدرف و  یقالخا  داسف  زا  هتشذگ  تسا ـ  ییوشانز  دنویپ  نودب  نز  درم و  عورشمان  یـسنج 

نیا جاور  اب  هک  ارچ  دزاس ، یم  دراو  هداوناخ  ناینب  رب  يریذـپان  ناربج  ياه  هبرـض  تسپ  لمع  نیا  ًالوا : اریز  دوش ، یم  حـلاص  لـسن  هژیو 
هار نیا  زا  دوخ  هزیرغ ي  ياضرا  يارب  دـنزادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  جاودزا  ای  دـننک و  یمن  جاودزا  ناناوج  زا  يرایـسب  وس  کـی  زا  لـمع ،
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دیلوت و هلصوح  ای  یگدامآ  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  دنهد  یم  هداوناخ  لیکشت  جاودزا ، نس  یناوج و  تشذگ  زا  سپ  دننک و  یم  هدافتـسا 
قـالط و ضرعم  رد  هتفرگ  تروص  ياـه  جاودزا  رگید  يوـس  زا  دـبای . یم  شهاـک  تدـش  هب  اـی  دور و  یم  نیب  زا  حـلاص  دـنزرف  تیبرت 

نامز نآ  هک  يرامآ  ساسا  رب  تشاد ، جاور  تعیرش  ترطف و  اب  ریاغم  لمع  نیا  هک  توغاط  میژر  رد  هک  نانچ  دریگ ؛ یم  رارق  یشاپورف 
ـ  یلعف ماظن  رد  هک  نیا  هچ  دـش . یم  هدیـشک  ییادـج  قالط و  هب  یـشالتم و  یگداوناـخ  دـنویپ  کـی  یجاودزا  ره  ربارب  رد  دـش ، مـالعا 

فرط کی  زا  ًایناث : دوش . یم  رجنم  قالط  هب  اهنآ  زا  یکی  جاودزا  راهچ  ره  زا  لاس 1381 ، رد  هدش  رشتنم  رامآ  قبط  یمالسا ـ  يروهمج 
یعرـش لاقثم  تسیب  زا  نآ  هید ي  هک  دراد ؛ هید  هدوب و  گرزب  ناهانگ  زا  هک  ددرگ  یم  يدایز  ياه  یـشک  ناسنا  نینج و  طقـس  ثعاـب 

هدش هدیمد  نینج  رد  حور  رگا  لماک ـ  هید ي  هب  دسرب  ات  دوش  یم  زاغآ  دشاب ـ هفطن  هدش  طقس  هچ  نآ  رگا  كوکسم ـ)  ) راد هکس  يالط 
َساّنلا َلَتَق  اّمنأکَف  ِضرـألا  یف  ٍداـسف  وأ  ٍسفَن  ریَِغب  ًاـسفن  لَـتَق  نَم  : » هک دوش  یم  زین  هیآ  نیا  لومـشم  ریخا  تروص  هک  نیا  نمـض  دـشاب ـ
ِيامن ندمتم  رشب  ( 21 . ) تسا هتـشک  ار  اه  ناسنا  مامت  ایوگ  دـشکب ، نیمز  رد  يداسف  ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  ًاعیمج ؛»

رد ار  دوخ  ياه  هشوگرگج  هدومن و  ناکدوک  زا  يرایـسب  نوخ  هب  هتـشغآ  ار  دوخ  تسد  تواسق  لامک  اـب  هفطاـع ، یب  نارداـم  زورما و 
هب ببـس  رگید  فرط  زا  دنـشارت . یم  یهاو  ياه  هناهب  رذع و  هناراک  تیانج  لمع  نیا  يارب  دـنرب و  یم  نیب  زا  هدومن و  هعطق  هعطق  محر 

نادـنزرف اب  راک  فـالخ  تفع و  یب  نارداـم  ناردـپ و  طـباور  ندـش  عطق  اـه و  بسن  ندروخ  مه  هب  عورـشمان و  نادـنزرف  ندـمآ  دوجو 
قلعتم كدوک  درادن  نانیمطا  زین  ردپ  تسین . شیوخ  عورشمان  دنزرف  شرورپ  يرادهگن و  هب  رضاح  يردام  چیه  اریز  ددرگ ، یم  شیوخ 

یب دروم  لقادـح  ای  دراپـس و  یم  هاگـشرورپ  هب  دـنک و  یم  رود  دوخ  زا  ار  نآ  وربآ ، ظـفح  يارب  دـشاب  مه  شدـنزرف  رگا  دـشاب و  وا  هب 
هدنام میقع  یـسنج  هزیرغ ي  دوجو  هفـسلف ي  مه  تروص  نیا  رد  دوش ؛ یم  مورحم  نانآ  یتیبرت  ناماد  زا  دریگ و  یم  رارق  نیدلاو  يرهم 

دوخ ردام  ردپ و  تخانـش  هب  يدـیدش  لیامت  يرطف  تروص  هب  ناکدوک  هوالع ، هب  دـش . دـهاوخ  مک  حـلاص  ياه  ناسنا  لسن  زا  نیمز  و 
نیوکت و رد  نیدلاو  تبحم  رهم و  هفطاع و  رـصنع  ًاصوصخم  دنوش ، دنم  هرهب  نانآ  یمـسج  یحور و  یفطاع ، ياه  تیامح  زا  ات  دنراد ،
زا ینابایخ  عورشمان  نادنزرف  ناکدوک و  اما  تسا ، تیمها  هجرد  نیرتالاب  رد  وا  ياهدادعتسا  شرورپ  كدوک و  تیـصخش  يریگ  لکش 

رایـسب ار  نانآ  تیبرت  هدش و  نآ  زا  یـشان  ياهدمآ  یپ  تراقح و  هدـقع  داجیا  شا  هجیتن  هک  دـنمورحم  ییاه  تبحم  اه و  تیامح  نینچ 
يا هدنبوک  ياه  هبرض  دوخ ، عورـشمان  دلوت  زا  یهاگآ  غولب و  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  نانآ  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دزاس . یم  هدیچیپ  راوشد و 

عوضوم نیا  هب  زین  هعماـج  دارفا  رگا  هژیو  هب  ددرگ ، یم  ربارب  دـنچ  ناـشتراقح  ساـسحا  دوش و  یم  دراو  ناشمـسج  باـصعا و  ناور ، رب 
تقاط رایـسب  ناشتیبرت  اذل  دـنوش و  یم  ریذـپ  بیـسآ  یـسنج ، یقالخا و  تافارحنا  اه و  يراجنهان  ربارب  رد  یتلاح  نینچ  رد  دـننزب . نماد 

؛ دننز یم  اهنیا  لاثما  دایتعا و  زواجت ، تقرـس ، تنایخ ، تیانج ، هب  تسد  هعماج  رد  یتح  دوب و  دنهاوخن  یحلاص  ياه  ناسنا  هدوب و  اسرف 
لیکـشت اه  هداوناخ  زا  هعماج  هک  اج  نآ  زا  ًاثلاث : دنا . هدوب  ضیحلادلو  ای  انزلادلو و  دارفا  مالـسا ، سدـقم  نید  نایاوشیپ  نالتاق  هک  نانچ 

یناسنا طباور  یعامتجا و  قالخا  عورـشمان ـ  تاوهـش  هب  شیارگ  رثا  رد  هداوناخ ـ  حیحـص  طباور  یگداوناخ و  ماظن  لزلزت  اـب  دوش ، یم 
بیـسآ رتشیب  يا  هعماج  نینچ  رد  دبای . یم  شیازفا  نانآ  رد  هریغ  یـشکدوخ و  ملظ ، یتفع ، یب  داسف ، هتـشگ و  لزلزتم  هعماج  دارفا  نایم 

. دـهد یم  فرحنم  هارمگ و  لسن  هب  ار  دوخ  ياج  كاپ  حـلاص و  لسن  دوش و  یم  دراو  ناوجون  ناوج و  لسن  رب  یحور  یقـالخا و  ياـه 
يرامیب نآ  زراب  هنومن ي  هک  دوش  یم  یناور  یمسج و  ضارما  عویش  یلسانت و  ياه  يرامیب  زورب  بجوم  یسنج  فارحنا  نیا ، رب  هوالع 

هتبلا دـنا . هتخاب  ناج  نآ  هب  التبا  رثا  رد  ناـهج  رد  رفن  نویلیم  شـش  یـس و  لاس 1380 ، لیاوا  هدش  رـشتنم  رامآ  ساسارب  هک  تسا  زدـیا 
نیا رب  دوش . یم  بوسحم  زین  سوریو  نیا  لاقتنا  ياه  هار  زا  یکی  تسا ـ  زدـیا  يرامیب  داجیا  لماع  هک  هنوگ  ناـمه  یـسنج ـ  تاـفارحنا 
اضر ماما  ترـضح  شیامرف  نیا  لماک  قادصم  تسا ، یتیدودحم  نوناق و  ره  زا  ییاهر  يارب  یناوارف  ياه  شـشوک  هک  ام  رـصع  ساسا ،

هک يا  هزات  هانگ  ره  نوفرعَی ؛ اونوکَی  مل  ام  ِءالَبلا  نِم  مَُهل  ُهللا  َثدـحَا  نولَمعَی ، اونوکَی  مل  ام  ِبونّذـلا  نِم  ُداـبِعلا  َثدـحَا  اـمّلُک  تسا : (ع )
(22 .) تشادن هنیـشیپ  نامز  نآ  هک  دـنک  یم  داجیا  اهنآ  يارب  يدـیدج  يرامیب  الب و  دـنوادخ  دـنوش ، نآ  بکترم  مدرم  هتـشادن و  هقباس 
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ُتومَی نَم  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص اما  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ یم  ماگنهبان  دایز و  ياهریم  گرم و  ثعاب  نینچ  مه  دایز ، هانگ 
(23 . ) دـنریم یم  یعیبط  رمع  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  رتشیب  دـنریم  یم  ناهانگ  رطاخ  هب  هک  یناسک  لاـجآلِاب ؛ ُتومَی  نّمِم  ُرثکَا  ِبونّذـلِاب 

سوسحم دوهشم و  ًالماک  دراد ، عویـش  یـسنج  يدازآ  هک  برغ  يایند  رد  تسا ـ  یلقع  یلمع و  هک  نیا  زا  هتـشذگ  هدش ـ  هتفگ  بلاطم 
هب نید  نایاوشیپ  ناگرزب و  هک  نیا  نمـض  دراذگ ، یمن  راکنا  دـیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج  دـنا ، تقیقح  ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  تسا و 

ياه هناشن  زا  ار  ینمادکاپ  تفع و  وس  کی  زا  ناسنا ، درخو  تقلخ  اب  ییوسمه  اب  مالـسا  سدـقم  نید  دـنا . هدومن  هراشا  حیرـصت و  اهنآ 
زا ( 25 . ) تسا هدومن  یفرعم  فافع  ياه  هوسا  ناونع  هب  ار  مالسلا  اهیلع  میرم  مالسلا و  هیلع  فسوی  ترضح  24)و   ) هتسناد نامیا  اب  دارفا 

؛ تسا هتـشادزاب  زین  تامدقم  ماجنا  هار  زا  نآ ، هب  ندـش  کیدزن  زا  هکلب  هدرک ، مارح  عنم و  اهنت  هن  ار  تشز  موش و  لمع  نیا  رگید  يوس 
بانتجا زین  نآ  تامدـقم  زا  و  دـیوشن ـ کیدزن  انز  هب  ًالیبَس ؛» َءاس  ًهشِحاف و  ناک  ُّهنإ  ینّزلا  اوبرقَت  الو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  ناـنچ 
کیدزن دنراد و  یناوهـش  ياه  هبذاج  هک  يروما  صوصخ  رد  میرک  نآرق  ( 26 . ) تسا يدب  شور  هار و  تشز و  رایـسب  لمع  اریز  دینک ـ

: دراد یفیطل  ریبـعت  دـنزاس ، فرحنم  تعیرـش  ترطف و  تسار  هار  زا  ار  ناـسنا  هک  تسه  نآ  مـیب  تـسا و  زیگنا  هسوـسو  اـهنآ  هـب  ندـش 
تامدقم زا  زیهرپ  هب  يا  هدش  باسح  هراشا  دنک ، یم  دـیکأت  ار  اهنآ  زا  يرود  موزل  هک  نیا  رب  هوالع  ریبعت  نیا  اهنآ ؛» هب  ندـشن  کیدزن  »

يراد هبذاج  روما  زا  یـسنج  تافارحنا  دـنزادنا . یم  ماد  هب  سپـس  هدرک و  کیدزن  روما  نآ  هب  ماگ  هب  ماگ  ار  ناـسنا  هک  دـشاب  یم  اـهنآ 
زا ار  یمدآ  جیردت  هب  و  دنـشاب ، یم  هورکم  یخرب  مارح و  اهنآ  هدمع ي  هک  دـنراد ، زیگنا  هسوسو  هدـننک و  کیرحت  تامدـقم  هک  تسا 

، ینارچ مشچ  نانز ، ییامندوخ  یباجحدـب و  لیبق  زا  دـنزاس ؛ یم  راتفرگ  نآ  هب  هدرک و  لفاغ  نآ  موش  ياهدـمآ  یپ  تمایق و  ادـخ ، داـی 
، لذتبم ياه  ملیف  جـیهم ، یقیـسوم  درم ، نز و  طلتخم  ياه  ناکم  مرحمان ، اب  ندرک  تولخ  عورـشم ، ریغ  ياه  یتسود  یناوهـش ، تالیخت 

کیدزن يانعم  سپ  تسا . یمالسا  یناسنا و  قالخا  زا  ناسنا  يرود  أشنمرس  هک  اهنیا  ریاظن  نجهتـسم و  ياه  سکع  تایرـشن ، اه ، باتک 
، یـضام لعف  ّنإ ، نوچ : مه  یتاملک  دشاب . یم  انز  ثیبخ  تشز و  لمع  دوخ  تیاهن  رد  تامدقم و  نیا  زا  بانتجا  يانعم  هب  انز  هب  ندشن 

رگنایب ًالیبسَءاسو »  » هلمج هکنیا  نمـض  دـیامن ، یم  دزـشوگ  ار  لمع  نیا  یگرزب  یتشز و  تدـش  هدـمآ ـ  هیآ  رد  هک  الیبس ـ ءاس  هشحاف و 
رایسب لماوع  زا  نیاربانب  دناشک . یم  یهابت  هب  ار  عامتجا  هداوناخ و  ماظن  درف و  هک  تسا  يدسافم  رد  ندیتلغورف  تسار و  هار  زا  فارحنا 

، دـنک یم  نایب  ار  اـنز  دـح  مکح  یتقو  میرک  نآرق  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هعماـج  رد  ناـنز  هناـفیفعریغ  روضح  اـنز ، تسپ  لـمع  رد  رثؤم 
ره ار  راکانز  درم  نز و  ٍهدـلَج ؛» َهأم  امُهنم  ٍدـحاو  ّلُـک  اودـِلجَف  یناّزلاو  ُهِیناّزلَا  تسا : هدومرف  رکذ  ار  راـکانز  درم  دـعب  هیناز و  نز  تسخن 
دزد نز  درم و  تسد  امُهَیدیأ ؛» اوعَطقاَف  ُهقراّسلاو  ُقراّسلا  : » تسا نآ  سکع  يدزد ؛ تقرس و  دروم  رد  اما  ( 27 . ) دینزب هنایزات  دص  کی ،

هک نیا  هچ  دننادرم ، تقرس ، رد  امندوخ و  رابودنب و  یب  نانز  انز ، هب  یگدولآ  رد  یلصا  لماع  هک  تسا  نآ  شا  هتکن  ( 28 . ) دینک عطق  ار 
هزیشود هرکاب و  رگا  ًاصوصخم  نانآ ، يوربآ  نتفر  تهج  زا  مه  دنروخ ؛ یم  نانز  نیا  دوخ  ار  بیـسآ  نیرتشیب  تفع  یفانم  لمع  نیا  رد 

ندوب و قوشعم  ماقم  زا  طوقـس  رظن  زا  مه  دنهد و  یم  تسد  زا  تسا ـ  ینمادـکاپ  تفع و  هناشن ي  هک  ار ـ تراکب  هیامرـس  اریز  دنـشاب ،
نادـنزرف یهارمگ  فارحنا و  رطخ  ظاحل  هب  مه  ییادـج و  قالط و  یگداوناخ ، ياه  فالتخا  زورب  هداوناخ و  رد  هژیو  هب  نانآ  تیبوبحم 

هدولآ هک  دـنک  یم  انز  ندوب  یناسنا  ریغ  یناویح و  ِلـمع  زا  تیاـکح  راـکانز ، هب  هناـیزات  قالـش و  ندز  مکح  نارتخد . صخـالاب  ناـنآ ؛
، دننز یم  ناویح  هب  ار  هنایزات  اریز  تسا ، هدومن  لخاد  تیناویح  هرمز ي  رد  هدرک و  جراخ  تیناسنا  ورملق  زا  تلاح  نآ  رد  ار  ناگدـنوش 

مکح هنرگ  تسین و  وا  سرتسد  رد  شرسمه  ای  درادن و  رسمه  هک  تسا  یـسک  صوصخم  راکانز  يارب  ندز  قالـش  مکح  هتبلا  ناسنا ، هن 
. تسا مجر  ندش و  راس  گنس  تسوا ، دزن  رد  رایتخا و  رد  دراد و  رسمه  هک  يراکانز 

انز هراب ي  رد  ثیدح  دنچ 

رد اما  تسا . ترخآ  رد  رگید  يات  هس  ایند و  رد  نآ  دروم  هس  هک  تسا  رثا  تلصخ و  شـش  انز  رد  یلع  ای  دیامرف : یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 
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عطق ار  يزور  قزر و  دـنک و  یم  يدوبان  رد  لیجعت  سردوز و  گرم  درب ، یم  نیب  زا  ار  تینارون ـ  یتیاور  رد  و  ییابیز ـ  لاـمج و  اـیند :
(29 .) دـشاب یم  شتآ  رد  دولخ ـ ای  لوخد ـ  نابرهم و  دـنوادخ  طخـس  مشخ و  باسح ؛ یتخـس  تسا : ترخآ  رد  هچ  نآ  اما  و  دـنک ، یم 
رب ناسنا  هک  تسا  نآ  هب  طورـشم  هدـمآ  کی  داتـشه و  هیآ  هرقب ، هروس ي  رد  هک  یلک  هدـعاق ي  قبط  منهج ، شتآ  رد  يراگدـنام  هتبلا 

هبوت و يرادـیب ، يارب  یهار  چـیه  هدرک و  هطاحا  هایـس و  ار  حور  بلق و  همه ي  هانگ  هک  يا  هنوگ  هب  دزرو ؛ تموادـم  يراـشفاپ و  هاـنگ 
باتک رد  دـنا : هدومرف  زین  ع )  ) رقاب ماـما  دـش . دـهاوخ  راـتفرگ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـنامن  تشگزاـب 

دایز یناهگان  ياه  گرم  دبای ـ شیازفا  دوش ـ رهاظ  انز  نم  زا  دـعب  هاگ  ره  هأجُفلا ؛ ُتوَم  َُرثَک  يدـَعب  انّزلا  َرهَظ  اذإ  هک : میتفای  ادـخ  لوسر 
اه يراتفرگ  هلزلز و  دوش ، یم  راکـشآ  انز  هک  یماگنه  لِزالّزلا ؛ ِتَرهَظ  انّزلا  اـشف  اذإ  دـنیامرف : یم  زین  ع )  ) قداـص ماـما  ( 30 . ) دوش یم 

ردق نیا  اه ، طابترا  اضف و  ریخـست  رـصع  رد  هک  نیا  تلع  دوش  یم  نشور  هدنهد ، ناکت  ثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب  ( 31 . ) دبای یم  شیازفا 
لمع نیا  هب  نداد  نت  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  نیا  نمض  تسیچ . هدش  دایز  یگدنز  رد  هریغ  اه و  تبکن  مروت و  تافداصت ، لیـس ، هلزلز ،

تـسد هب  یحو  رظنم  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  دـیازفا ؛ یم  نآ  تدـش  رب  هکلب  درب ، یمن  ناـیم  زا  ار  یتسد  گـنت  رقف و  اـهنت  هن  حـیبق ، رایـسب 
يزور ندیـسر  عنام  تسا و  شتآ  ندروخ  يراوخ ، مارح  تقیقح  نطاب و  هک  دـشاب  یم  كاـپان  مارح و  عورـشمان ، هار  زا  يزور  ندروآ 

. دوش یم  راوخ  مارح  هب  لالح 

اشحف عویش  رد  یباجحدب  يراب و  دنب و  یب  شقن 

یکاپ تفع و  بجوم  هک  يرما  ره  ور  نیا  زا  تسین ؛ هدیشوپ  یـسک  رب  ناسنا  تیـصخش  بیرخت  ای  یگدنزاس  رد  طیحم  هداعلا  قوف  ریثأت 
تهج رد  تسیاب  یم  تسا و  مزال  دیفم و  عامتجا  يارب  ددرگ ، دارفا  تیـصخش  دشر  هعماج و  یقالخا  یناور و  يرکف ، لداعم  یمومع و 

هداوناخ هناخ و  هباثم  هب  هعماج ، تسا  یعامتجا  یعمج و  ناسنا  یگدنز  هک  اج  نآ  زا  درب . راک  هب  ار  شـشوک  رثکادح  نآ  داجیا  ققحت و 
نادـنزرف هژیو  هب  نآ  دارفا  تشونرـس  رد  یمهم  شقن  نآ  یگدولآ  ای  یکاپ  تسا و  یتایح  نآ  رد  قالخا  فافع و  میرح  ظفح  هک  تسا 

هانگ اذل  تسا ، هدرک  هزرابم  ًادیدش  دنک  مومسم  هدولآ و  ار  عامتجا  وج  هچ  ره  اب  مالسا  یقطنم ، لصا  نیمه  يور  دراد . هتساخون  لسن  و 
ماع ألم  رد  تیـصعم  بکترم  دردب و  ار  ایح  هدرپ ي  هک  یـسک  اریز  تسا ، ناهنپ  هانگ  زا  شیب  بتارم  هب  شتبوقع  تیلوئـسم و  راکـشآ ،

هب تسا ، مرج  داسف و  ربارب  رد  یمهم  ّدس  هک  راجنهان ، لمع  هانگ و  یتشز  حبق و  دوش  یم  ثعاب  دنک  قسف  هب  رهاجت  حالطصا  هب  دوشب و 
دوش و هتـسکش  ّدس  هتـشگ و  شومارف  نآ  يورُخا  ییاوسر  تبوقع و  يویند و  خـلت  باتزاب  بقاوع و  هتفر و  نیب  زا  مدرم  رظن  رد  جـیردت 

هبرض هدومن و  مومسم  ار  هعماج  نتشیوخ ، تصخش  هب  هبرـض  یگدولآ و  نمـض  يدرف  نینچ  بیترت  نیدب  دندرگ . هدولآ  نآ  هب  زین  مدرم 
باجح مالسا  نیبم  نید  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  یباجحدب  يدیقال و  گرزب  رایـسب  هانگ  تسا . هدرک  دراو  نآ  هرکیپ  تیونعم و  رب  یگرزب  ي 

ماظن رد  هک  نز  رب  یعامتجا  قالخا  تفع و  ظفح  یگاوناخ و  دـنویپ  میکحت  يدرف و  تیـصخش  يالتعا  ظفح و  مهم  لـماع  ناونع  هب  ار 
ار یمالـسا  ِنوئـش  حیحـص و  باجح  هک  ییوناب  تسا . هدومرف  بجاو  دشاب  یم  رادروخرب  ندوب  قوشعم  دـنم  شزرا  هاگیاج  زا  شنیرفآ 

یم هعماج  رد  اهلد  يروک  ثعاب  یهلا و  تبقارم  یـشومارف  یگدز و  تلفغ  لـماع  عاـمتجا  حطـس  رد  دـمآ  تفر و  اـب  دـنک  یمن  تیاـعر 
يالب نیا  هب  ار  نانز  رگید  دـیامن و  یم  جـیورت  رـشن و  ار  زیگناداسف  ییامندوخ  يدـیقال و  راجنهان  راتفر  هاـنگ و  وس  کـی  زا  يو  ددرگ ،

رد ار  ناناوج ـ  صوصخلاب  نانآ ـ  لد  نادرم ، رب  نز  یـسنج  یفطاع و  تاریثأت  تهج  هب  رگید  يوس  زا  دزاس و  یم  راتفرگ  زوس  ناـمناخ 
جنر یـسنج و  تافارحنا  عویـش  نآ ، راب  نایز  جـیاتن  زا  دـیامن . یم  لعتـشم  ار  اهنآ  توهـش  هزیرغ  هتخاس و  راتفرگ  شیوخ  هبذاج  نادـیم 
تهج ود  ره  زا  هنوگ  نیا  نانز  ساسا ، نیا  رب  دزاس . یم  هابت  ار  یگدنز  هایس و  ار  یمدآ  راگزور  اسب  هچ  تسا و  دیدش  یناور  یمسج و 

یف میلأ  ٌباذع  مَُهل  اونمآ  نیّذلا  یف  ُهشِحافلا  َعیِـشَت  نأ  َنّوبحَی  َنیّذلا  ّنإ  : » دـیامرف یم  هک  دـنوش . یم  ناحبـس  يادـخ  مالک  نیا  لومـشم 
باذع دبای  عویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  حیبق  ناهانگ  اه و  یتشز  دنراد  تسود  هک  یناسک  نومَلعَت ؛» ُمتنأ ال  ُملعَی و  ُهللاو  ِهرخآلاو  اینّدلا 
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داـعبا زا  امـش ـ اـما  تسا  هاـگآ  اـشحف ـ هعاـشا  راـبگرم  راـثآ  موش و  بقاوع  زا  دـنوادخ ـ تسا و  ترخآ  اـیند و  رد  اـهنآ  يارب  یکاـندرد 
نینچ دنراد  تسود  دـیامرف  یم  هکلب  دـننک ، یم  اشحف  هعاشا  هک  یناسک  دومرفن  هک  نیا  ( 32 . ) دـیتسین هاگآ  نآ ـ  راب  نایز  نوگانوگ و 
دیدش ناشباذع  دنک  ادیپ  عویـش  اه  یتشز  هک  دنراد  تسود  هک  ییاهنآ  ینعی  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  دیکأت  تیاهن  تهج  زا  ای  دننک ، يراک 
تـسا یبلق  یهاگ  رفک ـ دننامه  تبحم ـ  هک  تسا  نآ  تهج  زا  ای  دننک و  اشحف  هعاشا  دوخ  راتفگ  لامعا و  اب  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  تسا ،
يراتفگ راتفر و  هنوگ  ره  اشحف »  » زا دارم  دوش و  یم  تشز  ناهانگ  عویـش  جـیورت و  بجوم  اهنآ  تسیاشان  رادرک  ینعی  یلمع  یهاـگ  و 

ورف اب  نانز  نیارباـنب  اـهنیا . ریغ  اـی  دـشاب  یـسنج  تاـفارحنا  یباجحدـب و  یباـجح و  یب  هک  نیا  زا  معا  تسا ، گرزب  نآ  یتشز  هک  تسا 
تیصخش صخش و  هدز و  شتآ  ار  اج  نآ  دنهن  یم  ماگ  اج  ره  هب  هک  دنوش  یم  يرایس  شتآ  دننامه  ینید ـ  شـشوپ  ایح ـ سابل  ندنکفا 

ياهدادعتـسا اه و  ییاناوت  نمرخ  هک  دراد  دوجو  نیا  زا  رتدـب  يزوس  شتآ  هچ  یتسار  دـنزاس . یم  قیرح  راـچد  ار  ناـناوجون  ناـناوج و 
بکترم هراومه  دنتسناد  یم  ناوناب  نیا  رگا  دزاس . یم  هابت  ار  نتشیوخ  نانآ و  تیناسنا  تیـصخش و  دنازوس و  یم  ار  دیدج  لسن  دوخ و 

یم هدهاشم  ار  دـنراد  شود  رب  هک  یمیظع  ناهانگ  شیوخ و  راجنهان  لمع  تقیقح  رگا  دـنوش و  یم  هعماج  دارفا  دوخ و  رب  یتایانج  هچ 
اب ار  دوـخ  شوماـخ و  هبوـت  بآ  اـب  ار  شیوـخ  شود  رب  هدـش  هتخورفا  شتآ  نیا  اـت  دنتـسشن  یمن  مارآ  مه  هـظحل  کـی  زگره  دـندرک ،

ع)  ) اضر ماما  ترضح  دوش ، یم  نشور  لیذ  ثیدح  قیمع  يانعم  روکذم ، بلاطم  هب  هجوت  اب  دنیامن . حالصا  مالسا  هدنزاس  ياهروتـسد 
وا هطـساو  هب  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  دوب : هدش  هتفرگ  لیجنا  زا  هک  دوب  هلمج  ود  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  رتشگنا  شقن  دندومرف :

(33 . ) دوش شومارف  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  دای  هک  يا  هدنب  لاح  هب  ياو  دوش و  یم  لصاح  ادخ  دای 

هانگ مرج و  رد  کیرش 

یهلا مکح  زا  یچیپرس  هانگ و  وا  يارب  هتسویپ  مرحمان  دارفا  ربارب  رد  هعماج و  رد  یعرش  ریغ  روضح  ماگنه  هک  نیا  نمـض  از  بیـسآ  نز 
، دـنوش یم  هدولآ  هریغ  ملظ و  دایتعا ، تیانج ، مرج و  يدـیقال ، یـسنج ، هاـنگ  هب  وا  قیرط  زا  هک  یناـسک  هاـنگ  مرج و  رد  دوش ، یم  تبث 
رد یهاگ  ترخآ و  خزرب و  رد  دوخ  هنافیفع  ریغ  بسانمان و  شـشوپ  اهراتفر و  لمعلا  سکع  راـتفرگ  تیاـهن  رد  دوب و  دـهاوخ  کـیرش 

یلک نوناق  ناونع  هب  هنیمز  نیا  رد  زین  میرک  نآرق  هک  نانچ  دراد ؛ تراظن  نآ  رب  ملاس  لقع  هک  تسا  یمهم  هتکن ي  نیا  دوش و  یم  اـیند 
یسک ًاتیقُم ؛ ٍءیش  لُک  یلع  ُهللا  ناک  اهنِم و  ٌلفِک  َُهل  نَکَی  ًهَئّیَس  ًهعافَش  عَفشَی  نَم  اهنِم و  ٌبیصَن  َُهل  نُکَی  ًهنسَح  ًهعافَش  عَفشَی  نَم  دیامرف : یم 

تشاد و دهاوخ  نآ  زا  یمهس  دنک  يدب  راک  هب  قیوشت  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  يرفاو  هرهب  دنک  یکین  راک  هب  قیوشت  هک 
تسا نآ  یگداوناخ  یعامتجا و  لئاسم  رد  مالسا  لیصا  قطنم  هیآ ، قباطم  ( 34 . ) دنک یم  ظفح  ار  نآ  دراد و  ار  زیچ  ره  باسح  دنوادخ 

هاگ ره  دنـشاب . یم  کیرـش  لمع  ای  نابز  قیوشت  ییامنهار و  قیرط  زا  رگیدـکی  لامعا  تشونرـس  رد  هداوناخ  ياضعا  هعماج و  مدرم  هک 
نآ رفیک  ای  شاداپ  زا  یمهس  دوش ، دب  ای  کین  راک  هب  یتیعمج  هورگ و  ای  درف  قیوشت  ببس  ناسنا  هراشا  توکـس و  یتح  رادرک  ای  راتفگ 

؛ دوش هتـساک  لمع ) هدنهد ي  ماجنا   ) یلـصا لعاف  هانگ  ای  باوث  زا  هک  نآ  نودب  دوب ، دهاوخ  هدـننک  قیوشت  يارب  شجیاتن  راثآ و  راک و 
رمأ نَم  ٌکیرـش و  وُهَف  ِهب  َراشأ  وأ  ٍریَخ  یلع  ّلد  وأ  ٍرکنُم  نَع  یهَن  وأ  ٍفورعِمب  َرَمأ  نَم  هدـش : لقن  نینچ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  ناـنچ 

ای دـیامن  ییامنهار  ریخ  لمع  هب  ای  دـنک  یهانگ  رکنم و  زا  یهن  ای  یکین  راـک  هب  رما  سک  ره  ٌکیرـش ؛ وُهَف  ِهب  َراـشأ  وأ  هیلع  ّلد  وأ  ٍءوِسب 
ای دـب  راـک  هب  توعد  سک  ره  تسا و  کیرـش  میهـس و  کـین  لـمع  نآ  رد  دوش ـ ریخ  هب  قیوشت  ثعاـب  يوحن  هب  و  دـنک ـ نآ  هب  هراـشا 

ناگدنهد ماجنا  اهنت  مالـسا  لماک  گنهرف  رد  نیاربانب  ( 35 . ) تسا کیرـش  دب  لمع  نآ  رد  زین  وا  دیامن  نادـب  قیوشت  هراشا و  ییامنهار 
تیصعم لوئسم و  زین  دندرک  مهارف  ار  مرج  هانگ و  هنیمز ي  یعون  هب  هک  یناسک  مامت  هکلب  دنتسین  راک  هانگ  لوئسم و  تشز ، راک  هانگ و 

ًهِلماک مُهَرازوأ  اولِمحِیل  : » دیامرف یم  نارگید  ندناشک  هانگ  هب  ندرک و  هارمگ  يورُخا  هجیتن ي  هراب ي  رد  نآرق  دـنوش . یم  هدرمـش  راک 
شود رب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  ناهانگ  راب  دـیاب  مه  تمایق  زور  نورزَی ؛» ام  َءاـس  ـالأ  ٍملِع  ریغب  مُهَنّولـُضی  نیذـّلا  ِرازوأ  نِم  هَماـیقلا و  موی 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رب يدب  نیگنـس  راب  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دنزاس ، یم  فرحنم  هارمگ و  قح  هار  زا  تلاهج  هب  هک  یناسک  ناهانگ  زا  یمهـس  مه  دنـشک و 
نانز دوخ  لوا  هجرد  رد  ًابلاغ  اهنآ ، راوگان  ياهدمآ  یپ  تفع و  یفانم  لامعا  نیا  عویش  رد  اهنیا ، زا  هتشذگ  ( 36 . ) دیشک دنهاوخ  شود 
رگید نادنزرف و  نارهوش ، ناردارب ، ناردپ ، هک  نانچ  مه  دنـشاب . یم  يزاب  هدنزاب ي  هکلهم و  ینابرق  باجح  یب  باجحدـب و  ارآدوخ و 

دوخ لامعا  يازس  زا  یخرب  هب  ایند  نیمه  رد  نانز  نیا  تقیقح  رد  دنتسه و  اه  هکلهم  نیا  رد  طوقـس  رطخ  رد  زین  نانآ  کیدزن  ناگتـسب 
زا ییاهر  يارب  تسا . هدش  هدینش  هدید و  رایسب  هک  نانچ  دنشاب ؛ یم  شیوخ  ناکیدزن  دوخ و  یسنج  یقالخا و  فارحنا  دهاش  هدیـسر و 

دنوادخ روضح  دوهـش و  رد  دوش  یم  رداص  اهنآ  زا  هک  يراتفر  نخـس و  ره  هک  دـننک  رواب  تسا  یفاک  ییامندوخ ، ِتراسا  ِدـنب  زا  نانز 
یمن ماجنا  ار  یلمع  چـیه  هیف ؛» نوُضیُفت  ذإ  ًادوهُـش  مُکیلَع  اّنُک  الإ  ٍلـمَع  نِم  َنولَمعَت  ـالو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا ، گرزب 
دندرک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره  ص )  ) ربمایپ ( 37 . ) دیوش یم  نآ  دراو  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه  امش  رب  هاوگ  ام  هک  نیا  رگم  دیهد 

(38 . ) دندومن یم  يدیدش  هیرگ 

 : اه تشون  یپ 

زا لـقن  هب  ص219 ، ناوجون ، ياـیند  - 4 ص483 . لوقعلا ، فـحت  - 3 تمکح 449 . هغـالبلا ، جـهن  - 2 ص202 . ناوـجون ، ياـیند  - 1
رتکد همجرت  تیبرت ، میلعت و  تناکزا ، لقن  هب  ص281 ، نامه ، - 5 ص63 . يرافص ، نسح  همجرت  غولب ، میناد »؟ یم  هچ  ، » سبد سیروم 

، ناگدنسیون زا  رگید  یعمج  نوتسا و  رتکد  ص283 ، ناوجون ، يایند  - 7 ص196 . یسنج ، تیبرت  یسانش و  ناور  - 6 ص78 . یهوکش ،
کی هک  هچنآ  زا  لـقن  هـب  ص282 ، نامه ، - 9 ص102 . ناناوجون ، یـسانشناور  ص282 ، نامه ، - 8 ص48و49 . یـسنج ، ياه  یناوتان 

-14 ص95 . ج79 ، نامه ، - 13 نامه . - 12 ص30 . ج104 ، راونالاراحب ، - 11 هیآ 7 . ( 23  ) نونمؤم - 10 ص41 . دنادب ، دـیاب  ناوج 
هیآ ( 26  ) ارعش هیآ 80 ؛ ( 7  ) فارعا ر.ك : - 16 هیآ 151 . ( 6  ) ماعنا - 15 صیخلت . اـب  ص195 ، و ج9 ، ص157 ، ج16 ، هنومن ، ریسفت 

-18 ص231 . ج2 ، ناهرب ، ریسفت  -17 هیآ 55 . ( 16  ) لحن هیآ 74 ؛ ( 21  ) ءایبنا هیآ 83-81 ؛ ( 11  ) دوه هیآ 35-28 ؛ ( 29  ) توبکنع 160 ؛
هیآ ( 5  ) هدئام - 21 ص258 . ج103 ، راونالاراحب ، - 20 ص255 . نامه ، ص249 ؛ ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 19 ص67 . ج79 ، راونالاراحب ،

هیآ 35. ( 33  ) بازحا هیآ 68 ؛ ( 25  ) ناقرف هیآ 5 ؛ ( 23  ) نمؤم ر.ك : - 24 ص354 . نامه ، - 23 ص343 . ج73 ، راونالاراحب ، - 22 . 32
هیآ ( 5  ) هدئام - 28 هیآ 2 . ( 24  ) رون - 27 هیآ 32 . ( 17  ) ءارسا - 26 هیآ 12 . ( 66  ) میرحت هیآ 34،32،28،23 ؛ ( 12  ) فسوی ر.ك : - 25

-31 ص369 . ج73 ، راونالاراحب ، - 30 ءارـسا . هروس  هیآ 30 ، لـیذ  ص638 ، ج6 ، ناـیبلا ، عمجم  ج77،ص58 ؛ راونـالاراحب ، - 29 . 38
ص39. ج4 ، هنومن ، ریسفت  - 35 هیآ 85 . ( 4  ) ءاسن - 34 ص63 . ج11 ، راونالاراحب ، - 33 هیآ 19 . ( 24  ) رون -32 ص21 . ج79 ، نامه ،

. همیرک هیآ  لیذ  ص213 ، ج1 ، یمقلا ، ریسفت  - 38 هیآ 61 . ( 10  ) سنوی - 37 هیآ 25 . ( 16  ) لحن - 36

الب لوزن  لماع  .7

هراشا

لیاسو بابـسا و  ور  نیا  زا  تساهنآ ؛ يدـبا  تداعـس  لامک و  تیادـه ، وا  فدـه  دراد و  تیاهن  یب  تبحم  رهم و  اه  ناـسنا  هب  دـنوادخ 
نورد رد  دوخ  يارب  يا  هدـنیامن  وگ و  نخـس  ظعاو ، یناسنا  ره  يارب  تسا . هدومن  مهارف  فدـه  نیا  هب  لین  تهج  اهنآ  يارب  ینوگانوگ 

نانآ تسا . هداد  رارق  ینامـسآ  ياه  باتک  ایـصوا و  ناربمایپ ، قیرط  زا  تعیرـش  یحو و  مان  هب  نوریب  رد  نادـجو و  ترطف و  لقع ، مان  هب 
رد یقیقح ، تداعـس  ناروآ  مایپ  یعقاو و  نارگ  تحیـصن  نیا  هب  ندرپس  ناج  شوگ  اب  دنتـسه ، يدـبا  یتخبـشوخ  لاـمک و  ناـهاوخ  هک 
اما دـنبای . تسد  يدـبا  يراگتـسر  نما  لحاس  هب  هداد و  تاجن  ایند  ینافوط  جاوما  زا  ار  دوخ  یناسآ  هب  ات  دـندمآرب ، یهلا  تعاطا  ددـص 
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ترخآ رب  ار  رذـگدوز  يایند  دنرامـش و  یم  مدـقم  یهلا  تساوخ  اهروتـسد و  رب  ار  یناوهـش  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  سوه و  هک  ناـنآ 
ارف تداعـس  تقیقح و  تمـس  هب  ررکم  ار  نانآ  شا  هنامیکح  هدارا  نارک و  یب  فطل  ساسا  رب  میلح  دنوادخ  دنهد ، یم  حیجرت  راگدنام 
ماگ تیـصخش ، يالتعا  قح و  ریـسم  رد  دـنیآ و  دورف  یهاوخدوخ  یـشکرس و  رورغ و  بکرم  زا  هدـمآ و  دوخ  هب  دـیاش  اـت  دـناوخ ، یم 

یهاـگ دـنادرگ . یم  رادروخرب  ینورب  ینورد و  ینیوکت  ياـه  تیادـه  عاونا  زا  شا  هیحور  لاـح و  بساـنت  هب  ار  سک  ره  اذـل  دـنرادرب ،
رادروخرب نوریب  زا  ناوارف  ياه  تمعن  رتشیب و  فطل  تمحر و  زا  نورد ، رد  تاریخ  هب  ررکم  ياـه  شیارگ  داـجیا  زا  هتـشذگ  ار  ناـسنا 

هراپ لمعلا  سکع  هجیتن و  هب  ار  وا  یهاگ  دوش و  دوخ  تمعن  یلو  عیطم  رازگ و  ساپس  هتشگ و  رادیب  معنم  رکش  هزیگنا ي  اب  ات  دنک ، یم 
، ددرگ یم  راکشآ  نآ  لاثما  هودنا و  مغ و  رقف و  اهدوبمک ، راوگان ، ثداوح  اه ، يرامیب  لکـش  هب  هک  دنک  یم  تازاجم  شناهانگ  زا  يا 
زا شدارفا  زا  یهورگ  هک  يا  هعماـج  هب  تبـسن  هک  ناـنچ  مه  دوش . رقتـسم  نآ  رد  میلـست  عـضاوت و  هدـش و  جراـخ  يو  بلق  زا  ربـکت  اـت 
یم تاکرب  تمعن و  یناوارف  تینما و  شمارآ ، یهاگ  دنا ، هدروآ  يور  یهلا  ياهروتـسد  زا  یـشکرس  نایـصع و  هب  هتفاترب و  رـس  تعاطا 

یناهگان ياه  گرم  تراغ و  لتق و  ینماان ، دیدش ، ياه  نافوط  لیس ، هلزلز ، دننام  اه ؛ تبیـصم  اهالب و  زا  یخرب  راتفرگ  یهاگ  دشخب و 
تیصعم و تلذ  زا  هدش ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دیاش  ات  دنک  یم  تساهنآ ، ياوران  رادرک  قالخا و  زا  یـضعب  هجیتن  باتزاب و  هک  هریغ  و 

يورُخا یخزرب و  باذع  ای  هدش و  كاپ  ناهانگ  زا  دـنا ، هدـش  یثداوح  نینچ  ینابرق  رگا  ای  و  دـننک ، ور  یگدـنب  تعاط و  تزع  هب  هانگ 
تمحر و اب  هک  تسا  نآ  یهلا  تیادـه  رد  لصا  دوب . دـنهاوخ  یهلا  تمحر  دوخ ، نطاب  رد  زین  اهالب  نیا  ور  نیا  زا  دـبای . فیفخت  اـهنآ 

يا 1 ؛) «) هبـضغ هتمحر  تقبـس  نم  ای  : » میناوخ یم  اعد  رد  هک  نیا  امک  دـهد ؛ رارق  لماکت  اوقت و  فافع و  ریـسم  رد  ار  اه  ناـسنا  تمعن ،
، همه نیا  اب  تسا . عرف  وا  بضغ  طخس و  لصا و  دنوادخ ، فطل  تمحر و  نیاربانب  تسا . هتفرگ  یشیپ  شبـضغ  رب  شتمحر  هک  ییادخ 
وا زیمآرهق  ياهروتـسد  شنیرفآ و  ماظن  رد  وا  مشخ  تسوا . تمحر  رهم و  نیع  وا  بضغ  تسا و  تبحم  تمحر و  زین  یهلا  بضغ  نطاب 
هک اـج  نآ  زا  ینعی  تسوا ؛ هناـمیکح  تمکح  ساـسا  رب  مه  یهلا  بضغ  تمحر و  تسوا و  تـمحر  لـصا  عباـت  عرف و  نـید ، ماـظن  رد 

يدام ياه  تذل  نیرفآ و  تلفغ  لماوع  رطاخ  هب  مدرم  رتشیب  دننک و  ریـس  يدبا  تداعـس  لامک و  يوس  هب  اه  ناسنا  دهاوخ  یم  دـنوادخ 
زیمآرهق ياهروتسد  اب  زج  دندرگ و  یم  فرحنم  یلماکت  ریس  زا  هدرپس ، یـشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  يالاو  فده  تمظع و  رذگدوز ،

لامعا زا  یـضعب  باتزاب  هجیتن و  هک  نآ ـ  لاـثما  لاـم و  دـنزرف و  ناـج و  مسج و  رد  تبیـصم  ـالب و  اـب  وس و  کـی  زا  تعیرـش  ماـظن  رد 
ناشناهانگ راثآ  زا  یـضعب  تافاکم  تازاجم و  اب  ایند  رد  ار  اـهنآ  ور  نیا  زا  دـنوش ؛ یمن  هبنتم  رگید  يوس  زا  تقلخ  ماـظن  رد  تساـهنآ ـ 

. دهد یم  رادشه 

ثداوح لامعا و  نیب  هطبار ي 

تکرح و لاح  رد  یتسه ، ربدـم  هنامیکح ي  تیـشم  ساسا  رب  هک  تسا  يا  هتـسویپ  مه  هب  دـحاو و  هنودرگ  ماظن و  کی  تقلخ  هاگتـسد 
تیفیک رد  وا  حیحـص  ریغ  اـی  حیحـص  تکرح  اذـل  تـسا ، یتـسه  ملاـع  لـک  زا  یئزج  و  نآ ، زا  يا  هرهم  زین  ناـسنا  دـشاب و  یم  شدرگ 

رد زین  وا  دـب  ای  کین  لامعا  دـنک ، یم  رثا  ناسنا  يور  رب  ملاع  ثداوح  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  دراذـگ ؛ یم  ریثأـت  تقلخ  هاگتـسد  شدرگ 
بوخ زین  یتسه  ماظن  دـنک ، لمع  تسا  شنیرفآ  لـک  اـب  گـنهامه  هک  شیوخ  تقلخ  ترطف و  اـب  قباـطم  ناـسنا  رگا  تسا . رثؤم  ملاـع 
دهاوخ شدرگ  دب  زین  شنیرفآ  هاگتسد  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوش . یم  لزان  نیمز  نامسآ و  تاکرب  عقوم  هب  هجیتن  رد  دنک ؛ یم  تکرح 

هتـشاذگ و بولطمان  لمعلا  سکع  یمدآ  ندـب  نامزاس  رد  ملاسان  ياذـغ  هک  هنوگ  نامه  دـش ؛ دـهاوخن  لزان  بوخ  نآ  تاـکرب  دومن و 
رد دراذگ و  یم  ءوس  ریثأت  نادجو  لقع و  ترطف و  ماظن  رب  زین  هانگ ـ  حور ـ  مومـسم  ياذغ  دوش و  یم  نآ  یعیبط  شنکاو  راتفرگ  ناسنا 

اهنآ هدنزاس  تاکیرحت  اه و  شیارگ  اه و  ییامنهار  فیعـض و  جیردت  هب  اهنیا  رون  تیـصعم ، رارمتـسا  ملاسان و  هیذغت ي  رارکت  تروص 
. تسا لحارم  نیا  خـلت  جـیاتن  زا  یکی  اهنآ  بلـس  ای  یهلا  تاقیفوت  شهاک  هک  دـسرب ، فقوت  یـشوماخ و  هلحرم  هب  ات  دـبای ، یم  شهاک 
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هب دسر  یم  امـش  هب  یبتیـصم  ره  ٍریثک ؛» نَع  وفعَی  مُکیدـیأ و  تبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیـصُم  نِم  مَُکباصأ  امو  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
رایسب ناهانگ  زا  تشذگ  وفع و  ( 2 . ) دنک یم  وفع  مه  ار  دب  لامعا  زا  يرایـسب  لجوزع  دنوادخ  دیداد و  ماجنا  هک  تسا  یناهانگ  رطاخ 

یم نابرهم  دـنوادخ  ترفغم  وفع و  لومـشم  دـهد و  یم  ماجنا  ناسنا  هک  تسا  یکین  لامعا  تانـسح و  یهلا و  مرک  فطل و  رطاخ  هب  زین 
یم هعماج  ریگ  نماد  هک  ییاهالب  هراب ي  رد  ( 3 . ) دوش یم  ناهانگ  ندرب  نیب  زا  ثعاب  وکین  لامعا  تائّیّسلا ؛» نبِهُذی  ِتانسَحلا  ّنإ  : » دوش

یکـشخ و رد  داسف  نوعِجرَی ؛» مُهّلَعل  اولِمَع  يّذلا  َضَعب  مُهَقیُذِیل  ِساّنلا  يدیأ  تبَـسک  امب  رحَبلا  ّربلا و  یف  ُداسَفلا  َرهَظ  : » دـیامرف یم  دوش 
هک ار  یناهانگ  لامعا و  زا  یضعب  شنکاو  هجیتن و  ات  دوش  یم  راکـشآ  دندرک  هریخذ  بسک و  دوخ  يارب  مدرم  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ایرد 

ناهانگ هطـساو ي  هب  ایرد  رد  هژیو  هب  داسف ؛ تیفیک  زا  يا  هنومن  هب  ع )  ) قداص ماما  ( 4 . ) دندرگزاب دیاش  دناشچب  اهنآ  هب  دـنا  هداد  ماجنا 
ُبونُّذــلا ِتُرثـک  اذإ  کـلذ  ِّربـلا و  رحبلا و  یف  ُداـسِفلا  رهظ  ُرطملا  َّفـک  اذإـف  ِرطملـاـِب  رحَبلا  ِباوَد  ُتاــیح  دــیامرف : یم  هدرک و  هراــشا 

نیا دوش و  یم  رهاظ  یکـشخ  اـیرد و  رد  داـسف  دراـبن  ناراـب  هک  یناـمز  تسا ، ناراـب  ببـس  هب  ییاـیرد  تادوجوم  یگدـنز  یـصاعملاو ؛
ياه تکرب  نتشادرب  بئاصم و  یعامتجا و  دسافم  زا  معا  هیآ ، رد  داسف  زا  روظنم  نیاربانب  ( 5 . ) دوش یم  دایز  ناهانگ  هک  تسا  یماگنه 

ِضرألاو و ِءامّسلا  نِم  ٍتاکرب  مِهیلَع  انحتََفل  اوّقتا  اونمآ و  يرُقلا  لهأ  ّنأ  ولو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ ینیمز  ینامـسآ و 
نیمز نامسآ و  تاکرب  ياهرد  دننک  هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  لها  رگا  نُوبـسکَی ؛» اوناک  امب  مُهانذخأَف  اوبّذک  نکل 

تایاور تایآ و  ( 6 . ) میدرک تازاجم  ناشلامعا  هطـساو  هب  ار  اهنآ  زین  ام  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  نکل  میاشگ و  یم  اهنآ  يور  هب  ار 
تاریخ و هک  نیا  دنک و  یم  نییبت  ار  ناسنا  یگدنز  ینیوکت و  ماظن  رـش ـ ای  ریخ  ثداوح ـ  اب  دـب ـ  ای  بوخ  لامعا ـ  نیب  طابترا  هک  رگید 
يدرف و تشز  لامعا  ناهانگ و  هک  نیا  رگم  تسا ، شزیر  لاـح  رد  ناـسنا  هژیو  هب  ملاـع ، تاـقولخم  رب  هتـسویپ  يداـم  يونعم و  تاـکرب 

یثداوح تروص  هب  ناهانگ  زا  یـضعب  راثآ  دوش . هتـشادرب  هعماج  ناـسنا و  یگدـنز  زا  تکرب  ریخ و  ددرگ و  اـهنآ  لوزن  عناـم  یعاـمتجا 
ندـمآ دـیدپ  تمحر و  ناراب  ندـشن  لزان  هجیتن  رد  یـضرا  يوج و  عاضوا  رد  لالتخا  بجوم  ای  دـسر و  یم  ناسنا  هب  ًامیقتـسم  راوگان ،
هنومن هک  نانچ  دزادـنا ؛ یم  رطخ  هب  ار  اه  ناسنا  یعیبط  تایح  دوش و  یم  رگید ، رورـش  هلزلز و  لیـس ، دـیدش ، ياه  نافوط  یلاسکـشخ ،

لمع تافاکم  زا  وج  وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدـنگ  میا . هدـید  ای  هدینـش  مه  یناوارف  ياه  هنومن  دراد و  دوجو  میرک  نآرق  رد  يدایز  ياه 
يور هب  ار  شتاکرب  نیمز  نامـسآ و  جـع )  ) يدـهم ماـما  ترـضح  همیرک  تلود  رد  هک  نیا  تلع  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  وشم  لـفاغ 
نّمم ُرثکأ  ِبونّذلاب  ُتوُمَی  نَم  دندومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  دـیاشگ . یم  يرـشب  يوجادـخ  دـحوم و  هعماج ي 

طابترا نیا  ( 7 . ) دـنور یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  دـنریم  یم  ناهانگ  هطـساو  هب  هک  یناسک  لاجآلِاب ؛ ُتومی 
بیـسآ ندروخ و  نیمز  بجوم  هک  ییاپ  شزغل  یتح  ای  دوش  یم  دراو  ناـسنا  ندـب  رب  هک  یـشارخ  تاـیاور  رد  هک  تسا  يوق  ناـنچ  نآ 

یمن دراو  ناسنا  رب  يا  هشدخ  چیه  ٍبنذب ؛... ّالإ  ٍمدَق  ِهَبکن  و ال  ٍدوع ، ِشدَخ  نِم  ام  : ... تسا هتـسناد  هانگ  تارثا  زا  دوش ، یم  ناسنا  ندید 
اه بیـسآ  اه و  تبیـصم  نیا  بیترت  نیدب  ( 8 «. ) تسا هدزرـس  وا  زا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  رگم  دوش  یمن  داـجیا  ییاـپ  شزغل  چـیه  دوش و 

کبـس ار  ناهانگ  راب  دوش و  یم  بوسحم  زین  ناهانگ  هرافک  تسا ، هدنیآ  هب  تبـسن  رادشه  يرادیب و  بابـسا  لماوع و  هک  نیا  رب  هوالع 
. تسا یهلا  نومزآ  زین  هعماج  درف و  يارب  هک  نیا  نمض  دنک . یم 

تربع سرد 

رد دیامن . هبوت  عرـضت و  وا  هاگرد  هب  هتـشگزاب و  دنوادخ  يوس  هب  هتفرگ و  تربع  یعامتجا  يدرف و  بئاصم  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم 
یم رادیب  هچ  رگ  یـضعب  اما  دـننک . یم  ناربج  ار  اه  هتـشذگ  قح ، ربارب  رد  میلـست  حوصن و  هبوت  نمـض  هدـش و  رادـیب  يا  هدـع  نایم  نیا 

. دنریگ یم  رس  زا  ار  تیصعم  دّرمت و  هار  هتـشگ و  لفاغ  زاب  یهلا ، ياه  تمعن  هب  ندیـسر  تالکـشم و  يراتفرگ و  عفر  زا  سپ  اما  دنوش ،
، یهلا تازاجم  ندیـسرارف  زا  لبق  هک  نیا  رگم  دنـشاب ، دوخ  تشز  لاـمعا  راـب  تبکن  ياهدـمآ  یپ  هدـهاشم ي  رظتنم  دـیاب  يدارفا  نینچ 
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شیاهروتـسد میلح و  دـنوادخ  ربارب  رد  هتـشگن و  رایـشوه  هاگ  چـیه  هک  دنتـسه  ییاهنآ  موس  هورگ  دـنوش . رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ًاعقاو 
ینورد و ررکم  ياه  تیاده  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ  نیا  دـنتخادرپن . هبانا  هیرگ و  عرـضت و  هب  وا  هاگـشیپ  رد  دـندشن و  عضاوتم 
هک دنهد  یم  همادا  دوخ  نایغط  هانگ و  رب  ردق  نآ  هدـماین و  دوخ  هب  دـیادش  بئاصم و  هدـهاشم  یعیرـشت و  ینیوکت و  ياهراطخا  ینورب ،
رد اهنآ  تشز  لامعا  دـندرگ و  یم  التبم  بلق  تواسق  هب  هتـشگ و  کـیرات  هایـس و  اـهنآ  بلق  حور و  هحفـص  ماـمت  هاـنگ ، ترثک  رثا  رد 

هدرک راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  هورگ  نیا  دنوادخ  دنراذگ . یمن  یقاب  دوخ  تیاده  يارب  یهار  چـیه  دـنک و  یم  هولج  وکین  ابیز و  ناشرظن 
ات دـهد  یم  رارق  دـشاب ـ یم  باذـع  تمقن و  شنطاب  یلو  تسا  هافر  تمعن و  شرهاظ  هک  لماک ـ  هافر  ناوارف و  ياه  تمعن  رد  ار  اهنآ  و 

، یناهگان روط  هب  یهفرم  یگدنز  نینچ  بلـس  تسا  یهیدب  ( 9 . ) دنوش راتفرگ  ناشلامعا  تخـس  تازاجم  هب  ناهگان  هتـسب و  لد  اه  نادب 
رد قرغ  هک  تشادنپ  دیابن  نیاربانب  تسا . ایند  نیا  رد  نانآ  يارب  یحور  هجنکـش ي  تیاهن  نیا  دوب و  دهاوخ  كانرد  ناسنا  يارب  تخس 

يدونـشخ هناشن ي  يراکتـسرد و  یکاپ و  رب  لیلد  برغ ـ  يایند  دـننامه  یتلم ـ  ای  درف  کی  يارب  رورـس  تذـل و  یناوارف  تمعن و  زاـن و 
هانگ راب  زا  ناشتـشپ  هک  تسا  نآ  شتبقاع  ماجنارـس و  اهنآ  ندـشن  تازاجم  اهنآ و  هب  نداد  تلهم  هکلب  تسا ، ناـنآ  زا  ملاـع  راـگدرورپ 

دنـشاب و هدوب  رـصقم ـ هن  رـصاق ـ لهاج  هک  یناسک  رگم  دنوش ، هدنکفا  تساهنآ  راظتنا  رد  هک  یتخـس  باذـع  رب  سپـس  هتـشگ و  نیگنس 
ٌریخ مَُهل  یلُمن  اّمنأ  اورفَک  نیّذلا  ّنبـسحَی  الو  : » دیامرف یم  هدومن و  حیرـصت  نادب  دیجم  نآرق  هک  نانچ  دشاب ؛ هدـشن  مامت  اهنآ  رب  تجح 
رگا هک  دننکن  نامگ  دنتفرگ ـ شیپ  نایصع  درمت و  هارو  دندش ـ رفاک  هک  اهنآ  نیهُم ؛» ٌباذع  مهل  ًامثإ و  اودادزِیل  مهل  یلُمن  اّمنإ  مِهـسُفنأل 

يا هدـننک  راوخ  باذـع  دـنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  تبقاع  ات  میهد  یم  تلهم  نانآ  هب  انامه  تسا ، اـهنآ  عفن  هب  میهد  یم  تلهم  ناـنآ  هب 
(10 . ) دشاب یم  نانآ  يارب 

یهلا نومزآ  تبیصم و 

ییافوکش هزیگنا ي  هب  هتشاد و  یهلا  ناحتما  هبنج ي  ًافرص  دوش ، یم  ناسنا  ریگ  نماد  هک  ییاه  یتخس  تالکـشم و  بئاصم و  زا  یـضعب 
دارفا ندش  هتخانش  فده  هب  ای  و  ( 11  ) یهلا نارکیب  تمحر  زا  رتشیب  يدنم  هرهب  لامک و  هب  ندیسر  ماقم و  عیفرت  هجیتن  رد  اهدادعتـسا و 
تسا نارگید  دوخ و  تخانش  يارب  یکحم  رایعم و  اه ، یتخس  بئاصم و  ینعی  تسا ؛ اهنآ  ياهاعدا  تقادص  مدع  تقادص و  دب ، کین و 

ياه ناسنا  شاف و  ار  نورد  رارسا  تافـص و  اریز  دنتـسه ، يراتفر  یقالخا و  یتدیقع و  يرکف و  تهج  زا  یتیـصخش  تیعقوم  هچ  رد  هک 
لاـمعا و رد  دارفا  تاـیحور  تافـص و  هک  تسا  نآ  یهلا  تاـناحتما  موس  هزیگنا  ( 12 . ) دزاس یم  زیامتم  صلاـخان  كاـپان و  زا  ار  كاـپ 

هنرگ و  ( 13  ) دننیبب باقع  ای  باوث  ناشرادرک  لامعا و  هلیـسو ي  هب  دـنک و  ادـیپ  روهظ  تسا ـ  باقع  باوث و  قاقحتـسا  رایعم  هک  راتفر ـ
یم قلعت  اهنآ  هدـنیآ ي  تاین و  رئامـض و  هب  یتح  وا  تیاهن  یب  لمع  و  ناـشدوخ ؛ زا  مدرم  هب  تسا  رت  هاـگآ  رتاـناد و  ناحبـس ، دـنوادخ 

یبئاصم ًابلاغ  يداع  دارفا  هک  تسا  ناهانگ  زا  يا  هشوگ  يویند  لمعلا  سکع  ینیوکت و  راثآ  ثحب ، دروم  ياه  بیـسآ  بئاصم و  دریگ .
یخرب طابترا  تسا . یتیبترت  فده  هب  هدنیآ و  هب  تبـسن  رادـشه  رطخ و  گنز  عقاو  رد  هک  تسا  مسق  نیا  زا  دوش  یم  اهنآ  ریگ  نماد  هک 

رد هللاءاش ـ  نإ  ای ـ دش و  حرطم  اج  نیا  ات  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هچ  نآ  مامت  هک  نانچ  دشاب ؛ یم  مولعم  دوخ ، ینیوکت  راثآ  اب  لامعا  زا 
عطق طابترا  لثم  تسا ، هتخانـشان  مه  یخرب  یلو  تسا . یباجحدـب  يدـیقال و  موش  باـتزاب  ینیوکت و  راـثآ  دوش ، یم  ناـیب  ثحاـبم  هیقب 

هک نانچ  دنوش . هتخانـش  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هچ  رگ  میراد ، نآ  هب  ملع  یحو ، قیرط  زا  ًالامجا  ام  نآ و  رئاظن  رمع و  یهاتوک  اب  محر 
یملع هیرظن  قبط  دـهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  يدـب  ای  کین  یلمع  ره  هک  ارچ  تسا ، تباث  طابترا  نیا  زین  لقع  لیلد  ناهرب و  ياـضتقم  هب 
دوجو رد  هک  دراد  ییوس  اـی  وکین  راـثآ  هکلب  هدوبن ، هدوهیب  ملاـع  رد  يدوجوم  چـیه  دور و  یمن  نیب  زا  تسا و  دوـجوم  ملاـع  رد  یعطق 

. تسا کیدزن  دـنویپ  هطبار و  وا  یگدـنز  ینیوکت و  ثداوح  اب  ناسنا  لامعا  نایم  نیاربانب  دراذـگ . یم  ریثأت  ملاع  وا و  یگدـنز  ناـسنا و 
داسف و ثعاب  یناطیـش  تشز و  لامعا  دوش و  یم  وا  رب  يدام  يونعم و  تاـکرب  اـه و  تمعن  ندـمآ  دورف  ثعاـب  هنادنـسپادخ  ياـهراتفر 
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ياهزارف رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  هنوگ  ناـمه  ددرگ ؛ یم  یگدـنز  رد  یهلا  تاـقیفوت  تاـکرب و  بلـس  تبکن و  تبیـصم و 
یناهانگ دنرد ؛ یم  ار  یکاپ  تمـصع و  ياه  هدرپ  هک  یناهانگ  دنا : هدرک  میـسقت  مسق  دنچ  هب  ار  ناهانگ  لیمک ، فیرـش  ياعد  نیزاغآ 

عنام هک  یناهانگ  دننک ؛ یم  بلـس  ناسنا  زا  هداد و  رییغت  ار  اه  تمعن  هک  یناهانگ  دنوش ؛ یم  یهلا  ياه  باذـع  تمقن و  لوزن  ثعاب  هک 
ترفغم ششخب و  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ناگدننک  اعد  و  دندرگ . یم  تبیصم  الب و  لوزن  ثعاب  هک  یناهانگ  دنوش و  یم  اعد  تباجتسا 

، تسا تعیرش  یحو و  ترطف ، لقع و  رظن  دروم  هک  یباجح  تفع و  هب  تبسن  نانز  زا  یضعب  ییانتعا  یب  هک  نیا  هجیتن  دننک . یم  ار  اهنآ 
تشاد و دهاوخ  لابند  هب  نانز  نیا  صوصخ  يارب  ار  یموش  راثآ  یعامتجا ، دسافم  زا  هتشذگ  هک  تسا  یگرزب  ناهانگ  اوران و  لامعا  زا 

نانآ یهلا ، یشوپ  هدرپ  تشذگ و  وفع و  زا  هدافتـساءوس  و  اه ، فطل  اه ، هظعوم  اه ، تیاده  اب  اهنآ  ندشن  هبنتم  زا  سپ  نابرهم ، دنوادخ 
تبیـصم هب  هدرک و  تازاجم  هدـش ، نآ  رب  بترتم  عامتجا  رد  هک  یناهانگ  دوخ و  كاپان  ياـهراتفر  نیا  باـتزاب  راـثآ و  زا  یـضعب  هب  ار 

فافع ریسم  رد  هتشگ و  هاگآ  رادیب و  دیاش  ات  ( 14 ، ) دنک یم  التبم  رورش ، نیا  لاثما  اهنآ و  لام  ای  وربآ و  دنزرف ، ناج ، مسج و  رد  ییاه 
تبهوم تعیرـش ، نید و  ترطف ، لقع و  قیرط  زا  یهلا ـ  یپ  رد  یپ  ياه  تیاده  زا  سپ  هک  نآ  رگم  دـنریگب . رارق  یهلا  تعاطا  اوقت و  و 

، نانآ هب  نداد  تلهم  زا  هافتـساءوس  بئاصم و  ناهانگ و  هیجوت  اهنآ و  هب  ییاـنتعا  یب  و  یهلا ـ  ياهرادـشه  اهدـیدهت و  اـه ، تمعن  اـه و 
هبنتم تروص  رد  هتشگ و  رورـسم  اهنآ  هب  ات  دیامن  هافر  فلتخم و  ياه  تمعن  زا  رادروخرب  هدرک و  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دنوادخ 

تمعن و ینعی  دوش ؛ یم  هدـیمان  جاردتـسا »  » نید گنهرف  رد  نیا  هک  دـشاب ، كاـندرد  تازاـجم  تمعن و  بلـس  يارب  يا  همدـقم  ندـشن 
ترـضح اذل  دناشک . یم  ربکا  باذع  يوس  هب  ار  ناسنا  جیردت  هب  هک  تسا  باذع  تمقن و  اه ، تمعن  نیا  نطاب  نوچ  یجیردـت . باذـع 

وُهَف یصاعملا  عم  معّنلا  کیلع  ُعباُتی  هناحبُـس  هللا  تیأر  اذإ  َکظقیأ ، وهَف  َءالَبلا  کیلع  ُعباُتی  هَناحبُـس  هللا  تیأر  اذإ  : » دندومرف نینمؤملاریما 
ینامز دنک . رایشوه  هبنتم و  ار  وت  دهاوخ  یم  دتسرف  یم  تبیصم  الب و  وت  رب  یپ  رد  یپ  ناحبـس  يادخ  يدید  هک  ینامز  کل ؛» ٌجاردتـسا 

(15 . ) تسا وت  يارب  جاردتسا  نیا  سپ  دهد ، یم  تمعن  وت  هب  یپ  رد  یپ  ناهانگ ، دوجو  اب  ناحبس ، يادخ  يدید  هک 

 : اه تشون  یپ 

زا لقن  هب  ج16،ص210 ، نازیملا ، ریسفت  - 5 هیآ 41 . (30  ) مور - 4 هیآ 114 . (11  ) دوه - 3 هیآ 30 . ( 42  ) يروش - 2 نانجلا . حیتافم  - 1
هیآ 30، لـیذ  ج9،ص41 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  - 8 بنذ . هداـم  ج3،ص217 ، راحبلا ، هنیفـس  - 7 هیآ 96 . (17  ) فارعا - 6 یمق . ریـسفت 

هیآ (3) نارمع لآ  - 10 هیآ 95-94 . (7) فارعا 42-44 ؛ هیآ (6  ) ماعنا هیآ 51-41 ؛ (39) رمز ياـه  هروس  ر.ك : - 9 يروش . هکراـبم  هروس 
ج78،ص52. راونالاراحب ، - 14 هرامش 93 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 13 هیآ 179 . نامه ، - 12 هیآ 154 . نامه ، ر.ك : - 11 . 178

ج1،ص489. همکحلا ، نازیم  - 15

تیناسنا لتق 

هراشا

هک یمالسا ، یناسنا و  نوئش  تریغ و  تفع ، تیاعر  مدع  یباجحدب و  يرابودنب ، یب  ياهدمآ  یپ  هدنیآ و  هتـشذگ و  ثحابم  هب  هجوت  اب 
، یـسنج ياه  فارحنا  هداوناخ ، هعماج و  رد  قالخا  داسف  اهنآ ، يدوبان  یحور و  يـالاو  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  مدـع  زا : تسا  تراـبع 

نآ هفـسلف ي  هانگ و  یب  ناسنا  نتـشک  هانگ  مرج و  ًالوا : دـید : دـیاب  تیناسنا ، طوقـس  هصالخ  اه و  شزرا  ندـش  نوگرگد  لـسن ، داـسف 
اب هسیاقم  لباق  نآ  باذـع  هانگ و  ای  تسوا  زا  یعیبط  تایح  نتفرگ  ناسنا و  کی  لـتق  فیدر  رد  تیناـسنا  لـتق  مرج  اـیآ  ًاـیناث : تسیچ ؟

خساپ ندش  نشور  تسا . هنوگچ  تیناسنا  نتـشک  رد  نانز  یباجحدب  يرابودنب و  یب  شقن  ًاثلاث : تسین ؟ ناسنا  نتـشک  تازاجم  باقع و 
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: تسا طونم  همدقم  ود  رکذ  هب  اه  لاؤس  نیا 

ناسنا تمظع 

نسحا  » ساسا رب  هک  تسا  نآ  دبسرس  لگ  شنیرفآ و  ماظن  دوجوم  نیرتدنم  شزرا  نیرترب و  یحو  هاگدید  زا  درم ـ نز و  زا  معا  ناسنا ـ 
وا دوصقم  لزنم  ناسنا و  يالعا  ییاهن و  فدـه  اما  تسا . یتسه  تادوجوم  مامت  جارعم  فدـه و  هدـش و  هدـیرفآ  هجو  نیرتهب  و  میوقت »

، ناسنا یتوکلم  حور  بلق و  زج  ار ، تیاهن  یب  لاـمک  نآ  شریذـپ  شیاـجنگ  تیفرظ و  يدوجوم  چـیه  تسوا و  اـب  تاـقالم  دـنوادخ و 
ياهدادعتـسا ياراد  یحور  تهج  زا  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخن  ناوـضر  اـقل و  تنج  هژیو  هب  تشهب  زج  ییاـهب  تـلع  نـیمه  هـب  درادـن و 

مالـسا سدـقم  نید  تایح  بآ  زا  دوشب و  یحو  رادرب  نامرف  هدومن و  ادـخ  یگدـنب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یهلا  یناسنا و  دنمـشزرا 
رد دنوادخ  نیـشناج  یهللا و  هفیلخ  ماقم  هتـسیاش ي  دـیآ و  لئان  تیناسنا  عیفر  هلق  هب  هدیـسر و  تیلعف  هب  وا  يرطف  ياهدادعتـسا  دـشونب ،

روط هب  ناسنا  نیاربانب  دوش ؛ یم  عقاو  هکئالم  ندش ) عقاو  هدجس  دروم   ) دوجسم ملعم و  هتشگ ، وا  تالامک  قالخا و  زا  يا  هنومن  نیمز و 
تسا و مرتحم  وا  ناج  یب  مسج  یتح  سومان و  وربآ ، نوخ ، ناج ، مسج ، ساسا  نیا  رب  تسا . یهللا  هفیلخ  ماقم  تیناسنا و  لـماح  يرطف 
زا جورخ  ملظ و  قاـفن ، رفک ، هک  نآ  رب  طورـشم  تسوا ، لـعفلاب  اـی  هوقلاـب  تیناـسنا  یتوـکلم و  حور  نآ  تـمرح  ساـپ  هـب  مارتـحا  نـیا 

. دوشن هریچ  وا  رب  یگدنب  تیدوبع و 

حور مسج و  گرم  تایح و 

تایح نامه  مسج  تایح  دنرادروخرب ؛ یـصاخ  گرم  تایح و  زا  مادـک  ره  هدوب ، یحور  یمـسج و  دـُعب  ود  ياراد  ناسنا  هک  اج  نآ  زا 
دراد و لثم  دـیلوت  یمـسج و  ّومن  دـشر و  يدام و  هیذـغت  هایگ ، نوچمه  ینعی  دـشاب ؛ یم  یناویح  یتاـبن و  تاـیح  کـی  هک  تسا  یعیبط 
هب اـی  یعیبط  گرم  هب  هچ  دـشاب ـ یم  یعیبـط  تاـیح  نیا  ندـش  بلـس  هب  زین  نآ  گرم  تسا و  تکرح  ساـسحا و  ياراد  ناویح  دـننامه 

افوکش يونعم و  ياهزاین  ندروآرب  حور و  نیناوق  تیاعر  هب  تسا  ناویح  ناسنا و  نایم  زرم  هک  حور  تایح  اما  دشاب .ـ هدوب  لتق  هلیسو ي 
يدیحوت ترطف  اب  اه  ناسنا  حور  دراد . یگتـسب  اهنآ  یلاعت  دشر و  یقالخا و  يونعم و  هوقلاب  ياه  ییاناوت  یلاع و  ياهدادعتـسا  نتخاس 

قلخ و تنیز  هب  نشور و  نامیا  رون  هب  ار  شیوخ  ناج  هدرک و  تکرح  ریـسم  نیا  رد  رگا  اذل  تسا ، هدش  هدـیرفآ  یهاوخ  قلطم  لامک  و 
یناحور و تایح  زا  دزاس ، هتـسارآ  هتـسیاش  حـلاص و  لامعا  یمالـسا و  یناـسنا و  بادآ  هب  ار  دوخ  مسج  دـیامن و  نیزم  هناـمیرک  يوخ 

بتارم وزج  دش  هراشا  نادب  هچ  نآ  هک  دـشاب  یم  یتاجرد  بتارم و  ياراد  یحور  تایح  عون  نیا  دـش . دـهاوخ  رادروخرب  یناسنا  لامک 
اب ياه  ناسنا  یترابع  هب  تسا . صقان  كدـنا و  حـلاص  لمع  فیعـض و  نامیا  نآ ، هجرد ي  نیرت  نییاـپ  نیرت و  لزاـن  تسا و  نآ  یلاـع 

عون نیا  زا  يرادروخرب  هزادنا ي  هب  درف  تیناسنا  دـنا . فلتخم  نآ  تاجرد  رد  دـنچ  ره  دـندرادروخرب ، يونعم  یحور و  تایح  زا  نامیا 
تایح زا  یحور ، تایح  تیناسنا و  تاجرد  زا  تیمورحم  نازیم  هب  نامیالا ، فیعـض  يداع و  دارفا  نیاربانب  تسا ؛ نآ  تاـجرد  تاـیح و 

رفاک و ياه  ناسنا  دـخرچ . یم  یناویح  ياه  تذـل  يداـم و  لـئاسم  روحم  لوح  رتشیب ، ناشیگدـنز  هدوب و  رادروخرب  یناویح  یهاـیگ و 
میلس و لقع  روحم  رب  هن  دشاب و  یم  یناویح  یناوهـش و  ياه  تذل  یناسفن و  زیارغ  هیاپ ي  رب  اهنت  ناشیگدنز  هک  زین ـ نانآ  لاثما  قفانم و 
، رفک هب  ناور  حور و  گرم  نیاربانب  دنتـسه ؛ یناحور  یناسنا و  تایح  دـقاف  دـندنم و  هرهب  یناویح  یهایگ و  تایح  زا  طقف  یهلا ـ  یحو 

وترپ رد  هدـیزگرب و  ار  مالـسا  نید  هک  یـسک  هراب ي  رد  میرک  نآرق  ساسا  نیا  رب  دراد . یگتـسب  هانگ  باکترا  یقالخا و  لیاذر  قافن و 
شخب ینارون  قیرط  نیدـب  تسا و  هدیـسر  یناـسنا  یحور و  تاـیح  یلاـع  هجرد ي  هب  نآ  یناروـن  شخب و  تاـیح  ياهروتـسد  هب  لـمع 

تاُملُظلا یف  ُُهلثَم  نمک  ِساّنلا  یف  ِهب  یشمَی  ًارون  َُهل  انلعج  ُهانییحأَف و  ًاتیم  ناک  نَم  وأ  : » دیامرف یم  تسا ، هتشگ  مدرم  رگ ، تیاده  هعماج و 
دننامه دورب ، هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  شیارب  يرون  میدرک و  هدنز  ار  وا  سپس  دوب  هدرم  هک  یسک  ایآ  اهنم ؛» ٍجراخب  سیل 
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بتارم هب  لوصو  يارب  نامیا  اب  ياه  ناسنا  قیوشت  تهج  رگید  ياج  رد  ( 1 ( ؟ ددرگن جراخ  نآ  زا  هدوب و  اه  یکیرات  رد  هک  تسا  یسک 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  مُکییُحی ؛» اِمل  مُکاعد  اذإ  لوسّرلل  اُوبیجَتسا هللا و  اونمآ  نیّذلا  اهُّیأ  ای  : » دیامرف یم  یحور  تایح  نامیا و  یلاع 

زا ( 2 . ) دناوخ یم  دوش ، یم  امـش  تایح  هیام  هک  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  هک  ماگنه  نآ  دینک ، تباجا  ار  ص )  ) ربمایپ ادخ و  توعد  دیا ،
هنوگ نیا  هک  ار  یناسک  هتـسناد و  نیتسار  ناگدنز  دـننک ، یم  تباجا  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنراد و  اونـش  قح  شوگ  هک  ار  يدارفا  یفرط 
ربارب رد  درادن و  رثا  اهنآ  رد  قح  فرح  هک  دناد  یم  ییامن  هدنز  ناگدرم  دنا ، هدومن  مورحم  یناحور  یناسنا و  تایح  زا  ار  دوخ  هدوبن و 

ُمُُهثعبَی یتوملاو  َنوُعمـسَی  نیّذلا  ُبیجَتـسَی  اّمنإ  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دننک ، یم  راتفر  ناج  یب  ناگدرم  ناسب  یهلا ، ياهروتـسد  نآرق و 
هتخاس هابت  ار  دوخ  یتوکلم  حور  هک  یناسک  ناگدرم ـ  اما  دنراد ، اونش  شوگ  هک  دننک  یم  تباجتـسا  یناسک  اهنت  نوعجُری ؛» ِهیلإ  ُّمث  ُهللا 

. دنوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  دنک  یم  هدنز  تمایق ـ  رد  ار ـ اهنآ  دنوادخ  دـنا ـ هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  ياونـش  قح  شوگ  و 
يرادیب و هلیـسو ي  زج  تایآ  نیا  نیرفاکلا ؛» یلع  ُلوقلا  ّقحَی  ًاّیح و  َناک  نم  َرِذُنِیل  ٌنیبُم  ٌنآرق  ٌرکذ و  الإ  وُه  نإ  : » دـیامرف یم  زاب  و  ( 3)

نانآ رب  باذع  نامرف  و  دشاب ) نارفاک  يارب  یتجح  مامتا  رادشه و  و   ) دنک فئاخ  راذنا و  دـنا ، هدـنز  هک  يدارفا  ات  تسین . راکـشآ  نآرق 
ـ  تسا هدومن  روهظ  تیالو  تلاسر و  نآرق و  هرهچ ي  رد  هک  ار ـ نید  هب  لـمع  ناـمیا و  اـهنیاریاظن ، تاـیآ و  نیا  سپ  ( 4 . ) ددرگ ملسم 

تلاصا هب  هجوت  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرمش  یقیقح  ناگدرم  ار  نارفاک  یعقاو و  ناگدنز  ار  نیتسار  نانمؤم  هتـسناد و  حور  تایح  هیام ي 
نیا زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هدنز ي  دشاب و  یم  یقیقح  یناگدنز  هکلب  تایح و  نیرتهب  لصا و  یحور  تایح  ندـب ، ندوب  عرف  حور و 
نیمز يور  رب  هچ  رگ  دشاب ، مورحم  نآ  زا  هک  تسا  یسک  یعقاو  هدرم ي  دشاب و  نوفدم  كاخ  ریز  دنچ  ره  دشاب ، رادروخرب  تایح  عون 

نارفاک هیبش  راتفگ  راتفر و  رد  هتفرگ و  هلصاف  ع )  ) وا ترتع  و  ص )  ) ربمایپ نآرق ، زا  هک  هزادنا  ره  هب  نامیا ، اب  ناملـسم و  دارفا  دورب . هار 
، همدقم ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنوش . یم  راتفرگ  نارفاک  ياه  باذع  زا  يا  هراپ  هب  دنوش و  یم  بوسحم  هدرم  هزادـنا  نامه  هب  دـنوش ،

یـسک مرج  ای  تسا  رتشیب  دبای ، یم  نایاپ  شا  یعیبط  تایح  هدش و  ادج  وا  ندب  زا  حور  دـشک و  یم  ار  يدرف  هک  یـسک  هانگ  مرج و  ایآ 
نوفدم یهارمگ  فارحنا و  داسف ، راز  نجل  ریز  رد  ار  اه  ناسنا  یتوکلم  حور  هدوب و  دارفا  یحور  تایح  هدـننک ي  دوبان  حور و  لتاق  هک 

ناسنا ندب  لتاق  ناوت  یم  هک  یماگنه  ایآ  و  دارفا ؟ تیناسنا  فرش و  يدوبان  ای  تسا  رتدب  ناسنا  تیناویح  تعیبط و  نتشک  ایآ  دزاس . یم 
یم هانگ  یب  ناـسنا  نتـشک  رفیک  هراـب ي  رد  میرک  نآرق  تشاد ؟ دـهاوخ  یباذـع  مکح و  هچ  حور  هدنـشک ي  لـتاق و  درک ، صاـصق  ار 

ًادمع و ار  ینمؤم  هک  یـسک  ًامیظع ؛» ًاباذع  َُهل  ّدَعأ  ُهنَعل و  هیلع و  ُهللا  تِضَغ  اهیف و  ًادلاخ  ُمّنهج  ُهُؤازجف  ًادّـمعَتُم  ًانمؤم  ُلتقَی  نَمو  : » دـیامرف
یگرزب باذع  دریگ و  یم  زاب  وا  زا  ار  شتمحر  هدرک و  تنعل  بضع و  وا  رب  دنوادخ  تسا و  يدبا  منهج  وا  يازج  رفیک و  دشکب  قحانب 

نَم ًاعیمج و  َساّنلا  لتق  اّمنأکَف  ِضرألا  یف  ٍداسف  وأ  ٍسفن  ریِغب  ًاسفن  َلـتَق  نَم  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  ( 5 . ) دـنک یم  هدامآ  وا  يارب 
هتشک ار  اه  ناسنا  همه  ایوگ  دشکب . نیمز  رد  یهابت  داسف و  ای  لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  هک  یـسک  اعیمج ؛» َساّنلا  ایحَا  اّمنأکف  اهایحَا 
کی مسج  نتـشک  هب  یهاگ  لتق » ( » 6 . ) تسا هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه ي  ایوگ  دـنک  هدـنز  هداد و  تاجن  گرم  زا  ار  یناسنا  سک  ره  و 

یم مسق  ود  ره  لماش  ریخا  هیآ ي  ود  ور  نیا  زا  شتیناسنا ، تیـصخش و  حور و  نتـشک  هب  یهاگ  تسوا و  یعیبط  تاـیح  بلـس  ناـسنا و 
قح بلـس  عطق ، روط  هب  دراد ، یپ  رد  ار  ییاـه  باذـع  یگژیو و  نینچ  یعیبط  يداـم و  تاـیح  بلـس  یتـقو  تفگ  ناوت  یم  یتـح  دوش .

