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هچابید

رد هک  تسا  عماوج  گنهرف  يریگ  لکـش  لماع  نآ  یپ  رد  یعامتجا و  ياه  تخاـسریز  ناـینب ، هدولاـش ، مدرم ، دـیاقع  دـیدرت ، یب 
هب هک  تسا  درکیور  نیا  زا  رثأتم  زین  باجح  فافع و  گنهرف  نایم  نیا  رد  .دـبای  یم  یعامتجا  روهظ  زورب و  نوگانوگ  ياه  بلاـق 

.تسا هتفای  یلمع  دومن  یلعف  لکش 

، هزوح نیا  رد  يزیر  همانرب  يریگ و  میمـصت  اب  ات  دنراد  رایتخا  رد  ار  رازبا  ناوت و  نیرتشیب  یعمج ، طابترا  لیاسو  هناسر و  نابحاص 
هب ار  ینید  دض  یگنهرفریغ و  رـصانع  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  دوخ ، هدرتسگ  همجه  اب  برغ  مسیلایرپما  هک  کنیا  .دنوش  لمع  دراو 
اه تسایس  ییوس  مه  يزیر و  همانرب  یگنهامه و  اب  دناوت  یم  یلم ، هناسر  هژیو  هب  یگنهرف  ياه  هناسر  دنک ، یم  قیرزت  ماخ  ناهذا 

يرکف تیادـه  دزادرپب و  فافع  هنیمز  رد  هژیو  هب  یمومع  ناهذا  طاـطحنا  اـب  هلباـقم  هب  هتـسیاش  یلکـش  هب  يا ، هناـسر  تادـیلوت  و 
.دریگ تسد  هب  ار  هعماج 

فافع و ظفح  ترورـض  تخانـش  هب  زیچ ، ره  زا  شیب  دوخ  ياه  يزیر  همانرب  رد  دـیاب  یگنهرف  روما  ناراکردـنا  تسد  ور ، نیا  زا 
يارب ینطاب ، لامج  ناونع  هب  فافع ، يرهاظ و  شـشوپ  کی  ناونع  هب  باـجح  تیاـعر  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  هژیو  يا  هجوت  باـجح 

اب هداوناـخ ، عاـمتجا و  تمالـس  تسا  یهیدـب  تسا و  يرورـض  یهلا ، مکح  کـی  ناونع  هب  درف و  يدوـجورهوگ  تنایـص  ظـفح و 
.دراد میقتسم  طابترا  ینید ، ياه  میرح  ظفح  تیاعر و 

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


مرتحم نازاس  همانرب  يدنم  هرهب  يداقتعا و  هناوتـشپ  رب  هیکت  اب  دـناد  یم  دوخ  هفیظو  هداوناخ ، نانز و  روما  رتفد  لصا ، نیا  يانبم  رب 
نازاـس هماـنرب  مهم  رثؤم و  شقن  رب  يرتشیب  دـیکأت  راتـشون ، نیا  هیهت  رد  يراـکمه  شرافـس و  اـب  رما ، نیا  هب  ناـنآ  هژیو  ماـمتها  و 

فافع و ياهزرم  دودح و  ظفح  يزاس و  همانرب  رما  رد  باجح  فافع و  یگنوگچ  نییبت  هب  نینچمه  .دـشاب  هتـشاد  هناسر  دـنمجرا 
یگداوناخ یعامتجا و  ياه  يراجنهان  اه و  بیـسآ  یخرب  نیا ، رب  نوزفا  .دزادرپب  نابطاخم  راکفا  رب  مهم  نیا  تبثم  ریثأت  باجح و 

.دوش هدرب  یفاو  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  دیما  .دراد  نایب  ار  يزارفارس  تزع و  دامن  نیا  زا  یشوپ  مشچ  زا  یشان  ياه  نارحب  و 

هداوناخ نانز و  رومارتفد 

امیس ادص و  نامزاس 
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راتفگ شیپ 

راب تیناسنا  یلاع  بتارم  هب  لامک ، جرادم  ندومیپ  اب  دناوت  یم  هک  دراد  یهلا  یتلاسر  هتـسیاش و  یتیـصخش  نز  مالـسا ، هاگدید  زا 
زا ار  یتما  حلاص ، دنزرف  تیبرت  اب  دناوت  یم  تسا و  رشب  یبرم  نز ، .ددرگ  ادخ  ینیشناج  ینعی  تقلخ ؛ هفسلف  ققحت  قادصم  دبای و 

.دشخب ییاهر  یهارمگ 

هفـسلف .دنامب  ظوفحم  شا  یناسنا  ياه  شزرا  ات  دریگ  رارق  باجح  فدص  رد  شنیرفآ  رهوگ  نیا  هک  دـبلط  یم  نز  يالاو  هاگیاج 
فافع همیخ  باجح ، .دوش  یم  رتشیب  اهنآ  زا  تظفاحم  دـصرد  دـبای ، شیازفا  ردـق  ره  تساهنآ و  شزرا  ایـشا ، شـشوپ  ینابهگن و 
تمکح ملع و  هب  نز  یتـقو  .دـنور  یم  رامـش  هب  باـجح  ياـه  هیاـپ  نیرت  مهم  زا  ترخآ  زا  سرت  ادـخ و  هب  ناـمیا  تسا و  ناوناـب 

باجح هرابرد  یهلا  مکح  زا  دنراد ، یتبثم  راثآ  تسا ، هدـش  عیرـشت  ناسنا  يارب  هک  یماکحا  دریذـپب  دروایب و  نامیا  یلاعت  يادـخ 
.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  یهاگآ  لمکم  نز ، ییامندوخ  راب  نایز  راثآ  تخانش  .دنک  یم  لابقتسا 

هراـبرد یهلا  ياـه  هدـعو  دـناشوپب ، ار  دوـخ  دـنک و  تیاـعر  ار  یـسنج  ياوـقت  نز ، یتـقو  .تـسوا  ياوـقت  داـمن  نز ، یگدیــشوپ 
یم راقو  تبیه و  ناسنا ، هب  مارح ، ياه  تذل  زا  یـشوپ  مشچ  یناسفن و  ياهاوه  رب  هبلغ  .دوش  یم  ققحم  زین  وا  هرابرد  ناراکزیهرپ ،
یلو تسا ، يرازبا  یناوهـش و  يدروخرب  دـنراد ، یبساـنمان  شـشوپ  هک  یناـنز  اـب  نادرم  دروخرب  هاـگآدوخان ، تروـص  هب  .دـشخب 

، هدیشوپ نانز  اب  ناشدروخرب 

3 ص :

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


يریگ عضوم  هک  تسوا  زیگنا  سوه  ای  فیفع  تیـصخش  فّرعم  نز ، شـشوپ  عون  .تسا  یبلق  میرکت  مارتحا و  اب  هارمه  يدروخرب 
.تسوا ربکا  داهج  نز ، باجح  تقیقح ، رد  .دنک  یم  صخشم  وا  ربارب  رد  ار  درم 

یمالـسا شـشوپ  .دراد  يرتشیب  شمارآ  ساسحا  ظفاحم ، هانپ  رد  ناسنا  .تسا  یمالـسا  باجح  راثآ  زا  زین  رطاـخ  شمارآ  تینما و 
.دور یم  رتالاب  نانز  تظافح  تینما و  دصرد  دوش ، رت  لماک  شـشوپ  نیا  هچره  .دـشخب  یم  شمارآ  نز  هب  تسا و  نز  نابهگن  زین 
ياه هاگن  سفن و  ياوه  ذوفن  عنام  شـشوپ ، اریز  دزادرپ ؛ یم  دوخ  تمالـس  نیمأت  يارب  نز ، هک  تسا  يا  همیب  قح  باجح ، یتخس 

امرگ و امرـس ، دـنزگ  زا  زین  ار  ناـنآ  ینامـسج  ياـه  تفارظ  اـه و  ییاـبیز  ددرگ و  یم  ناـنز  كاـپ  میرح  هب  دـساف  راـکفا  هدولآ و 
.دنک یم  ظفح  اوه  ياه  یگدولآ 

هعماج یگدرب  هار  دوش ، حتف  ناملسم ، نز  باجح  مکحتسم  هعلق  رگا  .تسا  برغ  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  گرزب  يّدس  شـشوپ ،
شهاـک رد  ناـنز  شـشوپ  نینچمه ، .تسا  برغ  یگنهرف  مجاـهت  رهزداـپ  ینید ، باـجح  تقیقح ، رد  .ددرگ  یم  راومه  یمالـسا 

یم رو  هلعش  ار  یتفع  یب  شتآ  اهنآ  نایم  قیاع  دوبن  هک  دنتسه  قرب  میس  ود  دننامه  درم  نز و  .دراد  يرثؤم  شقن  یعامتجا  دسافم 
مارآ اهنآ  سفن  يایرد  دـنناشوپ ، یم  نادرم  صیرح  ياه  مشچ  دـید  زا  ار  دوخ  ناوناب ، یتقو  ات  .دـنازوس  یم  ار  اه  شزرا  دزاـس و 

.دنروآ یم  مهارف  نادرم  يارب  دوخ و  یناور  یناماسبان  یحور و  بارطضا  دننز ، یم  تسد  يرگ  هولج  هب  یتقو  یلو  تسا ،

زا هک  یناسک  .دراد  یم  نوصم  اه  بیـسآ  رـش  زا  فدـص  نورد  رد  يرهوگ  نوچ  ار  نانز  نآ ، تیاعر  هک  تسا  یـشزرا  باـجح ،
طاطحنا و يارب  ار  مزال  هنیمز  جیردت ، هب  دنزرو ، یم  تلفغ  دوخ  یحور  تالامک  ینطاب و  یقیقح و  تیصخش  هب  هجوت 
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.دنزاس یم  مهارف  دوخ  لاذتبا 

ندرک تیاعر  رتخد و  ندوب  راقو  اب  .دزاس  یم  دراو  بیسآ  نز  دنمشزرا  تیـصخش  هب  عامتجا ، هنحـص  رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و 
یمالـسا ياه  هزومآ  رد  .دنادرگ  یم  مرتحم  گرزب و  همه  ناگدید  رد  ار  وا  دشخب و  یم  تلاصا  وا  هب  مرْحَمان  مرْحَم و  نایم  میرح 

یم یثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ، هدش  دیکأت  رایـسب  ینماد ، كاپ  تفع و  تیمها  شزرا و  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما   (1)« .تسا تدابع  نیرتهب  ینماد ، كاپ  ُفافِعلا ؛ ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَأ  : » میناوخ

(2) .ِهَِکئالَْملا َنِم  اکَلَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُفیفَْعلا  َداَکل  َّفَعَف  َرَدَق  ْنَّمِم  ارْجَأ  َمَظْعَِأب  ِهّللا  ِلیبَس  یف  ُدیهّشلا  ُدِهاجُْملا  ام 

هب .تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  تفع  یلو  هتشاد ، تفع  فالخ  رب  تردق ، هک  تسین  یسک  رجا  زا  رتالاب  ادخ ، هار  دیهـش  هدنمزر  رجا 
.دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  تسا  کیدزن  فیفع ، درف  هک  تقیقح 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  یمالسا  تایاور  رد  نینچمه 

(3) .ٍهَدابِع وُذ  ٌفَّفَعَتم  ٌفیفَع  ٌلُجَر  َهَّنَجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوَأ 

.تسا هدوب  تدابع  لها  نماد و  كاپ  ِفیفع  درف  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن 

هناـشن يا  هعماـج  ره  رد  هک  تـسا  يدـنوادخ  برق  يوـنعم و  شزرا  هیاـم  یهلا و  ياوـقت  يوـکین  دـمآ  یپ  ینماد ، كاـپ  تـفع و 
.تسا یعامتجا  تلزنم  هیام  تداعس و  لماع  تیصخش و 
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رثا نیا  هک  دیما  .مرازگ  ساپـس  يدنز  مناخ  راکرـس  هتـسیاش  یـسانشراک  یحیلـس و  مناخ  راکرـس  هدنزرا  ياهدومنهر  زا  نایاپ  رد 
«. میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونبال  لام و  عفنیال   » هک دیآ  نامراک  هب  يزور 
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یباجح یب  لماوع  ششوپ و  ياه  هتسیاب  لوا : لصف 