یحور و هبنج ي  ار  ناسنا  یلـصا  تقیقح  اریز  تسا ، نآ  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  هکلب  دراد ، یمکح  نینچ  اهنت  هن  يونعم  یحور و  تایح 
یتوکلم يونعم و  تایح  هب  هتفای و  لماکت  مسج  فدص  رد  دیاب  حور  دراد ؛ تیعرف  هبنج ي  یعیبط  تایح  ندـب و  هتفرگرب و  رد  یتوکلم 

ره هب  طوبرم  زین  ناسنا  نتخاس  هدنز  ایحا و  رگید  يوس  زا  ددرگ . هدامآ  يورُخا  يدبا  تایح  يارب  هجیتن  رد  دوش و  لئان  شیوخ  بولطم 
قرغ لاح  رد  هک  یـصخش  تاجن  دـننامه  وا ، یعیبط  تایح  ظفح  یمـسج و  تهج  زا  درف  کـی  ندرک  هدـنز  ینعی  دوش ؛ یم  وا  دـُعب  ود 

زا وا  ندرک  رادـیب  هب  یحور ، ظاحل  زا  درف  ندرک  هدـنز  اهنیا و  لاثما  تسا و  گرم  هب  فرـشم  هک  يا  هنـسرگ  ندرکریـس  ای  تسا  ندـش 
هنوگ نامه  دشاب . یم  وا  هب  يونعم  یناسنا و  تایح  نداد  یتخبشوخ و  تداعـس و  هار  هب  يو  ندومن  ییامنهار  تیاده و  تلفغ و  باوخ 
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قداص ماما  هک  نانچ  تسوا . يونعم  یناسنا و  تایح  قح  بلـس  نتخاس و  هارمگ  هب  یتیـصخش  یحور و  تهج  زا  ناسنا  کی  نتـشک  هک 
هدـنز اـیحا و  زا  روظنم  ( ؛ َُهل َباجتـساف  اـهاعَد  نإ  ُمظعـألا  اـُهلیوأت  لاـق : ُّمث  ٍقرغ ـ  وا  ٍقرَح  نِم  دـیامرف : یم  ( 7  ) مود هـیآ  ریـسفت  رد  (ع )

قادـصم لیوأت و  دـندومرف : هاگ  نآ  دـندش ، تکاس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  تسا ، ندـش  قرغ  ای  يزوس  شتآ  زا  تاجن ) لـثم  نتخاـس 
یهیدب ( 8 . ) دریذـپب ار  شتوعد  وا  دـنک و  توعد  تیونعم  قح و  هار  ای  تافارحنا  لطاب و  يوس  هب  ار  یناـسنا  هک  تسا  نآ  هیآ  رت  گرزب 

هک هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  هیآ  ریـسفت  رد  رگید  ینارون  ثیدـح  رد  دـشاب . کین  ای  دـب  لـمع  ملق و  ناـبز ، اـب  دـناوت  یم  توعد  هک  تسا 
ار یناسنا ـ  یسفن ـ  هک  یـسک  اهلَتَق ؛ دقف  ٍلالَـض  یلإ  يدُه  نِم  اهجرخأ  نَم  اهایحأ و  اّمنأکف  يدُه  یلإ  ٍلالَـض  نِم  اهَجرخأ  نَم  دندومرف :
هتـشک و ار  وا  دناشکب ، یهارمگ  هب  تیاده  زا  ار  یناسنا  هک  یـسک  هدومن و  هدنز  ایحا و  ار  وا  قیقحت  هب  دروآرد ، تیادـه  هب  یهارمگ  زا 

ناسنا همه ي  ندرک  هدـنز  ای  نتـشک  نیع  درف ، نتخاس  هدـنز  ای  نتـشک  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  رد  امنأک »  » ریبعت ( 9 . ) تسا هدرک  هارمگ 
ياراد اه  ناسنا  همه ي  1 ـ زا : دـنترابع  هک  دـنراد : ینوگانوگ  تارظن  نارـسفم  هیآ ، لیلحت  رد  تسا . نآ  هلزنم ي  هب  هیبش و  هکلب  تسین 

دـحتم و تیناسنا  رد  ینعی  دـشاب ؛ یم  لعفلاب ـ  ای  هوقلاب  تیناـسنا ـ  لـماح  هک  دنـشاب  یم  حور  ماـن  هب  يا  هناـگی  دـحاو و  یلـصا  تقیقح 
رد هک  يدرف  2 ـ تسا . تیناسنا  هب  کین  ای  دب  تین  هباثم  هب  ناسنا  کی  هب  ندرک ) هدنز  ای  نتـشک   ) تین نسح  ای  دصق  ءوس  اذـل  دـنکیرش ،

نینچ مه  دراد ؛ زین  ار  هانگ  یب  ياه  ناسنا  رگید  نتـشک  یگدامآ  هیحور  نیا  اب  دشک ، یم  اوران  قحان و  هب  ار  یناسنا  یگدنرد ، يوخ  رثا 
ار هقالع  یگدامآ و  نیا  دـهد ، یم  تاجن  یعیبط  گرم  زا  ار  يدرف  یهلا ، هزیگنا ي  یتسود و  عون  هفطاع و  تبحم ، رطاـخ  هب  هک  یـسک 

رثا هک  هنوگ  نامه  و  دنـشاب ، یم  رکیپ  کی  ياضعا  دـننامه  یناسنا  گرزب  هعماـج ي  دارفا  3 ـ دنک . هدـنز  مه  ار  اه  ناسنا  همه  هک  دراد 
وا يدـنمدوس  هزادـنا ي  هب  درف  کی  ندـش  هتـشک  نینچ  مه  دوش ؛ یم  راکـشآ  اضعا  ریاس  رد  شیب  مک و  وضع ، کی  هب  بیـسآ  ندیـسر 

ریخ و ندیسر  ثعاب  گرم  زا  درف  کی  ظفح  دوش و  یم  دراو  نایز  یناسنا  هعماج  هب  عامتجا ، رد  شیدوجو  ریثأت  عاعـش  اه و  ناسنا  يارب 
هتـشک هک : نیا  نآ  درک و  ناوتب  دیاش  زین  یمراهچ  لیلحت  اه ، لیلحت  نیا  رب  هوالع  دوش . یم  شتیـصخش  دـشر  نازیم  هب  هعماج  هب  تکرب 

، دبای همادا  ناهج  نایاپ  ات  تسناوت  یم  لوتقم  نآ  قیرط  زا  هک  یلـسن  تسوا ؛ لسن  هیرذ و  نتفر  نیب  زا  ندش و  هتـشک  ناسنا ، کی  ندـش 
یلسن تقیقح  رد  وا  لتاق  اذل  دورب ، نیب  زا  وا  لسن  دش  ثعاب  ردام  محر  رد  س )  ) ارهز ترضح  دنزرف  نسحم  ترضح  تداهش  هک  نانچ 

رد لیلحت  نیا  هتبلا  دوش . یم  ملاع  نیا  نایاپ  ات  وا  لسن  ظفح  بجوم  گرم  زا  درف  کی  ظفح  هک  نانچ  مه  درب ؛ نایم  زا  تمایق  زور  ات  ار 
دُعب رد  همرتحم  سفن  يایحا  لتق و  تهج  زا  دنناوت  یم  دـنرادن و  مه  اب  یتافانم  نوگانوگ  ياه  لیلحت  نیا  دـنک . یمن  قدـص  دراوم  همه 

همه ي یحور ، ظاحل  هب  درف  ندـنادرگ  هدـنز  نتـشک و  رد  هیآ  لیلحت  اما  دنـشاب . رگیدـکی  لـمکم  نآ و  لـیلحت  تلع و  یعیبط ، تاـیح 
لقع و عباـت  هن  تسا ـ  شیوخ  سوه  يوه و  وریپ  تسا و  یناوهـش  يوخ  ياراد  هک  یـسک  ًـالوا : دزاـس : یم  هجوم  ار  قوف  ياـه  لـیلحت 
، دـنک یم  رود  يونعم  یحور و  هبیط ي  تایح  زا  دزاس و  یم  فرحنم  ار  یناسنا  دوخ ، رگ  هارمگ  حـیبق و  لمع  ای  ملق  نابز ، اـب  و  یحو ـ 

یناویح هزیرغ  اـب  هک  يدرف ـ  نینچ  ًاـیناث : تسا . دـحتم  کیرـش و  نآ  رد  یناـسنا  ره  هک  هدومن  تیناـسنا  ندرب  نیب  زا  دـصق  تقیقح ، رد 
، دراد یگدامآ  زین  اه  ناسنا  رگید  نتخاس  هارمگ  فرحنم و  يارب  هناتسرپ ، سوه  هیحور ي  رثا  رد  یناسنا ـ  ترطف  اب  هن  دنک  یم  یگدنز 

یتاکرب اه و  یبوخ  يدرف ، نینچ  طسوت  درف  ندش  هارمگ  فرحنم و  اب  ًاثلاث : دشاب . یم  كدنا  دودحم و  ًالعف ـ وا ـ ناوت  تردق و  دـنچ  ره 
اب ًاعبار : دروخ . دـهاوخ  مدرم  مامت  هب  هبرـض  هجیتن  رد  درک ، دـهاوخن  ادـیپ  ققحت  دـسرب ، تسناوت  یم  یناسنا  هعماج  هب  وا  هیحان ي  زا  هک 

يایحا رد  نینچ  مه  و  دـش . دـنهاوخ  هارمگ  فرحنم و  وا  لسن  ریغ  وا و  لسن  هیرذ و  زا  رگید ، دارفا  زا  يرایـسب  صخـش ، نتخاـس  هارمگ 
اب هک  رگ  تیاده  صخـش  زین  و  دشاب ، یم  اه  ناسنا  همه  رد  كرتشم  هک  تسا  یتیناسنا  هب  دـصق  نسح  هک  ناسنا  کی  تیادـه  يونعم و 
وا مالـسا  نیئآ  لاعتم و  دـنوادخ  يوس  هب  تیادـه  ار  يدرف  شیوخ ، هدـنزومآ  حـلاص  لامعا  ییوگلا و  راتفر  ای  ینارون  ملق  ای  کین  نابز 

شزرا تامدخ  اب  هتفای  تیاده  درف  نینچ  مه  و  دراد ، یناسنا  گرزب  هعماج  دشر  تیاده و  يارب  یبلق  هقالع  یحور و  یگدامآ  دنک ، یم 
زین وا  دوجو  زا  و  دنک ، یم  ایحا  ار  یناسنا  هعماج  شیدوجو ، تکرب  تیـصخش و  يالتعا  تینارون و  رادقم  هب  شیوخ ، هنارگ  تیاده  دنم 
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یناسنا تالامک  هب  دنبای و  یم  تیاده  راو  هلسلس  تروص  هب  یناف  يایند  نایاپ  ات  وا ـ هیرذ  ریغ  هیرذ و  زا  یناسنا ـ  هعماج  دارفا  زا  يرایسب 
خـساپ یلقع و  ياه  لیلحت  نیا  اب  دندرگ . یم  یتاکرب  تاریخ و  تامدخ و  أشنم  دوخ  هبون ي  هب  مادـک  ره  هک  دـندرگ  یم  رختفم  یهلا  و 
سوفن يایحا  لتق و  هلزنم  هب  يونعم  ای  یعیبط  سفن  يایحا  لتق و  دیامرف : یم  هک  دوش  یم  رت  نشور  نآرق  زاجعا  تمظع و  یقطنم ، ياه 

ملاع و لداع و  يادخ  زا  هک  مالـسا  سدـقم  نید  ياهروتـسد  نیناوق و  مامت  هک  نیا  زار  تسا  نیا  تسا . يرـشب  عامتجا  يونعم  یعیبط و 
. دشاب دازآ  میلس و  تلیذر  سوه و  تراسا  زا  هک  یلقع  دشاب ؛ یم  دنسپ  لقع  یقطنم و  هنامیکح ، تسا ، هدش  لزان  قلطم  میکح 

مومسم راتفر  ملق و  نخس ، 

، لماکت دـشر و  ندـمت ، يدازآ ، دـننامه  سدـقم ، دنـسپلد و  ظافلا  زا  دوخ  مومـسم  ملق  ای  نخـس  اـب  هک  ییاـهنآ  تشذـگ ، هچ  نآ  رباـنب 
یب یتفع و  یب  یتریغ و  یب  لیبق  زا  یمالسا  یناسنا و  دض  ياهراتفر  قالخا و  دننک و  یم  هدافتساءوس  اهنیا  ریاظن  يواست و  يرکفنشور ،
نیا هب  تسا ـ  راگدرورپ  ياهروتسد  حیرـص  فلاخم  هک  ار ـ فلاخم  فنـص  اب  یتسود  هعماج و  رد  يرگ  هوشع  یباجحدب و  يرابودنب و 

ترطف و میقتـسم  طارـص  زا  ار  ناناوجون  ناناوج و  هژیو  هب  ناـنز ، نادرم و  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـننک ، یم  یفرعم  فیـصوت و  اـبیز  نیواـنع 
ود مکح  هب  اهنیا  دنتـشگ ـ فرحنم  يدایز  هدع ي  هک  نانچ  دـنناشکب ـ یهارمگ  یـسنج و  تافارحنا  داسف و  هب  هتخاس و  فرحنم  تعیرش 

ینید یب  يرابودـنب و  یب  هب  ار  يدرم  ای  نز  کـی  دنـشاب و  هتخاـس  هارمگ  فرحنم و  مه  ار  رفن  کـی  لقادـح  رگا  دـش ، رکذ  هک  يا  هیآ 
و دنوش . یم  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  باذع  مشخ و  لومـشم  تسا و  یناسنا  هعماج  دارفا  همه ي  نتخاس  هارمگ  هلزنم  هب  دنـشاب ، هدـناشک 

تاسدقم هب  ای  دنـشاب و  ناوج  لسن  نتخاس  هارمگ  ددـص  رد  دـننک و  هعماج  راکفا  دراو  ار  یتاهبـش  شیوخ  ملق  ای  نابز  اب  هک  یناسک  زین 
يوس هب  هتشگ و  تسس  نیتسار  ياه  شزرا  نید و  هب  تبسن  ناناوج  هعماج و  دارفا  ات  دننک ، تناها  ینید  یناسنا و  ياه  شزرا  یمالسا و 

، دندش وا  ندرک  هارمگ  ناسنا و  کی  تیناسنا  نتـشک  بکترم  اهنت  هن  رودزم  رگ و  هلیح  راکم و  دارفا  نینچ  دـنروآ ، يور  اه  شزرادـض 
تیاده زا  هتفرگ و  رارق  اهنآ  یناطیش  تائاقلا  ریثأت  تحت  هک  يدارفا  دنتسین  مک  اریز  دنا ، هدش  يدایز  ياه  تیناسنا  راتشک  بکترم  هکلب 

یب نز  دراد . ار  مکح  نیمه  زین  يدیقال  ياهدم  زا  نانآ  یقطنم  ریغ  يوریپ  نانز و  زا  یخرب  دنسپان  ياهراتفر  دندش . هدیشک  یهارمگ  هب 
داسف و هب  وا  هلیـسو ي  هب  رفن  کی  رگا  یتح  دـنک ، یم  تمعن  نارفک  يدادادـخ ، ياه  هبذاج  تمعن  رکـش  ياج  هب  هک  باجحدـب  اورپ و 
ناناوج و زا  يدایز  هدع  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ، هدرک  هارمگ  دساف و  ار  اه  ناسنا  مامت  ایوگ  دوش ، هدیشک  یهارمگ  یسنج و  فارحنا 

بکترم یمیظع  ناهانگ  مرج و  هچ  دناد  یم  ادخ  اهنت  تروص  نیا  رد  دزادنا ؛ هار  تیناسنا  راتشک  حالطصا  هب  دیامن و  فرحنم  ار  نادرم 
یم ارف  ار  وا  یهلا  مشخ  هتـشگ و  مورحم  یهلا  هصاخ ي  تمحر  فطل و  زا  اـیند  نیمه  رد  یتح  تسوا . رظتنم  ییاـه  باذـع  هچ  هدـش و 

ندـش رو  هلعـش  یناویح و  قشع  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  ییاه  يزیر  نوخ  لتق و  هانگ  رد  کیرـش  تیناسنا ، راتـشک  ای  لتق  رب  نوزفا  دریگ .
هعماج ي رد  تفع  یفانم  لامعا  رثا  رد  هک  ییاه  نینج  طقس  ای  دتفا  یم  قافتا  باجح ـ  فافع و  هب  وا  یهجوت  یب  رثا  رد  یناسفن ـ  زیارغ 

لتق هانگ  رد  و  لوئـسم ، لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  زین  نارـسمه  ناردام و  ناردپ و  هک  هنوگ  نامه  دـیآ . یم  دوجو  هب  دازآ  حالطـصا  هب 
ّرس دش  نایب  هچ  نآ  زا  دنشاب . یم  میهس  دتفا  یم  قافتا  اهنآ  نارسمه  نارتخد و  یباجحدب  يدیقال و  زا  یـشان  هک  یتیناسنا  یناسنا و  ياه 

یفلتخم ماـسقا  عاونا و  ياراد  هتف  ( 10 . ) تسا لتق  زا  رتدـیدش  هنتف  ِلـتقلا ؛» نِم  ُّدَـشأ  ُهنتِفلا  : » دـیامرف یم  هک  دوش  یم  نشور  یهلا  مـالک 
يارب برغ  يرابکتسا  ماظن  ياه  هسیسد  زا  هک  دشاب  یم  نانز  ییارآدوخ  یباجحدب و  يرابودنب و  یب  هنتف ي  اهنآ  نیرتدب  زا  یکی  تسا ،

هژیو هب  اـج ، همه  هب  ار  دوخ  موش  هیاـس ي  دـناوتب  رذـگهر  نیا  زا  اـت  تسا ، یناـسنا  عماوج  طاـطحنا  ییادز و  تیوه  یهارمگ و  داـسف و 
تخانـش رثا  رد  هک  هفیفغ  هبّجحم و  ناـنز  رب  دورد  دـنک . يرادرب  هرهب  اـهنآ  یناـسنا  یعیبط و  عباـنم  زا  دـهد و  شرتسگ  یمالـسا  عماوج 

تبحم و سرد  دوخ ، هناـفیفع  ياـهراتفر  یمالـسا و  شـشوپ  باـجح و  اـب  دـندش و  میلـست  یهلا  مکح  ربارب  رد  شیوخ ، دوـجو  رهوـگ 
: هیآ لومشم  هک  دنا  تیناسنا  نارگایحا  قح  هب  اهنیا  تلیذر ؛ توهـش و  سرد  هن  دنزومآ  یم  هعماج  هب  تیناسنا  راقو و  تفع و  تفوطع و 
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تمظع زا  اذل  تسا ، يرشب  هعماج  ندرک  هدنز  ایحا و  هلزنم  هب  اهنآ  يرگایحا  دنوش و  یم  ( 11 « ) ًاعیمج َساّنلا  ایحأ  اّمنأکَف  اهایحأ  نَم  «و 
تمظع اب  ار  اه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تیبوبر  تیـشم و  هدارا و  دـنرادروخرب . قح  لـها  ملاـع و  راـگدرورپ  دزن  ییـالاو  تلزنم  و 

. دناسرب تیناسنا  لامک و  عیفر  ياه  هلق  هب  هداد و  شرورپ  دوخ  نیرفآ  لامک  شخب و  تایح  ياهروتسد  وترپ  رد  ناشیدوجو ، يدادعتـسا 
نهد رب  هوالع  كرحم ، ياـهرطع  اـب  ناـمرحمان  ربارب  رد  شیوخ  ندومن  رطعم  ییارآدوخو و  بساـنم  شـشوپ  باـجح و  نرکن  تیاـعر 
نیمز رد  داسف  ثعاب  اریز  تسوا ، تساوخ  تیـشم و  هدارا و  فالخ  رب  یهلا و  یبوبر  خماش  ماقم  هب  نیهوت  نآرق ، هب  ییانتعا  یب  یجک و 

یگدنز يالاو  فده  تیناسنا و  هب  ندیـسر  رد  ناوجون  ناوج و  لسن  صخالاب  هعماج ، دارفا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  وا  هدارا  ققحت  مدع  و 
حور نتـشاد  ببـس  هب  هک  تسین  یناملـسم  يوناب  نأش  رد  داسف  هک  یلاح  رد  دنازیگنا . یمرب  ار  یهلا  بضغ  مشخ و  رما  نیا  و  دوش ، یم 

رد داسف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، هتفرگ  رارق  هوکـش  اب  هتـشارفا و  تیعقوم  رد  مالـسا ، رورپ  ناور  نید  شریذـپ  فیرش و 
دشاب یم  امش  يالاو  نأش  رد  هچ  نآ  ( 13 «. ) نیدسفُملا ُّبُحی  هللاو ال   » و ( 12 « ) داسفلا ُّبُحی  هللاو ال  : » درادن تسود  ار  نیدسفم  هعماج و 

ناراکوکین نارگ و  حالصا  دنوادخ  تسا و  هعماج  لسن و  شیوخ ، حالصا  لماع  نیرت  مهم  هک  تسا  هنافیفع  ياهراتفر  لماک و  باجح 
ياهراتفر لمعلا  سکع  راـتفرگ  هک  دـیآ  یم  يزور  دـییاین ، دوخ  هب  رگا  نیارباـنب  ( 14 « ) نینـسحُملا ّبـُحی  َهللا  ّنإ  : » دراد یم  تـسود  ار 

رد ناوارف  هودنا  ترـسح و  زج  يا  هرمث  چیه  دشاب و  هدش  رید  اسب  هچ  یلو  دیرب  یم  یپ  شیوخ  رادرک  نالطب  هب  هدـش و  دوخ  هتـسیاشان 
. دیوش ترخآ  رفس  هدامآ  دیاب  هانگ  زا  يراب  هلوک  ریخ و  ياهراک  زا  یهت  تسد  اب  هتشادن و  یپ 

 : اه تشون  یپ 

-7 هیآ 32 . (5  ) هدئام - 6 هیآ 32 .  )( ءاسن - 5 هیآ 70 . (36  ) سی - 4 هیآ 36 . (65  ) ماعنا - 3 هیآ 24 . (8  ) لافنا - 2 هیآ 122 . (6  ) ماعنا - 1
هیآ 32. (5  ) هدئام - 11 هیآ 191 . (2  ) هرقب - 10 ج2،ص240 . یفاـک ، لوصا  - 9 ج1،ص620 . نیلقثلارون ، ریـسفت  - 8 هیآ 32 . (5  ) هدئام

هیآ 195. (4  ) ءاسن - 14 هیآ 64 . (5  ) هدئام - 13 هیآ 205 . (2  ) هرقب - 12

هداوناخ ماظن  رد  تیبوبحم  دایدزا  تیصخش و  میکحت  رد  نز  دمآراک  ياهرازبا  مراهچ : لصف 

درم نز و  یناور  یمسج و  راتخاس  توافت  زار 

دنتسه ییاه  یگژیو  ياراد  مادک  ره  رگیدکی ، اب  هسیاقم  رد  اما  دنا ، هدش  هدیرفآ  لماک  مات و  یمـسج  یناور و  راتخاس  رظن  زا  درم  نز و 
یگدنز رد  ار  نانآ  فیاظو  هک  نآ  نمـض  رما  نیا  درادن . یلک  هب  مه  ار  رگید  یخرب  تسا و  رت  فیعـض  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  يرگید  هک 
لیکـشت مه و  يوس  هب  بذـج  هنیمز ي  هدومن و  زاین  ساـسحا  رگیدـکی  هب  نز  درم و  زا  مادـک  ره  هک  دوش  یم  ببـس  دزاـس ، یم  نشور 

اه و یگژیو  دوجو ، راتخاس  ساسا  رب  یگدنز  رد  ار  دوخ  لامعا  راتفر و  رهوش  نز و  زا  مادک  ره  رگا  ور  نیمه  زا  ددرگ . مهارف  هداوناخ 
زواجت نآ  زا  هتخانش و  ار  دوخ  تلزنم  هاگیاج و  دنیامن و  میظنت  شیوخ  ینید ) یهلا و  ياهروتسد   ) یعیرشت و  تفلخ )  ) ینیوکت فیاظو 

ياه یگژیو  اه و  هبذاج  هب  ار  نز  میکح  دنوادخ  ساسا  نیا  رب  دوب . دهاوخ  یتسود  رسمه  افص و  حلص ، زا  راشرـس  نانآ  یگدنز  دننکن ،
نآ وترپ  رد  نز  رگید  يوس  زا  دبای و  یم  شیارگ  نز  تمـس  هب  هدید و  اهنآ  هب  دـنمزاین  ار  دوخ  درم  وس  کی  زا  هک  دومن  زهجم  یـصاخ 

قوشعم بوبحم و  شیازفا  ماکحتـسا و  هار  اهنت  سپ  دوش . یم  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  تیبوبحم و  زا  دوخرـسمه  دزن  اه  تیـصوصخ 
ههار و جـک  هب  دـشاب و  شیدوجو  نامتخاس  تعیبط و  ترطف ، اب  گنهامه  شراـتفگ  راـتفر و  لاـمعا ، هک  تسا  نآ  رـسمه  دزن  نز  ندوب 
هب وا  بذج  رسمه و  بلق  رد  يونعم  ذوفن  روظنم  هب  هک  ار  يدادادخ  ياهرازبا  ینیوکت و  تیبوبحم  نآ  ییاراک  دوشن و  هدیـشک  فارحنا 

ریثأت زا  یهاگآ  تفرعم و  اب  هک  ینانز  رایـسب  هچ  دـشوکب . اهنآ  رارمتـسا  تیوقت و  رد  هکلب  دربن ، نیب  زا  هدـش  اطع  نز  هب  شیوخ ، فرط 
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شیازفا ظفح و  دوخ و  شزرا  ندرب  الاب  رد  هژیو  تیعقوم  نیا  زا  نادرم ، حور  لد و  رد  شیوخ  یمـسج  یفطاـع و  یحور ، ياـه  هبذاـج 
هک هنوگ  نآ  دنرب و  یم  ار  هدافتسا  نیرتهب  دوخ  عورشم  لوقعم و  ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  هجیتن  رد  ناشنارـسمه و  دزن  شیوخ  تیبوبحم 

هدافتساءوس اب  نانز  زا  یخرب  لباقم ، رد  دنروآ . یمرد  تکرح  هب  تقیقح  قح و  يوس  هب  ار  ناشنارـسمه  دوخ و  یگداوناخ  تایح  دیاب ،
ياه هبذاج  ریثأت  هدـش و  حالـس  علخ  یمالـسا ، هنافیفع ي  باجح  فافع و  ندرکن  تیاعر  یهلا و  ياه  تمعن  هنانز و  ياه  هبذاج  نآ  زا 

اب تشگ و  دهاوخ  لزلزتم  اهنآ  تیبوبحم  تیـصخش و  هجیتن  رد  دنهد ؛ یم  تسد  زا  شیوخ  هدنیآ  ای  لاح  رـسمه  دزن  جـیردت  هب  ار  دوخ 
داتـسا تسا : هدومرف  ابیز  هچ  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  هنازرف  داتـسا  دـنوش . یم  نابیرگ  هب  تسد  ترخآ  اـیند و  رد  ترـسح  زا  یهوبنا 

اهب نارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  ششوپ  رتس و  فافع و  ایح و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  گرزب ،
تـسا هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  سح  کی  اب  يرطف و  شوه  اـب  نز  تسا . هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک 

درم يوزاب  روز و  هدهع ي  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب  رگا  دنک و  يربارب  درم  اب  دناوت  یمن  یمـسج  ظاحل  زا  هک 
قشع رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداهن  درم  دوجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفای  يزاین  نامه  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمن  رب 

فعـض هطقن ي  تفاـی و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  نز  هک  یتـقو  تسا ... هداد  رارق  تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  و 
، دـنک بحاـصت  ار  درم  بلق  هار ، نآ  زا  هک  دـش  لّـمجت  ییارآدوخ و  روـیز و  هب  لـسوتم  هک  روـط  ناـمه  تسناد ، دوـخ  ربارب  رد  ار  درم 

زیت ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاب  هکلب  دنک ، ناگیار  ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دش ، زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتشادهگن  رود  هب  لسوتم 
تیـصخش میکحت  رد  هک  ار  هنانز  ياه  هبذاج  اهرازبا و  نآ  یهلا  قیفوت  هب  اج ، نیا  رد  ( 1 . ) درب الاب  ار  دوخ  عقوم  ماقم و  هجیتن  رد  دنک و 

اب فیفع و  نانز  هراـب ي  رد  مادـک  ره  یـسررب  لـیلحت و  هب  هدرک و  رکذ  دراد  ییازـس  هب  شقن  هداوناـخ  ماـظن  رد  وا  تیبوبحم  شیازفا  و 
عرف ود  یناور و  لصا  کی  لماش  يا ـ  همدـقم  رکذ  هب  مهم  بلطم  نیا  نییبت  يارب  میزادرپ . یم  باجحدـب  باجح و  یب  ناـنز  باـجح و 

: تسا نیا  یعیبط  یناور و  لصا  مینک ، یم  هراشا  نآ ـ  هب  طوبرم 

ندوب بحم  رهظم  درم  ندوب و  بوبحم  رهظم  نز 

هراشا

ّبحم درم ، هتفرگ و  رارق  درم  بوبحم  قوشعم و  هراومه  تسا  لیمج  دنوادخ  ییابیز  لامج و  رهظم  شنیرفآ ، ماظن  رد  نز  هک  اج  نآ  زا 
وترپ رد  هک  تسا  دـنوادخ  هنامیکح  ریبدـت  نیا  و  دراد . نز  هب  صاـصتخا  باـجح  شـشوپ و  لـیلد  هب  ددرگ و  یم  بوسحم  وا  قشاـع  و 

تاساسحا دایز و  يایح  تفع و  زا  یناور  یحور و  دـُعب  رد  ار  نز  تسا ؛ هتفای  ققحت  درم  نز و  رد  یمـسج  یناور و  ياه  تواـفت  داـجیا 
فیرظ و یگنهآ  نحل ، ادص و  تهج  زا  هدیشخب و  ییابیز  تفاطل و  ار  وا  یمسج  هبنج ي  رد  هدرک و  رادروخرب  راشرس  فطاوع  كاپ و 
هشیدنا و هوق ي  زا  یحور  دُعب  رد  ار  درم  فرط  نآ  زا  تسا . هدومن  نز  بوذجم  ار  درم  روما  نیا  رذـگهر  زا  هتـشاد و  ینازرا  وا  هب  اویش 

ینحل نخـس  ادص و  رد  رتیوق و  رت و  نشخ  ینامـسج  ثیح  زا  رتشیب و  تسا ـ  كرتشم  هک  يدابع  یلمع و  لقع  زا  يادـج  يرظن ـ  ریبدـت 
وا يوس  هب  ًاـتعیبط  هتفرگ و  رارق  نز  یمـسج  یفطاـع و  یقـالخا ، هبذاـج ي  نادـیم  رد  درم  نیارباـنب  تسا ؛ هدرک  رادروـخرب  مب  میخض و 

باذجنا و بذـج و  نینچ  ياه  هدـیاف  هلمج  زا  تسا . هدادـلد  بحم و  مه  درم  هدوب و  رادـلد  بوبحم و  نز  هجیتن  رد  دوش و  یم  بذـج 
مه رانک  رد  اه  جوز  شمارآ  نیمأت  هداوناخ ، ماظن  ماکحتسا  ظفح و  كرتشم ، یگدنز  تدحو و  داجیا  نز ، درم و  نایم  یقـشاع  قشع و 

ملاس حلاص و  نادـنزرف  تیبرت  دـیلوت و  زین  شنیرفآ و  یگدـنز و  فدـه  لامک و  هب  ندیـسر  یگدـنز ، رد  ندوب  رگیدـکی  لمکم  رثا  رد 
هدننک ناربج  نز و  مارتحا  تیثیح و  نماض  نیرتهب  يرهطم : دیهش  هنازرف ، داتسا  هدومرف  هب  یهلا  هنامیکح  ریبدت  نیا  رگید  يوس  زا  تسا .

نیا ( 2 . ) تساهنآ كرتشم  یگدـنز  رد  نزاوت  لداعت و  ظفح  لـماع  يرتهب  مه  درم و  ینامـسج  يدـنمورین  ربارب  رد  وا  ینامـسج  فعض 
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: مینک یم  نایب  ار  دروم  ود  هک  دراد  یتاعورف  درم ـ ندوب  قشاع  نز و  ندوب  بوبحم  درم ـ نز و  رد  یناور  لصا 

ندوب قشاع  هب  درم  زاین  ندش و  بوبحم  هب  نز  زاین  لوا :

هدرک و ریخـست  ار  درم  بلق  هک  تسا  نیا  وا  یعیبط  هقالع ي  زاین و  اذل  تسا ، تیبوبحم  رهظم  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  نیوکت ، ماظن  رد  نز 
يرسمه دنمزاین  تسا ؛ ندوب  بحم  بلط و  رهظم  هک  نآ  ربانب  زین  درم  رمعلا . مادام  یگـشیمه و  تروص  هب  مه  نآ  دشاب ، وا  لد  بوبحم 

دنویپ رگیدکی و  هب  تبـسن  هدرک  ادیپ  شیارگ  مه  هب  درم  نز و  هیوسود ، زاین  نیا  وترپ  رد  دـشاب . وا  هدادـلد ي  قشاع و  هک  تسا  هاوخلد 
لیو لوـق  هب  ددرگ . یم  مهارف  جاودزا  دنمـشزرا  فادـها  هب  لـین  هنیمز ي  بیترت  نیدـب  دـنوش و  یم  دـنمقالع  نآ  موادـت  یگداوناـخ و 

تسا و هیوسود  درم  نز و  تبحم  هتبلا  ( 3 «. ) تسوا تایح  هیام ي  وا  هب  ندرک  هجوت  دشاب و  قوشعم  هک  تسا  هدـنز  یتقو  نز  : » تنارود
اج درم  کی  بلق  رد  دراد  تسود  شتعیبط  ياضتقم  هب  نز  هک  تسا  نآ  تسا  ثحب  دروم  هچ  نآ  اما  دـندنمزاین ، تبحم  رهم و  هب  ود  ره 

دروم درم  رانک  رد  هشیمه  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  نز  يارب  یتذـل  چـیه  هدـش  هتفگ  اذـل  درادـهاگن ، دوخ  دزن  هشیمه  يارب  ار  وا  هتفرگ و 
. دناد یم  نیا  رد  ار  دوخ  یتخبشوخ  درب و  رس  هب  شا  هقالع 

ییادتبا تبحم  قشع و  رد  درم  نز و  یعیبط  فالتخا  مود :

هراشا

زاـین و هب  ییوگ  خـساپ  تروص  هب  دـیاب  نز  تبحم  قشع و  دـشاب ، یم  قشاـع  بحم و  درم  هدوب و  قوشعم  بوبحم و  نز ، هک  اـج  نآ  زا 
اب ًابلاغ  دـشاب ، هتـساوخ  ار  نآ  درم  هک  نیا  نودـب  دوش ، عورـش  نز  هیحاـن ي  زا  هک  یقـشع  ییادـتبا ؛ قشع  لکـش  هب  هن  دـشاب ، درم  قشع 

هلمج زا  دمآ ؛ دهاوخ  دیدپ  يدایز  تالکشم  جاودزا ، ققحت  تروص  رد  دناسر و  یم  بیسآ  نز  تیـصخش  هب  هدش و  ور  هب  ور  تسکش 
یم نز  خر  هب  دوخ  يارب  هدـنرب  گرب  تیناقح و  ناونع  هب  ار  نآ  یگداوناخ ، ياـه  يریگرد  اـه و  فـالتخا  زورب  ماـگنه  هب  درم  هک  نیا 

هدنرادرب رد  دشاب و  شیدوجو  راتخاس  تعیبط و  اب  راگزاس  نز ، قشع  هقالع و  رگا  اما  دـنادرگ . یم  رتشیب  یگدرزآ  راچد  ار  وا  دـشک و 
قشع و هک  نآ  رگم  تسا ، رادـیاپ  یگـشیمه و  یتـبحم  نینچ  تروص  نیا  رد  ددرگ ، درم  تبحم  يوگ  خـساپ  تبثم و  لـمعلا  سکع  ي 
رد هک  ددرگ  لیاز  ای  شهاک و  ییاه ، تلع  هب  انب  نز  هب  شا  هقالع  ای  هدوب و  یهاوخدوخ  توهش و  زا  هتساخرب  نیغورد و  درم  یگدادلد 
اریز دـشاب ، درم  هیحاـن ي  زا  دـیاب  زین  يراگتـساوخ  ساـسا  نیا  رب  تـفر . دـهاوخ  نـیب  زا  زین  رهوـش  هـب  تبـسن  نز  تـبحم  تروـص  نـیا 

هیحان زا  جاودزا  هدعو ي  اب  هناتسود  تاطابترا  هک  هنوگ  نامه  تسوا . تمرح  تیبوبحم و  تعیبط ، فالخ  رب  نز  فرط  زا  يراگتـساوخ 
ییاه هدعو  نینچ  ًابلاغ  تسا و  رتشیب  نز  تیقوشعم  ماقم  تیـصخش و  رب  نآ  هدنبوک ي  تابرـض  بتارم  هب  هکلب  تسا ، نینچ  نیا  زین  درم 

تافارحنا زاغآرس  اسب  هچ  تسا و  یگزیشود  هیامرـس  نداد  تسد  زا  نز و  نتخاب  هب  رجنم  تسین و  نارتخد  لافغا  بیرف و  زج  يزیچ  زین 
درم يارب  دودب ، درم  لابند  هب  هک  تسا  نز  مارتحا  تیثیح و  فالخ  دـیامرف : یم  يرهطم  دیهـش  داتـسا  ددرگ . یم  رتشیب  ياه  یگدولآ  و 

، دروآردرس درم  بلق  زا  دشاب و  بوبحم  دهاوخ  یم  هک  نز  يارب  اما  دونشب ، در  باوج  دنک و  يراگتساوخ  ینز  زا  هک  تسا  لمحت  لباق 
در باوج  ًانایحا  دـنک و  توعد  دوخ  يرـسمه  هب  ار  يدرم  هک  تسین  هزیرغ  قفاوم  لـمحت و  لـباق  دـنک  تموکح  وا  دوجو  رـسارس  رب  اـت 

وا و هدهع  رب  تسا  یفیلکت  درم  يراگتساوخ  وا و  يارب  تسا  يزایتما  نز  ییوگ  خساپ  هک  نآ  هصالخ  ( 4 . ) دورب يرگید  غارس  دونشب و 
هنوگ ره  هدش و  هتـشاذگ  تعیدو  هب  مادک  ره  داهن  رد  یعیبط  تروص  هب  هک  دشاب  یم  یتسه  قلاخ  هنامیکح ي  ریبادـت  زا  اه  یگژیو  نیا 
هفیظو نیا  مالـسا  نید  رد  هک  نانچ  مه  یگداوناخ ؛ كرتشم  یگدـنز  نز و  تیـصخش  رب  دوب  دـهاوخ  یبیـسآ  نآ  زا  یچیپرـس  یطخت و 

يا هشیر  ياه  تلع  زا  اهنآ  هب  لمع  هجوت و  هک  هدومن  ررقم  يراگتساوخ  ماگنه  رد  درم  نز و  يارب  ار  ییاهروتـسد  هدش و  ظفح  یعیبط 
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ماـگنه هب  رـسمه  باـختنا  رد  یلـصا  ياـهرایعم  هب  دـیدش  ماـمتها  هـلمج  زا  تـسا ؛ هداوناـخ  ماـظن  ياـه  هیاـپ  يراوتـسا  قـفوم و  جاودزا 
هب هجوت  اب  یهلا . یناسنا و  هدیدنـسپ ي  هدیمح و  تافـص  قالخا و  تفع ، اوقت ، نامیا ، یگداوناخ ، تلاصا  زا : دنترابع  هک  يراگتـساوخ 
نآ میزادرپ و  یم  نز  بناج  زا  بذج  ذوفن و  ياه  مسیناکم  اه و  ییاناوت  ینعی  بلطم  لصا  رکذ  هب  دوب ، همدقم  ناونع  هب  هک  الاب  بلاطم 

كرتشم یگدنز  رد  درم  لد  بلق و  رد  ذوفن  دنیارف  رد  باجحدب  فیفع و  ریغ  نانز  ياه  شالت  تیقفوم  مدع  يدمآراکان و  للع  هب  هاگ 
: درک میهاوخ  هراشا 

رسمه باختنا  رد  یشیدنادازآ 

هراشا

یترابع هب  ناراگتـساوخ و  ندز  کـحم  ندومزآ و  یگداوناـخ  یگدـنز  رد  نز  ندوب  قوشعم  يربلد و  موادـت  ظـفح و  يارب  ماـگ  نیلوا 
اهنت تسین و  نیتسار  قداص و  دوش  یم  راثیا  زاربا و  نز  هب  تبـسن  هک  یقـشع  تبحم و  ره  هک  تسا  نشور  تسا . ناقـشاع  ناگدادـلد و 
هدـش هتفرگرب  وکین  هدـیمح و  تافـص  یناسنا و  ياه  شزرا  راگدـنام و  تباث و  ياـهرایعم  زا  هک  تسا  یعقاو  يزرو  قشع  تبحم و  نآ 
شا هژیو  تلزنم  شیدوجو و  شزرا  رطاخ  هب  ار  وا  هک  تسا  يرسمه  ناهاوخ  هک  نز  یعیبط  یناور و  هتـساوخ  نآ  تروص  نیا  رد  دشاب .

ققحت تسا ، بذاک  يزاجم و  قشع  هک  شیوخ  یناوهـش  هزیرغ  یهاوخدوخ و  سح  ياضرا  تهج  هب  هن  دهاوخب  یگدنز  شنیرفآ و  رد 
زا رتالاب  یقفا  رد  ار  وا  وا  هدرب  یپ  نز  يرهاظ  ياه  هبذاج  یـسنجارف و  شقن  هب  هک  دنا  تلیـضف  اب  نادرم  اهنت  هک  ارچ  درک ، دهاوخ  ادـیپ 

نانآ اب  هنامیرک  یقالخا  اب  دننک و  یم  هشیپ  نز  یعقاو  تیصخش  اب  بسانتم  يراتفر  اذل  دنرگن و  یم  ریذپانف  یمسج  يدام و  ياه  شزرا 
نز و یتاـیح  مهم و  شقن  زا  دـنربخ ، یب  دوخ  يدوجو  تمظع  زا  هک  هنوگ  ناـمه  هاـگآان ، دارفا  رگید و  نادرم  اـما  دـننک . یم  دروـخرب 

یم دـنزرف  ندروآ  ایند  هب  درم و  يزیرغ  زاـین  نیمأـت  هناـخ ، رد  ندرک  تمدـخ  اـهنت  ار  نز  هفیظو ي  هدوب و  لـفاغ  زین  وا  یتاذ  تیـصخش 
رد تسپ  میئل و  ياه  ناسنا  زراـب  قادـصم  ناـنیا  دارفا ، هن  تسا  ءایـشا  اـب  دروخرب  دـننامه  رـسمه  اـب  ناـشدروخرب  ور  نیمه  زا  دـنرادنپ ؛

مارکا و نانز  هب  راوگرزب  درم  زج  یـسک  میئل ؛ ّالإ  ّنُهَناهأ  ٌمیرک و ال  ّـالإ  َءاـسّنلا  َمرکَا  اـم  دومرف : هک  دنتـسه  ص )  ) مرکا ربماـیپ  شیاـمرف 
(5 . ) دومنن تناها  نانآ  هب  هیامورف  تسرپدوخ  زا  ریغ  یسک  درکن و  مارتحا 

نیتسار قشاع  شنیزگ  هویش ي 

ناراگتـساوخ و يارب  نز  ندز  کـحم  هار  تسا ؛ یتاـیح  مهم و  رایـسب  نز  جاودزا  ماـگنه  رد  یعقاو  بحم  شنیزگ  تخانـش و  نیارباـنب 
تلیـضف و اب  نمؤم و  ردام  ردـپ و  یگداوناخ : تلاصا  لوا  تسا : هدـمع  رایعم  ود  هب  هجوت  وترپ  رد  اهنآ  نایم  زا  هتـسیاش  رـسمه  باـختنا 
رد دـنا ، تفرعم  لها  لضاف و  ياه  ناسنا  هتفای  شرورپ  ًالومعم  اهنآ  دـنراد . شیوخ  نادـنزرف  یگدـنزاس  رد  ییالاو  رایـسب  شقن  دـهعتم 

هـشیر تلاـصا و  لـیاضف ، هنوگ  نیا  زا  هک  يدارفا  فـالخ  رب  تشاد ، راـظتنا  ار  حـلاص  نادـنزرف  شرورپ  ناوت  یم  يدارفا  نینچ  زا  هجیتن 
وگب لوا  وت  نیبزیت : جنس و  هتکن  رعاش  ریبعت  هب  دندروآ . یم  راب  تلیضف  تفارش و  دقاف  دوخ  دننامه  ینادنزرف  ًالومعم  دنتسین و  رادروخرب 

زا هتـشذگ  راگتـساوخ ، هک  نیا  هب  هجوت  درم : یقالخا  ینامیا و  يرکف ، تیـصخش  مود  یتسیک  وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ  یتسیز  ناـیک  اـب 
مامتها یهلا  یناسنا و  ياه  شزرا  لیاضف و  هب  دشاب و  رادروخرب  ینامیا  یناسنا و  قالخا  ملاس و  يرکف  تیصخش  زا  یگداوناخ ، تلاصا 

قداص قشع  تبحم و  ياعدا  رد  هک  تسا  يونعم  یقالخا و  يرکف و  تمالس  تروص  رد  اهنت  نوچ  تسا  یتایح  يرورض و  رایـسب  دزرو 
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یناسفن فادـها  يارب  ار  رـسمه  تسا و  لد  ضیرم  راـمیب و  يا  هشیدـنا  یقـالخا و  تیـصخش  دـُعب  رد  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . یم 
نطاـب هن  تسا  تروص  لاـمج  ریذـپانف و  رهاـظ  هدوـمن  بوذـجم  ار  وا  هچ  نآ  وا ؛ ياـه  شزرا  نز و  دوـخ  يارب  هن  دـهاوخ  یم  شیوـخ 

رد نیتسار و  هقالع ي  قشع و  دقاف  وا  تروص  نیا  رد  نز . تیصخش  تیناسنا و  هن  تسا  یهاوخدوخ  توهش و  تریس ؛ لامج  راگدنام و 
هدنیآ نادنزرف  يارب  يزوس  لد  یبرم  ردپ و  و  وا ، يارب  يا  هتـسیاش  رـسمه  دناوت  یمن  دوب و  دـهاوخ  تقادـص  دـقاف  نز  هب  تبحم  راهظا 

هک دوشب  یلوصا  ياه  شسرپ  وا  زا  هک  تسا  یفاک  درم  تیوه  صیخشت  يارب  تسیچ ؟ راگتساوخ  تیصخش  صیخـشت  هار  اما  دشاب . شا 
تسا نورد  لد و  رد  هچ  نآ  یقالخا و  يرکف و  دشر  نازیم  لاؤس ، هب  خساپ  رد  اریز  تسا ؛ دارفا  تیصخش  تخانش  دیلک  شسرپ ، ًالوصا 
هدنیآ رسمه  دیراد  تسود  تسیچ ؟ كرتشم  یگدنز  جاودزا و  زا  امش  فده  تسا : لیبق  نیا  زا  اه  شـسرپ  زا  یخرب  دوش . یم  راکـشآ 

هدرک و هعلاطم  یتاعوضوم  هچ  رد  ییاه و  باتک  هچ  دـیراد ؟ ییاـهراظتنا  هچ  وا  زاو  دـشاب ؟ ییاـه  یگژیو  هچ  ياراد  هنوگچ و  امـش  ي 
فنـص هچ  زا  امـش  ناتـسود  و  تسیچ ؟ هدنیآ  هراب  رد  امـش  فده  هدارا و  تمه و  دیا ؟ هدـنارذگ  روطچ  ار  دوخ  هتـشذگ ي  دـینک ، یم 

یبهذم و ياه  باتک  نز ، یقیقح  تیـصخش  جاودزا ، يالاو  فادها  لماکت ، زا  اه  لاؤس  عون  نیا  هب  خـساپ  رد  رگا  دنتـسه و . ... يدارفا 
یم تشاد ، تقادص  اه  خساپ  رد  دروآ و  نایم  هب  نخس  دنم و ... شزرا  لضاف و  دارفا  اب  ینیشن  مه  دنلب ، ياه  تمه  زاس ، ناسنا  قالخا و 

هک نانچ  مه  نز ؛ ینامسج  لاصو  دوخ و  یتسرپ  توهـش  قشاع  هن  تسوا  تیـصخش  نز و  نیتسار  هدادلد ي  بحم و  وا  هک  دیمهف  ناوت 
رادرک قالخا و  صیخـشت  رایعم  هناشن و  تسوا و  یعقاو  تیـصخش  رگنایب  وا ، راتفگ  رب  هوالع  زین ، راگتـساوخ  تانکـس  تاکرح و  راتفر 

يرورض مزال و  رایسب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  دادمتـسا  يدنواشیوخ و  یلحم و  تاقیقحت  تخانـش ، ياه  شور  نیا  رانک  رد  هتبلا  وا .
دوب دـهاوخ  نکمم  یتروص  رد  تقادـص  اب  یعقاو و  قشاع  شنیزگ  تخانـش و  هار و  نیا  ندومیپ  هک  تسا  نآ  رگید  مهم  هتکن ي  تسا .

باـجح هک  اـیحو  تفع  اوقت ، هیاـس ي  رد  اـهنت  نیا  دـشاب و  رادروخرب  هناـنیب  عقاو  شرگن  ینیب و  نشور  زا  بوبحم ، ناونع  هب  زین  نز  هک 
دهاوخ هنادازآ  هدوبن و  سوه  يوه و  ریـسا  لاح ، نیا  رد  طقف  اریز  دوب ، دـهاوخ  رـسیم  تسا ، نآ  زا  يا  هولج  یمالـسا  شـشوپ  لـماک و 
بحم رسمه  باختنا  رد  درب و  یم  دوس  نید  یحو و  ياه  ییامنهار  و  نارگید ، دوخ و  میلـس  نیب و  قح  لقع  ياهدومنهر  زا  دیـشیدنا و 

دلوت دصاقم  مداخ  نز  ناوارف  تفع  دسیون : یم  يرهطم  داتسا  دوب . دهاوخ  قفوم  هدنیآ  نادنزرف  يارب  هتـسیاش  ردپ  شنیزگ  دوخ و  يارب 
دوخ قشاع  رتشیب  يوج  تسج و  اب  هک  دزاس  یم  اناوت  ار  نانز  تفع ، تسا ؛ سنج  باختنا  هب  یکمک  وا  هناـبوجحم ي  عاـنتما  اریز  تسا ،

هریگتـسد ي حور و  تلیـضف  ناونع  هب  ار  اوقت  میرک  نآرق  ( 6 . ) دنیزگرب تشاد ، دهاوخ  ار  وا  نادنزرف  يردـپ  راختفا  هک  یـسک  ینعی  ار 
اوقّتت نإ  اونمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای  : » دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  جاودزا  هلمج  زا  یگدنز  روما  رد  دب  بوخ و  لطاب ، قح و  صیخـشت  يارب  مهم 
یهلا ياوقت  رگا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  میظعلا ؛» لـضفلا  ُوذ  ُهللاو  مُکل  رفغَی  مُِکتائّیَـس و  مُکنَع  رّفُکی  ًاـناقُرف و  مُکل  لـعجَی  َهللا 

امش زا  ار  ناتیاه  يدب  دهد و  یم  رارق  لطاب ) قح و  نایم   ) زیمت هیام ي  امـش  يارب  دیراد ـ هاگن  دنوادخ  ینامرفان  زا  ار  دوخ  و  دینک ـ هشیپ 
نایم طابترا  دوجو  هدننک ي  نایب  همیرک  هیآ  نیا  ( 7 . ) تسا گرزب  ششخب  ینوزف و  بحاص  دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  امـش  دیادز و  یم 
نوچ مه  ییاه  عنام  لقع ، رگن  قح  ناگدید  ربارب  رد  هک : نیا  حیضوت  تسا ؛ يرگن  قح  ینیب و  نشور  اب  یهلا  ياهروتسد  هب  لمع  اوقت و 
رارق اـهنیا  ریاـظن  یهاوخدوخ و  یتسرپ ، توهـش  عمط ، صرح ، دـسح ، هنیک ، ضغب ، دـننامه  یقـالخا  لـیاذر  ناـهانگ و  سوه و  يوه و 
لماع قیاقح و  اب  ناسنا  سامت  دروخرب و  يرگن و  تبقاـع  یـشیدنادازآ ، عناـم  هتفرگ و  ار  ینورد  غارچ  نیا  دـید  يولج  هک  تسا  هتفرگ 

هدز و رانک  ار  اه  عنام  نیا  تسا ، یقالخا  لئاضف  ریاس  تناتم و  راقو ، ایح ، تفع ، أشنم  ییادز و  عنام  لـماع  هک  اوقت  دوش ؛ یم  یبیرفدوخ 
مامت دنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ ، نیا  ساسا  رب  اوقت ، رگید  رثا  دزاس . یم  انشآ  یگدنز  قیاقح  اب  ار  ناسنا  دنک و  یم  غورفرپ  ار  لقع  غارچ 

. دیامرف یم  اطعا  ینابرهم  فطل و  يور  زا  يرگید  ناوارف  ياه  شاداپ  دیامن و  یم  لیاز  ار  نآ  راثآ  هدیشخب ، ار  هتشذگ  ناهانگ 

هناحول هداس  ياه  ییامندوخ  ییارآدوخ و 
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نانآ ندوب  بوبحم  ماقم  تیـصخش و  سفن و  تفارـش  فـالخ  رب  هک  نیا  رب  هوـالع  نارتخد  یخرب  ياـج  هب  اـن  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و 
نامـشچ ندرک  هجوتم  دـش  دـهاوخ  ناشدـیاع  هک  يا  هجیتن  لقادـح  دـنتلغورف و  زاب  سوه  نادرم  ماد  رد  هک  دوش  یم  ثعاب  ًابلاغ  تسا ،

زا هکلب  هدومرف ، هناـفیفع  باـجح  لـماک و  شـشوپ  هب  رما  اـهنت  هن  میرک  نآرق  تسا . شیوخ  يوـس  هب  راـمیب  ياـه  لد  بذـج  كاـپان و 
َعمطَیَف ِلوقلِاب  َنعَـضَخت  الَف  : » دـننک عمط  اهنآ  رد  نالدرامیب  ادابم  ات  هدومن  یهن  زین  زیمآ  کیرحت  هوشع و  زاـن و  اـب  ناـنز  ندرک  تبحص 

هدیدنسپ يا  هویـش  هب  دنک و  عمط  امـش ) رد   ) لدرامیب هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  یمرن و  اب  ًافورعم :» ًالوق  نُلق  ٌضرَم و  ِِهبلق  یف  يّذلا 
اهوم هنیـس ، ندرگ ، ندرک  ناـیامن  ییارآدوخ و  همیرک ، هیآ  قبط  ( 8 . ) دییوگ نخـس  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  یحو  لقع و  رظن  رد  هک 
تسا مارح  دوشب  نادرم  رد  یناویح  هزیرغ ي  هدننک ي  کیرحت  زیگنا و  سوه  هک  یلمع  ره  هصالخ  همشرک و  زان و  اب  نتفگ  نخس  و ،...
ندروآ تسد  هب  ددـص  رد  یهلا ، یحو  هب  ییانتعا  یب  یجک و  نهد  ار  دـنوش و  یم  بکترم  ار  تفع  یفاـنم  ياـهراتفر  نیا  هک  یناـنز  و 

یم دوخ  بذـج  هدوبر و  ار  دوخ  هشیدـنا ي  مه  خنـس و  مه  نادرم  ياهلد  هک  دـنا  ینالدرامیب  دنتـسه ، دوخ  هدادـلد ي  بحم و  رـسمه ،
. دـنروخ یم  تسکـش  جاودزا  رد  هجیتن  رد  دـشاب  تینـالقع  تیناـسنا و  هیاـپ ي  رب  دـناوت  یمن  اـهنآ  هقـالع  تبحم و  ور  نیمه  زا  دـننک ؛
هیاپ ي رب  هن  دریگب ، تروص  یهاوخ  رـسمه  نیتسار و  قشع  یناسنا و  شیارگ  بذج و  ساسارب  هک  تسا  يدنویپ  قفوم ، ملاس و  جاودزا 
یقالخا و کین  يایاجـس  نز و  تیـصخش  رطاخ  هب  هک  يدـنویپ  هک  نآ  نیب  تسا  يرایـسب  قرف  هچ  نیغورد . قشع  یناوهـش و  تـالیامت 

يانبم رب  هک  یقـشع  دنویپ و  دـبای ؛ ققحت  درم  یبلط  توهـش  ینیبدوخ و  تهج  هب  هک  يدـنویپ  اب  دریگب ، لکـش  وا  یناسنا  كاپ  فطاوع 
حلاص رادرک و  تسار  نادـنزرف  تیبرت  هیاپ  هداوناخ و  ناینب  ماکحتـسا  يراگدـنام و  زمر  دـشاب ، یناـسنا  لـئاضف  میلـس و  لـقع  ترطف و 

دور یم  نیب  زا  هزیرغ  ياضرا  لاصو و  راب  دنچ  هیاس ي  رد  جیردت و  هب  یتسرپ ، نتشیوخ  توهش و  زا  هتـساخرب  بذاک و  قشع  اما  تسا ،
انبریز رگا  تسا ، نیجوز  ياه  طابترا  يانبریز  تبحم  ًاـساسا  دـشاب . هتـسیاش  نادـنزرف  رتسب  ملاـس و  یگدـنز  ياـنبم  دـناوت  یمن  زگره  و 

یناسفن و زین  دشاب  یم  رهوش  نز و  ياه  طابترا  نامه  هک  انبور  دشاب ، يزیرغ  یناسفن و  قشع ، تبحم و  ینعی  دشاب ؛ ریذپ  لاوز  تسس و 
هب دنراد ، زیمآریقحت  يوخ  يدادبتسا و  شنم  هناخ  رد  نادرم  زا  یخرب  رگا  دوب . دهاوخ  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  يانبم  رب  یناسناریغ و 

دوـخ هاوـخلد  رظن و  دروـم  رـسمه  بلق  ندروآ  تسد  هب  ددـص  رد  ییاـمندوخ ، تسرداـن  هار  زا  هک  یناـنز  نیارباـنب  تسا . تهج  نـیمه 
گنهرف رد  لیلد  نیمه  هب  دنزاس . یم  هابت  ار  دوخ  لسن  هدنیآ و  تیـصخش ، هداد و  بیرف  ار  دوخ  لوا  هجرد ي  رد  دـننادب  دـیاب  دنتـسه ،
میمـصت اریز  دننک ، یم  هارمگ  هدرک و  رکم  ار  دوخ  زیچ  ره  زا  لبق  دنهد ، یم  بیرف  هلیح  رکم و  اب  ار  نارگید  هک  ییاه  ناسنا  ینامـسآ ،

نادجو هدومن و  سوه  ریـسا  ار  دوخ  درخ  هشیدنا و  ادتبا  ور  نیا  زا  تساهنآ ؛ حور  تشرـس و  فالخ  رب  هدـنبیرف ، ياهراتفر  اوران و  ياه 
اـه و یتـشز  عاونا  هب  دوخ  نورد  رد  هجیتـن  رد  دـننک ؛ یم  توهـش  يادـف  ار  شیوخ  تیناـسنا  ترطف و  دـنهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  كاـپ 

کی ناونع  هب  نآرق  دنک ؛ یم  ناشهارمگ  هدرک  تیارـس  مه  نارگید  هب  نفعت  يوب  نآ  هاگ  نآ  هتـشگ و  هدولآ  نفعتم  وبدب و  ياه  یتشلپ 
رگا دـیا و  هدرک  ییوکین  دوخ  هب  دـینک  ییوکین  رگا  اهلف ؛» متأسأ  نإ  مکِـسُفنأل و  ُمتنـسحأ  ُمتنَـسحا  نإ  : » دـیامرف یم  یلک  نوناق  لصا و 
دنهد یمن  بیرف  نانآ  نورُعشَی ؛» ام  مُهـسُفنأ و  ّالإ  نوعَدخَی  ام  و  : » دیامرف یم  رگید  هیآ ي  رد  و  ( 9 . ) دیا هدرک  يدب  دوخ  رب  دینک  يدب 
هدروخ بیرف  ار  دوخ  ناوج  نادرم  هنوگ ، نیا  ياه  جاودزا  زا  سپ  ًابلاغ  نیا ، رب  هوـالع  ( 10 . ) دنمهف یمن  دوخ  نکل  ار و  نتـشیوخ  رگم 

دنهد و شمارآ  نیکـست و  ار  نتـشیوخ  دوخ ، نامگ  هب  ات  دنیآ  یمرب  هنارمآ  زیمآ و  تنوشخ  ياهراتفر  ییوج و  ماقتنا  ددص  رد  هتـسناد ،
هاگ نآ  دنک ، یم  شیوخ  قوشعم  راثن  ار  دوخ  بوبحم  ناج  تیدوجوم و  قشع ، تبحم و  رد  هدادـلد  قشاع و  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 

هدنزاب ار  دوخ  هک  ارچ  ددرگ ، یم  لدـبم  ینمـشد  هنیک و  هب  مک  مک  هدرک و  شکورف  بوبحم  یگتـسیاشان  ندـش  نشور  اب  قشع  ناجیه 
هب زاین  هک  یناسک  يارب  میرک  نآرق  تسا . هدروخ  ار  هنانز  ياـه  هبذاـج  شیاـمن  هدـش و  هتـسارآ  رهاـظ  بیرف  هک  دـنک  یم  ساـسحا  يا 

هتـسیاش راگتـساوخ  دوبن  هچ  يداصتقا و  یلام و  تالکـشم  رطاخ  هب  هچ  تسین ، مهارف  نآ  بابـسا  طیارـش و  اما  دنراد ، رـسمه  جاودزا و 
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ناـکیدزن و نادـنواشیوخ ، هژیو  هـب  ناناملـسم  هـمه ي  هـب  وـس  کـی  زا  اـهنیا ، دـننامه  رـسپ و  يارب  دنـسپ  دروـم  نز  دوـبن  رتـخد و  يارب 
تیعقوم طیارـش و  اه ، شالت  همه  اـب  رگا  دـینک . مهارف  ار  رـسمه  یب  ناـنز  نادرم و  جاودزا  هلیـسو ي  هک  دـنک  یم  باـطخ  ناـگیاسمه 

نیا رد  دننک . هشیپ  ار  اوقت  تفع و  هار  رـسه  یب  دارفا  دیاب  دـندرکن ، لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  اتـسار  نیا  رد  نارگید  ای  دـشن  هدامآ  جاودزا 
، دنهدن رد  نت  یسنج  ياه  یگدولآ  ای  ییامندوخ  لیبق  زا  تسیاشان  لامعا  هب  رظان ، رـضاح و  يادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دنـشاب  بقارم  تدم 

ایهم ار  كرتشم  یگدنز  لیکشت  لیاسو  فرطرب و  ار  نانآ  جاودزا  عناوم  هدومن و  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  ششخب  مرک و  اب  اناوت  دنوادخ  ات 
ٌعـساو ُهللاو  ِِهلـضف  نِم  ُهللا  ُمِهنُغی  َءارُقق  اونوکَی  نإ  مُِکئامإ  مُکِدابِع و  نِم  َنیحلاّصلاو  مُکنِم  یمایألَا  اوحِکنأ  و  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دیامن ؛

زا ناگتـسیاش  ار و  رهوش ـ یب  نانز  نز و  یب  نادرم  ناتیاه ـ  بزع  ِهلـضف ؛» نِم  ُهللا  ُمُهِینُغی  یتح  ًاحاِکن  َنودجَی  نیّذلا ال  ِفِفعَتـسَیلو  ٌمیلع 
یخارف ادخ  دنادرگ و  یم  زاین  یب  شیوخ  شـشخب  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنـشاب  تسد  گنت  رگا  دـیهد ، رـسمه  ار  دوخ  نازینک  ناگدـنب و 

شـشخب فطل و  زا  دنوادخ  ات  دنریگ  شیپ  ینماد  كاپ  يراد و  نتـشیوخ  دیاب  دنباین  ییوشانز  هلیـسو ي )  ) هک نانآ  و  تساناد . شخب و 
مالـسلا و هیلع  فسوی  ترـضح  دننامه  ینماد  كاپ  فافع و  نیتسار  الاو و  ياهوگلا  رگید ، يوس  زا  و  ( 11 . ) دنادرگ ناشزاین  یب  دوخ 
تایآ و رد  ساسا  نیمه  رب  دیامرف . یم  رکذ  دنا ، تداعس  یتخب و  شوخ  يوج  تسج و  رد  هک  نانآ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  میرم  ترـضح 
هب دیامن . یم  نایب  ار  هتسیاش  رسمه  اب  جاودزا  طیارش  لیاسو و  ندومن  مهارف  تساوخرد  اعد و  نابرهم و  يادخ  هب  لکوت  روتسد  تایاور 
نآ مالسلا و  مهیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  رب  تاولص  ناحبس و  يادخ  دایز  ساپس  دمح و  زامن و  تعکر  ود  ندناوخ  هب  شرافس  صوصخ 

، دـنک یم  زاین  یب  تسوا  حالـص  ریخ و  هچ  نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هدـش  یهلا  لضف  فطل و  تساوخرد  اعد و  هاـگ 
اضر تماقتسا و  ربص و  هلمح  زا  تالامک  هدیدنسپ و  تافـص  ياطعا  وا و  بلق  رد  شتبحم  رتشیب  ياقلا  جاودزا و  ریخأت  هب  دنچ  ره  ( 12)

ره هب  جاودزا ، زا  مورحم  دارفا  هک  تسا  نآ  رب  یهلا  یمتح  هدعو ي  نیاربانب  دشاب . يونعم  یحور و  تبالص  دشر و  هجیتن  رد  میلست و  و 
دنوادخ هدعو ي  دش و  دهاوخ  هدروآرب  ناشیاهزاین  فرطرب و  ناشتالکشم  هدش و  یهلا  هعساو ي  مرک  لضف و  لومشم  دشاب ، هک  یلیلد 

ِهللا نِم  ُقدصأ  نَم  و  : » تسین نخـس  رد  رت  قداص  رتوگتـسار و  وا  زا  مه  سک  چیه  ( 13 «، ) داعیملا ُِفلُخی  َهللا ال  ّنإ  : » تسین ریذـپ  فلخت 
هک تسا  نیا  رب  دنوادخ  هدعو  هک  ارچ  دشاب ، جاودزا  كرت  يارب  يا  هناهب  دیابن  راگتـساوخ  ای  دوخ  یتسدگنت  رقف و  نیاربانب  ( 14 «. ) ًالیق

تسا و هدرب  ناحبس  يادخ  هب  نظءوس  تروص  نیا  ریغ  رد  میامن . فرطرب  ار  ناترقف  زاین و  یب  ار  امش  دوخ  لضف  هب  ات  دینک  جاودزا  امش 
ششوک شالت و  تکرح و  هتبلا  دنیامن . جاودزا  سپس  ات  دننک  یم  بلط  ار  رقف  عفر  شیاشگ و  لوا  قوف ، هیآ  قالخ  رب  یضعب  هنافـسأتم 

. دیزرو تلفغ  نآ  زا  دیابن  تسا و  يرورض  هنادنموربآ  یگدنز  کی  نتشاد  شیوخ و  هداوناخ  نیمأت  يارب  ناوج  نادرم 

رسمه هب  تبحم  هفطاع و 

اما دنرادروخرب ، يراشرس  فطاوع  فیطل و  ناور  زا  تسا ، هداهن  نانآ  هدهع  رب  شنیرفآ  ماظن  هک  یفیرظ  فیطل و  فیاظو  لیلد  هب  نانز 
رد یناسنا  فطاوع  تهج  زا  نادرم  اذـل  دنـشاب . یم  میالمان  کشخ و  تایحور  ياراد  تخـس ، نشخ و  ینیوکت  فیاظو  رطاخ  هب  نادرم 

دراد تسود  يدرم  ره  دنناد ؛ یم  شیوخ  نارـسمه  هناصلاخ  ياه  تبحم  كاپ و  فطاوع  دنمزاین  ار  دوخ  دـنا و  فیعـض  نانز  اب  هسیاقم 
ار ناور  یگتسخ  تلالم و  رابغ  هدیشخب و  افص  ترارح و  وا  یگدنز  هب  شیوخ  تبحم  رهم و  اب  هدوب ، هفطاع  اب  عبطلا و  فیطل  شرسمه 
. دیامن يرای  تداعـس  يراگتـسر و  يوس  هب  یگدـنز  رد  ار  وا  هنانیب ، عقاو  حیحـص و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  اب  دـیادزب و  لد  هحفـص ي  زا 

بلق رب  نتفای  هرطیـس  ناشنارـسمه و  ياهلد  هب  ندیـشخب  فاطعنا  يارب  اهراکوزاس  اهرازبا و  نیرتهب  زا  ناـنز  یفطاـع  دـنمورین  هبذاـج ي 
زا هدافتـسا  هک  هنوگ  ناـمه  تسین . هسیاـقم  لـباق  نادرم  يدـنمناوت  يدـنت و  تنوـشخ ، رازبا  هب  تبـسن  نآ  هبلغ ي  ریثأـت و  هک  تساـهنآ 

هیحور فالخ  رهوش ، ندومن  میلـست  يارب  هریغ  تخـس و  دنت و  قالخا  روز و  هب  لسوت  تنوشخ ، لامعا  دننام  ییاهدـنفرت  اه و  مسیناکم 
لوقعم ياه  هتساوخ  هب  ور  نیا  زا  هدومن ، ریخست  ار  درم  لد  دناوت  یمن  ییاهراتفر  نینچ  ور  نیا  زا  تسا ، نادرم  راطتنا  فلاخم  نانز و  ي 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هدافتسا هک  ارچ  دزادنا ، یم  هرطاخم  هب  ار  دوخ  یگدنز  دهد و  یم  تسد  زا  ار  نآ  اسب  هچ  هدش و  هتساک  شتیبوبحم  زا  هکلب  دسرب ، دوخ 
هلباقم و هب  راداو  ار  درم  ددرگ و  یم  هنانز  فطاوع  ربارب  رد  درم  يریذپ  فاطعنا  هیحور ي  بیرخت  ثعاب  ییاهرازبا  اه و  هلیـسو  نینچ  زا 

خاتسگ رت و  یصاع  ار  درم  دوب و  دهاوخن  رهوش  نز و  نایم  فاکـش  هلـصاف و  داجیا  زج  يزیچ  نآ  هجیتن ي  هرمث و  دنک و  یم  نز  ریقحت 
ظفح و نز  تیبوبحم  رذـگهر ، نیا  زا  درم  یفطاع  ياهزاین  ندـش  هدروآرب  نز و  تبحم  تفوطع و  وترپ  رد  نیاربانب  تخاس . دـهاوخ  رت 
، طاـشن نز و  هیحور ي  تمالـس  ظـفح و  رد  وا  یفطاـع  ياـه  هتـساوخ  نیمأـت  نز و  هب  تبحم  هک  هنوـگ  ناـمه  دـبای ؛ یم  شیازفا  یتـح 

. دراد ییازس  هب  شقن  نادنزرف  هب  تبحم  هناخ و  هب  ندیشخب  ترارح  یمرگلد ، یباداش ،

رسمه هب  مارتحا  يریذپ و  تعاطا 

ار دوخ  فیطل ، فیرظ و  لگ  نوچ  مه  یمسج  و  كاپ ، تاساسحا  فطاوع و  زا  راشرس  یناور  نتشاد  رثا  رد  نز  یسانش  ناور  رظن  هب  انب 
نز كاپ  فطاوع  تبحم و  جاتحم  ار  دوخ  درم  هک  هنوگ  نامه  دنیب ؛ یم  درم  يوق  مسج  يریبدـت و  لقع  دـنمزاین  یگدـنز  تیریدـم  رد 
زا تسا . ندوب  عاطم  سیئر و  هب  وا  هقالع  لیم و  زا  رتشیب  نز  ندوب  عبات  عیطم و  هب  لیم  تعاطا و  داـیقنا و  ّسح  لـیلد  نیمه  هب  دـبای . یم 

قح و روحم  رب  ار  یگدنز  ياه  خرچ  دیاب  هک  تسا  هدش  هداهن  درم  هدـهع  رب  هداوناخ  ییارجا  تیریدـم  مالـسا ، سدـقم  نیئآ  رد  ور  نیا 
نارازگراک و نانز  رب  نادرم  ٍضعب ؛» یلع  مُهَـضَعب  ُهللا  لّـضف  اـمب  ِءاـسّنلا  یلع  نوماّوَق  ُلاـجّرلا  : » دروآرد شدرگ  هب  ییاروش  نورد  ماـظن 

ماوق هک  اـج  نآ  زا  ( 15 . ) تـسا هداد  يرترب  ینوزف و  ناـنز ـ  یخرب ـ  رب  ار  نادرم ـ  ناـشیا ـ  زا  یخرب  ادـخ  هـک  يور  نآ  زا  دنناتـسرپرس 
يرتـشیب یندـب  توـق  يریبدـت و  لـقع  زا  دوـخ  نارـسمه  هب  تبـسن  نادرم  دراد و  یگتـسب  ینامـسج  توـق  ینـالقع و  ریبدـت  هب  یگدـنز 
تیلوئـسم کی  اـهنت  تمِـس  نیا  هتبلا  هک  تسا  نادرم  شود  رب  هداوناـخ  ياـضعا  ناـنز و  یتسرپرـس  تیریدـم و  ور  نیا  زا  دـنرادروخرب ؛

یهاوخدوخ و يانبم  رب  هن  دنک  هرادا  مالسا  نیناوق  ياهروتسد و  ساسا  رب  ار  شا  هداوناخ  دیاب  درم  اریز  يونعم ، تلیـضف  هن  تسا  ییارجا 
ینامداش تذل و  ساسحا  دننک ، یگدنز  دوخ  يرطف  یعیبط و  هیحور ي  قبط  رب  هک  نیا  زا  نیجوز  زا  کی  ره  ساسا  نیا  رب  يرالاسدرم .
یگدـنز هیام ي  ناج  هک  یلدـمه  داحتا و  هدرک و  دـیدش  زاـین  ساـسحا  رگیدـمه  هب  هک  دوش  یم  ثعاـب  یناور  تلاـح  نیا  دـننک و  یم 

شیوخ و رـسمه  زا  لوقعم  تعاطا  وترپ  رد  اـت  ددرگ  یم  بجوم  نز  یناور  یگژیو  نآ  هک  ناـنچ  مه  دوش ؛ رت  مکحم  تسا  یگداوناـخ 
دزن ار  شیوخ  تیبوـبحم  هلیـسو  نیا  هب  دـنک و  ادـیپ  يا  هژیو  هاـگیاج  تلزنم و  وا  دزن  هدرک و  ذوـفن  درم  بلق  رد  وا ، هب  تدارا  مارتـحا و 

هقالع ي شیازفا  رد  وا  عورشم  لوقعم و  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  هب  هجوت  نز و  هب  درم  مارتحا  هک  نیا  هچ  دیامن ، راوتـسا  اجرب و  اپ  رـسمه 
. تسا یساسا  مهم و  رایسب  یگدنز  هب  ندادلد  وا و  هب  نز 

رسمه يارب  شیارآ 

شیارآ و رویز ، هب  وا  هقالع ي  تسا ، ندوب  بوبحم  لامج و  رهظم  هک  اج  نآ  زا  نز  اما  دـنا ، بلط  تنیز  تسودابیز و  ًاترطف  اـه  ناـسنا 
قلاخ رگید  ترابع  هب  دـنیبب . شیارآ  ردویز و  هب  هتـسارآ  ار  شرـسمه  دـهاوخ  یم  زین  درم  یفرط  زا  دـشاب و  یم  درم  زا  رتشیب  ییامندوخ 

، نآ وترپ  رد  ات  دادرارق  نتـشیوخ  نتـسارآ  تالآ و  رویز  هب  دـنم  هقالع  ار  نز  تعیبط  هداوناخ ، ناـینب  ماکحتـسا  ظـفح و  روظنم  هب  یتسه 
رادافو شیاهدهعت  هداوناخ و  هب  تبـسن  درم  هجیتن  رد  دشاب و  یگـشیمه  وا  دزن  شتیبوبحم  هدرک و  رتشیب  ار  شرـسمه  یگدادـلد  قشع و 

وا ییامندوخ  یهاوخ و  تنیز  تلـصخ  هدـننک ي  لرتنک  لیدـعت و  اـت  دومن  زهجم  اـیح  فاـفع و  حالـس  هب  ار  نز  رگید  فرط  زا  دـنامب .
دهاوخ ار  يور  هداـیز  طارفا و  هار  يرگ  هولج  ییارآدوخ و  رد  دوـش ، هتـساک  اـی  دوباـن  نز  ياـیح  تفع و  نیا  رگا  تسا  یهیدـب  دـشاب .

طاطحنا و نآ  كانرطخ  بقاوع  زا  هک  دـش ، دـهاوخ  هدیـشک  هعماج  رد  یـسنج  کیرحت  داـجیا  هناـخ و  زا  جراـخ  هب  لـمع  نیا  دومیپ و 
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هب مالـسا  دـیکأت  دـشاب . یم  اهنآ  نایم  فاکـش  فالتخا و  داجیا  ای  هداوناخ  ناـینب  نتخیرورف  نز و  ندوب  بوبحم  قوشعم و  ماـقم  طوقس 
يارب دایز  ياه  تلیـضف  شاداپ و  باوث و  نداد  رارق  هداوناخ و  طـیحم  رد  نز  ییارآدوخ  هژیو  هب  رگیدـکی  يارب  رهوش  نز و  يزاـسابیز 

يریگولج هعماج  رد  ییامندوخ  نتفر و  ههاریب  فارحنا ، يدـعت ، زا  نآ ، تسرد  نیمأت  وترپ  رد  اـت  تسا  درم  نز و  زاـین  نیا  رب  ینتبم  نآ ،
. دوش

يرهاظ لامج  ییابیز و 

لماوع هلمج  زا  تسا . هدش  ینازرا  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  هب  هک  هدوب  يدادادـخ  گرزب  ياه  هیدـه  اه و  تمعن  زا  تروص  رهاظ و  ییابیز 
نآ زا  دـعب  داقعنا و  ماگنه  دـنزرف ، هفطن  داقعنا  زا  لبق  يروما  تیاعر  دـنزرف و  رد  کـیتنژ  قیرط  زا  نآ  ریثأـت  نیدـلاو و  لاـمج  ییاـبیز ،

ریخست و ار  شیوخ  رـسمه  بلق  دوخ  يرهاظ  لامج  اب  نز  یگلماح . نارود  رد  ردام  طسوت  هب »  » دننام ییاه  هویم  ندروخ  هلمج  زا  تسا ؛
؛ دریگن رارق  نآ  عاعشلا  تحت  دورن و  نیب  زا  ینطاب  یتشز  اب  يرهاظ  ییابیز  نیا  هک  نیا  رب  طورشم  دشخب ، یم  رارمتسا  ار  دوخ  تیبوبحم 

لامج نیاربانب  دشابن . راتفرگ  دنسپان  قالخا  تریس و  یتشز  هب  هک  دراد  هبذاج  نز  يارب  ینامز  زین  رسمه  لامج  ییابیز و  هک  هنوگ  نامه 
بجح تفع و  اوقت ، نودب  نز  يرهاظ  ییابیز  تسا . يروص  يرهاظ و  ییابیز  تیبذاج  ساسا  هیاپ و  یقالخا ، هلضاف ي  تاکلم  ینطاب و 
نآرق ور  نیا  زا  ارذـگ ؛ تقوم و  تروص  هب  مه  نآ  رامیب ، ياه  لد  كاـپان و  ياـه  مشچ  يارب  رگم  تشاد ، دـهاوخن  هبذاـج  وا  ياـیح  و 

. ددرگ یتفگـش  باجعا و  ثعاب  اهنآ  ییابیز  لامج و  دنچ  ره  هتـسناد ، ینامیا  یب  نز  درم و  ره  زا  رتهب  ار  هنمؤم  زینک  نمؤم و  دبع  میرک 
یم تذل  مشچ  هب  طقف  نز  يابیز  : » دـیوگ یم  كازلاب  تسا . ینطاب  ياه  ییابیز  ساسا  حور و  تنیز  يوق ، نامیا  هک  تسا  نشور  ( 16)

ییابیز هراب ي  رد  زین  يدعـس  دـهد . یم  تذـل  ود  ره  مشچ ، لقع و  هب  نز  يراتفر  یحور و  يونعم و  ییابیز  هک  یلاح  رد  ( 17 « ) دشخب
ناج هنرو  ندب  رد  دیاب  لقع  ار  یمدآ  رایب  ابیز  تریـس  ردارب  يا  تسین  چـیه  رهاظ  يابیز  تروص  دراد : ییوکین  نخـس  يونعم  يرهاظ و 

رابغ شکاخ  نتشگ و  دهاوخ  كاخ  نینزان  صخش  لکش و  نیا  دوز  رید و  رامح  دراد  دبلاک  رد 

توهش یسنج و  هزیرغ ي 

. تسا ناسنا  عون  ياقب  لسن و  دیلوت  نآ ، زا  فده  تسا و  درم  نز و  رد  یـسنج  هزیرغ ي  شنیرفآ  یهلا ، هنامیکح ي  ياهریبدت  رگید  زا 
زا نیجوز  ندرب  تذـل  نآ  دراد و  دوجو  یگداوناخ  دـنویپ  فادـها  ریاس  نآ و  هب  ندیـسر  يارب  یعرف  فدـه  کی  فدـه ، نیا  رانک  رد 
زا یـشان  يا  هلـصاف  اه و  فاکـش  ندرب  نیب  زا  رب  هوالع  یـسنج  تذـل  لاصو و  نیا  کش  نودـب  تسا . رگیدـکی  زا  ییوج  ماک  لاصو و 
دنم هرهب  هداوناخ و  ناینب  هجیتن  رد  نز و  تیبوبحم  تیوقت  ماکحتسا و  رد  رگیدمه ، هب  اهنآ  نتخاس  کیدزن  رهوش و  نز و  ياه  فالتخا 

تیعقوم نیا  ندرک  راد  هشیر  ظفح و  يارب  هداد و  رارق  بوبحم  ار  نز  تشرـس  دنوادخ  هک  ارچ  دراد ، يرثؤم  شقن  نآ ، تاکرب  زا  ندش 
شرسمه لاصو  لابند  هب  ات  داد ، رارق  درم  ربارب  نیدنچ  ار  وا  يایح  تفع و  رهوگ  درم و  زا  رت  مواقم  یـسنج  هزیرغ ي  ربارب  رد  ار  وا  الاو ،

لابند هب  هزیرغ  ربارب  رد  تمواـقم  فعـض  رطاـخ  هب  هک  دـشاب  رهوش  نیا  هکلب  دـباین ، شهاـک  شتیـصخش  تیبوبحم و  هجیتن  رد  دـشابن و 
لاصو و هب  ندیسر  يارب  درم  یفرط  زا  دنک . وا  لاصو  هب  زاین  قشع و  راهظا  هدناشک و  شرسمه  ناتـسآ  هب  ار  وا  دشاب و  شرـسمه  لاصو 

نیتسار تبحم  رهم و  راثن  يو و  قوقح  تیـصخش و  هب  مارتحا  رب  ینتبم  هک  تسوا  تیاضر  بلج  دـنمزاین  رـسمه ، زا  یـسنج  ییوج  ماـک 
مکحتـسم و شرـسمه  دزن  ار  دوخ  ندوب  ربلد  تیبوبحم و  ياه  هیاپ  ات  تسا  نز  يارب  ییالط  ياه  تصرف  هژیو ، ياه  تیعقوم  نیا  تسا .

اربم كاپ و  نادرم ، نانز و  عورشمان  هناتسود و  طباور  نانز و  يرگ  هوشع  ییامندوخ و  زا  هعماج  ياضف  هک  نیا  رب  طورشم  دنک ، تیوقت 
تیناویح ینابرق  ار  شیوخ  تیناسنا  فرـش و  دشاب و  رادروخرب  نامرحمان  ربارب  رد  مشچ  لرتنک  الاو و  ياوقت  نامیا و  زا  رهوش  ای  دشاب و 
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. دهد رارق  شیوخ  نز  ورگ  رد  اهنت  ار  لد  شیاوقت ، نامیا و  ياضتقم  هب  هکلب  دنکن ، شیوخ  توهش  و 

ینطاب لامج  فافع و 

هراشا

؛ دوش یم  لصاح  طیرفت  طارفا و  زا  توهـش  هوق ي  لرتنک  لیدعت و  اب  هک  تسا  ناسنا  ناج  رد  خـسار  تفـص  یناسفن و  هکلم ي  تفع » »
لیاذر و تراسا  زا  هک  تسا  يدرف  فیفع  ناسنا  دشاب و  یحو  لقع و  نامرف  تحت  نآ ، عیسو  يانعم  هب  توهـش  هک  تسا  نآ  تفع  ینعی 

دناوت یم  نآ  هیاس ي  رد  هک  تسا  يرازبا  نیرتهب  نز  یقالخا  لئاضف  تفع و  دشاب . اهر  دازآ و  یناوهـش  هوق ي  عورـشمان  ياه  هتـساوخ 
یمالـسا لماک  شـشوپ  باـجح و  هک  اـیح ـ تفع و  هک  نیا  هچ  دـنک ، تموکح  نآ  رب  هدرک و  ریخـست  هشیمه  يارب  ار  دوخ  رـسمه  بلق 

نآ ار  قیاقح  ابیز و  ار  ناهج  هک  دنتـسه  يونعم  یحور و  ياه  ییابیز  کـین ، ياـه  شزرا  تافـص و  ریاـس  و  دـشاب ـ یم  نآ  زا  يا  هولج 
ملاس و ار  طباور  فیطل و  ینارون و  ار  تریس  باذج و  طاشن و  اب  ناشخرد ، ار  یمدآ  يامیس  دنهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  تسه  هک  نانچ 
، دنـشاب اـهنآ  هب  هتـسارآ  هک  ار  یناـسک  تسا و  ینطاـب  ياـه  تنیز  ناـهاوخ  يرطف  روط  هب  يدرم  نز و  ره  دـنزاس . یم  اراوگ  یناـسنا و 

فافع یحور و  لامج  نز ، يارب  اه  ییابیز  اه و  هبذاج  نیرترب  اذل  تسا ، رفنتم  یقالخا  لیاذر  یتفع و  یب  لاذـتبا ، زا  دراد و  یم  تسود 
هب ار  وا  دزاس و  یم  شیوخ  یتوکلم  لامج  بوذـجم  ریخـست و  ار  درم  بلق  هدوب و  نیتسار  قشع  هدولاش ي  هک  تسوا  باجح  راـقو و  و 

: وگوه روتکیو  لوق  هب  دراد . یماو  دوخ  ربارب  رد  مارتحا  میرکت و  هب  دـناشک و  یم  شیوخ  عورـشم  لوقعم و  ياه  هتـساوخ  دوخ و  يوس 
تمواقم يارای  ار  نادرم  نیرت  يوق  هک  دهد  یم  یتردـق  نز  هب  تفع ، راقو و  اب  مأوت  تهاجو  تسا ؛ دنـسپ  لد  ابیز و  فیفع ، نز  ًالوصا 

، ابیز قالخا  تافـص و  هبذاج  نیارباـنب ، ( 18 . ) دزاـس یم  راداو  شیوـخ  لـباقم  رد  میظعت  عوـضخ و  هب  ار  اـهنآ  هکلب  تـسین ، وا  ربارب  رد 
دارفا و دنادرگ و  یم  ملاس  هعماج  هداوناخ و  رد  ار  طباور  هدرک و  راکـش  ار  ایوپ  هدـنز و  ياه  بلق  ًالوا  هک  تساه  حالـس  نیرت  هبذاجرپ 

تـسا ینطاب  لامج  انامه  هک  رهوش ـ نز و  نایم  یعقاو  تبحم  قشع و  يانبریز  تهج  نیمه  هب  دنوش ؛ یم  تیبرت  نآ  هیاس ي  رد  نادنزرف 
، نینچ مه  ینطاب  ياه  ییابیز  تسا . هفطاع  اب  زرودرخ و  لسن  تیبرت  يارب  هلیسو  نیرتهب  هداوناخ و  ناینب  ماکحتسا  لماوع  نیرت  مهم  زا   ـ

دنناوت یمن  هاگ  چیه  يرهاظ  ياه  ییابیز  اما  دنک ، یم  ناربج  هدناشوپ و  ار  نآ  ای  دـهدیم و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  تروص  رهاظ و  یتشز 
ار نآ  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  تروص  لامج  هبذاج ي  هدوتـسان ، تافـص  حـیبق و  تریـس  اب  هکلب  دـنزاس ، ناـهنپ  ار  ینطاـب  یتشز 

هتسج يرود  رابودنب  یب  امندوخ و  يورابیز  نانز  اب  جاودزا  زا  تلیضف ، اب  ناناوج  اذل  دنک ، یم  لیدبت  رفنت  یتشز و  هب  هدرک و  دمآراکان 
زا يا  هثداح  اب  هدوبن و  راگدنام  یندب  يرهاظ و  ییابیز  هک  نیا  رب  نوزفا  دنناد . یم  یقیقح  تلزنم  تفع و  یحور ، لامج  دقاف  ار  نانآ  و 

یبت هب  هک  زانن  تنـسُح  هب  تسا  هتـسب  یبش  هب  هک  لابن  تلام  هب  رعاش : لوق  هب  دوش و  یم  ناسکی  كاخ  اـب  مه  گرم  اـب  دور و  یم  ناـیم 
خززب ترخآ و  رد  هکلب  دیآ ، یم  تسد  هب  نآ  ساسا  رب  ایند  رد  یناسنا  هبیط  تایح  اهنت  هن  تسین و  ریذپانف  یحور  لامج  اما  تسا  هتـسب 
ترخآ هک ـ  يزور  میلس ؛» ٍبلقب  َهللا  یتأ  نَم  ّالإ  نوَنب  ٌلام و  ُعفنَی  َموَی ال  : » دوش یم  ناسنا  شخب  تاجن  هک  تسا  یمیظع  هیامرـس ي  اهنت 

. دیایب دنوادخ  هاگـشیپ  هب  اه ـ یگدولآ  لیاذر و  زا  كاپ ـ  ملاس و  بلق  اب  هک  یـسک  رگم  تسین  ناسنا  لاح  هب  دنمدوس  نادـنزرف  لام و   ـ
تنیز رهاوظلا ؛ ِهنیز  نِم  ُلمجأ  َنطاوبلا  ُهنیِز  دـنیامرف : یم  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما  ترـضح  هک  تسا  تریـس  لاـمج  يرترب  رطاـخ  هب  ( 19)

(20 . ) تسا رتابیز  رهاظ  شیارآ  تنیز و  زا  اه  نطاب 

ییابیز اب  قشع  هطبار ي 
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ناـمیا و ینعی  حور  تنیز  تسا ، نآ  عرف  مسج ، لیـصا و  یمدآ  حور  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  ییاـبیز  لاـمج و  هدـیئاز ي  قـشع  تـبحم و 
هبذاجرپ ددرگ  رتابیز  حور  هچ  ره  تسا . رت  باذج  رتابیز و  تروص  لامج  مسج و  رویز و  زا  لیـصا و  زین  یهلا  یناسنا و  کین  ییایاجس 

رسمه رانک  رد  درم  هک  یشمارآ  تذل و  لیلد  نیمه  هب  تشگ ؛ دهاوخ  رتشیب  زین  وا  اب  سنا  ینیریش  تذل و  دوب و  دهاوخ  رت  بوبحم  رت و 
، تسا رتشیب  دراد ، هبجحم  ریغ  اوقت و  یب  اما  وراـبیز  رـسمه  راـنک  رد  يدرف  هک  یـشمارآ  تذـل و  زا  بتارم  هب  دراد ، حور  اـبیز  فیفع و 

. تسا قداص  زین  اهدرم  هراب ي  رد  نخس  نیا  تسین . رگیدکی  اب  هسیاقم  لباق  ًالوصا  هکلب 

عامتجا رد  تیبوبحم  زار 

بولقلا و بلقم  هک  دنوادخ ـ هکلب  دراد ، ياج  شرسمه  بلق  رد  یقالخا  ياه  هبذاج  لیلد  هب  اهنت  هن  یهلا ، یناسنا و  قالخا  ياراد  ِناسنا 
نامیا اب  دارفا  هب  ار  هدعو  نیا  هک  نانچ  دهد ؛ یم  رارق  یتسه  ملاع  ناکین  ناکاپ و  هژیو  هب  مدرم  همه  بوبحم  ار  وا  تساه ـ  بلق  بحاص 
ماـجنا کـین  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  یتسرد  هب  ًاّدُو ؛» ُنمحّرلا  ُمَُهل  ُلَعجیَـس  تاـِحلاّصلا  اُولمَع  اونمآ و  َنیذـّلا  ّنإ  : » تسا هداد 
تروص ود  هب  یهلا  ریذـپان  فلخت  هدـعو ي  نیا  ققحت  ( 21 . ) دهد یم  رارق  یتسود  تیبوبحم و  نانآ  يارب  رگـشیاشخب  دنوادخ  دـنداد ،

تادقتعم رگید  تمایق و  دنوادخ ، هب  نیتسار  داقتعا  نامیا و  باتزاب  حـلاص : لمع  نامیا و  یعیبط  یتاذ و  رثا  قیرط  زا  1 ـ دوش : یم  ماجنا 
هبذاج و لیلد  هب  هک  دـنک  یم  زورب  یلجت و  یناسنا  هتـسیاش  لامعا  یقالخا و  يـالاو  لـیاضف  تروص  هب  یمدآ ، رکف  حور و  رد  یمالـسا 

نامه یتسودابیز ـ  ترطف  ساسا  رب  ناسنا  اریز  دـش ، دـهاوخ  رـسمه  هژیو  هب  اهلد ، بوبحم  هتفرگاج و  اـه  بلق  رد  اـهنآ ، يونعم  شـشک 
هقالع زین  یقالخا  يونعم و  ياه  ییابیز  هب  تبسن  دوش ـ یم  بذج  اهنآ  تمس  هب  دراد و  تسود  ار  يدام  یعیبط و  ياه  ییابیز  هک  هنوگ 

بوـلقلا بلقم  هار  زا  2 ـ دـبای . یم  شیارگ  وا  يوس  هب  دراد و  یم  تسود  لد  ناـج و  قمع  زا  ار  تریـسابیز  ناـسنا  هداد و  ناـشن  ناوارف 
ار يا  هدع  دشاب ، یم  وا  تسد  هب  همه  ياه  لد  مامز  تسا و  نارک  یب  تردق  هدنهد و  شرورپ  قلاخ و  هلا ، سدقم  تاذ  دـنوادخ : ندوب 

بلق هدـناسر و  عامتجا  رد  تیبوبحم  تزع و  جوا  هب  هنادنـسپادخ ، ياـهراتفر  تافـص و  ریاـس  تقادـص و  یکاـپ ، تفع ، اوقت ، رطاـخ  هب 
نیرتدـب نیرت و  نییاپ  هب  یقالخا  ياه  تلیذر  رگید  یتفع و  یب  ییاوقت ، یب  لـیلد  هب  مه  ار  یـضعب  دزاـس و  یم  اـهنآ  هجوتم  ار  ناـگمه 

تایح لوط  رد  هک  نانچ  دـناشک . یم  تسا  ناشدوخ  دـیلپ  لاـمعا  تاـیحور و  میقتـسم  هجیتن ي  هک  ندوب  ضوغبم  طاـطحنا و  هجرد ي 
هدـنایامن ار  ناشماجنارـس  هدرک و  هراـشا  هورگ  ود  ره  هب  میرک  نآرق  تشاد . دـهاوخ  همادا  هدرک و  ادـیپ  ققحت  ًاـمئاد  عوضوم  نیا  رـشب ،

. دـشاب یم  وا  تردـق  دـی  رد  يراوخ  تلذ و  دـیلک  هک  ناـنچ  مه  تسا ؛ بولقلا  بلقم  تسد  رد  تیبوبحم  تزع و  دـیلک  نیارباـنب  تسا .
هب ندیسر  زمر  وا  اب  طابترا  تسا . تیبوبحم  تیاهن  یب  نوناک  تردق و  تزع و  ریذپان  نایاپ  همـشچرس ي  عبنم و  لیمج ، زیزع و  دنوادخ 

، تزع زا  دوش  کـیدزن  وا  هب  یناـسنا  راـتفر  قـالخا و  یهلا و  ياوـقت  ناـمیا و  هیاـس ي  رد  ناـسنا  رگا  تسا ؛ نیتـسار  تیبوـبحم  تزع و 
ریظن یب  تیبوبحم  تمظع و  زا  يوترپ  تسه ، یتـیبوبحم  تزع و  اـج  ره  سپ  ددرگ . یم  رادروـخرب  یقیقح  ـالاو و  تیبوـبحم  تمظع و 
دنادب  ) تسا تزع  ناهاوخ  هک  یـسک  ًاعیمج ؛» ُهّزِعلا  ِهِللَف  هّزِعلا  ُدیُری  َناک  نَم  : » تسا هدمآ  مه  رگید  تایآ  رد  یهلا  هدعو ي  نیا  تسوا .

دـنوادخ و صوصخم  تزع  نینمؤمِلل ؛» ِِهلوسَِرل و  ُهّزِعلا و  ِهِلل  و  ( » 22 (. ) دهاوخب وا  زا  دیاب  سپ   ) تسا دـنوادخ  نآ  زا  اه  تزع  همه  هک )
تزع و هک  یـسک  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  اـهنت  یعقاو  ياـه  تزع  هـمه  هـیآ ، ود  نـیا  داـفم  ساـسا  رب  ( 23 . ) تسا ناـنمؤم  وا و  لوـسر 
ار وا  راتفر  قالخا و  هک  ینامیا  دروایب ؛ تسد  هب  نیتسار  نامیا  ینعی  وا  هب  برقت  یکیدزن و  هار  زا  دـیاب  طقف  دـهاوخ  یم  یقاو  تیبوبحم 

یناسک هب  میرک  نآرق  هک  نانچ  ینیبدوخ ؛ یهاوخدوخ و  يانبم  رب  هن  دشاب ، مالسا  ياهروتسد  روحم  رب  وا  یگدنز  دنک و  یناسنا  یهلا و 
یم دـننک  ادـیپ  یعامتجا  هاگیاج  یمدرم و  تیبوبحم  هلیـسو  نیدـب  ات  ربمایپ ، دـنوادخ و  هن  دـنا  مدرم  يدونـشخ  تیاضر و  راتـساوخ  هک 
رگا دنروآ ، تسد  هب  ار  دنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  نینمؤم ؛» اوناک  نإ  ُهوضُری  نأ  ُّقحأ  ُُهلوسر  ُهللاو و  : » دیامرف
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تـسد هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ و  يدونـشخ  اهنت  یگدـنز ، رد  ناسنا  هک  دـنک  یم  اضتقا  یقیقح  نامیا  هیآ ، نیا  قبط  ( 24 . ) دنتسه نمؤم 
ادخ هتساوخ  تیاضر و  راتفگ ، لامعا و  همه ي  رد  هک  دنا  قداص  ندوب  ناملسم  نتشاد و  نامیا  ياعدا  رد  یناسک  اهنت  ور  نیا  زا  دروآ ،

تمالع یمود  یگدازآ و  تیرح و  هناـشن ي  یلوا  هک  ار ، هعماـج  دنـسپ  مدرم و  تساوخ  يدونـشخ و  هن  دـنریگب  رظن  رد  ار  هلـالج  لـج 
داعبا رد  یتمالـس  ياه  هار  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشاب  دوخ  راگدرورپ  يدونـشخ  اضر و  یپ  رد  هک  يدارفا  تسا . یگتخابدوخ  تراسا و 

رون و ملاع  يوس  هب  هدومن و  جراخ  تیـصعم  تلیذر و  تلاهج و  ياه  یکیرات  زا  دـیامن و  یم  تیادـه  يونعم  يدام و  تایح  نوگانوگ 
نِم مُهُجرُخی  مالّـسلا و  َُلبُـس  ُهَناوضِر  َعّبتا  نَم  ُهللا  ِِهب  يدهَی  : » دیامن یم  تیاده  میقتـسم  طارـص  تعاطا و  تلیـضف و  تفرعم و  ییانـشور 
رگا هک  ارچ  دـشخب ، یم  یقیقح  تیبوـبحم  تزع و  وا  هب  هـک  نـیا  اـمک  ( 25 «.) ٍمیقتـسُم ٍطارـص  یلإ  مِهیدـهَی  ِِهنذِإب و  رّونلا  یلإ  تاُملُّظلا 
مامز اریز  درگ ، یم  بوبحم  زیزع و  نانآ  دزن  دـیآ و  یم  تسد  هب  زین  وج  قح  مدرم  تیاضر  دـنوش ، یـضار  یـسک  زا  ربماـیپ  دـنوادخ و 

ای ضوغبم  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسا و  بولقلا  بلقم  وا  هدوب و  دـنوادخ  تسد  هب  اهنت  ناـگمه  ياـه  لد  ملاـع و  تاـقولخم  همه ي  روما 
ماجنا وا  هغلاب  تمکح  ساسارب  اهنیا  همه ي  هتبلا  دنک . یم  لیدبت  سکعلاب  تبحم و  هب  ار  هنیک  يدونـشخ ، هب  ار  مشخ  دنک ؛ یم  بوبحم 

ضوغبم راوخ و  نایـصع ، یـشکرس و  لیلد  هب  ار  يرگید  دـنادرگ و  یم  بوبحم  زیزع و  هناصلاخ  یگدـنب  رطاخ  هب  ار  یناسنا  دریگ ؛ یم 
هن یمدآ  تروص  نیا  رد  دوش ؛ لماش  وا  هژیو  فطل  تبحم و  تمحر ، ات  دومن  یـضار  دوخ  زا  ار  نامحر  يادخ  دیاب  نیاربانب  دـیامن ؛ یم 

، نیاربانب ( 26 . ) دوب دهاوخ  شنیرفآ  همه  تعسو  هب  شتیبوبحم  ینعی  دش ، دهاوخ  نیمز  نامسآ و  لها  همه ي  هکلب  ناسنا ، بوبحم  طقف 
حـلاص و لامعا  رویز  هب  مسج  ندرک  نیزم  یقـالخا و  لـیاضف  ناـمیا و  تنیز  هب  حور  نتـسارآ  یعقاو ، تیبوبحم  تزع و  هب  ندیـسر  هار 

يرهاظ هبذاج ي  تروص و  ییابیز  نودب  نیغورد  تیبوبحم  یناوهش و  يزاجم و  قشع  ققحت  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ؛ یناسنا  ياهراتفر 
ياه هبذاج  هصالخ  تسین . ریذپ  ناکما  نطاب  هبذاج ي  تریس و  لامج  نودب  مه  نیتسار  تیبوبحم  یقیقح و  قشع  ققحت  تسین ، نکمم 

هب دودحم  ار  رهوش  نز و  نیب  طباور  تسا و  لثم  دیلوت  طیارش  ققحت  یمسج و  تبحاصم  يروص و  باذجنا  بذج و  زاس  هنیمز  يرهاظ 
طباور تسا و  يرکف  یحور و  تدـحو  یبلق و  باذـجنا  بذـج و  زاـس  هنیمز  ینطاـب  هبذاـج ي  اـما  دـنک ، یم  یناـسفن  يزیرغ و  طـباور 

رتسب دنک و  یم  یناسنا  راتفر  قالخا و  یلاع و  فطاوع  زا  راشرـس  ار  هداوناخ  ياضف  هدرک و  یناویح  یـسنج و  طباور  زا  رتارف  ار  نیبامیف 
تیاعر اوقت ، یکاپ ، ایح ، تفع ، هبذاج  هیاس ي  رد  اهنت  نز ، ساـسا  نیا  رب  دـیامن . یم  مهارف  لـسن  حیحـص  تیبرت  دـشر و  يارب  یبساـنم 
درادـن يرـسمه  رگا  دـبای و  تسد  دوـخ  رـسمه  مدرم و  دزن  یقیقح  ندوـب  قوـشعم  تیبوـبحم و  هب  دـناوت  یم  هناـفیفع  راـتفر  شـشوپ و 

هب ندیـسر  يارب  ار  ییاراوگ  كاپ و  یگدنز  لماک ، تینما  شمارآ و  اب  ات  دنک  یم  مهارف  وا  يارب  نیتسار  قشاع  بحم و  لاعتم  دنوادخ ،
ِنیراّدـلا ٌّزع  َدارأ  نمَف  ِزیزَعلا  ُمُکُّبر  انأ  ٍموی : ّلُک  ُلوُقَی  َهللا  ّنإ  دـنیامرف : یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـیامن . یط  هداوناـخ ، ماـظن  راـبرپ  ياـهرمث 

دیاب دـهاوخ ، یم  ار  ترخآ  ایند و  تزع  سک  ره  سپ  مریذـپان ، ذوفن  زیزع و  راگدرورپ  نم  دـیامرف : یم  زور  ره  دـنوادخ  زیزعلا ؛ ِعُطیلَف 
تیبوبحم تبحم و  تزع و  معط  ناوج ، نارتخد  ناـنز و  هژیو  هب  سک ، چـیه  هک : نآ  هجیتـن  ( 27 . ) دنک تعاطا  ار  ردتقم  زیزع و  يادـخ 

هدعو نیا  یسنج ؛ قالخا  یمالسا و  باجح  دروم  رد  ًاصوصخم  ادخ  ياهروتـسد  زا  تعاطا  هیاس ي  رد  رگم  دیـشچ ، دهاوخن  ار  یقیقح 
. تسین رت  قداص  رتوگتسار و  وا  زا  یسک  چیه  تسا و  یهلا 

تخومآ ناناوج  هب  فسوی  نآرق و  هک  یسرد 

كاـپ هچ  نآ  دوب ؛ ریظن  یب  هداـعلا  قوف  مادـنا  تروص و  رد  لـیمج و  رایـسب  نطاـب  تریـس و  رد  تلیـضف ، تفع و  ناـمرهق  نآ  فـسوی ،
، تباجن بدا ، زا  راشرـس  تیـصخش  رت  مهم  نآ  زا  یگتـسارآ و  ییابیز و  تشاد . ار  همه  ییاهنت  هب  وا  دنتـشاد  همه  نایور  هام  ناـتریس و 
، نایم نیا  رد  اما  دوب . هدرک  وا  هتفیش  بوذجم و  ار  رـصم  زیزع  خاک  لها  همه ي  يو ، یقالخا  يایاجـس  ریاس  تفع و  ایح ، تناتم ، راقو ،
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نیشتآ و قشع  تروص  هب  جیردت  هب  هقالع  نیا  دوب ، هدش  وا  هتفیـش  رتشیب  همه  زا  دایز ، ییابیز  زا  يرادروخرب  مغریلع  رـصم  ریزع  رـسمه 
تذل زا  تیمورحم  خاک و  يوناب  یفارـشا  لماک  یناگدـنز  دوجو  اب  عوضوم  نیا  دـمآرد . یـسنج  هقالع ي  یگتخابلد و  لکـش  هب  سپس 

نمادکاپ فسوی  هار  رـس  یگرزب  ماد  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  و ... اوقت ، نامیا و  نادقف  رابرد و  رب  مکاح  دیدش  يرابودنب  یب  دـنزرف و 
ور نیا  زا  دشیدنیب ؛ دمآ ، دهاوخ  راب  هب  نآ  لابند  هب  ًابلاغ  هک  ییاه  ییاوسر  هراب ي  رد  هدومن و  یـشیدنا  تبقاع  هک  نآ  نودب  دینارتسگ ،

زیزع رـسمه  راتفر  خاک و  عضو  دـش  هجوتم  فسوی  يزور  تفرگ . رارق  یتخـس  ناحتما  هتوب ي  رد  یکاپ  اوقت و  همـسجم ي  نآ  فسوی ،
تـسا یناسنا  یقالخا و  دـض  لامعا  هک  يرگ  هوشع  ییامندوخ و  هب  میرحت ، لیاسو  ماـمت و  یگتـسارآ  ییارآدوخ و  اـب  وا  هدرک و  رییغت 

: تفگ فسوی  هب  هتسب و  يو  روتسد  هب  خاک  ياهبرد  دش  هجوتم  سپـس  تسوا . لافغا  بیرف و  یتوکلم و  لد  ندوبر  ددص  رد  هتخادرپ و 
رـصم زیزع  خاک  رد  دوخ  هلاس ي  دنچ  فقوت  نامز  رد  هک  دوب  یـسک  فسوی  اما  ( 28 . ) تسا هدش  ایهم  وت  يارب  هچ  نآ  يوس  هب  باتـشب 

دوب و هتـشگن  زین  زیزع  رـسمه  هب  دولآ  سوه  هناـنئاخ و  هاـگن  کـی  هب  هدولآ  یتح  هدرکن و  زواـجت  تفع  اوقت و  زرم  دـح و  زا  هاـگ  چـیه 
لیمج هب  زج  هک  وا  اذل  دراذگب ، رثا  وا  يابیز  افص و  اب  حور  رد  يا  هرذ  دوب  هتسناوتن  مه  رـصق  تمعن  زان و  زا  راشرـس  یفارـشا و  یگدنز 

همه ي رد  هدوب و  دوخ  یناسنا  یهلا و  هفیظو ي  ماجنا  یلاعت و  قح  تعاـطا  هب  رختفم  هراومه  هتـسبن و  لد  ریظن  یب  قوشعم  تیاـهن و  یب 
هب ار  دوخ  زیگنا ، سوه  جیهم و  رایـسب  هنحـص  نیا  رد  دید ، یم  دوخ  لامعا  رظان  دهاش و  ار  ملاع  راگدرورپ  یگدـنز  ياه  بیـشن  زارف و 

رطخ ماگنه  هب  هک  یکدوک  دـننامه  دز ؛ زابرـس  نار  سوه  نز  نآ  دـیلپ  هتـساوخ  شریذـپ  زا  درب و  هانپ  وا  هب  هتخادـنا و  یهلا  فطل  نماد 
تمه دـنلب و  حور  نآ  اب  فسوی  دوش . یم  هدـیهر  بیـسآ  زا  دزادـنا و  یم  اهنآ  نماد  هب  ار  دوخ  هتفر و  ردام  اـی  ردـپ  فرط  هب  همیـسارس 

هب تسا  يا  هبرـض  متـس و  دوخ و  تمعن  یلو  هب  تسا  یتناـیخ  یفارحنا  هاـنگ و  هنوـگ  ره  هک  تسا  هاـگآ  فـقاو و  تقیقح  نیا  هب  یلاـع 
رگنس هناگی  هب  هسوسو  سوه و  رسارس  طیحم  نینچ  رد  دیاب  يونعم و  تالامک  يراگتسر و  زا  تسا  یتیمورحم  و  شیوخ ، سفن  تفارش 

تیـصخش و حور و  تمظع  داـی  وا و  هاگـشیپ  رد  روـضح  ساـسحا  راـگدرورپ و  داـی  هیاـس ي  رد  اذـل  دوـش . هدـنهانپ  نـئمطم  مـکحم و 
دنوادخ هب  دوب ، يو  سفن  بیذـهت  ياه  همانرب  زا  هک  تمایق  لدـع  همکحم ي  ترخآ و  هب  هجوت  یهلا و  يالاو  ياه  تمعن  اهدادعتـسا و 
بحاص راگدرورپ و  وا  ادخ ، هب  هانپ  نوملاّظلا ؛» ُحلُفی  ُّهنإ ال  َياوثم  َنسحأ  ّیبر  ُّهنإ  هللا  َذاعَم  : » دیبلط دادمتـسا  وا  زا  درب و  هانپ  ریدق  میلع و 

دوخ هب  هراومه  هک  راکمتـس ـ ياـه  ناـسنا  یتـسار  هب  هدرک و  وکین  ارم  تلزنم  هاـگیاج و  هک ـ  منک  شیناـمرفان  هنوگچ  تسا ـ  نم  تمعن 
زا ییاهر  يدازآ و  يارب  تفای و  ییاهر  نورد  ناطیـش  سفن و  وید  زا  بیترت  نیدب  و  ( 29 . ) دنوش یمن  راگتسر  دننک ـ یم  تنایخ  متس و 
اذل دوش و  رود  كانرطخ  هاگ  شزغل  نامیا و  هناخ  شومارف  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هک  درک  ساسحا  زین  زیزع ـ رـسمه  نوریب ـ  ناطیش 

ماجرفان زاب  سوه  امندوخ و  نز  نآ  هئطوت ي  تفای و  تاجن  زین  تیناـسنا  فرـش و  هکلهم ي  نآ  زا  دومن و  رارف  یجورخ  برد  فرط  هب 
اهرـصع همه ي  رد  درم ـ نز و  زا  معا  اه ـ ناسنا  مامت  هب  یگرزب  سرد  شیتوکلم  ابیز و  يامیـس  نآ  اـب  فسوی  هک  دوب  هنوگ  نیا  تشگ .
نیرتدب ینارحب و  تاظحل  رد  یتح  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تخومآ  دننک ، یگدنز  ینمادکاپ  یکاپ و  اب  دـنراد  تسود  هک  یناناوج  هژیو  هب 

مه دومن . یثنخ  ار  قشاع  رهاظ  هب  سوهلاوب  دارفا  هناراک  بیرف  هشقن ي  درک و  راـهم  ار  شکرـس  سفن  طلـسم و  هزیرغ  رب  توهـش  رظاـنم 
روخارف هب  مادـک  ره  عورـشمان  قشع  نآ ، زا  رتدـب  توهـش و  تروص و  زا  هتـساخرب  قشع  هک  تخومآ  ناگمه  هب  میکح  نآرق  هک  ناـنچ 

رهاظ هب  یتعاس  ای  یحابـص  دنچ  هچ  رگ  تسا ، هارمه  تسکـش  اب  ًابلاغ  هدوب و  خلت  ياهدـمآ  یپ  ياراد  تعیبط ، ترطف و  میرح  زا  زواجت 
ياه هزومآ  زا  دوب  یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع  یمور : نیدـلا  لالج  هتفگ ي  هب  دـشاب و  شخب  تذـل  نیریش و 
قوف ياه  هویم  جـیاتن و  زا  راگزیهرپ ، حور  یلاعت و  قح  ِقشع  تبحم و  زا  هدـنکآ  ِبلق  هک  تسا  نیا  فسوی  ناتـساد  حرط  اب  نآرق  رگید 
نانچ دش ؛ دنم  هرهب  نآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  فسوی  ترضح  هک  یمیظع  بهاوم  نامه  ریظن  درب ؛ یم  هرهب  نآ  شخب  تذل  یلاع و  هداعلا 

توهـش زا  فسوی  دننامه  هک  یفیفع  ناناوج  اذـل  ( 30 .) میهد یم  شاداپ  ار  نافیفع ـ  و  ناراکوکین ـ  ماـمت  هنوگ  نیا  اـم  دـیامرف : یم  هک 
هب ناشحور  یکاپ  لامج و  نازیم  هب  ملاع  راگدرورپ  وا ، ریغ  نیریس و  نبا  لثم  دندرک ، یشوپ  مشچ  دنوادخ  رطاخ  هب  هدش ، ایهم  ِعورشمان 
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یهلا یگشیمه  تباث و  تنـس  نیا  دومرف و  اطع  تیبوبحم  تزع و  باوخ ، ریبعت  ملع  هلمج  زا  يونعم  تاماقم  گرزب و  ياه  شاداپ  نانآ 
نآ لامج  هدـهاشم  زا  دـشاب و  یهت  یتبحم  نینچ  زا  هک  یلد  اما  تسا . زاـب  رتخد  رـسپ و  ناـناوج  صوصخلاـب  ناـگمه  يور  هب  هک  تسا 

تروص زا  تلفغ  اب  دور و  یم  ورف  یناطیش  ياه  هسوسو  جاوما  رد  هدش و  یناوهش  یناویح و  قشع  يرامیب  راتفرگ  دشاب  مورحم  بوبحم 
(31 «.) راصبألاُولُوا ای  اوُِربَتعاَف  : » تفرگ دهاوخ  رارق  ییاوسر  طوقس و  هناتسآ ي  رد  شخبابیز ، نیرفآ و 

زیمآ تبحم  ياه  کشا 

كاـپ و دارفا  رگا  دوب ؛ دـهاوخ  رتشیب  زین  وا  هیرگ ي  مشچ و  کـشا  دـشاب ، رت  فیطل  وا  حور  رتـشیب و  ناـسنا  فطاوع  هزادـنا  ره  ًـالوصا 
ناشیاه کشا  تاساسحا ، یفطاع و  روما  ربارب  رد  دنرادروخرب و  نایرگ  مشچ  تمعن  زا  ریظن ، یب  هناگی و  بوبحم  اب  تاجانم  رد  هتسراو 
فطاوع كاـپ و  تاـساسحا  فیطل و  ناور  زا  دوخ ، شنیرفآ  ساـسارب  ناـنز  نوچ  تسا و  رطاـخ  نیمه  هب  دوش  یم  يراـج  راو  بـالیس 

یفطاع دیدش  تیساسح  تیمها و  نازیم  هب  نانز  رد  یگژیو  نیا  هتبلا  دنشاب . یم  هدننک ـ  هیرگدوز  ءاُکبلا ـ  عیرس  اذل  دندنم ، هرهب  راشرس 
درم فطاوع  هک  تسا  نز  بناج  زا  ذوفن  بذج و  ياه  هویش  اه و  مسیناکم  زا  یکی  هیرگ  هب  لسوت  دراد . یگتـسب  ثداوح  ربارب  رد  نانآ 

مطالت درم  نورد  رد  دنک و  یم  جیهت  کیرحت و  يو  عورـشم  ياه  هتـساوخ  نز و  هب  هجوت  رد  ار  وا  تاساسحا  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار 
. دهد یم  رارق  وا  رتشیب  تبحم  رتچ  ریز  ار  نز  هجیتن  رد  دیامن ؛ یم  داجیا  نافوط  و 

حیلم دنخبل  فیرظ و  يادص 

نادرم بذـج  ذوفن و  يارب  نز  یعیبط  ياه  حالـس  اهرازبا و  هلمج  زا  نز  حـیلم  مسبت  هدـنخ و  اویـش ، گـنهآ  فیرظ ، يادـص  هبذاـج ي 
وا ناج  هرهچ ي  تروص و  زا  ار  یگتـسخ  هودنا و  مغ ، رابغ  دـهد و  یم  شزاون  ار  رـسمه  لد  نیکمن ، هدـنخ  ابرلد و  لوصا  اب  نز  تسا ؛

هدیـشخب و افـص  یمرگ و  ترارح ، درم  یگدـنز  هب  دـشاب و  هارمه  هنارگنـشور  قح و  نانخـس  شمرن و  زان و  اـب  رگا  هژیو  هب  دـیوش ، یم 
هژیو هب  دشاب ، مرحمان  ربارب  رد  همشرک  زان و  اب  مأوت  رگا  نز  يابیز  يادص  ذوفن  ریثأت و  دنک . یم  راوتسا  ظفح و  وا  دزن  ار  دوخ  تیبوبحم 

هک تسا  راذـگرثا  نانچ  نآ  درب ، یم  جـنر  عامتجا  ای  هداوناخ  رد  هفطاع  دوبمک  ای  دوبن  زا  هک  يا  هناگیب  يور  هب  مسبت  هدـنخ و  اـب  هارمه 
ات ار  وا  هشیدـنا ي  نهذ و  دـنز و  یم  مه  رب  ار  وا  شمارآ  لادـتعا و  هک  دـنک  یم  داجیا  دـشاب ـ ناوج  رگا  ًاصوصخم  وا ـ لد  رد  یناـفوط 

، نانز هک  یلاح  رد  دیامن ، یم  لوغـشم  یناوهـش  ياه  تذل  هب  فرحنم و  يرورـض  یتایح و  روما  زا  دنک و  یم  فوطعم  نز  هب  اه  تدـم 
نآ اب  ناناوجون  ناناوج و  اهدرم و  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  طاـیتحا و  تیاـعر  دـنرذگ و  یم  عوضوم  نیا  راـنک  زا  یتحار  هب  ًـالومعم 

ثعاب هاگ  هک  تسا  يا  هزادنا  ات  نز  يدادادخ  ياه  هبذاج  ریاس  دننامه  قوف ، ياه  هبذاج  ریثأت  دـننک . یمن  یفطاع  ًالخ  يزیرغ و  فعض 
، تفع هدـمآرب  نز  لاـفغا  ددـص  رد  اـی  دـنزادنا و  رطخ  هب  ار  نز  تینما  هتخادـنا ، عمط  هب  ار  بلط  توهـش  لد و  راـمیب  نادرم  دوـش  یم 

َعمطَیَف ِلوقلِاب  َنعَضَخت  الَف  : » دیامرف یم  عماج  یتخانـش و  ناور  یهاگن  اب  میرک ، نآرق  هراب ، نیا  رد  دننک . راد  هکل  ار  وا  يوربآ  تیثیح و 
نخس دنک و  عمط  امش  رد  لدرامیب  ناسنا  هک  دییوگن  نخس  همـشرک  زان و  یمرن و  اب  نادرم ) اب  ( ؛» ًافورعم ًالوق  نُلق  ٌضرَم و  ِِهبلق  یف  يّذلا 

(32 .) دییوگب هتخانش  تیمسر  هب  ار  نآ  یحو  لقع و  هک  يا  هتسیاش  وکین و 

 : اه تشون  یپ 

رد نز  قوقح  ماظن  - 4 ص141 . هفسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  - 3 ص49 . مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  - 2 ص62-63 . باجح ، هلئسم  - 1
بازحا - 8 هیآ 29 . (8  ) لافنا - 7 ص219 . مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماـظن  - 6 ج16،ص371 . لامعلازنک ، - 5 صیخلت . اـب  ص47 ، مالسا ،
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نز یتیصخش  ياهرازبا  نتخاس  دمآراکان  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن  مجنپ : لصف 

یشیدنا دازآ  يدیقال و  یباجحدب ،

ساسا نیا  رب  دیآ ؛ یم  تسد  هب  دنسپان  تافص  ناهانگ و  یناملظ  ياه  باجح  زا  میلس  لقع  اوقت و  وترپ  رد  ینیب ، نشور  یـشیدنادازآ و 
ياه شزرا  ششوپ ، باجح و  روتسد  شیوخ و  راگدرورپ  هب  یجک  نهد  ای  ییانتعا  یب  اب  دوش و  یم  یباجحدب  ای  يدیقال  ریـسا  هک  ینز 

دوش و یم  لفاغ  دوخ  یناسنا  ياه  شزرا  اهدادعتسا و  یحور و  تقیقح  نآ  زا  هدومن و  هصالخ  يرهاظ  ياه  هبذاج  رد  ار  دوخ  يدوجو 
باختنا رد  شیاـهرایعم  ددرگ ، یم  وا  یـشیدنادازآ  عناـم  هتفرگ و  ار  وا  رگن  هدـنیآ  نیب و  قح  ناگدـید  يولج  سوه  يوه و  ياـه  هدرپ 

رد اذل  درادن ، اهنآ  هب  یفاک  مزال و  هجوت  ای  هدوب و  لفاغ  یـشزرا  لیـصا و  ياه  كالم  هب  تبـسن  تسا و  يرهاظ  يدام و  ًالومعم  رـسمه 
، نیا رب  نوزفا  دروخ . یم  تسکش  یگدنز  رد  هجیتن  رد  هتفر و  اطخ  هب  دوخ  یگدنز  کیرـش  ناونع  هب  نیتسار ، قشاع  باختنا  شنیزگ و 

رظن زا  ای  نانیا  دنـشاب ، هتـشاد  یعقاو  هدادلد ي  قشاع و  ات  دنتـسین ، رادروخرب  لدـتعم  ملاس و  یقالخا  يرکف و  تیـصخش  زا  ینانز  نینچ 
دـض رب  نیگآرهز  تاغیلبت  تاهبـش و  بیرف  دـنراد و  یتسردان  هدـیقع ي  رکف و  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  هراـب ي  رد  هشیدـنا  لـقع و 
هریس مالسلا و  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  ربمایپ  هلالج و  لج  ادخ  روتـسد  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ؛ هدروخ  ار  یمالـسا  باجح 
ناوج نارتخد  ًـالومعم  هک  دـننک ، یمن  اـنتعا  باـجح  فاـفع و  هنیمز ي  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  یقـالخا  نانخـس  ییوگلا و  ي 

یمالسا ششوپ  نوچ  مه  يروما  دنراد و  یملاسان  رامیب و  تیصخش  یقالخا  یحور و  ظاحل  هب  ای  دنـشاب و  یم  هورگ  نیا  زا  ام  ناملـسم 
اسب هچ  دشاب ، هدش  التبم  رگید  ضرم  ای  همضاهءوس  يرامیب  هب  یـسک  رگا  هک  هنوگ  نامه  دنبای . یمن  راگزاس  شیوخ  یحور  جازم  اب  ار 

تافـص ناهانگ و  اب  زین  ناشحور  هک  یناسک  ددرگ ، یم  نازیرگ  رفنتم و  نآ  زا  ای  هتـشادن و  دشاب ـ كاراوخ  نیرتهب  هچ  رگا  اذغ ـ هب  لیم 
ياهروتسد شریذپ  زا  ناش  یتوکلم  جازم  هجیتن  رد  هتشگ ، مومـسم  رامیب و  اهنآ  ینطاب  يونعم و  تیـصخش  تسا ، هدش  ردکم  تسیاشان 

اهاذـغ و زا  ناور ، حور و  یکاپ  هزادـنا  هب  يدرف  ره  ور  نیا  زا  دـنام ؛ یم  زاـب  تسا ـ  یمدآ  ناـج  كاروخ  اذـغ و  تقیقح  رد  هک  یهلا ـ 
ياه تمعن  نآ  زا  ینطاب  یحور و  ياه  یگدولآ  نازیم  هب  ددرگ و  یم  دـنم  هرهب  اهنآ  زا  لصاح  ذـیاذل  يونعم و  ینامـسآ و  ياه  هدـئام 

ُلِمکَتسَت ِهحّصلاب  دنیامرف : یم  ع )  ) یلع ترضح  هک  نانچ  دوش . یم  راتفرگ  یناور  یحور و  مالآ  اهدرد و  هب  هتشگ و  مورحم  رورپ  ناور 
تذل ندب ، یتمالـس  تسا ؛ یحور  یمـسج و  یتمالـس  زا  معا  تحـص ، نیا  ( 1 .) دوش یم  لماک  ناسنا  تذـل  تیفاع ، تحـص و  اب  ُهذـّللا ؛

زا تسا و  تسـس  فیعـض و  تریغ  رد  هـک  يدرم  ار . يوـنعم  یحور و  لـماک  تذـل  حور ، تحـص  دراد و  لاـبند  هـب  ار  یمـسج  لـماک 
دُعب رد  دنچ  ره  تسا ، يرکف  یحور و  يرامیب  راچد  دنک ، یم  مه  تاهابم  هکلب  تسین ، تحاران  اهنت  هن  دوخ  رتخد  ای  رـسمه  ییامندوخ 

هک ارچ  دنمورحم ، رادافو  زوسلد و  رـسمه  ناونع  هب  یعقاو ، قشاع  ندروآ  تسد  هب  زا  ییاه  نز  نینچ  ساسا  نیا  رب  دشاب . ملاس  یمـسج 
دنچ ره  دـشاب ، ینید  یمالـسا و  شـشوپ  راقو و  تفع ، ایح ، هژیو  هب  نز ، ینطاب  ییابیز  هیاپ ي  رب  وا  قشع  هک  تسا  یـسک  نیتسار  قشاع 

يرتخد لابند  هب  فیفع  نامیا و  اب  ناوج  تسا . هدش  هجوت  نآ  هب  زین  مالـسا  رد  هک  هنوگ  نامه  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  مه  رهاظ  ییابیز 
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فیعـض فافع  نامیا و  رد  هک  یناسک  یتح  فیفع . اوقت و  اـب  يرتخد  ینعی  دـشاب ؛ خنـس  مه  یقـالخا  یحور و  ظاـحل  هب  هک  ددرگ  یم 
راتـساوخ دـنرفنتم و  ایح  تفع و  یفانم  روما  زا  شیوخ  ینورد  ماهلا  یهلا و  ترطف  ساسارب  دـنا ، هتفر  ههاریب  هب  میقتـسم  هداـج  زا  هدوب و 

رد زج  ایح ، مرش و  یب  نانز  دیوگ : یم  برغ ـ  فوسلیف  خروم و  تنارود ـ  لیو  دنشاب . یم  تفع  ایح و  اب  نمادکاپ و  نارتخد  اب  جاودازا 
دننک یم  سح  دننادب  هک  نآ  نودب  دنـشاب و  یم  ایح  زا  رپ  نامـشچ  لابند  هب  ناوج  نادرم  دنتـسین . باذج  نادرم  يارب  رذـگدوز ، دراوم 
ًاترطف درم  دیوگ : یم  مه  نورام  نازیروا  مناخ  ( 2 . ) دـهد یم  ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی  زا  ایح ـ تفع و  هنافیرظ ـ  يراددوخ  نیا  هک 

هک ینز  دـشاب ؛ يربلد  فطل و  لامک ، ياراد  فاـفع ، یگداـس و  نیع  رد  عبطلا و  میلـس  بوبحم و  هشفنب  دـننام  هک  تسا  يرتخد  بلاـط 
یم عقاو  درم  مارتحا  سیدقت و  دروم  دشاب  هک  تلاح  ره  هب  اج و  ره  تسوا ، هتسیاش ي  نز »  » مان هدوب و  هلـضاف  تاکلم  تافـص و  ياراد 

(3 . ) دوش

هفطاع یباجحدب و  يدیقال ، 

یم رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  دنیـشن و  یم  رگید  بلق  رب  دزیخ و  یمرب  یبلق  زا  هفطاـع  تسا ؛ تـالاعفنا  تاـساسحا و  فطاوع ، نوناـک  بلق 
هک هنوگ  نامه  دراد ؛ یگتـسب  وا  یبلق  یحور و  تراهط  یفطاع و  یناور ، تمالـس  هزادـنا ي  هب  يدرف  ره  هفطاـع  تبحم و  نازیم  دـهد .
ره لد  تسا . نینچ  نیا  زین  نارگید  ياه  هظعوم  اهزردـنا و  هناصلاخ و  ياه  تبحم  فطاوع و  ربارب  رد  دارفا  يریذـپریثأت  لاعفنا و  نازیم 

اهزردنا ریثأت  تحت  رتشیب  هجیتن  رد  دوب ؛ دهاوخ  رتشیب  نآ  یمرن  توارط و  تفاطل ، دشاب  كاپ  رود و  هانگ  راگنز  دنسپان و  تافص  زا  هچ 
داـیز و تبحم  عبنم  یهلا  نادرم  بلق  لـیلد  نیمه  هب  دریگ ؛ یم  رارق  نارگید  نز و  یفطاـع  روما  اـه و  تبحم  رهم و  قح و  ياـهراتفگ  و 

يرای کمک و  تیاده و  رد  هجیتن  رد  دنراد و  ناوارف  هقالع  تبحم و  دوخ  نارـسمه  هژیو  هب  مدرم  هب  وس  کی  زا  تسا ؛ راشرـس  فطاوع 
يرگ هولج  دنریگ . یم  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  نارگید  یفطاع  روما  ربارب  رد  رگید  يوس  زا  دننک و  یمن  غیرد  یـششوک  چیه  زا  اهنآ  هب 

هدومن لفاغ  یگدنز  شنیرفآ و  فده  زا  مه  ار  نادرم  تسا ـ  تایح  يالاو  فده  ندرک  مگ  هناشن ي  هک  هعماج ـ  رد  نانز  یباجحدـب  و 
لد ندش  نشخ  تخـس و  بلق و  یکیرات  يرامیب و  ثعاب  هک  دنک ، یم  قرغ  هدولآ  دـساف و  تافـص  قالخا و  تاوهـش و  تایدام ، رد  و 

هفطاع چـیه  اسب  هچ  دریگ و  یم  رارق  ریثأت  تحت  رتمک  نانز  فطاوع  ربارب  رد  بلقلا  یـسق  لدرامیب و  ناـسنا  هک  تسا  نشور  دوش و  یم 
ناـسنا يارب  هچ  نآ  دـهد . یم  ناـشن  یفنم  شنکاو  نآ  رب  هدوـمن و  یقلت  هلیح  بیرف و  هباـثم ي  هـب  ار  نآ  اـسب  هـچ  دـبات و  یمنرب  ار  يا 

یم یهاوخرگد  ینیبادخ و  عنام  وا  یتسرپ  نتـشیوخ  یهاوخدوخ و و  تسوا ؛ سوه  یهاوخدوخ و  دراد ، تیمها  بلط  توهـش  هاگآان و 
هب ار  رسمه  یناسنا  تیصخش  هراب ي  رد  وجو  تسج  لاجم  یناویح  یناوهش و  ياه  هتساوخ  بوچراهچ  رد  تکرح  يروحمدوخ و  دوش .

ناهن رد  هک  نآ  رگم  سب ، دنیب و  یم  ار  دوخ  وا  دشاب . شیوخ  رـسمه  يزرورهم  فطاوع و  يوگ  خساپ  رازگ و  ساپـس  ات  دـهد ، یمن  وا 
رـسمه و زا  معا  ار ـ ناشـسومان  هک  تریغ  مک  نادرم  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دـشاب . هدـنام  تبحم  رهم و  زا  ییاـپدر  زوـنه  شلد  هناـخ 
، يونعم شزرا  دقاف  يدام و  ءیـش  کی  دننامه  دنراذگ ، یم  شیامن  هب  ناناوج  ناناوجون و  موصعم  نامـشچ  نامرحمان و  ربارب  رد  رتخد ـ

یمن رایـشوه  رثأتم و  مه  ینید ـ  هن  یفطاع ـ  تهج  زا  همه  نیا  اب  دنزاس و  یم  هارمگ  فرحنم و  ار  نانآ  هزیرغ ي  هدولآ و  ار  اهنآ  بلق  و 
زا رتهب  هدافتسا  رگید  يوس  زا  دنناوتان . نارگید  هب  تبحم  هناصلاخ و  کمک  رد  هفطاع ـ  فعـض  رثا  رد  دارفا ـ هنوگ  نیا  هک  نانچ  دنوش ؛

لماوع دـعاسم و  هنیمز ي  دوجو  تروـص  رد  وا  ياـه  تبحم  فـطاوع و  ناـشوج  همـشچ ي  زا  هژیو  هب  نز ، ياهدادعتـسا  اـه و  ییاـناوت 
هب تیانع  هیاس ي  رد  هک  دـشاب  یم  ینز  یفطاع  یناور و  تمالـس  ظـفح  اتـسار ، نیا  رد  ماـگ  نیرت  مهم  تسا . یندـش  نکمم و  كرحم 
يو لوقعم  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  ندروآرب  تقادـص و  تبحم و  اب  مأوت  هتـسیاش ي  ياهدروخرب  وا ، تمرح  ظـفح  یناـسنا و  تیـصخش 

یناوهـش و ياه  تذـل  تمـس  هب  ناـنز ، زیمآ  کـیرحت  ياـه  هنحـص  لاـمعا و  اـب  نآ  نادرم  هک  يا  هعماـج  تسا  نشور  دـبای . یم  ققحت 
، دنشاب هتشادن  تبحم  دوخ  یناسنا  تیصخش  هب  تبسن  دنیامن و  شومارف  ار  دوخ  یتوکلم  یحور  دنوش و  هدناشک  یهاوخدوخ  تایدام و 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هب تبحم  ناشوج  ياه  همشچ  نیا  هجیتن ، رد  دنـشاب و  شیوخ  نارـسمه  یفطاع  یناور و  تمالـس  تمرح و  نابهگن  ظفاح و  دنناوت  یمن 
فطاوع و رون  برغ ، ياـیند  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنوش ؛ یم  حالـس  عـلخ  تبحم  یفطاـع و  دـُعب  رد  ناـنز  هتفر و  ناـیم  زا  رورم 

دنم شزرا  تیوه  یـشومارف  رثا  رد  زین  از  بیـسآ  ناـنز  هوـالع  هب  دـنا . هتـشگ  شوماـخ  اـی  غورف و  مک  هناـصلاخ  نیتـسار و  ياـه  تبحم 
تراهط و تسا ، تافارحنا  عیاجف و  زورب  یمالـسا و  شـشوپ  دـنم  شزرا  میرح  کته  زا  یـشان  هک  یگرزب  ناهانگ  باکترا  نتـشیوخ و 
رد نانآ  یتوافت  یب  نآ ، ياه  هناشن  زا  یکی  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  یفطاـع  یناور و  تشادـهب  تمالـس و  یحور و  یبلق ، تینارون 

یباجح و یب  ياهدـمآ  یپ  ریاس  ناناوجون و  ناناوج و  داـیتعا  تاـفارحنا و  اـه ، هداوناـخ  ندیـشاپ  مه  زا  اـه ، شزرا  ندـش  نوگژاو  ربارب 
رد یهلا  ياهروتـسد  هب  نانآ  یهجوت  یب  هک  نیا  هچ  تسا . نارگید  مالآ  رب  دوخ  بذاک  ذیاذل  نتخاس  راوتـسا  یلک  روط  هب  یباجحدـب و 
یب هناشن ي  هناهاوخریخ ، ياهدـنپ  اهزردـنا و  هب  ییانتعا  یب  ناـمرحمان و  ربارب  رد  یقـالخا  نوئـش  هناـفیفع و  باـجح  ترورـض  هراـب ي 

تبحم و هفطاـع و  شرتـسگ  ثعاـب  یقیقح ، فاـفع  نیتـسار و  ناـمیا  هک  نآ  هصـالخ  تـسا . نتـشیوخ  ینامـسآ  تیـصخش  هـب  یتـبحم 
ینید ینابم  اریز  تسا ، یهاوخدوخ  هفطاع و  یتسس  يدومخ ، بجوم  یبلط  توهش  يرابودنب و  یب  ینامیا ، یب  ددرگ و  یم  یتسودرگد 

لد و تینارون  تمالـس و  لماع  هناگی  دشاب ـ یم  اهرفیک  اه و  شاداپ  ادخ و  تبحم  ناشیارجا  نماض  هک  یمالـسا ـ  ماکحا  تادـقتعم و  و 
، يدـیقال اـما  تسا . نادـنزرف  رـسمه و  هراـب ي  رد  صخـالاب  یتـسود  ناـسنا  یناـسنا و  فـطاوع  شرورپ  ظـفح و  هلیـسو ي  نـیرت  مـهم 
، نامیا ندش  تسس  هجیتن  رد  ارجا و  تنامض  یشومارف  ببـس  اهنیا  لاثما  نارـسپ و  نارتخد و  عورـشمریغ  طباور  اه و  یتسود  یباجحدب ،

ییابیز هئارا ي  ياج  هب  هنانز ـ  ياه  هبذاج  نداد  ناشن  اهنیا ، رب  نوزفا  دوش . یم  هداوناـخ  هعماـج و  رد  یهاوخریخ  یتسود و  عون  هفطاـع ،
هدـش و ناوج  نانز  نادرم و  هناتـسود  رهاظ  هب  طباور  جاور  بجوم  ناناوجون ، ناـناوج و  هژیو  هب  مدرم ، ناگدـید  ربارب  رد  يونعم ـ  ياـه 

دوخ هدـنیآ ـ  ای  یلعف  نارـسمه ـ  هفطاع  تبحم و  زاربا  زا  دـننک و  یم  نیمأت  ار  شیوخ  یفطاع  ياـهزاین  بذاـک ، هویـش ي  نیا  اـب  نادرم 
تیبوبحم شیازفا  تیصخش و  میکحت  رد  ار  هفطاع  زاربا  ریثأت  توق  باجحدب ، دیقال و  ناوناب  بیترت  نیدب  دننک و  یم  يزاین  یب  ساسحا 

. دنهد یم  تسد  زا  نارسمه  دزن  نوگانوگ  تاهج  زا  شیوخ 

وا هب  مارتحا  رسمه و  زا  تعاطا  يدیقال و 

زا هچ  ره  ناسنا  تسوا ؛ زیمآ  تبحم  ياهدروخرب  ینالقع  یقالخا ، تیـصخش  هزادـنا ي  هب  وا  هب  مارتحا  ناـسنا و  کـی  زا  تعاـطا  نازیم 
وا يراتفر  یقالخا و  ياه  هبذاج  تیـصخش و  هوکـش  یگرزب و  ریثأت  تحت  رتشیب  نارگید  دـشاب ، رادروخرب  يرتشیب  تمظع  تیـصخش و 
نز رد  تعاـطا  داـیقنا و  سح  هچ  رگ  زین  یگداوناـخ  كرتشم  یگدـنز  رد  ددرگ . یم  هدوزفا  ناـشدایقنا  مارتـحا و  رب  دـنریگ و  یم  رارق 

یگتـسب كرتشم  یگدنز  رد  يو  حیحـص  تیریدم  زیمآ و  تبحم  طباور  درم و  تیـصخش  هب  سح ، نیا  ندـش  کیرحت  اما  دراد ، دوجو 
یتایح ياهروتـسد  ساسارب  راتفر  نید و  یحو و  اب  طابترا  رادقم  هب  یگتـسب  سک  ره  يونعم  یقالخا و  يرکف و  تیـصخش  نازیم  دراد .