هراشا

سپ .دـشخب  یم  شمارآ  تینما و  وا  هب  تسا و  نز  نابهگن  زین  یمالـسا  شـشوپ  .دـنک  یم  شمارآ  ساسحا  ظفاحم ، هانپ  رد  ناسنا 
يارب نز  هک  تسا  يا  همیب  قح  باجح ، تمحز  .دور  یم  رتالاب  نانز  تظافح  تینما و  دـصرد  دوش ، رت  لماک  شـشوپ  نیا  هچ  ره 

نانز كاپ  میرح  هب  زیمآداسف ، هدولآ و  ياه  هاگن  سفن و  ياوه  نتفای  نایرج  عنام  باـجح ، اریز  دزادرپ ؛ یم  دوخ  تمالـس  نیمأـت 
رد شنیرفآ ، رهوگ  نیا  هک  دـبلط  یم  نز  يـالاو  هاـگیاج  .تسا  برغ  گـنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  گرزب  يّدـس  شـشوپ ، .دوش  یم 

نیا ردق  ره  تساهنآ و  شزرا  ایشا ، شـشوپ  ینابهگن و  هفـسلف  .دنامب  ناما  رد  شا  یناسنا  ياه  شزرا  ات  دریگ  رارق  باجح  فدص 
.دوش یم  رتشیب  زین  اهنآ  يراد  هگن  تبسن  دشاب ، رتالاب  شزرا 

يارب هک  یهلا  ياه  هدـعو  دـناشوپب ، ار  دوخ  دـنک و  تیاعر  ار  یـسنج  ياوقت  نز  یتقو  .تسوا  يراـکزیهرپ  داـمن  نز ، یگدیـشوپ 
ياـه تذـل  زا  یـشوپ  مشچ  یناـسفن و  ياـهاوه  رب  یگریچ  عقاو ، رد  .دوش  یم  ققحم  زین  وا  هراـبرد  تسا ، هدـش  هداد  ناراـکزیهرپ 

يدروخرب دـنراد ، یـصقان  شـشوپ  هک  ینانز  اب  نادرم  دروخرب  هاـگآدوخان ، تروص  هب  .دـشخب  یم  راـقو  تبیه و  ناـسنا  هب  مارح ،
.تسا یبلق  میرکت  مارتحا و  اب  هارمه  يدروخرب  یمالسا ، باجح  اب  هدیشوپ و  نانز  اب  ناشدروخرب  یلو  تسا ، يرازبا  یناوهش و 

هک تسوا  زیگنا  سوه  ای  فیفع  تیصخش  فّرعم  نز ، ششوپ  عون 
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يایرد دنناشوپ ، یم  نادرم  صیرح  ياه  مشچ  دید  زا  ار  دوخ  ناوناب ، یتقو  ات  .دـنک  یم  صخـشم  وا  ربارب  رد  ار  درم  يریگ  عضوم 
یم مـهارف  نادرم  يارب  ار  یناور  یناـماسبان  یحور و  مطـالت  دـننز ، یم  تـسد  يرگ  هوـلج  هـب  یتـقو  یلو  تـسا ، مارآ  اـهنآ  سفن 

.دنروآ

نادرم کیرحت  زا  زیهرپ 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  باجح  تمکح  مکح و  دیجم ، نآرق  زا  يا  هیآ  رد  دنوادخ 

 ُ هّللا َناک  َْنیَذُْؤی و  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکلذ  َّنِِهبیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  نینْدـُی  َنینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َکـِتاَنب َو  َکِـجاوْزَأل َو  ِلـُق  ُِّیبَّنلا  اـهُّیَا  اـی 
(59: بازحا ) .امیحر اروفَغ 

يارب راک  نیا  هک  دـننکفاورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياه  يرـسور  هک  وگب  نانمؤم  ناـنز  هب  دوخ و  نارتخد  ناـنز و  هب  ربماـیپ ! يا 
، قلخ قح  رد  ادـخ  تسا و  رتهب  رایـسب  دنـشکن ، رازآ  نانار ) سوه   ) تراسج ضیرعت و  زا  ات  دـنوش  هتخانـش  تفع ) هب   ) اـهنآ هکنیا 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

یم نانار  سوه  يزرو  عمط  کیرحت و  ببس  هک  يراتفر  هنوگ  ره  زا  دیاب  نز  هکلب  تسین ، شـشوپ  هب  رـصحنم  ینماد ، كاپ  ظفح 
.دـنک یم  یفن  تسا ، هاـنگ  کـیرحت و  ببـس  هک  ار  نتفگ  نخـس  رد  شمرن  یتـح  دـنوادخ  هنومن ، يارب  .دزیهرپـب  تدـش  هب  دوش ،

هدومرف هداد و  تبـسن  یلهاـج  هعماـج  هب  ار  نآ  هدـیهوکن و  ار  ییاـمندوخ  يارب  شیارآ  ینعی  جّربت ؛» ، » نآرق رد  دـنوادخ  نینچمه 
: تسا

(33 بازحا : ) .یلوُالا ِهَّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّربَت  و ال 

.دینکن ییامن  تنیز  نیشیپ ، تیلهاج  راگزور  ییامن  تنیز  دننامه  ار  دوخ  و 

جّربت هب  دیجم ، نآرق  رد  هک  هدـننک  اوغا  ياه  تکرح  رویز و  ییابیز ، تسا : زیچ  هس  دـنک ، یم  جـییهت  ار  نادرم  هچنآ  تقیقح ، رد 
نز راتفر  .تسا  هدش  ریبعت 
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یمن اوغا  درم  دشاب ، نیتم  لوقعم و  وا  راتفر  یلو  دوش ، هدید  ینز  رویز  ییابیز و  رگا  ینعی  دوش ؛ درم  جییهت  اوغا و  هلیسو  دناوت  یم 
هک اه  سابل  یضعب  هزورما  .تسا  رت  هدننکاوغا  مه  یباجح  یب  زا  یهاگ  نز ، نتفگ  نخس  مرن  لیلد ، نیمه  هب  .تردن  هب  رگم  دوش ،

.تسا رتشیب  زین  یگنهرب  زا  یهاگ  یگدیشوپ  نیا  ياوغا  هک  دننک  یم  نایامن  نانچ  ار  ندب  يانحنا  مجح و  دنتسه ، زین  زور  دم 

ناوناب ششوپ  رب  ایح ، ریثأت 

هراشا

هماج نیرتاـبیز  اـیح ، ُءاـیَحلا ؛ اینُّدـلا  ِسبـالَم  ُنَسْحَأ  : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  اـیند  ساـبل  نیرتاـبیز  ار  اـیح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
تئاج : » دیامرف یم  مالسلا ، مهیلع  یسوم  ترضح  بیعش و  نارتخد  ناتساد  ییوگزاب  ماگنه  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ   (1)« .تسایند

(25: صصق «.) دمآ تفر ، یم  هار  ایحاب  هک  یلاح  رد  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  ٍءایِحتْسا ؛ یلع  یشْمَت  امُهادِْحا 

ایح و هب  نیزم  سابل  هب  زین  نانز  و  : » تسا هدـمآ  نایحیـسم ، سدـقم  باتک  لیجنا ، رد  تسا : هدـش  دـیکأت  ایح  رب  زین  نایدا  رگید  رد 
یلامک تافـص  زا  یکی  اریز  تسا ؛ یهلا  تافـص  هب  یگتـسارآ  یعون  اـیح ، رویز  هب  یباـی  تنیز  يرآ   (2)« .دـنیارایب ار  دوخ  زیهرپ ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هک  نانچ  تسایح ، دنوادخ ،

(3) .ءایحلا َلْهَا  ُّبُِحی  ییحَتْسَی و  ٌمیرک  ّلجوّزع  هّللا  ّناف 

.دراد تسود  ار  ایح  لها  دنک و  یم  ایح  هک  تسا  یمیرک  لالج ، تزع و  بحاص  دنوادخ 

ماما هک  نانچ  دوب ، ایح  یگژیو  هب  هتسارآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  نینچمه 

ص:9

ح 4544. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 1 - 1
هیآ 9. مود ، باب  سوئومیت ، هب  سلوپ  لوا  همان  لیجنا ، سدقم  باتک  . 2 - 2

ص 506. ج 3 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  . 3 - 3
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.دوب هشیپ  ایح  يدرف  زین  مالسلا    هیلع  یلع  ترضح   (1)« .دوب ایح  وا  تداع  قالخا و  ُءایحلا ؛ ُُهتَْمیَش  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص 
همطاف ترضح  جاودزا  ثیدح  هرابرد   (2)« .دوب ایحاب  رایسب  یلع ، ءایحلا ؛ ُریثک  مالـسلا  هیلع  ٌیلع  ناک  و  : » تسا هدمآ  ناشیا  هرابرد 

: دنیوگ یم  مه  مالسلا  اهیلع 

(3) .ِءایحلا َنِم  ٌهَقْرِخ  ْتَءاجَف  اهاعَد  َحَبْصَا  اّمَلَف 

.دمآ ردپ ) دزن   ) راکشآ ییایح  اب  وا  دناوخ و  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ، ) دش حبص  نوچ 

یگدنز ات  تسا  ناملسم  ناوج و  نارتخد  هژیو  هب  رشب ، همه  يارب  ینشور  رایـسب  رایعم  وگلا و  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  ترـضح  راتفر 
دوخ و شزرا  تیصخش و  ندرب  الاب  يارب  رثؤم  یماگ  دوخ ، فافع  ایحاب و  ناوج ، نارتخد  تقیقح ، رد  .دنـشاب  هتـشاد  يدنمتداعس 

.تشاد دنهاوخرب  نادرم  ربارب  رد  شیوخ  تیعقوم  ظفح 

ینورد هدـننک  لرتنک  ياهورین  نیرتهب  زا  یکی  ایح ، .تسوا  ینماد  كاپ  نماض  یـسنج و  فارحنا  ماد  رد  ناسنا  نداـتفا  عناـم  اـیح ،
، دوشن هداد  خـساپ  تسا ، یناسنا  تعیبط  اب  یگنهامه  هناـشن  هک  ینورد  يادـن  نیا  هب  رگا  .تسا  یناور  تمالـس  ببـس  اـیح ، .تسا 

خـساپ دزادنا ، یم  یتخـس  هب  ار  ناسنا  یگنـشت ، یگنـسرگ و  هزیرغ  هب  ندادن  خـساپ  هک  هنوگ  نامه  .دور  یم  نایم  زا  ناسنا  لداعت 
یلع ترـضح  .دنام  یم  ناما  رد  یمدآ  تیـصخش  ایح ، وترپ  رد  نینچمه  .دزاس  یم  لتخم  ار  ناسنا  طباور  زین  ایح  هزیرغ  هب  ندادـن 
مدرم زا  شبیع  دـناشوپب ، دوخ  رب  ار  اـیح  هماـج  سک  ره  ُُهْبیَع ؛ ِساـّنلا  یَلَع  َیِفَخ  َُهبْوـَث  ُءاـیْحلا  ُهاـسَک  ْنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 

بدا و نایم  هتبلا   (4)« .دنام یم  هدیشوپ 

ص:10

ص 444. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 1 - 1
ص 173. ج 29 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  . 2 - 2

ص 138. ج 43 ، نامه ، . 3 - 3
ص 563. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 4 - 4
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ببس دراوم ، زا  يرایسب  رد  .تسا  هنارادمایح  راتفر  زا  يا  هنومن  هنابدؤم ، ياهراتفر  زا  يرایسب  دراد و  دوجو  یمکحم  هطبار  زین  ایح 
، دشک یم  تلاجخ  دنـسپان  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  دراد ، ایح  هک  یناسنا  .تساهنآ  رد  ایح  هیحور  دوجو  بدا ، هب   دارفا  يدـنب  ياپ 
هب شقن  زین  بدا  هب  ناـسنا  ندـش  هتـسارآ  رد  اـیح ، ور ، نیا  زا  .دـهد  ماـجنا  ار  اـهنآ  دوب  نکمم  درک ، یمن  مرـش  رگا  هک  یلاـح  رد 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دراد  ییازس 

زا ندرک  يرود  تمالس ؛ ناهن ؛ راکـشآ و  رد  ادخ  نتـشاد  رظن  رد  ینابرهم ؛ شمرن ؛ زا : تسا  ترابع  دریگ ، یم  هشیر  ایح  زا  هچنآ 
یم ایح  زا  دـنمدرخ ، هک  تسا  ییاه  هدـیاف  اهنیا  .مدرم  نایم  یماـن  شوخ  يزوریپ و  یگدنـشخب و  تشذـگ و  ییور ؛ شوخ  يدـب ؛