اب يونعم  طابترا  نانز ، يوس  زا  هعماـج  رد  یمالـسا  يرطف و  نوئـش  هب  یهجوت  یب  ییاـمندوخ و  دراد ؛ ترطف  نیزاوم  تاـعارم  مالـسا و 
يداو هب  ار  اهنآ  دـنک و  یم  دراو  نادرم  تیـصخش  هب  ینیگنـس  هبرـض ي  هداد و  شهاک  ار  تعیبط  يارواـم  ملاـع  ناـسنا و  نورد  ناـهج 

ناشرـسمه هب  تبـسن  هناخ  رد  نانآ  راتفر  قالخا و  هجیتن  رد  دناشک ، یم  تعیبط  نادنز  رد  سبح  تیاهن  رد  يدام و  تالیامت  تاوهش و 
يوس زا  ددرگ . یم  لزلزتم  رـسمه  زا  تعاطا  نز و  دایقنا  سح  کیرحت  ساسا  هیاپ و  هلیـسو  نیدب  دوب و  دـهاوخن  زیمآ  تبحم  یناسنا و 

ساسارب دوخ  حیحـص  هرادا ي  ینورد و  ياوق  تیریدم  رد  یتقو  هک  ارچ  دوب ، دنهاوخن  قفوم  هداوناخ  تسرد  تیریدـم  رد  نادرم  رگید ،
لصا کی  هک  نانچ  دنشاب ؛ ناش  هداوناخ  يارب  یبوخ  رازگ  تمدخ  تسرپرس و  دنناوت  یمن  هاگ  چیه  دنشاب ، زجاع  يرطف  یلقع و  نیناوق 
دناوتن هک  یـسک  َهدحاولا ؛ ُهسفن  ُِطبـضَی  نَم ال  َریثَکلا  َددَعلا  َِطبـضی  نأ  َسیل  تسا : نینچ  یعامتجا  یگداوناخ و  تایح  همانـساسا  زا  مهم 
شخب یتسه  زا  هتفاـیان  تاذ  ( 4 . ) دشخب طابـضنا  ار  سوفن  زا  يدایز  ددع  دناوت  یمن  زگره  دشخبب  طابـضنا  مظن و  ار  دوخ  دـحاو  سفن 
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رد نانز  هنافیفعریغ  روضح  هک  نآ  هصالخ  یهدبآ  تفص  يو  زا  دیان  یهت  بآز  دوش  هک  يربا  کشخ  شخب  یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 
دوخ ینورد  ياهورین  حیحص  تیریدم  رد  نانآ  یناوتان  ناناوج و  هژیو  هب  نادرم ، زا  يرایـسب  راتفر  تافـص و  قالخاءوس و  ثعاب  هعماج 

زگره دـننک ، تیاـعر  ار  حور  سفن و  ياـهزاین  نیناوق و  شیوخ  یلماـکت  تاـیح  رد  دـنناوت  یمن  هک  نیا  هب  رظن  يدارفا  نینچ  دوش ؛ یم 
ار دوخ  رسمه  هک  ینز  تشاد و  دنهاوخن  یمالسا  یحور و  حیحص  طباوض  ساسارب  ار  نانآ  هب  ندیشخب  مظن  نارگید و  تیریدم  ییاناوت 

طباور یگریت  نآ  هویم ي  هک  دز ، دهاوخ  زابرـس  وا  هب  مارتحا  تعاطا و  زا  هدوب و  یـضاران  یگدنز  زا  دنیبب ، ناوتان  هداوناخ  تیریدم  رد 
هنافیفعریغ لمع  نیا  اریز  دوش ، یم  مه  راگنلو  نانز  لماش  بلطم  نیا  دوب . دهاوخ  نز  هب  تبسن  درم  تبحم  قشع و  لزلزت  رهوش و  نز و 

نادـنزرف تیبرت  يراد و  هناخ  يرادرهوش ، رد  یناوتاـن  نآ  هجیتن  هک  دـنک ، یم  تیاـکح  نتـشیوخ  تیریدـم  رد  اـهنآ  یناوتاـن  زجع و  زا 
شزرا یلاع و  ياهدادعتـسا  زا  یهاگآان  تلفغ و  اب  دراذگ و  یمن  مارتحا  نتـشیوخ  هب  هک  یـسک  نآ ، رب  هوالع  تشگ . دـهاوخ  هتـسیاش 

هک نانچ  نآ  رـسمه ـ هژیو  هب  نارگید ، هب  مارتحا  رد  ًاـنیقی  دراد ، هجوت  اـهنآ  هب  رتمک  اـی  دـنک و  یم  یگدـنز  دوخ  نونکم  ناـهنپ و  ياـه 
، دشاب یم  شا  ینامسآ  حور  انامه  هک  شدوخ ، زیچ  نیرت  بوبحم  هب  درم ـ نز و  زا  معا  هک ـ  یسک  دوب . دهاوخ  زجاع  زین  تسا ـ  هتسیاش 

ّرـس تسا . نتـشیوخ  هب  مارتحا  میرکت و  نازیم  هب  نارگید  هب  مارتـحا  میرکت و  تشاذـگ . دـهاوخن  مارتـحا  زین  نارگید  هب  دراذـگن  مارتـحا 
تمظع شزرا و  هتخانـشن و  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا ؛ نارگید  نتـشیوخ و  تخانـش  عرف  نارگید ، دوـخ و  هب  مارتـحا  هک  تسا  نآ  بلطم 

، دوب دهاوخ  رت  هاگآان  اهنآ  شزرا  ردق و  هب  تبسن  هکلب  درک ، دهاوخن  كرد  زین  ار  رـسمه  هلمج  زا  نارگید  دشاب ، هدرکن  كرد  ار  دوخ 
یلع ماما  هک  نانچ  دوب ؛ دـهاوخ  رتلهاج  نارگید  هب  تبـسن  دسانـشن ، ار  دوخ  یتقو  اذـل  تسوا ، دوخ  ناسنا ، هب  اهزیچ  نیرت  کـیدزن  اریز 

ردق و هب  تبـسن  تسا ، لهاج  دوخ  تمظع  شزرا و  هب  هک  یـسک  ًاعطق  ُلهجَا ؛ ِهریغ  ِردـِقب  ُنوکَی  ِهسفَن  ِردَِـقب  َلِهاجلا  ّنإف  دـندومرف : (ع )
یم دوخ  یعیبط  صخش  ینابرق  ار  نآ  هتخانـشن و  ار  دوخ  یتوکلم  تیـصخش  هک  ینانز  نیاربانب  ( 5 . ) دـشاب یم  رت  لهاج  نارگید  شزرا 

نکمم دـننک ، یم  شیوخ  یحور  ياهزاین  نیناوق و  هب  یمارتحا  یب  دوخ ، یمـسج  ياه  هبذاج  مادـنا و  زا  یـضعب  نداد  ناـشن  اـب  دـننک و 
لزلزتم ناشنارسمه  دزن  نانآ  تیقوشعم  هجیتن  رد  دنشاب ؛ قفوم  هتـسیاش  روط  هب  ناشرـسمه  هب  نتـشاذگ  مارتحا  كرد و  رد  دنناوتب  تسین 

. دش دهاوخ 

رسمه يارب  شیارآ  یباجحدب و 

، دنوش رـضاح  نامرحمان  ربارب  رد  دوخ  ياه  هبذاج  رویز و  نداد  ناشن  ییارآدوخ و  اب  دـنرادن و  ساپ  ار  دوخ  دنمـشزرا  میرح  هک  ینانز 
دنهاوخ تبغر  مک  ای  تبغر و  یب  نانآ  شیارآ  دوخ و  نارسمه  هب  تبـسن  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخ  اهنآ  لابند  هب  يداع  نادرم  مشچ  ًاتعیبط 

هداد و رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  هناخ  رد  نز  يزاسابیز  ییارآدوخ و  هعماج ، رد  نانز  ياه  شیارآ  اه و  هبذاج  عونت  ترثک و  اریز  دش ،
، رگیدـکی راـنک  رد  رهوش  نز و  ینیـشن  مه  ناـمز و  تشذـگ  اـب  هک  نیا  صوصخ  هب  درب ، یم  نیب  زا  شرهوـش  رظن  رد  ار  نآ  هبذاـج ي 

ياه هبذاج  اه و  ییابیز  ناـگیار  شورف  اـب  هک  یناـنز  نیارباـنب  دـنک . یم  ادـیپ  شهاـک  ًاـتعیبط  درم  دزن  رد  نز  شیارآ  نیئزت و  تیباذـج 
هک دنشاب ، یم  شیوخ  ناعون  مه  دوخ و  حالـس  علخ  لوغـشم  عقاو  رد  دنزاس ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  هعماج  مرحمان  نادرم  رظن  يدادادخ ،

اوـقت اـب  فـیفع و  رهوـش  تمعن  زا  هک  هبّجحم  فـیفع و  ناـنز  رگم  تسا ، ناـنآ  تیقوـشعم  تمرح و  فیعـضت  اـی  بیرخت  نآ  هجیتـن ي 
هبذاج شیامن  دشاب و  رادروخرب  نادرم  تریغ  نانز و  لماک  شـشوپ  ایح و  فافع و  تنیز  زا  هک  يا  هعماج  لباقم ، رد  دنـشاب . رادروخرب 
يوس زا  دور و  یم  الاب  هداعلا  قوف  نادرم  رظن  رد  نانز  تیعقوم  تلزنم و  شزرا و  وس  کی  زا  دشاب ، رـسمه  هناخ و  هب  دودحم  هنانز  ياه 
نانز هب  هناـخ  جراـخ  رد  هک  اـج  نآ  زا  نادرم  دـبای . یم  شیازفا  ناـنز  ياـه  ییاـبیز  اـه و  هبذاـج  هب  نادرم  صرح  لـیم و  تردـق  رگید 

شخب موادت  اهنآ ، ندـش  اهبنارگ  هیام  رما  نیمه  هک  دـنوش  یم  بذـج  نانآ  ياه  هبذاج  شیوخ و  نارـسمه  هب  ًاتعیبط  دـنرادن ، یـسرتسد 
کی ییابیز  ددرگ ، یم  اهبنارگ  زیزع و  میباین  مییوجب و  هچ  نآ  تنارود : لیو  لوق  هب  دوب و  دـهاوخ  هداوناخ  ماکحتـسا  نانآ و  تیبوبحم 
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يریگولج عنم و  اب  دوش ، یم  فیعـض  عانقا  اضرا و  اب  هک  یلیم  دراد ، ءیـش  نآ  هب  لیم  تردق  هب  یگتـسب  دـید ـ میهاوخ  هک  نانچ  ءیش ـ 
(6 . ) ددرگ یم  يوق 

ییابیز يرابودنب و  یب 

يا هبرـض  دشاب  ناسنا  يدوجو  راتخاس  ترطف و  تعیبط و  فالخ  رب  یتکرح  لمع و  ره  هک  تسا  مزال  یعیبط  یلک و  نوناق  نیا  هب  هجوت 
ات ناـهج  ياـه  هدـیدپ  نیرت  گرزب  زا  تسا ، دوخ  صاـخ  نیناوق  ياراد  يزیچ  ره  یتـسه ، ماـظن  رد  ینعی  ناـسنا ؛ حور  مسج و  رب  تسا 

اـه و یگژیو  ياراد  زین  ناـسنا  یتوکلم  حور  دـنرادوخرب . یـصاخ  نیناوق  زا  يداـمریغ  درجم و  تادوجوم  یتـح  اـهنآ و  نیرت  کـچوک 
ملع هب  لصتم  هک  مالسلا  مهیلع  نید  نایاوشیپ  ناسنا و  قلاخ  زج  درادن ، اهنآ  هب  لماک  عالطا  سک  چیه  هک  تسا  يا  همان  ساسا  نیناوق و 

یهلا بتکم  دشاب ، یم  ناسنا  حور  همان  ساسا  نیناوق و  اب  قباطم  شیاهروتـسد  تامیلعت و  همه ي  هک  یبتکم  اهنت  اذـل  دـنیوا . تیاهن  یب 
اهنآ اب  تفلاخم  تسا و  یمدآ  هوقلاب  ياه  ییاـناوت  لیـصا و  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  ثعاـب  اـهنآ  هب  لـمع  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ مالـسا 

رب ناربج  لـباق  ریغ  اـسب  هچ  نیگنـس و  ياـه  هبرـض  زج  يا  هجیتـن  هک  تسا ، حور  هب  طوبرم  طـباوض  دوخ و  يدوجو  راـتخاس  اـب  هزراـبم 
لمع ره  دـنراذگ ، یم  ریثأـت  رگیدـمه  رد  حور  مسج و  هک  ناـسکاعتَی ؛» ُحورلاو  ُمسجلا   » نوناـق هب  هجوت  اـب  درادـن و  شیوخ  تیـصخش 
حور وترپ  رد  ملاس  مسج  هجیتن  رد  دراذـگ . یم  رثا  حور ـ  قیرط  زا  مه ـ  مسج  رد  هکلب  دراد ، ریثأت  ناـسنا  حور  رد  اـهنت  هن  دـب  اـی  بوخ 

ییامندوخ ییاورپ و  یب  ًالوا : ساسا  نیا  رب  تسا . نتشیوخ  نیناوق  هب  لماک  هجوت  مزلتـسم  مسج  حور و  تشادهب  سعکلاب . تسا و  ملاس 
ندب رب  نآ  ریثأت  هجیتن  رد  نز و  دوخ  یهلا  ترطف  حور و  رب  گرزب  تسا  یتیانج  بیـسآ و  تسا ، هریبک  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  هک  نز ،

یتسرپادـخ و وا  حور  نوناـق  و  اـیح ، تفع و  بلاـط  نز  ترطف  هک  ارچ  نآ ، ییاـبیز  لاـمج و  یجیردـت  نـتفر  تـسد  زا  وا و  تروـص  و 
شیازفا ماکحتسا و  ثعاب  باجح  فافع و  تیاعر  هک  نانچ  سوه ؛ يوه و  زا  تعاطا  یتسرپ و  توهش  هن  تسوا  ياه  نامرف  زا  تعاطا 

یلع ترـضح  اذـل  مسج ، نیناوق  نآ ، عبت  هب  حور و  نیناوق  يارجم  رد  تسا  یتکرح  باجح  تفع و  تیاعر  نوچ  دوش ، یم  نز  ییاـبیز 
نومـضم نیارباـنب  تسا . ومن  دـشر و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تاـکز  ( 7 . ) تسا تفع  ییابیز  تاکز  ُفاـفعلا ؛ ِلاـمجلا  هاـکز  دـندومرف : (ع )

رب هوالع  تسا . مادنا  هرهچ و  ییابیز  شیازفا  حور و  ياهدادعتـسا  یگدنلاب  دشر و  ثعاب  باجح  تفع و  تیاعر  هک  تسا  نیا  ثیدـح 
، دوخ تروص  ندب و  رد  صقن  بیع و  شیادیپ  رثا  رد  امندوخ  باجحدب و  نانز  بلاغ  ایناث : تسا . ابیز  ندـب  هدـنزاس  ابیز ، حور  هک  نیا 
رد نآ  یفنم  رثا  هک  دوش  یم  ناش  یگدنز  رد  یگرزب  نارحب  کی  هب  لیدبت  هاگ  دندرگ و  یم  تراقح  هدقع ي  دـیدش و  یتحاران  راچد 

هرهچ ییابیز  تسا و  تفع  فعـض  ای  نادـقف  نشور  ياه  هولج  زا  یباجحدـب  يدـیقال و  ًاثلاث : دراد . یـساسا  شقن  اـهنآ  ییاـبیز  شهاـک 
رد ار  دوخ  ياه  ییابیز  لامج و  نآ ، رد  نانز  هک  يا  هعماج  ًاعبار : تسرپ . توهـش  يارب  رگم  تشاد ، دهاوخن  هبذاج  تفع  اوقت و  نودـب 

تبـسن هدش و  هریخ  هجوتم و  اهنآ  فرط  هب  دنتـسین ، رادروخرب  اوقت  زا  هک  ینادرم  كاپان  نامـشچ  دنهد ، یم  رارق  مومع  ياشامت  ضرعم 
زا زین  امندوخ  نانز  نارـسمه  هک  تسا  نشور  دبای . یم  لیلقت  نانآ  هبذاج ي  لقاال  ای  دش و  دنهاوخ  هجوت  یب  شیوخ  نارـسمه  لامج  هب 
ـ  نامز رورم  جیردت و  هب  ولو  يرهاظ ـ  ییابیز  هبذاج ي  حالـس  زا  تهج  دـنچ  زا  روبزم  نانز  هک : نیا  هجیتن  دنتـسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا 

. دبای یم  لیلقت  تدش  هب  ای  دنهد و  یم  تسد  زا  ناش  نارسمه  دزن  ار  شیوخ  تیبوبحم  هدش و  علخ 

یحور ياه  ییابیز  فافع و  يدیقال و 

؛ تسا یقالخا  لیاضف  ریاـس  اـیح و  تفع ، هب  ندـش  هتـسارآ  حور و  ییاـبیز  ياـنبریز  اوقت ، يدـیحوت و  ناـمیا  ینید و  تفرعم  یهاـگا و 
دوخ ربق ، تشحو  تملظ و  تبرغ و  گرم ، دای  رثا  رد  دنیب و  یم  وا  رضحم  رد  ار  دوخ  لاعتم ، دنوادخ  دای  تخانش و  وترپ  رد  هک  یناسنا 
رانک اه  هدرپ  هک  یتقو  رـشحم ، هنحـص ي  رد  ییاوسر  تمایق و  دای  اب  دـنیب و  یم  خزرب  ناهج  يارب  سنوم  رون و  ندرک  هدامآ  دـنمزاین  ار 
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دنوادـخ يوس  هب  هک  دـبای  یم  يدـنم  شزرا  تقیقح  ار  دوخ  دوش ، یم  رهاـظ  ناـسنا  يامیـس  رد  تشز  تافـص  ناـهانگ و  راـثآ  هتفر و 
هـشوت نتخاس  مهارف  یناسنا  نینچ  ِّمغ  ّمه و  شالت و  دیامن . كاپ  ناهانگ  راگنز  ینطاب و  ياه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دیاب  تسا و  راپـسهر 

رطعم یقالخا  تالامک  شوخ  يوب  هب  ار  ناج  رونم و  يوق  ِنامیا  تفرعم و  رون  هب  ار  دوخ  بلق  دنک  یم  شالت  اذل  تسا ، يدبا  رفس  يارب 
، دنوادخ دای  رکذ و  زا  تلفغ  ینید و  نامیا  تفرعم و  فعـض  رثا  رد  هک  يدرف  لباقم ، رد  دناشوپب . یگدـنب  تعاطا و  رویز  هب  ار  مادـنا  و 

همکحم رد  باتک  باسح و  نآ و  ياه  یتخس  تارکـس و  گرم و  ندرک  شومارف  رثا  رد  دنک و  یمن  كرد  ار  یهلا  هاگـشیپ  رد  روضح 
ار دوخ  ندوبن  یناـهج  نیا  (، 8  ) گرزب زور  نآ  رد  ناراکهنگ  نانمؤم و  يامیـس  رد  تیـصعم  تعاـطا و  راـثآ  روهظ  تماـیق و  لدـع  ي 

التبم شیوخ ـ  يونعم  تیصخش  یتوکلم و  حور  ندرک  شومارف  یگناگیبدوخ ـ  زا  یـشومارفدوخ و  يرامیب  هب  هجیتن  رد  هدرک ، شومارف 
هب ار  اـهنآ  مـیکح  دـنوادخ  سپ  دـندرک  شوـمارف  ار  دـنوادخ  مُهَـسُفنأ ؛» مُهیـسنأَف  َهللا  وُـسَن  : » دـیامرف یم  نآرق  هـک  ناـنچ  تـسا ؛ هتـشگ 

قالخا ياه  یتشز  زا  ار  دوخ  دـناوت  یمن  یناسنا  قـالخا  هناوتـشپ ي  نیا  ندوب  فیعـض  اـب  يدرف  نینچ  ( 9 . ) تخاس التبم  یـشومارفدوخ 
رد دننک ، یمن  تیاعر  ار  یمالـسا  نوئـش  باجح و  تفع ، نامرحمان  ربارب  رد  هک  ینانز  دیامن . هتـسارآ  يونعم  ياه  ییابیز  هب  هتـساریپ و 

يونعم هبذاج ي  زا  دوخ  ندومن  مورحم  نمـض  نانآ  اذـل  دنتـسه ، لفاغ  داـعم  أدـبم و  زا  فیعـض و  ینید  شنیب  یـسانشادخ و  دـیحوت و 
هک ار ، فافع  دندش  یمن  رضاح  زگره  هنرگ  دنلفاغ و  شیوخ  یحور  تیصخش  ناج و  يزاسابیز  هیکزت و  هیفصت و  زا  یمالـسا ، باجح 

نارگید خر  هب  ار  دوخ  ییابیز  نیرفآ ، لامج  لیمج و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هدرک و  اهر  تسا ، نآ  زا  يا  هولج  یمالسا  باجح  شـشوپ و 
هناخ و دوخ و  تمس  هب  ار  ناشنارسمه  بلق  ات  هداد  هیده  نانآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هنانز ـ  ياه  تفاطل  یعیبط و  ياه  هبذاج  ای  دنشکب و 

نانآ نتخاس  فرحنم  ناناوجون و  ناناوج و  ياهدادعتـسا  يدوبان  اه و  بلق  نتخاس  هابت  هب  دنادرگب ـ رود  ناگناگیب  زا  هدناشک و  هداوناخ 
زا هلیـسو  نیدب  دنا و  هتخاس  رود  علخ و  ینطاب ـ  لامج  ایح و  تفع و  باّذـج ـ  يونعم  حالـس  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  ینانز  نینچ  دـنزادرپب .

یگدنز رد  هعلاطم  دنتسین و  رادروخرب  هداوناخ  رد  دوخ  نارسمه  ناردپ و  دزن  هعماج و  رد  نیتسار  تیبوبحم  هجیتن  رد  يونعم و  تیباذج 
یگدنز تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ، اعدـم  نیا  رگنایب  نانآ  نیب  رد  یقالخا  نیزاوم  ندرکن  تیاعر  یگداوناخ و  تافالتخا  دوجو  اهنآ و 

زا معا  هعماج ، رد  تافالتخا  ًالوصا  دـنک . یم  تابثا  ار  نآ  فـالخ  کـیدزن ، زا  تقد  اـشامت و  اـما  دـشاب  هتـشاد  ییاـبیز  ياـمنرود  اـهنآ 
افص حلـص و  تدحو و  دشاب و  یم  فرط  کی  ای  فرط  ود  هیحان  زا  سوه  يوریپ  تریـس و  یتشز  زا  یـشان  یگداوناخریغ  یگداوناخ و 

زا تقیقح ـ  ناوریپ  تسین و  یفـالتخا  یتـسار  تقیقح و  لـها  ناـیم  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ تـقیقح  زا  يوریپ  تریـس و  لاـمج  زا  یـشان 
ياضف دنتـسه ، هنامیرک  قالخا  ینطاب و  لامج  هب  زهجم  مالـسا  یتیبرت  ياهروتـسد  اه و  هزومآ  هیاـس ي  رد  هک  هتـسراو ـ  ناـنز  نادرم و 
ییالاو هاگیاج  تیبوبحم و  زا  شیوخ  هدوناخ ي  رـسمه و  بلق  رد  هدرک و  رطعم  دوخ  يونعم  لامج  يوب  هب  ار  شیوخ  هداوناـخ  هناـخ و 

ياه شزرا  نتـشیوخ و  اب  هناقـشاع  هنالقاع و  طابترا  حور و  نتـسارآ  حالـصا و  یناسنا  ره  هکلب  نز و  تیبوبحم  زمر  سپ  دـنرادروخرب .
ات تسا . نیمه  ناسنا  اـب  نارگید  زیمآ  تبحم  یناـسنا و  هطبار ي  هناـقداص و  تبحم  لـماع  راـیعم و  اریز  دـشاب ، یم  دوخ  نورد  رد  هتفهن 

رما نیا  تسا . اج  یب  يراظتنا  وا  اب  رسمه  هژیو  هب  نارگید ، ِیناسنا  طباور  نتشاد  تیبوبحم و  عقوت  دوشن ، حالصا  نتشیوخ  اب  ناسنا  هطبار 
ياهادن اه و  ییامنهار  دراذگ و  یمن  مارتحا  دوخ  دـنم  شزرا  تاذ  هب  دـهد و  یمن  تیمها  نتـشیوخ  هب  سک  ره  هک  تسا  یعیبط  ًالماک 
قوشعم لماع  راـیعم و  نیا  ییاـسراپ  دـقاف  اـیح و  مک  ناـنز  داد . دـنهاوخن  تیمها  وا  هب  زین  نارگید  دریگ ، یم  هدـیدان  ار  نورد  یتوکلم 

تـسد هب  ار  حور ـ  رهوگ  اـهزیچ ـ  نیرت  بوبحم  دـنرادن و  هناقـشاع  هتـسیاش و  هطبار ي  دوخ  اـب  اـهنآ  یتقو  دـنا . هداد  تسد  زا  ار  ندوب 
رود هب  دوخ ، یعقاو  قوشعم  بوبحم و  ار  نانآ  دنشاب و  هتشاد  هناقشاع  هطبار ي  اهنآ  اب  ناشنارسمه  تسا  نکمم  ایآ  دنا ، هدرپس  شومارف 

َمل نَم  و  : » تسا نینچ  ترـشاعم  بادآ  لوصا و  یلک  نوناق  لصا و  کـی  هک  ناـنچ  تسین . نینچ  زگره  دـنهد ؟ رارق  یناـسفن  ضارغا  زا 
وا اب  شا  هطبار  هک  ار  یسک  دیابن  تسا  هدشن  میقتـسم  لیدعت و  وا  يارب  شـسفن  هک  یـسک  َُهل ؛» مِقتـسَی  مل  نَم  ّنَمولَی  الف  هَسفَن  َُهل  مِقَتـسَت 

دوخ بوبحم  بحم ، ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  تبحم  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  نیا  رب  هوـالع  ( 10 .) دنک شنزرس  تسین  یناسنا  میقتسم و 
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یم یهن  ار  وت  درادـب  تتـسود  هک  یـسک  كاهَن ؛ کّبحأ  نَم  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما  هک  نانچ  دراد ؛ زاب  اه  هکلمهم  اه و  یتشز  زا  ار 
هزرابم هب  یهلا ، ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  اب  ناسنا  هک  نیا  زا  رتدنسپان  تشز و  یلمع  هچ  ( 11 . ) دراد یم  زاب  ناهانگ  اهیدب و  زا  و  دنک ـ

دای ملاع و  راگدرورپ  زا  ار  قلخ  دوخ و  يدادادـخ ، ياه  ییابیز  اه و  هبذاج  شیامن  اب  دزیخرب و  وا  نامرف  لاعتم و  دـنوادخ  اب  تفلاخم  و 
رد تسرد  دـنکب ؟ مه  راختفا  نیا ، دوجو  اب  اما  دـیامن ، یهلا  بضع  راچد  ار  دوخ  هدومن و  ناریو  ار  هعماج  هداوناـخ و  ناـینب  درادزاـب ، وا 

نیا ادوبعم  ًّابر ؛ یل  نوکت  نأ  ًارخف  یب  یفک  ًادـبَع و  کل  َنوکأ  نأ  ًاّزِع  یب  یفَک  یهلإ  دـیامرف : یم  هک  ع )  ) یلع نادـحوم  يالوم  لـباقم 
نیا زا  ار  وا  هک  ناتـسود  رـسمه و  ردام و  ردپ و  ایآ  ( 12 . ) یتسه نم  راگدرورپ  وت  متـسه و  وت  هدـنب ي  نم  هک  سب  ارم  راـختفا  تزع و 
دیاب شدوخ  ددنسپ ، یم  هنوگ  نیا  ًالعف  هعماج  تسا ، ناوج  وا  هک : نیا  لیبق  زا  یهاو  ياه  هناهب  اب  دنراد و  یمنزاب  هنادنسپادخ  ریغ  لمع 
یهن فورعم و  هب  رما  وا و  هب  تبـسن  دوخ  ینید  تیبرت  میلعت و  مهم  هفیظو ي  زا  درک و ... یهن  رما و  ار  وا  دیابن  دنک ، باختنا  ار  دوخ  هار 

هقالع ي تبحم و  رد  دنناوت  یم  دننک ، یم  تاهابم  رخف و  دنرورسم و  نادب  هدوب ، وا  قّوشم  دوخ  اسب  هچ  دننک و  یم  یلاخ  هناش  رکنم  زا 
ياهروتسد هب  نداهن  تمرح  هیاس ي  رد  یمدآ  هک  تسا  یمادام  یقیقح  رورس  حرف و  میلـس ، لقع  رظن  هب  هک  نیا  اب  دنـشاب ؟ قداص  دوخ 

؛ دـیامن دابآ  دنمتداعـس و  ار  دوخ  ترخآ  تایح و  هداوناخ ، دوخ ، هتفرگ و  رارق  ملاع  راـگدرورپ  هژیو ي  تمحر  فطل و  لومـشم  یهلا ،
هب وگب  نوُعمجَی ؛» امم  ٌریخ  وُه  اوحرفَیلَف  کلذـِبَف  ِِهتمحِرب  ِهللا و  ِلـضِفب  لـُق  : » تسا هدومرف  داـشرا  نادـب  مه  میکح  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه 

(13 . ) تسا رتهب  دنا ، هدرک  يروآدرگ  هچ  نآ  مامت  زا  هک  دنوش ، رورسم  دیاب  دنوادخ  تمحر  لضف 

یسنج هزیرغ ي  يدیقال و 

عویـش هجیتن  رد  یـسنج و  هزیرغ ي  ینعی  یمدآ  هزیرغ ي  نیرتدـنمورین  ندـش  رو  هلعـش  ثعاب  یمالـسا ، لـماک  باـجح  فاـفع و  كرت 
هزیرغ دورب ، نیب  زا  هعماج  ياضف  رد  نانز  يایح  بجح و  هک  هزادـنا  ره  هب  تسا . نادرم  نانز و  زا  یـضعب  یناسناریغ  عورـشمان و  طباور 
رگید دنیامن ، عابشا  ار  دوخ  هزیرغ  هنادنسپان ، قیرط  نیا  زا  هک  ینادرم  دبای . یم  شیازفا  هزیرغ  يافطا  يارب  عورشمان  طباور  رترو و  هلعش 

یناویح عورـشمان  طباور  يدیقال و  هچ  ره  نیاربانب  دندروآ . تسد  هب  ار  ناشرـسمه  رطاخ  تیاضر  نآ ، نیمأت  يارب  ات  دنرادن  يزیرغ  زاین 
یناسنا نوئش  ندرکن  تیاعر  اب  نانز  نیا  لیلد  نیمه  هب  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  هداوناخ  رد  یـسنج  هزیرغ ي  دبای  شیازفا 
نارسمه دزن  دوخ  تیبوبحم  رب  ناربج  لباق  ریغ  گرزب و  رایـسب  ياه  هبرـض  هداد ، تسد  زا  ار  ییالط  ياه  تصرف  عامتجا  رد  یمالـسا  و 

یـسنج هزیرغ ي  تذـل  تیلاعف و  جوا  هک  نیا  رب  نوزفا  دـننک . یم  تسـس  ار  یگداوناخ  دـنویپ  هداوناخ و  نکر  نیرت  مهم  هدز و  شیوخ 
لماک هجوت  وا  یقوقح  یقیقح و  تیـصخش  هب  دـشاب و  تقادـص  تبحم و  مارتحا و  ساسارب  وا  اب  رهوش  طـباور  هک  تسا  یتروص  رد  نز 

رد نز  اذل  تسین و  نینچ  زگره  ناشنارسمه  اب  نار  توهش  اوقت و  یب  نادرم  طباور  تسا  یهیدب  دربب . رس  هب  لماک  تینما  رد  نز  هدرک و 
. تشگ دهاوخ  مهارف  وا  فارحنا  يارب  هنیمز  ًانایحا  دوب و  دهاوخ  ماکان  عورشم  تذل  نیا 

نیرفآ تبحم  ياه  هیرگ  یباجحدب و 

رت و فیطل  یمدآ  بلق  هچ  ره  تسا ؛ یگنتاگنت  میقتـسم و  هطبار  هفطاع ، تبحم و  اب  لد  تینارون  تفاطل و  نیب  دش ، نایب  هک  هنوگ  نامه 
هچ ره  لباقم ، رد  دوب . دهاوخ  رتشیب  یفطاع  روما  ربارب  رد  وا  یبلق  رثأت  لاعفنا و  نینچ  مه  وا و  هناقداص ي  تبحم  رهم و  دشاب ، رت  ینارون 
اذل دـش ، دـهاوخ  رتمک  نآ  لاعفنا  رثأت و  تبحم و  رهم و  دـشاب ، رت  کیرات  یناملظ و  هانگ ، تلفغ و  رابغ  یقالخا و  لیاذر  باجح  اب  لد 

ناشن یفطاع  روما  ربارب  رد  یـشنکاو  ًایناث  دـنریگ ؛ یمن  رارق  ياهزردـنا  اه و  هظعوم  ریثأت  تحت  لدگنـس  بلقلا و  یـسق  ياه  ناسنا  ًـالوا 
لقن ع )  ) یلع نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  دنتـسین . رادروخرب  تسا  بلق  ياه  شنکاو  تارثأـت و  زا  هک  یمـشچ  کـشا  زا  ًاـثلاث  دـنهد ؛ یمن 

ـ  دـنوش یمن  کشخ  مشچ  ياه  کشا  بونّذـلا ؛ ِهَرثِکل  ّـالإ  ُبولُقلا  ِتسَق  اـم  و  ِبلقلا ، ِهوسَِقل  ّـالإ  ُعومُّدـلا  ِتَّفُج  اـم  دـندومرف : هک  هدـش 
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. دایز ناهانگ  رطاخ  هب  رگم  دـننک  یمن  ادـیپ  تواسق  اهلد  لد و  یتخـس  تواسق و  رطاخ  هب  رگم  دوبعم ـ  اب  زاین  زار و  ماـگنه  هب  صوصخ 
مک هجیتن  رد  ناشلد و  تواسق  یکیرات و  بجوم  اهنت  هن  شیوخ  یعیبط  ياه  هبذاج  یتوکلم و  تیصخش  زا  نانز  ندرکن  يرادساپ  ( 14)

ياـههاگن اـب  دـنا  هرهب  لد  مشچ و  لرتنک  مزـال و  ياوقت  زا  هک  ینادرم  هکلب  ددرگ  یم  اـهنآ  ءاـکب  حالـس  ندـش  فیعـض  هیرگ و  ندـش 
تخـس کیرات و  جـیردت  هب  ناشبلق  رگید ، ناهانگ  اه و  يراکهزب  یـسنج ، تاـفارحنا  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  طوقـس  یتح  دوخ و  یناوهش 

. دنهد یم  تسد  زا  ار  بلق  یعیبط  ياه  شنکاو  لد و  یمرن  تینارون و  افـص و  نآ  دنک و  یم  دـشر  اهنآ  رد  یناسناریغ  تافـص  هتـشگ و 
ای شهاک  نانآ  حیاصن  ظعوم و  یتح  ناشنارـسمه  ياه  هیرگ  هلمج  زا  یفطاع  روما  ربارب  رد  نانآ  يریذـپریثأت  تبحم و  رهم و  هجیتن ، رد 

تـسد زا  دوخ  نارـسمه  لد  رد  ار  نآ  ریثأت  هدش و  علخ  یفطاع  حالـس  نیا  زا  روبزم ، تهج  ود  زا  ارآدوخ  نانز  نیاربانب  دوش ؛ یم  لیاز 
مکحتسم ار  شیوخ  تیبوبحم  هدرک و  تموکح  دوخ  نارهوش  بلق  رب  يدادادخ  حالس  نیا  وترپ  رد  دنناوت  یمن  تهج  نیدب  دنهد و  یم 

نارگید دوخ و  بلق  یکاپ  تخانش  يارب  رایعم  نیرتهب  قوف  ثیدح  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنسرب . دوخ  عورـشم  ياه  هتـساوخ  هب  دنزاس و 
دننک و یم  لد  یکاپ  ياعدا  هداد و  بیرف  ار  دوخ  یباجحدـب ، يرابودـنب و  یب  هلمج  زا  رایـسب ، هانگ  مغریلع  هک  یناسک  صخالاب  تسا ،

. دنزاس یم  مهارف  ار  شیوخ  راگدرورپ  ینامرفان  هب  رتشیب  یگدولآ  رتسب  هتسب و  دوخ  يور  هب  ار  تشگزاب  هبوت و  هنیمز ي  هلیسو  نیدب 

حیلم مسبت  فیرظ و  يادص  يدیقال و 

رهاظ دـننک و  یم  تمعن  نارفک  شیوخ ، یعیبط  ياه  هبذاج  هژیو  هب  ناـبرهم ، دـنوادخ  رامـش  یب  ياـه  تمعن  رکـش  ياـج  هب  هک  یناـنز 
زین نادرم  اب  نخـس  ياوتحم  تیفیک و  هنیمز ي  رد  ًانیقی  دـنراذگ ، یم  شیامن  هب  مرحماـن  نادرم  ربارب  رد  ار  دوخ  ياـه  هبذاـج  هتـسارآ و 
اهنت هن  هوشع ، زان و  اب  زیگنا و  توهـش  اسب  هچ  يرورـض و  ریغ  ياهوگ  تفگ و  اب  دننک و  یمن  تیاعر  ار  یهلا  تیاضر  يراتفگ و  تفع 

تحالم نحل و  ییاویـش  هبذاج ي  هکلب  دـنزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  ناوناب  رگید  دوخ و  یعامتجا  تینما  نادرم و  يراتفر  یقالخا و  تمالس 
لباـقم رد  دوـخ  یتـقو  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـنوش . یم  حالـس  عـلخ  ًـالمع  دـنهد و  یم  تـسد  زا  ناـشنادرم  دزن  ار  شیوـخ  مـسبت 
دنوادخ یگدنب  زا  ییاهر  سوه و  تراسا  رد  يدازآ  میکح ، یحو  میلس و  لقع  رظن  هب  تقیقح  رد  هک  دنـشاب  دازآ  نینچ  نیا  نامرحمان 

نانز اب  دروم  یب  ياـه  یخوش  هناـفیفعریغ و  اـسب  هچ  اـج و  یب  ياـهوگ  تفگ و  زا  دوب و  دـنهاوخ  دازآ  زین  ناـنآ  نارهوش  تسا ، لاـعتم 
تشاد و دـنهاوخن  ییاورپ  چـیه  عامتجا ، اه و  ینامهیم  سلاجم و  رد  اهنآ ـ  ریغ  هچ  نادـنواشیوخ و  هچ  ناوج ـ  نارتخد  هژیو  هب  مرحمان ،

يارب هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دنیامن ؛ یم  نیمأت  اهنآ  زا  هدمآ  تسد  هب  ياه  تذل  روکذم و  ياه  هبذاج  زا  ار  دوخ  زاین  هلیـسو  نیدب 
حیلم مسبت  توص و  يابیز  گنهآ  هبذاج ي  هجیتن ي  رد  ٌهّذـل » ٍدـیدج  ّلُِـکل  : » دوب دـهاوخ  بذاـک ـ  دـنچ  ره  یتذـل ـ  يدـیدج ، زیچ  ره 

دوخ هک  ناشنارـسمه  اـب  حازم  وگ و  تفگ و  زا  دور و  یم  نیب  زا  ناـنآ  دزن  رد  دنتـسه ـ  هبّجحم  ریغ  ناـنز  دوخ  اـنامه  هک  ناشنارـسمه ـ 
نایم هتسیاش ي  طباور  جیردت  هب  درب و  دنهاوخن  تذل  دشاب ، یم  رگیدکی  هب  نیجوز  ياهلد  ندش  رت  کیدزن  اه و  یتحاران  ندودز  لماع 
اهنآ يامندوخ  نانز  تیبوبحم  نادرم و  نیا  تبحم  تیاهن  رد  دـبای و  یم  شیازفا  اـه  فاکـش  اـه و  هلـصاف  شهاـک و  نارـسمه ، اـهنآ و 
هدش دنم  هرهب  هنانز  ياه  هبذاج  زا  هنادنمدرخبان ، هناتسود ي  تاطابترا  اب  نادرم ، زا  یضعب  هک  نیا  نمض  ددرگ . یم  لئاز  ای  هتفای  شهاک 

اب ات  دـنا ، هداد  مه  تسد  هب  تسد  عقاو  رد  از  بیـسآ  ناـنز  همه  نیارباـنب  دـننیب . یمن  ناشنارـسمه  ياـه  هبذاـج  دـنمزاین  ار  دوخ  رگید  و 
لزلزتم و ار  شیوخ  تیبوبحم  تیـصخش و  دـنیامن . لـئاز  ار  ناـنآ  قشع  دـساف و  ار  دوخ  نارهوش  قـالخا  دوخ ، نکـشراجنه  ياـهراتفر 
هبجحمریغ و ناـنز  دوخ  هب  لوا  هجرد ي  رد  راوگاـن  بقاوـع  نیرتدـب  هبرـض و  نیرت  گرزب  سپ  دـنزاس ؛ فرحنم  ار  رگیدـکی  نادـنزرف 

نز فافع  یتایح  تیمها  تمظع و  بلاطم ، نیا  همه ي  رد  ّربدت  اب  دوش . یم  دراو  دیدج  لسن  نافنـص و  مه  نارهوش ، نادرم و  هب  سپس 
! دنک یتمرح  یب  امش  هب  ناتروضح  رد  امش  نامهیم  رگا  مرتخد : دوش . یم  نشور  مالـسا  رد  نآ  هفـسلف ي  راتفگ و  راتفر و  شـشوپ و  رد 

هراومه هک  تسین  بدا  فالخ  رب  ایآ  مییوا ، نامهیم  اـم  تسا و  دـنوادخ  کـلم  هناـخ و  اـیند  درک ؟ دـیهاوخ  تواـضق  هچ  وا  هراـب ي  رد 
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شـسدقم هاگـشیپ  هب  تسوا ، ِنآ  زا  هک  يدوجو  اه و  هبذاج  اه و  تمعن  اب  مه  نآ  وا ، روضح  رد  اما  میروخب ، ار  میرک  نابزیم  نآ  يزور 
، وا باتک  هکلب  مینک ، يرادرب  هرهب  وا  یناـمرفان  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هدرکن و  ار  وا  ناـیاپ  یب  فاـطلا  رکـش  اـهنت  هن  و  مینک !؟ یتمرح  یب 
ره هاگ  نآ  دـیوش  جراخ  وا  روضح  تفایـض و  کلم و  زا  دـییایب  سپ  میناشک !؟ فارحنا  هب  ار  وا  قلخو  هدومن  يوزنم  روجحم و  ار  نآرق 

منهج رومأم  رگا  دـیزاس و  رود  دوخ  زا  ار  وا  دـمآ  امـش  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  یماگنه  لقاال  ای  دـینک و  هاـنگ  دـیتساوخ  هچ 
یباجحدب و گرزب  هانگ  هب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  تسه  امـش  رد  ییاه  ییاناوت  نینچ  رگا  دیوشن . لخاد  دـنک  شتآ  دراو  ار  امـش  تساوخ 

تالکشم هداد و  افش  ار  امش  یسک  هچ  اعد  تجاح و  تالکشم ، اه و  یتخـس  اه ، يرامیب  ماگنه  هب  هوالع  هب  دینز ! نماد  ییامندوخ و ...
هک ییادـخ  نامه  هک  یلاح  رد  دـیراد ؟ راظتنا  یـسک  هچ  زا  نیا  زا  دـعب  و  تسا ؟ هدومن  تباجا  ار  ناـتیاه  تساوخرد  فرطرب و  ار  اـمش 

نانخـس ردـقچ  ام  یتسار  تسا . هدومن  دوخ  توعد  شریذـپ  حـلاص و  لمع  نامیا و  هب  طورـشم  هداد  ار  امـش  ياعد  تباجتـسا  هدـعو ي 
هدرک و شوگ  ار  ام  هتـساوخ  اعد و  سدـقم ، تاذ  نآ  میراد  راظتنا  هک  متـسه  وا  يارب  یبوخ  هدـنب  میهد و  یم  شوگ  ار  لاعتم  دـنوادخ 

تیصخش دشر  يارب  تسه  هچ  ره  تسا و  ضحم  لامک  وا  درادن ، زاین  ام  ياه  تدابع  اه و  تعاط  هب  يا  هرذ  هک  نیا  اب  دهد ، رثا  بیترت 
یساپسان و هک  یسک  اب  درب  یم  راک  هب  هدومرف  دنوادخ  هک  یحیحص  ریسم  رد  ار  یهلا  بهاوم  اه و  تمعن  هک  یـسک  ایآ  تسام . لامک  و 

هرهب رارمتـسا  يارب  ار  دوخ  تقایل  لوا  درف  ًاعطق  دنـشاب ؟ یم  ناسکی  ددـنب  یم  راک  هب  وا  ياـضر  فـالخ  رب  ار  نآ  هدرک و  تمعن  نارفک 
یم وا  لاح  لومـشم  نارازگ  ساپـس  رب  تمعن  ندش  نوزفا  رب  ینتبم  یهلا  هدعو ي  اذل  دهد ، یم  ناشن  نآ  شیازفا  تمعن و  نآ  زا  يدـنم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دوش  یم  وا  زا  تمعن  بلـس  بجوم  هک  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  یگتـسیاش  مدـع  مود  درف  اما  دوش ،
سپ دـنک  نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک  دـنک  نوزفا  تتمعن  تـمعن ، رکـش  ( 15 «. ) ٌدیدَشل یباذـع  ّنإ  ُمترَفَک  نَئل  مُّکندـیزأل و  ُمترکـش  ِنَئل 

يرود یـساپسان  زا  دینک و  تعاطا  وا  نامرف  زا  يدادادـخ  یگنانز  ياه  هبذاج  یهلا و  رامـش  یب  ياه  تمعن  هنارکـش ي  هب  تسا  راوازس 
. دییوج

اه تشون  یپ 

، هغـالبلا جـهن  ریـسفت  هـمجرت و  - 4 ص152 . دــیدج ، رــصع  رد  نز  - 3 ص168 . هفــسلف ، تاذـل  - 2 ج1،ص292 . مــکحلاررغ ، - 1
نمحرلا هیآ 13 ؛ (57  ) دیدح - 8 ج1،ص384 . مکحلاررغ ، - 7 ص130 . هفـسلف ، تاذل  - 6 همان 53 . هغالبلا ، جـهن  - 5 ج12،ص239 .

، راونالاراحب - 12 ج2،ص152 . مکحلاررغ ، - 11 ج12،ص237 . هغالبلا ، جهن  ریسفت  همجرت و  - 10 هیآ 19 . (59  ) رشح - 9 هیآ 41 . (55)
هیآ 7. (14  ) میهاربا - 15 ج7،ص55 . راونالاراحب ، - 14 هیآ 58 . (10  ) سنوی - 13 ج74،ص400 .

هداوناخ یتیبرت  ياه  يراجنهان  زورب  رد  یباجحدب  يدیقال و  شقن  مشش : لصف 

هراشا

رثا رد  هک  تسا  يرگید  ناوارف  ياه  بیـسآ  نادـنزرف و  تیـصخش  رب  هداوناخ  طیحم  نیدـلاو و  ءوس  شقن  هب  نتخادرپ  هلاقم  نیا  فدـه 
یم دراو  دوخ  نادنزرف  رب  نوگانوگ  تاهج  زا  شیوخ ، يرطف  یمالـسا و  شـشوپ  تفع و  هب  ناردام  مامتها  مدع  ناردپ و  تریغ  فعض 
عون ظفح  يارب  دنوادخ  هک : نآ  حیضوت  دوش . یم  بوسحم  نادنزرف  حیحـص  تیبرت  مدع  ای  داسف و  یهارمگ ، لماع  نیرت  مهم  هک  دننک 

نز و زا  معا  ناسنا ، تعیبط  وس  کی  زا  تقلخ  فدـه  یناسنا و  تالامک  هب  اه  ناسنا  زا  يرامـش  یب  هدـع ي  ندیـسر  روظنم  هب  ناـسنا و 
درم و ره  اذل  داد ، رارق  نانآ  داهن  رد  ار  ملاس  حلاص و  دنزرف  نتشاد  هب  هقالع  لیم و  رگید  يوس  زا  داد و  دنویپ  یسنج  هزیرغ ي  هب  ار  درم 

دوخ دوس  هب  هک  نیا  زا  هتشذگ  حلاص ، نادنزرف  كاپ و  لسن  حالص  يراگتـسر و  دنتـسه . ینادنزرف  نینچ  راتـساوخ  دوجو  قمع  زا  ینز 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیام ي دنـشاب : یم  زین  نیدـلاو  يارب  یتاکرب  راثآ و  ياراد  دـنز ، یم  مقر  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناـنآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هدوب و  ناـنآ 
يارب كرابم  راکددم و  رای و  هداوناخ ؛ ماود  ماکحتسا و  لماع  راختفا ؛ يزارفرس و  ثعاب  نانآ ؛ تیعقوم  تیصخش و  صخـش  شرتسگ و 
باوث نداتـسرف  ناهانگ و  شزرمآ  یهلا و  تمحر  بلط  یتشهب و  هجرد ي  ماقم و  نتفر  الاب  يارب  يا  هلیـسو  تایح و  ناـمز  رد  نیدـلاو 

هلمج زا  یهلا  ناگتـشرف  هکئالم و  ریخ  ياعد  لومـشم  ییاه  هداوناخ  نینچ  دنـشاب . یم  ناشگرم  زا  دعب  نانآ  يارب  تاریخ  کین و  لامعا 
دنوش و یم  تشهب  دراو  یگمه  هدیـشوپ و  لمع  هماج ي  هدـش ، باجتـسم  ياعد  نیا  مه  ترخآ  رد  و  ( 1) دنوش یم  تشهب ، رد  لوخد 

(2 . ) ددرگ یم  رتشیب  ناشیاه  تذل  اه و  يدنم  هرهب  هلیسو  نیدب 

دنوادخ زا  حلاص  دنزرف  تساوخرد  ایلوا و 

گرزب و يادـخ  زا  هتـسویپ  فدـه ، نیا  يارب  شالت  رد  هدوب و  دوخ  لیـصا  زاین  نیا  نیمأـت  ددـص  رد  هراومه  تلیـضف  اـب  نادرم  ناـنز و 
نایب اهنآ  لسن  ندش  حلاص  كاپ و  دـنزرف  بلط  رد  ار  ایلوا  ایبنا و  زا  یـضعب  ياهاعد  میرک  نآرق  دـنبلط . یم  یحلاص  نادـنزرف  هدنـشخب 

هدـنزومآ مهم و  تاکن  هدـنرادرب ي  رد  اـهاعد  نیا  دراد . ناشنادـنزرف  ینید  تیبرت  میلعت و  رد  ناـنآ  دـیدش  ماـمتها  زا  ناـشن  هک  هدومرف 
نیتسار ناوریپ  يارب  ار  دنوادخ  زا  حلاص  دنزرف  بلط  ندرک و  اعد  ياه  هویـش  نایب  راکتـسرد ، كاپ و  لسن  ياه  یگژیو  هلمج  زا  تسا ؛

. دـشاب یم  هدـنیآ  لسن  هب  نیتسار  ياه  شزرا  لاقتنا  نادـنزرف و  تیبرت  میلعت و  یگنوگچ  رد  نیدـلاو  ياشگ  هار  دـنک و  یم  ناـیب  نآرق 
؛» ءاعُّدلا ُعیمَس  ّکنإ  ًهبّیط  ًهّیّرُذ  کنَُدل  نِم  یل  به  َّبر  : » دیامرف یم  اعد  نینچ  دوخ  راگرورپ  اب  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح 

(3 (.) یهد یم  رثا  بیترت  و   ) يونـش یم  ار  اـعد  وت  هک  یتـسرد  هب  اـمرف ، اـطع  نم  هب  يا  هزیکاـپ  لـسن  دـنزرف و  دوخ ، دزن  زا  اراـگدرورپ !
نایب یگژیو  دنچ  اب  ار  وا  لسن  ندوب  رهاظ  كاپ و  هداد و  حرش  ار  وا  هتساوخ ي  ایرکز ، ترضح  ياعد  تباجتسا  تراشب  نمـض  دنوادخ 

رد نانآ  تیبرت  میلعت و  دنزرف و  بلط  اعد و  رد  دنناوت  یم  نمؤم  ناردام  ناردپ و  هدوب و  ام  ثحب  دروم  هک  اهنآ  هلمج ي  زا  دـیامرف ؛ یم 
زیارغ رصح  لیدعت و  سوه و  تراسا  زا  ییاهر  هعماج و  رد  يرورس  تدایس و  زا  يرادروخرب  یهلا ، ربمایپ  قیدصت  نامیا و  دنریگ ـ  رظن 

دنچ نآرق  وا ، هب  تمظع  اب  دـنزرف  ندـش  اطع  هراـب ي  رد  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  هب  تراـشب  رد  نینچ  مه  ( 4 . ) دشاب یم  تاوهـش  و 
ترخآ و ایند و  رد  تیصخش  بحاص  دنوادخ ، هناشن ي  تیآ و  هملک ، هلمج  زا  دنک ؛ یم  نایب  حلاص  هتـسیاش و  دنزرف  يارب  تیـصوصخ 

ندش راددنزرف  رطاخ  هب  یهلا ، رکش  ساپس و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ( 5 . ) نتفرگ رارق  یهلا  نابرقم  نیحلاـص و  هرمز ي  زا 
ینلعجا َّبر  : » دـهد رارق  زامن  ناگدـنراداپرب  ناگدـننک و  ایحا  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  اـعد  شا  هیرذ  دوخ و  قح  رد  يریپ ، رد 

رارق هعماج  رد  نآ  ناگدـننک  هدـنز  زامن و  ناگدـنراد  اپ  رب  زا  ار  ما  هیرذ  نم و  اراگدرورپ  ءاعُد ؛» لّبقَت  اّنبر و  یتّیّرُذ  نِم  هالّـصلا و  میِقُم 
اب هطـساو و  یب  نادنزرف  عمج ، درفم و  ثنؤم ، رکذم و  رب  هدمآ ، اعد  نیا  رد  هک  هیرذ »  » هژاو ي ( 6 . ) امرف لوبق  ارم  ياعد  اراگدرورپ  هد ،

ع)  ) لیعامـسا شدنزرف  وا و  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دوخ  رگید  ياعد  رد  ع )  ) میهاربا ترـضح  اذل  دوش ، یم  قالطا  هطـساو 
قح نامرف  میلـست  هک  دهد  رارق  یتما  تمایق  ات  ار  شنامدود  هیّرذ و  دـناسرب و  ضحم  میلـست  ماقم  هب  هداد و  رارق  شیوخ  نامرف  میلـست  ار 

تافص زا  ماقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  كولس  ریـس و  تکرح و  ای  میلـست  ماقم  نآ ، نتـشادهگن  هدنز  زامن و  نتـشاداپ  رب  نیاربانب  ( 7 . ) دنا
ماقم نیا  هب  اهنآ ، هب  لمع  یهلا و  نیئآ  شخب  یگدنز  ياه  هزومآ  هیاس ي  رد  ع )  ) لیعامسا و  ع )  ) میهاربا هک  تسا  حلاص  كاپ و  دنزرف 

ترضح ياعد  نیا  زا  ( 8 . ) دندوب ضحم  ملست  دنوادخ  روتسد  ربارب  رد  رـسپ  ردپ و  لیعامـسا ، ندرک  ینابرق  تیرومأم  رد  اذل  دندیـسر ،
ياهروتسد ربارب  رد  دنزامن و  رگایحا  هدننک و  هدنز  هک  دنتسه  یناسک  تمایق ، ات  ترضح  نآ  نیتسار  نادنزرف  هک  دیآ  یمرب  ع )  ) میهاربا

: درامش یم  رب  شیوخ  هداوناخ ي  يارب  اعد  ار  دنوادخ  صاخ  ناگدنب  ياه  یگژیو  زا  یکی  میرک  نآرق  دنـشاب . یم  ضحم  میلـست  یهلا 
هب مشچ  ینشور  یکنخ و  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ ، ًامامإ ؛» نیقّتمِلل  انلعجاو  ٍُنیعأ  هُرق  انتاّیّرُذ  انِجاوزأ و  نِم  اَنل  بَه  اّنبَر  »

رگا مرگ و  دـشاب ، هودـنا  نزح و  رطاخ  هب  هک  یتروص  رد  مشچ  کـشا  ( 9 . ) هد رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ماما و  ار  ام  اـمرف و  تیاـنع  اـم 
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یقالخا تالامک  یناسنا و  بادآ  هب  فصتم  دـنوادخ و  رب  نامرف  عیطم و  هدـنب ي  هک  ینادـنزرف  رـسمه و  تسا . کنخ  دـشاب  قوش  يارب 
یم کنخ  شنامـشچ  دزیر و  یم  رورـس  قوش و  کشا  یحور ، طاسبنا  تاساسحا و  تدش  زا  ییاه  تمعن  نینچ  رطاخ  هب  ناسنا  دنـشاب ،

زا معا  هتسیاش ـ  رسمه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نادنزرف  رب  نارـسمه  میدقت  ددرگ . یم  نشور  وا  ياه  مشچ  اهنآ  هب  هاگن  وترپ  رد  ددرگ و 
، لامج رهظم  نز  تسا . رتریگ  مشچ  يو  یلـصا  تلاـسر  نز و  ماـقم  تظع  ناـیم  نیا  رد  هک  تسا  حـلاص  لـسن  همـشچرس ي  درم ـ نز و 

تمدخ نیرت  گرزب  حـلاص و  لمع  نیرترب  دراد  ساپ  ار  شزرارپ  تلاسر  نیا  تمرح  رگا  اذـل  تسا ؛ یهلا  تیبوبر  تیقالخ و  تفوطع ،
فطاوع هزیگنا و  هداد و  رارق  ناردام  شخب  مارآ  یتوکلم  حور  رد  ار  یتشذـگدوخ  فطاوع و  شورخ  یلاـعت ... يادـخ  تسا . هدومن  ار 

یناسنا دـشر  هب  دزاـس و  شیوخ  تیبوبر  تیقـالخ و  رهظم  ار  اـهنآ  هار  نیا  زا  اـت  هتـشاذگ  هعیدو  هب  نارداـم  ناور  ناـج و  رد  ار  يرداـم 
(10 . ) دنوش ضیف  همشچرس ي  دوخ  دنبایرد و  ار  یهلا  تاضویف  تمِس ، نیا  زا  دناسرب و  دوخ  صوصخم 

نآرق رد  حلاص  دنزرف  يامیس 

هراشا

یم تساوخرد  دنوادخ  زا  زیچ  هس  شراگدرورپ  اب  تاجانم  ماقم  رد  وا  دیامرف ، یم  حـلاص  دـنزرف  ینارون  يامیـس  نییبت  رد  میکح  نآرق 
َکیلإ ُتُبت  ّینإ  یتَّیّرُذ  یف  یل  ِحلصأ  ُهاضَرت و  ًاِحلاص  َلمعأ  نأ  َّيِدلاو و  یلع  َّیلع و  َتمعنأ  یّتلا  َکتمِعن  َرُکـشأ  نأ  ینعِزوأ  َّبر  : » دنک
لامعا مشاب و  يدومرف  اطع  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  ییاه  تمعن  رازگرکش  هراومه  هک  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ ! نیملسُملا ؛» نِم  ّینإ  و 

هبوت تشگزاب و  وت  يوس  هب  نم  نادرگب . حـلاص  ارم  نامدود  نادـنزرف و  دوشب و  وت  يدونـشخ  تیاضر و  ثعاب  هک  مهد  ماـجنا  یحلاـص 
حـلاص و دـنزرف  هیآ  نیا  قبط  ( 11 . ) مشاب یم  دـنا ) میلـست  وت  ياهروتـسد  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نیتسار و   ) ناناملـسم زا  نم  منک و  یم 

ددص رد  درگن و  یم  هتـشاد  ینازرا  شردام  ردـپ و  وا و  هب  هک  ار  یناوارف  ياه  تمعن  دـنوادخ و  مشچ ، کی  اب  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش 
فدـه رگید  مشچ  اب  دـیآرب و  هداد ، ناـمرف  وا  هک  یهار  رد  اـه  تمعن  زا  هدافتـسا  يریگ و  هرهب  شیوخ و  تمعن  ّیلو  زا  يرازگ  ساـپس 

هتـسیاش و ياهراک  ماجنا  هشیدنا ي  رد  هتـسویپ  اذل  درگن ، یم  دنراد  یقح  وا  ندرگ  رب  هک  ار  یناسک  دوخ و  يدوجو  تمظع  شنیرفآ و 
دهاوخ و یم  ار  روما  نیا  رد  تیقفوم  ناحبس  يادخ  زا  هراومه  ور  نیا  زا  تسا ؛ راد  نید  حلاص و  نادنزرف  تیبرت  ادخ و  يدونشخ  دروم 
رب داب  تراشب  دـناد . یم  وا  ناـم  رف  ربارب  رد  میلـست  یهلا و  تمحر  ناـماد  هب  تشگزاـب  هبوت و  ار  اـهاعد  نیا  شریذـپ  تباجتـسا و  دـیلک 

هدومرف ي هب  اهنآ  دـنهد ؛ شرورپ  نینچ  دـنهاوخ  یم  ای  دـننک  یم  تیبرت  هنوگ  نیا  ار  ناشنادـنزرف  هک  اوقت  نامیا و  اـب  نارداـم  ناردـپ و 
زاب نادنزرف  تیبرت  ربارب  رد  ناش  تلاسر  یهلا و  ياهروتـسد  زا  ار  نانآ  ایند ، ياه  هبذاج  هک  دنتـسه  یحلاص  ناگدنب  ًاتقیقح  دیجم  نآرق 

لامعا زا  تایح ، نامز  رد  اهنت  هن  ناـنیا  ( 12 .) دنـساره یم  دوش  یم  ور  ریز و  اه  مشچ  اـهلد و  نآ ، رد  هک  تماـیق  هنحـص  زا  دراد و  یمن 
نیا نودب  ددرگ ـ یم  دراو  تبث و  نانآ  لامعا  هدنورپ ي  رد  يدایز  ياه  هنسح  باوث و  دنوش و  یم  دنم  هرهب  نادنزرف  هتسیاش ي  کین و 

هدوشگ تماـیق  رد  اـهنآ  لاـمعا  هدـنورپ ي  هشیمه  يارب  دـنرب و  هرهب  زین  گرم  زا  سپ  هکلب  دوش ـ  هتـساک  نادـنزرف  لاـمعا  باوث  زا  هک 
ّالإ ُُهلمَع  َعَطَقنإ  ُناسنإلا  َتام  اذإ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . دهاوخ  نانآ  يارب  تلیـضف  باوث و  ًامئاد  دوب و  دـهاوخ 
هـس زا  رگم  دوش  یم  مامت  زین  وا  لمع  همانرب ي  دریمب ، ناسنا  هک  یماگنه  َُهل ؛ وُعدَی  ِحلاص  ٍدلَو  ِهب و  ُعَفنَی  ٍملِع  ٍهیراج و  ٍهقدَـص  ٍثالَث : نع 

دنزرف دریگب و  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هک  یلمع  راثآ  دـشاب و  هتـشاد  رارمتـسا  هک  يریخ  راـثآ  دوب ـ دـهاوخ  دـنمدوس  وا  يارب  هک  زیچ ـ 
تنس سک  ره  هک  تسا  نامسآ  یلک  نوناق  کی  نیا  ( 13 . ) دهاوخب شزرمآ  اعد ـ  نابز  کین و  رادرک  لامعا و  اب  وا ـ  يارب  هک  یحلاص 

نآ دوش ، یم  يوریپ  لمع  تنـس و  نآ  زا  هک  مادام  دوش ، یهورگ  ای  درف  یهارمگ  ای  تیادـه  لماع  دراذـگب و  راگدای  هب  يدـب  اـی  کـین 
رد هک  یناسک  ساسا  نیا  رب  تسا . گنهامه  لصا  نیا  اب  زین  قطنم  لـقع و  ددرگ و  یم  رادروخرب  هدـش  ماـجنا  هاـنگ  اـی  باوث  زا  صخش 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یم بکترم  نادنزرف  نیا  هک  یناهانگ  زا  دـنوش ، یم  اهنآ  فارحنا  ثعاب  اسب  هچ  هدرک و  یهاتوک  دوخ  نادـنزرف  حیحـص  تیبرت  میلعت و 
یحور يونعم و  تایح  نیدلاو  رگا  هک  نانچ  مه  دوب . دهاوخ  اهنآ  يارب  مه  یبیـصن  دنا  هدوب  نآ  زاس  هنیمز  تلع و  ردام  ردپ و  دـنوش و 

فارحنا یهارمگ و  بجوم  رگا  دـنا و  هدرک  هدـنز  ار  اه  ناسنا  همه ي  هک  تسا  نآ  لـثم  نآرق ، نوناـق  قبط  دـنیامن ، نیمأـت  ار  نادـنزرف 
َساّنلا ایحأ  اّمنأکَف  اهایحأ  نَم  ًاعیمج و  َساّنلا  َلتق  اّمنأکَف  ٍسفن ... ریِغب  ًاسفَن  َلتَق  نَم  : » دـنا هتخاـس  هارمگ  ار  اـه  ناـسنا  همه  اـیوگ  دـنوش ،
گرم زا  ار  یناسنا  سک  ره  هتـشک و  ار  اه  ناسنا  همه  ایوگ  دـشکب  نیمز  رد  داسف  اـی  لـتق  باـکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سک  ره  ًاـعیمج ؛»

ماظن اب  گـنهامه  وس و  مه  هک  مالـسا ـ  تعیرـش  ( 14 . ) تسا هدومن  هدـنز  ار  مدرم  همه ي  هک  تسا  نآ  لـثم  دـنک  هدـنز  هداد و  تاـجن 
هدومن نایب  یتایح  مهم و  رایـسب  ياهروتـسد  كاپ ، حلاص و  نادـنزرف  هب  زاین  ینعی  مهم ، زاین  نیا  ققحت  ياتـسار  رد  تسا ـ  ناسنا  تقلخ 
یتشهب ياه  لـگ  ًاـتقیقح  هک  حـلاص  هتـسیاش و  دـنزرف  تمعن  زا  ار  درف  هدـش و  زاـین  نیا  تسرد  نیمأـت  بجوم  اـهنآ  هب  لـماک  هجوت  هک 

داقعنا زا  لبق  یقالخا  لیاذر  زا  سفن  بیذهت  يزاسدوخ و  راگزیهرپ ، نامیا و  اب  رـسمه  باختنا  لیبق  زا  دـنادرگ ؛ یم  دـنم  هرهب  دنتـسه ،
هفطن داقعنا  بش  رد  ًاصوصخم  هنیمز ؛ نیا  رد  هدراو  ياهاعد  ندناوخ  هژیو  هب  حـلاص ، ملاس و  نادـنزرف  تساوخرد  شیاین و  اعد و  هفطن ،

ساسارب حیحـص  شرورپ  میلعت و  داقعنا ، ماگنه  هب  صولخ  ادـخ و  دای  رکذ و  لمع ، نیا  يارب  بسانم  ناکم  ناـمز و  باـختنا  دـنزرف ، ي 
رد هک  اهنیا  زا  ریغ  هداوناخ و  هناخ و  ياضف  رد  تیناسنا  تیونعم و  تبحم و  زا  راشرـس  طیحم  داجیا  مالـسا و  یتیبرت  لوصا  اـه و  هزومآ 

، مالـسا زاس  تشونرـس  ياهروتـسد  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  یناردام  ناردـپ و  لاح  هب  ادـب  ( 15 . ) دمآ دـهاوخ  هدـنیآ  ياه  ثحب  لالخ 
تابجوم دننک و  یم  مورحم  تسا ـ  یگدـنز  فدـه  هک  یناسنا ـ  یهلا و  تالامک  زا  ار  نانآ  هداد و  تلاخد  دوخ  نادـنزرف  رد  ار  ناطیش 

یپ اه و  هعجاف  زا  تفگ  ناوت  یم  نایب  نیا  اب  دـنزاس . یم  مهارف  ار  ترخآ  لدـع  هاگداد  رد  یگدنکفارـس  اـیند و  رد  ار  دوخ  یگدـنمرش 
نانز یـسنج  تاکرحت  هار  زا  اهنت  هن  اهنآ  لسن  نادنزرف و  هک  تسا  نیا  نانز  زا  يا  هدـع  يزاّنط  یباجحدـب و  يدـیقال ، راوگان  ياهدـمآ 

ثعاب نوگانوگ  ياه  تهج  اه و  هار  زا  دید و  دنهاوخ  یتیصخش  نیگنـس  ياه  بیـسآ  هداوناخ  طیحم  نانآ و  دوخ  قیرط  زا  هکلب  هعماج 
زا تاهج  نیا  هک  دـنوش ، یم  نانآ  ندـش  حالـصان  مک  تسد  ای  تیناسنا و  لماکت و  ریـسم  زا  نادـنزرف  فارحنا  لسن و  یهارمگ  داسف و 
رد ناطیـش ـ  يا  دالوألا ـ ؛ ِلاومألا و  یف  مُهکِراش  و  : » ددرگ یم  بوسحم  نادـنزرف  تیـصخش  رد  ناطیـش  ندـش  کیرـش  ياـه  قادـصم 

 : میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  اج  نیا  رد  ( 16 «. ) وش کیرش  نانآ  نادنزرف  ییاراد و 

تثارو کیتنژ و  1 ـ

رد نادنمشناد  یملع  یعطق  هیرظن ي  ساسارب  تسا ؛ تثارو  نوناق  کیتنژ و  دنزرف ، تیصخش  هدنهد ي  لکـش  نیوکت و  لماوع  زا  یکی 
تریس رظن  زا  هکلب  درب ، یم  ثرا  شیوخ  نیدلاو  زا  ینامسج  ياه  یگژیو  لیامش و  تروص و  رظن  زا  اهنت  هن  دنزرف  یسانش ، تسیز  ملع 
تافـص لـماح  نز  لوُوا  درم و  دـیئوزوتامرپسا  درب ؛ یم  ثرا  ناـنآ  زا  هـفطن  نژ و  هار  زا  زین  یقـالخا  تاـکلم  یحور و  تایــصوصخ  و 

یگداوناخ و طیحم  طیارش و  ندوب  دعاسم  تروص  رد  هدش و  لقتم  كدوک  هب  هنیمز  دادعتسا و  لکـش  هب  هک  تساهنآ  یناور  یمـسج و 
يایاجس زا  اهنآ  رگا  تسا ، یقالخا  لیاضف  ياهرذب  لماح  ای  نز  درم و  هفطن ي  نیاربانب ، دسر . یم  تیلعف  هب  هتشگ و  افوکـش  یعامتجا ،

یناسناریغ ياه  تلاذر  تشز و  تافص  ياراد  هک  یتروص  رد  تسا ، یقالخا  لیاذر  ياهرذب  لماح  ای  دنـشاب و  رادروخرب  یهلا  یناسنا و 
تافص دوخ  زا  يا  هراپ  یتح  دنشاب . هتشاد  نامأوت  ار  لیاذر  لیاضف و  رگا  تسا ، تافص  عون  ود  ره  ياهرذب  زا  یبیکرت  لماح  ای  دنشاب و 

ای تثارو  هنیمز ي  دـناوت  یم  تیبرت  میلعت و  یطیحم و  لماوع  هتبلا  دـبای . یم  لاقتنا  نادـنزرف  هب  تثارو  هار  زا  ردام  ردـپ و  دـب  اـی  بوخ 
ره دنچ  ره  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  ماجنا  ییوج  لامک  يدیحوت و  ترطف  اب  ناسنا  تقلخ  یحو ، رظنم  زا  درادرب . نایم  زا  ار  یثوروم  تافص 

شرورپ ریـسم  رد  تسرد  تیبرت  میلعت و  ملاس  طیحم  داجیا  اب  اما  دوش ، یم  لـقتنم  يدـعب  لـسن  هب  تثارو  هار  زا  اـهنژ ، رد  لـالتخا  هنوگ 
هدامآ يدـبا  یتخب  کین  یگدـنز و  يالعا  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  ار  نادـنزرف  درب و  نیب  زا  ار  یثوروم  ياـه  لـالتخا  ناوت  یم  ترطف ،
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ار نآ  نوگاـنوگ  ریباـعت  اـب  تشادرب و  هدرپ  تثارو  لـماع  زا  شیپ  نرق  هدراـهچ  تسا ـ  یگدـنز  نییآ  نیرتـهب  هـک  مالـسا ـ  نـید  دوـمن .
هژیو ي طـباور  دـُعب  رد  هدومن ، هراـشا  هدرتـسگ  حطـس  رد  ار  رهوـش  نز و  هطبار ي  یگنوـگچ  هک  اـج  نآ  میرک ، نآرق  دوـمن ؛ دزـشوگ 

مّکنأ اومَلعاو  َهللا  اوّقتو  مُکـسُفنأل  اومّدـق  ُمتئِـش و  ّینأ  مُکثرَح  اوتأف  مَُکل  ٌثرَح  مکُؤاِسن  دـیامرف « : یم  هتـسیاش  لسن  نتـشاد  ییوشاـنز و 
رثا دوخ  يارب  دینک و  هدافتسا  دوخ  ياهراز  تشک  زا  دیتساوخ ، هاگ  ره  سپ  دنیامش  ياهراز  تشک  امـش  نانز  نینمؤملا ؛» رّـشب  ُهُوقالُم و 
هیآ نیا  رد  ( 17 . ) هد تراشب  نانمؤم  هب  درک و  دـیهاوخ  تاـقالم  ار  دـنوادخ  دـینادب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیتسرف و  شیپ  ار  یکین 

كاپ و دـنزرف  نتـشاد  لماوع  زا  یکی  هک  هدـش  عقاو  تیانع  دروم  هتـسیاش  بوخ و  رـسمه  شنیزگ  رب  ینمـض  تلالد  هلمج  زا  یقیاـقح 
هیبـشت راز  تشک  زرواـشک و  هب  ییوشاـنز  صاـخ  هطبار ي  تهج  زا  ار  نز  رهوـش و  هطبار ي  تحارـص  هب  نینچ  مه  دـشاب . یم  هتـسیاش 

نیا زا  دیامرف : یم  نآ  رانک  رد  ییوج و  ماک  سوه و  هلیـسو ي  هن  هدناسانـش ، یناسنا  یناشفارذـب  لحم  راز و  تشک  ار  نز  تسا ؛ هدومن 
كاپ نادنزرف  ناونع  هب  یشخب  تذل  وکین و  ياه  هارمث  ات  دیراکب  یبوخ  ملاس و  ياهرذب  هدرب و  ار  هدافتسا  لامک  بولطم  رایسب  تصرف 

راگدرورپ رادـید  زیخاتـسر و  هب  خـسار  داقتعا  سفن و  یکاپ  اوقت و  تیاـعر  اـب  لـمع  نیا  دـیروآ . تسد  هب  ترخآ  هشوت ي  حـلاص و  و 
هک هدش  هداد  تراشب  هدژم و  نیتسار  نانمؤم  هب  هیآ  نایاپ  رد  ور  نیا  زا  ددرگ ؛ یم  رسیم  لامعا  مّسجت  هجیتن و  و  یبلق ـ  دوهـش  اب  یتسه ـ 

يارب هدامآ  كاـپ و  دعتـسم و  نیمز  ياراد  هک  دوب  دـهاوخ  رمثرپ  مرخ و  زبس و  یتروص  رد  هعرزم  کـی  دـننک . یم  تیاـعر  ار  روما  نیا 
لیاذر ياـه  یگدولآ  زا  دـیاب  زین  نارـسمه  لد  نیمز  ددرگ . دـنم  هرهب  ملاـس  رذـب  تمعن  زا  زین  راز و  نجل  راز و  هروـش  هن  دـشاب  تعارز 

یناشفارذب اب  ات  دشاب  هتـسارآ  یتوکلم  یهلا و  يایاجـس  تافـص و  هب  هدوب و  كاپ  یهلا  ینامرفان  هانگ و  دـب  راثآ  یناسناریغ و  یقالخا و 
هب ار  دوخ  کین  تریـس  تثارو ، کیتنژ و  هار  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  كاپ  ملاس و  لسن  تیبرت  ندش و  ردام  ردپ و  ماقم  یگتـسیاش  ملاس ،

شیوخ ترخآ  يارب  يا  هشوت  هلیـسو  نیدب  دندروآ و  مهارف  هتـسیاش  كاپ و  لسن  تیبرت  دشر و  يارب  ار  هنیمز  هدومن و  لقتنم  نادـنزرف 
زا دوش و  یم  بوسحم  نیدلاو  لامعا  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  زا  لیاضف  تالامک و  هب  هتـسارآ  نامیا و  اب  دـنزرف  هک  ارچ  دـنیامن ، هریخذ 

تافـص لیاذر و  زا  حور  لماک  يزاـس  كاـپ  اذـل  دـندرگ ، یم  دـنم  هرهب  عیفـش ـ  ناونع  هب  یتح  ترخآ ـ  اـیند و  رد  وا  يدوجو  تاـکرب 
رب تسا . هدوب  كدوک  هفظن ي  داقعنا  زا  لبق  ای  جاودزا و  زا  لبق  نمؤم ، نادرم  نانز و  ياه  شالت  زا  هدیمح ، قالخا  هب  نتسارآ  دنسپان و 

َُثبَخ ال يذـّلاو  ِّهبَر  نذِإب  ُُهتابَن  ُجُرخَی  ُّبیّطلا  ُدـلَبلاو  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک ، نآرق  یگدـنز ، گرزب  باتک  هک  تسا  ساـسا  نیا 
یب زیچان و  هایگ  زج  ثیبخ  كاپان و  نیمزرـس  یلو  دیور ، یم  یهلا  نامرف  هب  شا  هرمث  هایگ و  بیط ، كاپ و  نیمزرـس  ًادِـکَن ؛» ّالأ  ُجُرخَی 
نایب هب  زاین  هدوب و  نشور  تایـصوصخ  نیا  هک  ارچ  تسین ، یکاخ  نیمز  ياه  یگژیو  ناـیب  ددـص  رد  هیآ  نیا  ( 18 . ) دنایور یمن  شزرا 

اب نادـنزرف  دوب ، رهاط  كاپ و  هاگره  ناسنا  لد  نیمزرـس  هک  نیا  هلمج  زا  دـنک ؛ هراـشا  يدنمـشزرا  قیاـقح  هب  دـهاوخ  یم  هکلب  درادـن ،
تسپ و تافـص  هب  هک  یحور  لد و  نیمز  اـما  دـیآ ، یم  دوجو  هب  نآ  زا  دـنوادخ  نذا  هب  نآ ، يوـکین  هوـیم ي  ناوـنع  هب  كاـپ  ناـمیا و 

هملک اب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  تثارو  نوناق  ناـمه  نیا  دوب و  دـنهاوخ  ناـشدوخ  دـننامه  زین  ناـنآ  نادـنزرف  دـشاب ، هدولآ  ناـهانگ 
نامرف قبط  هک  تسا  ردام  ردپ و  یحور  تراهط  یکاپ و  لمعلا  سکع  هجیتن و  تنیط  كاپ  وکین و  دنزرف  نیاربانب  تسا . هدش  دای  قرِع » »

، دنتسین رادروخرب  اه  یگژیو  نیا  زا  هک  يردام  ردپ و  لباقم ، رد  دوش . یم  هداد  نانآ  هب  شاداپ  ناونع  هب  کیتنژ  تثارو و  نوناق  رب  یهلا 
دوارت نورب  نامه  هزوک  زا  هک  ارچ  تسیاشان ؛ حلاصریغ و  يدارفا  دوخ ، نوچ  مه  رگم  دنرادن ، ار  یهلا  هفحت ي  هیده و  نینچ  یگتسیاش 

حلاصان و يدـنزرف  هتـسیاش ، بوخ و  نیدـلاو  هتـشاد و  حـلاص  وکین و  يدـنزرف  حـلاصان  يردام  ردـپ و  تسا  نکمم  هتبلا  تسوا . رد  هک 
مهم دب و  ای  وکین  تیبرت  میلعت و  بابان ، ای  هتسیاش  ناتسود  ملاسان ، ای  ملاس  یطیحم  طیارش  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  اما  دنبایب ، تسیاشان 

دوجو هب  ار  یتالاح  نینچ  تیعقوم  هدوب و  یثوروم  ياه  هنیمز  اهدادعتسا و  نآ  فالخ  رب  دنزرف ، هدارا  فعـض  يوق و  هدارا ي  همه  زا  رت 
نادب اب  حون  رـسپ   » ور نیا  زا  تسا . هتـشگن  مهارف  یثوروم  اهدادعتـسا  تیبثت  دـشر و  يارب  دـعاسم  هینمز ي  بیترت  نیدـب  تسا و  هدروآ 
ناسنا و ،... ع )  ) یلع ترـضح  دننامه  ناگرزب ، اب  ترـشاعم  رثا  رد  ناراکهبت ، زا  یخرب  نادنزرف  ای  دش و  مگ  شتوبن  نادـناخ  تسـشنب ـ 
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دنوادـخ ّیحلا ؛» نِم  َّتیملا  ُجرُخی  ِّتیملا و  نِم  َّیحلا  ُجِرُخی  : » دـیامرف یم  هک  تسا  همیرک  هیآ  يانعم  ناـمه  نیا  دـندش و  هتـسراو  ياـه 
هناشن ي نانز  ییارآدوخ  یباجحدب و  یباجح ، یب  هک  نآ  هجیتن  ( 19 ( .ـ  لد هدنز ـ  زا  ار  هدرم  دنک و  یم  جراخ  لد ـ  هدرم ـ  زا  ار  هدـنز 

هارمه یقالخا  لیاذر  نیا  دشاب و  یم  نانآ  رهوش  ای  ردپ  تریغ  فعض  ای  دوبن  زا  یکاح  هک  هنوگ  نامه  تساهنآ ؛ تفع  فعض  ای  نادقف 
تیصخش تشونرس  نیوکت و  رد  تثارو ـ  لصا  قبط  تسا ـ  هدش  یشان  ملاسان  هعماج ي  اه و  تلیذر  نآ  زا  هک  رگید ـ دنسپان  تافـص  اب 

. دنک یم  مهارف  ار  دساف  ای  حلاصان  نادنزرف  ندمآدیدپ  هنیمز ي  هدوب و  رثؤم  نانآ  نادنزرف 

هفطن داقعنا  2 ـ

رد اهنت  دـیابن  دـنزرف ، هفطن ي  داقعنا  ماگنه  هک  تسا  نآ  دزادرپ ، یم  نادـب  ( 20 ...«) مَُکل ٌثرح  مُکئاـِسن  : » هیآ هک  يرگید  مهم  هـتکن ي 
دیاب دوش ؛ تشک  ملاس  رذب  هفطن و  دریگ و  ماجنا  وکین  هتسیاش و  وحن  هب  دیاب  لمع  نیا  هکلب  دوب ، ندش  راددنزرف  یناشفارذب و  هشیدنا ي 
نیرت کچوک  دـشاب . ترخآ  يارب  یلاـع  بولطم و  يا  هریخذ  هدوب و  حـلاص  بیط و  اـت  ددرگن ، کیرـش  دـنزرف  رد  ناطیـش  دوب  بظاوم 

یم ایند  هب  هک  يدـنزرف  دوش و  یم  نآ  همه ي  کلام  ای  کیرـش  دـنک و  یم  زاب  نز  هعرزم ي  هب  ار  ناطیـش  ياپ  يراگنا  لهـس  ای  تلفغ 
یلماوع دراوم و  دوش . یم  ترخآ  ایند و  رد  نیدلاو  باذع  هیام ي  یگدنکفارـس و  لماع  اسب  هچ  دوب و  دـهاوخن  كاپ  راکتـسرد و  دـیآ 

هب تبـسن  مالـسا  نید  دوش و  یم  نآ  زا  یـضعب  کیرـش  ای  نآ  همه ي  کلام  هدرک و  تلاخد  ناسنا  دنزرف  هفطن و  داقعنا  رد  ناطیـش  هک 
ـ  انز عورـشمان ـ  قیرط  زا  هفطن  داقعنا  مینک : یم  هراشا  ثحب ، اب  بسانتم  اهنآ ، زا  يا  هراپ  هب  هک  تسا  دروم  نیدنچ  دـهدیم ، رادـشه  اهنآ 

نداد شوگ  ینارچ ؛ مشچ  نامرحمان ، اب  یخوش  ای  طالتخا  دننامه  مارح ، زا  هدش  کیرحت  توهش  ماگنه  هب  ای  رـسمه ، ِضیح  لاح  رد  ای 
...، يد و یس  ملیف ، زا  لذتبم  ياه  شیامن  اه و  هنحص  ياشامت  یـسنج ، هیزیرغ ي  هدننک ي  کیرحت  مارح و  ياه  گنهآ  یقیـسوم و  هب 

سمخ و لثم  نآ ـ  یعرـش  هوجو  هک  یلام  ای  كان  ههبـش  مارح ، يزور  زا  نآ  شیادـیپ  ای  ملاع  راگدرورپ  داـی  ماـن و  نودـب  هفطن  داـقعنا 
ادـص و ای  دـنیب  یم  ار  نانآ  يرگید  رادـیب  درف  ره  ای  كدوک  هک  ییاج  رد  شزیمآ  ترـشابم و  هرخالاب  دـشاب و  هدـشن  تخادرپ  تاـکز ـ 
رد هدرک  كزب  هتـسارآ و  رهاظ  اب  دنریگب و  هلـصاف  یمالـسا  شـشوپ  ایح و  زا  نانز  یتقو  هک  نآ  هجیتن  دـنک . یم  ساسحا  ار  ناشتاکرح 
اب هدش و  رو  هلعش  نانآ  هدهاشم  اب  اهنآ ـ  نارهوش  هلمج  زا  نادرم ـ  یسنج  هزیرغ ي  دنوش ، رـضاح  طلتخم  سلاجم  یمومع و  ياه  ناکم 
رد دننک ، ریوصت  دوخ  نهذ  رد  زین  ار  هدش  هدـهاشم  نانز  تلاح ، نآ  رد  اسب  هچ  دـنوش و  یم  کیدزن  دوخ  نارـسمه  هب  یناوهـش  ناجیه 

دنزرف دنوادخ و  يارب  حلاص  هدنب ي  كدوک ، نیا  دوب و  دهاوخ  کیرـش  نآ  رد  ناطیـش  هدش  دقعنم  شا  هفطن  هک  يدـنزرف  تروص  نیا 
ناـنز دوخ  هراـب ي  رد  عوضوم  نیا  دوـشب . یهلا  صاـخ  فـطل  لومـشم  هک  نیا  رگم  دـش  دـهاوخن  دوـخ  رداـم  ردـپ و  يارب  يا  هتـسیاش 

هنافـسأتم دـبای . یم  تدـش  هفطن  داقعنا  رد  ناطیـش  ندـش  میهـس  تلاخد و  لکـشم  دوب و  دـهاوخ  قداـص  زین  هدرک  شیارآ  باجحدـب و 
داماد سورع و  دروم  رد  ًاصوصخ  تسا ، یخلت  هویم ي  نینچ  ياراد  یسورع  دقع و  ياه  نشج  هلمج  زا  اه  ینامهیم  سلاجم  زا  يرایـسب 
زاغآ ملاع  راگدرورپ  ینامرفان  هانگ و  اب  هک  يدنویپ  هک  نیا  نمض  دشاب . دنزرف  هفطن  داقعنا  فافز و  بش  یـسورع ، بش  هک  یتروص  رد 

اما تسا ، یگداوناخ  دیدش  تافالتخا  ندوب  مکاح  مک  تسد  قالط و  اسب  هچ  نآ  ماجرف  دوب و  دـهاوخن  یکرابم  كاپ و  یگدـنز  ددرگ 
یم لفاغ  تسا ، مرحمان  نادرم  نانز و  طالتخا  هانگ و  سلاـجم  ثاریم  هک  راوگاـن  لـماوع  ریاـس  روما و  نیا  زا  ناوج  جوز  ود  نیدـلاو و 

. دنشاب

یگراوخریش مایا  لمح و  نارود  3 ـ

درم شقن  اب  هسیاقم  لباق  ناسنا  شرورپ  دیلوت و  رد  نز  شقن  كدوک ، سانش  ناور  سانش و  نینج  نادنمـشناد  یملع  تاقیقحت  ساسارب 
َناسنإلا انقلَخ  ّانإ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دوش ، یم  زاغآ  نز  درم و  بآ  بیکرت  اـب  كدوک  هفطن  داـقعنا  هچ  رگا  اریز  تسین ،
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، تسا نز  هدـهع ي  رب  نآ  شرورپ  هفطن ، نیوکت  زا  سپ  اما  ( 21 . ) میدـیرفآ درم ـ  نز و  طلتخم ـ  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  ٍجاشمأ ؛» ٍهفُطن  نِم 
دوش و یم  هیذغت  ردام  ناج  هریش ي  زا  وس  کی  زا  تسا ـ  طبترم  ردام  هب  فان  دنب  هار  زا  هک  نینج ـ  مخت و  لولـس  لمح ، نارود  رد  اریز 

ینالوط نارود  رد  دریگ . یم  رارق  ردام  یمـسج  يراتفر و  یقـالخا ، یفطاـع ، یحور ، یفنم  اـی  تبثم  تـالاح  ریثأـت  تحت  رگید  يوس  زا 
طارـش یفطاع و  یحور و  تالاح  ریثأت  تحت  تدش  هب  یبصع  ینوخ و  یناوختـسا و  یتشوگ و  دـشر  رظن  زا  نینج  مخت و  لولـس  لمح ،

یتح زین  تدالو  زا  سپ  هوـالع  هب  دراد ... رارق  دـنک ، یم  هدافتـسا  نز  هک  یکاـشوپ  عون  یتح  اود و  اذـغ و  عون  کـیژولویزیف و  یمـسج 
یم هتخیمآ  ردام  بلق  زاون  لد  ياه  شپط  یحور و  تالاح  اب  هک  ریش  صاخ  بیکرت  دروخ و  یم  ردام  ناتسپ  زا  دازون  هک  يریش  تارطق 

یناور و شمارآ  نیاربانب  ( 22 . ) دهد یم  هعسوت  یگراوخریش  نارود  مامت  رد  ردام  ناونع  هب  ار ، نز  تیصخش  يداینب  ریثأت  هنماد ي  دوش 
نآ زا  دراد . يرایسب  ریثأت  كدوک  نینج و  حور  مسج و  شمارآ  تمالس و  رد  یتیـصخش ، یناور و  ياه  لالتخا  زا  ردام  یحور  تمالس 

دنک و یم  لتخم  ار  وا  یناور  شمارآ  هدز و  مه  رب  ار  كدوک  هیذغت  عضو  ردام ، یتیصخش  ياه  يرامیب  اه و  ناجیه  بارطضا و  فرط ،
، نآ زا  دـعب  لـمح و  نارود  رد  رداـم ، تیلوئـسم  ور  نیا  زا  دـنک ؛ یم  مهارف  وا  رد  ار  یتیـصخش  ياـه  يراـجنهان  تالکـشم و  هـنیمز ي 

دنوادـخ یناـمرفان  هاـنگ و  كدوـک . تیـصخش  نینج و  ربارب  رد  رگید  شا و  یتوـکلم  حور  دوـخ و  لاـبق  رد  یکی  دوـش : یم  نادـنچود 
يرهز تقیقح  رد  تیصعم ، دراد ؛ ناسنا  تیـصخش  مسج و  حور و  رد  يراب  نایز  راثآ  هدوب و  ناسنا  يدوجو  راتخاس  فالخ  رب  میکح ،

دـنازوس و یم  دوخ  ماـک  رد  ار  یناـسنا  یلاـع  ياهدادعتـسا  شتآ  هدوـمن و  مومـسم  جـیردت  هب  ار  حور  موادـت ، رارکت و  رثا  رد  هک  تسا 
ع)  ) قداص ماما  اذـل  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  حور  مسج و  لباقتم  ریثأت  رثا  رد  ار  مسج  تمالـس  هدومن و  لـتخم  ار  حور  تمالـس  شمارآ و 

ناسنا هک  یتسرد  هب  محللا ؛ یف  نیّکّـسلا  نِم  ِهبحاص  یف  ُعرـسأ  َئیّـسلا  َلمعلا  ّنإ  لیّللا و  هالـص  ُمِرحیَف  َبنّذلا  ُِبنُذی  َلُجّرلا  ّنإ  دـندومرف :
رت عیرـس  تشوگ  رد  وقاچ  رثا  زا  شبحاص  رد  تشز  لمع  هاـنگ و  ریثأـت  اـنامه  دوش و  یم  مورحم  بش  زاـمن  زا  هجیتن  رد  دـنک  یم  هاـنگ 

تسرد ششوپ  فافع و  دنم  شزرا  میرح  ینید ، شنیب  یهاگآ و  فعض  یسانشدوخ و  مدع  رثا  رد  هک  ینانز  ساسا ، نیا  رب  ( 23 . ) تسا
تیـصخش ًامئاد  يرادراب  تروص  رد  دنا و  تیـصعم  هانگ و  لاح  رد  مرحمان  نادرم  ربارب  روضح  ماگنه  هب  هتـسویپ  دننک ، یمن  تیاعر  ار 

هنوگ نیا  رد  نینچ  مه  دنک . یم  مهارف  نادنزرف  دوخ و  لماکت  مدـع  تواقـش و  يارب  ار  هنیمز  هدومن و  لامیاپ  ار  كدوک  دوخ و  یناسنا 
، یمالـسا قـالخا  ینید و  شنیب  تفرعم و  دوـبمک  رثا  رد  تسا و  مک  نـیجوز  ناـیم  زیمآ  تـبحم  حیحـص و  طـباور  ًـالومعم  اـه  هداوناـخ 

. دوش یم  كدوک  نینج و  رد  نآ  لابند  هب  ردام و  رد  یبصع  یناور و  یفطاع و  ءوس  تاریثأت  ثعاب  هک  هدوب  دایز  نآ  رد  فالتخا 

یگداوناخ طیحم  تهج  زا  4 ـ

طیحم دوش . یم  هعماج  هسردم و  هداوناخ ، لماش  طیحم  تسا ؛ طیحم  ناکدوک ، تیصخش  هدنهد ي  لکش  یـساسا  لماوع  زا  رگید  یکی 
ناوارف تیمها  نادنزرف  یقالخا  یحور و  تیصخش  دشر  رد  تفع  یفانم  لامعا  هژیو  هب  تشز ، رادرک  دنسپان و  نانخـس  زا  رود  هب  ملاس ،

زا ًالماک  دـیاب  یناوج  ات  يدازون  زا  نادـنزرف  طیحم  اذـل  تسا ، رثؤم  رایـسب  نانآ  تیـصخش  طوقـس  لزلزت و  رد  زین  ملاسان  طیحم  دراد و 
زا رتریگ  مشچ  نادـنزرف  یـسنج  تایح  تشادـهب  یناور و  تمالـس  رد  هداوناخ  طیحم  شقن  دـشاب . كاپ  قالخا ، زا  رود  تشز و  لامعا 

طباور تیفیک  لوا و  هجرد  رد  ییوشانز  هژیو  هطبار  هژیو  هب  اهنآ  ربارب  رد  نیدلاو  یمالسا  یقالخا و  نیزاوم  تیاعر  تساه ؛ طیحم  ریاس 
نایم رد  نادـنزرف  تواقـش  تداعـس و  ياپ  هک  ییاج  نآ  ات  دـشاب  یم  رادروخرب  ییازـس  هب  تیمها  زا  يدـعب  هلحرم  رد  نادـنزرف  اب  نانآ 

هتـشگن و افوکـش  زونه  دازون  ینـالقع  دادعتـسا  هچ  رگ  دوـش . یم  يزیر  هیاـپ  هداوناـخ  رد  دارفا  یقـالخا  يرکف و  تیـصخش  اریز  تسا ،
وا فیطل  ناور  باصعا و  زغم و  ساوح ، قیرط  زا  اـما  دـهد ، یمن  صیخـشت  ار  روما  نیا  لاـثما  تاـملک و  یناـعم  دـب ، بوخ و  ياـهراک 
رد دوش و  یم  طبض  تبث و  وا  هاگآدوخان  ناور  رد  دنیب  یم  هک  ار  يرظانم  دونـش و  یم  هک  ار  ییاهادص  هژیو  هب  دریذپ و  یم  ار  ییاهرثا 

هتفگ هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  دازون  تسار  شوگ  رد  دندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  اذل  دراذگ ، یم  ریثأت  وا  هدنیآ  راتفر  تیصخش و 
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یف هَتیراج و  هَتأرما و ال  ُلجرلا  ِعماُجی  ال  دـنیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  ییوشانز  صاخ  طابترا  هنیمز  رد  هک  ناـنچ  ( 24 . ) دوش
ثعاب لمع  نیا  اریز  دنک ، تعماجم  شزینک  ای  رسمه  اب  دشاب  قاتا  رد  یکدوک  هک  یماگنه  دیابن  درم  انزلا ؛ ُثِرُوی  کلذ  ّنإَف  ٌیبص  ِتیبلا 
ساوح قیرط  زا  درذگ ، یم  وا  فارطا  طیحم و  رد  هچ  نآ  اب  جیردت  هب  كدوک  ( 25 . ) دوش هدیشک  انز  یتفع و  یب  هب  لفط  هک  دوش  یم 

یقالخا و تاریثأت  ربارب  رد  وا  قیمع  يریذـپ  فاطعنا  كدوک و  يریگوگلا  سح  دریگ ؛ یم  رارق  اهنآ  ریثأـت  تحت  هدـش و  انـشآ  يرهاـظ 
یلصا يانب  دزاس و  یم  مهارف  نیدلاو  زا  یقالخا  تافص  بسک  یهاگآ و  يارب  ار  هنیمز  نتسناد ، هب  وا  يرطف  هقالع ي  نیدلاو و  يراتفر 

تقادص و تراهط و  تریغ ، تفع و  تلادع ، تفارـش و  تبحم ، دـهم  هک  یطیحم  رد  نیاربانب  دـنک . یم  يزیر  هیاپ  ار  وا  يدوجو  هلکاش 
نادـنزرف اب  نیدـلاو  هطبار ي  هک  یطیحم  رد  دـنزومآ و  یم  یگدازآ  تیناسنا و  سرد  نادـنزرف  ناکدوک و  دـشاب  یناسنا  تافـص  ریاـس 

قالخا دـشر  شریذـپ و  يارب  ار  هنیمز  هدرک و  يراوگرزب  تفارـش و  ساسحا  دـشاب ، نانآ  تیـصخش  هب  مارتحا  لوقعم و  تبحم  ساسارب 
افوکـش تیونعم  تناید و  تبحم و  رهم و  زا  هدـنکآ  ياضف  رد  نادـنزرف  دـقتعم  ملاس و  تیـصخش  ًاـساسا  دوش . یم  مهارف  اـهنآ  رد  وکین 

ياه شزرا  نیدـلاو و  زیمآ  تبحم  ياهراتفر  لباقتم و  مارتحا  يابیز  ياه  هرظنم  موصعم ، نامـشچ  اب  ناـکدوک  دـنک . یم  دـشر  هتـشگ و 
ماما و  ص )  ) ربمایپ دـنوادخ و  سدـقم  مان  بوخ و  ظافلا  دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  نانآ  نیـشن  لد  ياه  تدابع  یناسنا و  لـیاضف  یهلا و 

زا هک  دـیلقت ـ  يریذـپوگلا و  هزیرغ  ساسارب  دنونـش ، یم  ار  ترطف  اب  قفاوم  ياهادـص  نآرق و  توالت  يابرلد  گنهآ  و  و ... ع )  ) موصعم
هیاپ دـنریگ و  یم  قشمرـس  نانآ  زا  هتفرگ و  رارق  اهنآ  ریثأت  تحت  تسا ـ  ناناوجون  ناـکدوک و  رد  صخـالاب  یناـسنا  زیارغ  نیرتدـنمورین 

، ناکدوک طیحم  رگا  اما  ددرگ . یم  افوکـش  ناشتایرطف  دریگ و  یم  لکـش  يا  هتـسیاش  تروص  هب  اهنآ  يونعم  یقالخا و  تیـصخش  ياه 
رد تفع  یفانم  ءوس و  رظانم  مارح ، یقیـسوم  یناطیـش ، ياه  همغن  دوب و  زیمآ  تنوشخ  ملاسان و  ردام  ردـپ و  طابترا  مارآان و  راـجنهان و 

ققحت هنیمز ي  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناش  یـسنج  يونعم و  یقالخا ، تایحو  هدید  بیـسآ  اهنآ  تیـصخش  تشاد ، دوجو  نآ 
زج يا  هجیتن  ترطف ، ییافوکـش  يرادیب و  نودـب  یـسنج  هزیرغ ي  يرادـیب  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ . یم  مهارف  نانآ  رد  رامیب  تیـصخش 

؛ تسا لیبق  نیا  زا  زین  ناوج  ناوجون و  نادـنزرف  دروم  رد  تسا . زیارغ  هدـننک ي  لیدـعت  لرتنک و  ترطف  نوچ  تشاد ، دـهاوحن  فارحنا 
کیرحت لماوع  زا  دشاب و  رطعم  يونعم  یقالخا و  لیاضف  شوخ  يوب  هب  دشاب و  رادروخرب  تبحم  افـص و  حلـص ، زا  دیاب  هداوناخ  طیحم 

هجیتن رد  توهش و  شتآ  ندش  رو  هلعش  يارب  یگدامآ  هزیرغ و  نیا  دشر  نارود  یناوج  یناوجون و  نس  هک  یـسنج ـ  هزیرغ ي  هدننک ي 
. دنیامن تکرح  تداعس  حالـص و  ریـسم  رد  هدروآ و  يور  یمالـسا  یناسنا و  بادآ  هب  نانآ  ات  دشاب ، كاپ  اربم و  ًالماک  تسا ـ  فارحنا 

ربارب رد  رهاوخ  ًاصوصخم  رگیدکی ، روضح  رد  هداوناخ  ياضعا  مامت  هکلب  نادنزرف و  ربارب  رد  ردام ـ  هژیو  هب  نیدلاو ـ  مزال  ششوپ  مدع 
طلتخم سلاجم  رد  روضح  تیصخش ، بّرخم  يرصب  یعمس و  لیاسو  زا  هدافتسا  اهنآ ، ربارب  رد  ردام  ردپ و  هناقشاع  هطبار  حازم و  ردارب ،
تبـسن زیزع  مالـسا  تسا و  رثؤم  یـسنج  هزیرغ ي  کیرحت  يرادیب  رد  هک  يراتفگ  لمع و  ره  فافع و  میرح  رد  ییاورپ  یب  درم ، نز و 

شوخ يراگتـسر و  هار  زا  هتفرگ و  رارق  ییاضرادوخ  هژیو  هب  یـسنج ، تافارحنا  ضرعم  رد  نادنزرف  دوش  یم  ثعاب  هداد ، رادشه  نآ  هب 
شیوخ نیدلاو  هب  تبـسن  نانآ  دنـسپان  ياهراتفر  نآ  كانرطخ  میخو و  ياهدمآ  یپ  جیاتن و  زا  هک  دننامزاب ، ناشخرد  هدنیآ ي  یتخب و 

یب یتالابم و  یب  رثا  رد  هک  تسا  از  بیسآ  ياه  هداوناخ  نینچ  زا  یشان  ناناوجون ، ناناوج و  تافارحنا  زا  يرایسب  یلصا  تلع  اذل  تسا .
نادنزرف اب  رگیدـکی و  اب  نیدـلاو  طابترا  تیفیک  نیاربانب  دـنا . هتخادـنا  تافارحنا  داسف و  راز  نجل  هب  ار  دوخ  ياه  هشوگرگج  یطایتحا ،

یم اهنآ  تیبرت  ءوس  ای  نسُح  ریـسم  رد  ماگ  نیلوا  تاـطابترا ، هنوگ  نیا  دراد و  یمهم  شقن  اـهنآ  هدـنیآ ي  لاـح و  رادرک  قـالخا و  رد 
نارگید داشرا  تیبرت و  رد  ات  دنک  حالصا  ار  دوخ  لوا  دیاب  تسا ، نارگید  حالصا  ددص  رد  هک  یسک  یبرم و  مالسا  رد  ور  نیا  زا  دشاب .

تیبرت و ساـسا  نیمه  رب  تشاد . دـهاوخ  دارفا  رد  ءوس  رثا  هکلب  هدوبن ، عقاو  رثؤم  وا  نانخـس  حـیاصن و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش ، قفوم 
اُونوُک دینامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  دیکأت  نآ  رب  هدوب و  ینابز  تیبرت  تیادـه و  رب  مدـقم  مالـسا  رد  یلمع  تیادـه 
هبذاج ( 26 . ) دینک لاعتم ) دـنوادخ  يوس  هب   ) توعد دوخ ـ  کین  لامعا  اب  ینعی  ناتیاه ـ  نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  مُِکتَنِـسلأ ؛ ِریِغب  ساّنِلل  ًهاعُد 
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. تسین نآ  اب  هسیاقم  لباق  هکلب  هدوب ، يراتفگ  ياه  هبذاـج  اـه و  هظعوم  زا  رتشیب  بتارم  هب  دراد ، اـبیز  يوخ  قلخ و  وکین  لاـمعا  هک  يا 
ناناوجون ناناوج و  ًاصوصخم  عامتجا  دارفا  یناور  تمالس  یسنج و  تایح  تشادهب  هب  تبسن  هک  ینادرم  نانز و  هک  نآ  نخـس  هجیتن ي 

روضح رد  هک  ینانز  درادن  ناکما  دنرادن . ینادنچ  هجوت  دش  رکذ  هک  يروما  هب  تبسن  هناخ  طیحم  رد  ًانیقی  دنا ، هجوت  مک  ای  هجوت و  یب 
اهوم و لثم  زیمآ ، کیرحت  اه  مادنا  زا  یضعب  شیامن  شیارآ و  اب  یمومع  سلاجم  نامرحمان و  ربارب  رد  دننک و  یمن  مرش  شیوخ  دوبعم 

قلاخ نامرف  رب  ار  دوخ  یناسفن  لوقعمریغ  هتـساوخ ي  هلیـسو  نیدـب  دـنوش و  یم  رـضاح  بسانمان  هدـننز و  ياـه  ساـبل  هنیـس و  ندرگ و 
هجوت بلج  شیارآ  نودب  كرحمریغ و  هدیـشوپ و  دنتـسه ـ  وا  مرحم  هک  دوخ ـ  ناردارب  ای  نادـنزرف  ربارب  رد  دـنراد ؛ یم  مدـقم  شیوخ 

دننک و یم  هتخیـسگ  ماجل  ياه  يدازآ  اه و  سوه  يادف  ار  دارفا  تیناسنا  عامتجا و  حلاصم  هک  ینانز  نادرم و  ایآ  دنوش . رـضاح  هدـننک 
ياهراتفر یسنج و  تاکیرحت  زا  ار  هناخ  طیحم  دنناوت  یم  دننک ، یم  بلس  هعماج  نادنزرف  زا  ار  یگدنز  تقیقح  ياراوگ  نیریش و  معط 

یب لامج  اب  زاین  زار و  تدابع و  رون  یقالخا و  يایاجـس  تبحم و  رطع  اب  ار  شیوخ  نادـنزرف  هناخ و  هدرک و  كاـپ  دوخ  نیرفآ  توهش 
ییابیز همه ي  أشنم  اه ، ییابیز  أدبم  اب  طابترا  دـنوادخ و  یعقاو  یگدـنب  هک  یلاح  رد  دـنزاس ؟ نشور  رطعم و  اه  ییابیز  أدـبم  تیاهن و 

ياه یتشز  همه  همشچرس  ندوب  تاوهـش  سوه و  هدنب ي  تسا و  هداوناخ  رد  نیتسار  قشع  تبحم و  هجیتن  رد  يراتفر و  یقالخا و  ياه 
؛ ءاسنِلل ًاّبُح  دادزأ  ًانامیإ  دبَعلا  دادزأ  امّلُک  دـندومرف : ص )  ) مالـسا ربمایپ  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ یگداوناخ  تافالتخا  یقالخا و  يراتفر و 
یقطنم و هطبار  شیوخ  بوبحم  ناج  دوخ و  اب  هک  یسک  ( 27 . ) دوش یم  رتشیب  نانز  هب  وا  تبحم  دوش  رتدایز  ادخ  هدـنب ي  نامیا  هچ  ره 

رسمه اب  زیمآ  تبحم  لوقعم و  طباور  دناوتب  درادن  ناکما  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  شیوخ  یتوکلم  حور  نیناوق  نیزاوم و  هتشادن و  یفطاع 
يونعم یقالخا و  تظافح  ربارب  رد  هک  ینارداـم  ناردـپ و  دـنک . لـمع  اـهنآ  لـباقم  رد  شیوخ  فیاـظو  هب  هتـشاد و  شیوخ  نادـنزرف  و 

اه و هیدـه  زا  هک  دوخ  ناوج  نارتخد  ًاصوصخم  نادـنزرف ، يونعم  یقالخا و  تظافح  ربارب  رد  ًاعطق  دـنرادن ، تیلوئـسم  ساسحا  شیوخ 
بیسآ راچد  هداوناخ  نوریب  زا  اهنت  هن  ییاه  هداوناخ  نینچ  نادنزرف  نیاربانب  تشاد . دنهاوخن  دنتسه ، یهلا  دنم  شزرا  رایـسب  ياه  تمعن 

تیناسنا یناور و  تمالـس  دنریگ و  یم  رارق  يدج  تارطخ  اه و  بیـسآ  ضرعم  رد  مه  نورد  زا  هکلب  دنوش ، یم  يونعم  یقالخا و  ياه 
. تفر دهاوخ  زین  نانآ  مشچ  رد  نآ  دود  هک  دوش  یم  اهنآ  نیدلاو  یناسفن  عورشمان  ياه  هتـساوخ  اه و  سوه  تب  ینابرق  نانآ ، لماکت  و 
اـه و یتخـس  رد  هک  دـنراد  راـظتنا  هنوگچ  عاـمتجا ، نادـنزرف  هب  هن  دـننک و  یم  محر  شیوخ  نادـنزرف  دوخ و  هب  هن  هک  ناـنیا  یتـسار  هب 

اهنآ زا  دـنریگب و  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  هژیو  تمحر  فطل و  دروم  نآ ، زا  دـعب  گرم و  دـیادش  تارکـس و  ماـگنه  صخـالاب  تالکـشم 
. دنبای تاجن 

تیبرت میلعت و  تهج  زا  5 ـ

هب قیرط  نیا  زا  فیاظو ، قالخا و  دیاقع ، دراد . نانآ  تیبرت  میلعت و  هب  یگتسب  نادنزرف  ناکدوک و  تیصخش  يزیر  هیاپ  زا  یمهم  شخب 
یم مکح  یمیلس  لقع  ره  دراد . نانآ  یناسنا  ینالقع و  ياهدادعتـسا  شرورپ  دشر و  رد  یمهم  شقن  دوش و  یم  قیرزت  اهنآ  هنـشت  حور 

میلعت و هب  رـصحنم  نیا  دـشاب و  ناسنا  یعیبط  یحور و  ياهزاین  اـب  گـنهامه  يدوجو و  راـتخاس  ساـسارب  دـیاب  تیبرت  میلعت و  هک  دـنک 
میلعت رد  تسا . هدش  نییبت  میظنت و  ناسنا  راگدرورپ  قلاخ و  ینعی  ریظن  یب  سانش  ناور  سانش و  ناسنا  يوس  زا  هک  تسا  یمالسا  تیبرت 

لیاضف شرورپ  وا ، كاپ  نییآ  لاعتم و  دنوادخ  تخانش  هیاس  رد  هشیدنا  لقع و  دشر  نادنزرف ، ياهزاین  نیرت  مهم  زا  یمالـسا ، تیبرت  و 
ياهدادعتسا شیارگ  الاو و  تالیامت  رد  لمأت  هک  تسا  مالـسا  یتایح  ياهروتـسد  هب  لمع  بیذهت و  تبقارم ، شزومآ ، وترپ  رد  یقالخا 

تیبرت میلعت و  هب  روتـسد  نامیا ـ  لها  هب  باطخ  میرک ـ  نآرق  تسا . اعدم  نیا  يایوگ  یناسنا  یهلا و  تالامک  تفرعم و  يوس  هب  یناسنا 
: دیامرف یم  رما  شیوخ  نادنزرف  رسمه و  ربارب  رد  تیلوئسم  ساسحا  نتشاد  هب  ار  نانآ  يزیمآ  رادشه  نحل  اب  دهد و  یم  هداوناخ  حیحص 
ام نولعفَی  مُهرمأ و  ام  هللا  نوصعَی  ٌدادِش ال  ٌظالِغ  ٌهکئالَم  اهیلع  ُهراجحلاو  ُساّنلا  اهُدُوقو  ًاران  مُکیلهأ  مُکَـسُفنأ و  اُوق  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  »
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؛ دیرادهاگن دشاب  یم  اه  گنـس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نورَمُؤی ؛»
ره دـننک و  یمن  ار  لاعتم  دـنوادخ  ینامرفان  زگره  هک  یلاح  رد  دـنریگ  تخـس  نشخ و  هک  هدـش  هتـشامگ  نآ  رب  یناگتـشرف  هک  یـشتآ 

تسا نیا  هب  هراشا  اونمآ » نیذلا  اهیأ  ای   » هب ریبعت  ًالوا : هک  تسا  نیا  هیآ  تاکن  هلمج  زا  ( 28 . ) دننک یم  لمع  دوش  هداد  اهنآ  هب  يروتسد 
. دننک یم  لمع  نآ  هب  نیتسار  نانمؤم  اهنت  اذل  دشاب ، یم  یهلا  روتـسد  نیا  هب  ندرک  لمع  تمایق ، لاعتم و  دنوادخ  هب  نامیا  همزال ي  هک 

نطاب هک  ناهانگ ـ  یهابت و  لماوع  ربارب  رد  ار  هداوناخ  دوخ و  یتوکلم  حور  دـیاب  هک  تسا  نیا  رگنایب  دـیراد ) هاگن  « ) اوق  » هب ریبعت  اـیناث :
رـسمه و شیوخ ، یناحور  هبنج ي  هب  یهجوت  یب  هنرگ  دـننک و  ظفح  دـننک ـ  یم  ادـیپ  مسجت  روهظ و  تمایق  رد  هک  تسا  یـشتآ  اـهنآ 

يرادهگن هک  تسا  نشور  تسا . منهج  شتآ  رد  ندـش  راتفرگ  اه و  یتشز  هب  یگدولآ  ثعاب  دوخ ، لاح  هب  نانآ  ندرک  اهر  نادـنزرف و 
نز و زا  تسارح  يرادـهگن و  دـشاب و  یم  عورـشمان  تاوهـش  ناهانگ و  زا  يرود  یهلا و  ياه  نامرف  زا  لماک  تعاـطا  هب  شتآ  زا  دوخ 

رما یمالسا و  حیحص  تیبرت  میلعت و  هداوناخ ، هناخ و  ياضف  رد  تیناسنا  تیونعم و  تبحم و  زا  هدنکآ  ملاس و  طیحم  داجیا  هب  نادنزرف ،
زا هداوناخ  يرادـهگن  یگنوگچ  هراب ي  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ یـسنج  تاـکیرحت  یفارحنا و  لـماوع  ندودز  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 
هچ نآ  زا  ینک  یم  یهن  هدومرف و  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  دینک  یم  رما  ار  اهنآ  دندومرف : ترضح  هدش  لاؤس  ص )  ) مرکا ربمایپ 

هداد ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـندرک  ار  وت  تفلاخم  رگا  يا و  هدرک  ظفح  شتآ  زا  ار  اـهنآ  دـندرک  ار  وت  تعاـطا  رگا  تسا ، هدرک  یهن  هک 
یهاگآ نداد  یمالسا و  ياه  شزرا  فراعم و  شزومآ  اب  هارمه  دیاب  نادنزرف  رسمه و  هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 29 . ) يا

؛ مُهوبّدأو ریخلا  ُمُکیلهأ  مُکـسُفنأ و  اومّلَع  دندومرف : هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) نینمؤملاریما اذـل  ندرک ، یهن  رما و  فرـص  هن  دـشاب ؛ ینید  ياه 
تاکرب راثآ و  زا  ( 30 . ) دـینک بّدوم  اه ـ  شزرا  نآ  روحم  رب  ار ـ  اهنآ  دـیهد و  دای  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  هب  ار  اـه  شزرا  اـه و  یکین 

تافـص تیاهن و  یب  تـالامک  هب  ار  شیوخ  يادـخ  نادـنزرف ـ  نز و  درم و  هداوناـخ ـ  ياـضعا  ماـمت  هک  تسا  نیا  یتیبرت  میلعت و  نینچ 
هنیمز همه ي  رد  ار  وا  دنسانشن . ار  اه  تمکح  نآ  ولو  دنناد  یم  هفسلف  تلع و  تمکح و  ساسا  رب  شیاهروتـسد  اذل  دنـسانش ، یم  یلاع 
تـسا حرطم  مالـسا  نید  ناونع  هب  هک  ار  شنیناوق  تهج  نیمه  هب  دنکب ؛ دوخ  ناگدـنب  هب  ملظ  يا  هرذ  هک  نیا  نودـب  دـنناد  یم  لداع  اه 

اب ار  شیوخ  يادخ  هاگـشیپ  رد  روضح  اذل  دنـسانش  یم  ناسنا  یتسه و  ماظن  لک  هب  انیب  اناد و  ار  سدـقم  تاذ  نآ  دنرامـش . یم  هنالداع 
تخانـش و نینچ  وترپ  رد  هجیتـن  رد  دـننیب ؛ یم  رظاـن  رـضاح و  دوـخ  تاـین  راـتفگ و  لاـمعا و  رب  ار  وا  دـننک و  یم  ساـسحا  دوـجو  همه 
همکحم ي رد  باتک  باسح و  تمایق و  گرم و  دای  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  دوب . دـنهاوخ  یهلا  ياهروتـسد  میلـست  ناـج  قمع  زا  یتیلوئـسم 

هدامآ ایهم و  ار  دوخ  دـیاب  ترخآ  رفـس  يارب  ینیچ  هشوت  یحور و  یگدامآ  تهج  هک  دـنیب ؛ یم  یناهج  نآ  دوجوم  ار  دوخ  یهلا  لدـع 
شتآ تمایق و  ربق و  ياه  یتخـس  بئاصم و  زا  هدـش و  همیب  ایند  رد  تاوهـش  شتآ  ياه و  یگدولآ  ناهانگ و  ربارب  رد  هجیتن  رد  دـنزاس .

تراهم یمالـسا و  قالخا  ینید و  تفرعم  زا  يرادروخرب  اب  هک  دنتـسه  اوقت  اب  نامیا و  اب  ناردام  ناردپ و  اهنت  دننام . یم  ظوفحم  خزود 
هب ار  یتایح  مهم و  ياه  یهاگآ  دـنناوت  یم  اهنآ ، زا  تیبرت  تفرعم و  نتخودـنا  ناگتفای و  دـشر  اب  ینیـشن  مه  هیاـس ي  رد  یتیبرت ، ياـه 

مراکم ساسارب  انـشآ و  نیتسار  ياه  شزرا  اب  ار  نانآ  یمالـسا ، ياهروتـسد  لیلحت  اب  دـنزومایب و  ناـنآ  هب  نادـنزرف ، دـشر  نس و  نازیم 
ياه و يراکهزب  اه و  شزغل  لماع  نیرت  مهم  دنهدب . یناسنا  هعماج  لیوحت  ار  يا  هتفای  تیبرت  حلاص و  نادنزرف  دنهد و  شرورپ  یقالخا 
اه شزرادض  هب  شیارگ  زا  يریگشیپ  هار  نیرتهب  تسا . اوقت  نامیا و  فعض  ینید و  مزال  ياه  یهاگآ  نتـشادن  نادنزرف ، ياه  یهارمگ 

شزرا یگدنز و  قیاقح  اب  نانآ  ندومن  انشآ  یناهج ، رابکتسا  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  نینچ  مه  نامرد و  هار  اهنت  شکرس و  تاوهش  و 
: دـنیامرف یم  ع )  ) یلع ترـضح  تسا ، هدـش  حیرـصت  تقیقح  نیا  ع )  ) نیموصعم یتیبرت  بتکم  رد  هک  نانچ  تسا ؛ یناسنا  ینید و  ياه 
هک نیا  ات  تسا  دیفم  دنمدوس و  ناشیارب  هک  دیزومایب  یبلاطم  ناتناکدوک  هب  اهیأِرب ؛ هئجرُملا  ُمهیلع  ُِبلغَی  ِهب ال  مهعَفنَی  ام  مُکَنایبِص  اومّلَع 

ماما ( 31 ( .ـ دـننکن اقلا  نانآ  رب  ار  دوخ  یفارحنا  راکفا  و  دـنوشن ـ  بلاغ  نانآ  رب  ناش ، لـطاب  هدـیقع  اـب  هئجرم  لـثم ) فرحنم  یه  هورگ  )
هئجرم و هک  نآ  زا  لبق  دوخ ، ناناوجون  هب  تبسن  نید  ثیدح و  شزومآ  هب  دینک  تردابم  دنک : یم  شرافس  دوخ  نایعیـش  هب  ع )  ) قداص
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رابکتـسا یلـصا  ياه  فده  زا  یکی  هک  ارچ  دراد ، ناواورف  تیمها  ام  رـصع  رد  عوضوم  نیا  ( 32 . ) دنریگب یشیپ  امـش  رب  فرحنم  هورگ 
ياه هبرح  فلتخم و  ياـه  شور  هتفرـشیپ و  نردـم و  لـیاسو  اـب  هک  تسا  ناـکدوک  یتح  ناـناوجون و  ناـناوج و  ندرک  دـساف  یناـهج ،

دوخ و نانز  هب  تبـسن  نادرم  زا  يا  هدع  هنافـسأتم  اما  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  ار  تافارحنا  داسف و  هدنبوک ، جاوما  شیوخ ، یناطیش 
نادرم و دوخ  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دـنا و  هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  هدرکن و  تیلوئـسم  ساـسحا  شیوخ  نادـنزرف  لاـبق  رد  نیدـلاو 

هزورما هک  دنوش  یم  شیوخ  نادنزرف  نارسمه و  ياه  یهابت  اه و  شزغل  لماع  تعیرـش ، ترطف و  یفانم  لطاب و  تارکفت  رثا  رد  نیدلاو 
یب تمـس  هب  تسا و  شیازفا  هب  ور  اـم  هعماـج ي  رد  هک  نارتـخد ـ  ناـنز و  یباجحدـب  يرابودـنب و  یب  هک  ناـنچ  تسا ؛ دوهـشم  ًـالماک 

. تسا بلطم  نیا  يایوگ  تسا ـ  هتخادـنا  داسف  بالجنم  رد  ار  ناناوجون  ناناوج و  زا  یـضعب  دور و  یم  باجح  لماک  فشک  یباـجح و 
هزور زامن و  تعکر  دنچ  هب  رصحنم  ار  مالسا  تسا و  فیعض  يدنوادخ  نییآ  ینید و  فراعم  اب  ناشطابترا  هک  یناردام  ناردپ و  نادرم ،
يدنب ياپ  هداد و  لمعاروتسد  یگدنز  ناسنا و  نوئش  مامت  يارب  هک  یلماک  نییآ  هن  دنا و  هتـشادنپ  نآ  لاثما  حور و  یب  کشخ و  جح  و 
يرطف ياهدادعتسا  شرورپ  یمالسا و  حیحص  تیبرت  میلعت و  رد  دوش ، یم  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  نماض  اهنآ  هب 

يریگدای يدام و  ياهزاین  نیمأت  ینامـسج و  هبنج ي  هب  رتشیب  هدومن و  یهجوت  یب  یهاـتوک و  نادـنزرف  رـسمه و  دوخ ، یحور  هیذـغت  و 
یگدولآ اهداسف و  شتآ  هب  ًابلاغ  هدرک و  مورحم  يورُخا  يونعم و  تالامک  زا  ار  هداوناـخ  دوخ و  هجیتن  رد  دـننک و  یم  هجوت  زور  مولع 

دوخ نادـنزرف  يارب  ار  اشحف  هب  یگدولآ  فارحنا و  ياه  هنیمز  شیوخ  تسد  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  یتح  دـنوش . یم  ای  هدـش و  راـتفرگ  اـه 
وهل و سلاجم  رد  تکرش  تنرتنیا ، زا  هدافتساءوس  تاناکما  هراوهام ، نتنآ  ییوئدیو ، نجهتـسم  ياه  ملیف  هیهت ي  لثم  دنیامن ؛ یم  مهارف 

هداوناخ ( 33 . ) تسا ناطیـش  روضح  لحم  نامیا و  هناخ ي  شومارف  ع )  ) یلع ترـضح  هدومرف ي  هب  هک  سوه  لها  اب  ینیـشن  مه  بعل و 
کیـش و ظافلا  ربارب  رد  ار  دوخ  يرکف  لالقتـسا  هنرگ  دنـشاب و  یم  اه  هداوناخ  هنوگ  نیا  نشور  قیداصم  زا  باجحدـب  اـمندوخ و  ياـه 

دح رد  ار  شیوخ  رسمه  ای  دوخ  تیصخش  دندرپس و  یمن  یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  يالاو  ياه  شزرا  هدادن و  تسد  زا  لطاب  تالایخ 
نفعتم بآ  لگ و  كاخ و  هب  ار  مسج  شیادـیپ  یحو  گنهرف  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنداد . یمن  لزنت  کـسورع  اـی  يداـم  يـالاک 

، يدام یمسج و  ياهزاین  نیمأت  ندروخ و  زا  نخـس  ماگنه  هب  هک  نانچ  مه  ( 35 ( ؛ تسا هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  ار  حور  شنیرفآ  و  ( 34)
هکئالم دوخ و  سدقم  مان  رانک  رد  ار  نآ  هتفای ، دشر  حور  ماقم  يادنلب  زا  نخس  ماگنه  هب  اما  ( 36 ، ) هدرب مان  تاناویح  رانک  رد  ار  یمدآ 

، تسا بجاو  اسب  هچ  بوخ و  ام  یمالـسا  هعماج  زاین  دروم  مولع  هژیو  هب  یعامتجا ، مولع  يریگدای  هتبلا  ( 37 . ) دیامرف یم  دای  تمظع  هب 
رد اذـل  تسین ، دـیفم  ترخآ  يارب  ییاهنت  هب  یلو  تسا ، مزال  روشک  لالقتـسا  مدرم و  هب  تمدـخ  ناسنا و  يایند  يارب  اهنت  مولع  نیا  اـما 

مولع يریگارف  دشاب . هدرک  لمع  هدوب و  دنب  ياپ  اه  نادب  هک  یتروص  رد  یهلا  فراعم  زج  دور  یم  ناسنا  دای  زا  مولع  مامت  گرم  ماگنه 
ددرگ و یم  لیاسو  بابـسا و  هب  ندش  مرگرـس  ملاع و  هندب ي  اب  ییانـشآ  بجوم  ینید  قیاقح  يدـیحوت و  فراعم  لیـصحت  نودـب  زور 

نامـسآ رد  دناوت  یم  تایح  يالاو  فده  أدبم و  هب  هجوت  تفرعم و  لاب  ود  اب  یمدآ  هک  نیا  اب  دزاس ، یم  لفاغ  ملاع  تقیقح  زا  ار  ناسنا 
يارب هک  یتروص  رد  زین  زور  ملاوع  وترپ  رد  هعماج  هب  تمدـخ  ددرگ . رختفم  ترخآ  ایند و  رد  تداعـس  لاـمک  هب  هدرک و  زاورپ  تقیقح 

هناصلاخ يریگدای  هک  تسا  نشور  یلو  دوش ، یم  بوسحم  حـلاص  کین و  لامعا  زا  هدوب و  هتـسیاش  رایـسب  دـشاب  وا  ياـضر  دـنوادخ و 
ینید و تیـصخش  زا  هک  يدارفا  دـشاب ؛ یم  نکمم  يراد  نید  تفرعم و  هیاس  رد  طـقف  مدرم  هب  ندرک  هناـصلاخ  تمدـخ  یمولع و  نینچ 

. دنشاب هعماج  يارب  يا  هتسیاش  رازگ  تمدخ  دنناوت  یم  دنرادروخرب ، يالاو  يونعم 

نامزلا رخآ  ناردپ  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  يرازیب 

هدرک و اهنآ  هب  یهاگن  ترضح  دندوب . يزاب  لوغـشم  ناکدوک  زا  يا  هدع  هک  دندرک  یم  روبع  یناکم  زا  ع )  ) مالـسا یمارگ  یبن  يزور 
كرـشم ناردـپ  ناتروظنم  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  باحـصا  ناشیاهردـپ . تسد  زا  نامزلارخآ  نادـنزرف  لاح  هب  ياو  دـندومرف :
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یمن میلعت  یمالسا  بادآ  هب  ار  ناشنادنزرف  دننک و  یمن  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هک  یناملسم  ناردپ  ریخ ؛ دندومرف : ترـضح  تسا ؟
شوخ لد  اهنآ  تشیعم  ایند و  هب  طقف  دـننک و  یم  عنم  ار  اهنآ  دـنور ، یم  نید  ماکحا  يریگارف  لابند  هب  دوخ  نادـنزرف ، هاگ  ره  دـنهد و 

تلاسر هدوبن و  رگن  هدنیآ  هک  یناردام  ناردپ و  ( 38 . ) دنیوج یم  يرود  نم  زا  زین  اهنآ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  هک  نانآ  رب  ياو  دـنا ؛ هدرک 
بّذـعم لوئـسم و  ترخآ  رد  ناشفرحنم  نادـنزرف  رانک  رد  اهنت  هن  و  ( 39  ) دنتـسه نایز  نارـسخ و  رد  دـنا  هدرک  شومارف  ار  دوخ  یتیبرت 

ریغ ياـهراتفر  اـب  دـنروخ و  یم  ار  نآ  همطل ي  هدـید و  ار  دوخ  لاـمعا  هنوگ  نیا  زا  یخرب  هجیتـن ي  ملاـع  نیمه  رد  هکلب  دوب ، دـنهاوخ 
ماقم رد  مشخ  تدـش  رثا  رد  زین  نانآ  اسب  هچ  دـنوش و  یم  بّذـعم  نادـنزرف ، هناراک ي  هزب  هنافرحنم و  لامعا  اـی  هناراـگزاسان  هناـبدؤم و 

ّنإ میهد : یم  نایاپ  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  شخب  تایح  ینارون و  مالک  اب  ار  ثحب  نیا  دننیرفآ . یم  تبیصم  هدمآرب و  ییوج  ماقتنا 
ُنامحّرلا ِِهب  یهاُبی  يذـّلا  کلذ  ِهتعاط ، هِلل و  ُهلامجو  َُهبابـش  َلـعج  ٍهنـسح  ًهروُص  یف  نِّسلا  ُثدَـح  ٌّباـش  َّلـجوّزع  هللا  یلإ  ِقئـالخلا  َّبحأ 

ار شیوخ  ییابیز  یناوج و  هک  ورابیز ، یناوج  ناوجون و  لاعتم  دنوادخ  شیپ  تاقولخم  نیرت  بوبحم  ًاقح ؛ يدـبع  اذـه  ُلوقی : ُهتکئالم ،
ًاتقیقح دیامرف  یم  دنک و  یم  تاهابم  دلاب و  یم  ناگتـشرف  رب  لجوزع  دـنوادخ  یناوجون  نینچ  هب  دـهد ، رارق  وا  تعاطا  دـنوادخ و  يارب 

هک تسا  نیا  رسپ ـ  رتخد و  زا  معا  ورابیز ـ  ناوج  صخالاب  ناسنا  ییامنرنه  نیرتهب  ثیدح ؛ نیا  ساسارب  ( 40 . ) تسا نم  هدنب  ناوج  نیا 
ضرعم رد  ار  شیوخ  تیناسنا  هدومن و  ینامـسآ  ناگتـشرف  ربارب  رد  ییامندوخ  يونعم ، تالامک  لیـصحت  يدـنوادخ و  تعاطا  وترپ  رد 

يدادادـخ و ياه  تمعن  وترپ  رد  هک  نیا  هن  دـنک ، راختفا  وا  هب  ناحبـس  يادـخ  هک  يا  هنوگ  هب  دراذـگب ، نیمز  نامـسآ و  لـها  ياـشامت 
هک یلاح  رد  دـنک . تاهابم  دـلابب و  ناطیـش  هک  نیا  ات  دزادرپب  ییاـمندوخ  هب  هدولآ ، ناگدـید  ناـمرحمان و  ربارب  رد  یعیبط  ياـه  هبذاـج 

هدروآ تسد  هب  شـشوک  تدهاجم و  قیفوت  هیاس ي  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  ناسنا  يارب  تلیـضف  راختفا و  دنـس  تمعن ، کی  یماگنه 
. دشاب یقالخا  يونعم و  روما  زا  تمعن  نآ  هک  یتروص  رد  مه  نآ  دشاب ،

 : اه تشون  یپ 

هیآ 39. نامه ، ر.ك : - 4 هیآ 38 . (3  ) نارمع لآ  ر.ك : - 3 هیآ 21 . (52  ) روط هیآ 23 ؛ (13  ) دعر ر.ك : - 2 هیآ 8 . (40  ) رفاغ ر.ك : - 1
ناقرف - 9 هیآ 102 . (37  ) تاـفاص ر.ك : - 8 هیآ 128 . (2  ) هرقب ر.ك : - 7 هیآ 40 . (14  ) مـیهاربا - 6 هـیآ 46-45 . ، ناـمه ر.ك : - 5

-13 هیآ 9 . (63  ) نوقفانم هیآ 37 ؛ (24  ) رون ر.ك : - 12 هیآ 15 . (46  ) فاقحا - 11 ص77 . هللا ، تیقـالخ  رهظم  نز  - 10 هیآ 74 . (25)
ثحابم نیقتملا ، هیلح  رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  - 15 تشذگ . هیآ  ریـسفت  لیلحت و  هیآ 32 ، (5  ) هدئام - 14 ج2،ص98 . هنومن ، ریسفت 

هیآ (2  ) هرقب - 20 هیآ 19 . (30  ) مور - 19 هیآ 58 . (7  ) فارعا - 18 هیآ 223 . (2  ) هرقب - 17 هیآ 64 . (17  ) ءارسا - 16 فافز و ... جاودزا ،
، هعیـشلا لئاسو  - 24 ج73،ص330 . راونـالاراحب ، - 23 ص76 . نز ، یــسانش  ناور  رب  يا  همدــقم  - 22 هیآ 2 . (76  ) ناـسنا - 21 . 223
-29 هیآ 6 . (66  ) مـیرحت - 28 ج103،ص228 . راونـالاراحب ، - 27 ج2،ص105 . یفاـک ، لوصا  - 26 ص28 . ناـمه ، - 25 ج5،ص15 .
ج2،ص17. راونالاراحب ، - 31 هیآ . لیذ  ج 24،ص294 ، هنومن ، ریسفت  ج6،ص244 ؛ روثنملاردلا ، - 30 ج5،ص372 . نیلقثلارون ، ریسفت 

هدجس هیآ 14-12 ؛ (23  ) نوـنمؤم هیآ 5 ؛ (22  ) جـح ر.ك : - 34 هـبطخ 86 . هغـالبلا ، جـهن  ر.ك : - 33 ص605 . یقرب ، نساــحم  - 32
لآ ر.ك : - 37 هیآ 32 . (80  ) سبع هیآ 54 ؛ (20  ) هط ر.ك : - 36 هیآ 19و ... (15  ) رجح ر.ك : - 35 . 29 هیآ (15  ) رجح هیآ 8-7 ؛ (32)

ج5،ص9. همکحلا ، نازیم  - 40 هیآ 9 . (63  ) نوقفانم ر.ك : - 39 میدق . ط  ج2،ص625 ، لئاسولا ، كردتسم  - 38 هیآ 18 . (3  ) نارمع

نز تیبوبحم  تیصخش و  ظفح  لماوع  ای  نآرق  رد  فافع  ياه  میرح  متفه : لصف 
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دومن و ایحا  ار  نانز  یقوقح  يونعم و  تیصخش  دوخ ، روهظ  اب  اهنت  هن  لاعتم ـ  دنوادخ  لماک  عماج و  نییآ  ناونع  هب  مالسا ـ  سدقم  نید 
ياه يدـعت  ياه و  تیانج  اه و  ملظ  يولج  تسناد و  ناسکی  ربارب و  نادرم  اب  يونعم  تالامک  لیـصحت  یناسنا و  تیـصخش  رد  ار  نانآ 
هبذاج ییاراک  دنوشن و  حالس  قلخ  هک  نیا  تهج  هب  نانز و  ینامـسآ  تیـصخش  ظفح  تمرح و  رطاخ  هب  هکلب  تفرگ ، ار  نانآ  هب  نادرم 

نانآ و زا  تیامح  رد  دـشاب ، مادتـسم  ظوفحم و  شیوخ  ياه  هداوناخ  نارـسمه و  دزن  ناشندوب  قوشعم  نأش  دورن و  تسد  زا  اهنآ  ياـه 
هدومن رداص  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  اـیح  تفع و  تیاـعر  موزل  رب  ینتبم  هناـمیکح  ییاهروتـسد  یمومع ، تفع  تیناـسنا و  ظـفح  نینچ  مه 

نانچ تفع ـ  دنـشاب . دوخ  سیماون  تیبوبحم  یتوکلم و  تیـصخش  نابهگن  ظفاح و  ات  هدومن  فظوم  زین  ار  نادرم  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛
ششوپ راتفگ و  تاکرح و  لامعا و  مامت  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  ینطاب  تنیز  یناسفن و  هکلم ي  یناسنا و  تفـص  کی  دش ـ  نایب  هک 

یـسانش و ناسنا  ریظن  یب  باتک  اهنت  هک  میرک ، نآرق  ساسا  نیا  رب  دـشاب . هنابآم  سوه  یناوهـش و  ياـه  تلیذر  دـقاف  هناـفیفع و  ناـسنا ،
صیخـشت رد  ات  هدومرف  نایب  ار  نانز  تفع  ياه  هولج  دـنک ، یم  حیرـشت  ار  وا  یقیقح  ياـهزاین  ریـسفت و  ار  ناـسنا  تسا و  یـسانش  ناور 

نوگانوگ ياه  نایب  نمـض  ددرگن و  راد  هحیرج  زین  یمومع  قالخا  تفع و  دوشن و  هتـسکش  ناـشتمرح  دـنتفین و  هابتـشا  هب  نآ  قیداـصم 
، تسا هتـسناد  هعماج  فافع  شمارآ و  ظفح  لوئـسم  ار  نانآ  هدومن و  بجاو  هیـصوت و  ار  هنافیفع  روما  نآ  تیاعر  يرادشه ، یقیوشت و 
وا تیـصخش  يرامیب  ای  تمالـس  رگنـشور  هک  نانچ  مه  دراد ؛ نز  تفرعم  نامیا و  نازیم  هب  یگتـسب  اهنآ  تیاعر  مدع  تیاعر و  هتبلا  هک 
هب لمع  زا  تشگ و  تحاران  قح  نخس  ربارب  رد  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  تسا ؛ تقیقح  قح و  ناهاوخ  ًاترطف  ناسنا  ناج  اریز  دشاب ، یم  زین 

كاپ تریس  نآ ، رد  ندرک  رظن  اب  هک  تسا  یفافش  هنییآ ي  نآرق  هوالع  هب  دنک . یم  وا  تصخش  ندوب  رامیب  زا  تیاکح  تفاترب ، رس  نآ 
هضرع تیاهن  رد  نآ و  هب  لمع  مهف و  فده  اب  زور ، هنابش  ره  رد  نآ  توالت  هب  مالسا  دیکا  شرافـس  دوش . یم  نشور  ناسنا  هدولآ ي  ای 

رگا یناـمیا  نارهاوخ  نیارباـنب  ددرگ . راکـشآ  دوـخ  ندوـب  یعقاو  ناملـسم  نآ و  هب  يدـنب  ياـپ  نازیم  اـت  تسا ، نآرق  رب  شیوـخ  ندرک 
رب ار  دوخ  باجح  شـشوپ و  راتفگ و  لامعا و  دـیاب  تساهنآ ، نأش  تمظع  ناـمیا و  همزـال ي  هک  دنتـسه ، تداعـس  تقیقح و  ناـهاوخ 

ار دوخ  عوضوم  نیا  رد  دنـشاب  بظاوم  دـنیامن . حالـصا  ار  صقاون  ياه و  یفانت  دـننک و  هضرع  ینامـسآ  باتک  نیا  شخب  ینارون  تایآ 
رد هیآ  نیلوا  تسا . تیـصخش  دشر  رگ  نشور  حیحـص ، تواضق  هک  دنریگب  رظن  رد  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هراومه  هدادـن و  بیرف 

هنادنـسپادخ و باجح  هنافیفع و  ياـهراتفر  تیاـعر  بوجو  رد  لـیلد  نیدـنچ  رب  لمتـشم  هک  دـشاب  یم  رون  هکراـبم  هروس ي  هراـب ، نیا 
ام ّالإ  ّنهتنیز  نیدـبی  نهجورف و ال  نظفحی  ّنهراصبأ و  نم  ضـضغی  تانمؤملل  لـق  و  : » دـشاب یم  هعماـج  رد  ییاـمندوخ  جّربت و  تمرح 
وأ ّنهتلوعب  ءانبأ  وأ  ّنهئانبأ  وأ  ّنهتلوعب  ءابآ  وأ  ّنهئابآ  وأ  ّنهتلوعبل  ّـالإ  ّنهتنیز  نیدـبی  ـال  ّنهبویج و  یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل  اـهنم و  رهظ 

اورهظی مل  نیذـّلا  لفطلاوأ  لاجّرلا  نم  هبرإلا  یلوأ  ریغ  نیعباّتلاوأ  ّنهنامیأ  تکلم  ام  وأ  ّنهئاسن  وأ  نهتاوخأ  وأ  ّنهناوخإ  یَنب  وأ  ّنهناوخإ 
نانز هب  ( 1 ( ؛» نوحلفت مکّلعل  نونمؤملا  هّیأ  ًاعیمج  هللا  یلإ  اوبوت  ّنهتنیز و  نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجرأب  نبرـضی  ءاـسّنلا و ال  تاروع  یلع 

دـنریگورف و تسا ـ  مارح  اهنآ  هب  ندرک  رظن  هک  هچ  نآ  مرحماـن و  نادرم  هب  دولآ  سوه  هاـگن  زا  ار ـ دوخ  ياـه  هدـید  هک  وگب  ناـمیا  اـب 
نابیرگ و رب  ار  شیوخ  ياه  شوپرس  دنیامنن و  راکشآ  تسا  رهاظ  ًاتعیبط  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد 

يارب رگم  دـنزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوـش ـ  هدیـشوپ  نآ  اـب  هنیـس  ندرگ و  هناـچریز و  اـه و  شوـگ  اـت  دـنزادنیب ـ  دوـخ  هنیس ي 
مه نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسمه  رـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوش  ردـپ  ای  ناشنارهوش 

دنتـسین و هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دـنرادن  نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای  نازینک ـ  ناشناگدرب ـ  ای  ناـشیک 
شوگ هب  دـنراد  اـپ  رب  هک  لاـخلخ  يادـص  و  دوش ـ  هتـسناد  ناـش  ناـهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوـخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  ناـنز 

اه و هولج  ناونع  هب  قوف  هیآ ي  رد  هک  یفیاظو  دـیوش . راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دـیدرگزاب  دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  و  دـسر ـ  ناـمرحمان 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هدومرف  نایب  نز  فافع  قیداصم 

هاگن رد  تفع  1 ـ
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هک هچ  نآ  مرحمان و  زا  ار ـ  دوخ  ياه  هدـید  ّنهراصبا ؛» نم  ضـضغی  : » تسا هاگن  هدـید و  لرتنک  ظفح و  بوجو  نانز ، هفیظو ي  نیلوا 
هک تسا  نیا  دوصقم  دشاب و  یم  ندرک  مک  شهاک و  يانعم  هب  ّضغ  هدام ي  زا  ضـضغی  دنریگورف . دـشاب ـ  یم  مارح  نآ  هب  ندرک  رظن 

توهـش يرورـضریغ و  ياه  هاگن  هنادنـسپادخ و  دیفم و  يرورـض ، ياه  هاگن  لماش  دشاب و  یم  عیـسو  نآ  ورملق  هک  ار  دوخ  ياه  هدـید 
مرحمان نادرم  ندب  هب  هاگن  زا  دننک و  هدنسب  هنافیفع  هنادنسپادخ و  يرورـض و  ياه  هاگن  هب  هداد و  شهاک  دشاب ، یم  ندش  هریخ  دولآ و 
نیاربانب دـنیامن . زیهرپ  يذاذـتلا  دولآ و  توهـش  ییاشامت و  ياهرظن  ینارچ و  مشچ  و  دـنناشوپ ـ  یمن  ار  اهنآ  ًالومعم  هک  یعـضاوم  زج   ـ

رگید هیآ ي  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ هنادنـسپادخ  يرورـض و  ياـهوگ  تفگ و  همزـال ي  هـک  دـشاب  یهاـگن  دـیاب  نادرم  هرهچ ي  هـب  هاـگن 
یهاگن هن  دمآ ، دهاوخ  نآ  ثحب  یلاعت  هللاءاش  نإ  هک  تسا  هدرک  ییاهوگ  تفگ و  نینچ  هب  رـصحنم  ار  مرحمان  نادرم  ار  نانز  ملکت  (2)

ّتیلآ و هبنج ي  دـیاب  ندرک  رظن  حالطـصا  هب  تسا و  اهنآ  رد  تقد  نادرم و  تایـصوصخ  ندرک  زادـنارب  اـشامت و  سوه و  رطاـخ  هب  هک 
دننامه ندرب . تذل  يزادنارب  اشامت و  فرص  هن  دشاب ، وگ  تفگ و  رد  بلطم  مهف  يارب  يا  همدقم  هلیسو و  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  ندوب  رازبا 

رظن یهاگ  دراد و  يرازبا  یلآ و  هبنج ي  نآ  هب  رظن  اج  نیا  رد  تسا ، نتـشیوخ  هرهچ ي  ندـید  يارب  هنییآ  هب  ندرک  رظن  یهاـگ  هک  نیا 
رد دوش ، یم  یـسررب  نآ  ياه  یگژیو  هدش و  تقد  نآ  رد  ضرف ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  ندیرخ  هنییآ و  دوخ  ندـید  يارب  هنییآ  هب  ندرک 
هن مرحمان ، هرهچ ي  هب  ندرک  رظن  هتبلا  نتـشیوخ . ندید  هن  تسوا  دوخ  ندـید  هنییآ  ندـید  زا  فدـه  ینعی  تسا ؛ یلالقتـسا  رظن  اج  نیا 

هاگن هلیـسو ي  هب  فارحنا  شزغل و  فوخ  ینعی  دشاب ؛ هبیر  نودب  هک  نیا  نآ  دشاب و  یم  زین  رگید  طرـش  هب  طورـشم  مالـسا  ياهقف  رظن 
یم كرتشم  نانز  اب  هاگن ، رد  تفع  رد  زین  نادرم  ثحب ـ  دروم  هیآ  زا  لـبق ـ  هیآ  قباـظم  تسا . مارح  هنرگ  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  ندرک 

رد چم  ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  يانثتـسا  هب  دـشاب ، یم  مارح  مرحمان  نانز  ندـب  رـس و  مامت  هب  نادرم  ندرک  رظن  هک  نیا  زج  دنـشاب ،
اب نز  درم و  رگا  یتسار  هب  دـشاب . هبیر  تذـل و  نودـب  عضاوم  نیا  هب  رظن  دـشاب و  یلاخ  توهـش  كرحم  شیارآ  تنیز و  زا  هک  یتروص 

َهَنئاخ ُملعَی   » دناد یم  دنراد ، یم  ناهنپ  اه  هنیـس  ار  هچ  نآ  ددرگ و  یم  تنایخ  هب  هک  ار  ییاه  مشچ  دنوادخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  رواب  نامیا 
هاگن ینارچ و  مشچ  هب  هدولآ  ایآ  ( 4 ، ) دنهد یم  یهاوگ  یمدآ  دـض  رب  اه  مشچ  نینچ  زین  تمایق  رد  و  ( 3 « ) رودّصلا یفُخت  ام  ُِنیعألا و 

بجوم حیحص  یناسر  عالطا  مدع  دنتـسه ، لد  هب  یناسر  عالطا  رازبا  ساوح ، ریاس  شوگ و  مشچ و  هک  نیا  نمـض  دنوش !؟ یم  مارح  هب 
بلق هک  ناطیش  زا  هک  تسا  یمومسم  ریت  مرحمان  هب  هاگن  تسا ، لد  ياوشیپ  مشچ  هک  نیا  هچ  ددرگ ، یم  لقع  بلق و  حیحـص  مهف  مدع 

ار لد  شرورپ ، ار  اـه  تلیذر  هـنیفد و  ار  اهدادعتـسا  لعتـشم ، ار  هزیرغ  لوغـشم ، ار  رکف  ریـسا ، ار  لـقع  دریگ ؛ یم  هناـشن  ار  تیـصخش  و 
ای يزاـجم  قـشع  ضرم  هـب  يراـتفرگ  هـلمج  زا  دـنیرفآ ، یم  ار  یبئاـصم  اـه و  هـنتف  اـسب  هـچ  دزاـس و  یم  راـمیب  ار  تیـصخش  مومـسم و 

، تغارف رکف  هب  یشیدنادازآ ، ناسنا  هب  مشچ  تفع  اما  یناور . یمـسج و  ضارما  و  یناوهـش ، ِیناطیـش  ياه  هسوسو  جاوما  رد  نتفرگرارق 
هتـشگ و وکین  یمدآ  تافـص  هجیتن  رد  دشخب ؛ یم  تمالـس  تحـص و  تیـصخش  لد و  هب  ییافوکـش و  اهدادعتـسا  هب  شمارآ ، هزیرغ  هب 
ار یهلا  لامج  تمظع و  ملاـع و  بیاـجع  هدـش و  نشور  یهلا  تبحم  رون  هب  شبلق  دـشچ و  یم  ار  تداـبع  ناـمیا و  ینیریـش  توـالح و 

نیاربانب ( 5 . ) دمآ دهاوخ  رد  وا  جاودزا  هب  یتشهب  هیروح ي  کی  مرحمان ، ربارب  رد  مشچ  ظفح  لرتنک و  ره  يازا  هب  دـنک و  یم  هدـهاشم 
فیفع اب  ددرگ و  یم  داـجیا  یمدآ  سفن  رد  تفع  یناـسنا  هکلم ي  هتـشگ و  لـصاح  زین  رگید  داـعبا  رد  فاـفع  هاـگن ، مشچ و  تفع  اـب 

ار ناسنا  مشچ ـ  هژیو  هب  ساوح  یکاردا ـ  يراجم  هار  زا  یسنا  ینج و  نیطایش  اریز  دوش ، یم  ناطیـش  بیرف  يارب  رازبا  نیرتهب  نآ  ندوبن 
زج سک  چیه  تسد  هب  دشاب و  یم  هعونمم  ورملق  هک  بلق  حور و  هزاورد ي  هجیتن  رد  دای ؛» دنک  لد  دنیب  هدید  هچ  ره   » دـنهد یم  بیرف 

نمض دزاس ؛ یم  هابت  ار  تیصخش  بلق و  هتشگزاب و  ناطیـش  يور  هب  دوخ  رایتخاءوس  هب  دوش ، یمن  هدوشگ  شیوخ  يادخ  ناسنا و  دوخ 
هیـصوت نیلوا  تاهج ، نیمه  لـیلد  هب  ( 6 . ) تشذـگ هک  ناـنچ  ددرگ ، یم  ینامـسج  یناور و  یبـصع و  راوگاـن  ضراوع  بجوم  هک  نیا 

هب هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  زیهرپ  يارب  هار  نیرت  یـساسا  اهنیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هاگن  رد  فافع  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  هب  میکح  نآرق 
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انیب ار  دوخ  لد  مشچ  سفن ، بیذهت  تدهاجم و  اب  دناوت  یم  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  دادعتـسا و  هک  دـنک  رواب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مارح ،
. ددرگ دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  یگشیمه  ریظن و  یب  ذیاذل  زا  دیامن و  هدهاشم  ار  شیوخ  يادخ  يارآ  لد  لامج  و 

نماد رد  تفع  2 ـ

هراشا

روطنم ع )  ) قداص ماـما  زا  یتیاور  قبط  هک  ّنُهَجوُرف » َنظَفحَیو  : » تسا هاـگ  مرـش  تروع و  شـشوپ  بوجو  ترورـض و  روتـسد ، نیمود 
یم ناسکی  نانز  اب  قباس  مکح  دـننامه  مکح  نیا  رد  زین  نادرم  رـسمه . زا  ریغ  مراحم  نانز و  زا  ولو  دـشاب  یم  نارگید  هاگن  زا  نآ  ظفح 

. تسا هدش  حیرصت  هفیظو  نیا  هب  ثحب ـ  دروم  هیآ ي  زا  لبق ـ  هیآ ي  رد  هک  نانچ  دنشاب ؛

فافع هفسلف ي  نیرت  مهم 

اهدادعتسا ییافوکـش  هیکزت و  ثعاب  نیا  ینعی  مهل ؛» یکزأ  کلذ  : » تسا هدش  هراشا  زین  كرتشم  مکح  ود  نیا  هفـسلف ي  هب  هیآ  لیذ  رد 
ياهراک دنهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  هنافیرظ  ياه  هلیح  اب  هک  یناسک  هب  هیآ ، نیمه  نایاپ  رد  دوش و  یم  اهنآ  يونعم  یتیـصخش و  دـشر  و 

ًالوصا نوعَنـصَی .» اِمب  ٌریبخ  هللا  ّنإ  : » تسا هاگآ  دنهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ  دیامرف  یم  هداد و  رادشه  دـنهد  یم  ماجنا  هنافیفعریغ 
تایآ و توالت  هیاس ي  رد  هک  تسا  اه  ناسنا  لماکت  هیکزت و  ینامسآ ، ياه  باتک  ناربمایپ و  نداتسرف  زا  ملاع  راگدرورپ  ییاهن  فده 

ایـصوا ایبنا و  طسوت  دـشاب ـ  یمن  نکمم  یحو  وترپ  رد  زج  اـهنآ  هب  لوصو  هک  یقیاـقح ـ  فراـعم و  تمکح و  ینامـسآ و  باـتک  میلعت 
انلـسرأ امک  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هک  نانچ  دنک ؛ یم  ادیپ  ققحت  اهنآ ، قبط  رب  لمع  هجیتن  رد  مدرم و  يارب  مالـسلا  مهیلع 
یلوسر هک  هنوگ  نامه  نوملعت ؛» اونوکت  مل  ام  مُکُمّلُعی  َهمکحلا و  باتکلا و  مُکُمّلُعی  مُکیّکُزی و  اِنتایآ و  مُکیلع  اولتَی  مُکنِم  ًـالوسر  مُکیف 

چیه هک  هچ  نآ  تمکح و  باتک و  دنک و  هیکزت  ار  امش  هدرک و  توالت  امـش  رب  ار  ام  تایآ  ات  میداتـسرف ، ناتدوخ  عون  زا  امـش  نایم  رد 
جنپ همیرک ، هیآ ي  نیا  قبط  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياه  همانرب  فادها و  نیاربانب  ( 7 . ) دهد دای  میلعت و  امش  هب  دیریگب  دای  دیتسناوت  یمن  هاگ 

فده نآ  هب  ندیـسر  يارب  يا  همدـقم  فادـها  هیقب ي  تسا و  تثعب  ییاهن  فدـه  رـشب  لماکت  دـشر و  هیکزت و  نایم  نیا  رد  تسا . زیچ 
ثحب و دروم  تایآ  رد  ترـضح  نآ  طسوت  نانز  نادرم و  لـماکت  هیکزت و  ياـه  هویـش  اـه و  هار  زا  یکی  ساـسا  نیا  رب  دـشاب ؛ یم  ـالعا 

نیدـب تسا . نماد  هاگن و  رد  تفع  هلمج  زا  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  فافع  تیاعر  دـمآ ، دـهاوخ  يدوز  هب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  یتایآ 
دارفا هاگ  نآ  دوش ، یم  ناوناب  دوخ  بیـصن  لوا  هجرد ي  رد  نآ  تاکرب  ریاس  دننامه  باجح  فافع و  میظع  تکرب  هدـیاف و  نیا  بیترت 
تیب لها  زوسلد و  تبحم و  اب  یناحور و  ردـپ  نآ  كرابم  ناتـسد  هب  ناکدوک  دـننامه  ار  دوخ  ناتـسد  هک  يدارفا  لاح  هب  اشوخ  هعماج .
هدنیآ رکف  هب  دنتخاسن و  مورحم  یتسه  ملاع  رد  هنومن  نایبرم  نآ  ضیفرپ  یتیبرت و  ناماد  زا  ار  دوخ  دـنداد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  وا  كاپ 

. دنتسه دوخ  يارب  دابآ  یترخآ  ناشخرد و  يا 

ششوپ رد  تفع  3 ـ

هراشا

، دراد يرایـسب  تیمها  يو  ياـه  تنیز  ندومن  روتـسم  وا و  زیگنا  کـیرحت  مادـنا  مسج و  شـشوپ  نز و  باـجح  عوضوم  هک  اـج  نآ  زا 
یب اب  دوخ  تکرح  کته  زا  ار  نانز  دـیامرف و  یم  هیـضوت  فلتخم  ياهریبعت  اب  ار  نآ  هبترم  دـنچ  روکذـم ، هیآ  لابند  هب  میکح  دـنوادخ 

بوجو يارب  لیلد  دـنچ  لـماش  هیآ  نیا  تقیقح  رد  دـیامرف . یم  یهن  ناـمرحمان  ربارب  رد  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  یباجحدـب ، یباـجح ،
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نایب راصتخا  هب  اج  نیا  رد  هک  دنـشاب  یم  نانز  كرحم  ياه  تنیز  وم و  مادنا و  زا  یـضعب  ندنایامن  تمرح  هنافیفع و  باجح  شـشوپ و 
رگم دنزاس ؛ راکشآ  ار  دوخ  یعونصم ـ  یعیبط و  ياه ـ  تنیز  اه و  هبذاج  دیابن  نانز  اهنم ؛» رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبیالو  ( » فلا دوش . یم 

ناهنپ ياه  تنیز  اهنم » رهظاـم   » انثتـسا رد  هلباـقم  هنیرق ي  هب  نهتنیز »  » هنمانثتـسم رد  تنیز  زا  دوصقم  تسا ، رهاـظ  ًاـتعیبط  هک  رادـقم  نآ 
مادنا و نز ـ  یعیبط  تنیز  لماش  هک  دناشوپ  یم  ار  اهنآ  نز  دشاب و  یم  ناهنپ  ملاس  ترطف  تعیبط و  بسح  رب  هک  ییاه  تنیز  نآ  تسا ،

گنراگنر یتنیز و  ياه  سابل  دشاب و  وا  ندب  يور  هک  یتروص  رد  زیمآ  کیرحت  یعونصم  ياه  تنیز  و  وا ـ  يوم  هنیـس و  ندرگورس و 
دوش هتشاد  هگن  ناهنپ  روتسم و  دیاب  یلوا  قیرط  هب  تنیز  لحم  دوش ، نایامن  دیابن  یعونـصم  ياه  تنیز  یتقو  هک  نیا  رب  هوالع  دوش . یم 

الا  » يانثتـسا اما  و  تسا . نافیفع  ققحت  تیبرت و  فدـه  هب  فافع  تیاعر  هب  نآرق  دـیکأت  تدـش  تنیز ، ندرک  راکـشآ  زا  یهن  نیارباـنب 
رد ییاه  تیدودـحم  تالکـشم و  اب  مأوت  ًابلاغ  هدوب و  راوشد  نز  يارب  نآ  ندـناشوپ  و  تسا ـ  راکـشآ  ًاتعیبط  هچ  نآ  زج  اـهنم ،» رهظاـم 
هک یـشیارآ  تنیز و  عون  ره  زا  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ یم  چم  ات  تسد  ود  تروص و  يدرگ  تایاور ، ساسارب  هک  دشاب ـ یم  نز  تیلاعف 
هیآ رد  یهن  ياضتقم  نیاربانب  ( 8 . ) دشاب یلاخ  دوش ، یم  نانآ  هزیرغ ي  ندش  لعتـشم  بجوم  دنک و  یم  بلج  ار  ناناوج  نادرم و  هجوت 
ياه يرـسور  اه و  سابل  ندیـشوپ  وم و  مادـنا و  زا  یـضعب  نیرفآ و  توهـش  ياـه  تنیز  ندرک  راکـشآ  نز و  ییاـمندوخ  هک  تسا  نیا 

ب) ددرگ . یم  باذـع  تبوقع و  قحتـسم  هک  تسا  یهلا  نامرف  فلاخم  دـشاب و  یم  مارح  امن  ندـب  ياه  شـشوپ  گـنراگنر و  یتنیز و 
عمج رمُخ » . » دـنهد رارق  لئاح  هتخادـنا و  هنیـس  يور  رب  ار  دوخ  ياه  شوپرـس  اهرامخ و  دـیاب  نانز  نهبویج ؛» یلع  ّنهرمخب  نبرـضیلو  »

نآ تسا . هنیس  نابیرگ و  يانعم  هب  بیَج  عمج  بویج »  » و دنناشوپ ، یم  نآ  اب  ار  دوخ  يوم  رس و  نانز  هک  تسا  یـششوپ  يانعم  هب  رامخ 
نیا 9 ـ)  ) هاگن رد  تفع  ینارچ و  مشچ  زا  زیهرپ  هب  طوبرم  هیآ ي  لوزن  نأش  خیراوت و  لقن  رب  ًافاضم  دـیآ ـ  یم  تسد  هب  مالک  نیا  زا  هچ 

هک يروط  هب  دوب ؛ زاب  ناشیاه  نابیرگ  نهاریپ و  هقی ي  هک  دندیشوپ  یم  ییاه  یـسابل  ًالومعم  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  برع  نانز  هک  تسا 
هب زین  دندناشوپ  یم  ار  دوخ  يوم  رـس و  نآ ، اب  هک  ار  ییاه  شـشوپ  هنماد ي  یفرط  زا  دـش و  یم  نایامن  نانآ  هنیـس ي  زا  یمک  ندرگ و 
دـش لزان  ثحب  دروم  هیآ ي  اذل  دش ، یم  راکـشآ  اه  هراوشوگ  اه و  شوگانب  اه و  شوگ  هک  يروط  هب  دـنتخادنا ؛ یم  رـس  تشپ  ای  هناش 

ـ  هدش نایامن  هک  روکذم ـ  ياه  تمـسق  مامت  ات  دننکفیب  دوخ  هنیـس  نابیرگ و  يور  فرط  ود  زا  ار  دوخ  رـس  ياه  شـشوپ  دیاب  نانز  هک 
نانز اهفلاوس ؛ اهبئارت و  اهردص و  اهرعش و  یطغت  هیآ : ریسفت  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  گرزب  یباحـص  سابع ، نبا  لوق  هب  ددرگ و  هدیـشوپ 

هتشذگ دناشوپب ـ لمع  هماج ي  ار  یهلا  مکح  نیا  دناوت  یم  یـششوپ  ( 10 . ) دنناشوپب ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیـس و  وم و  دیاب 
ات دشاب ، هعنقم  ای  هداس  دنلب و  يرـسور  ای  دـقراچ  لقادـح  هک  دـمآ ـ دـهاوخ  نآ  ثحب  یلاعت  هللاءاش  نإ  تسا و  رترب  باجح  هک  رداچ  زا 

یضعب هک  یهاتوک  ياه  يرسور  اما  دناشوپب . ًالک  زین  ار  هنیس  ندرگ و  رود  اه و  شوگ  هناچ و  ریز  اهوم ، رس و  لماک  ندناشوپ  رب  هوالع 
نایامن هریغ  داب و  شزو  اب  ای  پچ و  ای  تسار  تمـس  هب  تروص  رـس و  شخرچ  عقوم  رد  ار  اهنآ  ای  دـناشوپ  یمن  ًالماک  ار  عضاوم  نیا  زا 

اه يرـسور  نیا  ًالومعم  هک  نیا  نمـض  دزاس ؛ ققحم  ار  ملاع  راگدیرفآ  شرافـس  دروم  باجح  یعرـش و  شـشوپ  دـناوت  یمن  دزاس ، یم 
ور نیا  زا  دشاب ؛ یم  هانگ  مارح و  هدوب و  هعماج  رد  نامرحمان  ربارب  رد  تنیز  ندرک  راکـشآ  ياه  قادـصم  زا  تسا و  یتنیز  گنراگنر و 

ینابرق ناناوج و  یقالخا  يداقتعا و  ياه  هیاپ  ندرک  تسـس  رتشیب و  یگتـسارآ  نتـشیوخ و  نداد  بیرف  زج  يزیچ  اه  شـشوپ  هنوگ  نیا 
دودـح باجح ، بوجو  نایب  رب  هوالع  لـبق ـ  هلمج ي  دـننامه  هیآ ـ  شخب  نیا  نیارباـنب ، تسین . هعماـج  رد  داـسف  مالـسا و  نیناوق  ندـش 

دنناشوپب و مرحمان  نادرم  ربارب  رب  ار  شیوخ  ياهوم  ندرگ و  رس و  هنیس و  مادنا و  مامت  هک  دیامن  یم  صخشم  ار  نانز  باجح  ششوپ و 
هژیو هب  هعماج ، دارفا  دوخ و  یناسنا  یلاع  ياهدادعتـسا  تفع و  ادابم  ات  دنیامن ، زیهرپ  هعماج  رد  ییامندوخ  یباجحدـب و  یباجح و  یب  زا 
ياه تنیز  اه و  هبذاج  دیابن  نانز  وا ؛»... ّنهتلوعبل  الا  ّنهتنیز  نیدبیالو  ( » ج ددرگ . هابت  دزوسب و  نآ  زا  یشان  توهش  شتآ  رد  نادنزرف ،
نیا رد  دـیامرف : یم  رکذ  ار  اـهنیا  ریغ  یببـس و  یبـسن و  مراـحم  زا  دروم  هدزاود  هک  دوخ و ... نارهوش  يارب  زج  دـنزاس ، راکـشآ  ار  دوخ 

دنرادـن قح  نانآ  هک  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  نانز  ییامندوخ  ییارآدوخ و  تمرح  باجح و  عوضوم  مه  زاب  یهلا ، هناـمیکح ي  مـالک 
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هک یتروص  رد  روکذم  دراوم  يارب  رگم  دننک ، رهاظ  ار  شیوخ  یعونصم  و  وم ـ  ندرگ و  رس و  هنیس و  ندب و  یعیبط ـ  ناهنپ  ياه  تنیز 
شیارآ زا  دشاب و  رت  هدیـشوپ  دیاب  نز  هنرگ  دشاب و  تافارحنا  داسف و  رد  نانآ  عوقو  سرت  ای  رهوش  زج  دشابن ، نانآ  توهـش  جییهت  دصق 