(1) .درب

یندـشان ادـج  شخب  هک  ار  ناش  هنانز  رورغ  دزاس و  یم  نایوجدوس  يارب  يرازبا  شا ، یتاذ  يالاو  شزرا  همه  اب  ار  نز  ییایح ، یب 
.تسکش دهاوخ  تسا ، نانآ  یگنانز  تیصخش  زا 

.درک وجو  تسج  ریز  ياهروحم  رد  ار  یباجح  یب  لماوع  نیرت  مهم  ناوت  یم  هتفگ ، شیپ  ثحابم  هب  ارذگ  یهاگن  اب 

نامیا فعض  . 1

ترورـض دنوادخ و  هب  داقتعا  رد  هک  یناسک  نیاربانب ، .دـش  دـهاوخن  رـسیم  یهاگآ  نامیا و  وترپ  رد  زج  یهلا  ياه  هزومآ  هب  لمع 
هب لمع  رد  تسا ، هدیـسرن  نانیمطا  ماـقم  هب  ازج  زور  هبـساحم  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  رد  اـهنآ  بلق  دـنراد و  دـیدرت  ینید  تاروتـسد 

ترورض هب  هک  دارفا  نیا  .دنزرو  یم  حماست  زین  یهلا  ياهروتسد 

ص:11

ص 564. نامه ، . 1 - 1
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.دنهد یم  ناشن  یتسس  فعض و  دوخ  زا  زین  نآ  هب  يدنب  ياپ  رد  دنا ، هدربن  یپ  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  باجح 

 

ینار سوه  . 2

هب ار  دوخ  تاقوا  نیرتهب  دـنهد و  یم  تیمها  رایـسب  تنیز  شیارآ و  شـشوپ ، عونت  هب  دوخ ، ینار  سوه  ياضرا  يارب  ناـنز  یخرب 
دننام لّقعت  رکفت و  نودب  ناوناب  زا  هتسد  نیا  .دننارذگ  یم  زیگنا  هدسفم  ياه  ینامهم  یحیرفت و  یتراجت و  ياه  طیحم  رد  روضح 
هجوتم يدج  ياه  بیـسآ  رذگهر ، نیا  زا  درادن و  اهنآ  يارب  يا  هدیاف  هنوگ  چیه  هک  دننز  یم  تسد  ییاهراک  هب  هدارا  یب  يایـشا 

.دوش یم  نانآ 

نارگید هجوت  بلج  . 3

يزاجم و تروص  هب  هاگ  یقیقح و  تروص  هب  هاگ  یهاگیاج  نینچ  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هژیو  هاگیاج  هعماج ، رد  دهاوخ  یم  یمدآ 
نینچ زا  هک  ناـنز  یخرب  یلو  دروآ ، تسد  هب  ناوت  یم  یقـالخا  لـیاضف  شناد و  اـب  ار  یقیقح  هاـگیاج  .دـیآ  یم  تسد  هب  بذاـک 

یم دنتـسه و  نارگید  هجوت  بلج  لابند  هب  دوخ  یگنانز  یعیبط  ياه  هبذاج  اه و  ییاـبیز  شیاـمن  اـب  دنتـسه ، مورحم  ییاـه  شزرا 
یم بلج  نز  هب  ار  نالدرامیب  هجوت  اهنت  یباجح ، یب  هکنیا  زا  لـفاغ  دـننک ، ناربج  هار  نیا  زا  ار  دوخ  یلاـمک  ياـهدوبمک  دنـشوک 

.دنرادن يرابتعا  نیرتمک  دوخ ، هک  دنک 

يرازآ رگد  . 4

نیا .دنراذگب  خساپ  یب  یلو  دنزیگنارب ، ار  نادرم  تالیامت  دنـشوک  یم  ییارآدوخ  اب  دنراد ، يرازآرگد  هدـقع  هک  نانز  زا  یـضعب 
.دنرب یم  تذل  دوخ  تکرح  نیا  زا  یمسیداس  نانز  لباقم ، رد  دزاس و  یم  دنم  هدقع  ار  نادرم  تکرح ،

ص:12
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یگدز برغ  . 5

هک دـنرادن  هجوت  اهنآ  .تسا  برغ  زا  نانآ  لـیلحت  رکفت و  نودـب  هناروکروک و  يوریپ  ناملـسم ، عماوج  هنیرید  تالکـشم  زا  یکی 
ناوــنع هـب  ار  وا  .درک  یمن  رکف  وا  زا  يرازبا  هدافتــسا  یگنهرب و  هـب  زگره  دیــشیدنا ، یم  نز  یناــسنا  ياــه  شزرا  هـب  برغ  رگا 

، ور نیازا  .دوش  دورطم  تعرـس  هب  دیآرب ، هفیظو  نیا  هدهع  زا  دناوتن  رگا  دنک و  اضرا  ار  درم  دناوت  یم  هک  تخانـش  یمن  يدوجوم 
هب ار  نادرم  هجوت  ات  تسا  هدش  مرگرـس  ییامندوخ  شیارآ و  هب  مامت ، تردق  اب  دوخ ، ياقب  ظفح  هدش و  دای  شقن  يافیا  يارب  نز 

همعط ات  دنود  یم  شیوخ  نایچراکش  لابند  هب  دوخ  هک  دنا  هدش  مگردرـس  يا  هنوگ  هب  شیارگ  نیا  اب  نانز  .دنک  بلج  دوخ  يوس 
.دندرگ نانآ 

تیهام زا  هک  یبرغ  نز  زا  دشاب و  یبرغ  كولس  لابند  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتدنمشزرا و  ناملـسم ، نز  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دنک يرادرب  وگلا  تسا ، هدش  یهت  دوخ  یناسنا 

جاودزا هب  ندز  لپ  . 6

وم نتخیر  نوریب  اب  دننک  یم  نامگ  نانآ  .دنرادنپ  یم  جاودزا  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  ار  دوخ  ییامندوخ  یـسابلدب و  نارتخد ، یخرب 
دوخ هب  ار  ناناوج  دنناوت  یم  دوخ  هنانز  ياه  ییابیز  نداد  ناشن  دنسپان و  ياه  شیارآ  هدننز ، ياه  سابل  ندیشوپ  يرـسور ، ریز  زا 

اب جاودزا  یپ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  ناشیا  اب  هک  ییاه  ییور  شوخ  لابقا و  همه  اب  ناناوج  هک  دـنلفاغ  هتکن  نیا  زا  نانیا  .دـننک  بذـج 
رد ار  يرگید  ناوج  اب  یتسود  حرط  هک  دننیزگرب  دوخ  يرـسمه  يارب  ار  يرتخد  هک  دننآ  یپ  رد  ناناوج  بلاغ  .دوب  دنهاوخن  نانآ 

نارتخد زا  اوقت  یب  ناناوج  .دشاب  هتشادن  دوخ  هدنورپ 

ص:13
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، نیاربانب .اه  لد  رد  هن  دـنراد ، ياج  اه  مشچ  رد  نارتخد  نیا  تقیقح ، رد  .دـننک  یم  لابقتـسا  رذـگدوز  ياه  تذـل  يارب  اـمندوخ 
، دریذپ تروص  یـسنج  ياه  هبذاج  رطاخ  هب  یجاودزا  مه  رگا  تسین و  جاودزا  يارب  یبسانم  زادنا  مشچ  يزاسرهاظ ، یباجحدـب و 

.تشاد دهاوخن  یمکحم  ناینب 

یشورفرخف . 7

نیدـب .دـننیبب  ار  نانآ  یلام  هافر  نارگید  دـنراد  تسود  ناـنز  زا  یـضعب  .تسا  یـشورفرخف  ییاـمندوخ ، ياـه  هشیر  زا  رگید  یکی 
اه و سابل  نیرت  کیش  نیرتدیدج و  زا  نانیا  .دنیوج  یم  تارهاوج  الط و  رد  ار  دوخ  شزرا  دنـشوپ و  یم  رخاف  ياه  سابل  روظنم ،

دنشکب نارگید  خر  هب  ار  دوخ  یلام  ياه  هتخودنا  دنهد و  ناشن  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  ات  دنشوک  یم  دنریگ و  یم  هرهب  تارهاوج 
.دنلئاق يا  هژیو  هاگیاج  دوخ  يارب  دنز و  یم  جوم  نانآ  راتفر  رد  یشورفرخف  رورغ و  توخن ، .دننک  راختفا  لمع  نیا  هب  و 

.تسا ینامسج  يرگ  هولج  يزاسرهاظ و  ناهاوخ  نانآ  تعیبط  دننکن ، تکرح  عرش  لقع و  هریاد  رد  رگا  نارتخد  نانز و 

يرامعتسا تاغیلبت  . 8

هرابرد يروهال ، لابقا  .دـننک  یم  ار  يرادرب  هرهب  نیرتشیب  هتکن ، نیا  زا  زین  نارگرامعتـسا  دـنراد و  ییـالاب  يراذـگرثا  ناوت  ناـنز ،
: تسا هتفگ  رامعتسا  یتاغیلبت  ياه  بیرف  زا  نانز  ندش  هاگآ 

رگن وا  نیتسآ  رد  اه  هنتف  *** ربخ یب  یگنرف  نوسفاز  يا 

*** ناما یهاوخ  رگا  وا  بیرف  زا 

ص:14
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نارب دوخ  ضوح  ار ز  شنارتشا 

، لماک يرایشه  اب  دیاب  ناملسم  نز  نایم ، نیا  رد  هک  درب  یم  هرهب  ینوگانوگ  ياهراک  هار  زا  یگنهرب  گنهرف  جاور  يارب  رامعتسا 
.دراد رود  هب  فافع  نادایص  ماد  زا  ار  دوخ 

.دنا هدش  لیدبت  رامعتسا  بجاوم  دزم و  یب  هرهم  هب  یمالسا ، هعماج  رد  لذتبم  ياهدم  جیورت  هار  رد  هدروخ  بیرف  نانز  زا  يا  هدع 
ندوبن دنب  ياپ  یگداوناخ ، یحور و  یناماسبان  دننام : ینوگانوگ  تالکـشم  هک  دنبرغ  یگنهرف  مجاهت  نازابرـس  تقیقح ، رد  نانیا 

.تسا هتخادنا  زور  نیا  هب  ار  نانآ  يرادان ، رقف و  ینید و  ياه  شزرا  هب 

یناطیش ياه  هسوسو  . 9

هرهب يرازبا  ره  زا  هار  نیا  رد  دـنک و  یم  لابقتـسا  اه  یتشز  ناهانگ و  شرتسگ  زا  تسا و  فلاخم  یهلا  ياه  شزرا  همه  اب  ناطیش 
ای يداصتقا  یسایس ، یقالخا ، یتدیقع ، نوگانوگ  ياه  هویش  هب  ار  شا  یفارحنا  ياهرواب  دارفا ، هیحور  یسررب  اب  ناطیـش  .دریگ  یم 

هعاشا ببـس  اه  یتشز  عون  نیا  اریز  دـنراد ؛ تیولوا  ناطیـش ، دزن  يدـیلک  ناـهانگ  تسناد  دـیاب  .دـنک  یم  اـقلا  ناـنآ  هب  یعاـمتجا 
دراد و يریگ  مشچ  شقن  عامتجا  داسف  حالص و  رد  نز  داسف  حالـص و  هک  تسا  هتفایرد  فرط  کی  زا  ناطیـش  .ددرگ  یم  ناهانگ 

يدـیلک شقن  ناهانگ  هعاشا  رد  مه  ییاـمندوخ  نیا  دـندنم و  هقـالع  نارگید  دزن  ییاـمندوخ  هب  ناـنز  هک  دـناد  یم  رگید  فرط  زا 
، يراکـشآ ياه  تیـصعم  نینچ  دـنا  هدرک  رواب  نانز  یخرب  هک  تسا  هدرک  لمع  قفوم  دوخ  تیرومأم  نیا  رد  ناـنچ  ناطیـش  .دراد 

هناشن اهنت  هن  ینار  سوه  هک  دبای  یمرد  تعرس  هب  ینیب ، عقاو  نیرتمک  اب  یسک  ره  .تسا  تفرشیپ  هناشن  يرکف و  نشور  صخاش 
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هراما سفن  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  زج  دزاس و  یم  فیعـض  ار  لقع  کیرات و  ار  بلق  هکلب  تسین ، ندوب  ندمتم  يرکف و  نشور 
.دراد هشیر  ینید  ياهرواب  فعض  یسنج و  زیارغ  رد  هکلب  تسین ، ندوب  ندمتم  هجیتن  یباجح ، یب  .دزیخ  یمنرب 

نارگید شنزرس  . 10

ناوناب زا  يرایسب  .تسا  هداوناخ  ياضعا  مه  یهاگ  نایانشآ و  ناتسود و  اه ، یسالک  مه  شنزرـس  یباجح ، یب  ياه  هشیر  زا  یکی 
دننز و یم  نوخیبش  اهنآ  هب  ششوپ  نانزهار  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  لماک  ینید  باجح  دنهاوخ  یم  سفن ، تمالـس  زا  يرادروخرب  اب 

يوس زا  اه  شنزرـس  نیا  مه  یهاگ  .ینک  یم  بلـس  ار  دوخ  يدازآ  روصحم و  ار  دوخ  ارچ  وت  هک  دـنیاشگ  یم  شنزرـس  هب  ناـبز 
.دننک یم  نینچ  دوخ  عورشمان  ياه  تذل  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نادرم 

ییارگدم . 11

هجیتن هناروکروک ، ییارگدم  .دریگ  هرهب  اهنآ  زا  یتمیق  ره  هب  دوش و  هاگآ  شیارآ  سابل و  ياه  هزات  زا  هراومه  دـشوک  یم  ارگدـم 
نازاسدـم تراـسا  هب  ار  ارگدـم  دارفا  نارتـخد و  ناـنز و  ساـبل ، توهـش  .تسا  ناـسنا  حور  رب  یطارفا  یبـلط  عوـنت  توهـش و  هبلغ 

یم دـیدج  ياهدـم  یحارط  هب  یـسانش  ناور  هدرتـسگ  ياـه  شهوژپ  زا  يریگ  هرهب  اـب  هک  هدرپ  تـشپ  نازاسدـم  .تـسا  هدروآرد 
.دننک یم  لافغا  ار  هدارا  یب  نادلقم  نانز ، شیارآ  سابل و  شفک ، زیمآ  کیرحت  ياه  لدم  حرط  اب  دنزادرپ ،

رود یـششوپ  ياوقت  زا  یلیالد  هب  انب  هک  تسا  ینارتخد  نانز و  زا  هجومان  دیلقت  یباجح ، یب  ییامندوخ و  ياه  هشیر  زا  رگید  یکی 
لاثما ندروخ و  بیرف  یمشچ ، مه  مشچ و  ناتسود ، اب  یگنر  مه  یحول ، هداس  یهاگآان ، رد  دیاب  ار  يدیلقت  نینچ  لیلد  .دنا  هدنام 

، رکفت نیرتمک  نودب  يدارفا  نینچ  .درک  وجو  تسج  اهنآ 
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عقاو حلاصم  ساسارب  یمدآ  رگا  .دننک  یم  دـیلقت  نارگید  زا  دوخ ، راتفر  یعرـش  مکح  دـمآ  یپ  تیهام  یـسررب  یـشیدنا و  تبقاع 
(1) .داتفا دهاوخن  یبادرگ  نینچ  رد  دریگب ، میمصت  دوخ  هبناج  همه  عفانم  هنانیب و 

تریغ فعض  . 12

هیحور نیا  .دراد  ییازـسب  شقن  نارتخد  نانز و  تفع  ایح و  یتسـس  یباجح و  یب  هب  شیارگ  رد  هداوناـخ  تسرپرـس  یتریغ  تسس 
هب اسب  هچ  دزرو و  رارـصا  دوخ  سومان  يرگ  هولج  یباجح و  یب  رب  یناسفن  ياه  هیجوت  یخرب  اب  يو  ددرگ  یم  ببـس  یهاگ  یفنم 

یـسک نینچ  ياهدروخرب  .دنک  رخف  نارگید  رب  وا  ياهب  نارگ  ياه  تنیز  رخاف و  ياه  سابل  اه و  ییابیز  شیامن  هب  هک  دـسر  اجنآ 
.تسا داضت  رد  وا  یگنادرم  تیناسنا و  ياعدا  اب 

یگنهرف ناراذگ  تسایس  تراظن  مدع  . 13

زکارم هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  كاـشوپ  دـیلوت  ياـه  هسـسؤم  رب  تراـظن  روشک ، یگنهرف  نالوئـسم  مهم  ياـه  هفیظو  زا  یکی 
لومعمریغ و ياه  سابل  یتراظن ، هنوگره  زا  رود  هب  هنادازآ و  زکارم ، نیا  .دنا  هدـش  لیدـبت  لذـتبم  ياه  سابل  تخود  يزاسدـم و 

.تسا هدنامن  ناما  رد  نانیا  يزاسدم  زا  زین  ناناوجون  ناکدوک و  ياه  سابل  یتح  دننک و  یم  دیلوت  یعرشریغ 

هنحـص هب  روشک  يامنیـس  نویزیولت و  ندـش  لیدـبت  زا  نارگیزاب  راتفر  ملیف و  شیامن  دـیلوت و  یگنهرف ، ياـه  هدروآرف  رب  تراـظن 
، یمالسا يروهمج  نیناوق  ساسارب  هک  درک  هراشا  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب  .دنک  یم  يریگولج  یبرغ  ياهدم  جیورت 
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نیا اب  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تیعـضو  نیا  يارب  یـصاخ  رفیک  دنمرجم و  دـننک ، یمن  تیاعر  ار  یعرـش  باجح  هک  ییاه  مناخ 
ألخ تسین و  يربخ  دور ، یم  رامش  هب  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  هک  ینید  شـشوپ  نیناوق  نقتم  عماج و  حیرـص ، بیوصت  زا  لاح ،

مگردرـس دـم ، یحارط  یمالـساریغ و  ياه  شـشوپ  اـب  دروخرب  رد  زین  ییارجا  ياـه  هاگتـسد  .دوش  یم  ساـسحا  شیپ  زا  شیب  نآ 
.دنرذگ یم  هلئسم  نیا  رانک  زا  ییانتعا  یب  اب  تاقوا ، رتشیب  دنتسه و 

راگنا لهس  هداوناخ  . 14

ياه هتـساوخ  هب  نداد  نت  ای  نید  ياه  هزومآ  هب  لـمع  ناـیم  خزرب  رد  دـنریگ ، یم  هلـصاف  ینید  ياـه  هزومآ  زا  هک  ییاـه  هداوناـخ 
دنریذپ یم  يا  هدودحم  رد  ار  نید  اریز  درادن ؛ ینید  تقیقح  یلو  دراد ، یبهذـم  گنر  اهنآ  دـیاقع  .دـنریگ  یم  رارق  دوخ  یناسفن 

ای یتخـس  نیرتمک  اب  ندـش  ور  هبور  تروص  رد  تسا و  نانیا  نابز  هقلقل  نید ، .دـشاب  هتـشادن  داضت  اهنآ  ینیدریغ  ياـهرواب  اـب  هک 
رد حماست  گنهرف  هب  ییاه  هداوناخ  نینچ  نادنزرف  .دننک  یم  یشوپ  مشچ  نید  زا  یتحار  هب  ناشتالیامت ، اب  نید  ياه  هزومآ  داضت 

.دنراد یمرب  ماگ  یباجح  یب  يوس  هب  جیردت  هب  دنریگ و  یم  وخ  نید  ربارب 

 

ایح فعض  . 15

.درک دهاوخن  تاعارم  تیدج  اب  مه  ار  شـشوپ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ینز  رد  ایح  زا  يا  هولج  ات  .دنریذپان  کیکفت  ایح ، شـشوپ و 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنراد  مرش  دوخ  ياه  تنیز  رس و  يوم  ندب ، شیامن  زا  لماک ، ششوپ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ایحاب  نانز 

ییایح یب   (1)« .دراد تسود  ار  شناگدنب  یگدیشوپ  ایح و  ادخ ، : » تسا هدومرف  ملس  هلآ و  و 

ص:18
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، ایح تفع و  يالاو  شزرا  هب  یهجوت  یب  لذـتبم ، ياه  ملیف  ياشامت  ایح ، یب  ناتـسود  اب  ینیـشن  مه  رد  رتشیب  ناوج  نارتخد  نانز و 
.دراد هشیر  ردام  ردپ و  يدنب  دیق و  یب  یگداوناخ و  بسانمان  گنهرف  یمرش ، یب  نتسنادن  شزرادض 

لئاسم هب  هک  تسا  هابتشا  .دنریگ  یم  لکش  ینس  هرود  نیرت  نییاپ  زا  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تفارظ  زا  یتیبرت  یقالخا و  لئاسم 
کی ات  دوش  هتـساوخ  اهنآ  زا  فیلکت  نامز  ندیـسرارف  اب  هاگ  نآ  .دوشن  هجوت  یگلاس  هن  ات  نارتخد  يایح  مرـش و  هب  طوبرم  یتیبرت 

گنهرف کی  زین  باجح  .دـنریگ  لکـش  جـیردت  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یقیاقح  یتیبرت ، روما  .دـننک  اپرب  بالقنا  دوخ  نورد  رد  هراـب 
دشخب یم  نز  هب  گرزب  یشزرا  ایح ، دنمشزرا  تفص  .دوش  هنیداهن  یمدآ  ناج  حور و  رد  نامز  رذگ  رد  جیردت و  هب  دیاب  تسا و 

.دیشک دهاوخ  ریز  هب  تیناسنا  ماقم  زا  ار  وا  ییایح ، یب  و 
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ناوناب  ششوپ  رب  ایح  ریثأت  مود : لصف 

هراشا

       

یم رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  يدـیلک  شقن  ور  نیا  زا  دـشاب  یم  گنررپ  رایـسب  یباجح  یب  رد  نآ  شقن  ایح و  هلئـسم  هک  اـجنآ  زا 
.میهد

ایح یسانش  موهفم 

زا دوش  ادـیپ  یمدآ  رد  هک  تسا  یتشحو  تریح و  مرـش ، : » دـسیون یم  ادـخهد  همـالع   (1) .تسا مرزآ  مرـش و  ایح ، یـسراف  لداعم 
هک یتداع   ) يا هکلم  ایح ، : » دـسیون یم  ایح  تقیقح  هرابرد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع   (2)« .وا صقن  ای  بیع  هب  يرگید  ندـش  هاگآ 

يراددوخ ثعاب  دوش و  یم  تشز  راک ) باکترا   ) زا سفن  ضابقنا )  ) یگتفرگ بجوم  هک  تسا  دشاب ) هدش  ناسنا  تیـصخش  وزج 
، شـشوپ فافع و  ایح ، تسا : هتـشون  زین  يرهطم  داتـسا   (3)« .ددرگ یم  شنزرـس  سرت  زا  بادآ ، فـالخرب  يراـک  ماـجنا  زا  سفن 

(4) «. درب یم  راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  شزرا و  ندرب  الاب  يارب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت 

هک تسا  ناسنا  رد  هزیرغ  نیرت  هدنفوت  یسنج ، هزیرغ  .تسا  یسنج  هزیرغ  لرتنک  تشز و  ياهراک  زا  ندرک  مرش  ایح ، یلصا  هفسلف 
ییوگ خساپ  هب  لوا ، هجرد  رد 

ص:20
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ص 187. ج 8 ، لوقعلا ، هآرم  . 3 - 3
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(1) .دراد لرتنک  هب  یعطق  زاین  مود ، هجرد  رد  حیحص و 

 

ناوناب يارب  ایح  ترورض 

یم ویکـستنوم  .دریگ  یم  رظن  رد  شیوـخ  يارب  نادرم  اـب  شطباور  رد  دوـخ  هب  دوـخ  نز  هک  تسا  یـشابرود  مـیرح و  نز ؛ ياـیح 
هیلع و هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   (2)« .دنشاب هتـشاد  ایح  بجح و  دیاب  نانز  هک  دنتـسه  كرتشم  هدیقع  نیا  رب  ناهج  للم  مامت  : » دسیون

کی نانز و  رد  نآ  شخب  ُهن  تسا ، شخب  هد  ایح  ِلاجِّرلا ؛ ِیف  ٌدِحاو  ِءاسِّنلا َو  ِیف  ٌهَعِْستَف  ٍءازْجَأ  ُهَرَشَع  ُءایَْحلَأ  : » دیامرف یم  ملس  هلآ و 
ایح هیحور  سپ  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دریگ ، رارق  نادرم  راـیتخا  رد  یتحار  هب  رگا  نز   (3)« .تسا نادرم  رد  نآ  شخب 