. دوشن فارحنا  تیـصعم و  هب  کمک  هک  نیا  ات  ردارب  دنزرف و  ربارب  رد  هداوناخ  طیحم  رد  ًاصوصخ  دـیامن ، بانتجا  كرحم  ظیلغ و  ياه 
يرادقم هتبلا  دـشابن . نانآ  يارب  فارحنا  داسف و  فوخ  تذـل و  دـصق  نودـب  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  نانز  نیا  هب  زین  نانآ  ندرک  رظن 

عجارم نایم  رد  نآ  ملـسم  ردق  دننک ، هاگن  رگیدکی  ندب  هب  دنناوت  یم  رهوش ـ نز و  زا  ریغ  دنمرحم  مه  اب  هک  ینادرم  نانز و  مراحم ـ  هک 
دراو شـشوپ ـ  رد  تفع  ثحب ـ  دروم  عوضوم  هراب ي  رد  هک  يرگید  هیآ ي  تسا . لومعم  مراحم  نایم  رد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ماظع ،

الف َنفرُعی  نأ  یندأ  کلذ  ّنهیبالج  نِم  ّنهیلع  َنیندـُی  َنینمؤملا  ءاِسن  َکـتاَنب و  َکـجاوزأل و  ُّیبّنلا  اـهّیأ  اـی  : » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  هدـش 
هب ار  شیوخ  ياه  هعنقم  اهرداچ و  اه ـ  بابلج  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  ًاـمیحر ؛» ًاروفغ  ُهللا  ناـک  َنیذُؤی و 

، دـنریگن رارق  اـهزاب ـ  سوه  دازآ ـ ضرعت و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیّرح ـ  فاـفع و  هب  هک ـ  نیا  يارب  راـک  نیا  دـنزاس  کـیدزن  دوـخ 
شخب تمحر  میحر ـ  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  دننک ) رافغتسا  هبوت و  هدزرس  نانآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونکات  رگا   ) تسا و رت  کیدزن 

یم زامن  ص )  ) مرکاربمایپ رس  تشپ  دنتفر و  یم  دجـسم  هب  ناملـسم  نانز  هک : هدش  هتفگ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  ( 11 ! ) تسا نانمؤم ـ  هب 
نانخـس حازم و  اب  دنتـسشن و  یم  اهنآ  هار  رـس  رب  زاب  سوه  ناناوج  دـنتفر  یم  اشع  برغم و  زامن  يارب  هک  یعقوم  بش  ماگنه  دـندناوخ ،

تغل ریـسفت و  لها  هک  تسا  بابلج  عمج  بیبـالج » ( » 12 . ) دـش لزان  قوف  هیآ ي  دـندش ، یم  نانآ  محازم  هدرک و  تیذا  ار  اـهنآ  اوراـن 
یلا قوف  نم  رتسی  يذـلا  ءادرلا  دـیوگ : یم  ص )  ) مرکاربمایپ گرزب  یباحـص  ساـبع ، نبا  رداـچ  1 ـ دـنا : هدرک  رکذ  انعم  دـنچ  نآ  يارب 

نآ قادـصم  دنـشوپ و  یم  يرگید  ساـبل  يور  هک  تسا  یـششوپ  ادر  ( 13 .) دـناشوپ یم  ار  اپ  ات  رـس  زا  هک  تسا  ییادر  باـبلج  لفـسا ؛
حیحص رظن  ندبلا ؛ عیمج  رتسی  يذلا  بوثلا  هنا  حیحصالو  تسا ... : هدمآ  هیآ  لیذ  یبطرق  ریـسفن  رد  تسا و  یناریا  یبرع و  رداچ  هزورما 

یم باـبلج ، ياـنعم  نیلوا  ناونع  هب  نازیملا ، فیرـش  ریـسفت  رد  ( 14 . ) دـناشوپ یم  ار  ندـب  همه  هک  تسا  یـسابل  باـبلج  هک  تسا  نـیا 
هب یطغت  ءادرلا  نود  رامخلا  نم  عسوا  بوث  بابلجلا  تسا : هدش  انعم  نینچ  بابلج  برعلا  ناسل  رد  هاتوک  رداچ  دـنلب و  هعنقم  2 ـ دیامرف :

. دناشوپ یم  ار  دوخ  هنیس  رس و  نآ  هلیسو ي  هب  نز  هک  رتکچوک  ابع  ادر و  زا  رتگرزب و  دقراچ  زا  یسابل  بابلج  اهردص ؛ اهـسأر و  هارملا 
داـشگ و ساـبل  کـی  نهاریپ و  هفحلملا ؛... نود  هأرملل  عساو  بوث  صیمقلا و  : ... تسا هدـمآ  باـبلج  رگید  ياـنعم  ناونع  هب  سوماـق  رد 
رت کچوک  یمک  فراعتم  ياهرداچ  زا  هک  تسا  شـشوپ  انعم  نیاربانب  باـبلج  دـشاب . یم  رتکچوک  هفحلم  زا  هک  نز  يارب  تسا  گرزب 

يذلا رامخال  وا  : ... تسا هدمآ  بابلج ـ  يانعم  نیمود  ناونع  هب  نازیملا ـ  میق  ریـسفت  رد  هاتوک  هعنقم  دقراچ و  دـنلب و  يرـسور  3 ـ تسا .
نایبلا عمجم  ریسفت  ( 15 . ) دناشوپ یم  نآ  اب  ار  شتروص  رس و  نز  هک  تسا  يدنلب  يرسور  دقراچ و  هعنقم ، ای  اههجو ؛ اهسأر و  هب  یّطغت 

عقوم رد  نز  هک  تسا  يدقراچ  هعنقم و  نامه  بابلج  جاحل ؛ تجرخا  اذا  اههجو  اهـسأر و  یطغی  يذلا  هأرملا  رامخ  بابلجلا  دـیوگ : یم 
اهنیا تسا و  رامخ  زا  ریغ  بابلج  هک  تسا  نآ  حیحـص  یلو  دـناشوپ . یم  نآ  اب  ار  دوخ  تروص  رـس و  یتجاح ، رطاخ  هب  لزنم  زا  جورخ 

رداچ و نامه  هک  تسا ؛ راـمخ  زا  رتـالاب  هبترم ي  رت و  عیـسو  شـشوپ  باـبلج  دنـشاب ؛ یم  لقتـسم  شـشوپ  ود  میرک  نآرق  گـنهرف  رد 
تغل لها  ریسافت و  زا  یضعب  سابع و  نبا  نایب  زا  هتشذگ  بلطم ، نیا  رب  دهاش  دشاب . یم  هاتوک ـ  رداچ  دنلب و  هعنقم  رداچ ـ هیبش  لقادح ،

مه و  ( 16 . ) تسا هدـش  هدرب  مان  لقتـسم  شـشوپ  ود  ناونع  هب  رامخ  بابلج و  زا  ص )  ) يوبن ثیدـح  رد  دـش ـ  رکذ  اهنآ  زا  یخرب  هک   ـ
لقن هنوگ  نیا  كدف  زا  عافد  تهج  دجسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماگنه  س )  ) ارهز ترـضح  كرابم  دوجو  باجح  هراب ي  رد  نینچ 

ار ترضح  نآ  دوجو  مامت  هک  يرداچ  ششوپ و  هدرک و  رس  رب  ار  شا  هعنقم  اهبابلجب ؛ تلمتـشا  اهـسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  تسا : هدش 
نانچ نآ  ار  بابلج  هک  تسا  نیا  دننک ـ  کیدزن  نیندـی ـ»  » زا روظنم  هک  تشگ  نشور  دـش  هتفگ  هچ  نآ  زا  ( 17 . ) دندرک نت  رب  دیناشوپ 

یتافیرـشت هبنج ي  هک  دـشابن  يا  هنوگ  هب  دـندرگ و  ایح  تناتم و  تفع ، رهظم  دـنوش و  هدیـشوپ  ًالماک  هک  دـنزاس ، کـیدزن  دوخ  هب  هک 
. ددرگ راکشآ  اهنآ  دور و  رانک  یهاگ  ای  دشاب و  نایامن  یتنیز  لیاسو  سابل و  ای  اضعا  زا  یضعب  هتشاد و 
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یمالسا ششوپ  باجح و  بتارم 

نـشور تشذگ ـ  نآ  يریـسفت  ثحب  هک  لوا ـ  هیآ ي  نتفرگ  رظن  رد  اب  نینچ  مه  دـش و  رکذ  بابلج  يارب  هک  یفلتخم  یناعم  هب  هجوت  اب 
میحـض هداس و  ياهرداچ  رترب  باجح  دـشاب . یم  لقادـح  طسوتم و  رترب ، نیرترب ، بتارم  ياراد  یمالـسا  باجح  بابلج و  هک  دوش  یم 

روـط هب  فرط  ره  زا  ار  نز  تماـق  يـالاب  تمـسق  هک  تسا  يدـنلب  ياـه  هعنقم  اـی  هاـتوک  رداـچ  طـسوتم  باـجح  تسا و  یناریا  یبرع و 
شـشوپ لقادـح  دزاس و  یم  روتـسم  ًالماک  ار  ندـب  ياه  هبذاـج  هنیـس و  ياـه  یگدـمآرب  دـناشوپ و  یم  تروص  يدرگ  زج  هب  ناـسکی ،

اهوم و رـس و  هک  يروط  هب  دناشوپ ؛ یم  ار  نت  يالاب  فارطا  زا  یمین  ات  هک  تسا  يدنلب  ياه  يرـسور  دـقراچ و  هاتوک و  هعنقم  یمالـسا 
، ندب هیقب ي  ششوپ  يارب  دیاب  دوش ، هدافتسا  باجح  لقادح  ای  طسوتم و  ششوپ  زا  رگا  اهتنم  دناشوپ ؛ یم  ًالماک  ار  هنیـس  ندرگ و  رود 
رد چم ، ات  اه  تسد  تروص و  ندناشوپ  دومن . هدافتسا  نابسچریغ  هداس و  راولـش  وتنام و  لثم  یتنیز ، ریغ  میحـض و  هداس و  ياه  سابل  زا 

، دشاب یلاخ  زیمآ  کیرحت  ياه  تنیز  شیارآ و  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  درادن ، ترورض  یتحار  تلوهس و  تحلصم  رطاخ  هب  مالسا  رظن 
نیا ینیرفآ  کیرحت  هبذاج و  ییاـبیز و  زا  هک  چـم ـ  اـت  اـه  تسد  تروص و  رد  شـشوپ  هفـسلف ي  كـالم و  دوجو  هب  هجوت  اـب  دـنچ  ره 

، تسوکین اجب و  لمع  کی  زین  اهنیا  ندـناشوپ  دـشاب ـ یم  رادروخرب  ناناوجون  ناناوج و  صخالاب  نادرم  يارب  تروص  ًاـصوصخ  اـضعا ،
یصاخ ییابیز  هبذاج و  زا  هک  یناوج  نانز  نارتخد و  يارب  هژیو  هب  تسا ، یمالسا  ششوپ  باجح و  نیرترب  وزج  رداچ  همیمض ي  هب  هک 

نآ مالـسلا ، اهیلع  رهطا  يارهز  ترـضح  هک  نانچ  دوش . هدناشوپ  هیقب  هتـشاذگزاب و  ترورـض  رادقم  هب  تروص  لقاال  ای  دـنرادروخرب و 
زا دنـشاب ، یم  دـبا  ات  نانز  ًاصوصخ  اه ، ناسنا  يوگلا  هوسا و  نیرترب  دـندوب و  یهلا  تـالامک  لـماک  هولج ي  رهظم و  هک  گرزب  يوناـب 

تفگ ناوت  یم  قح  هب  ار  يریظن  یب  تمظع و  اب  يوناب  نینچ  دندوب . رادروخرب  تسا  هیشوپ  و  یبرع ـ  رداچ ـ هک  یمالـسا  باجح  نیرترب 
دهاوخ مه  ملاع  نایاپ  ات  هدوب و  نانآ  نیرترکف  نشور  نیرت و  ندـمتم  نیرت و  یعامتجا  و  نادرم ـ  نانز و  اـه ـ ناـسنا  نیرت  تیـصخش  اـب 

هک هیـسنا  هیروح ي  نآ  نیتسار  نیبحم  ناگتفیـش و  اهنت  هک  تسا  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  ثاریم  هنافیفع  شـشوپ  رداچ و  نیاربانب  دوب .
يوریپ هب  ترضح و  نآ  دننامه  نانیا  دنرب . یم  هدرب و  ثرا  هب  دنا ، هداد  رارق  ندرک  یگدنز  مسر  هار و  رد  دوخ  قشمرس  ار  ترـضح  نآ 
ُمُهاده نیّذلا  کئلوُأ  َهَنسحأ  َنوعبّتیَف  َلوقلا  َنوعِمتـسَی  َنیّذلا  دابِع  رّـشبَف  : » دندرگ یم  ملاع  راگدرورپ  يالاو  تراشب  نیا  لومـشم  ناشیا ،

یم يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  هاگ  نآ  دنونـش ؛ یم  ار  نانخـس  هک  نانآ  هد ، تراشب  ارم  صاخ )  ) ناگدـنب بابلألا ؛» اولوُأ  مُه  کئلوُأ  ُهللا و 
نآ رگ  نشور  رورپ  حور  یتوکلم  يادـن  نیا  ( 18 . ) دنا بان  نادنمدرخ  نانآ  هدرک و  ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـننک ،

نسح یشیدنادازآ و  دنتـسه : هدمع  یگژیو  ود  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  نادرم ـ  نانز و  زا  معا  لاعتم ـ  دنوادخ  هژیو  ناگدنب  هک  تسا 
زا تسا  مالـسا  نید  انامه  هک  ار  نید  نیرت  لماک  نیرتهب و  شهوژپ ، قیقحت و  هیاس  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  هریـس  قطنم و  يرگ . باـختنا 

نیرترب ع )  ) ارهز همطاـف ي  ترـضح  نیموصعم و  همئا ي  نآرق و  زا  يریگوگلا  دادمتـسا و  اـب  هدوـمن و  باـختنا  بتاـکم  ناـیدا و  ناـیم 
یشیدنادازآ و اب  دنونـش و  یم  ار  نارگید  نانخـس  دنزاس . یم  هتـسارآ  اهنآ  هب  ار  نتـشیوخ  هاگ  نآ  دننک ، یم  شنیزگ  ار  راتفر  قالخا و 

یم لمع  هماج ي  باختنا و  ار  نیرتهب  سوه و ... يوه و  تجاجل ، بصعت ، هنالهاج ، دیلقت  دـننامه  لیاذر  لاگنچ  تراسا  زا  میلـس  لقع 
نآ زا  هداشگ  يور  زاب و  شوغآ  اب  دـنبایب  ار  نآ  اج  ره  دـنا ؛ تقیقح  يایوج  قح و  هنـشت ي  دـنمدرخ  نادرم  نانز و  هصـالخ ، دـنناشوپ .
یم رت  قاتشم  رت و  هنـشت  دنـشون  یم  نآ  زا  هچ  ره  هکلب  دننک ، یم  باریـس  نآ  ياراوگ  همـشچ ي  زا  ار  نتـشیوخ  ناج  هدومن و  لابقتـسا 

تیاده تشهب  يوس  هب  روشحم و  مالسلا  مهیلع  نید  نایاوشیپ  نآرق و  اب  تمایق  رد  هک  دنتـسه  یهلا  ناگتفای  تیاده  قح  هب  نانیا  دنوش .
یم دنم  هرهب  نایاپ  یب  فیـصوت و  لباق  ریغ  ذیاذل  نیرترب  زا  دنوش و  یم  رختفم  اهنآ  اب  ینیـشن  مه  یتشهب و  تاجرد  جوا  هب  دـنوش و  یم 

. مهل یبوط  دنوش .

نیطایش ماگ  هب  ماگ  تسایس 
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رتشیب و تناتم  راـقو و  باـجح و  زا  دنـشاب و  رت  هدیـشوپ  رت و  فیفع  هچ  ره  هک  تسا  يرورـض  مهم  هتکن ي  نیا  هب  مرتحم  ناوناـب  هجوت 
، دش نایب  اج  نیا  ات  راتشون  نیا  لوا  زا  هک  یمالسا  باجح  فافع و  تاکرب  ایازم و  همه ي  زا  دنشاب ، رادروخرب  يرتهب  ششوپ  باجح و 

نکمم دوب . دـهاوخ  رتهب  زاس  هدـنیآ  نادـنزرف  رتشیب و  تینما  نادرم ، ياه  لد  دوخ و  ياه  بلق  یکاپ  يارب  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  رتشیب 
حور طاشن  وپاکت ، شیاسآ ، يدازآ ، شتقیقح  اما  دـشاب  لکـشم  شـشوپ ، نیرترب  ای  رترب و  باجح  ادـتبا  رد  ًاـصوصخ  یخرب  يارب  تسا 
رطخ لقادـح ، ای  طسوتم  باجح  زا  هدافتـسا  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  دراد . لاـبند  هب  ار  تیبوبحم  ظـفح  تیـصخش و  يـالتعا  لاـمک و  تسا و 

نانز و لافغا  بیرف و  يارب  نمشد  ناطیـش و  هک  ییاه  تسایـس  زا  یکی  دراد . هارمه  هب  ار  يرابودنب  یب  یباجحدب و  هب  شیارگ  بیرف و 
اذـل تسا ، ترطف  رب  لیمحت  هانگ  هک  اج  نآ  زا  تسا . ماگ  هب  ماگ  تسایـس  دـنیزگ  یمرب  یکاـپ ـ  ناـسنا  ره  و  هفیفع ـ  هبجحم و  نارتخد 

یهابت و عنام  يرطف  يایح  نوچ  تسا ، نیرفآ  هجنکـش  راوشد و  ناسنا  يارب  هدرپ ، یب  تروص  هب  مه  نآ  ادـتبا  رد  هاـنگ  مرج و  باـکترا 
ار یمدآ  مارآ  مارآ  مدـق و  هب  مدـق  دوـخ ، موـجه  ذوـفن و  يارب  هیحور ، نیمه  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناطیـش  تسا . نیمک  رد  رادـیب  نادـجو 
یباجحدـب و نوگانوگ ، ياه  هلیح  اه و  تراهم  اـب  سپـس  هداد و  هولج  تخـس  رایـسب  ار  نیرترب  رترب و  باـجح  لوا  دزاـس ، یم  راـتفرگ 

زیچان کبس و  ار  نآ  میخو  بقاوع  نیگنـس و  مرج  هدرک و  ییارآ  تنیز  نز  رظن  رد  ار  هنافیفعریغ  نانخـس  تاکرح و  لامعا و  زا  یخرب 
راز نجل  رد  جـیردت  هب  هاگ  نآ  دورب ، نایم  زا  نآ  باذـع  بقاوع و  زا  سرت  و  دوش . ابرلد  یباجحدـب و ... گرزب  هانگ  ات  دـهد ، یم  ناشن 

هنوگ نیا  نارتخد  زا  يرایـسب  هک  نانچ  دـیآ ؛ یمرد  ناطیـش  تراـسا  هب  هتفر و  ورف  رگید  ناـهانگ  يرابودـنب و  یب  ياهدـم  یباجحدـب و 
هب نیطایش  ناطیش و  هلمح  بیرف و  رطخ  دنـشاب ، رت  طاتحم  رت و  يوق  دوخ  شـشوپ  فافع و  رد  رتشیب  هچ  ره  نانز  نیاربانب  دندش . هدولآ 

. دوب دهاوخ  رتمک  نانآ 

باجح یعامتجا  ياه  هفسلف  زا  یکی 

باجح نیا  نیذؤی ؛» اف  نفرعی  یندا  کلذ  : » دیامرف یم  هدرک و  حیرـصت  باجح  مهم  ياه  هفـسلف  زا  یکی  هب  هیآ  همادا  رد  لاعتم  دنوادخ 
سوه قساف و  دارفا  تمحازم  ضرعت و  دروم  ات  دـنوش  هتخانـش  تیّرح  تمرح و  فافع و  هب  نامیا ، اـب  ناـنز  هک  تسا  نآ  يارب  یمالـسا 
تسوا یعامتجا  حالس  نیرتهب  تمرح و  مسجت  ناملسم  نز  هنافیفع ي  باجح  لماک و  شـشوپ  فافع و  ساسا  نیا  رب  دنریگن . رارق  نار 
هدسفم فرحنم و  دارفا  دنرگنن . یناوهـش  دید  زا  ار  وا  نامرحمان  یتح  دـنتفین و  وا  تیذا  ضّرعت و  رکف  هب  لفاغ  تسرپ و  توهـش  دارفا  ات 

هدرک ایح  مرش و  نانآ  تینما  بلـس  تمحازم و  زا  دنا و  لئاق  ییالاو  تیـصخش  صاخ و  تمرح  هبجحم ، هفیفع و  نانز  يارب  هراومه  وج 
مرکاربمایپ تهج  نیمه  هب  دننارورپ . یمن  دوخ  لایخ  رد  ار  یلطاب  رکف  نینچ  یتح  دـنوش و  اهنآ  ضرعتم  هک  دـنهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  و 

تفع اب  هبجحم و  هتسراو و  نز  هک  یتسرد  هب  هیلع ؛ ُرَدُقی  ُداکَی  يّذلا ال  مصعألا  ِبارُغلا  ُلثم  هحلاصلا  هأرملا  ُلثَم  اّمنإ  دنیامرف : یم  (ص )
هیاـم راـصح و  دـنب و  اـهنت  هن  ینید  شـشوپ  نیارباـنب  ( 19 . ) تسین وا  رب  طلـست  ییاـناوت  تردـق و  زگره  هـک  تـسا  مـصعا  غـالک  دـننام 
دیوگ یم  نخـس  باجح  هراب ي  رد  یتقو  میرک  نآرق  تسوا . تینوصم  بجوم  نز و  تیثیح  تمرح و  هناشن ي  هکلب  تسین  تیدودـحم 

رظن اذل  دنرگنن . یناویح  دـید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک  نز  يارب  ندـش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  زا  تسا  ترابع  باجح  دـیامرف : یم 
. دنا هرهب  یب  تمرح  نیا  زا  ناملـسم  ریغ  نانز  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دناد و  یم  زیاج  یهابت  دصق  نودب  ار ، ناملـسم  ریغ  نانز  هب  ندرک 

اهنت هن  هک  دـنک  یم  اطع  يونعم  تهبا  تیـصخش و  يرهاظ و  هبذاج ي  یقالخا و  ییابیز  وا  هب  هک  تسا  یتنیز  نز  تفع  باجح و  ( 20)
کیرحت ار  نانآ  یتوکلم  ترطف  تیناسنا و  هکلب  دـنک ، یمن  کیرحت  ار  نار  سوه  ناـناوج  هعماـج و  نادرم  توهـش  تیناوح و  هبنج ي 

شیامن ًاساسا  دـننیب . یم  ار  وا  راقو  تمظع و  تیناسنا و  دروخرب ، نیلوا  اب  اریز  دـیامن ، یم  رادـیب  ار  نانآ  هتفخ ي  ياه  لقع  دزاس و  یم 
دُعب نداد  ناـشن  تسا و  نارگید  ياهدادعتـسا  هدـننک ي  افوکـش  لوـقع و  هدـننک ي  رادـیب  تیناـسنا ، كرحم  ناـسنا ، تیناـسنا  هـبنج ي 

کته هک  یناوناب  ور  نیا  زا  تسا . نارگید  دوخ و  زیارغ  ندرک  هبرف  تاوهـش و  هدـننک ي  لعتـشم  و  تیناویح ، كرحم  ناـسنا ، تیناویح 
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هچ ناکاپ و  هچ  نارگید ـ  هک  يزیچ  لوا  دنزادرپ ، یم  یمومع  سلاجم  هعماج و  رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  هب  اور و  ار  شیوخ  تمرح 
یناوهـش ذیاذل  نانآ و  زیگنا  سوه  تیناویح و  هینج ي  دنک ، یم  روطخ  ناشلد  رکف و  هب  دننیب و  یم  نانآ  اب  دروخرب  نیلوا  رد  نافرحنم ـ 

، دنرادن یمارتحا  تمرح و  سوهلاوب  نادرم  دزن  ینانز  نینچ  نوچ  ددرگ و  یم  کیرحت  زین  نادرم  توهـش  تیناویح و  هبنج ي  اذل  تسا ،
غارچ هلزنم ي  هب  نانآ  هنافیفعریغ ي  شیارآ  شـشوپ و  ای  تاکرح  راـتفگ و  راـتفر و  اریز  دـنوش ، یم  ناـنآ  محازم  ضرعتم و  تأرج  اـب 
دنیوگ یم  اهنآ ، هب  داقتنا  ماگنه  هب  نامحازم  تهج  نیمه  هب  دنیامن ؛ یم  توعد  تمحازم  داجیا  دوخ و  يوس  هب  ار  نانآ  هک  تسا  يزبس 

هراـب ي رد  ناحبـس  يادـخ  تعاـطا  زا  ناـنز  نیا  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  دـندمآ . یمن  نینچ  نیا  دنتـساوخ  یمن  ناـشدوخ  رگا 
!؟ دننادن باجح  مکح  هب  فلکم  ار  دوخ  ناکدوک  ناسب  هک  دنوش  یم  یـضار  دننز و  یم  زابرـس  شناوارف  دـیاوف  نآ  اب  فافع  باجح و 

نیا فافع  ياه  میرح  رد  نآرق  زیمآ  تمکح  نانخـس  هجیتن ي  دوب . دـهاوخ  ناش  لسن  دوخ و  دـیاع  نآ ، تاکرب  دـیاوف و  هک  یلاـح  رد 
اه و هاگن  نانخـس ، تاکرح ، لامعا ، مامت  دـیاب  هراومه  هدرکن و  رود  دوخ  زا  ار  ایح  مرـش و  ساـبل  دـیاب  ناملـسم  يوناـب  کـی  هک  تسا 
زیگنارب و ناجیه  ياهراک  زا  و  هناهاوخدوخ ، هقئاس ي  رکنم و  ساسارب  هن  دـشاب ؛ هناـفیفع  هویـش ي  فورعم و  ساـسارب  وا  ياـه  شـشوپ 
زا نیزو  درم  نز و  ًالوصا  دریگ . تروص  طایتحا  لامک  اـب  مرحماـن  درم  اـب  وا  يرورـض  طـباور  دـیوج و  يرود  رورپ  عمط  از و  کـیرحت 

جیهم لماوع  زا  هک  تسا  روطنم  نیا  هب  ینامسآ  ياهروتسد  نیا  همه ي  دنزرو . یم  بانتجا  از  بیسآ  ياه  شـشوپ  راجنهان و  ياهراتفر 
ناملسم ناوناب  دوشن . هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  شنیرفآ  فده  هدش و  ظفح  نادرم  نانز و  تیبوبحم  تیناسنا و  فرـش و  ات  دوش  يرود 

اوناـک اـم  : » دـیامرف یم  اـهنآ  هراـب ي  رد  میرک  نآرق  هک  دـشابن ، ناـشدوجو  رد  ناشیدـنادب  دنـسپان  یگژیو  نیا  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب 
ـ  دنتـشادن و ار ـ  قح  ندینـش ـ  ییاناوت  تیفرظ و  زگره  اهنآ  مُهـسُفنأ ؛»... اورِـسَخ  نیذـّلا  کئلوُأ  َنورِـصُبی  اوناک  ام  َعمّـسلا و  َنوعیطتـسَی 

يزیچ تقیقح ، قح و  زا  رارف  هجیتـن ي  يرآ  ( 21 .) دنتخاب ار  دوخ  يدوجو  هیامرس ي  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دندید ، یمن  ار ـ  تقیقح 
. تشاد دـهاوخن  ترخآ  يارـس  رد  ناراـک  ناـیز  هرمز ي  رد  نتفرگ  رارق  اـیند و  رد  یبـلط  لاـمک  میظع  ياهدادعتـسا  نداد  تسد  زا  زج 
اونمآ و نیّذلا  نإ  : » دنعـشاخ عضاخ و  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دنتـسه و  نآ  ربارب  رد  میلـست  تقیقح و  قح و  هنـشت  نیتسار  ناناملـسم 
دنداد و ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  نودلاخ ؛» اهیف  مُه  ِهّنجلا  ُباحـصأ  کئلوُأ  مِّهبر  یلإ  اوتَبخأ  تاحلاّصلا و  اولِمع 

(22 . ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  دنتشهب  لها  اهنآ  دندرک  عوشخ  عوضخ و  ناشراگدرورپ  ربارب  رد 

رادرک رد  تفع  4 ـ

نم َنیفُخی  اـم  ملُعِیل  ّنِهلُجرأـِب  َنبرـضَی  ـالو  . » تسا هناـفیفعریغ  هدـننک و  هجوت  بلج  ياـهراتفر  لاـمعا و  زا  زیهرپ  ناـنز  رگید  هفیظو ي 
هب دـنراد  ياپ  رب  هک  یلاخلخ  يادـص  و  دوش ـ هتـسناد  ناشناهنپ  تنینز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  عقوم  رد  ناـنز  ّنهتنیز ؛»
اب یتح  هک  دـننکب  طایتحا  تقد و  رتشیب  نادرم ، هدـننک ي  هجوت  بلج  روما  زا  زیهرپ  فافع و  تیاعر  رد  دـیاب  ناـنآ  ( 23 . ) دسرب شوگ 

هدافتـسا ي نانز و  شـشوپ  راتفر و  لامعا و  هک  تسا  نیا  روظنم  دندرگن . اهلد  یهابت  اهرکف و  فارحنا  لماع  دوخ  یناهنپ  تنیز  يادص 
دیاب هکلب  ددرگ ، نادرم  کـیرحت  هجوت و  بلج  ثعاـب  هک  دـشاب  يوحن  هب  دـیابن  شوخ  يوب  رطع و  شیارآ و  یتنیز و  لـیاسو  زا  ناـنآ 

هب توعد  ار  ناـمیا  لـها  همه ي  هیآ  ناـیاپ  رد  تسا . هریبک  هاـنگ  مارح و  هیآ ، رد  یهن  ياـضتقم  هک  ارچ  دـشاب ، هنادنـسپادخ  هناـفیفع و 
ِهللا یلإ  اوبُوت  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  وا  شخب  شمارآ  نیرفآ و  لامک  ياهروتـسد  هب  لمع  هیاس ي  رد  دـنوادخ  هب  عوجر  تشگزاـب و 

تردق اب  دینک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  دیوش . راگتسر  هک  دیاش  دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب  نانمؤم  يا  نوحلُفت ؛» مُکّلعل  َنونمؤملا  هُّیأ  ًاعیمج 
نیمه ورگ  رد  طقف  ترخآ  ایند و  تداعـس  یتخبـشوخ و  هک  دینک  لمع  هدرک  لزان  امـش  رب  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  رتشیب  هچ  ره  توق  و 
تاـّین راـتفگ و  راـتفر و  لاـمعا و  هب  رظاـن  رـضاح و  هک  ییادـخ  ناـمه  تفر و  دـیهاوخ  وا  يوس  هب  دـیا و  هدـمآ  وا  يوـس  زا  اریز  تسا ،
دِهاشلا ّنإف  ِتاولخلا  یف  ِهللا  یـصاعم  اوّقتإ  دنیامرف : یم  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نانچ  دوب ؛ دهاوخ  مکاح  رگباسح و  ترخآ  رد  تسامش ،
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، نامه دنیب  یم  ار  امـش  هک  لاعتم ـ  دنوادخ  یـسک ـ  نآ  اریز  دـیراد ، هگن  اه  هاگتولخ  رد  دـنوادخ  ياه  ینامرفان  زا  ار  دوخ  ُمِکاحلا ؛ وُه 
کی هدوـمرف : ررقم  هفیظو  ود  ناوناـب  شـشوپ  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  هک  نیا  هجیتـن  ( 24 . ) تسا تماـیق  رد  همکحم  یـضاق  مکاـح و 

بجاو اضعا  نیا  ششوپ  دش ، نایب  هک  یطیارش  اب  چم  ات  اه  تسد  تروص ، زج  دناشوپب  ار  اپ  ات  رـس  زا  ندب  مامت  دیاب  هک  شـشوپ  تیمک 
هک اج  نآ  زا  دـشابن . هدـننک  كرحت  هدـننز و  امن و  ندـب  یتنیز و  دـیاب  هک  شـشوپ  تیفیک  مود  تسا و  هتـسیاش  بوخ و  هچ  رگ  تسین 
یم ناراکهنگ  مئارج  نانمؤم و  کین  لامعا  رب  یهاوگ  تداهـش و  تماـیق  رد  دنتـسه  ناـسنا  لاـمعا  هب  رظاـن  ملاـع  نیا  رد  هک  ینادـهاش 

ياضتقم هب  دوش  یم  بجوم  تسا ، یمالسا  هنافیفع  باجح  شـشوپ و  تیفیک  تیمک و  هک  هفیظو  ود  نیا  هب  نانز  یهجوت  یب  اذل  دنهد ،
اهنآ دـض  رب  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  دـنا  هتـشاذگ  شیامن  هب  هدومن و  فوشکم  هک  یحراوج  اـضعا و  ترخآ ، رد  اـضعا  تداهـش  تاـیآ 

هک نانچ  دنوش ، باذع  راتفرگ  ناشناهانگ  هجیتن  تقیقح و  هب  هجیتن  رد  دنیامن ؛ فارتعا  دندش  بکترم  هک  یناهانگ  هب  دـنهدب و  تداهش 
نامرجم ياه  ناهد  رب  تمایق ـ  زور  زورما ـ  نوبِسکَی » اوناک  امب  مُهلُجرأ  ُدهـشَت  مِهیدیأ و  انُمّلُکت  مِهِهاوفأ و  یلع  ُِمتخن  َمویلا  : » دیامرف یم 

. دنهد یم  تداهش  دنا  هدرک  بسک  ایند ـ  هناخ  تراجت  رد  هک ـ  ار  یلامعا  ناشیاهاپ  دنیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  ناشناتـسد  میهن و  یم  رهم 
اولاق انیلع  ُمتدهَش  َِمل  مِهِدولُِجل  اولاق  نولمعَی و  اوناک  امب  مُهِدولُج  مُهُراصبأ و  مُهُعمَس و  مِهیلع  دِهَش  دیامرف : یم  رگید  هیآ ي  رد  و  ( 25)
نانآ دنهد ، یم  یهاوگ  دنداد  یم  ماجنا  هک  یتشز  ياهراک  رب  نانآ  ياه  تسوپ  اه و  مشچ  اه و  شوگ  ٍءیش » ّلُک  قطنأ  يّذلا  ُهللا  انقطنأ 

نخـس هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادـخ  نامه  دـنیوگ  یم  خـساپ  رد  دـیهد ، یم  تداهـش  ام  ررـض  رب  ارچ  دـنیوگ  یم  دوخ  ياه  تسوپ  هب 
ایند و رد  لامعا  بقارم  نورد  زا  زین  لد  لقع و  ینعی  ینطاب ؛ حـناوج  هکلب  يرهاظ  ياضعا  اـهنت  هن  ( 26 . ) دروآ نخـس  هب  زین  ار  ام  هدروآ 

ریز ار  وا  راتفگ  لامعا و  مامت  نورد ، رد  ینابهگن  رظان و  هک  دـنک  یم  كرد  كاپ  يرطف  ساسحا  کی  اب  ناسنا  تسا . تمایق  رد  دـهاش 
یم تداهـش  راـکهنگ  ررـض  رب  دوش و  یم  عقاو  لاؤس  دروـم  شوـگ  مشچ و  راـنک  رد  لـقع  لد و  ترخآ ، رد  تهج  نیمه  هب  دراد ؛ رظن 

ناگدنب يا  دینادب  دنیامرف : یم  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  ساسا  نیا  رب  ( 27 «. ) ًالوئسم ُهنع  ناک  کئلوأ  ّلُک  َداؤُفلاو  َرصَبلاو  َعمّسلا  ّنإ  : » دنهد
هک تسه  ناتیاضعا  زا  ینامشچ  و  دننک ـ  یم  تراظن  امش  تایح  نوئش  همه ي  رب  و  دنا ـ  نیمک  رد  ناتسوفن  زا  ینابقارم  امـش  يارب  ادخ ،

(397 . ) دننک یم  طبض  تبث و  ار  امش  ياه  سفن  ددع  اهرادرک و  هک  ناگتشرف ـ  تسه ـ  یقداص  نانابهگن  دننیب و  یم  ار  امش 

راتفگ رد  تفع  5 ـ

هراشا

َنعـضَخت الَف  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا ؛ مرحمان  نادرم  اب  نتفگ  نخـس  رد  فافع  تیاعر  موزل  ناوناب ، رگید  فیاظو  زا 
( امـش رد   ) لدرامیب هک  دیوگن  نخـس  زیگنا  سوه  نحل  مرن و  زان و  اب  نادرم ) اب  ( ؛» ًافورعم ًالوق  نُلق  ٌضرم و  ِهبلق  یف  يذـّلا  َعمطیَف  ِلوقلِاب 

تیفیک هب  هراشا  هیآ  نیا  ردـص  ( 28 . ) دییوگب تسا  هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  نآ  یحو  لقع و  هک  يا  هتـسیاش  کین و  نخـس  دنک و  عمط 
هتسیاش و دیاب  هک  تسا  نخس  ياوتحم  هب  طوبرم  نآ  لیذ  دراد و  نابز  ندرک  جک  هوشع و  زان و  اب  ندرک  تبحص  تمرح  نتفگ و  نخس 
؛ دشاب هنادنـسپادخ  هنافیفع و  نخـس ، ياوتحم  تبحـص و  تیفیک  دیاب  هصالخ  دـشاب . میلـس  لقع  دنـسپ  لاعتم و  دـنوادخ  تیاضر  دروم 
عرش و فلاخم  لطاب و  هدوهیب ، يرورـض و  ریغ  نانخـس  هنوگ  ره  زا  دییوگب و  زین  بوخ  قح و  نخـس  دینک و  تبحـص  یلومعم  يداع و 
. دوش یم  امش  یضرِع  یـسنج و  یمـسج ، تینما  تیـصخش و  ظفح  بجوم  رما  نیا  تیاعر  هک  دینک ، بانتجا  دولآ  هانگ  زیگنا و  توهش 
یناور و یحور و  تمالـس  زا  نامیا  فعـض  ای  نادـقف  رثا  رد  هک  تسا  یـسک  ضرم » هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  : » وا عمط  لد و  رامیب  زا  دارم 

رکف هب  ار  وا  نیزو ، ریغ  نانز  زیگنا  سوه  نانخس  تبحـص و  هنانز و  ياه  هبذاج  شیامن  دشاب و  یمن  رادروخرب  يزیرغ  یناسفن و  لادتعا 
تمرح هب  طوبرم  هک  نآ ـ  زا  دـعب  هیآ ي  قوف و  هیآ ي  هچ  رگ  دزادـنا . یم  رطخ  هب  ار  ینانز  نینچ  تینما  هتخادـنا و  اشحف  عمط  هاـنگ و 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هب باطخ  درامـش ـ یم  مالـسا  روهظ  زا  لبق  میدـق  تیلهاج  نوچ  مه  هنالهاج و  ار  تشز  لمع  نیا  دـشاب و  یم  ییامندوخ  ییارآدوخ و 
دراد تیمومع  هدمآ  هیآ  ود  نیا  رد  هک  ییاهروتـسد  دنا  هدومرف  ردق  یلاع  نارـسفم  هک  هنوگ  نامه  اما  دشاب ، یم  ص )  ) مرکاربمایپ نانز 
اریز دـنک ، یم  تابثا  ار  اعدـم  نیا  نانز  كرتشم  ياه  یگژیو  تایآ و  نیا  رد  تقد  لـمأت و  هک  ناـنچ  دوش ؛ یم  ناـنز  همه ي  لـماش  و 

، تفع نامیا و  وترپ  رد  دیاب  تسا و  نانز  مامت  نیب  كرتشم  هک  تسا  يا  هصیـصخ  ود  ییامندوخ  ندرک و  تبحـص  رد  عوضخ  شمرن و 
رد نانآ  تینما  ات  دنیامن ، زیهرپ  هعماج  دارفا  نامرحمان و  ربارب  رد  هنانز  تلـصخ  ود  نیا  زا  هدافتـسا  زا  دـیاب  نانز  دوش و  لیدـعت  لرتنک و 

ياوتحم ندوب  فورعم  کین و  هک  نانچ  دـنامب ؛ ملاـس  فارحنا  یهاـبت و  زا  نادرم  راـکفا  بولق و  ظوفحم و  نار  سوه  نـالدرامیب  ربارب 
زا یهن  لابند  هب  يدعب  هیآ ي  رد  هک  نیا  رب  هوالع  درادـن . ترـضح  نآ  نانز  هب  صاصتخا  دـشاب و  یم  نانز  همه ي  زاین  دروم  زین  نخس 

ياهروتـسد نیا  تسا . هدـش  ص )  ) مرکا لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  زا  تعاطا  تاکز و  تخادرپ  زامن و  هماقا  هب  رما  هعماج ، رد  ییامندوخ 
يارب درادـن و  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  صاصتخا  قوف  فیاظو  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا ، یمومع  فیلاـکت  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هناـگ  هس 

نیا تیاـعر  رد  ناـنآ  يارب  رتشیب  دـیکأت  ناونع  هب  دـنا ، هتفرگ  رارق  باـطخ  دروم  تاـیآ  نیا  رد  ترـضح  ناـنز  رگا  تسا و  ناـنز  مومع 
زا یکی  دننامه  امش  نیّقتا ؛» ّنإ  ءاسّنلا  نم  دحَاَک  ُّنتَسل  : » دیامرف یم  نانآ  هب  تایآ  نیا  ردص  رد  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ یهلا  ياهروتـسد 

نانز يارب  نانآ  ییوگلا  هبنج ي  رطاخ  هب  ترضح  نارسمه  هب  تبسن  رتشیب  دیکأت  نیا  دینک . هشیپ  اوقت  هک  یتروص  رد  دیتسین  يداع  نانز 
ترـضح نآ  یهلا و  تایآ  تمرح  وس  کی  زا  دیاب  یحو ، نوناک  رد  نتفرگ  رارق  و  ص )  ) رمایپ هب  باستنا  لیلد  هب  اهنآ  اریز  تسا ، رگید 

بظاوم هک  دوش  شرافس  املع  نادنمشناد و  هب  هک  نیا  دننام  دنشاب ؛ نانز  يارب  یبوخ  قشمرـس  وگلا و  رگید  يوس  زا  دننکب و  تیاعر  ار 
يارب هنادنـسپادخ  ریغ  لمع  هک  تسین  انعم  نادـب  هیـصوت  نیا  دوشن ؛ رداص  امـش  زا  تسین  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  دروم  هک  یلمع  دیـشاب 
مهیلع موصعم  ناماما  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  رتشیب  طابترا  رطاـخ  هب  وس  کـی  زا  اـملع  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسا ، زیاـج  نارگید 

. دنـشاب شیوخ  راتفر  لامعا و  بظاوم  رتشیب  بتارم  هب  دـیاب  مدرم ، يارب  ناـنآ  يرگ  تیادـه  ییوگلا و  هبنج ي  رگید  يوس  زا  مالـسلا و 
ـ  ییامندوخ یباجحدب و  هلمج  زا  نانز ـ  زا  يراتفر  ره  هک  تسا  نیا  مالسا  دنمورین  قطنم  هک  دوش  یم  هدافتسا  يذلا »... عمطیف   » زا ًانمض 

ساسحا و زا  راد و  فدـه  اهنآ  راـتفر  راـتفگ و  دـیاب  دـشاب و  یم  مارح  عونمم و  دـنایورب  مدرم  ياـه  لد  رد  ار  عمط  توهـش و  رذـب  هک 
ًاصوصخ نوگانوگ  داعبا  رد  رورپ  تفع  زاس و  تیبرت  مهم  لماوع  زا  یکی  یهاوخدوخ . تلیذر  زا  هن  دریگب  تأشن  نانآ  یهاوخ  تلیـضف 

ماقم رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  شیوخ  تایح  رد  ود  نآ  نداد  رارق  نیعلا  بصن  لـیذ و  هیآ ي  ود  هب  هجوت  نخـس ، راـتفگ و  هنیمز ي  رد 
وا دزن  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  يراج  نابز  رب  ار  ینخـس  چیه  ناسنا  ٌدیتَع ؛» ٌبیقر  ِهیَدل  ّالإ  ٍلوق  نِم  ُظفلَی  ام  : » دیامرف یم  دـیدهت  رادـشه و 
ررض رب  اضعا ، ریاس  رانک  رد  ناراک  هانگ  نابز  زین  تمایق  رد  ( 29 . ) تسا نآ ـ  نتشون  و  تیرومأم ـ  ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتشرف 

تسد اه و  نابز  تمایق ـ  هک ـ  يزور  نولمعَی ؛» اوناک  امب  مُهلُجرأ  مِهیدیأ و  مُُهتنِسلأ و  مِهیلع  ُدهشَت  موَی  : » دنهد یم  یهاوگ  تداهش و  وا 
(30 . ) دنهد یم  یهاوگ  دنا  هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  هب  نانآ  ياهاپ  اه و 

نردم تیلهاج  میدق و  تیلهاج  رد  ییامندوخ 

شیامن اه و  تنیز  ندرک  راکشآ  اب  دندوبن و  هتسیاش  باجح  شـشوپ و  ياراد  مالـسا  روهظ  زا  لبق  برع  نانز  دش ، نایب  هک  هنوگ  نامه 
ياهروتـسد تایآ و  تشاد و  همادا  زین  مالـسا  نابات  دیـشروخ  یلجت  اب  عضو  نیا  دـندش . یمن  رـضاح  هعماـج  رد  شیوخ  مادـنا  زا  یخرب 

باجح و بوجو  تایآ  لوزن  هنیمز ي  هک  نیا  اـت  دـش ، یم  غـالبا  مدرم  رب  لزاـن و  بساـنم  ياـه  تیعقوم  طیارـش و  رد  جـیردت  هب  یهلا 
تیمها لیلد  هب  اما  دـش . غالبا  نانز  هژیو  هب  مدرم ، هب  تشذـگ  هک  یتایآ  دـش و  هدامآ  یمومع  سلاـجم  هعماـج و  رد  ییاـمندوخ  تمرح 

ندـش نیزگیاج  یهلا و  یناسنا و  نیتسار  یلاـه  شزرا  یهاـبت  یعاـمتجا و  يدرف و  یقـالخا  داـسف  ثعاـب  نآ  هب  یهجوت  یب  هک  عوضوم 
دیکأت دروم  يا  هدنهد  رادـشه  زیمآ و  خـیبوت  نحل  اب  ار  نآ  ًادـجم  ملاع  راگدرورپ  ددرگ ، یم  اهنآ  زا  شزرا  یقلت  یتح  اه و  شزرادـض 
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یم نانآ  هجوتم  ار  باطخ  ص )  ) مرکاربمایپ نانز  ریطخ  صاخ و  تیعقوم  لیلد  هب  دش ـ  هتفگ  لبق  ثحب  رد  هک  نانچ  اما ـ  دهد ، یم  رارق 
ّنُِکتوُیب و یف  َنرَق  و  : » دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ، ناشن  ود  ریت و  کی  حالطصا  هب  دنتـسه و  هیآ  بطاخم  نانز  همه  عقاو  رد  یلو  دیامرف ؛

لزنم زا  ییامندوخ  روظنم  هب  نانز  هک  نیتسخن ـ  تیلهاج  نارود  دـننامه  دـیریگب و  رارق  دوخ  ياه  هناخ  رد  یلوألا ؛» ِهّیلهاـجلا  َنجّربت  ـال 
هکلب دنیـشنب ، هناـخ  رد  یلک  روط  هب  نز  هک  تسین  نیا  نکتویب » یف  نرق   » زا روـظنم  ( 31 . ) دیوشن رهاظ  مدرم  نایم  رد  دـندش ـ یم  جراخ 
تـسا یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  طوقـس  فیعـضت و  لماع  هک  مدرم  نایم  رد  هنانز  ياه  هبذاج  شیامن  ییاـمندوخ و  يارب  هک  تسا  نیا 

یم رفس  هب  ار  دوخ  نانز  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هاوگ  تحارص  هب  مالسا  خیرات  يرهطم : هللا  تیآ  دیهش  داتـسا  لوق  هب  دوشن ، رـضاح 
نوریب هناـخ  زا  ییاـمندوخ  روظنم  هب  نز  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  زا  دوصقم  دومرف . یمن  عنم  هناـخ  زا  ندـش  نوریب  زا  ار  ناـنآ  دـندرب و 

ع)  ) ارهز ترضح  هریـس ي  هک  نانچ  ( 32 . ) تسا رتدـکؤم  رت و  نیگنـس  هفیظو  نیا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نانز  دروم  رد  ًاصوصخم  دوشن و 
شزرا و ندـمآ  نییاپ  اـب  روضح  هن  دنتـشاد ، هناـفیفع  حیحـص و  یعرـش ، روضح  هعماـج  رد  ترورـض ، زاـین و  ماـگنه  هب  هک  دوب  نیا  زین 

گرزب يوناب  نآ  رهظم  نماد  رد  هک  زین  ع )  ) تنیز ترـضح  اه . میرح  اـه و  شزرا  ندـش  لاـمیاپ  فاـفع و  نتفر  نیب  زا  نز ، تیـصخش 
هثداح ي هدـنزاس ي  دیـشخرد و  البرک و ... رد  ياه  شزرا  ظفح  هنافیفع و  روضح  اـب  دوب  هتفاـی  تیبرت  شرورپ و  هنومن  رداـم  مالـسا و 
« جّربت . » دیشخب دهاوخ  دیـشخب و  يونعم  تایح  يرایـشوه و  يرادیب و  عماوج ، هب  تشگ و  ینیـسح  مایق  گرزب  فادها  ظفاح  اروشاع و 

رهاظ مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  هشیمه  اریز  تسا ، هدام  نیمه  زا  زین  دـنلب  ياه  نامتخاس  جرب  تسا . مدرم  ناـیم  رد  ندـش  رهاـظ  ياـنعم  هب 
ص)  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تثعب  زا  لبق  تیلهاج  دـنیوگ ـ  یم  ریـسافت  هک  ناـنچ  یلولا ـ) هیلهاـجلا   ) نیتسخن تیلهاـج  زا  دوصقم  تسا .
مکح و نانز ، باجح  فافع و  عوضوم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوبن  هنادنسپادخ  هنافیفع و  نانز ، شـشوپ  تیعـضو  رـصع  نآ  رد  هک  هدوب 

یباجحدب ییامندوخ و  ییارآدوخ و  هیآ ، نیا  قبط  نیاربانب  دـشاب . یم  یهلا  نایدا  مامت  تعیرـش  اه و  ناسنا  مامت  ترطف  كرتشم  نامرف 
نمـض دنورب . یگنن  نینچ  راب  ریز  دیابن  ناملـسم  نانز  دندوب و  التبم  نآ  هب  میدـق  تیلهاج  رـصع  نانز  هک  تسا  يا  هنالهاج  لمع  نانز ،

تقیقح رد  نیا  تسا و  شیپ  رد  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  دـننامه  يرگید  تیلهاج  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیتسخن  تیلهاـج  هب  ریبعت  هک  نیا 
هب ندـمتم  حالطـصا  هب  رـصع  نیا  تیلهاج  هکلب  دـشاب و  یم  قبطنم  ام  رـصع  اب  ًـالماک  هک  تسا ، میرک  نآرق  ياـه  ییوگ  شیپ  زا  یکی 

دوهشم ارگ  يدام  ندمتم  ياهروشک  برغ و  يایند  رد  نآ  كانتـشحو  رهاظم  هک  تسا  نردم  تروص  هب  یتح  رتدب و  رتدیدش و  بتارم 
نانز زا  یضعب  هتفرگ و  رارق  برغ  لذتبم  گنهرف  ریثأت  تحت  يدودح  ات  زین  ناریا  یمالسا  هعماج  یمالـسا و  عماوج  هنافـسأتم  دشاب . یم 

تریغ هنافیفع و  باجح  بوجو  هراب ي  رد  ملاع  راـگدرورپ  ناـمرف  اـب  تفلاـخم  مالـسا و  ینغ  گـنهرف  یـشومارف  اـب  ناملـسم  نادرم  و 
ماما ناش  راوگرزب  ردپ  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  نانچ  دندیرخ  ناج  هب  ار  نردـم  تیلهاج  گنن  دـنا و  هدـش  هناگیب  گنهرف  وریپ  هنادرم ،

هب ینعی  يرخا ؛ هیلهاج  نوکتس  يا  دندومرف : هک  هدمآ  نینچ  یلوألا ؛» هیلهاجلا  جربت  نجربت  الو  : » ثحب دروم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب
(33 . ) دمآ دهاوخ  يرگید  تیلهاج  يدوز 

یمالسا تما  يورارف  كانرطخ  هرود ي  هس  ییامندوخ و  يدیقال ،

رت فافش  تروص  هب  دشاب ، یم  یهلا  ملع  تیاهن  یب  عبنم  اب  لصتم  یحو و  اب  طبترم  هک  ص )  ) ربمایپ شیامرف  رد  نآرق ، ییوگ  شیپ  نیا 
هرود هب  تبـسن  يا  هرود  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ؛ یم  ارف  ار  یمالـسا  تما  كانرطخ ، رایـسب  هرود ي  هس  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدمآ 

نع اوهنت  مل  فورعملاـب و  وُرمأـت  َمل  مُکبابَـش و  قسَف  مکُءاـسن و  تدـسَف  اذإ  مُِکب  فیَک  دـیامرف : یم  هک  اـج  نآ  تسا ، رت  عـیجف  لـبق  ي 
ای هل : لیقف  فورعملا ؟ نع  متیهن  رکنملاب و  مترمأ  اذإ  مکب  فیک  کلذ ، نم  ُّرـش  و  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  کـلذ  ُنوکی  و  هل : لـیقف  رکنملا ؟
نآ ار  امـش  تسا  هنوگچ  ؛؟ اـفورعم رکنملاو  ًارکنم  فورعملا  متیأر  اذإ  مکب  فیک  کـلذ ، نم  ّرـش  معن و  لاـق  کـلذ ؟ نوکی  هللا و  لوسر 
هب دـینک ؟ یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نآ  لاـح  دـندرگ و  یم  قساـف  امـش  ناـناوج  دـنوش و  یم  دـساف  امـش  ناـنز  هک  یناـمز 
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ياهراک هب  هک  ینامز  ار  امش  دوش  یم  هچ  دوش . یم  زین  نآ  زا  رتدب  دندومرف : ربمایپ  هللا ؟ لوسر  ای  دوش  یم  نینچ  ایآ  دش  هتفگ  ترـضح 
مرکاربمایپ دوش ؟ یم  يزیچ  نینچ  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  زاب  دـیراد ؟ یم  زاب  کین  ياـهراک  زا  دـیهد و  یم  ناـمرف  دـب 

هولج کین  ناترظن  رد  اه  یتشز  دب و  امش  رظن  رد  اه  یکین  هک  نامز  نآ  امش  رب  دوش  یم  هنوگچ  دوش . یم  مه  نآ  زا  رتدب  هلب ، دندومرف :
هب عورـش و  نانز  ندـش  دـساف  زا  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  یبیغ  شیامرف  رد  راوگان  حـلت و  رایـسب  هلحرم ي  هس  نیا  بیترت  ( 34 ( ؟ دنک یم 
اریز تسا ، تقد  روخرد  هک  دشاب  یم  رگیدگی  اب  طبترم  یقطنم و  یعیبط و  ًالماک  دوش ، یم  متخ  اه  شزرادض  اه و  شزرا  ندش  بلقنم 

، نیطایـش هدـنبیرف ي  ياهراعـش  دنـسپ و  لد  ابیز و  ظافلا  بیرف  هلمج  زا  نوگاـنوگ ، لـماوع  رثا  رد  اـهنآ  ناـناوج  صخـالاب  ناـنز  یتقو 
یباجح و یب  رد  ار  دوخ  تیـصخش  يالتعا  یگداوناخ ، حیحـصان  تیبرت  نآرق و  ینغ  گنهرف  زا  يرود  نز ، تمظع  اـب  ماـقم  یـشومارف 
هنادساف و ياه  تکرح  نیلوا  هک  دنتـشادنپ ـ  روما  نیا  لاثما  نارـسپ و  اب  ندش  تسود  هعماج و  رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  یباجحدب و 
كرت و هراب ، نیا  رد  ناملـسم  نادرم  هفیفع و  ناـنز  يوس  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتاـیح  هضیرف ي  یفرط  زا  و  تسا ـ  هناقـساف 
اب هتـشگ و  کیرحت  نانز  هدش ي  هتـشاذگ  شیامن  هب  ياه  هبذاج  رثا  رد  هتـشگ ، رادیب  نانآ  یـسنج  توهـش  هک  ناناوج  تشگ ، شومارف 

همادا ي اب  دندرگ . یم  قساف  ناناوج  دساف و  نانز  هجیتن ، رد  دنتفا و  یم  عورشمان  تاطابترا  تاوهش و  يداو  هب  هزیرغ ، یشکرس  نایغط و 
قـسف ناـنز و  داـسف  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رثا  رد  دـسر . یم  ارف  مود  هرود  مـک  مـک  لوا ، هرود  رد  راوگاـن  ثداوـح  نـیا 

حـبق و هتفاـی و  شیازفا  قسف  داـسف و  رب  تأرج  هرود  نیا  رد  دوـش . یم  مود  هرود  قـقحت  تلع  رما  نیمه  هتفاـی و  همدا  شیازفا و  ناـناوج 
هنوگ هب  دور ؛ یم  نیب  زا  نارـسپ  نارتخد و  طباور  اه و  ییامندوخ  اه و  یباجحدب  رمتـسم  گرزب و  هانگ  هژیو  هب  ناهانگ  زا  یخرب  یتشز 

تمالم یهن و  دروم  رویغ  نارـسپ  فیفع و  نارتخد  باجح  یکاپ و  تفع و  تریغ و  دوش و  یم  رما  یتارکنم  ناـهانگ و  نینچ  هب  هک  يا 
زاب تسین . راک  رخآ  اج  نیا  اما  دریگ ، یم  رارق  نامیالا  فیعـض  تریغ و  یب  ای  تریغ  مک  نادرم  هدروخ و  بیرف  دساف و  نانز  رخـسمت  و 

نالوئـسم ناـبوخ و  يوس  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  كرت  اـب  ًاـصوصخم  مود  هرود ي  رد  عضو  نیا  همادا  شیازفا و  رثا  رد 
فلخان و دنزرف  مود و  هرود  لولعم  هک  موس ، هرود ي  جیردت  هب  یهلا ، گرزب  بجاو  نیا  هب  تبسن  اهنآ  همانراک ي  ندوب  هایـس  هعماج و 
اهداسف و رارمتـسا  ناهانگ ، شیازفا  مالـسا ، بان  گنهرف  زا  ندـش  هناگیب  رطاخ  هب  هرود  نیا  رد  دـیآ . یم  دـیدپ  تسا ، نآ  خـلت  هویم ي 

ناناوج نادرم و  دساف و  نارتخد  نانز و  هژیو  هب  هعماج  دارفا  زا  يرایـسب  لطاب  قح و  صیخـشت  سح  اهلد ، کیرات  یگدولآ و  اه و  قسف 
، اوقت دوش ؛ یم  شزرا  هب  لیدـبت  اه  شزرادـض  شزرادـض و  هب  لیدـبت  اهنآ  رظن  رد  اه  شزرا  ددرگ ؛ یم  نوگرگد  هتفر و  نیب  زا  قساـف 
هدـش و بوسحم  شزرادـض  بیع و  تسا ، ملاع  راگدرورپ  تعاط  تعیرـش و  ترطف و  نامرف  هک  نانز  یمالـسا  باـجح  فاـفع و  اـیح ،
مشخ و تسا و  یهلا  ياهروتـسد  فلاخم  ناسنا و  شنیرفآ  راتخاس و  دض  هک  تفع ، تریغ و  نادقف  ای  فعـض  یباجحدـب و  يراگنلو و 

باذـج نیواـنع  نیا  ریاـظن  يرکف و  نشور  يدازآ و  تیـصخش و  هناـشن ي  شزرا و  کـین و  دزورفا ، یمرب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  بـضغ 
نارتخد دوش و  یم  باسح  تعاجش  هناشن ي  ینامرهق و  تمالع  هدش و  هدرمـش  راختفا  لادم  نارـسپ  نارتخد و  یتسود  دوش . یم  هدرمش 

لاعتم و دنوادخ  زا  تعاطا  توهـش و  سوه و  رب  هبلغ  رد  یحو ، لقع و  زا  ماهلا  اب  ار  دوخ  ینامرهق  راختفا و  هک  ایح  تفع و  اب  نارـسپ  و 
هداس رخسمت  دروم  درـس و  حالـس  فده  دنیوج ، یم  يرود  دوخ  فنـص  مه  ریغ  اب  یتسود  زا  دنناد و  یم  نیتسار  ياه  شزرا  زا  يوریپ 

اما دـننک ، یم  یفرعم  گـنهرف و ... یب  ندـمتمریغ ، قفوماـن ، هداـتفا ، بقع  عـجترم و  هضرع ، یب  لـُّما ، دارفا  هـتفرگ و  رارق  لـفاغ  ناـحول 
ار دوخ  هتفرگرارق و  قطنم  لـیلد و  یب  هنـالهاج و  تاـئاقلا  ریثأـت  تحت  زین  اـیح  اـب  كاـپ و  ناوجون  ناوج و  نازیزع  زا  یـصعب  هنافـسأتم 

هدننک تمالم  نادرخبان  شنزرـس  رخـسمت و  زا  دنریگ و  رارق  یناطیـش  تائاقلا  ریثأت  تحت  دیابن  هاگ  چیه  تقیقح  لها  هک  نیا  اب  دنتخاب .
دـسرب اج  نادب  ناناوج  نادرم و  نانز و  زا  یـضعب  راک  هک  تسا  فسأت  بجعت و  ياج  ردـق  هچ  ( 35 «. ) ٍمئال َهمول  َنوفاخَیالو  « ؛ دنـسارهن

ییایح و یب  دـنوش و  نانآ  دورطم  یهلا  عیطم  ناگدـنب  ناکاپ و  هدـش و  یقلت  بیع  مرج و  نانآ  دزن  لاـعتم  دـنوادخ  تعاـط  یکاـپ و  هک 
! دشاب یتیصخش  یگنهرف و  يرکف و  دشر  هناشن ي  دنم و  شزرا  اهنآ  دزن  نابرهم  يادخ  اب  تفلاخم 
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یتسه لمُا  وت 

فسا ینالوط و  ارجام  دراد  یم  ناونع  وا  دش . لاوئس  دناب  نآ  رد  روضح  تلع  صوصخ  رد  يو  زا  ریگتسد و  داسف  دناب  کی  رد  يرتخد 
سرد سالک  هسردـم و  طیحم  رداَما  مدـمآ ، یم  رامـش  هب  هداس  بوجحم و  هناخ  طـیحم  هسردـم و  رد  درک : عورـش  هنوگنیا  تسا و  راـب 

ياه یتراپ  رد  تکرـش  هناخ ، هسردـم و  زا  جراـخ  لـئاسم  زا  زور  ره  ناـنآ  مدوب و  نازومآ  شناد  زا  یـضعب  راـجنهان  ياـهراتفر  دـهاش 
ياـه کـلتم  اـب  متـسج  یم  يراز  یب  ناـنآ  زا  هک  نم  دـندرکیم . وـگو  تفگ  نارـسپ و ... اـب  طاـبترا  ناـبایخ و  رد  ندز  هـسرپ  فـلتخم ،

هب راب  دنچ  هتـشاذگرثا و  نم  رد  اهنآ  ياه  فرح  مکمک  مدیدرکیم . هجاوم  یعامتجا »  زا  هدناماو   » و یتسه »  لما  وت   » هلمج زا  نوگانوگ 
رورم هب  متفر . دوب  یلابا  دارفا ال  ددرت  لحم  بلغا  هک  يراجت  ياه  عمتجم  اه و  نابایخ  زا  یضعب  هب  بارطضا  سرت و  اب  هارمه  نانآ  قافتا 

، موش حراخ  ندوب  لما  حالطصا  هب  تلاح  زا  منامن و  بقع  مناتـسود  زا  هک  نیا  يارب  مداد و  یتارییغت  شیوخ  يرهاظ  تیعـضو  رد  نامز 
تیاهن رد  مدش و  قالخا  تفع و  یفانم  لئاسم  هب  هدولآ  مدروآ و  رد  يدرجم  ياه  هناخ  زا  رس  همادا ، رد  هتخیر و  یتسود  حرط  يرسپ  اب 

هظحل کی  ییوجزاب ، قیقحت و  لحارم  یمامت  رد  هدربمان  متـشگ . يرامیب  راچد  عورـشمان  تاطابترا  رثا  رد  طـبترم و  داـسف  دـناب  کـی  اـب 
یب رتخد  دنچ  کیرحت  رثا  رد  ار  دوخ  دنموربآ  مارآ و  یگدـنز  ارچ  هکدروخ  یم  هطبغ  تخیر و  یم  کشا  بترم  تشادـن . رارق  مارآ و 

ییاـسراپ و يراد ، نید  ياـنعم  هب  لَـمأ »   » رگا یتسار  هب   1. تسا هداد  تسد  زا  بذاـکو  تقوم  ینارذـگ  شوخ  ندروآ  تسد  هب  اوـقت و 
گرزب و تفارـش  کـی  هکلب  دوـب ؛ ردـخمداوماب 1  هزرابم  یماظتنا  يورین  تنواـعمرددوجوم  هدـنورپ  دـهاوخن 1. بیع  نیا  تـسا  فاـفع 
یمالـسا و ینآرق و  ینغ  گـنهرف  زا  ندوب  رود  یتیـصخش ، يرکف و  لالقتـسا  نتـشادن  راـب  ناـیز  بقاوع  تسا  نیا  تسا . نیرفآراـختفا 

میرک نآرق  هک  نیا  اب  دـشاب . یم  دایتعا و ... داسف و  یـسنج و  تافارحنا  هشیر  هک  ییاه  یتسود  ییاسراپ ؛ اوقت و  دـقاف  ناتـسود  اب  طابترا 
لالز همشچرس  اهنت  لاعتم ، دنوادخ  دای  زا  ار  یمدآ  تسا و  ینمشد  اهنآ  تقیقح  هک  هدومرف  دزشوگار  ملاسان  ياه  یتسود  هنوگَنیا  رطخ 

یتخبدب و هنیمز  دنام و  یم  ماک  هنشت  ناسنا  هجیتن  رد  دنراد ، یم  زاب  تداعس  تیصخش و  يالتعا  لماکت و  لماع  هناگی  شخب و  تایح  و 
هدوب تیناسنا  اوقت و  ساسا  رب  هک  ییاه  یتسود  زج  ددرگیم ، نشور  اهنآ  ینمـشد  نیا  ترخآ  يارـس  رد  اذـل  ددرگیم : مهارف  وا  تکاله 

هیآ (43  ) فرخز .1 نایاسراپ . رگم  دن ، رگید  دکی  نمشد  زور  نآ  رد  ناتـسود  َنیُِقَتُملآ ؛) ألِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهـضَعب  ٍِذئَمْوی  ُءاّلِخَألآ  : ) تسا
.67

خیرات رد  ناربکتسم  درس  حالس 

سدـقم راونا  ناربمایپ و  ربارب  رد  موهوم  قطنم  نیا  هک  دـنک  یم  نآ  زا  تیاکح  خـیرات  تسین ، يا  هزاـت  عوضوم  درـس  حالـس  زا  هدافتـسا 
. تسا هتـشاد  دوـجو  ینامـسآ  ياهروتـسد  تاـیآ و  هراـب ي  رد  یتـح  اـهنآ و  بتکم  نیتـسار  ناوریپ  مالـسلا و  مـهیلع  موـصعم  هدراـهچ 

هراب رد  نانآ  حالس  دندرک ؛ یم  هدافتسا  درس  حالس  زا  ناشموش ، دصاقم  هب  ندیسر  تهج  مرگ ، حالس  زا  لبق  خیرات  لوط  رد  ناربکتسم 
ربارب رد  ( 36  ) تسا هدوب  سحن  رعاش و  نهاک ، نونجم ، رحاس ، هب  تمهت  ازهتسا ، رخـسمت و  راکنا ، بیذکت و  لیبق  زا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا 
دارفا ار  نانآ  دندرک و  یم  دروخرب  یهارمگ  هب  تمهت  وربا و  نتخادنا  الاب  مشچ و  هراشا  هدـنخ و  اب  ریقحت  رخـسمت و  اب  مه  كاپ  نانمؤم 

تامیلعت هناسفا و  تافارخ و  زین  ار  یهلا  ماکحا  تایآ و  هک  نانچ  مه  ( 37 ( ؛ دنتسناد یم  سحن  رکف و  هاتوک  هاگآان ، نیبرهاظ ، هیامورف ،
داجیا هشیر ، زا  دیحوت  نید و  وحم  هنادرخبان ، شور  نیا  رد  نانآ  فادها  ( 38 . ) دندرک یم  ازهتسا  ار  اهنآ  یفرعم و  ینامسآ ـ  هن  يرشب ـ 
لـسن رد  دـیدرت  کش و  داجیا  ناحول ، هداس  يزغم  يوش  تسـش و  ناوریپ و  نامیا  رد  لزلزت  ینید ، يالاو  فادـها  هار  رـس  رب  تالکـشم 

موهوم و نیوانع  رابکتـسا و  هریت  ربا  هاگ  چـیه  اما  تسا . نینچ  زین  هزورما  هدوب و  نارگید ، ندروآ  نامیا  زا  تعناـمم  ناوج و  هتـساخون و 
تکاله ای  ازهتـسا  ینادرگرـس و  ییاوسر و  اـب  هکلب  دـناشوپب ، ار  تقیقح  قح و  دیـشروخ  ناـبات  هرهچ  هشیمه  يارب  هتـسناوتن  ساـسا  یب 
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ياه سایقم  رون  دش و  دنهاوخ  هدش و  هتخیر  خیرات  ناد  هلابز  هب  نانآ  دوخ  هارمه  هب  نیوانع  نیا  اهنآ  هدروخ  بیرف  ناوریپ  ناربکتـسم و 
دروم نانآ  ناگدـش  لاـفغا  ناربکتـسم و  ناـمه  زین  ترخآ  رد  ( 39 .) دوش یم  هدـش و  اـه  هشیدـنا  راـکفا و  رگ  نشور  تلیـضف ، شجنس 

نارتخد ًاصوصخ  مالسا ؛ تبکم  نیتسار  ناوریپ  هزورما  ساسا  نیا  رب  ( 40 . ) دوب دهاوخ  اهنآ  هاگیاج  منهج  هتفرگ و  رارق  نانمؤم  رخـسمت 
بیرف هک  دنـشاب  بظاوم  دیاب  دـنا ، هتفرگ  رارق  نامز  ناراکم  رابکتـسا و  هناتفـص  هبور  هنادرمناوجان و  ياه  همجه  عاونا  دروم  هراومه  هک 
ّکبر نِم  ُّقَحلا  : » دوش یم  رداص  ناشراگدرورپ  هیحان  زا  تقیقح  قح و  هشیمه  هک  دنهدن  هار  لد  رد  دیدرت  کش و  و  دـنروخن ، ار  نانآ 
نوریب زارفارس  یهلا  نومزآ  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  زا  دادمتسا  تماقتسا و  ربص و  هیاس ي  رد  دننک  یعـس  ( 41 «. ) نیرتمملا نِم  ّننوکت  الف 

یناـکاپ هژیو  هب  خـیرات ـ  ناـکین  نوچ  مه  و  ( 42 «. ) نولوقی ام  یلع  ربصإ  : » دـیامرف یم  ص )  ) ربمایپ هب  ناحبـس  يادـخ  هک  ناـنچ  دـنیآ ؛
تفع مرج  هب  هک  وا  نماد  كاپ  كاپ و  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  طول  ترضح  مالسلااهیلع و  میرم  ترـضح  و  ع )  ) فسوی ترـضح  دننامه 
خیرات هنحـص  اهلد و  نامـسآ  رد  ناشدای  مان و  هتـشگ و  زوریپ  ماجنارـس  اما  دندش ، موکحم  دیعبت  نادـنز و  هب  ای  دورطم  نامیا ، یکاپ و  و 

راکزیهرپ اوقت و  اب  دارفا  اب  يزوریپ  تبقاع و  هک  ارچ  دنیامن ، طبـض  تبث و  تمظع  هب  خیرات  رد  ار  دوخ  مسا  دـشخرد ـ ، یم  هشیمه  يارب 
ال : » دوب دنهاوخ  ناراک  نایز  زا  هدش و  ادخ  نید  دوخ و  نانمـشد  اب  هارمه  ادص و  مه  تروص  نیا  ریغ  رد  ( 43 « ) نیقّتملل ُهبقاعلاو  : » تسا
رد دنچ  ره  دندرک ـ  بیذکت  ار  ادـخ  ياهروتـسد  تایآ و  هک  شابن  اهنآ  زا  نیرـساخلا ؛» نم  نوکتف  هللا  تایِاب  اوبّذـک  نیذـّلا  نِم  َّننوکت 

(44 . ) دوب یهاوخ  ناراک  نایز  زا  هک  یلمع ـ  بیذکت  ینعی  لمع  ماقم 

اه شزرا  تخانش و  رازبا  ندش  نوگرگد  یتسرپاوه و 

یعطق ياه  لیلد  حیحص و  تخانـش  زا  شنیرفآ ، فده  يوس  هب  تکرح  هنادنمدرخ و  یگدنز  رد  هک  يدارفا  نیب  هسیاقم  رد  میرک  نآرق 
زییمت و تردق  قیاقح و  صیخـشت  رازبا  فده ، یـشومارف  یتسرپاوه و  هانگ و  رارکت  رثا  رد  هک  یهورگ  دـنرادروخرب و  یعرـش  یلقع و 
ماهوا و اهایؤر و  اب  فرحنم و  تقیقح ، زا  دنتـسین و  اـه  تیعقاو  تخانـش  صیخـشت و  هب  رداـق  هداد و  تسد  زا  ار  لـطاب  قح و  کـیکفت 

لیلد هک  یـسک  ایآ  مهءاوهأ ؛» اوعّبتاو  هلمع  ُءوس  هل  نّیُز  نمک  ّهبر  نِم  ٍهنّیب  یلع  ناک  نمفأ  : » دیامرف یم  دننک ، یم  یگدنز  چوپ  تالایخ 
ـ  یناسفن ياهاوه  زا  يوریپ  هدـش و  نییزت  ابیز و  شرظن  رد  شلمع  یتشز  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دراد ، شراگدرورپ  فرط  زا  ینـشور 

یم هنادـنم  تداعـس  اراوگ و  یگدـنز  زمر  هک  زاس ، تشونرـس  یتاـیح و  عوضوم  نیرت  مهم  ( 45 . ) دـنک یم  یقطنم ـ  ریغ  ياه  هتـساوخ 
و لایخ ـ  لقع و  بلق و  ینورد ـ  تخانـش  ارزبا  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  فدـه ، نیا  ققحت  يارب  تسا . تایعقاو  اب  طابترا  تخانـش و  دـشاب ،
هب دوش  یم  ثعاب  اهنآ  زا  اجب  عقوم و  هب  هدافتـسا  تسا . ناهج  قیاقح  اب  ناسنا  یطابترا  لپ  رازبا  نیا  دومن . زهجم  رهاظ ـ  ساوح  ینوریب ـ 

شزرا و لـطاب و  قح و  صیخـشت  تاـیعقاو و  تخانـش  رب  ناـسنا  ییاـناوت  دـندرگ و  رت  قیقد  رت و  يوـق  هتفاـی و  دـشر  شرورپ و  جـیردت 
نیب عقاو  لقع ، رادـیب و  نادـجو ، كاپ و  یمدآ  بلق  هک  زاغآ ـ  رد  اهنآ ، زا  ناـسنا  تسرداـن  يرادرب  هرهب  اـما  دـبای . شیازفا  شزرادـض 
هتفر نایم  زا  رارکت  رثا  رد  لمع ، یتشز  حبق و  جیردت  هب  هک  دوش  یم  نادجو  باذع  راچد  هتشگ و  تحاران  هانگ ، باکترا  ماگنه  تسا ـ 

بیرف هیجوت و  اسب  هچ  یتوافت و  یب  هلحرم ي  هب  ار  ناـسنا  نآ ، هب  تداـع  رارمتـسا و  دوش . یم  یگنر  مک  نادـجو  باذـع  یتحاراـن و  و 
لدع همکحم  نیلوا  هک  نادجو  باذع  زا  دور و  یم  نیب  زا  شرظن  رد  تسیاشان  لمع  نآ  یتشز  حبق و  هک  يروط  هب  دناسر ؛ یم  نادجو 
هاـنگ هب  رتـشیب  نتـشیوخ ، هب  تشگزاـب  هبوت و  هّبنت ،  ياـج  هب  دور  رتارف  زین  رادـقم  نیا  زا  رگا  دوش . یم  اـهر  تسا  یمدآ  نرود  رد  یهلا 

ابیز و شرظن  رد  توهش ، سوه و  اب  ندوب  گنهامه  رطاخ  هب  هانگ ، تشز و  لمع  نآ  هدش و  نوگرگد  وا  صیخـشت  سح  ددرگ ، هدولآ 
یجیردت یشکدوخ  لوغشم  هک  دناد  یمن  اما  درادنپ ، یم  یتیـصخش  يرکف و  دشر  هناشن ي  شزرا و  کی  ار  نآ  دنک و  یم  هولج  بوخ 

یم مه  وا  یتحاران  ثعاب  اسب  هچ  هدوبن و  راذـگرثا  وا  رد  زین  نارگید  تحیـصن  هظعوم و  ًالومعم  یتلاـح  نینچ  رد  تسا ؛ یناور  یحور و 
رد راکـشآ  ینلع و  لکـش  هب  هاـنگ  رگا  لاـح  درادـنپ . یم  کـین  قح و  ار  دوخ  تشز  لـمع  راـک و  تسرد  قُحم و  ار  دوـخ  اریز  ددرگ ،

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ماگ یجیردت و  تروص  هب  تیناسنا  راتـشک  یحور ، یجیردت  یـشکدوخ  رب  هوالع  نانز ، ییامندوخ  ییارآدوخ و  دننامه  دـشاب ؛ عامتجا 
ـ  همه تیناسنا  تیصخش و  نید و  هب  مک  مک  دنکن ، يریگولج  یسک  دوش و  ماجنا  راکشآ  هانگ  رگا  اریز  تفای ، دهاوخ  ققحت  زین  ماگ  هب 
َمل ًاّرِـس  ُدبعلا  اِهب  لِمع  اذإ  هیـصعملا  ّنإ  دندومرف : ص )  ) مرکاربمایپ ناشراوگرزب  دج  زا  لقن  هب  قداص  ماما  دز . دـهاوخ  ررـض  یلیلق ـ  زج 
ررض وا  هب  طقف  دهد ، ماجنا  یناهنپ  ار  هانگ  ناسنا  هک  یماگنه  ًاملسم  هّماغلا ؛ ِتّرضأ  ِهیلع  ّریُغی  مل  ًهینالع و  اهب  لمع  اذإ  و  اهِلماع ، ّالا  ُّرُضَت 

وا يولج  دنزرون و  یـسومان  ای  ینید  تریغ  هعماج  دارفا  دوشن ـ هدیزرو  تریغ  بکترم و  مدرم  نیب  رد  اراکـشآ  هک  ینامز  یلو  دـنز ، یم 
کلذ و  دنیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  سپـس  دنز . یم  ررـض  هعماج  دارفا  همه ي  هب  هانگ  نآ  دـنریگن ـ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  ار 

راوخ ریقحت و  ار  یهلا  نید  دوخ ، راکـشآ  هانگ  رثا  رد  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  هللا ؛ هوادَع  لها  ِِهب  يدتقی  ِهللا و  نید  ِهلمِعب  ُّلُِذی  ّهنإ 
قح ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  انعمرپ  رایـسب  ثیدـح  نیا  ( 46 . ) تسا هدرک  رادتقا  عورـشم  ریغ  لمع  نیا  رد  دـنوادخ  نانمـشد  هب  هدومن و 
رب بیـسآ  رب  هوالع  تروص  نیا  ریغ  رد  دـناشکب . هعماج  هب  ار  دوخ  تشز  لمع  لوقعمریغ )  ) يدازآ لثم  يا ، هناهب  رادـنپ و  ره  هب  درادـن 

دـنوش و یم  هدولآ  تسا ـ  نید  فالخ  رب  هک  لمع ـ  نآ  هب  هعماج  دارفا  اریز  دـنز ، یم  هبرـض  زین  نآ  تیونعم  تناید و  هعماج و  هب  دوخ ،
دزن رد  زین  نید  غورفرپ  هرهچ ي  دوش و  یم  ناهانگ  زا  يرایـسب  هب  یگدولآ  زاغآرـس  یگدولآ  نیا  دوش و  یم  یقلت  شزرا  کی  اـسب  هچ 
یم لزلزتم  تیناسنا  ساسا  دوش و  یم  هدیـشک  اوزنا  ریقحت و  هب  لاعتم  دـنوادخ  گرزب  نید  بیترت  نیدـب  دـش و  دـهاوخ  فیعـض  هعماج 

هک ینید  نامه  هک  ارچ  دنیرگ ، یم  جع )  ) يدهم ماما  ترـضح  نآ ، بحاص  مالـسا و  تبرغ  يارب  ناکاپ  ناکین و  هک  تساج  نیا  ددرگ .
ریقحت و لماع  ًالمع  نانآ  زا  یـضعب  هزورما  درک ، ایحا  ار  نانز  هدـش  لاـمیاپ  قوقح  تیناـسنا و  تیـصخش  دوخ ، نیرفآ  راـختفا  عولط  اـب 

نییآ ادخ و  هب  تبـسن  هتفرگ و  هلـصاف  نید  زا  دوش ، رود  تیناسنا  زا  دوش و  التبم  سوه  هانگ و  هب  هعماج  هزادنا  ره  دنا ! هدـش  نآ  ياوزنا 
رد زج  یهلا  یناسنا و  لیاضف  تیناسنا و  تسا و  تیناسنا  نییآ  مالسا  نید  هک  ارچ  تسا ، هدرک  تنایخ  یبدا و  یب  نتشیوخ ، وا و  گرزب 

خاروس ار  دوخ  ياپ  ریز  دـهاوخب  يدازآ  هناهب  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  یتشک  دـننامه  هعماج  نیاربانب  دـنک . یمن  ادـیپ  ققحت  مالـسا  وترپ 
هک دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  درب . یم  ورف  گرم  ایرد و  ماک  رد  ار  همه  هدـش و  همه  یتشک و  دراو  بآ  دـنوشن  وا  عناـم  نارگید  دـنک و 
نآ اب  یبرغ ، ياهروشک  زا  یخرب  رد  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ نآ  جّورم  تیناسنا و  نید و  زا  تسارح  تیامح و  یمالـسا  شـشوپ  تقیقح 
هاگ نآ  دـنزرو . یم  تعنامم  یتلود  ياـه  لغـش  سرد و  ياـه  سـالک  رد  ناملـسم  هبجحم  ناـنز  نارتخد و  روضح  زا  هدرک و  تفلاـخم 

رازبا دوش و  هدولآ  اه  یتسرپاوه  ناهانگ و  عاونا  هب  هکلب  هاـنگ ، کـی  هب  هن  یتدـم  ناـسنا  هک  دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  یتخبدـب  تبیـصم و 
اه و سوه  لطاب و  روما  رد  ندیشیدنا  هب  ار  لایخ  لقع و  هوق  هک  نیا  لثم  دزادنیب ؛ راک  هب  یفارحنا  لطاب و  ياهریسم  رد  ار  دوخ  تخانش 

یناویح زیارغ  مادختـسا  هب  زین  ساوح  اضعا و  ریاس  دهد و  تداع  مارح  تشز و  ياه  یندینـش  اه و  یندید  هب  ار  شوگ  مشچ و  تاوهش ،
ار دوخ  لادتعا  تمالس و  جیردت  هب  رکف ، بلق و  دراذگ ؛ یم  وا  تخانش  صیخشت و  رازبا  يور  يدب  رایسب  راثآ  تروص  نیا  رد  دنیآرد ؛
تخانـش و يولج  یقالخا  لیاذر  تلفغ و  سوه و  ياه  هدرپ  هدرک و  هایـس  ار  وا  بلق  ناهانگ ، راـثآ  دـندرگ ؛ یم  راـمیب  هداد و  تسد  زا 

قح شوگ  نیب و  قح  مشچ  نازیم  نامه  هب  هاگ  نآ  دندرگ . یم  اه  تیعقاو  هرهچ ي  هدهاشم ي  عنام  دنریگ و  یم  ار  لقع  حیحص  كرد 
يا هنوگ  هب  درادنپ ؛ یم  شزرا  ار  اه  شزرادض  شزرادض و  ار  اه  شزرا  مک  مک  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  يوگ  قح  نابز  اونش و 

نداد تسد  زا  ناهانگ و  رب  رارـصا  رثا  رد  هک  یناسنا ، یهلا و  ياه  شزرا  ینوگرگد  دـنک . یم  راـختفا  دوخ  تشز  لاـمعا  هب  یهاـگ  هک 
ياه ههار  یب  یکیرات  رد  ّریحت  و  ( 47  ) زیمآ تبکن  تخـس و  یگدنز  زج  يا  هجیتن  ایند  رد  دوش ، یم  لصاح  صیخـشت  رازبا  ياه  تمعن 

دیدـهت ار  راک  هنگ  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  نیرت  كانرطخ  نیا  تساد و  دـهاوخن  نآرق  نید و  ماکحا  تایآ و  بیذـکت  راکنا و  تایح و 
اوناک هللا و  تایِآب  اوبّذک  نأ  يؤُّسلا  اُؤاسأ  َنیذـّلا  ُهِبقاع  َناک  ُمث  : » دـیامرف یم  هداد و  رادـشه  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هک  نانچ  دـنک ؛ یم 

ار اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  دنوادخ  تایآ  هک  دیسر  اج  نآ  هب  دندش  یم  بکترم  دب  لامعا  هک  یناسک  ماجنارـس  سپـس  نُؤزهَتـسَی ؛» اهب 
راثآ هدرک و  حوصن  هبوت ي  رافغتـسا و  ًاعیرـس  هانگ  زا  سپ  ناسنا  دنک  یم  شرافـس  زیزع  مالـسا  رگا  ( 48 . ) دنتفرگ رخسمت  ازهتـسا و  هب 
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الب لوزن  تیـصخش ، یهابت  لماع  هک  هبوت  ریخأت  فیوست و  زا  دیامن و  فرطرب  هداد و  وش  تسـش و  هبوت  بآ  اب  لد  بلق و  زا  ار  نآ  ءوس 
حبق و هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دیامن ، يراددوخ  ًادج  هدش ، اه  تلم  دارفا و  زا  يرایسب  رد  تکاله  گرم و  ماک  رد  نتفرگرارق  باذع و  و 
زا دـنوشن و  نوگژاو  ای  رامیب  زییمت ، هوق ي  تخانـش و  رازبا  هصالخ  دـنکن و  هولج  اـبیز  کـین و  اـی  دورن و  نیب  زا  وا  رظن  رد  هاـنگ  یتشز 

ار زیارغ  ناوت  یم  یهلا  ياوقت  ینید و  تفرعم  يوق و  نامیا  هیاـس ي  رد  طـقف  نیارباـنب  دـندرگن . مرحم  یحور  لـماکت  یناـسنا و  تاـیح 
زا درب و  نیب  زا  دنتـسه  اه  تیعقاو  تخانـش  لقع و  هدـید  عناوم  هک  ار  یقالخا  لیاذر  تاوهـش و  اه و  سوه  یناملظ  ياه  هدرپ  لیدـعت و 

یهلا و لدـع  همکحم ي  زا  سرت  وا و  ياـقل  قوش  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  تبحم  اریز  دومن ، هنیهب  یحیحـص و  يرادرب  هرهب  تخانـش  رازبا 
تیناسنا لیصحت  سفن و  بیذهت  اه و  یتشز  زا  هدنرادزاب  لماوع  ایلوا ، اب  ینیشن  مه  تشهب و  هب  قایتشا  خزود و  شتآ  تمایق و  ییاوسر 

ترخآ هب  نامیا  هک  یناسک  ًاملـسم  نوهمعَی ؛» مهَف  مُهلامعأ  مَهل  انّیز  هرخـآلِاب  نونمُؤی  ـال  نیذـّلا  ّنإ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  اذـل  تسا .
هک هزادـنا  ره  هب  ( 49 . ) دنـشاب یم  نادرگرـس  ریحتم و  یگدـنز  رد  هشیمه  هجیتن  رد  میهد  یم  تنیز  اهنآ  يارب  ار  ناشدـب  لامعا  دـنرادن 
ـ  یلمع رفک  دشاب ـ  ناکرـشم  رافک و  گنر  مه  هیبش و  تسیاشان  راتفر  قالخا و  رد  دشاب و  فیعـض  تفرعم ، نامیا و  رد  ناملـسم  ناسنا 

ندـید بوخ  ابیز و  دـب و  لامعا  نداد  تنیز  هتبلا  دوب . دـهاوخ  هیآ  لومـشم  هدـش و  شیوخ  تشز  لامعا  نییزت  راـتفرگ  نازیم  ناـمه  هب 
یب تلفغ و  ياه  هدرپ  داجیا  ناهانگ و  نیغورد  ياه  هبذاج  عاونا  ربارب  رد  یگتخابدوخ  موادـت  رارکت و  هجیتن ي  لـمعلا و  سکع  اـهنآ ،
دهد یم  تبسن  دوخ  هب  ار  نییزت  نیا  دنوادخ  رگا  دشاب و  یم  بلق  لقع و  ناگدید  ربارب  رد  تشز  تافص  رگ و  ناریو  تاوهـش  يربخ و 

یف ّرثؤم  ـال  : » دوش یم  وا  هب  اـهتنم  وا و  نذا  هب  يزیچ  ره  ریثأـت  دـشاب و  یم  شنیرفآ  ماـظن  رد  بابـسالا  ببـسم  وا  هک  تسا  تهج  نآ  زا 
یعیبط و ًالماک  رما  کی  نیا  تسا . هداد  رارق  لیاذر  ناهانگ و  رب  دایز  ارـصا  رارکت و  رد  ار  تیـصاخ  نیا  لاـعتم  يادـخ  هللا .» ّـالا  دوجولا 
. دور یم  تسد  زا  جـیردت  هب  اـجبان  هدافتـسا  رثا  رد  افوکـش و  تسرد ، يرادرب  هرهب  رثا  رد  ییاـناوت ، دادعتـسا و  عون  ره  هک  تسا  یقطنم 

زات تخات و  يارب  ار  نادیم  هدرک و  هنیفد  ار  ترطف  هایـس و  ار  بلق  ریـسا و  ار  لقع  یناسناریغ ، تافـص  قالخا و  ناهانگ ، ماجنا  رارمتـسا 
هولج تشز  دب و  ناسنا  رظن  رد  يراتفر  یقالخا و  ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  هجیتن  رد  دـنک ، یم  زاب  یناطیـش  ياه  هسوسو  یناویح و  زیارغ 

اه و ینادان  یکیرات ، رد  هتـشگ و  هاتوک  یگدنز  قیاقح  زا  شتـسد  اذل  دنیب ، یم  دـنم  شزرا  بوخ و  ار  اه  یتشز  اه و  يدـب  دـنک و  یم 
يور هب  ار  حور  هزاورد ي  هک  دـشاب  یم  وا  تشز  لامعا  ناـسنا و  دوخ  نییزت ، نیا  لـماع  رّـصقم و  نیارباـنب  ددرگ . یم  ناریح  اـه  یتسپ 

تبـسن یناسفن  ياهاوه  شکرـس و  سفن  ای  ناطیـش  هب  لامعا  تنیز  تایآ ، رثکا  رد  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدرک  زاب  ناهانگ  اه و  ناطیش 
. تسا هدش  هداد 

 : اه تشون  یپ 

عوضوم ج10، هـمکحلا ، نازیم  - 4 هیآ 20-21 . (41  ) تلصف - 3 هیآ 19 . (40  ) رفاغ - 2 هیآ 32 . (33  ) بازحا - 2 هیآ 31 . (24  ) رون - 1
ج5،ص521؛ یفاک ، ر.ك : - 7 هیآ 151 . (2  ) هرقب - 6 یبصع . یناور و  ياه  لالتخا  داجیا  رد  یباجحدب  ياهدـمآ  یپ  ثحب  رد  - 5 رظن .
ص،435 ج14 ، هنومن ، ریـسفت  ج15،ص116 ؛ نازیملا ، ریـسفت  ج14،ص139 ؛ هعیـشلا ، لئاسو  ر.ك : - 8 ج15،ص116 . نازیملا ، ریسفت 

ریسفت - 12 هیآ . لـیذ  ج2،ص196 ، یمقلا ، ریـسفت  - 11 هیآ 59 . (33  ) بازحا - 10 هیآ . لـیذ  ج7 ، ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  - 9 440و ...
-16 رون . هروس  هیآ 60 ، لیذ  ج7 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 15 نامه . - 14 هیآ . لیذ  یبطرق ، ریسفت  - 13 هیآ . لیذ  ج3،ص559 ، فاشک ،

دوه - 20 ص438 . لامج ، لـالج و  هنیآ  رد  نز  - 19 ص22 . ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 18 هیآ 17 . (39  ) رمز - 17 ج1،ص98 . جاجتحا ،
تلصف - 25 هیآ 35 . (36  ) سی - 24 تمکح 324 . هغالبلا ، جـهن  - 23 هیآ 31 . (24  ) رون - 22 هیآ 23 . ناـمه ، - 21 هیآ 22-20 . (11)

رون - 30 هیآ 18 . (50  ) ق - 29 هیآ 32 . (33  ) بازحا - 28 هبطخ 157 . هغالبلا ، جـهن  - 27 هیآ 36 . (17  ) ءارسا - 26 هیآ 20-21 . (37)
، یفاک عورف  - 34 هیآ . لـیذ  ج2،ص193 ، یمقلا ، ریـسفت  - 33 ص155 . باجح ، هلئـسم  - 32 هیآ 33 . (33  ) بازحا - 31 هیآ 24 . (24)
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هیآ 30-29؛ (52) روط هیآ 52 ؛ (51  ) تایراذ هیآ 11 ؛ (15  ) رجح هیآ 44-42 ؛ (22  ) جح ر.ك : - 36 هیآ 54 . (5  ) هدئام - 35 ج5،ص59 .
ر.ك: - 38 هیآ 131 . (7  ) فارعا هیآ 27 ؛ (11  ) دوه هیآ 32-30-29 ؛ (83  ) نیففطم هیآ 24 ؛ (2  ) هرقب ر.ك : - 37 هیآ 131 . (7  ) فارعا

هیآ (15) رجح هیآ 15 ؛ (2  ) هرقب - 39 هیآ 57 . (5  ) هدئام هیآ 65 ؛ (9  ) هبوت هیآ 47 ؛ (43  ) فرخز هیآ 25-24 ؛ (74) رثدم هیآ 24 ؛ (16  ) لحن
سنوی - 41 و ... هیآ 106و107 ؛ (18  ) فهک هیآ 35-33 ؛ (45  ) هیثاـج 34 ؛ هیآ (83  ) نـیففطم ر.ك : - 40 هیآ 136و ... (7  ) فارعا 74 ؛

، راونالاراحب - 46 هیآ 14 . (47  ) دمحم - 45 هیآ 95 . (10  ) سنوی - 44 هیآ 128 . (7  ) فارعا - 43 هیآ 17 . (38  ) ص - 42 هیآ 94 . (10)
هیآ 4. (27  ) لمن - 49 هیآ 10 . (30  ) مور - 48 هیآ 124 . (20  ) هط - 47 ج100،ص78 .

یباجحدب يدیقال و  نالطب  باجح و  تیناقح  تخانش  ياه  هویش  متشه : لصف 

هراشا

ندش ور  هب  ور  ناهج و  یگدنز و  قیاقح  تخانش  یگدنز ، رد  الاو  فده  نتشاد  اراوگ و  یقطنم و  یناسنا ، تایح  هب  ندیـسر  هار  هناگی 
، دزاس یم  رود  دـنمفده  ینالقع و  تایح  زا  ار  درف  دوش و  یم  یگدـنز  یطاشن  یب  یخلت و  ثعاب  هچ  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  تساـهنآ ؛ اـب 

نید لیلد  نیمه  هب  تسا . میقتسم  هار  زا  فارحنا  اه و  تقیقح  نآ  هب  ندیسرن  نآ ، همزال ي  هک  تسا  یتسه  قیاقح  زا  يربخ  یب  لهج و 
، يرکف يداقتعا ، ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه ي  يانبریز  هشیر و  اریز  تسا ، هدومن  ناوارف  دیکأت  یهاگآ ، تفرعم و  لیـصحت  رب  مالـسا 

فراعم قیاقح و  تخانـش  مدـع  ینادان و  ناهانگ ، اه و  یتشلپ  اه ، يدـب  همه  هدولاـش ي  هدوب و  تفرعم  تخانـش و  يراـتفر ، یقـالخا و 
هیکت اب  هناققحم و  دیاب  ناشراتفگ  راتفر و  لمع ، هک  دزومآ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  میرک  نآرق  ساسا ، نیا  رب  دشاب . یم  يدیحوت  یمالـسا و 
بیرف هناروکروک و  هدیجنسان و  ياهدیلقت  يرگن ، یحطـس  هنوگ  ره  زا  دشاب و  لزنم  یحو  میلـس و  لقع  هنایارگ ي  عقاو  ياهلالدتـسا  رب 
تمالع یمود  تیصخش و  تمالس  یحور و  يرکف و  دشر  لالقتـسا ، هناشن ي  یلوا  اریز  ( 1 ، ) دنشاب رود  لطاب  قح و  ربارب  رد  نتـشیوخ 

هژیو هب  يزیچ ـ  نالطب  ای  تیناقح  هب  ندرب  یپ  لطاب و  قح و  تخانـش  تسا . تیـصخش  لالتخا  یحور و  يرکف و  فعـض  یگتخابدوخ ،
اما دراد ، ترورض  يرصع  هرود و  ره  رد  دنچ  ره  اهدم ، نامرحمان و  ربارب  رد  ییارآدوخ  یباجحدب ، يرابودنب ، یب  دننام  ون ـ ياه  هدیدپ 

ناشن کیرات  مهبم و  لطاب و  قح و  نتخاس  هبتشم  نتخیمآ و  یـسنا ، نیطایـش  ياهدنفرت  زا  هک  ام ـ  رـصع  نوچ  مه  اه  نامز  زا  یخرب  رد 
رایـسب تیمها  زا  تخانـش  یهاگآ و  تسا ـ  لیحلا  فیاطل  یناطیـش و  فلتخم  ياهرازبا  اـه و  هویـش  اـب  یمالـسا  هعماـج ي  ياـضف  نداد 

لطاب قح و  تخانش  ياه  هویش  تلیذر و  تلیضف و  ياه  شجنـس  ياهرایعم  مینک  یم  شالت  اذل  ددرگ . یم  رادروخرب  يا  هژیو  ناوارف و 
هژیو هب  هعماج ، ادرفا  ات  مییامن  نایب  دوش ، یم  هضرع  دـیلوت و  ناسنا  تسد  هب  هک  هچ  نآ  هژیو  هب  اـه ، هدـیدپ  ندوب  شزرادـض  شزرا و  و 

نایوجدوس نارگرامعتـسا و  تسد  هبعلم  هچیزاب و  دـنزرو و  مامتها  شیوخ  تمرح  تیـصخش و  ظفح  رد  رتشیب  هچ  ره  ناملـسم ، ناوناـب 
یتخبشوخ و دنریگن و  رارق  سکعلاب ، شزرا و  ياج  هب  اه  شزرادض  نتخاس  نیزگیاج  ًاصوصخم  ناشدیلپ ، موش و  فادها  دربشیپ  يارب 

. دوش مهارف  ترخآ  ایند و  رد  ناشتداعس 

میلس لقع  1 ـ

، ار یگدنز  ياه  تیعقاو  ناهج و  قیاقح  ، نآ زا  تسد  يریگ  هرهب  وترپ  رد  ات  دومن ، زهجم  هشیدـنا  لقع و  هوق ي  هب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ 
هار رازبا و  عبانم ، نیرت  مهم  زا  یکی  ناسنا ، شنیرفآ  اب  لماک  يراگزاس  اب  میرک  نآرق  دیامن . كرد  دشاب ، دـیاب  ای  تسه و  هک  هنوگ  نآ 
هک هدومن  یفرعم  ینورد  يامنهار  ربمایپ و  تجح ، ار  نآ  هتـسناد و  تلیذر ـ  سوه و  لاگنچ  زا  میلـس ـ  لقع  ار  تفرعم  تخانـش و  ياـه 

، یگدـنز ياـه  یهارود  اـه و  یکیراـت  رد  ار  ناـسنا  ریـسم  دوش و  یم  یـشیدنا  تبقاـع  ینیب و  نشور  تینارون ، ثعاـب  اوقت  هیاـس ي  رد 
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ار یهلا  تایآ  لوزن  فده  هدرک و  توعد  اه  هنیمز  لئاسم و  همه ي  رد  يزرودرخ  رکفت و  هب  ار  ناگمه  ور  نیا  زا  دـشخب ، یم  ینـشور 
هتسیاش تروص  هب  تسا ـ  ناویح  ناسنا و  نایم  زرم  هک  يدادادخ ـ  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  ار  یناسک  تسا و  هدومن  نایب  ندیـشیدنا  زین 

زا يوریپ  هب  نیتسار  یعقاو و  ناملسم  نیاربانب  دنک . یم  شنزرس  دنیامنن ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  ار  يدارفا  هدرک و  شیاتـس  دنریگ ، یم  هرهب 
يوس هب  تعیرش  ترطف و  تسار  هار  رد  لماک ، شنیب  اب  هدش و  ور  هب  ور  یگدنز  ياه  تیعقاو  اب  يزرودرخ ، درخ و  اب  دیاب  میرک ، نآرق 
مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ  دوش . بوسحم  ع )  ) وا ترتع  و  ص )  ) ربمایپ یقیقح  ناوریپ  زا  ات  دـنک  تکرح  لماکت ، ینعی  تایح  يالعا  فدـه 

سک ره  نم و  هک  نم  هار  تسا  نیا  وـگب  مدرم ) هب  ( ؛» ینعّبتا نَـم  اـنأ و  ٍهریـَصب  یلع  هللا  یلإ  اوـعدأ  یلیبَـس  هذـه  لـُق  : » دـیامرف یم  (ص )
هک دـنا  یناسک  ص )  ) ربماـیپ نیتسار  ناوریپ  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  ( 2 . ) مینک یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  تریـصب  ییاـنیب و  اـب  درک ، يوریپ 
اب یتح  دـننک و  یم  تکرح  قلطم  لامک  تمـس  هب  ییاناد  شنیب و  هیاپ ي  رب  اـهنت  هدوب و  دـنمفده  هناـهاگآ و  هنـالقاع و  ناـش ، یگدـنز 

هدـننک و فرحنم  لطاب و  روما  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک ؛ یم  توعد  لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  مه  ار  نارگید  هنـالقاع ، راـتفگ  لاـمعا و 
میلـس و لقع  اب  رگا  هزات ، دم  ون و  هدیدپ ي  ره  نیاربانب  دـندرگ . یم  دارفا  تکاله  فارحنا و  یگتـشگرس ، ثعاب  رگ ، هارمگ  ياه  ههبش 

هراب نیا  رد  میرک ، نآرق  هک  نانچ  یحو ؛ کمک  هب  ای  ًالقتـسم و  هچ  دوش ، یم  هتخانـش  نآ  نالطب  ای  تیناقح  دوش ، هدیجنـس  هتفای  دـشر 
یناسک يا  میظَعلا ؛» ِلضفلا  ُوذ  ُهللاو  مُکل  رِفغَی  مُِکتائّیـس و  مکنَع  رّفُکی  ًاناقُرف و  مُکل  لعجَی  َهللا  اوقّتت  نإ  اونمآ  َنیذـّلا  اهُّیأ  اـی  : » دـیامرف یم 
نتخاس ادج  يارب  يا  هلیـسو  امـش  يارب  دییامن ) ظفح  وا  نامرف  تفلاخم  زا  ار  دوخ  و   ) دینک هشیپ  یهلا  ياوقت  رگا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک 

هطبار ي هیآ  نیا  ( 3 . ) تسا میظع  لضف  بحاص  دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  امـش  دـناشوپ و  یم  ار  ناتناهانگ  دـهد و  یم  رارق  لطاب  زا  قح 
لیاذر یگدولآ  ناهانگ و  تملظ  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  هک  ارچ  دـنک ، یم  نایب  ار  لطاب  قح و  تخانـش  تفرعم و  اـب  اوقت  ناـیم 

زا ار  تسود  دـب ، زا  ار  کین  لطاب ، زا  ار  قح  هجیتن  رد  دوش و  یم  ناسنا  يارب  یلقع  ياه  يرگ  نشور  یبلق و  تاماهلا  أشنمرـس  یقالخا ،
حلاص لمع  ینید و  تفرعم  زا  هک  اوقت ـ  هیاس ي  رد  اریز  دسانش ، یمزاب  تواقش  طوقس و  لماوع  زا  ار  تداعس  لامک و  لماوع  نمشد و 

، لام هاج ، دنزرف ، رـسمه ، هب  یطارفا  ياه  تبحم  دـسح ، عمط ، صرح ، ینیبدوخ ، توهـش ، سوه ، هانگ و  ياه  هدرپ  دـیآ ـ  یم  تسد  هب 
ناسآ و لقع  يارب  قح  هرهچ ي  ندـید  دور و  یم  رانک  وجادـخ  بلق  نیب و  قح  لـقع  ناگدـید  يولج  زا  یقـالخا  لـیاذر  رگید  رویز و 
هک اجره  هب  ینیبن  هتساخرب  درگ  سوه  يوه و  هتسارآ  تسا  ییارـس  تیقح  رعاش . لوق  هب  دوش و  یم  هدامآ  اه  بلق  رب  تفرعم  رون  شبات 

تلیـضف تیناقح و  هراب ي  رد  نیب  قح  لقع  ياه  لالدتـسا  اه و  هیرظن  دراو  ناـیب ، نیا  اـب  درم  تساـنیب  هچرگ  رظن  دـنیبن  درگ  تساـخرب 
، لقع مکح  ساسارب  فلا ) میوش : یم  هعماـج  رد  ییاـمندوخ  یباجحدـب و  يرابودـنب ، یب  تلیذر  نـالطب و  نز و  يارب  هناـفیفع  باـجح 
ای دور  یم  تسد  زا  هنرگ  دـنامب و  ظوفحم  رود و  هناـگیب  دربتـسد  زا  دـیاب  ینتـشاد  تسود  دـنم و  شزرا  رهوـگ  ره  بوـبحم و  دوـجوم 

تسا ییالاو  شزرا  تیبوبحم و  ياراد  تسا ، یفرگـش  تقیقح  نطاب  رد  فیطل و  سنج  رهاظ  رد  هک  مه  نز  ور  نیا  زا  دنیب ؛ یم  بیـسآ 
ناما رد  وا  هاگن  هناگیب و  ساـمت  زا  ظـفح و  وا  تیبوبحم  شزرا و  تمظع  اـت  دریگب ، رارق  یمالـسا  شـشوپ  فاـفع و  فدـص  رد  دـیاب  و 

نآ زا  دوش و  یم  اهنآ  بذج  هتفرگ و  رارق  اه  ییابیز  اه و  تفاطل  ریثأت  تحت  ًاتعیبط  یناسنا  ره  هک  دـبای  یمرد  لقع  رگید  نایب  هب  دـشاب .
دروم وا  یتیـصخش  تمظع  هدـیدرگ و  نادرم  کیرحت  سوه و  داـجیا  ثعاـب  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  ییاـبیز  تفاـطل و  زا  نز  هک  اـج 

هب يریذپان  ناربج  ياه  هعجاف  اه و  نایز  دروآ و  یم  مهارف  نز  هب  عورـشمریغ  بذج  يارب  ار  هنیمز  عوضوم  نیا  ددرگ و  یم  عقاو  تلفغ 
دوش يریگولج  هعماج  رد  یسنج  هزیرغ ي  فارحنا  کیرحت و  زا  هنافیفع ، ششوپ  باجح و  وترپ  رد  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دیآ ؛ یم  دوجو 
نوچ مه  نز  هک  نآ  هصالخ  تسا . نز  درم و  تیناسنا  فرـش و  ظـفح  وا و  ندوب  قوشعم  ماـقم  رارمتـسا  نز و  هب  تمدـخ  نیرتهب  نیا  و 

، لقع هاگدـید  زا  ب ) دـنام . یم  نوصم  نالهاان  دربتـسد  ناکاپان و  هاگن  زا  هنادرم  تریغ  هنافیفع و  باجح  وترپ  رد  هک  تسا  فیطل  لگ 
يدازآ همزال ي  نوچ  دناسرن و  بیـسآ  يونعم  یحور و  يدازآ  هب  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دـیاب  هناهاوخ  لد  ياهراتفر  یمـسج و  يدازآ 

دارفا رگید  نز و  یناسنا  يالاو  ياه  ییاناوت  اهدادعتـسا و  نتفر  نایم  زا  حور و  نادـنز  لقع و  تراسا  يرابودـنب ، یب  طرـش و  دـیق و  یب 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


شیاسآ و يرطف و  ياهدادعتـسا  دـشر  هنیمز  فافع ، لماک و  شـشوپ  هک  اج  نآ  زا  دوب و  دـهاوخن  یقح  تسرد و  لـمع  تسا ، هعماـج 
ياهدادعتـسا تحلـصم  هک ، نآ  هصـالخ  تسا . تلیـضف  قح و  دـنک  یم  مهارف  ار  هعماـج  دارفا  نز و  لـماکت  یناور و  یحور و  شمارآ 

فالخ تهج  رد  هتفرگ و  رارق  لرتنک  تحت  یکاشوپ ، يراتفر و  یمـسج و  يدازآ  هک  دبلط  یم  هعماج  دارفا  نز و  یتوکلم  حور  یلاع و 
، هدش ظفح  تسا  تالامک  يوس  هب  ییایوپ  هک  عامتجا  دارفا  درف و  تیصخش  حور و  یگژیو  هک  نیا  ات  دشابن ، هعماج  درف و  یلاع  حلاصم 
ناسنا و تیدوجوم  اب  نآ  یگنهامه  هشیدنا ، لقع و  رظن  رد  نوناق  نیرتهب  ج ) دبای . ققحت  تیصخش  يالتعا  شمارآ و  طاشن و  هجیتن  رد 
هب ریگارف  لماک و  یهاگآ  دنوادخ  اهنت  هک  اج  نآ  زا  دشاب و  یم  وا  یعقاو  ياهزاین  هدننک ي  نیمأت  الاو و  ياهادعتـسا  هدنهد ي  شرورپ 

هناـمیکح و هناـملاع ، وا  نیناوق  تسا ، قلطم  مکاـح  راذـگ و  نوناـق  هجیتن  رد  ریظن و  یب  سانـش  ناور  سانـش و  ناـسنا  دراد و  تاـقولخم 
رظن ره  رب  القع  یهلا  مکح  نوناق و  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدش  میظنت  ناسنا  یعقاو  دسافم  حـلاصم و  یمـسج و  یحور ، راتخاس  ساسارب 

اِهبنتجَی نأ  بَجََول  ِهمراحم  نَع  هَناحبُس  ُهللا  َهنَی  َملَول  دنیامرف : یم  ع )  ) یلع ترـضح  اذل  دراد . حیجرت  یعامتجا  دنـسپ  ینوناق و  یـصخش ،
نتشاد مدقم  ( 4 . ) دنک يرود  اهنآ  زا  هک  دوب  مزال  دنمدرخ  لقاع و  رب  هنیآ  ره  درک ، یمن  یهن  تامرحم  زا  ناحبـس  دـنوادخ  رگا  ُِلقاعلا ؛

رد میرک  نآرق  دشاب . یم  مومذم  حیبق و  القع  هک  تسا  هنادرخبان  هنالهاج و  رما  لیلد و  نودب  يراک  جحرم و  الب  حـیجرت  یهلا ، ریغ  رظن 
یـسک هچ  دنیوج و  یم  ار  تیلهاج  مکح  ایآ  نوِنقوی ؛» ٍموِقل  ًامکُح  ِهللا  نِم  ُنَسحأ  نَم  َنوغبَی و  ِهّیلهاجلا  مکُحَفأ  : » دـیامرف یم  هراب  نیمه 

ُمکُح ِهللا و  ُمکُح  ِنامکُح  ُمکُحلَا  دیامرف : یم  زین  ع )  ) یلع ماما  ( 5 . ) دنک یم  يرواد  مکح و  دنوادخ  زا  رتهب  نانمؤم ـ  نیقی ـ  لها  يارب 
ار ادخ  مکح  سک  ره  سپ  تیلهاج ، مکح  دـنوادخ و  مکح  تسا : هنوگ  ود  مکح  هّیلهاجلا ؛ ِمکُِحب  َمَکَح  ِهللا  َمکُح  أطخأ  نمَف  ِهّیلهاجلا 
، دـشاب یهلا  رطن  مکح و  فالخ  رب  هک  يرظن  مکح و  ره  رکذـلا  قوف  هیآ ي  ساسارب  ( 6 . ) تسا هداد  رد  نت  تیلهاج  مکح  هب  دـنک  اهر 

دنراد نانیمطا  هک  دـنیوا  ياهروتـسد  تایآ و  هب  نیقی  لها  نامیا و  اب  دارفا  اهنت  تسا و  سوه  يوه و  يوریپ  زا  یـشان  هنالهاج و  لـطاب ،
دارفا اما  دـنرادرب ، نامرف  عضاخ و  وا  رظن  مکح و  ربارب  رد  اهنت  مه ، لمع  ماقم  رد  تسین و  رتـالاو  رتهب و  دـنوادخ  مکح  زا  یمکح  چـیه 

ور نیا  زا  تسا ؛ يدارفا  نینچ  شنزرـس  رد  قوف  هیآ ي  هک  دنراد  یم  مدـقم  یهلا  ماکحا  رب  ار  یلهاج  ماکحا  نامیا ، تسـس  نامیا و  یب 
هنایارگـسپاو تارظن  هژیو  هب  يرـشب ، تخاس  نیناوق  یپ  زا  هدومن و  اهر  ار  نایناهج  راگدرورپ  نیناوق  ماکحا و  زا  يا  هراپ  هک  یناناملـسم 

ایآ دننک . یم  تکرح  یکیرات  تیلهاج و  ریسم  رد  دنور ، یم  اشحف  نانز و  ییامندوخ  ییارآدوخ ، يدیقال ، رد  يدازآ  دننامه  یبرغ ؛ ي 
نیتسار یعقاو و  ناملـسم  دنراد ، یم  مدقم  دـنوادخ  يدونـشخ  رب  ار  هعماج  دنـسپ  تساوخ و  اما  دـنناد ، یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یناسک 

یهلا ياه  نامرف  تاررقم و  ربارب  رد  هک  یسک  ینعی  ناملسم  هدوب و  یهلا  ياهروتسد  ربارب  رد  میلـست  يانعم  هب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنا ؟
زا یخرب  هب  یهجوت  یب  ندرک و  اهر  نیاربانب  درامـش . یمن  مدـقم  یهلا  مکحرب  ار  يراـتفر  نخـس و  چـیه  تسا و  رادرب  ناـمرف  میلـست و 

تـساوخ ای  دـنک  یم  اضتقا  نینچ  هنامز  هک  یهاو  هناهب  نیا  هب  سوه ، يوه و  زا  يوریپ  مالـسا و  هناـمیکح  ياهروتـسد  ینارون و  ماـکحا 
یکیرات و ریـسم  رد  تکرح  هنـالهاج و  یلمع  هناـکدوک و  یلاـشوپ و  یقطنم  یحو ، لـقع و  رظن  رد  تسا ، نیا  هعماـج  دنـسپ  یمومع و 

میلس لقع  مادک  اهنیا . ریاظن  ندوب و  الاب  سالک  يرگنشور و  ندمت ، تیصخش ، هناشن ي  هن  تسا ، مالسا  دیشروخ  عولط  زا  لبق  تیلهاج 
ياهدنسپ مالسا و  نانمـشد  هدننک ي  هارمگ  لطاب و  ياه  هیرظن  اما  دهد ، یمن  تیـصخش  تفارـش و  ناسنا  هب  یهلا  ماکحا  هک  دریذپ  یم 

یم هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  حیرـص  هک  نیا  اـب  ؟  تسا نآ  لاـثما  يرکف و  نشور  هناـشن ي  هدـنهد و  تیـصخش  هعماـج  هنـالهاج 
نیا رگم  ( 7 . ) دنیامش نیرتاسراپ  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  یمارگ  هک  یتسرد  هب  مُکیقتأ ؛» هللادنِع  مُکمرکا  ّنإ  : » دیامرف

كرد تخانـش و  مدـع  زا  یـشان  اـهنت  نخـس  هنوگ  نیا  هتبلا  هک  دـنادن ! هنـالداع  هناـمیکح و  ار  ینید  یهلا و  نیناوـق  زا  یخرب  يدرف  هک 
تسا و دـنوادخ  یهاـنتمان  تمارک  تمکح و  ملع و  ساـسارب  یتسه  راـگدرورپ  ياهروتـسد  همه ي  هک  ارچ  تسا ، یهلا  سدـق  تحاـس 

قلطم لامک  تیاـهن و  یب  تاذ  دوجولا ، بجاو  وا  تسا . ترخآ  اـیند و  رد  ناـسنا  تداعـس  لـماکت و  میرک و  ناـملاع  تیبرت  وا ، فدـه 
ثعاب هدومن ، رما  نادـب  وا  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ یم  زاین  یب  اه  ناسنا  تدابع  تعاطا و  زا  تسین و  وا  رد  يزاـین  صقن و  چـیه  تسا و 
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تاکرب ایازم و  نیا  زا  تیمورحم  بجوم  نآ  اب  زیتس  تفلاخم و  تسا و  يدنمدرخ  يرکفنشور و  هیام  و  ناسنا ، تیصخش  تمارک و  دشر 
سب نیمه  ناسنا  کی  ینادان  رد  هنَع ؛ َیُهن  ام  بِکَترَی  نأ  ًالهَج  ِءرملِاب  یفک  دـیامرف : یم  زین  ع )  ) یلع ماـما  ترـضح  تسا . رگید  ناوارف 
دیاب دنروخ ، یم  ار  هتسارآ  دنسپرهاظ و  ظافلا  بیرف  هک  یناملسم  ناوناب  اهنیا  زا  هتشذگ  ( 8 . ) دوش بکترم  هدش  یهن  نآ  زا  هچ  نآ  هک 

یناسفن ياه  شهاوخ  بیرف  طقف  دنـسر و  یمن  هدـنبیرف  ياه  هژاو  نیا  يانعم  قمع  هب  باجح  ایح و  یـشزرا  میرح  کـته  اـب  هک  دـننادب 
نیریـش ناهد  اولح  اولح  نتفگ  اب  ایآ  دنهد . یم  شهاک  ار  شیوخ  تلزنم  تمظع و  شزرا و  دـندروخ و  یم  ار  ناگدـنهد  بیرف  دوخ و 
شیوخ نایز  دوس و  دسافم و  حلاصم و  هب  یـسک  هک  یماگنه  ینعی  تسا ؛ یلقع  مکح  کی  ملاع  زا  لهاج  يوریپ  دیلقت و  د ) دوش !؟ یم 

زا دـیاب  روشیدـنا  تادوـجوم  اـه و  ناـسنا  همه ي  ساـسا  نیا  رب  دـنک . یم  ملاـع  زا  لـهاج  يوریپ  دـیلقت و  هب  مکح  لـقع  تسین ، هاـگآ 
نانز هنافیفع  ياهراتفر  قالخا و  لماک و  ششوپ  تیاعر  موزل  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دننک ، تعاطا  قلطم  میکح  ملاع و  دنوادخ  ياهروتـسد 

اوهَرکَت نأ  یسَع  و  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دنک . یم  تیاده  تمس  نآ  هب  دناد و  یم  ار  ناگدیرفآ  حالـص  ریخ و  وا  تسا .
نآ هک  یلاح  رد  دیراد ، شوخان  ار  يزیچ  اسب  هچ  نوملعَت ؛» ُمتنأ ال  ُملعَی و  ُهللاو  مَُکل  ٌّرش  وُه  ًائیَش و  اّوبُحت  نأ  یسَع  مَُکل و  ٌریخ  َوُه  ًائیَش و 

دناد و یم  دنوادخ  تسا و  دب  رش و  امش  يارب  نآ  هک  نآ  لاح  و  دیشاب ، هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا و  کین  ریخ و  امـش  يارب 
لقع و فعـض  رثا  رد  هک  تسا  یناسک  شخبافـش  نامیا و  اب  ياه  ناسنا  رد  میلـست  حور  هدنهد ي  شرورپ  هیآ ، نیا  ( 9 .) دیناد یمن  امش 

شناد هک  تسا  نآ  رگ  نایب  هیآ  دـنهد . یم  رارق  لمع  یتسردان  یتسرد و  تواضق و  رایعم  ار  هعماج  اـی  دوخ  صیخـشت  يورین  تخاـنش ،
نیوکت و ماظن  ياه  هتخانـشان  رارـسا و  همه ي  هب  هک  تسوا  اهنت  تسین و  هسیاقم  لباق  دـنوادخ  تیاـهن  یب  ملع  ربارب  رد  يرـشب  دودـحم 

رظن رـش ، ریخ و  رایعم  اهنت  نیارباـنب  تسا . ربخ  یب  اـهنآ  زا  ناـسنا  اـما  دسانـش ، یم  دـناد و  یم  ار  همه  ّرـش  ریخ و  تسا و  هاـگآ  تعیرش 
دنـسپان و حیبق و  ًالقع  هک  یلمع  ره  ه ) بآم . سوه  ای  نیبرهاظ  رگن ، یحطـس  ياه  ناسنا  هژیو  هب  يرـشب  نوناق  رظن و  هن  تسا ، دـنوادخ 
ور نیا  زا  دراد ؛ ار  مکح  نیمه  زین  نآ  ياـه  هـنیمز  شیپ  تامدـقم و  دـشاب ، مارح  موـصعم ـ  ماـما  نخـس  نآرق و  هـیآ  بـسح  هـب  ًـالقن ـ 

هزیرغ ي شنیرفآ  فدـه  اب  ریاغم  ناسنا و  يدوجو  داعبا  راتخاس  فالخ  رب  هک  ارچ  تسا ، مارح  تشز و  ًالقن  ًـالقع و  یـسنج  تاـفارحنا 
، یباجح یب  ینارچ ، مشچ  لیبق  زا  اهنیا  تامدـقم  اذـل  دراد ، یحور  یبصع و  یمـسج ، راوگان  بولطماـن و  رایـسب  بقاوع  هدوب و  یـسنج 

زین اهنآ  ریظن  نارـسپ و  نارتخد و  عورـشمریغ  ياه  یتسود  نامرحمان ، ربارب  رد  هنانز  ياه  تنیز  اه و  وم  اـه ، مادـنا  شیاـمن  یباجحدـب و 
. تسا مارح  تشز و  ًالقن  ًالقع و 

هبذاج تیخنس و  نوناق  2 ـ

رفن دنچ  ای  ود  نایم  ناور ـ  حور و  تهابش  تیخنس و  مامضنالا ؛» هلع  هیخنسلا  : » تسخن دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  یتخانـش  ناور  لصا  ود 
نیا رب  تسا . ییادج  ترفن و  ببس  تیخنس  نادقف  روفنلا ؛» هلع  هیخنسلا  مدع  : » يرگید تسا . رگیدکی  هب  ود  نآ  ششک  بذج و  تلع   ـ

تفع و مک  اـی  فیفغ ، ریغ  نادرم  بوذـجم  هجحم ، ریغ  ياـه  نز  ناـمیا و  اـب  فیفع و  نادرم  بوذـجم  فیفع ، باـجحاب و  نز  ساـسا 
زا یکی  هراب ي  رد  میرک  نآرق  زاورپ  سنج  مه  اـب  سنج  مه  دـنک  زاـب  اـب  زاـب  رتوبک  اـب  رتوبک  وگ : زغن  رعاـش  لوق  هب  دـنوش ؛ یم  تریغ 

دنوش و هتخانش  حالـص ) تیّرح و  تفع ،  ) هب هک  تسا  نآ  يارب  نیا  نیَذُوی ؛» الف  َنفَرُعی  نأ  یندأ  َکلذ  : » دیامرف یم  باجح  ياه  هفـسلف 
زان و اب  نز  نتفگ  نخـس  تمرح  تمکح  تلع و  نایب  رد  هک  ناـنچ  ( 10 . ) دـنریگن رارق  زاب ) سوه  قساـف و  نادرم   ) رازآ ضرعت و  دروم 

درف هک  دـییوگن ) نخـس  از  سوه  نحل  یمرن و  زاـن و  اـب  ( ؛»... ٌضرَم هبلق  یف  يذـّلا  عَـمطیَف  دـیامرف ...« : یم  ناـبز  ندرک  جـک  همـشرک و 
شـشوپ و رد  فیعـض و  تفع  رد  هک  دنوش  یم  ییاه  نز  بذج  تفع ، تسـس  دارفا  ( 11 . ) دزرو عمط  امـش  رد  نار ـ  سوه  لدراـمیب و 

تلیذر نالطب و  رد  نیاربانب  دنیامن ؛ یم  رارقرب  هناتـسود  هطبار ي  ای  دننک و  یم  داجیا  تمحازم  نانآ  يارب  دـنیاورپ و  یب  دوخ  ياهراتفر 
دارفا هدـش و  کیرحت  هعماج  دارفا  توهـش  تیناویح و  هبنج ي  هک  سب  نیمه  هریغ  يرگ و  هوشع  یباجحدـب و  يدـیقال ، موش  هدـیدپ ي 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تحت ار  عامتجا  دارفا و  تیناسنا  دـُعب  هنافیفع ، ياهراتفر  باجح و  هک  یلاح  رد  دـناشک ، یم  دوخ  تمـس  هب  ار  نار  توهـش  زاب و  سوه 
. دزاس یم  رود  دوخ  زا  ار  یهابت  لها  بلط و  توهش  دارفا  هداد و  رارق  ریثأت 

یشخب لامک  ینیرفآ و  تایح  رایعم  3 ـ

هک هنوگ  نامه  تسا ؛ ناسنا  تداعـس  لماکت و  رد  نآ  ترورـض  ریثأت و  يا ، هدیدپ  لمع و  ره  تلیـضتف  تیناقح و  ياه  كالم  زا  یکی 
زا هک  نانچ  دشاب ؛ یم  دنوادخ  هب  یکیدزن  ناسنا و  لماکت  اهزاین و  نیمأت  رد  نآ  شقن  هزادنا ي  هب  یقح  رما  ره  تلیـضف  شزرا و  نازیم 

نآرق تسا . ناسنا  یماجرف  کین  نیمأت  رد  نآ  ریثأت  ینیرفآ و  لامک  یشخب و  تایح  مالسا ، هنامیکح  ياهروتـسد  نیناوق و  ياه  یگژیو 
دنوادخ توعد  دیا . هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مُکییُحی ؛» امل  مُکاعَد  اذإ  لوسّرلل  اوبیجَتـسا هللا و  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای  : » دیامرف یم  میرک 

دیدرت یب  ( 12 . ) دوش یم  امـش  دـشر  تاـیح و  هیاـم ي  هک  دـناوخ  یم  يزیچ  يوـس  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـینک ، تباـجا  ار  ربماـیپ  و 
خـساپ هن  دراد و  تررورـض  نت  تشادهب  یمـسج و  یعقاو  ياهزاین  یعیبط و  تایح  رد  هن  نآ ، جیار  ياهدم  يرابودنب و  یب  ییامندوخ ،

دناسر و یم  بیـسآ  يونعم  يدام و  تایح  دُعب  ود  ره  هب  هکلب  دشاب ، یم  يونعم  یگدنز  شخب  لماکت  یناور و  یحور و  ياهزاین  يوگ 
ياـهراتفر شـشوپ و  اـب  هتـسناوت  ینز  مادـک  یتـسار  هب  درب . یم  نـیب  زا  ار  هعماـج  درف و  یناور  یحور و  یمـسج ، تشادـهب  تمـالس و 

همه ي دیاب  لامک  يایوج  هدازآ و  ناسنا  نیاربانب  دشاب . هتفای  دنوادخ  هب  برقت  هتـشاد و  يونعم  تایح  دشر  یلماکت و  تکرح  راجنهان ،
راتفر قالخا و  ره  زا  کیدزن و  فده  هب  ار  ناسنا  دشاب و  نارگید  دوخ و  شخب  لماکت  هدـنهد و  دـشر  زاس ، یگدـنز  شراتفر  لامعا و 

. دیامن يرود  هدننک  فرحنم  نیرفآ و  تلفغ 

یناویح یناسنا و  دعُب  زا  روهظ  4 ـ

، یناویح دـعب  و  تسا ـ  ییوج  لامک  یهاوخ و  تقیقح  همـشچرس ي  هک  یتوکلم ـ  یناسنا ، هبنج ي  ود  زا  درم ـ  نز و  زا  معا  اه ـ  ناـسنا 
هبنج زا  هک  يا  هدیدپ  ره  ور  نیا  زا  دنا ؛ هتفای  لکش  تسا ـ  اه  تنطیش  اه و  تلاذر  عاونا  یناوهـش و  ياه  هتـساوخ  أشنمرـس  هک  یناسفن ـ 

هب و  تسا . لطالب  دشاب ، هدش  یـشان  یناسفن  لوقعمریغ  تالیامت  یناویح و  دعب  زا  رگا  هدوب و  تقیقح  هدمآ ، دیدپ  یتوکلم  یناسنا و  ي 
تلیذر دنوش  یم  داجیا  اه  فعـض  هطقن  زا  هک  اهنآ  دنا و  تلیـضف  دـنیآ  یم  دـیدپ  ناسنا  ياه  توق  هطقن  زا  هک  ییاه  هدـیدپ  رگید  نایب 

ياه فعـض  هطقن  یناویح و  هبنج ي  زا  اـهدرم  رد  هناـفیفعریغ  ياـهراتفر  دـننامه  هریغ  یباجحدـب و  یباـجح ، یب  هدـیدپ ي  دنـشاب . یم 
دعب توق  زا  لماک  باجح  تریغ و  تفع و  دزاس و  یم  دراو  یمدآ  یتوکلم  دعب  رب  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  هدـمآ و  دوجو  هب  یناسفن 

یمدآ ياه  فعـض  هطقن  لولعم  هک  روبزم  تشز  ياهرادرک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح ، نیا  اـب  تسا . هتفرگ  همـشچرس  یحور  یناـسنا و 
. دشاب تیصخش و ... دشر  هناشن ي  تسا ،

یشیدنا تبقاع  هبرجت و  سح ، 5 ـ

رطخرپ راوگان و  ماجنارـس  كالم ، نیا  ساسارب  تخانـش . ار  نآ  نالطب  ای  تیناقح  ناوت  یم  زیچ ، کـی  هبرجت ي  هدـهاشم و  رذـگهر  زا 
ندوب تلیـضف  قح و  و  تسخن ، لمع  ندوب  تلیذر  لطاب و  رگنایب  هنافیفع ، شـشوپ  باجح و  یماـجرف  کـین  زین  یباجحدـب و  يدـیقال ،

هناـفیفع ریغ  ياـهراتفر  بساـنمان و  ياـه  شـشوپ  هک  دوـش  یم  رت  نشور  قـیقحت  هعلاـطم و  اـب  هدـش و  نشور  هدـهاشم  اـب  تـسا . یمود 
؛ تسا هدروآ  دوجو  هب  ناناوجون  ناناوج و  هژیو  هب  هعماج ، دارفا  اوقت و  رویز  زا  مورحم  نانز  دوخ  يارب  یناوارف  ياه  هعجاف  تالکـشم و 

هدوب لطاب  هنانز  يایح  سابل  زا  نتفرگ  هلصاف  هک  میبای  یم  رد  اذل  نارگید ، نانآ و  دوخ  تیبوبحم  تیناسنا و  فرش و  هب  بیسآ  هلمج  زا 
ندومزآ ار  هدومزآ  هک  تسا  یلک  هدعاق ي  کی  نیا  دنشاب . یم  قح  دنم و  شزرا  ًالماک  تسرد ، باجح  یـسنج و  هنافیفع ي  قالخا  و 
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حـیبق و يرما  نآ  هرابود ي  ماجنا  تسا ، هدـش  تیؤر  تباث و  اهراب  اهراب و  نانز ، ییاورپ  یب  راوگان  ياه  نایز  ررـض و  نوچ  تساطخ و 
. تسا ینامیشپ  شماجنارس 

نادجو ترطف و  6 ـ

هب تسا ؛ هتفای  نیوکت  تیاده  یشزرا ، يرطف و  یهیدب ، قیاقح  هلسلس  کی  کمک  هب  هک  تسا  يا  هژیو  صاخ و  شنیرفآ  ناسنا ، تقلخ 
دنترابع اهنآ  دراد . شیارگ  تمـس  نآ  هب  دناد و  یم  ار  اهنآ  مّلعت ، هشیدـنا و  رکف و  هب  زاین  نودـب  دیـسر ، غولب  نس  هب  یتقو  هک  يا  هنوگ 

نآ زا  یفرط  زا  قوقح ؛ هقف و  یقالخا ، لیاضف  دـیاقع ، یلک  طوطخ  نیدـض ، ای  نیـضیقن  عامتجا  عانتما  ءزج ، زا  لـک  ندوب  رت  گرزب  زا :
، یتدیقع ياه  ییابیز  يدیحوت و  شیارگ  ششک و  شنیب ، یهاگآ و  یعون  اب  ناسنا  دشاب . یم  رازیب  تساهنیا  اب  فلاخم  یفانم و  هک  هچ 

ناسنا نیاربانب  تسا . رفنتم  رازیب و  يراتفر  یقالخا و  ياه  یتشز  لطاب و  ياـهرواب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ هدـش  قلخ  يراـتفر  یقـالخا و 
، ناسحا لدـع ، ایح ، تفع ، تریغ ، لیبق  زا  کـین  لـیاضف  تافـص و  اـب  تسارگادـخ و  هاـگآ و  ادـخ  شیوخ ، ترطف  تقلخ و  ساـسارب 
، یتریغ یب  نوچ  مه  دنسپان ، لیاذر  تافص و  میهافم  هب  دراد و  شیارگ  هقالع و  اهنآ  هب  هدوب و  انـشآ  اهنیا  لاثما  تشذگ و  ییوگتـسار ،

ماجنا يا  هدیدنسپ  راک  ناسنا  یتقو  تهج  نیمه  هب  تسا . نازیرگ  اهنآ  زا  هتشاد و  یهاگآ  اهنیا  ریاظن  هنیک و  تنایخ و  متـس و  یتفع ، یب 
رداص وا  زا  یهانگ  تسردان و  لمع  رگا  دنک و  یم  شمارآ  يدونشخ و  ساسحا  هدش و  قیوشت  شیوخ  ناج  قمع  نورد و  زا  دهد ، یم 
ياه يرامیب  هب  رجنم  اسب  هچ  تدـش ، تروص  رد  دـنک و  یم  یمارآان  ینارگن و  ساـسحا  هتفرگ و  رارق  تازاـجم  شنزرـس و  دروم  دوش 
نیمه هب  ًالومعم  هدش ـ  روهـشم  تیوه  تیونعم و  نارحب  هب  هک  رـصع ـ  نیا  رد  یـشکدوخ  شیازفا  دوش ؛ یم  یـشکدوخ  نونج و  یناور ،

زا یهلا  لدـع  همکحم ي  نیلوا  تماـیق و  هک  تسا  نادـجو  ترطف و  همکحم ي  راـک  ینورد ، تازاـجم  اـی  قیوشت  نیا  دـشاب . یم  لـیلد 
رد یتفرعم  گرزب  عبانم  زا  یکی  نیاربانب  تسا . ترخآ  رد  یهلا  گرزب  هاگداد  يربک و  تمایق  دوجو  رگنـشور  دشاب و  یم  ناسنا  نورد 

. نیتـسخن شنیرفآ  ینعی  ترطف  دوش . یم  ریبـعت  اـهنیا  ریغ  بلق و  ینطاـب ، روعـش  نادـجو ، ترطف ، هب  نآ  زا  هک  تسا  ناـسنا  ناـج  نورد 
... دراد و دوجو  ناج  قمع  رد  هک  یکرد  ینعی  نطاب  روعش  دنک و  یم  ساسحا  دبای و  یم  دوخ  نورد  رد  ناسنا  هک  هچ  نآ  ینعی  نادجو 

یـسک نآ  یمدآ و  سفن  هب  دنگوس  اهاوقَت ؛» اهروُجف و  اهمهلأَف  اهاّوس  ام  ٍسفَنو و  : » تسا هدش  دراو  ترطف  هراب ي  رد  ینوگانوگ  تایآ 
هک هچ  نآ  هب  دومن  انشآ  ار  حور  ملاع ، راگدرورپ  ینعی  ( 13 . ) درک ماهلا  يو  هب  ار  شیاوقت  روجف و  سپ  داد . ناماس  ار  نآ  هک  ییادخ   ـ

دـنک و یم  ظفح  اه  يدـب  اه و  یتشز  زا  ار  سفن  هک  هچ  نآ  هب  دزاس و  یم  كاله  اـی  راـمیب  ار  نآ  دوش و  یم  هدـیرد  شتمظع  هدرپ ي 
دنوادخ نکلو  نایـصِعلاو ؛»... َقوسُفلا  رفُکلا و  مُکیلإ  َهّرَک  مُِکبوُلق و  یف  ُهنّیَز  َنامیإلا و  مُکیلإ  َّببَح  هللا  ّنِکل  و  . » دوش یم  شدشر  ثعاب 

. تشاد ناتدنیاشوخان  ار  ینامرفان  يرادرکدـب و  رفک و  تسارایب و  امـش  ياه  لد  رد  ار  نآ  تخاس و  ینتـشاد  تسود  امـش  دزن  ار  نامیا 
روما و نیا  هب  ینطاب  شیارگ  هقالع و  هب  مود  هیآ  تسا و  طوبرم  يراتفر  یقالخا و  يدیحوت ، يرطف  شنیب  یهاگآ و  هب  لوا  هیآ ي  ( 14)
: تسا عمج  هیآ  نیا  رد  قوف  هیآ ي  ود  موهفم  تسا . هتخادرپ  یناـسنا  یقـالخا و  يدـیحوت و  دـض  روما  هب  تبـسن  زیرگ  يدـنیاشوخان و 

سپ نوملعَی ؛» ِساّنلا ال  رَثکأ  ّنکل  ُمّیقلا و  ُنیّدـلا  کلذ  ِهللا  ِقلِخل  َلیدـبَت  اهیلع ال  ساّنلا  َرطَف  یّتلا  ِهللا  هرِطف  ًاـفینَح  ِنیّدـِلل  َکَـهجو  ِمقأَـف  »
ار مدرم  ادـخ  هک  یترطف  ناـمه  هب  زاـس ؛ راوتـسا  تسا  ارگ  قـح  هک  مالـسا  یتسرپاـتکی  نید  يوـس  هب  ار  شیوـخ  ناـج  هرهچ ي  تاذ و 

مدرم رتشیب  یلو  راوتـسا ، تباـث و  نید  تسا  نیا  تسین ، ینوگرگد  ار  يدـیحوت ـ  ترطف  ییادـخ ـ  شنیرفآ  تسا . هدـیرفآ  نآ  ساـسارب 
حرطم میلست ـ  نییآ  مالسا ـ » نید   » ناونع هب  هک  ار  یلمع  فیاظو  قوقح و  تایقالخا ، تاداقتعا ، یلک  طوطخ  هیآ  نیا  ( 15 . ) دنناد یمن 

نیا تسا و  هدرمش  ناسنا  ياهزاین  اهادعتـسا و  شنیرفآ و  اب  گنهامه  يرطف و  دشاب ، یم  كرتشم  یحو  ياه  بتکم  همه ي  رد  تسا و 
هدوب و وج  لامک  ینید و  يدیحوت ، ترطف  ناسنا  یتاذ  تیصخش  ور  نیا  زا  دشاب . یم  ناسکی  ناسنا  دارفا  نایم  یناگمه و  يرما  عوضوم 

نید مالسا  نید  تسا و  هدش  هداهن  وا  ناج  قمع  رد  نایـصع  قسف و  رفک ، زا  يرازیب  تیناسنا و  یکاپ و  ادخ و  هب  قشع  تبحم و  هینمز ي 
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مکح نوناق و  چیه  دـنک و  یم  تیادـه  نآ  يوس  هب  اه  ناسنا  ترطف  هک  دـنک  یم  تیادـه  يروما  نامه  هب  دـشاب و  یم  تقلخ  ترطف و 
دنسپان و تافـص  هدولآ ، طیحم  هعماج و  رثا  رد  كاپ ، ترطف  رون  نیا  تسا  نکمم  اما  درادن . رب  رد  یمدآ  مسج  حور و  راتخاس  فلاخم 

یلع ُدـَلُوی  ٍدولوم  ُّلُک  دومرف : ص )  ) مرکاربمایپ هک  نانچ  دـبایب ؛ هناگود  یـضرع و  تیـصخش  کی  ددرگ و  هدیـشوپ  فیعـض و  ناـهانگ ،
همادا هراومه  ترطف  نیا  دوش و  یم  هدیرفآ  ینید  دـیحوت ي و  ترطف  ساسارب  یکدوک  ره  هنارّـصُنی ؛ وا  هنادَّوُهی  ُهاوبأ  نوکَی  یتح  هرطِفلا 

هک تایاور  تایآ و  رد  ( 16 . ) دنناشکب یحیـسم )  ) تینارـصن ای  دوهی  نییآ  لثم ـ  يرگید  نییآ  هب  ار ـ  وا  شردام  ردپ و  هک  نیا  ات  دراد ،
هک رکنم »  » لباقم رد  تسا ؛ هتخانش  تیمـسر  هب  ار  اهنآ  تعیرـش  ترطف و  لقع و  هک  تسا  يراتفر  قلخ و  دارم ، هدش  توعد  فرعم »  » هب

مدق دوب و  دهاوخ  طاشن  اب  مرخ و  زبس و  یتروص  رد  ناسنا  ناتـسوب  نیاربانب  تسا . هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  هک  تسا  يراتفر  قالخا و 
نورد لها  هک  یـسک  دوش . باریـس  نورب  زا  تعیرـش  سونایقا  نورد و  زا  ترطف  همـشچ  زا  هک  تشاذگ  دهاوخ  تیناسنا  رطعم  میرح  هب 

نید نورب و  لها  هک  یـسک  دـناشک و  یم  نید  یحو و  هب  ار  وا  ترطف  شیارگ  لقع و  قطنم  دونـش  یم  ار  شناج  لـقع و  فرح  تسا و 
ناج و يارب  یتمرح  هن  درادن و  اونش  شوگ  هک  یسک  اما  دزاس . یم  دومنهر  نتشیوخ  تمظع  هب  ار  وا  نید  باذج  دنمورین و  قطنم  تسا 
زا یبآ  هن  دراد و  نورد  زا  یهاـچ  هن  هک  دوـب  دـهاوخ  يا  هعرزم  دـننامه  نیرفآ ، ناـج  نید و  يارب  یمیرح  هن  تسا و  لـئاق  دوـخ  لـقع 

ناویح شنطاب  اما  ناسنا  تروص  شتروص  ع :)  ) یلع نانمؤم  ریما  هدومرف ي  هب  هجیتن  رد  دش ؛ دهاوخ  هابت  کشخ و  تیاهن  رد  هک  نوریب ،
اه و هدیدپ  هژیو  هب  ایشا ، لامعا و  قالخا ، دیاقع ، دناوت  یم  ناسنا  هک  نآ  هجیتن  ( 17 . ) تسا ناگدنز  نایم  رد  يا  هدرم  ًاتقیقح  وا  تسا و 

هراپ رد  هتبلا  دبای . یهاگآ  اهنآ  تلیذر  ای  تلیضف  نالطب و  ای  تیناقح  زا  دجنسب و  دوخ  ینطاب  تاکاردا  ترطف و  کحم  اب  ار  ون  ياهدم 
ششوپ و درک . يریگولج  هابتـشا  اطخ و  زا  نید  یحو و  کمک  اب  دیاب  هک  دراد ، دوجو  قیبطت  رد  هابتـشا  لامتحا  قیداصم  دراوم و  زا  يا 

ادیپ شیارگ  نآ  تمـس  هب  دوخ  نرود  زا  هک  تسا  یـششک  دونـش و  یم  ناج  قمع  رد  ار  نآ  نز  هک  تسا  یتوعد  ادن و  هنافیفع  باجح 
رد تسا و  ناـسنا  شنیرفآ  يرطف  روـما  أـشنم  هک  اـج  نآ  زا  دراد و  رفنت  راـجزنا و  ییاـمندوخ  یباجحدـب و  یباـجح و  یب  زا  دـنک و  یم 

دوب دهاوخ  یناگمه  یلک و  يرما  نادرم  ربارب  رد  باجح  شـشوپ و  هب  نز  يرطف  لیامت  نیا  ریزگان  دشاب ، یم  ناسکی  يواسم و  ناگمه 
، برخم ای  هدنزاس  تاغیلبت  دـب ، ای  بوخ  تیبرت  دـننام  یلماوع  دـنچ  ره  دراد ، رب  رد  ملاع  ضارقنا  ات  تقلخ  يادـتبا  زا  ار  نانز  همه ي  و 

نیا تسه و  هدوب و  رثؤم  نطاب  رد  نآ  رون  ندییارگ  یشوماخ  هب  یتح  شهاک و  فعـض و  ای  دشر  ییافوکـش و  رد  ملاسان  ای  ملاس  طیحم 
فلتخم ياه  ندمت  راثآ  یخیرات و  ياه  باتک  هک  تسا  نآ  باجح  ندوب  يرطف  رب  هناشن  کی  تسا . قداص  يرطف  روما  مامت  رد  بلطم 

یهاگ یتح  تسا و  هتشادن  صاخ  تلم  ای  بهذم  هب  صاصتخا  هدوب و  موسرم  نانز  نایم  رد  هراومه  باجح  گنهرف  هک  ده  یم  یهاوگ 
زین مهدـجیه  نرق  ات  ناتـساب  نارود  زا  ناهج  فلتخم  ماوقا  اهروشک و  یلم  سابل  هک  نانچ  دـندیزرو ؛ یم  مامتها  زین  تروص  شـشوپ  هب 

. دنتسه دقتعم  نانز  لماک  باجح  ندوب  يرطف  رب  مه  ناسانش  هعماج  ناسانش و  ناور  ناسانش و  تسیز  زا  یخرب  تسا و  بلطم  نیا  دیؤم 
فافع ایح ، لیبق  زا  یسنج ؛ قالخا  هشیر ي  هراب  رد  تسا  یثحب  یلک  روط  هب  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  گرزب ، داتسا  ( 18)

ایح و هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرت  قیقد  هک  هدـش  زاربا  یتایرظن  اج  نیا  رد  درم و  زا  نز ـ  دوخ ـ شـشوپ  رتس و  هب  لیامت  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
هب درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهب  نارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اـب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ  رتس و  فاـفع و 

دنک و يربارب  درم  اب  دناوت  یمن  یمسج  ظاحل  زا  هک  تسا  هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  ّسح  کی  اب  يرطف و  شوه  اب  نز  تسا . هدرب  راک 
رد ار  درم  فعـض  هطقن  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمنرب  درم  يوزاب  روز و  هدهع ي  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دـهاوخب  رگا 

رارق تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  قـشع و  رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداـهن  درم  دوـجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفاـی  يزاـین  ناـمه 
لسوتم هک  روط  نامه  تسناد ، دوخ  ربارب  رد  ار  درم  فعض  هطقن ي  تفای و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  ماقم و  نز  هک  یتقو  تسا ... هداد 

، دش زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  هب  لسوتم  دـنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار ، نآ  زا  هک  هدـش  لمجت  ییارآدوخ و  رویز و  هب 
(19 . ) درب الاب  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  هجیتن  رد  دـنک و  زیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاـب  هکلب  دـنک ، ناـگیار  ار  دوخ  دـیابن  هک  تسناد 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


بجاو نز  رب  شزرا ، کی  ناونع  هب  هنافیفع ، باجح  یهلا  ناـیدا  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  نز  لـماک  باـجح  ندوب  يرطف  رگید  هناـشن ي 
زا يرود  درم ، نز و  طالتخا  زا  زیهرپ  مارح ، هدولآ و  هاگن  زا  مشچ  ظفح  دننام  رگید  روما  رد  فافع  تیاعر  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدوب 

. تسا هدـش  هیـصوت  اهنآ  هب  مزال و  هناگیب ، اب  عورـشمریغ  سامت  زیمآ و  کـیرحت  رادرک  راـتفگ و  رـسمه ، ریغ  يارب  زیگنا  سوه  شیارآ 
رگنایب ینامـسآ ، عیارـش  مامت  رد  زیچ  کی  بوجو  ور ، نیا  زا  تسا ، گنهامه  نیوکت  ماظن  اـب  هراومه  عیرـشت  ماـظن  هک  اـج  نآ  زا  ( 20)

ای بوجو  هناـشن  مه  يرما  ندوب ، يرطف  هک  ناـنچ  دوش ؛ یم  یـشان  نآ  ندوب  ترطف  دـض  زا  يزیچ  تمرح  دـشاب و  یم  نآ  ندوـب  يرطف 
هب نز  مربم  زاین  نآ و  ندوب  يرطف  ناشن  نایدا ، رد  باجح  فافع و  بوجو  نیاربانب  تسا . ینامسآ  عیارش  مامت  رد  نآ  نتشاد  یهلا  مرح 

ساسا نیا  رب  تسا . يرـشب  ياهزاین  تعیبط و  ترطف و  اب  نآ  ندوب  قفاوم  نییآ ، نوناق و  کی  يراگدنام  ظفح و  زمر  اریز  دشاب ، یم  نآ 
تـسا مارح  لطاب و  ًالوا  دشاب ، یم  تعیرـش  ترطف و  فالخ  رب  نانز ، ییامندوخ  یباجحدب و  یباجح و  یب  لذتبم  گنهرف  هک  اج  نآ  زا 
هتـشاد بذاک  جاور  ساسا ـ  یب  موهوم و  شزرا ـ  کی  ناونع  هب  یتدم  يارب  دـنچ  ره  تشاد ، دـهاوخن  هعماج  رد  ماود  رارمتـسا و  ًایناث  و 

مرگرـس شوگ ، يزاب  ناکدوک  نوچ  مه  نتـشیوخ  زا  يرود  ترطف و  قاثیم  یـشومارف  اب  هک  یناوناب  هک  دـیآ  یم  يزور  هرخالاب  دـشاب .
دنهاوخ مالـسا  تعیرـش  ترطف و  مرگ  شوغآ  هب  زین  اهنآ  دـندرگ ، یمرب  دوخ  نیدـلاو  شوغآ  هب  تیاهن  رد  دنتـسه و  يویند  ياه  يزاب 

. دشاب تفع  هیامرس ي  نتخاب  يزاب و  نیا  رد  تسکش  اب  دنچ  ره  تشگرب ،

یهلا نید  یحو و  7 ـ

هراشا

اریز تسا ، یهلا  نید  یحو و  دب ، کین و  موهوم و  نیتسار و  ياه  شزرا  لطاب ، قح و  تخانـش  كالم  نیرترب  تفرعم و  عبنم  نیرت  مهم 
مهیلع موصعم  ناـماما  و  ص )  ) مالـسا یمارگ  یبن  هناـمیکح ي  تاـملک  هریـس و  میرک و  نآرق  گرزب  هرهچ ي  ود  رد  هک  نید ـ  یحو و 

هب طوبرم  اهرایعم  عبانم و  ریاس  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  همشچرس  یتسه  راگدرورپ  تیاهن  یب  تمکح  ملع و  زا  دشخرد ـ  یم  مالـسلا 
راب رهوگ  تانایب  میکح و  نآرق  تسا . زورفا  ناهج  دیـشروخ  ربارب  رد  فیعـض  رون  اـی  غارچ  نوچ  مه  یحو  ربارب  رد  هک  تساـه ، ناـسنا 

اب ندش  انـشآ  رتشیب  نمـض  دـشونب ، نآ  لالز  بآ  زا  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  بان  فراعم  قیاقح و  زا  یـسونایقا  مالـسلا  مهیلع  همئا 
يو دراذگ و  یم  وا  تایح  تیصخش و  رد  يا  هدرتسگ  قیمع و  رایسب  تیبرت  ریثأت  یناسنا ، لیـصا  ياهزاین  یمالـسا و  يالاو  ياه  شزرا 

رد یعیـسو  باتزاب  اهنآ ، هب  خـسار  نامیا  ناوت و  دـح  رد  نآرق  مالـسا و  فراعم  قیاقح و  هب  یهاگآ  تفرعم و  دزاس . یم  هنـشت  رتشیب  ار 
یم کیرحت  لماک  صالخا  حلاص و  لامعا  يارب  ار  اه  هزیگنا  رادیب و  ار  هتفخ  ياه  لقع  تشاد ، دـهاوخ  وا  یگدـنزاس  یکاپ و  ناسنا و 
حور ودـیامن  یم  مکاح  ناسنا  رب  ار  شمارآ  طاشن و  لیاز و  ار  اه  بارطـضا  اـه و  ینارگن  رّونم و  عرو  اوقت و  رون  هب  ار  اـه  ناـج  دزاـس ،

رد وا  ياقل  لاعتم و  دـنوادخ  يدونـشخ  زج  زیچ  ره  درب و  یم  نیب  زا  تسا  اـه  ملظ  یـصاعم و  اـهاطخ و  همه  هشیر ي  هک  ار  یتسرپاـیند 
سانش تیلوئـسم  ار  یمدآ  هدومن و  راهم  ار  اه  یهاوخدوخ  زیارغ و  دیامن . یم  زیچان  شزرا و  یب  ناسنا  رظن  رد  ار  تیدبا  میعن  ترخآ و 
یتسود رگد  هفطاع و  دوش . یم  ددرگ ، یم  نارگید  مالآ  هب  رجنم  هک  يذیاذل  زا  بانتجا  و  ملظ ، هانگ و  بقاوع  زا  سرت  ببـس  دنک ، یم 

دـیادش و ربارب  رد  دـهد ، یم  رارق  یگدـنز  هحولرـس ي  ار  مدرم  هب  تمدـخ  شرتـسگ و  ناـسنا  دوـجو  رد  ار  رـسمه  هب  تبحم  صخـالاب 
تداعس ریسم  رد  ار  وا  دزاس و  یم  راداو  حیحص  هار  باختنا  هب  یگدنز  ياه  یهارود  رس  ار  ناسنا  هدیشخب و  تماقتسا  ورین و  تالکشم ،

قح تمحر  راوج  رد  دهد و  یم  دوعـص  شرع  هب  شرف  زا  هدومن و  شنم  هتـشرف  وخ و  هتـشرف  ار  وا  هک  اج  نادب  ات  درب  یم  شیپ  لامک  و 
فراعم هب  نامیا  تفرعم و  فعض  نازیم  هب  لباقم ، رد  دناسر . یم  تشهب  فیـصوت  لباق  ریغ  تیاهن و  یب  بهاوم  وا و  برق  ماقم  یلاعت و 

دهعت و دقاف  رابودنب و  یب  دازآ و  دوجوم  کی  هب  ملاس  یگدنز  تیصخش و  هدنزاس  قیاقح  زا  ندنام  رود  مکح  هب  یمدآ  مالسا ، نآرق و 
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، دنک یم  هولج  کین  ابیز و  وا  ربارب  رد  شتشز  لامعا  و  بلس ، وا  زا  لطاب  قح و  صیخشت  سح  دوش ، یم  لدبم  یـسرتادخ  تیلوئـسم و 
رد هک  دـسرب  تسا  نکمم  اج  نادـب  راک  و  ددرگ ، یم  رو  هطوغ  تافارحنا  یـصاعم و  بالجنم  رد  اـسب  هچ  هدـیزرو و  ربکت  قح  ربارب  رد 

یحو قادصم  نیرت  گرزب  هک  میرک ـ  نآرق  هراب ي  رد  دنوادخ  دیامن . یفده  یب  یچوپ و  ساسحا  هدش و  نادرگرـس  ریحتم و  یگدـنز 
اسر و ینایب  هک  ار  باتک  نیا  ام  و  نیملسُمِلل ؛» يرَشب  ًهمحر و  ًيدُه و  ٍءیش و  ّلُِکل  ًانایِبت  َباتکلا  َکیلَع  انلّزن  و  : »... دیامرف یم  دشاب ـ یم 

نامرف میلست و  یهلا  ياهروتسد  ربارب  رد  هک  اهنآ  ناناملسم ـ  يارب  دنهد  هدژم  شخب و  تمحر  امنهار و  يزیچ و  ره  يارب  شخب  ینشور 
نیذـّلا َنینمؤملا  ُرّـشُبی  ُمَوقأ و  َیِه  یتِّلل  يدـهَی  َنآرقلا  اذـه  ّنإ  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 21 . ) میداتـسرف ورف  وت  رب  تسا  دـنرادرب ـ