: دسیون یم  دوخ  صاخ  یقوقح  هاگن  اب  ویکستنوم  .دراد  دوجو  درم  زا  شیب  وا  رد 

يروط ار  درم  تعیبط  .دنیامن  هبلغ  دوخ  تاوهش  رب  دنشاب و  بوجحم  اه  نز  هک  هتـسناد  مزال  هدرک و  مکح  روط  نیا  تعیبط  نیناوق 
دیابن زگره  نیاربانب ، .تسا  رتدایز  شلمحت  يراددوخ و  هک  هدـش  هدـیرفآ  يروط  نز  یلو  دـشاب ، یم  رتداـیز  شروهت  هک  هدـیرفآ 

دـشاب و یم  تعیبـط  نیناوـق  فـالخرب  یگتخیـسگ  راـسفا  هکلب  تسا ، یعیبـط  نیناوـق  قـبط  اـه  نز  یگتخیـسگ  راـسفا  درک  روـصت 
(4) .تسا تعیبط  نیناوق  قباطم  يراددوخ ، ایح و  بجح و  سکعلاب ،

عاعـشلا تحت  زین  شا  یعقاو  شزرا  هکلب  تسین ، شزرا  اب  مرتحم و  نانآ ، بلق  رد  اهنت  هن  دـشاب ، ینتفاـی  تسد  نادرم  يارب  نز  رگا 
: دسیون یم  تنارود  لیو   (5) .دزاب یم  گنر  دریگ و  یم  رارق 

ص:21

صص 73 و 74. نایاپ ، یب  ییابیز  ایح  هدازرح ، يدهم  دمحم  . 1 - 1
ص 440. نیناوقلا ، حور  . 2 - 2

ح 5769. ج 3 ، لامعلازنک ، . 3 - 3
ص 440. نیناوقلا ، حور  . 4 - 4

ص 80. نایاپ ، یب  ییابیز  ایح ؛ هداز ، رح  . 5 - 5
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ار نانآ  نیرت  هتـسیاش  دوخ ، ناراگتـساوخ  نایم  زا  دـهد  یم  هزاجا   وا  هب  هک  تسا  یعاـفد  هلیـسو  نوچمه  رتخد  يارب  تفع  مرش و 
(1) .دزادرپب دوخ  حالصا ) و   ) بیذهت هب  يو ، رب  نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  دزاس  راچان  ار  دوخ  راگتساوخ  ای  دنیزگرب 

: دسیون یم  لسار  دنارترب  نینچمه 

هناقـشاع ساسحا  عون  کی  نز  نآ  هب  تبـسن  درم  نآ  ساسحا  دزاـیب ، تسد  ینز  هب  تلوهـس  هب  يدرم  رگا  هک  تسا  نیا  نم  روصت 
(2) .تسین قیمع 

ماما .تسا  هدش  دیکأت  رما  نیا  رب  زین  ام  تایاور  رد  .تسا  توهـش  لرتنک  تفع و  ظفح  ناسنا ، رد  ایح  دوجو  یلـصا  لیالد  زا  یکی 
(4) «. دراد یگتسب  ایح  مرش و  هزادنا  هب  ینماد  كاپ  : » دیامرف یم  ای   (3)« .تسایح ینماد ، كاپ  تلع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

ینورد نز  داهن  رد  ار  ییامندوخ  هزیرغ  فرط ، کی  زا  شنیرفآ  ریبدت  تسد  دنچره  هک  تسا  نیا  نادرم  يایح  ظفح  رد  مهم  هتکن 
يرطف يزیرغ و  روط  هب  ات  تسا  هداد  رارق  نز  دوجو  رد  ار  ایح » ، » رگید فرط  زا  یلو  دـبای ، ماکحتـسا  هداوناخ  داهن  ات  تسا  هتخاس 

.دنزن نماد  ار  عامتجا  دوخ و  یهابت  دروآ و  يور  باجح  هب 

ایح دیاوف  راثآ و 

هراشا

: درمشرب نینچ  ناوت  یم  ار  ایح  دیاوف 

ینماد كاپ  . 1

ایح .تسوا  ینماد  كاپ  نماض  یسنج و  فارحنا  ماد  رد  ناسنا  نداتفا  عنام  ایح 

ص:22

ص 74. ج 5 ، ندمت ، خیرات  . 1 - 1

ص 79. قالخا ، ییوشانز و  . 2 - 2
ص 564. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 3 - 3

.نامه . 4 - 4
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.دنک یم  زیهرپ  یتفع  یب  لاکشا  مامت  زا  ایح  وترپ  رد  دقتعم  ناملسم  .تسا  ینورد  هدننک  لرتنک  ياهورین  نیرتهب  زا  یکی 

 

ناور تمالس  . 2

هداد خـساپ  ینورد  يادـن  نیا  هب  رگا  .تسا  یناسنا  تعیبط  اب  یگنهامه  هناشن  نآ ، اب  یگنهامه  تسا و  ناسنا  ینورد  یگژیو  ایح ،
، دزادـنا یم  یتخـس  هب  ار  ناسنا  یگنـشت ، یگنـسرگ و  هزیرغ  هب  ندادـن  خـساپ  هک  هنوگ  نامه  .دور  یم  نیب  زا  ناسنا  لداعت  دوشن ،

.دنک یم  لتخم  ار  ناسنا  طباور  زین  ایح  هزیرغ  هب  ندادن  خساپ 

یمدآ تیصخش  ظفح  . 3

، مرـش ِمَرَکلا ؛ ُمامَت  ُءایَْحلَا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـهدن  ماجنا  بدا  فالخ  ياهراتفر  ناسنا ، دوش  یم  ببـس  ایح 
رب ار  ایح  هماج  سکره ، ُُهْبیَع ؛ ِساّنلا  یَلَع  َیِفَخ  َُهبَْوث  ُءایَْحلا  ُهاـسَک  ْنَم  : » دـیامرف یم  زین   (1)« .تسا تیصخش ) و   ) يراوگرزب لامک 

(2) «. دنام هدیشوپ  مدرم  زا  شبیع  دناشوپ ، دوخ 

بدا . 4

زا يرایـسب  رد  .تسا  هنارادـمایح  راـتفر  قادـصم  هناـبدؤم ، ياـهراتفر  زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  یمکحم  هطبار  اـیح ، بدا و  ناـیم 
مان هب  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .تساـهنآ  رد  اـیح  هیحور  دوجو  بدا ، هب  دارفا  يدـنب  ياـپ  تلع  دراوم ،

: دیامرف یم  لَّضَفُم 

اه یکین  زا  تخاس ، یمن  هدروآرب  ار  مدرم  ياهزاین  درک ، یمن  افو  هدـعو  هب  تفریذـپ ، یمن  نامهم  هاگ  چـیه  ناسنا  دوبن ، اـیح  رگا 
.دوش یم  ماجنا  ایح  رطاخ  هب  زین  بجاو  مزال و  روما  زا  يرایسب  .دش  یم  بکترم  ار  اه  يدب  دوب و  رذحرب 

ص:23

ص 562. نامه ، . 1 - 1

ص 563. نامه ، . 2 - 2
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یمحر هلص  چیه  دندرک ، یمن  تیاعر  ار  نیدلاو  قوقح  دندش ، یمن  نیگمرش  دندرک و  یمن  ایح  رگا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب 
(1) .دندوبن رذح  رب  یتشز  زا  دنداد و  یمن  سپ  یتسرد  هب  ار  یتناما  چیه  دندروآ ، یمن  ياج  هب 

ار اهنآ  دوب  نکمم  درک ، یمن  مرـش  رگا  هک  یلاح  رد  دـهد ، ماجنا  دنـسپان  ياهراک  دـشک  یم  تلاجخ  دراد ، ایح  هک  یناسنا  اساسا 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دراد  ییازسب  شقن  بدا  هب  ناسنا  ندش  هتسارآ  رد  ایح  ور ، نیازا  .دهد  ماجنا 

ُرَفَّظلا َو ُهَحامَّسلا و  ُهَشاشَْبلا َو  ِّرَّشلا َو  ُباـِنتْجا  ُهَمـالَّسلا َو  ِهَِّینـالَْعلا َو  ِّرِّسلا َو  ِیف  ِهِّلل  ُهَبَقارُْملا  ُهَْفأَّرلا َو  ُنیّللا َو  ُْهنِم  ُبَّعَـشَتَیَف  ُءاـیَْحلا  اـّمَأ 
(2) .ُهَتَعیِضَف َفاخ  ِهّللا َو  َهَحیِصَن  َِلبَق  ْنَِمل  یبوُطَف  ِءایَْحلِاب  ُِلقاْعلا  َباصَأ  ام  اذهَف  ِساّنلا  ِیف  ِءْرَْملا  یَلَع  ِءانَّثلا  ُنْسُح 

زا ندرک  يرود  تمالس ، ناهن ، راکـشآ و  رد  ادخ  نتـشاد  رظن  رد  ینابرهم ، شمرن ، زا : تسا  ترابع  دریگ ، یم  هشیر  ایح  زا  هچنآ 
.درب یم  ایح  زا  دنمدرخ  هک  تسا  يدیاوف  اهنیا  .مدرم  نایم  رد  یمان  شوخ  يزوریپ و  یگدنشخب ، تشذگ و  ییور ، شوخ  يدب ،

ياراد دوجوم  کی  ناونع  هب  هن  نز  زا  هعماج  هک  دـناشک  یم  ییاج  هب  ار  راک   » ییایح یب  یلو  دـنک ، یم  ظـفح  ار  نز  شزرا  اـیح ،
سنج اب  زان  تردق و  عضوم  زا  مرش  ظفح  اب  هراومه  هک  وا  ...دروآ  یم  نایم  هب  تبحص  وا  ندب  يازجا  زا  هکلب  تیوه ، تیصخش و 

ریذـپانادج ءزج  هک  هناـنز  رورغ  نآ  نونکا  .دـنک  یم  هضرع  زاـین ، فعـض و  عضوم  زا  ار  دوـخ  نوـنکا  دـش ، یم  ور  هبور  فلاـخم 
، تخاـس یم  قوـشعم  بوـبحم و  ار  وا  هک  عـبط  تعاـنم  سفن و  تزع  نآ  زا  رگید  تسا و  هدـش  هتـسکش  یلک  هب  تسوا ، یگناـنز 

(3) «. تسین يربخ 

ص:24

ص 73. ییازریم ، یلع  فجن  شراگن : همجرت و  لضفم ، دیحوت  . 1 - 1
ص 564. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 2 - 2

ص 61. یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  . 3 - 3
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یم رطخ  هب  ار  شا  یگناـنز  نوئـش  هک  یتسپ  ياـه  لغـش  يارب  دوش  یم  يرازبا  دوخ  يـالاو  شزرا  همه  نآ  اـب  نز  تلاـح ، نیا  رد 
زین یمالسا  هعماج  نانز  زا  یـضعب  .دننک  یم  مه  راختفا  نآ  هب  هکلب  دنتـسین ، تحاران  تیعـضو  نیا  زا  اهنت  هن  برغ  رد  نانز  .دنکفا 

.دننک یم  يوریپ  شزرا  یب  یناطیش و  راکفا  نیا  زا 

ایح فیعضت  لماوع 

ایح هب  تبسن  یهجوت  یب  . 1

هب رگا  دنراد و  تبقارم  هب  زاین  هدیدنـسپ  تافـص  .دوش  یم  گنر  مک  وا  رد  ایح  تفـص  جیردت ، هب  دنکن ، كرد  ار  ایح  یمدآ ، رگا 
ظفح ار  یناسنا  تشرـس  ناکرا  نیرت  فیطل  هکنیا  اـت  دراد  تیاـمح  هب  جاـیتحا  مرـش   » .دـنور یم  تسد  زا  دـنوش ، اـهر  دوخ  لاـح 
هفیظو نـتفگ و  نخـس  ناـغّلبم ، هـفیظو  نتـشون ؛ ناگدنـسیون ، هـفیظو  رکذـت ؛ نیدـلاو ، هـفیظو  هعلاـطم ؛ ناـناوج ، هـفیظو   (1)« .دنک

.تسا ییایح  یب  ایح و  یفنم  تبثم و  ياه  هولج  ندیشک  ریوصت  هب  نادنمرنه ،

نیدلاو ییایح  یب  . 2

هجوت دیاب  نایبرم  نیدلاو و  .دوش  یم  ایح  فیعضت  ببس  زین  ملاسان  تیبرت  دنک ، یم  تیوقت  ار  ایح  حیحص ، تیبرت  هک  هنوگ  نامه  »
نینچمه و   ) ناناوجون رد  هک  ییاـه  یمرـش  یب  زا  يرایـسب  ساـسا  .تسا  راذـگرثا  رایـسب  وگلا  ناونع  هب  ناـنآ  راـتفر  دنـشاب  هتـشاد 

(2) «. تسا طباور  رد  ردام  ردپ و  یمرش  یب  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناناوج )

یعمج ياه  هناسر  . 3

، امنیس نویزیولت ، ویدار ، تنرتنیا ، باتک ، تاعوبطم ، دننام : یهورگ  ياه  هناسر 

ص:25

.نامه . 1 - 1
ص 75. نآ ، ياه  ینوگرگد  غولب و  يدمص ، هنازرف  . 2 - 2

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


ریثات بولطمان ، يا  هنحـص  نتـشاد  تلع  هب  يریوصت  يا  هناـسر  .دـنراذگ  یم  رثا  هعماـج  گـنهرف  رب  يد ، یـس  هراوهاـم و  وئدـیو ،
رت سوسحم  اکیرما  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  یگنهرف  تالوصحم  دروم  رد  هلئـسم  نیا  .دراذگ  یم  دوخ  ناگدننیب  يایح  رب  يدایز 

.دنزاس نیزگ  ياج  ار  ییایح  یب  یگنهرب و  لاذتبا ، گنهرف  دننک  یم  شالت  هناهاگآ  تسا و 

رارق ذوفن  تحت  یعمج  طابترا  لیاسو  طسوت  ار  ناسنا  رکفت  زرط  ات  مینک  یم  یعـس  ام  : » دیوگ یم  اکیرما  یتاعالطا  سناژآ  ریدـم 
ییامنیس ياه  ملیف  تاعوبطم ، باتک  شخپ  تاراشتنا و  اه ، هناخ  باتک  ییویدار ، ياه  هدنتسرف  يدرف ، ياه  سامت  هلیسو  هب  میهد ،

(1) «. قرط ریاس  یسیلگنا و  نابز  سیردت  اه ، هاگشیامن  نویزیولت ،

درم و نز و  دازآ  طباور  شیاـمن  لـیلد  هب  زین  دوویلاـب  دوویلاـه و  يامنیـس  یلومعم  اتبـسن  ياـه  ملیف  لذـتبم ، ياـه  ملیف  زا  هتـشذگ 
، یناریا ینویزیولت  ییامنیـس و  ياه  ملیف  رگا  تسادیپ  هتفگان  .دراذگ  یم  یفنم  ریثأت  ناگدننیب  يایح  هیحور  رب  نانز  هدننز  شـشوپ 
هب .دـنراد  يرت  هدـننز  یـسب  ریثأت  نابطاخم  رب  یگنهرف ، هاگتـساخ  هباشت  لیلد  هب  دـننکن ، تیاعر  اـه  ملیف  رد  ار  مرزآ  اـیح و  لوصا 

نودـب نارتخد  نارـسپ و  هناقـشاع  ياه  تبحـص  رگیدـکی ، هب  اه  ملیف  رد  نادرم  ناـنز و  نارـسپ و  نارتخد و  نتخود  مشچ  یتسار ،
ینـشاچ فذح  اب  نویزیولت ، رد  هژیو  هب  لئاسم  نیا  .تسا  هیجوت  لباق  هنوگچ  یعرـش  لئاسم  تیاعر  نودـب  ردام و  ردـپ و  فارـشا 

اه هنحص  نیا  ندید  کش ، یب  .دزیگناینرب  ار  نادنم  تریغ  يدج  لباقت  ات  دریگ  یم  تروص  طباور  نیا  نداد  هولج  يداع  یسنج و 
دارفا يایح  رب  یناوارف  یفنم  ریثأت 

ص:26

ص 10. ناتسبات 1375 ، تیبرت ، هلجم  . 1 - 1
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شاخرپ دننام  بدا  فالخ  ياه  هنحص  هکلب  تسین ، رـصحنم  یباجح  یب  هب  اهنت  ایح  فلاخم  ياه  هنحـص  تسا  ینتفگ  .دراذگ  یم 
.دوش یم  لماش  زین  ار  نیدلاو  هب 

 

ایح ششوپ و  طابترا 

: دسیون یم  لداع  دادح  یلع  مالغ  .دنناد  یم  ناسنا  رد  ایح  هیحور  دوجو  لولعم  ار  سابل  زا  ناسنا  هدافتسا  ناگدنسیون ، زا  يرایسب 

امرـس و زا  ار  وا  هکنیا  لوا  .تسا  یمدآ  زاین  هس  يوگ  خساپ  مک  تسد  سابل  هدـش  مّلـسم  هدـمآ ، لمع  هب  هک  یتاقیقحت  عومجم  زا 
یگتسارآ و وا  هب  هرخالاب  دیامن و  یم  کمک  وا  هب  مرش  تفع و  ظفح  يارب  هکنیا  رگید  .دنک  یم  ظفح  ناراب  فرب و  داب و  امرگ و 

(1) .تسا ندوب  ابیز  ندنام و  فیفع  ندنام ، ظوفحم  هب  زاین  سابل ، شیادیپ  یلصا  أشنم  سپ  .دشخب  یم  راقو 

، دـشابن راک  رد  یبلق  ساسحا  ات  هتبلا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  نآ  تیوقت  لماوع  زا  دراد و  ریثأت  اـیح  شیازفا  رب  باـجح  ندرک  تیاـعر 
، ایح ساسحا  .دشخب  یم  ناسنا  هب  هزیگنا  يژرنا و  ساسحا ، دهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  لقع ، .دنز  یمن  يراک  هب  تسد  ناسنا 
ای ندرگ  رس و  وم و  ندوب  نایامن  دنکن  ساسحا  نز  ای  رتخد  هک  ینامز  ات  .دهد  یم  نارتخد  هب  ار  یمالسا  باجح  زا  هدافتسا  هزیگنا 

یلع ترضح  .دروآ  دهاوخن  تسد  هب  ار  دوخ  ندناشوپ  يارب  مزال  هزیگنا  دنکن ، مرش  نآ  زا  تسا و  تشز  سابل ، یهاتوک  یگنت و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

(2) .تسا یحطس ) و   ) كزان مه  وا  نید  تسا ، كزان  شسابل  سکره  .دیشوپب  میخض  سابل  تسا  مزال  امش  رب 

رثا رب  یلو  دننک ، یم  تیاعر  ار  هیصوت  نیا  رهاظ  هب  نانز  زا  یضعب  هزورما 

ص:27

ص 6. یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  . 1 - 1
ص 389. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 - 2
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هک تسا  نآ  شـشوپ  رد  ایح  .دوش  یم  نایامن  ناش  بسانمان  ياه  سابل  دور و  یم  رانک  ناشرداچ  ینعی  رهاظ  سابل  يراگنا ، لهس 
هن  ) كرحم ياه  گنر  امن و  ندـب  كزان  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  دنـشوپب و  لداعتم ) دـح  رد   ) داشگ دـنلب و  ياه  سابل  درم ، نز و 

.دننک زیهرپ  داش )

، مرش ِفْرَّطلا ؛ ُّضَغ  ُءایَْحلَأ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دراد  رایسب  تیمها  مه  هاگن )  ) مشچ يایح  هلئـسم ، نیا  رانک  رد 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  .ددنبورف  مشچ  تسا ، تشز  شندـید  هچنآ  ندـید  زا  صخـش  ینعی  مشچ ؛ يایح   (1)« .تسا نتـسب  ورف  مشچ 

یم تنارود  لـیو   (2) «. تسا هداد  رارق  اـه  مشچ  رد  ار  اـیح  ادـخ ، هک  یتـسرد  هب  ِْنیَْنیَْعلا ؛ ِیف  َءاـیَْحلا  َلَـعَج    َ هّللا َّنِاَـف  : » دـیامرف یم 
(3) «. تسایح زا  رپ  نامشچ  لابند  هب  ناوج  درم  : » دسیون

ِلْوَْقلِاب َنْعَضَْختالَف  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .نخـس  تلاح  يرگید ، نخـس و  ياوتحم  یکی ، .دراد  هبنج  ود  زین  راتفگ  رد  ایح 
هتـسیاش راتفگ  دزرو و  عمط  تسا ، يرامیب  شلد  رد  هکنآ  ات  دـییوگن  نخـس  زان  هب  افوْرعَم ؛ ًالْوَق  َْنُلق  ٌضَرَم َو  ِِهْبلَق  یف  يذـّلا  َعَمْطَیَف 

ُءایَح : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنراد  ایح  زین  دوخ  زا  یتح  دقتعم  نمؤم و  ياه  ناسنا  ًالومعم  ( 32: بازحا « ) .دییوگب
ْنَأ ِءایَْحلا  ُهَیاغ  : » دیامرف یم  يرگید  نایب  رد  ناشیا   (4)« .تسا نامیا  هویم  دوخ ، زا  درم  نتشاد  مرـش  ِناْمیِإلا ؛ ُهرَمَث  ِهِسْفَن  ْنِم  ِلُجَّرلا 
مه ار  وا  هک  ییاج  رد  یتح  یمدآ  لاـح ، نیا  رد   (5)« .دنک مرـش  شدوخ  زا  یمدآ  هک  تسا  نآ  ایح  جوا  ِهِسْفَن ؛ ْنِم  ُءْرَْملا  َییْحَتْـسَی 

رضحم ار  ملاع  هک  یناسنا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  دوخ  راتفر  بقارم  زاب  دنسانش ، یمن 

ص:28

ص 564. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 1 - 1
ص 80. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 - 2

ص 129. هفسلف ، تاذل  . 3 - 3
ص 569. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 4 - 4

.نامه . 5 - 5
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، دیاب هک  نانچ  ادخ  زا  : » دیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دنک  یم  مرـش  دـنوادخ  زا  هرامه  دـناد ، یم  دـنوادخ 
: دومرف دنک ؟ یم  مرش  دیاب ، هک  نانچ  ادخ  زا  یسک  هچ  ادخ ! ربمایپ  يا  دندیسرپ : .دینک » مرش 

تـشپ نآ  ياه  یگدنبیرف  ایند و  هب  دهد ؛ رارق  شناگدید  ربارب  رد  ار  دوخ  لجا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  ایح  یتسار  هب  ادخ  زا  هک  یـسک   
(1) .دربن دای  زا  ار  ندب  ندش  هدیسوپ  روگ و  دشاب و  دوخ  كاروخ  مکش و  دوخ و  هشیدنا  رس و  بقارم  دنک ؛

ربمایپ  (2)« .ینک مرش  ادخ  زا  هک  تسا  نآ  ایح  نیرترب  هّللا ِ؛  ِنَع  َكُؤایِْحتْـسا  ِءایَْحلا  ُلَْضفأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دیامرف یم  زغن  ینخس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

شرانک رد  زور  بش و  هک  دوخ  بوخ  هیاسمه  ود  زا  هک  نانچمه  دنک ، مرش  دراد ، دوخ  اب  هک  يا  هتشرف  ود  زا  دیاب  امش  زا  کیره 
(3) .دنک یم  مرش  دنتسه ،

.دنک يرواد  دجنسب و  تعیرش  تمکح و  يوزارت  رد  ار  شراتفر  هک  تسا  ینورد  لاعف  هاگداد  لیکشت  سفن ، هبساحم 
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ص 568. نامه ، . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

ح 5751. ص 118 ، ج 3 ، لامعلازنک ، . 3 - 3

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_29_3
http://www.ghaemiyeh.com


يرادمتریغ       ياه  هتسیاب  اه و  ترورض  موس : لصف 

هراشا

ار نآ  لصف  نیا  رد  دـشاب  یم  ینید  هعماج  رد  فافع  باجح و  فیعـضت  اـی  تیوقت  مهم  لـماوع  زا  رگید  یکی  تریغ  هک  اـجنآ  زا 
.میهد یم  رارق  يواکاو  دروم 

تریغ يانعم 

(1)