هک ار  یناـنمؤم  دـنک و  یم  تیادـه  تسا ، نیرتراوتـسا  هک  یهار  هب  نآرق  نیا  هک  یتـسرد  هب  ًاریبـک ؛» ًارجأ  مـهل  ّنأ  تاـحلاّصلا  نوـملعَی 
یم نآرق  تمظع  هراب ي  رد  ع )  ) یلع نانمؤمریما  تسا . گرزب  یـشاداپ  ناشیارب  هک  دـهد  یم  هدژم  دـننک  یم  هتـسیاش  کین و  ياهراک 

تسا ییایرد  دریذپن ، لاوز  نآ  یگدنشخرد  هک  تسا  یغارچ  درادن ، یشوماخ  هک  تسا  يرون  دومرف ، لزان  وا  رب  ار  نآرق  سپس  دیامرف :
قح و هدننک ي  ادج  دوشن ، کیرات  نآ  رون  هک  تسا  يا  هلعـش  ددرگن ، هارمگ  نآ  هدنور ي  هک  تسا  یهار  دوشن ، كرد  نآ  يافرژ  هک 
، شدوجو اب  هک  تسا  يا  هدنهد  افـش  دوشن ، بارخ  نآ  ياه  نوتـس  هک  تسا  ییانب  ددرگن ، شوماخ  شناهرب  شـشخرد  هک  تسا  یلطاب 
، دـنوشن راوخ  بولغم و  شناگدـننک  يرای  هک  تسا  یقح  درادـن و  تسکـش  ار  شناروای  هک  تسا  یتردـق  درواین ، تشحو  اـه  يراـمیب 
، تسا لدـع  يراج  ياهرهن  تلادـع و  ياه  همـشچرس  تسا ، مولع  ياهایرد  شناد و  ياه  همـشچ  تسا ، نآ  لصا  نامیا و  ندـعم  نآرق 

یلع ُدادزَی  ُنآرقلا ال  َلاب  ام  : » دیسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  یصخش  دومرف : ع )  ) اضر اما  ترضح  ( 22 . ) تسا نآ  مکحم  نوتس  مالسا و  هیاپ 
خـساپ رد  ع )  ) قداصرفعج ماما  دوش ؟ یم  رت  توارط  اب  رت و  باذـج  هعلاـطم  رـشن و  شیازفا  اـب  نآرق  ارچ  ًهضاـضغ ؛» ّـالإ  ِسرّدـلا  ِرـشّنلا 

موی یلإ  ٌّضغ  ٍموق  ّلُک  َدنِع  ٍدیدج و  ٍنامَز  ّلُک  یف  وهف  ٍسان  َنود  ٍساِنل  ٍنامَز و ال  َنود  ٍنامِزل  ُهلعجَی  َمل  یلاعت  َكرابَت و  هللا  َّنأل  دندومرف :
هزات و نامز  ره  رد  نآرق  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدادـن  رارق  صاخ  مدرم  يارب  نیعم و  نامز  يارب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  هماـیقلا ؛

امـش رب  روما  هک  یماگنه  دـندومرف : ناناملـسم  هب  باطخ  ص )  ) مرکاربماـیپ ( 23 . ) تسا باداش  توارط و  اـب  تماـیق  اـت  یتیعمج  ره  دزن 
ار وا  دهد  رارق  دوخ  يور  شیپاشیپ  ار  نآرق  هک  یسک  دیورب ... نآرق  غارس  هب  هک  داب  امش  رب  کیرات ، بش  ياه  هراپ  دننامه  دوش  هبتـشم 
. تسا هار  نیرتهب  يوس  هب  امنهار  نیرتهب  نآرق  دنار ، یم  خزود  هب  ار  وا  دنکفا  رـس  تشپ  ار  نآ  هک  یـسک  دـنک و  یم  تیادـه  تشهب  هب 

نآ قباطم  یسک  ره  دریگ و  یم  شاداپ  هدوب و  روجأم  دنک  لمع  نآ  هب  یـسک  ره  تسا و  وگ  تسار  دیوگ  نخـس  نآ  قبط  رب  یـسک  ره 
(24 .) تسا لداع  دنک  مکح 

مالسا نید  یگنادواج  زار 

لیلحت و رد  اما  ددرگ ، یم  نشور  تمایق  ات  نآ  ياقب  مالـسا و  نید  یحو و  تیبرت  بتکم  تمظع  قوف ، تایاور  تایآ و  رکذ  اب  دـنچ  ره 
دناوت یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالـسا  یتیبرت  نیناوق  ماظن  نآرق و  ياوتحم  یگژیو  تیفیک و  هک  تسناد  دـیاب  نآ  یگنادواـج  اـقب و  زار 

یم ریغتم  یتعیبط  تباث و  حور  ياراد  ناسنا  هک  ارچ  دـشاب ، تمایق  ات  اه  نامز  همه ي  تایـضتقم  يرـشب و  ياـهزاین  همه ي  يوگ  خـساپ 
يارب تباث  ياهروتـسد  نیناوق و  تسا . هدـش  لیکـشت  ریغتم  تباث و  ماـکحا  نیناوق و  شخب  ود  زا  زین  مالـسا  سدـقم  نید  یحو و  دـشاب ،

مالـسا تباث  نیناوق  نیا  تسا . يرطف  ياهزاین  یلاع و  ياهادعتـسا  یتوکلم و  ترطف  حور و  ینعی  ریغتیال ، تباث و  شخب  هب  ییوگ  خساپ 
كرتشم یهلا  ناربمایپ  ینامسآ و  ياه  تعیرش  همه ي  رد  هک  دشاب  یم  عورف  قوقح و  یلک  طوطخ  یقالخا ، لیاضف  نید ، لوصا  لماش 
ياهزاین زا  روما  نیا  اریز  تسا ، هتـشگ  رت  عماج  رت و  لماک  جیردت  هب  دـنچ  ره  تسین ، خـسن  لباق  تسا و  ترطف  یلـصا  ياضتقم  هدوب و 

؛ دش دهاوخن  ادیپ  اهزاین  نیا  رد  ینوگرگد  رییغت و  دوب و  دهاوخ  هدوب و  ملاع  ضارقنا  ات  یمدآ  تقلخ  يادتبا  زا  اه ، ناسنا  همه ي  تباث 
نیناوق و  نید ـ  هک  یتسرد  هب  مالـسإلا ؛» ِهللادـنِع  نیّدـلا  ّنإ  . » تسا هدـش  رکذ  درفم  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  نید  ظفل  ساـسا  نیمه  رب 
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دورف رس  میلست و  ینعی  مالسا  تسا . هدوب  مالسا  دحاو و  نید  ناربمایپ  همه ي  نید  نیاربانب  ( 25 . ) تسا مالسا  اهنت  راگدرورپ  دزن  تباث ـ 
رطاخ نیا  هب  دوش  یم  هدیمان  مالـسا  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  نییآ  تعیرـش و  رگا  یهلا . ياه  نامرف  نیناوق و  ربارب  رد  ندروآ 
تباث ریغ  دـُعب  يوگ  باوج  مالـسا ، ریغتم  ماکحا  یناوق و  اما  دـشاب . یم  ینامـسآ  تعیرـش  نیرخآ  نیرت و  لماک  نیرت و  عماج  هک  تسا 
يوگ خـساپ  نیناوق  نیا  يرطف ، یعیبط و  دـعب  نایم  هطبار  دوجو  لـیلد  هب  هک  ناـنچ  مه  تسا ؛ یعیبط  ریغتم  ياـهزاین  ندـب و  ینعی  ناـسنا 
دیدج ریغتم و  ياهزاین  نامز و  تایضتقم  یگدنز و  ياه  ینوگرگد  همه ي  دشاب . یم  زین  هطبار  هطساو و  شخب  هس  نیا  لیـصا  ياهزاین 

تراـبع هک  ریذـپ  ینوگرگد  ریغتم و  ياـه  نوناـق  نیا  تباـث . هبنج ي  ترطف و  هن  تسا  ناـسنا  ریغتم  هرهچ ي  تعیبط و  هب  طوبرم  ناـسنا 
لوط رد  مزعلاولوا ، ناربمایپ  يارب  نیناوق  نیا  ور  نیا  زا  دـبای ؛ یم  رییغت  تالاح  ناکم و  نامز و  بسح  هب  هقف ، قوقح و  تایئزج  زا  تسا 

زا یتما  ره  يارب  ًاجاهنِم ؛» ًهَعرِـش و  انلعج  ّلُِکل  : » تسا هدش  دای  جاهنم » هعرـش و   » مان هب  اهنآ  زا  نآرق  رد  تسا و  هدوب  نوگانوگ  اه  نامز 
ماجنا تیفیک  اما  دـشاب ، یم  تباث  هدوب و  نایدا  مامت  رد  ًالثم  هزور و ... زاـمن و  لـصا  سپ  ( 26 .) میداد رارق  یـشور  هار و  نایمدآ ـ  امش ـ 

زین ترطف  یلـصا  ياضتقم  نکل  تسین و  ترطف  اب  فلاخم  تعیرـش  دوش . یم  هتفگ  جاهنم  تعیرـش و  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  توافتم  اهنآ 
ندمآ دیدپ  رـشب و  یگدنز  ندش  نوگرگد  زارد و  نامز  تشذگ  اب  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ رادرب  خسن  ریذپ و  لوحت  تعیرـش ، دشاب . یمن 

. دیسر یم  نایاپ  هب  نآ  نامز  تدم و  تقیقح  رد  دش و  یم  خسن  نیشیپ  تعیرـش  هدمآ و  یم  يرت  لماک  دیدج و  تعیرـش  هزات ، ياهزاین 
ناـیم هطبار  نیمأـت  تعیبـط و  تیبرت  يارب  تعیرـش »  » ترطف و حور و  شرورپ  يارب  نید » ، » دـنوادخ هغلاـب  تمکح  ياـضتقا  هب  نیارباـنب 

یهقف و ریغتم  ماکحا  نیناوق و  اذـل  تسا ، یقاب  تمایق  ات  ناربمایپ  متاخ  تعیرـش  مالـسا و  نید  هک  اج  نآ  زا  تسا و  ریغتم  تباـث و  شخب 
نیناوق زا  یمالسا ، نادنمشناد  املع و  قیرط  زا  يربک  تبیغ  زا  يرـصع  ره  رد  ثداح  دیدج و  ياهزاین  هثدحتـسم و  لئاسم  يارب  یقوقح 

هک دراد  رارق  هیقف » تیالو   » عوضوم نآ ، رانک  رد  دوش و  یم  غالبا  تما  مدرم و  هب  هدـش و  جارختـسا  طابنتـسا و  مالـسا  نید  تباـث  یلک 
نآ رد  تسا ، فلس  ایبنا  عیارش  مامت  لمکم  هراصع و  هک  مالـسا  نید  یگدنلاب  تمظع و  زار  تساه . یتساک  اهدوبمک و  هدننک ي  نیمأت 

تاذ ياه  یگژیو  زا  نیا  دـشاب و  یم  گنهامه  ًالماک  ناکم  نامز و  ره  رد  ریغتم  تباث و  ياهزاین  ناسنا و  يدوجو  راـتخاس  اـب  هک  تسا 
نآ هب  لین  بابـسا  اـه و  هنیمز  شیوخ ، شنیرفآ  فدـه  هب  تادوجوم  ریاـس  ناـسنا و  ندیـسر  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  نوچ  مه  یمیکح 

هجوتم يرطف  نید  تمس  هب  ار  ناج  هرهچ ي  هک  دیامرف  یم  شرافس  ناسنا  هب  لیلد  نیمه  هب  دیامن ؛ یم  مهارف  نورب  نورد و  زا  ار  فده 
سپ نوملعَی ؛» ِساّنلا ال  رثکأ  ّنکل  میقلا و  ُنیّدلا  کلذ  ِهللا  ِقلِخل  لیدبَت  اهیلَع ال  ساّنلا  رطَف  یّتلا  ِهللا  هرِطف  ًافینَح  ِنیّدِلل  َکهجو  ِمقأَف  : » امن

نآ هیاپ ي  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یترطف  نامه  هب  زاس ؛ راوتـسا  تسا  ارگ  قح  هک  مالـسا  یتسرپاتکی  نید  يوس  هب  ار  شیوخ  ناج  هرهچ ي 
(27 . ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  راوتـسا  مکحم و  نید  تسا  نیا  تسین ، ینوگرگد  ار  يدیحوت ـ  ترطف  ادـخ ـ  شنیرفآ  تسا . هدـیرفآ 
ـ  یهلا تباث  ياهروتـسد  نیناوق و  فراعم و  یلک  طوطخ  مالـسا ـ  سدـقم  نید  هک  دـنرادن  یهاگآ  یتاـیح  مهم و  رما  نیا  زا  مدرم  رثکا 

نییآ عیرـشت و  ماظن  ناسنا و  شنیرفآ  نیوکت و  ماظن  نایم  تسا و  ینید  يدـیحوت و  اه  ناسنا  مامت  تقلخ  تشرـس و  هدوب و  يرطف  يرما 
قمع ترطف و  رد  هچ  نآ  دراد و  یمدآ  ترطف  رد  هشیر  هدـمآ  نید  رد  هچ  نآ  ره  دراد و  دوـجو  لـماک  يراـگزاس  یگنهاـمه و  مالـسا 
ادیپ شنت  داضت و  ماظن ، ود  نایم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ؛ یم  تیاده  نآ  هب  دـشاب و  یم  قفاوم  نآ  اب  زین  مالـسا  نید  تسا ، ناسنا  ناج 

زین نید  دشاب و  یمن  نید  زج  ترطف  تقیقح  سپ  تسین . راگزاس  تایح  يالاو  فده  یهلا و  تلادع  تمکح و  دیحوت و  اب  هک  دش  یم 
اهنت دـنناسرب و  ترخآ  اـیند و  رد  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  ناـسنا  اـت  دنتـسه ، رگیدـکی  رواـی  راـی و  ود ، نـیا  تـسا و  ترطف  مـسجت 

نامیا فعـض  ای  ینید و  یب  ثعاب  یتایح  هداعلا  قوف  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  یهاـگآان  تلفغ و  دـنا . تقیقح  نیا  رکذـتم  نادـنمدرخ 
و وا ، نیشن  مه  نیرق و  ناطیش ، دنک  یچیپرس  ینید  ياهروتسد  زا  هک  یسک  تسا و  هدش  نید  ياهروتسد  هب  يدنب  ياپ  رد  یتسس  نانآ و 
تسا و طوبرم  تایدام  تعیبط و  هب  يرـصع  ره  رد  اـه  ناـسنا  ریغتم  ياـهزاین  نیارباـنب  ( 28 . ) تسوا هارمه  راب  تبکن  تخـس و  یگدـنز 

تباث ياهزاین  تیناسنا و  تاداقتعا ، هب  یطبر  دیدج  ياه  يروآ  نف  يدام و  روما  رد  يرکف  دشر  یعامتجا و  یعیبط و  مولع  رد  تفرشیپ 

نز تیبوبحم  تیصخش و  یسانش  www.Ghaemiyeh.comبیسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ رمع  زا  نرق  هدراهچ  هک  ینید  تسا و  تاطابترا  اضف و  ریخـست  ندـمت ، رـصع  زوررما ، رـصع  دوش  هتفگ  ات  درادـن  اه  ناـسنا  لیـصا  و 
ـ  ندمتم رـشب  ياهزاین  تایـضتقم و  يوگ  خساپ  دناوت  یمن  تسا و  هتفای  نایاپ  نآ  فرـصم  خیرات  هتـشگ و  هدوسرف  هنهک و  هدش ، يرپس 

تیونعم نید ، هب  يرتشیب  زاین  هتفرشیپ ، يدام  تاناکما  تردق و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  يزورما  رشب  سکعرب ، هکلب  دشاب ، يدام ـ  ندمت 
ناسنا و ناوارف  ياه  يزیر  نوخ  نردـم و  هنایـشحو ي  ياـه  تیاـنج  بکترم  هتفرـشیپ ، ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  هنرگ  دراد و  قـالخا  و 

نیا دـهاش  زورما  يایند  هک  نانچ  دـنک ؛ یمن  محر  مه  عافد  یب  ناگدروخ  لاس  ناـکدوک و  ناـنز ، هب  هک  اـج  نآ  اـت  دوش ، یم  تیناـسنا 
ایآ درادـن ؟ زاین  تعاطا ـ  تدابع و  هار  زا  وا ـ  اب  طابترا  شیوخ و  معنم  راگدرورپ و  ادـخ و  هب  زورما  ندـمتم  رـشب  ایآ  تسا . اه  تیاـنج 

يونعم و يدـیحوت ، فراعم  مولع و  هب  دـنمزاین  رگید  هتـشاد ، يریگ  مشچ  ياه  تفرـشیپ  يژولونکت  ملع و  رد  هک  زورما  ندـمتم  ناـسنا 
يونعم یقالخا و  یهلا ، ياهوگلا  جاتحم  رضاح  رصع  ندمتم  ناسنا  ایآ  و  دیامن ؟ باریس  اهنآ  زا  ار  دوخ  هنـشت ي  حور  ات  تسین  یقالخا 
قیقحت هعلاطم و  هدهاشم ، اب  رـشب  تسه و  هدوب و  زور  يایند  يدام  ندمت  قشمرـس  وگلا و  هدام  تعیبط و  ملاع  ًالوا  هک  یلاح  رد  تسین ؟

هقدح امیپاوه ، نتخاس  يوگلا  ناگدنرپ ، ًالثم  دروآ ؛ تسد  هب  ار  دوخ  يدام  ریگ  مشچ  ياه  تفرشیپ  تسا  هتـسناوت  یعیبط  تاقولخم  رد 
ریغ رتویپماک و  باسح و  نیـشام  نتخاس  يارب  هظفاح  زغم و  نآ ، لاـثما  يرادرب و  ملیف  نیبرود و  هاگتـسد  تخاـس  يارب  مشچ  یـسدع  و 

يوگلا یعیبط ، قولخم  نارازه  هصالخ  یعونصم و  ياه  لگ  ندرک  تسرد  يارب  یعیبط  ياهلگ  طابر ، تخاس  قشمرس  ناسنا  ندب  اهنیا ،
یناسنا ياهوگلا  ینامسآ و  ياه  هوسا  نیرترب  هب  شدنم  شزرا  حور  نآ  اب  یناسنا  نینچ  ایآ  لاح  دوب . دهاوخ  هدوب و  يرـشب  تاعونـصم 

نیرت مهم  يدنوادخ و  غورفرپ  رایسب  ياه  هناشن  گرزب و  تایآ  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  نوچ  مه  یناگتفای ؛ لامک  و 
عینم ماقم  لماکت و  دـشر ، هب  يدام ، يونعم و  تایح  رد  نانآ  زا  يریگوگلا  اـب  دـناوتب  اـت  درادـن  زاـین  دنـشاب ، یم  یناـسنا  لـماکت  لـماع 

ياهزاین يوگ  باوج  دـناوت  یمن  مالـسا  نید  هک  اوران  نخـس  نیا  همزال ي  هوالع ، هب  دـسرب ؟ تسا ـ  ناسنا  تقلخ  فدـه  هک  تیناسنا ـ 
ياه نارود  رـصع و  نیا  دارفا  هب  هللااب ـ  ذایعلا  ملاع ـ  راگدرورپ  دـشاب و  مورحم  یحو  نید و  زا  زورما  رـشب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، نامز  نیا 
یحو نودـب  هاگ  چـیه  ناسنا  هک  نیا  اب  تسا . هدادـن  تبثم  خـساپ  نید ـ  هب  زاین  نانآ ـ  يرطف  زاین  نیرت  مهم  هب  هک  دـنک  یم  متـس  يدـعب 
دناوت یمن  هدوبن و  يونعم  ریس  هب  رداق  هک  هنوگ  نامه  دشاب ؛ هتشاد  هنادنم  تفارش  لوقعم و  یگدنز  دناوت  یمن  ینید  ناربهر  ینامـسآ و 
قلطم لداع  دنوادخ ، هک  نآ  لاح  و  دوش . یم  میقع  وا  تقلخ  هفـسلف  هجیتن  رد  دناسرب ، لامک  هب  ار  شیوخ  یناسنا  يونعم و  ياهادعتـسا 
ُِملظَی َهللا ال  ّنإ  . » دوب دـهاوخن  تیاـهن  یب  تردـق  دوجولا و  بجاو  وا  هن  رگ  دراد و  یمن  اور  شناگدـنب  هب  یمتـس  نیرت  کـچوک  هدوب و 

زا هتشذگ  ( 29 . ) دننک یم  متـس  دوخ  رب  مدرم  هکلب  دنک ، یمن  مدرم  هب  یمتـس  چیه  ادـخ  یتسار  هب  نوِملظَی ؛» مُهـسُفنأ  ساّنلا  ّنکلو  ًائیش 
ـ  وا ياهروتـسد  نیناوق و  همه  اذـل  تسا ، بلطم  نیا  زا  یکاح  زین  يدایز  تایآ  تسا و  قلطم  میکح  لداع و  ادـخ  لقع ، مکح  هب  اـهنیا ،
هب زج  میکح ، لداـع و  زا  اریز  دوش ، یمن  یـسک  هب  متـس  بجوم  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  هدوب و  هناـمیکح  هنـالداع و  تسا ـ  نید  ناـمه  هک 

هراپ ای  مالـسا  هراب ي  رد  ناهاوخدب  نانمـشد و  هیحان  زا  هک  یتاهبـش  هژیو  هب  يا  ههبـش  ره  نیاربانب  ددرگ . یمن  رداص  تمکح  تلادع و 
. ددرگ یم  فرطرب  بلاطم  نیا  اب  دوش  یم  ای  هدـش  نانز  هب  طوبرم  لئاسم  باجح و  دروم  رد  ًاـصوصخم  شیاهروتـسد ، ماـکحا و  زا  يا 
اب مأوت  هنامیکح ي  هنالداع و  نامرف  نز ، یعیبط  يرطف و  يابیز  فیطل و  راتخاس  اب  لماک  یگنهامه  اـب  مالـسا  گرزب  نید  هک  نآ  هجتین 

ظفح و هداوناخ  ماظن  رد  نانآ  تیقوشعم  ماقم  هاگیاج و  شزرا ، ات  تسا ، هداد  نانز  هنافیفع  ًـالماک  باـجح  شـشوپ و  هب  تبـسن  رادـشه 
، یناوهش تافارحنا  یـسنج و  تاکیرحت  زا  رود  هب  ملاس و  عامتجا  ياضف  هیاس ي  رد  هعماج  دارفا  همه ي  اهنآ و  یحور  یلاع  تاساسحا 

نیا رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  دـنیآ . لیان  ترخآ  ایند و  رد  تداعـس  گرزب  ضیف  هب  دـننامن و  بقع  لماکت  هلفاـغ  زا  ددرگ و  اـفوکش 
یب رگا  یتسار  هب  دـش . هراشا  ثحابم  لالخ  رد  تاـیاور  زا  يا  هشوگ  هب  اـهنت  دـش و  ناـیب  تاـیآ  ریـسفت  حیـضوت و  هک  هدـش  دراو  هنیمز 

بتارم هب  دـنوادخ  سدـق  تحاس  هب  یبدا  یب  یمارتحا و  یب  تسین ، لدرادـیب  ناـسنا  کـی  هتـسیاش ي  تسا و  تشز  یبدا  یب  یمارتحا و 
وا نانمـشد  یباجحدب  يرابودنب و  یب  هناملاظ  نوناق  اهر و  وا  باجح  هنامیکح ي  نوناق  هک  نیا  زا  رتدب  یتمرح  یب  هچ  تسا و  رت  تشز 
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تلیضف تفع و  زا  يا  هولج  يراد و  نید  نامیا و  زا  یکاح  یهلا ، روتسد  ربارب  رد  ینتورف  راهظا  یمالـسا  شـشوپ  تقیقح  دوش !؟ یلمع 
. تسا

زامن 8 ـ

هراشا

ور نیا  زا  تسا ؛ رارـسا  هفـسلف و  تمکح ، ياراد  شیاهروتـسد  همه  هدوـب و  تیبرت  مـیلعت و  شرورپ و  شزوـمآ و  بـتکم  مالـسا ، نـید 
بوسحم یشرورپ  یتیبرت و  هزوح ي  نیرترب  یناسنا و  يدیحوت و  فراعم  هاگشناد  نیرت  یلاع  اه ، تدابع  رارـسا  اه و  تمکح  نیماضم ،

هک دـنک  سح  كرد و  دوجو  مامت  اب  ناسنا  ینعی  تسوا ؛ هاگـشیپ  رد  روضح  ساـسحا  دـنوادخ و  داـی  تداـبع ، نطاـب  حور و  دوش . یم 
تبث و اهنآ  مامت  هک  نیا  نمـض  درگن . یم  ار  يو  ياه  هشیدـنا  راـتفگ و  لاـمعا ، همه ي  هدوب و  ناـهج  وا و  رگ  هراـظن  هتـسویپ  دـنوادخ 
هانگ و هب  تسد  راگدرورپ  رـضحم  رد  هاگ  چیه  یناسنا  نینچ  دهد . یم  لیکـشت  ترخآ  ایند و  رد  ار  درف  هدنیآ  تشونرـس  هدـش و  طبض 
سفن و تراهط  لماع  روضح ، ساسحا  لیلد  نیمه  هب  دراد ؛ یمن  اور  ار  نارگید  دوخ و  هب  تنایخ  متس و  بیرف ، دیالآ و  یمن  اه  تلیذر 

چیه دـشاب . یم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  يراتفر و  یقالخا و  ياـه  ییاـبیز  هب  حور  تنیز  أـشنم  يراـتفر و  یقـالخا و  ياـه  یتشز  زا  يرود 
رد هک  ناـنچ  دـسر ؛ یمن  زاـمن  تمظع  هب  یـسانشادخ ـ  يدـیحوت و  تفرعم  ینید و  یهاـگآ  بـسک  زا  دـعب  یهلا ـ  هاگـشیپ  رد  یتداـبع 

تفرعم و زا  دعب  يزیچ  چیه  هالّـصلا ؛ ِهذـه  ُلِدـعَی  هفرعَملا  دـَعب  ٍءیـش  نِم  ام  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ینارون  ثیدـح 
زور و هنابـش  ره  رد  رارکت  رثا  رد  هژیو  هب  دـنوادخ ـ  داـی  لـماع  نیرت  مهم  زاـمن  ( 30 . ) تسین زامن  ياتمه  وا ـ  نییآ  دـنوادخ و  تخاـنش 
هب نم  دای  رطاخ  هب  ار  زامن  يرکذـِل ؛» هالّـصلا  ِِمقَا  : » دـشاب یم  وا  رـضحم  رد  یمئاد  روضح  ساسحا  و  نآ ـ  زا  یـشان  یهلا  دـهع  دـیدجت 

شمارآ ناسنا  هب  هدرک و  نئمطم  ار  اه  لد  دوش ، یم  لصاح  زامن  هژیو  هب  تدابع  تعاطا و  وترپ  رد  هک  دـنوادخ  داـی  اـهنت  و  ( 31 . ) راداپ
ینورُکذاَف « ؛ دوب دهاوخ  وا  دای  هب  زین  ناحبـس  يادـخ  دـشاب  دـنوادخ  دای  هب  هک  یـسک  ( 32 «. ) بولُقلا ُّنئَمطت  ِهللا  رکذـب  الَا  « ؛ دـشخب یم 

تشگ و دـهاوخ  نیگنر  يو  يونعم  يداـم و  هرفـس ي  دـش و  دـهاوخ  وا  هژیو ي  تاـکرب  تمحر و  رد  قرغ  هجیتـن  رد  ( 33 «. ) مُکرُکذأ
زا شمارآ ، أدـبم  هب  لاـصتا  دـنوادخ و  داـی  زاـمن و  نماد  رد  یعقاو  رازگزاـمن  سپ  ددرگ . یم  وـکین  رکذ ، ماود  اـب  وا  لاـمعا  تاـفص و 

یگدنز ياه  بیـشن  زارف و  رد  درادن و  یـساره  ادخ  ریغ  زا  دـنازرل و  یمن  ار  وا  بلق  زیچ  چـیه  تسا و  رادروخرب  لد  شمارآ  نانیمطا و 
یمن تأرج  تسا ، زامن  لها  هک  یـسک  دـنک . یمن  ادـیپ  شمارآ  دوخ  ردام  ردـپ و  نماد  رد  زج  هک  یکدوک  دـننامه  دزاـب ؛ یمن  ار  دوخ 

فارحنا و هنیمز ي  نآ ، عییـضت  ای  كرت  اب  اما  دزاس ، راد  هکل  ار  شیوخ  سفن  تفارـش  دوش و  هدولآ  اه  يراکهزب  اـه و  یکاـپان  هب  دـنک 
لیاضف و هب  ندـش  هتـسارآ  ینطاب و  ياه  یگدولآ  لیاذر و  زا  ناج  يزاس  كاپ  ثعاـب  زاـمن  ( 34 . ) ددرگ یم  مهارف  تاوهـش  زا  يوریپ 
، طیارـش ياراد  مه  اه ـ  تدابع  رگید  نوچ  مه  زامن ـ  تسا ؟ تاکرب  اه و  یگژیو  نینچ  ياراد  يزامن  ره  ایآ  اما  تسا . يونعم  تـالامک 
ماکحا و طیارـش ، زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  زامن  زا  فدـه  دراد . ینطاب  رارـسا  یلاع و  ياوتحم  بادآ و  مه  تسا و  يرهاظ  لاـعفا  راـکذا و 

كاپ هجیتن  رد  هدیسر و  نآ  نطاب  تقیقح و  هب  هتفر و  رتارف  تسوپ  رشق و  زا  دسرب ؛ اهنآ  ياه  تمکح  رارـسا و  یناعم و  قمع  هب  رهاوظ ،
تقیقح زا  تیمورحم  تلفغ و  هوـیم و  تسوـپ  هب  اـفتکا  دـننامه  زاـمن ، رد  رهاوـظ  هب  ندرک  هدنـسب  تروـص  نیا  ریغ  رد  ددرگ . لـماک  و 

هجوت اب  تسا . هنوگ  نیا  زین  زامن  دشاب . یم  نآ  هب  لوصو  ینورد و  لوصحم  يرادهگن  يارب  عرف و  هویم  رشق  تسوپ و  تسا . نآ  ینورد 
ناهج زا  هکلب  تسا  زاین  یب  اه  ناسنا  ياه  تدابع  اه و  تعاطا  زا  اهنت  هن  دـشاب و  یم  قلطم  زاین  یب  لاـمک و  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  هب 
نتفای لماکت  تیادـه و  یتخب ، کین  زج  یفدـه  اذـل  ( 35 ( ؛» نیملاـعلا نع  ینغ  هللا  ّنإـف  ، » تسا زاـین  یب  دوجو  ملاـع  تاـقولخم  یتسه و 

ـ  ناسنا رگا  نیاربانب  دنک . یمن  هدروآرب  ناسنا  يارب  ار  ییالاو  فده  نینچ  نابز ، هقلقل ي  زامن و  رهاظ  هب  ندش  یـضار  اما  درادن . ناسنا 
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دـشاب و هتـشاد  زامن  ماکحا  طیارـش و  لاعفا و  ياه  تمکح  رارـسا و  اـهرکذ و  یناـعم  قمع  رد  تقد  ّربدـت و  زاـمن ـ  رهاـظ  ظـفح  نمض 
هب تبـسانم ، هب  اج  نیا  رد  دوب . دهاوخ  شخب  شمارآ  نیرفآ و  لامک  زاس ، ناسنا  زامن  نیا  دـیامن ، میظنت  اهنآ  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز 

: دوش نشور  زامن  رد  نز  ششوپ  باجح و  تمکح  هفسلف و  ات  مینک  یم  هراشا  زامن  فادها  رارسا و  زا  یخرب 

هثالث ياه  تراهط  زار  تمکح و  يونعم ، تراهط 

يرهاظ تراهط  هک  ار  هناگ  هس  ياه  تراـهط  نیا  تمکح  میرک  نآرق  تسا . ممیت  لـسغ و  وضو ، ینعی  تراـهط  زاـمن ، طیارـش  زا  یکی 
دنوادخ َنوُرُکـشَت ؛) ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َّمُتِیلَو  ْمُکَرِِّهَُطِیِِل  ُدیُِری  ْنِِکلََو  دـیامن ...( : یم  رک  ینطاب ذ  تراهط  هب  ندیـسر  لد و  ریهطت  تسا -

.1 2 دیشاب . وا  رازگرکش  دیاش  دنک ، مامت  امش  رب  ار  شتمعن  دیامن و  ریهطت  كاپ و  اه - تراهط  نیا  لیسو ? هب  ار - امـش  هک  هدرک  هدارا 
، هدش رکذ  اهنآ  هفسلف  ناونع  هب  دبای و  یم  ققحت  ممیت  لسغ و  ، وضو وترپ  رد  هک  یتراهط  آ.ي?6 . ( 5  ) هدئام . 2 هیآ 97 . ( 3  ) نارمع لآ 
. ندـش هتـسش  ثعاب  لسغ - وضو و  بآ - اب  تراهط  هک  توافت  نیا  اب  یحور ، ینطاب و  تراهط  مه  تسا و  یندـب  يرهاظ و  تراهط  مه 

بورکیم يدوبان  ثعاب  نآ - لاثما  كاخ و  اب  ممیت  كاخ - اب  تراهط  اـّما  دوش ، یم  ندـب  ياـه  بورکیم  اـه و  یگدولآ  ندـش  فرطرب 
اه بورکیم  اه و  یگدولآ  دناوت  یم  ناوارف  ياه  يرتک  اب  نتـشاد  لیلد  هب  كاخ  هدش - تباث  هزورما  هکنانچ  اریز - دوش ، یم  اضعا  ياه 

یگدولآ ? دـننک لیاز  هکلب  تسین ، هدولآ  اهنت  هن  كاپ  كاـخ  نیارباـنب   1. دـشاب رهاط  بیط و  ًالماکدـیاب  ممیت  كاخ  هتبلا  دـنکدوبان ؛ ار 
هک وضو  ینطاب  هفـسلف  رد  ًالثم  تسا ؛ هناگ  هس  ياه  تراهط  نیا  ینطاب  تمکح  ّرـس و  رظاخ  هب  ینطاـب  يونعم و  تراـهط  اـّما   2 تساه .
زا یثیداحا  دوش - یم  لیاذر  ناهانگ و  ینطاـب ، ياـه  یگدولآ  زا  يونعم  ینطاـب و  تراـهط  بجوم  ناـج  قمع  زا  اـهنآ  هب  لـمع  هجوت و 

. دشاب یم  وضو  هلیـسو  هب  نآ ، ققحت  تیفیک  نایب  هیآ و  رد  يونعم  تراهط  ریـسفت  تقیقح  رد  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما 
وش تسش و  وضو و  بآ  تقیقح  هکدنیامرف  یم  وضو - ياه  تمکح  زا  یکی  نایب  ناونع  هب  یتیاور - رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 

تسا و هدرکادیپ  ققحت  اضعا  نیا  قیرط  زا  هک  تسا  یلطاب  یناوهـش و  ياه  هشیدنا  ناهانگ و  يوش  تسـش و  هبوت و  بآ  اضعا ، حـسم  و 
نامیپ دـنکیم و  دـصق  هدرکوفع و  ترفغم و  بلط  ًالمع  لاعتم  دـنوادخ  زا  هداتفا و  لطاب  راکفا  ناهانگ و  نآ  دای  هب  وضو  وترپ  رد  ناـسنا 

یم لـصاح  وا  يارب  يونعم  یکاـپ  هلیـسو  نیدـب  دـنکیم و  یعقاو  حوصن و  بوت ? ینعی  ددرگن ؛ هدولآ  شیاـضعا  نیا  رگید  هکددـنب  یم 
هدرکن لیـصحت  يونعم  تراهط  هتفرگن و  وضو  تقیقح  رد  دشاب  هتـشادن  يدـصق  نینچ  نتفرگَوضو  ماگنه  هب  هک  یـسک  نیاربانب   3. دوش

. دـیوج برقت  ناحبـس  دـنوادخ  هب  هدرکزاورپ و  توـکلم  اـنعم و  نامـسآ  رد  تسا  نمؤـم  جارعم  هکزاـمن  اـب  دـناوت  یمن  هجیتـن  رد  تسا 
ح 38 1 ص 2 0 2 ، ج 2 . هیقفل ، هرضحیال ا  نم  . 3 ص 0 40 . ج 3 ، ص 291 ، ج 4 ، هنومن ، ریسفت  ك  رتشیب ر . حیضوت  يارب  . 2 نامه . .1

طارـص لپ و  زا  روبع  وا و  تسد  هب  لامعا  هدـنورپ  نداد  ناسنا و  يامیـس  رد  لامعا  روهظ  تمایق و  داـی  وضو ، رگید  ياـه  تمکح  زا  . 2
هـصالخ دوش . یم  ادـیپ  اضعا  حـسم  نتـسش و  ماگنه  رد  هدـش  دراو  ياـهاعد  ندـناوخ  نتفرگوضو و  هیاـس  رد  هکدـشاب  یم  منهج  يور 

دیفس ارم  هرهچ  تسا ، یناملظ  هایس و  زین  یخرب  ینارون و  دیفس و  ناشتروص  يا  هدع  هک  تمایق  زور  رد  ایادخ  تسا : نیا  اهاعد  نومضم 
تـسد هدمرـس و  تشپ  زا  پچ و  تسد  هب  ار  نآ  نک و  ینادواج  تشهب  دراو  ارم  هداد و  تسار  تسد  هب  ارم  لامعا  همان  نک و  ینارون  و 

رارق ییاهزیچ  رد  ایند  نیا  رد  ارم  شـشوکو  شالت  نازرلن و  طارـص  زا  روبع  ماگنه  ارم  ياپ  دـنبم و  ریجنز  لغ و  اب  زور  نآ  رد  ارم  ياـه 
هار زا  ًـالمع - مه  اـه ، یگژیو  نیا  اـب  نآ - يوـس  هـب  تـسا  يا  هـچیرد  گرم  هـک  ترخآ  هـب  هجوـت   1 تسوت . تیاـضر  دروـم  هک  هدـب 
دای اب  ناسنا  اریز  دراد ، ناسنا  لماکت  حور و  تراهط  رد  یتیبرت  هدنزاس و  رایـسب  شقن  اعد - ندناوخ  قیرط  زا  ًاظفل - مه  و  نتفرگوضو -

: دوخ هیامرـس  نیرت  مهم  هداد و  رارق  فده  ار  ارذگ  يایند  هک  نآ  هن  دنیب : یم  لاعتم  دـنوادخ  ترخآ و  يوس  هب  يرفاسم  ار  دوخ  تمایق 
دوخ هتخادرپ و  حور  شرورپ  یکاپ و  هب  تمایق ، گرم و  دای  اب  اذل  دیامن ، نآ  يادـف  ار  یناسنا  یلاع  ياهدادعتـسا  یتوکلم و  حور  ینعی 
ياه هظحل  مامت  رد  تمایق  هب  لماک  هجوت  ققحت  يارب  تسا  ینیرمت  زور  هنابش  ره  رد  ییوضو  نینچ  رارکت  دنکیم . هدامآ  تیدبا  يارب  ار 
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ساـسا نیمه  رب  يونعم . ینطاـب و  تراـهط  نوچ  مه  نآ : هدـنزاس  راـثآ  هب  ندیـسر  هجیتن  رد  هاـنگاب و  ههجاوم  ماـگنه  هژیو  هب  یگدـنز ،
یْنلَعْجا َّمُهّللَا  : ) دهد رارق  ناکاپ  یقیقح و  ناگدننک  هبوت  زا  ار  وا  هکدهاوخب  ادخ  زا  تسد : نتسش  ماگنه  وضو و  زا  شیپ  تسا  بحتسم 

(. َّهََطُملا ََنیرَ َنِم  یْنلَعْجاَو  ََنیباّوَّتلا  َنِم 

يونعم تراهط  بتارم 

اـضعا تراهط  همدـقم  هناـگ ، هس  يرهاـظ  ياـه  تراـهط  ینعی  دـبای : یم  ققحت  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  مسق  هس  يونعم  تراـهط 
تراهط وضو . ثحب  عجارم ، هلاسر  ح 118 ؛ ص 116 ، ج 1 ، نساحم ، ص 26 ؛ ج 1 ، نامه ، همدـقم 1 . زین  نیا  تافارحنا و  ناهانگزا و 

هبترم نیرت  نییاپ  نیاربانب  دشاب . یم  هللا  يوسام  هدهاشم  زا  حور  یشوپ  مشچ  تراهط و  یجیردت  ققحت  سپس  دنسپان و  تافـص  زا  سفن 
ّلج » ادـخ اب  زاینو  زار  تدابع و  هب  یتراهط  نینچ  اب  هدرکادـیپ و  ار  يونعم  تراهط  لّوا  هبترم  هدـنریگَوضو ، هک  تسا  نآ  یعقاو  يوضو 
نیا رد  دـهنن . ماـگ  تعاـطا  هار  رد  زج  سپ  نیا  زا  دـیالاین و  هاـنگ  هب  ار  دوخ  ياـضعا  رگید  هکدوش  یم  دـهعتم  ینعی  دزادرپـب . هلـالج » 
زاین زار و  شیوخ و  دوبعم  يوس  هب  كاپ ، حور  مسج و  اب  رازگزامن  هاگنآ  تسا . شخب  تراـهط  هبوت و  يوضو  ییوضو ، نینچ  تروص 

رارـسا هب  هجوت  اب  ار  وضو  ناسنا  رگا  لد . سفن و  اضعا  يونعم  ریهطت  زا  تسا  يا  هناشن  هثالث  ياه  تراـهط  هک  نیا  هجیتن  دور . یم  وا  اـب 
هب اپ  دـنکن و  زارد  اهنآ  يوس  هب  تناـیخ  تسد  دـناخرچن و  ناـنآ  تمـس  هب  دـیاراین و  ناـمرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  هرهچ  رگید  دریگب  نآ 

. دیاشگن هانگ  سلاجم 

زامن طیارش  ریاس  تمکح 

نآ شرِـس  تسا و  رازگزامن  ناکم  سابل و  ممیت و  كاخ  لسغ و  وضو و  بآ  ندوب  یبصغریغ  حابم و  زاـمن ، یتامدـقم  ظیارـش  رگید  زا 
تیاـهن رد  دوش و  یم  نارگید  مـالآ  هب  رجنم  هک  يذـیاذل  زا  باـنتجا  نارگید و  قوقح  هب  يدـعت  ملظ و  زا  يرود  يارب  نیرمت  هک  تسا 

صلاخ و مشیربا  رازگزامن  درم  ساـبل  هک  تسا  نآ  رگید  طرـش  دـشاب . وا  ناـجرد  تلادـع  تفـص  یجیردـت  ندـمآ  دـیدپ  يارب  یلماـع 
تروص نیا  ریغ  رد  درادن - یلاکـشا  نز  يارب  اّما  دـشابن - وا  ندـب  رد  هریغ - رتشگنا و  دـننام  الط - زا  يزیچ  نینچ  مه  دـشابن و  فابالط 

تنیز هکارچ  تسا ، هدـش  هانگ  بکترم  الا  دـشاب و  هنوگنیا  دـیاب  مه  زامن  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  شرِـس  تسا . مارح  وا  لمع  لطاب و  زاـمن 
سابل ندـب و  یک  اپ  تراهط و  موس ، طرـش  دوش . یم  وا  يرامیب  ندـب و  ماظن  رد  لالتخا  بجوم  زور  ملع  هیرظن  ساسا  رب  درم  يارب  الط 

رد نآ  تمکح  هک  تسا  زامن  رگید  طرش  ندوب  هلبق  هب  ور  دشاب . فیظن  كاپ و  شـسابل  رهاظ و  زین  زامنریغ  رد  وا  ندب  هراومه  ات  تسا ،
داـی زا  ار  ناـسنا  هک  هچ  ره  زا  بلق  تغارف  تساـهنآ و  تسد  رد  هچ  نآ  مدرم و  زا  تـسوا و  رد  هـچ  نآ  اـیند و  زا  دـیما  عـطق  یگدـنز ،

. دراد یمزاب  یهلا  تمظع  هدهاشم  دنوادخ و 

زامن رد  مالسا  یقیقح  يامیس  روهظ 

، تسا تیالو  نَارق و  مالـسا ، هدیکچ  تقیقح و  زامن  اریز  دوش ، یم  اپ  رب  زور  هنابـش  رد  تبون  دـنچ  هک  تسا  زامن  اهنت  تادابع ، نایم  رد 
قداص ماما  هکنانچ  دنکیم : ریسفت  نییبت و  ار  یعقاو  ناملسم  نیتسار و  مالسا  هدرکادیپ و  روهظ  یّلجت و  زامن  رد  مالسا  يامیس  تقیقح و 

یم زامن  امـش  نید  هرهچ  . تسا يا  هرهچ  تروص و  يزیچ  ره  يارب  ُةالَّصلا ، مُِکنید  ُهجَو  َو  ٌهْجَو ،  ٍء  ْیَـش  ِّلُِکل  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
نید و ینارون  يامیس  هاگ  شیامن  هاگیلجت و  رهظم ، زامن  هکنیا  تسخن  دراد : تلالد  مهم  رایـسب  بلطم  ود  رب  رابرهگ  مالک  نیا   1 دشاب .

زامن رـصتخم  ترابع  هب  و  دشاب : یم  نید  هب  وا  يدنب  ياپ  تناید و  هناشن  رهظم و  یـسکره  زامن  هکنیا  مّود  تسا . نیتسار  مالـسا  تقیقح 
تخانـش يارب  درب و  یپ  زامن  تمظع  هب  تسا  یفاک  مالـسا  تقیقح  تمظع  تخانـش  يارب  تسا : ناسنا  تناید  دنوادخ و  نید  همانـسانش 
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زامن و تاقوا  تیاعر  نازیم  زامن و  ینعی  نانآ  يونعم  همانـسانش  هب  تسا  یفاکاهنآ  يراتفر  یقالخا و  يونعم و  ّتیـصخش  ظاحل  زا  دارفا 
فیاظو نید و  عورف  دیاقع و  لوصا  زا  يا  هعومجم  مالسا  یهلا  نییآ  هک  تسا  نآ  لوا  بلطم  زار  درکرظن . نآ  رارسا  بادآ و  طیارش و 

تماماو و توبن  داعم ، خزرب و  دـیحوت ، یـسانشادخ و  زا  یتسرهف  تسا . هعومجم  نیا  زا  یتایلکو  تسرهف  زامن  تسا : تایقالخا  هیلمع و 
یگدنز شور  هار و  ناسنا و  شنیرفآ  فده  دنوادخ ، زا  تناعتساو  تدابع  تعاطا و  هب  ناسنا  زاین  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تدوم 
نیتسار یلاع و  ییاهوگلا  اه و  هوسا  ناونع  هب  بان  نادحوم  کمک  هب  ترخآ  ایند و  رد  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ندیـسر  هنادـنمدرخ و 

زار اما  تسا . اهنآ  رکـش  موزل  یهلا و  ياه  تمعن  دای  هارمگو و  هدـش  بضغ  تافرحنم  یفارحنا و  ياه  هار  هب  تبـسن  رادـشه  یگدـنز و 
ص 310. ج82 ، اونالا ر ، راحب  . 1 ددرگ . یم  رت  فافش  زین  يدعب  ثحابم  زا  تشگ و  نشور  دش ، نایب  هچ  نآ  زا  مود  بلطم 

زامن ياه  تمکح  رارسا و  زا  يا  هشوگ 

زامن لاعفا  تالاح و  رارـسا  تقیقح و  هکلب  تسا ، زامن  راکذا  ینطاب  يرهاظ و  یناعم  نیماضم و  اهنت  هن  ینید ، يدـیحوت و  قیمع  فراعم 
. دوش یم  هراشا  تایاور  یضعب  اهنآ و  زا  یخرب  هب  هکدراد  هراشا  قیاقح  فراعم و  نیا  زا  یضعب  هب  زین 

تّینزار

و دوش . یم  لصاح  حلاص  لمع  هیاس  رد  نآ  يونعم  ریس  حور و  شرورپ  اب  هک  تسالوم ، سدقا  تاذ  هب  هدنب  نتـسج  بّرقت  تین  تقیقح 
، یتسرپاوه ایر ، نیا  ربانب  دشاب . وا  هب  برقت  يارب  یهلا و  شیاهراک  همه  ناسنا  هک  تسا  نیا  زامن  يارب  تبرق  دصق  زار  و   « ّتین  » تمکح

. تسین راگزاس  تمکح  نیا  اب  اهنیا  لاثما  تیصعم و  باکترا 

ریبکت تمکح 

هدرمـش کچوکوا  ربارب  رد  هللا - يوس  ام  دشاب - یم  وا  ریغ  هچ  نآ  دوش و  دای  یگرزب  تمظع و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  ریبکت  تمکح 
یب تمظع  نآ  رـضحم  رد  رورغ  ربـکت و  ناحبـس و  دـنوادخ  ریغ  زا  سرت  نارگید ، هب  دـیما  هیکت و  زاو  تسب  لد  وا  هـب  طـقف  دـیاب  دوـش .

. دومن میرحت  شیوخ  رب  هدرک  مارح  وا  هکار  هچ  ره  درک و  بانتجا  تیاهن 

( نداتسیا ) مایق تقیقح 

ادـیپ مسجت  روهظ و  ناـسنا  رادرک  تقیقح  هک  يزور  ؛ دـشاب یم  تماـیق  رد  یهلا  لدـع  همکحم  ربارب  رد  نداتـسیا  روآداـی  زاـمن  رد  ماـیق 
رد مایق  دنکیم . هدهاشم  دوش  یم  بوسحم  ایند  هعرزم  رد  یمدآ  رادرکو  قالخا  دیاقع و  تخرد  ياه  هویم  هک  ار ، لامعا  حیاتن  دنکیم و 

شیوخ و رادرک  هب  تبـسن  ییوگَخـساپ  يارب  ار  دوخ  دوب و  يزور  نینچ  دای  هب  دـیاب  رمع  تاظحل  مامت  رد  هکدزومآ  یم  ناـسنا  هب  زاـمن 
. تخاس هدامآ  اهنآ  حیاتن  هدهاشم 

تئارق تمکح 

تـسا نآ  رگَنـشور  بیترت  هب  دمح  هروس  تایآ  تسا . ناسنا  زاین  زجع و  یلاعت و  وکرابت  دنوادخ  تفرعم  هروس ، دـمح و  تئارق  تمکح 
یکرابم دوجو  دشاب : یم  اّربم  يزاین  صقن و  بیع و  ره  زا  رادروخرب و  ینـسح  يامـساو  دودـحمان  تالامک  مه ? زا  هلا  سدـقا  تاذ  هک 

ماـع و تمحر  عیرـشتو و  نیوکت  ماـظن  هار  زا  ار ، ناـسنا  حور  مسج و  تیبرت  شرورپ و  تسا و  یتسه  همه  راـگدرورپ  راگدـیرفآ و  هک 
ماظن رایتخا  بحاص  کلام و  دروآ . اج  هب  ًابلق  ًالمع و  ًاظفل ، ار  وا  رکش  دمح و  دیاب  هدوب و  ناسنا  تمعن  ّیلو  وا  دراد . هدهع  هب  شصاخ ؛
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یم وا  راظتنا  رد  هک  هچ  نآو  يدـبا  ناهج  هب  ندیـسر  يارب  تسا  یلپ  ایند  هکدـبای  یم  رد  ناسنا  تماـیق  داـی  اـب  تسا . تماـیق  شنیرفآ و 
يرای وا  زا  هدرک و  تدابع  تعاطا و  ار  وا  اهنت  هک  تسا  نآ  دنمدوس  هشوت  داز و  هناگی  دیامن ؛ ایهم  هشوت  دوخ  تیدبا  يارب  دیاب  دـشاب و 

یناطیش و ياه  هسوسو  زا  يوریپ  تعاطا و  هنوگره  زا  تسناد و  یهلا  ترصن  ضیف و  يارجم  هلیـسو و  ًافرـص  ار  وا  ریغ  دیبلط و  کمکو 
يادخ تدابع  تعاطا و  يدیحوت ، تفرعم  زا  سپ  ناسنا ، زاین  نیرت  مهم  نیاربانب  دومن . زیهرپ  تیـصعم  یتسرپاوه و  اه و  تفـص  ناطیش 

صقن و ساسحا  دـنوادخ و  تخانـش  زا  سپ  دـشاب . یم  یگدـنز  يالعا  فدـه  لامک و  هب  یبای  تسد  يارب  وا  ترـصن  هب  زاـین  هناـگی و 
میقتـسم و طارـص  رد  یمیاد  تکرح  تیاده و  قیفوت  ناسنا ، هتـساوخ  اعد و  نیرت  مهم  یهلا ، تناعتـسا  تعاطا و  تدابع و  هب  زاین  راهظا 

ِیَنب ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهعَأ  َْمَلَأ  : ) تسا ضحم  تعاطا  تیدوبع و  تعیرش و  ترطف ، هار  نامه   « سی  » هروس قبط  هک  دشاب ، یم  نآ  یلاع  تاجرد 
ایآ َنُولِِقْعََت ،) اُونوُکَت  ْمَلَف  ًأ  ًارِیثَک  ًاِّلبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأ  ْدََقلَو  ٌمیِقتْسُم  ٌطارِـص  اذه  ِینوُُدبْعَا  ِنَأ  . ? ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ 

هکدینک تعاطاو  تدابعارم  هکنیا  و  تسا ، امش  راکشآ  نمشد  وا  اریز  دینکن ، تعاطا  ار  ناطیش  هک  مدآ  نادنزرف  يا  مدرکن  دهع  امش  اب 
-. دیریگ یمن  تربع  و  دینک - یمن  هشیدنا  لقعت و  ایآ  تسا  هد  رک  هارمگار  يدایز  هورگ  ناطیش  قیقحت  هب  تسـسا و  نیمه  میقتـسم  هار 

طارص نیمه  مسجت  هک  يورخا  طارـص  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  دنزرا ? حیاتن  زا  . 60-62 هیآ ( 36  ) سی  . 1 1
رد طوقـس  زا  دنکروبع و  یتحار  هب  هدش ، ریـشمش  زا  رت  هدـنرب  وم و  زا  رت  کیراب  هب  هیبشت  تیاور  رد  هتفرگرارف و  منهج  يور  رب  تسا و 

یناسنا ياهرادرک  ینید و  قیاقح  يویند ، ياهدادخر  روما و  باتزاب  مسجت و  ترخآ ، هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـشاب و  ناما  رد  منهج 
هجیتن رد  نآ و  تاجرد  میقتـسم و  طارـص  رد  تکرح  هکاج  نآ  زا  دـننکیم . روهظ  يدـبا  هئـشن  نآ  اب  بساـنتم  ياـه  هرهچ  اـب  هک  تسا ،

تیناسنا نانامرهق  زا  دیاب  ناسنا  اذل  دنک ، لمع  وا  زا  يریگَوگلا  ساسا  رب  یگدنز  رد  ات  تسا ، دلب  هار  امنهار و  دنمزاین  فده ، هب  لوصو 
تهج نیمه  هب  دنهد ؛ یم  بیرف  ار  وا  یفارحنا  یلماوع  یگتخاس و  بذاک و  ياهوگلا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ؛ يوریپ  بان  نادـحوم  و 

يربهر لامک و  تیادـه و  تفرعم و  ملع و  تمعن  تمعن - اهنآ  هب  هک  یناـسک  هار  رد  ار  وا  هکدـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  رازگزاـمن 
مهیلعراهطا همئا  اهنآ  لماک  قادـصم  هک  هدومرف  یفرعم  ار  ینایامنهار  نینچ  میرک  نآرق  دـیامن . تیادـه  هدومرف ، اـطع  تیـالو - مدرم و 

َِکئلوُأ َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو  ِءادَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُاَف  َلوُسَّرلاَو  َهّللا  ِعُطی  ْنَمَو  : ) دنتـسه مالـسلا 
نیقیدـص و ناربمایپ و  زا  هداد  تمعن  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  دـننکب ، تعاطا  شربماـیی  دـنوادخ و  زا  هک  یناـسک  ًاـقِیفَر ؛)

تمایق رد  و  هارمه ، يریظن  یب  ياقفر  نینچ  اب  ایند  رد  عیطم  ناسنا   1. دنتسه یبوخ  ناهارمه  ناقیفر و  نانآ  ناگتسراو و  لامعا و  يادهش 
هب تسا : اطخ  ههاریب و  نیتسار  ياه  هوسا  هار  زا  ریغ  یهار ، ره  ندومیپ  نیارباـنب  تسا . نیـشن  مه  ناـنآ  اـب  تشهب  رد  و  روشحم ، اـهنآ  اـب 

نآرق هک  ناـهارمگو  ناگدـش  بضغ  هار  ندرک  لاـبند  فارحنا و  زا  ار  وا  هکدـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هشیمه  ناـسنا  تهج  نیمه 
یفرعم سوه  هانگ و  لها  ناکرـشم و  رافک و  نایحیـسم ، جوجل ، هیآ 69 . ( 4  ) ءاسن نایدوهی 1 . قافن ، رفک و  نارادمدرـس  ار  ناـنآ  میرک 

نانآ یگنهرف  تامجاهت  نانمـشد و  ِءوس  تاغیلبت  فده  دشاب  بظاوم  هک  ناسنا  يارب  تسا  يرادشه  نیا  و  دـیامن . ظفح  تسا - هدومرف 
تئارق یلاع  فراعم  ياه  تمکح  زا  يا  هشوگ  هکنیا  هجیتن  دوشن . فرحنم  یناسنا  يـالاو  ياـه  هوسا  میقتـسم و  طارـص  زا  دریگن و  رارق 
شنیب تفرعم و  لوا ، هجرد  رد  یگدنز  رد  ناسنا  یتایح  زاین  نیرت  مهم  هکدوش  یم  روآدای  ناسنا  هب  هک  تسا  نیا  زامن  رد  هروس  دمح و 

لاعتم و دـنوادخ  زا  تناعتـسا  هیاس  رد  لامک  هب  ندیـسر  يارب  تفرعم  تریـصب و  يور  زا  تداـبع  تعاـطا و  سپـس  ینید و  يدـیحوت و 
. تسا یعقاو  ياهوگلا 

دوجس عوکر و  زار 

زا يدامن  یلمع و  عوضخ  یعون  هک  دوجـس  عوکر و  هب  بلق ، اب  وا  ییایربک  تاذ  هدهاشم  دـنوادخ و  تمظع  تخانـش  زا  سپ  رازگزامن 
هدرمـش و صقن  بیع و  ره  زا  هزنم  ار  دـنوادخ  تلاـح ، ود  نیا  رکذ  رد  ور  نیا  زا  دور . یم  تسوا - هناتـسآ  رد  میلـست  ینتورف و  تیاـهن 
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لیمج زا  تسین و  وا  ياهروتـسد  نانخـس و  لاعفا و  رد  یـصقن  بیع و  حیه  هکدزومآ  یم  هلیـسو  نیدب  دـنکیم و  ار  وا  دـیجمت  حـیبست و 
تنمآ هک : تسا  نیا  شلیوأت  هک  تسا  يّرـس  عوکر  تلاح  رد  دوش . یمن  رداص  ینیرفآ  لامک  زج  ضحم  لاـمکزا  و  لاـمج ، زج  ضحم 
نیرمت سرد و  دوجـس  عوکر و  نیاربانب  ینزب . ار  مندرگ  هچرگ  مراد  وت  ییاـتکی  هب  ناـمیا  ایادـخ  ینعی  یقنع ؛ تبرـضولو  کتینادـحاوب 

هیلع نینموملاریما  ترـضح  زین  دوجـس  تقیقح  هرابرد  تسا . یگدـنز  ياـه  هظحل  ماـمت  رد  یهلا  ياـه  ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و 
جراخ نیمز  زا  ارم  ینعی  نآ  زا  نتشادربرس  يانعم  يدیرفآ و  كاخ  زا  ارم  ایادخ  ینعی  لّوا  هدجس  دنیامرف : یم  یثیدح  نمض  رد  مالـسلا 

- تمایق رد  نیمز - زا  ارم  زاب  ینعی  مّود  هدجـس  زا  نشناد  ربرـس  يانعم  ینادرگ و  یم  رب  كاخ  رب  ارم  هراـبود  ینعی  مود  هدجـس  يدرک و 
ص 395. ج 5 ، همکحل ، نازیم ا  . 1 1 يروآ . یم  نو  ریب 

دهشتّرِس

هدنزومآ و ياه  سرد  هک  هدش  نایب  گرم  زا  سپ  ندش  هتخیگنارب  هب  رارقا  مالسا و  هب  تشگزاب  نامیا و  دیدجت  دّهـشت  ياه  تمکح  زا 
ضیف ماود  يارب  هطساو  ّتلع و  اهنت  هلاو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآو  دمحم  تیالو  هک  تسا  نیا  زین  تاولص  زار  تسا . نشور  اهنآ  هدنزاس 

نیا تیالو  نودب  نید  هکدزومایب  ار  سرد  نیا  ات  تسا  هدش  حرطم  تیالو  دهـشت  رد  تهج  نیمه  هب  دشاب ؛ یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
تیاضر دنـسپدروم و  ینید  تدابع و  نینچ  دوش و  یم  مامت  لماک و  تیالو  تمعن  اب  اـهنت  تداـبع  نید و  دوش و  یمن  هتفریذـپ  هداوناـخ 

تسا 10 لاعتم  دنوادخ 

مالس تمکح  زار و 

هب هکنیا  رب  هوالع  دشاب . یم  یلاعت  كرابتدنوادخ و  زا  تمحر  بلط  تمایق و  باذع  زا  ناما  تساوخرد  زامن ، رد  مالس  ياه  تمکح  زا 
هللا یلـصربمایپ  روضح  رد  هکلب  دنتـسه ، لاعتم  دنوادخ  رـضحم  رد  اهنت  هن  یگدنز  رد  هکدـهد  یم  ار  تفرعم  یهاگآ و  نیا  نارازگزامن 
اریز دـنربخاب ، ناسنا  تاّین  لامعا و  زا  اهنآو  دنـشاب ، یم  زین  ناسنا  لامعا  تبث  هب  رومأم  کلم  ود  مالـسلا و  مهیلعراـهطا  همئا  هلاو و  هیلع 
نیا هب  هجوت  هک  دـنکیم ، دوخ  مالـس  بطاخم  ار  نانآ  باطخ ، ریمـض  اب  رازگزاـمن  دـشاب و  یم  ناراوگرزب  نیا  هجوتم  زاـمن  ياـه  مـالس 

هکدوب زامن  ياه  تمکح  رارـسا و  زا  يا  هشوگاهنیا  دراد . ناسنا  لـماکت  حالـصا و  رد  يرثوم  رایـسب  شقن  یگدـنز  رد  نادـهاش  دوهش 
هنرگو دیامن  هدایپ  دوخ  یگدنز  هنحـص  رد  ار  اهنآ  هکدشاب  هتـشاد  دصق  دشاب و  هتـشاد  رطاخ  رد  زامن  ماگنه  هب  دـنادب و  دـیاب  رازگزامن 
تمایق رارسا  ملاع و  تایعقاو  زا  یخرب  نید و  قیاقح  بیترت  نیدب   2 دوب . دهاوخ  صقان  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  هدومرف  هب  وا  زامن 

ياراد اه  تدابع  ریاس  دـننامه  زامن  هک  نآ  هجیتن  دوش . یم  مسجم  دارفا  رظن  رد  هدـش و  یلجتم  زامن  هناگ و  هس  ياه  تراهط  رد  هنوگَنیا 
ةالصلا و ر ارسا ر  ج 5 ؛ هعیش ، ثیداح  عماج ا  ؛  ج 5 ونالا ا ر ، راحب  ك ، ر . . 2 هیآ 3 . ( 5  ) هدئ ام  روضح 1 . لثم  بادآ - طیارش ، ماکحا ،

. یلمآ يداوج  هللا  تیآ  زا  رامن  ياهزا 

زامن رد  نز  باجح  زار  هفسلف و 

انیب و وا  نورد  تاین و  یتح  ناسنا  زیچ  همه  هب  هک  ییادـخ  تسا . بسانم  باجح  شـشوپ و  تیاعر  ناوناب  زامن  تحـص  طیارـش  زا  یکی 
اما تسا  مرحماـن  ناـنز  هب  دـنوادخ  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب ؟ هبّجحم  هدیـشوپ و  ًـالماک  وا  ربارب  رد  نز  هک  تسا  زاـین  هچ  تسا ، هاـگآ 

یباجحدب و ياهدم  هک  یناملسم  ناوناب  زونه  هدنام و  خساپ  یب  نونکات  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دنمرحم ، نانآ  هب  هعماج  نادرم  ناگناگیب و 
هک دنبایب  نآ  يارب  یبیرفدوخ  زا  رود  هب  یقطنم و  باوج  کی  دنا  هتـسناوتن  دـنرادنپ ، یم  دوخ  تیـصخش  دـشر و  هناشن ي  ار  ییامندوخ 

باجح ششوپ و  هک  دوش  یم  نشور  دش  نایب  هک  يا  همدقم  زا  دنیامن ! حیحصت  هیجوت و  نآ  اب  ار  دوخ  شیامن  ششوپ و  تیفیک  دنناوتب 
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ره هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  نشور  لمأت  یکدنا  اب  هک  دراد ، زاس  تشونرس  یتایح و  هنامیکح و  زار  هفسلف و  زین  زامن  رد  نز  هنافیفع ي 
ترخآ و رد  وا  يوس  هب  تشگزاب  ناحبـس و  دـنوادخ  دای  هب  لاـح  همه  رد  هک  ناـسنا  يارب  تسا  نیرمت  میلعت و  زاـمن ، هلمج  زا  یتداـبع 
رد هک  تسوا  هنافیفع ي  شـشوپ  رکذت  نیرمت و  شزومآ ، زین  زامن  رد  نز  باجح  دشاب ، يدـبا  یگدـنز  کی  يارب  دوخ  تیبرت  هیکزت و 
ریغ رد  ششوپ  مالـسا  هاگدید  زا  تهج  نیمه  هب  دشاب ؛ هبّجحم  هفیفع و  هنوگ  نیا  مرحمان  ربارب  رد  ای  هعماج  رد  روضح  ماگنه  زامن ، ریغ 

ربارب رد  زامن  ریغ  رد  دـیاب  زامن ، رد  وا  باجح  رادـقم  بسانم و  شـشوپ  نامه  ینعی  دـشاب ، زامن  لاح  رد  شـشوپ  ناـمه  دـیاب  مه  زاـمن 
یناسنا و قالخا  اوقت و  نامیا و  هاگـشرورپ  ناسنا و  یتایح  ياهزاین  فراعم و  نیرت  مهم  هاگـشزومآ  زامن  اریز  دوش ، تیاعر  مه  مرحمان 

یهلا نید  هنییآ ي  تآرم و  زامن  دشاب . یم  مالـسا  نید  یتوکلم  يامیـس  تقیقح و  رهظم  زامن  اذل  تسا ، باجح  فافع و  هلمج  زا  یهلا 
ناسنا و يورُخا  يویند و  تداعـس  یقالخا و  يونعم و  تایح  هک  یلئاسم  يا و  هشیر  مهم و  نیناوق  فراعم و  مامت  میکح  دنوادخ  تسا .
ای امن  ندـب  كزان و  سابل  هک  نیا  ّرـس  تمکح و  نیاربانب  تسا . هدومرف  ررقم  زامن  رد  یلک  لامجا و  روط  هب  دـنک ، یم  نیمأـت  ار  هعماـج 

زامن هدـننک  لطاب  مارح و  دـشاب ، يدـمع  هناهاگآ و  هک  یتروص  رد  زامن ، رد  وا  يوم  رات  کی  یتح  نز  مادـنا  زا  یـضعب  ندوبن  هدیـشوپ 
نوچ مه  نامرحمان  سلاجم  عامتجا و  رد  نز  يوس  زا  وم  ای  مادنا  زا  یـضعب  ندناشوپن  یباجحدـب و  يرابودـنب و  یب  هک  تسا  نیا  تسا ،

، تسا مالسا  رهظم  نید و  همانسانش ي  زامن  هک  اج  نآ  زا  ًاساسا  دنز و  یم  نز  هب  لطاب  رهم  جیردت  هب  هک  دشاب  یم  مارح  تیلهاج ، نامز 
حیحـص باجح  هک  ینانز  دوب ، دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  لوبق  دروم  دوشن ، تیاعر  نآ  رد  حیحـص  باجح  هک  يزامن  هک  هنوگ  نامه  اذـل 
باجح شـشوپ و  موزل  هک  نیا  هجیتن  دوب . دـهاوخن  یهلا  تیاـضر  لوبق و  دروم  ناـشنید  زین  دـننک ، یمن  تیاـعر  هعماـح  رد  ار  یمالـسا 

هنافیفع ي باجح  تیعقاو  نیاربانب  دشاب . یم  نامرحمان  ربارب  رد  نآ  تیاعر  بوجو  هنافیفع و  باجح  تیناقح  رگنایب  زامن  رد  نز  لماک 
ناوناب اذـل  یلهاـج . ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  تیلهاـج و  هیلع  تسا  يداـیرف  هک  ناـنچ  مه  تسا  یهاوخ  تقیقح  یبلط و  قح  راعـش  نز 

ای دنناوخب و  زامن  نآ  نودب  تسین و  بجاو  زامن  رد  باجح  هک  دنوش  لئاق  دیاب  ای  دـننک ، یمن  تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  هک  یناملـسم 
ییوج تقیقح  تناید و  تفرعم و  نازیم  هب  یگتـسب  هراب  نیا  رد  نانآ  خـساپ  دـننادب ! دوخ  مرحم  ار  نادرم  مرحمان و  ار  ناحبـس  دـنوادخ 
فدـص رد  ار  دوخ  رهوگ  هدرک و  حوصن  هبوت ي  دـیاب  باجح ، تیناـقح  ندـش  نشور  اـب  دنـشاب ، تقیقح  بلاـط  ًاـعقاو  رگا  دراد ؛ اـهنآ 

رد زامن  یلوبق  هناشن  نوچ  دوب ، دهاوخن  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  ناشزامن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنیامن ، ظفح  فافع  باجح و  دـنم  شزرا 
نَم دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  یبن  یتیاور  رد  دراد . زاب  اه  تلیذر  ناهانگ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  یحو  گنهرف 

ـ  زامن زا  يا  هرهب  درادن ، زاب  ناهانگ  اه و  یتشز  زا  ار  وا  شزامن  هک  یـسک  ًادُعب ؛ ّالإ  هللا  نِم  دُزی  َمل  رکنُملاو  ِءاشحفلا  نَع  ُُهتالـص  ُههنَت  َمل 
زا ار  فـیلکت  تسا و  حیحـص  طیارـش ، دوـجو  تروـص  رد  یهقف  تهج  زا  يزاـمن  نینچ  هتبلا  ( 36 . ) تسا هدربـن  دـنوادخ ـ زا  يرود  زج 
هک هنوگ  نامه  ددرگ ؛ دنم  هرهب  زین  شتاکرب  ریاس  زا  دنک و  کیدزن  ناحبس  دنوادخ  هب  ار  وا  هک  تسین  يزامن  اما  دنک ، یم  طقاس  ناسنا 

لَوا ّنإ  دندومرف : ع )  ) رقاب ماما  تسا ؛  نآ  شریذپ  مدع  ای  زامن  ندش  هتفریذـپ  زین  ناسنا  رگید  لامعا  یلوبق  مدـع  یلوبق و  شجنـس  رایعم 
لوبق رگا  سپ  تسا  زامن  دوش ، یم  یسرباسح  ناسنا  زا  تمایق ـ  رد  هک ـ  يزیچ  لوا  اهاوِس ؛ ام  ِلُبق  تَِلُبق  نإَف  ُهالّـصلا  ُدبَعلا  ِهب  ُبَساُحی  ام 

ـ  لامعا ریاس  هب  مامتها  هناشن ي  شیاه ـ  یگژیو  نآ  اب  زاـمن ـ  هب  ماـمتها  هک  ارچ  ( 37 . ) دش دـهاوخ  لوبقم  مه  کین  لامعا  هیقب ي  دوش 
حور زور ، هنابـش  رد  نآ  رارکت  زامن و  هک  نیا  نمـض  دشاب . یم  دنا ـ  هتفرگ  رارق  زامن  زا  دعب  هبتر ي  رد  تلیـضف  تمظع و  تهج  زا  هک 

دـصق صولخ و  اب  لامعا  ریاس  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  دـنک و  یم  هدـنز  ناـسنا  رد  ار  تسا ـ  لـمع  یلوبق  هیاـپ ي  هک  صـالخا ـ 
تفع دـهاش  دنتـشاد  یم  اپ  هب  نآ ، رد  باجح  ّرـس  هژیو  هب  شرارـسا ، هب  هجوت  اب  ار  زامن  ناملـسم ، نانز  رگا  نیارباـنب  دوش . ماـجنا  برقت 

بکترم ار  هنالیلذ  ياهراتفر  نآ  دـنداد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  اـهنآ  میدوب و  ناـنآ  يوس  زا  یمالـسا  باـجح  تیاـعر  رتشیب و  يزرو 
ای بوـجو  عیرـشت و  فدـه  هّرمزور : یگدـنز  رد  اـهنآ  یلمع  قـقحت  زاـمن و  رد  اـهنآ  تیاـعر  هک  تسا  يا  هژیو  رارـسا  و  بلق - دـنوش .

زامن و تقیقح  نطاب و  اب  اه  ناسنا  زین  تمایق  رد  هدوب و  رایـسب  نآ  یگدـنزاس  شقن  لماک و  یتداـبع  نینچ  دـشاب و  یم  اـهنآ  بابحتـسا 
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یْهنََت ََةالَّصلا  َّنِإ  ََةالَّصلا  ِِِمِقََأ  : ) دیامرف یم  نآ  هرابرد  می  رک  نآرق  هک  تسا  زامن  یعقاو  همانـسانش  نامه  اهنیا  دـنوش . یم  روشحم  تادابع 
گرزب ادخ  دای  دراد و  یم  زاب  ناهانگو  اه  یتشز  اشحف و  زا  ار - ناسنا  زامن - هکراد  اپهبارزامن  رَبْکَا ،) ِهّللا  ُرْکِذـَلَو  ِرَکنَملاَو  ِِءاشْحََفلا  ِِنَع 

مرکاربمایپ هکنانچ  دوش : همیب  يراتفر  یفالخا و  ياه  يراجنهان  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  لوبقم  زاـمن  هناـشن  سپ   1 تسا . رتالابو  رت 
یعقاو و زامن - تسین  ِرَْکنملا ؛ َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  ْنَا  ِةالٌـصلا  ُۀَـعاط  َو  َةـالَّصلا  ِعُِطی  َْمل  ْنَِمل  َةالَـصال  دـنیامرف : یم  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

اشحف زا  یهن  زامن  هک  تسا  نیا  زامن  تعاط  دنکن و  تعاظا  زامن  هدنزاس -  هدنزومآ و  ياه  سرد  تقیقح و  زا - هک  یسک  يارب  لماک -
زا زامن  یگدنرادزاب  زا  رتالاب  ورترب  تسا  حلاص  لامعا  ریاس  زامن و  ناج  تقیقح و  هک  روضح  ساسحا  دـنوادخ و  دای   2 دنکیم . رکنم  و 

تینارون نامیا ، تیوقت  لماع  اه ، لد  شخبافـش  هک  هنوگنامه  دـشاب ؛ یم  رکنم  اـشحف و  زا  یهن  یلـصا  لـماع  اریز  تسا ، رکنم  اـشحف و 
رد يدـنوادخ  تراظن  دوهـش و  هب  هجوت  دـنوادخ ، دای  رکذ و  يانعم  تسوا . دای  زین  تالامکو  لیاضف  اب  اه  بلق  يدابآ  هیاـم  اـه و  ناـج 

توبکنع .1.1 دشاب . تیـصعم  زا  هدنرادزاب  تعاطا و  هب  ناسنا  كرحم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا : یگدـنز  نتم  رد  یتح  لمع و  ماجنا  هنحص 
ص 198  ، ،ج 82 راونالاراحب .2 هیآ 45 . ( 29)

اه تشون  یپ 

فاقحا هیآ 24 ؛ (21  ) ءاـیبنا هیآ 70 ؛ (33  ) بازحا هیآ 36 ؛ (17  ) ءارـسا 143 ؛ هیآ (6  ) ماـعنا 104 ؛ هیآ (5  ) هدـئام ياـه  هروـس  ر.ك : - 1
ریسفت - 6 هیآ 50 . (5  ) هدـئام - 5 ج2،ص144 . مـکحلاررغ ، - 4 هیآ 29 . (8  ) لاـفنا - 3 هیآ 108 . (12  ) فـسوی - 2 و ... هیآ 4 ؛ (46)

-10 هیآ 216 . (2  ) هرقب - 9 ج78،ص8 . راونالاراحب ، - 8 هیآ 13 . (49  ) تارجح - 7 یفاـک . لوصا  زا  لـقن  هب  ج1،ص640 ، نیلقثلارون ،
مور - 15 . 7 هیآ (49  ) تارجح - 14 هیآ 8-7 . (91  ) سمـش - 13 هیآ 24 . (8  ) لاـفنا - 12 هیآ 32 . ناـمه ، - 11 هیآ 59 . (33  ) بازحا

... مالـسا و رد  نز  قوقح  یهلا ؛ نایدا  رد  باجح  ر.ك: - 18 هبطخ 87 . هغالبلا ، جهن  - 17 ج3،ص281 . راونالاراحب ، - 16 هیآ 3 . (30)
هبطخ هغالبلا ، جهن  - 22 هیآ 89 . (16  ) لحن -21 یهلا . نایدا  رد  باجح  رتشیب ر.ك : عـالطا  يارب  - 20 ص63-62 . باجح ، هلئسم  - 19

هیآ (30  ) مور - 27 هیآ 48 . (5  ) هدئام - 26 هیآ 19 . (3  ) نارمع لآ  - 25 ج77،ص179 . نامه ، - 24 ج92،ص15 . راونالاراحب ، - 23 . 198
هیآ (13  ) دعز - 32 هیآ 14 . (20  ) هط - 31 ج69،ص406 . راونالاراحب ، - 30 هیآ 44 . (10  ) سنوی - 29 هیآ 36 . (43  ) فرخز - 28 . 30

، یفاک عورف  - 37 ج82،ص198 . راونالاراحب ، - 36 هیآ 97 . (3  ) نارمع لآ  - 35 هیآ 59 . (19  ) میرم - 34 هیآ 152 . (2  ) هرقب - 33 . 28
ج3،ص268.

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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