يریذـپ ریثأت   » زا تسا  ترابع  حالطـصا  رد  (2) و  تـسا سومان  ندرک  ظـفح  بصعت و  ندرب ، کـشر  ياـنعم  هب  تغل ؛ رد  تریغ » »
شتبحم ای  هجوت  يو ، بوبحم  درف  دنک  ساسحا  هک  دنک  یم  شکرد  ینامز  ًالومعم  ناسنا  هک  لد ، یگریت  هنیک و  ضغب و  اب  هارمه 

(3) «. تسا هدرک  يرگید  صخش  فوطعم  ار 

رد لسن ، زا  يرادـساپ  هداوناـخ و  میرح  زا  یناـبهاگن  تظفاـحم و  يارب  شنیرفآ  هک  تسا  ینورد  سح  تریغ ، ، » رگید تراـبع  هب 
نارگید ییوجماـک  سرتسد  زا  ار  دوخ  سوماـن  دـهاوخ  یم  هک  دراد  دوجو  درم  رد  سح  نیا  تقیقح ، رد  .تسا  هداـهن  درم  دوجو 

(4) «. دراد هگن  دوخ  راصحنا  رد  اهنت  ار  دوخ  رسمه  دنک و  رود 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  یقالخا  هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکی  تریغ ،

نِم ُراغَی  نَم ال  َْفنأ    ُ هّللا مَغْرَأ  ْهنِم و  ُریغأ  انأ  و  ارویَغ ، یبَا  ُمیهاربا  َناک   

ص:30

هرامش 19. یبوط  تریغ ، يردفص ، هموصعم  . 1 - 1
ص 1793. ج 3 ، دیمع ، گنهرف  . 2 - 2

ص 135. یسانش ، ناور  نآرق و  یتاجن ، نامثع  دمحم  . 3 - 3
ص 164. ناوج ، نارسمه  يامنهار  تاداس ، یلعدمحم  . 4 - 4
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(1) .نینمؤملا

هب درادـن ، تریغ  یلو  تسا ، ناـمیا  لـها  هک  ار  یـسک  ینیب  دـنوادخ  مرترویغ و  وا  زا  نم  دوب و  درم  ناوـج  روـیغ و  میهاربا ، مردـپ 
.دلامب كاخ 

یگنادرم ياه  هولج  زا  یکی  تریغ ؛

هک تسا  ییاه  تیلوئـسم  اه و  یگژیو  سیماون ، زا  تسارح  يرادـساپ و  نیا  زاس  هنیمز  تسا و  نز  تمارک  تمرح و  رادـساپ  درم ،
.دوش یم  هدوزفا  زین  وا  تریغ  تفرعم و  رب  دیازفیب ، دوخ  یناسنا  تالامک  رب  درم  هچره  .تسا  هداد  رارق  نادرم  رد  دنوادخ 

ار وا  دهد و  یم  تاجن  ندش  هتشک  زا  شا ، يزرو  تریغ  رطاخ  هب  ار  یکرـشم  درف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  لقن 
: دنک یم  تیاور  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیاتس  یم 

لتق زا  ارم  ارچ  تفگ : هتفای ) تاجن   ) درم نآ  دننز .» ندرگ  ار  هیقب  رفن ، کی  زج  : » دومرف ربمایپ  دندروآ ، ربمایپ  رضحم  هب  ار  یناریسا 
دـنوادخ و ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یگژیو  جـنپ  وت  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  شا  یحو  کیپ  اـب  دـنوادخ  : » دومرف ربماـیپ  يدرک ؟ اـهر 

(2) «. تسا سومان  زا  ینابهگن  تریغ و  اهنآ  زا  یکی  دنراد ؛ یم  تسود  شلوسر 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

هـشیمه تسا و  رفنتم  وا  یگدارا  یب  میلـست و  نز و  لاذـتبا  زا  دوخ  حور  قمع  رد  دـسر ، یم  رظن  هب  ادـتبا  رد  هچنآ  فـالخ  رب  درم 
(3) .تسا هدوتس  دوخ  هب  تبسن  ار  نز  ییانتعا  یب  يزاین و  یب  تزع و 

ص:31

ص 249. ج 100 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  . 1 - 1
ص 108. ج 8 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 202. مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  دیهش  . 3 - 3
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یناسفن ياه  توهـش  رد  درم  رگا   » .دزاس یم  گنر  مک  رایـسب  ار  نآ  ای  درب  یم  ناـیم  زا  ار  نآ  اـی  هک  دراد  زین  ییاـه  تفآ  تریغ ،
زا ار  دوخ  تینارون  یقالخا ، تالامک  رگید  دـننامه  زین  تریغ  دـهد ، تسد  زا  مک  مک  ار  دوخ  یناسنا  تـالامک  ددرگ و  رو  هطوغ 

هدولآ هاگن  تسد و  دریگ و  رارق  نارگید  ییوجماک  هلیـسو  شرـسمه  رگا  تروص ، نیا  رد  .دش  دهاوخ  شوماخ  دـهد و  یم  تسد 
نداد ناـشن  رد  نز ، زا  رتـشیب  یتـح  دـنک و  یم  مه  راـختفا  درب و  یم  تذـل  هکلب  دوش ، یمن  رطاـخ  هدرزآ  اـهنت  هن  دوش ، وا  هجوـتم 

(1) «. دزرو یم  رارصا  نامرحمان  هب  دوخ  رسمه  ياه  ییابیز 

یعامتجا تریغ 

نادرم .دـننادب  نارگید  زا  هتفاب  ادـج  هتفات  ار  دوخ  دـیابن  هعماـج ، نیا  ِدرف  درف  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  یعاـمتجا  یمالـسا ، هعماـج  »
سومان هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسیاب ، یـسومان  ياه  ییادز  تمرح  اهرازآ و  تیذا و  اه و  ینکـشزرم  اه ، یتالابم  یب  ربارب  رد  .دـنفظوم 

يا هعماج  نینچ  رد  اهنت  سپ  .دـنرادنپب  دوخ  رـسمه  دـننام  ار  ناملـسم  نانز  اه ، تمرح  ظفح  رد  دـننادب و  دوخ  سومان  ار  عاـمتجا 
(2) «. دنام دهاوخ  یقاب  عامتجا ، تراهط  یکاپ و  دوب و  دنهاوخ  ناما  رد  نامرحمان  هدولآ  ياه  هاگن  زا  زین  اهنآ  رتخد  نز و  هک  تسا 

ار اه  سوماـن  ینکـش  تمرح  هنیمز  دـنوشن و  کـیدزن  اـه  ینکـشزرم  نیا  هب  زگره  هک  تسا  ضرف  هعماـج  دارفا  همه  رب  ور ، نیا  زا 
: دنک یم  دزشوگ  نینچ  ار  یعامتجا  ریطخ  تیلوئسم  نیا  ابیز  يریبعت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننکن  مهارف 
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ص 164. ناوج ، نارسمه  يامنهار  کن : . 1 - 1
ص 41. ّتنس ، نآرق و  هاگدید  زا  باجح ، هداز ، یحاتف  هیحتف  کن : . 2 - 2
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(1) .مُُکئاسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاسن  نَع  اوُّفِع 

.دنشوپب مشچ  ناتنانز  زا  مدرم  ات  مدرم  نانز  زا  دینک  یشوپ  مشچ   

درف دوخ  سومان  تمرح  کته  هب  تسا  نکمم  یهاگ  نارگید ، سومان  تمرح  نتشاد  هگن  هکنیا  اهراک و  ریثأت  نتـشاد  رظن  رد  سپ 
.تسا یمدآ  رد  تریغ  تیوقت  ای  داجیا  ياه  هار  زا  یکی  دوخ  دماجنیب ،

یم دوخ  مراحم  هجوتم  ار  راک  هانگ  دنسرپ ، یم  یعامتجا  هانگ  زا  نآ  رد  هک  يا  هلئسم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  لقن 
یم وا  هب  تشپ  زا  درم  درذگ و  یم  ینز  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   » .دزیگنا یمرب  وا  رد  ار  یعامتجا  تریغ  سح  دنک و 

هاگن وا  لیماف  نانز  ای  نز  هب  یـسک  هک  دراد  شوخ  امـش  زا  کی  چـیه  اـیآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هاـنگ  درم  لـمع  نیا  اـیآ  .درگن 
(2) «. یهاوخ یم  دوخ  يارب  هک  هاوخب  نامه  نامدرم ، يارب  سپ  داد : همادا  ترضح  .هن  دنتفگ : دنک ؟

تریغ رد  يور  هنایم 

یهلا فده  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  تسا و  میقتـسم  تسرد و  هار  زا  یمدآ  ندـش  فرحنم  ببـس  يراک ، ره  رد  يور  هدایز  یهاتوک و 
راثآ نآ ، رد  طارفا  طیرفت و  تروص  رد  تسا و  نینچ  زین  يزرو  تریغ  .دراد  لاـبند  هب  زین  يراوگاـن  ياهدـمآ  یپ  دراد و  یم  زاـب 

، دوش یم  وا  سومان  هب  تبسن  صخش  ینامگدب  بجوم  هک  نآ  رب  نوزفا  تریغ  رد  يور  هدایز  .دش  دهاوخ  ناسنا  ریگ  نماد  یموش 
.دناتس یم  شسومان  زا  زین  ار  تیصخش  ساسحا 

مالسا نایاوشیپ  ياه  هزومآ  رد  زین  تریغ  رما  رد  یهجوت  یب  یهاتوک و  هرابرد 
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ییالاک نوچمه  ار  نز  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  تیوه  یناطیـش ، تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  يدرم  .تساـجرب  اـه  نخـس  رایـسب 
شنزرـس هب  دنک ، یم  وجو  تسج  دیارآ ، یم  ار  دوخ  نارگید  رظنم  رد  هک  ینز  نتـشاد  رد  ار  دوخ  تیـصخش  درادـنپ و  یم  يدام 

َنُویْحَتْسَت َو امأ  : » هک دنز  یم  دایرف  هفوک  مدرم  رس  رب  یعاضوا  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  نانچ  دیآ ، یمرد  مالـسا 
(1) .»...؟ تسین تریغ  ار  امش  دینک ، یمن  ایح  ارچ  َنوُراغَت ؛...؟ ال 

نارتخد نانز و  زا  يرادساپ  رد  ناناملسم  هفیظو 

رد .دنهد  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  هدروآ و  رد  هب  تمالس  هداج  فافع و  میرح  زا  ار  نارتخد  نانز و  ات  دنشوک  یم  مالـسا  نانمـشد 
.تسین هدیدنسپ  زوس ، نامناخ  هئطوت  نیا  ربارب  رد  یتوافت  یب  توکس و  دنراد و  یفیاظو  زین  ناناملسم  لباقم ،

: دزومآ یم  نانمؤم  هب  دیجم  نآرق 

ْمُهَرَمَأ َو ام  َهّللا  َنوُصْعَی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ٌهَِکئالَم  اْهیَلَع  ُهَراـجِْحلا  ُساـّنلا َو  اَـهُدُوقَو  ًاراـن  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(2) َنوُرَم�ُوی ام  َنُولَعْفَی 

مزیه و اهگنس ، مدرم و  دوخ  هک  یخزود  شتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یناسک  يا  ینعی :
هچنآ دننک و  یمن  ادخ  ینامرفان  زگره  هک  دنشاب  یم  لد  تخس  رایـسب  یناگتـشرف  شتآ ، نارومأم  هک  دینک  ظفح  تسا ، نآ  شتآ 

.دنهد یم  ماجنا  اروف  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  هب 

سرت تلاح  اب  اهنآ  دنرب ، یم  منهج  فرط  هب  ار  ملاظ  ياهناسنا  یتقو  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  هفیرش  هیآ  رد  نینچمه 
َنیِرِساْخلا َّنِإ  : » دنیوگ یم  ناملاظ  هب  باطخ  نانمؤم  لاح ، نآ  رد  دنرگن و  یم  خزود  شتآ  رب  مشچ  هشوگ  اب  ّتلذ  و 
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تسا تمایق  هک  زورما  رد  ناش  هداوناخ  دوخ و  هک  دنتسه  یناسک  ناراکنایز  يرآ   (1)« ِهَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا 
.دنا هدرک  ررض 

لاح همه  رد  دیاب  تسا ، شیوخ  لامعا  لوئسم  هکنآ  رب  هوالع  ناسنا  هک  دنک  یم  دزشوگ  ام  هب  نیموصعم  ياه  هیصوت  تایآ و  نیا 
هانگ يورجک و  زا  ار  نانآ  ات  دنک  تبظاوم  زین  ...و ) ردارب  دـنزرف ، رهاوخ ، رتخد ، نز ، نوچمه   ) دنتـسه وا  هب  هتـسباو  هک  یناسک  زا 

.دنک زیهرپ  نانآ  ياجبان  ياه  هتساوخ  ندروآرب  زا  هداد و  رارق  لرتنک  دروم  ار  نانآ  دیاب  هار ، نیا  رد  .دراد  زاب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  تایاور و  رد  يرادم  تریغ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع َنینِمْؤُْملاَریِمَأ  َنَأ  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  َو  ُِّیْنیَلُْکلا : َلاق  َنُویْحَتْـسَت !؟ امَأ  ِقیِرَّطلا ؛ ِیف  َلاجِّرلا  َنِْعفاُدی  ْمُکَءاِسن  َّنَأ  ُْتئُِّبن  ِقارِْعلا ! َلْهَأ  ای 
(2) !؟ َجُولُْعلا َنْمِحاُزی  ِقاوْسَْألا َو  َیلِإ  َنْجُرْخَی  ْمُکَءاِسن  َنوُراغَتال  َنُویْحَتْسَت َو  امَأ  َلاق : مالسلا 

یم ینیلک  موحرم  دینک !؟ یمن  مرش  ایح و  ایآ  دننک ؛ یم  دروخرب  نادرم  اب  هار ، رد  امـش  نانز  هک  مدش  ربخ  اب  قارع ! لها  يا  ینعی :
هاگـشورف فرط  هب  ناتنانز  هک  دییآ  یمن  تریغ  هب  دینک و  یمن  ایح  ایآ  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دیوگ :

!؟ دننک یم  دروخرب  یلاباال  نامیا و  یب  دارفا  اب  دنور و  یم  نوریب  اه 

، دوش جراخ  لزنم  زا  رتمک  نز  هچ  ره  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تاملک  زا  هغالبلا  جهن  همان 31  رد  نینچمه 
، دوش جراخ  دیآ و  شیپ  وا  يارب  یمزال  يرورض و  راک  رگا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  رتهب  شرسمه  وا و  يارب  فلتخم  تاهج  زا 
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عامتجا رد  ناـنز  هناـبجحم  روضح  اـب  مالـسا ، .دـنک  يرود  یتسیاـشان  تکرح  هنوگ  ره  زا  دـنک و  تیاـعر  ًـالماک  ار  باـجح  دـیاب 
دیاب یلو  دـنک  راک  هناخ  زا  نوریب  رد  دـناوت  یم  وا  .دـنیب  یمن  شندوب  روتـسم  باجح و  نز و  راک  نیب  یتاـفانم  درادـن و  یتفلاـخم 

تمدخ دوش ، تیاعر  هیعرش  لئاسم  نوؤش و  رگا  هک  دندومرف  اهرابهللا  همحر  ماما  ترضح  هچنانچ  .دنک  تیاعر  ار  یعرـش  لئاسم 
.درادن یعنام  هعماج  رد  نز  راک  و 

ظفح تیمح و  بصعت و  اـب  دـنمتریغ  ددرگ و  یم  هداوناـخ  تاـبث  بجوم  هک  تسا  ینابـساپ  دـننام  ناـسنا ، رد  تریغ  تفـص  هتبلا   
سومان هب  تبـسن  هکلب  دوخ  هداوناـخ  هب  تبـسن  اـهنت  هن  رویغ  ناـسنا  .تفرگ  دـهاوخ  ار  یلاـمتحا  ياـهفارحنا  يولج  دوخ ، سیماون 

رت هدرتسگ  یحطـس  رد  هکلب  دـناد  یمن  دوخ  لایع  لها و  رد  رـصحنم  ار  ینابـساپ  تسارح و  هفیظو  اریز  تسا ؛ ساسح  زین  نارگید 
، یتیاور رد  هک  نانچ  تسا ؛ قلطم  رویغ  هک  تسا  یقلاخ  هدیرفآ  وا  .دـناد  یم  لوئـسم  ار  دوخ  ناهج  رـسارس  رد  یتح  عامتجا و  رد 

: تسا هدش  هراشا  یهلا  تریغ  هب 

(1) .اهَنِطاب اهَرِهاظ َو  َشِحاوَْفلا  َمَّرَح  ِِهتَْریَِغل  ٍرُویَغ َو  َّلُک  ُّبُِحی  ٌرُویَغ  َهّللا  َّنِإ 

هچ راکـشآ و  هچ  تشز  ناـهانگ  تسا ، روـیغ  نوـچ  دراد و  تسود  مه  ار  يدـنمتریغ  ناـسنا  ره  تسا و  دـنمتریغ  دـنوادخ  ینعی :
.تسا هدرک  مارح  ار  شناهنپ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دش ؛ دنهاوخ  راوخ  لیلذ و  .دننک  یم  یشم  نآ  فلاخم  دنتـسین و  دنمتریغ  هک  یناسک  ربارب ، رد 
: دیامرف یم  هلآ  و 

(2) .َنیِِملْسُْملا َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ُراغَیال  ْنَم  َْفنَأ  ُهّللا  َعَدَج 

.دلام یم  ّتلذ  كاخ  هب  دشاب ، هتشادن  تریغ  هک  ار  یناملسم  نمؤم و  ینیب  ادخ  ینعی :
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، میهاربا ترضح  يرادمتریغ  دییأت  اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دوش  یم  هدید  حوضوب  موصعم ، ناماما  ایبنا و  هریس  رد  يرادمتریغ  هتبلا 
ِلوُسَر ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل   » باب زا  هک  دـنهاوخ  یم  ناگمه  زا  یتریغ ، یب  رابنایز  راثآ  يروآدای  اـب  دـنناد و  یم  رتدـنمتریغ  ار  دوخ 

: دننک يوریپ  ناشیا  زا  ٌهَنَسَح » ٌهَوْسُأ  ِهّللا 

(1) .َِنینِمْؤُْملا َنِم  ُراغَیال  ْنَم  َْفنَأ  ُهّللا  َمَغْرَأ  ُْهنِم َو  ُرَیْغَأ  اَنَأ  ارُویَغ َو  ِیبَأ  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُمیِهاْربِإ  َناک   

یم تلذ  كاخ  هب  درادـن ، تریغ  هک  ار  یناملـسم  ینیب  دـنوادخ  مرتدـنمتریغ و  نم  یلو  دوب ، يدـنمتریغ  درم  میهاربا  مردـپ  ینعی :
.دلام

، تسا ناهج  نادرمدازآ  هکلب  ناناملسم  نایعیـش و  قشمرـس  اهنت  هن  نانآ  راتفگ  رادرک و  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هریـس  رد 
هدهاشم یتقو  يدازآ ، تریغ و  رادرس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  لاثم ، يارب  دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  یناوارف  ياه  هزومآ 

يرادمتریغ تیب ، لها  ياه  همیخ  يوس  هب  تکرح  زا  اهنآ  نتشادزاب  اب  دنا ، هدنکفا  ییادج  تیب  لها  وا و  نیب  دیزی  رکـشل  هک  دومن 
: دندومرف هداد و  ناشن  شیوخ  سیماون  هب  ضرعت  هب  تبسن  ار  شیوخ 

(3) .اّیَح ُْتمُد  ام  یِمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتاتُع  اوُعَْنماَف  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسِّنلا  (2) َو  ِینُوِلتاُقت ْمُُکِلتاقُأ َو  يِذَّلا  اَنَأ  ُلُوقَأ 

اهـشکرس و دـیراذگن  متـسه  هدـنز  نم  اـت  .دـنرادن  یهاـنگ  هک  اـهنز  دـیگنج ؛ یم  نم  اـب  زین  امـش  مگنج و  یم  امـش  اـب  نـم  ینعی :
.دنوش نم  تیب  لها  ضرعتم  امش ، ناراکمتس 

زا تریغ ، هک  میبای  یمرد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  تایاور و  هب  یهاگن  اب 
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یم باذع  ترخآ ، ایند و  رد  تریغ ، یب  .تسا  رویغ  زین  دوخ  دراد و  تسود  ار  نادنمتریغ  دنوادخ  .تسا  نادرم  تافص  نیرتوکین 
.تسا یتریغ  یب  نیمه  هجیتن  ...و  نادنزرف  ندش  حلاصان  یگداوناخ ، داسف  وا ، سیماون  یتفع  یب  دشک و 

: تسا هجوت  نایاش  دنناد ، یم  بلق  هایس  نوگژاو و  ار  تریغ  یب  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تیاور  نیا   

(1) .ِْبلَْقلا ُسوُْکنَم  ُهَّنِإَف  ُراغَیال  ْنَم  ْرَغَْیلَف َو  ِنِمْؤُْمِلل  ُراغَی  َهَّللا  َّنِإ 

تریغ هک  یسک  .دشاب  هتشاد  تسا _  گرزب  يادخ  تافص  زا  هک  تریغ _  دیاب  مه  وا  .دراد  تریغ  نمؤم  هب  تبسن  دنوادخ  ینعی :
.تسا هایس  نوگژاو و  شبلق  درادن ،

تریغ ماسقا 

هراشا

: درک میسقت  ریز  ماسقا  هب  ار  تریغ  ناوت  یم  یلک ، هاگن  کی  رد 

نید رد  تریغ  فلا )

زا دشاب  مزال  هک  یتروص  رد  دـنک و  ظفح  یلامتحا  ياهرطخ  زا  ار  نآ  هدرک و  عافد  نید  زا  دـیاب  دراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  ناملـسم 
مهیلع موصعم  ناماما  ایبنا و  زا  يرایـسب  .دـسارهب  نارگید  شنزرـس  زا  دـیابن  هار  نیا  رد  دزرون و  غیرد  هار  نیا  رد  لام  ناج و  لذـب 

.دنا هدرک  میدقت  نید ، زا  يرادساپ  ظفح و  هار  رد  ار  شیوخ  لام  ناج و  خیرات  لوط  رد  حلاص  نادرم  مالسلا و 

( ناشیک مه  ناشیوخ و  نادنزرف و   ) سیماون هب  تبسن  تریغ  ب )

اب يرورضریغ  دراوم  رد  دراذگن  دراد و  زاب  فارحنا  زا  ار  نانآ  دشاب و  دوخ  ناشیک  مه  رهاوخ و  رتخد ، رـسمه ، بقارم  دیاب  ناسنا 
.دنشاب سامت  رد  مرحمان 

ص:38
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، مالسا .تسا  ینید  ناربهر  مالسا و  يّدج  هّجوت  دروم  نآ  زا  زیهرپ  و  فارحنا ، داسف و  شرتسگ  رد  یلماع  ملاسان  طباور  طالتخا و 
تیلاعف و رد  یـساسا  مهم و  طیارـش  زا  یکی  .دـناد  یمن  زاجم  طرـش ، دـیق و  نودـب  ار  نآ  نز ، یعامتجا  روضح  رب  دـیکأت  نیع  رد 

: دیامرف یم  نادرم  نانز و  طالتخا  مدع  هرابرد  دیجم ، نآرق  .تسا  میرح  ظفح  يدنبزرم و  تیاعر  نانز ، یعامتجا  تکراشم 

(1) .ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ   َو 

.دینک بلط  لیاح ، هدرپ و  تشپ  زا  دیتساوخ ، يزیچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز   ) ناشیا زا  هاگره  ینعی :

ار هیآ  یموهفم  لومش  دناوت  یمن  لوزن » دروم   » یلو تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  هژیو  هیآ ، نیا  لوزن  نأش  دنچ  ره 
.دنک دودحم 

هیآ نیا  رد  هک  باجح  روتـسد  دـیوگ : یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  .تسا  درم  نز و  طالتخا  عنم  هدـش ، داـی  هیآ  روظنم  نیارباـنب ،
ناسنا هک  تسا  يراتفر  یگداوناخ و  ننـس  هب  عجار  روتـسد  نیا   » .تساـم ثحب  دروم  هک  تسا  شـشوپ  روتـسد  زا  ریغ  تسا  هدـمآ 

رهطا مکلذ   » حیـضوت رد  سپـس  ناشیا  ...دوش ».  نانز  هاگیاج  دراو  دیابن  درم  روتـسد ، نیا  قبط  .دشاب  هتـشاد  نارگید  هناخ  رد  دیاب 
: دیامرف یم  ّنهبولق » مِکبولِقل و 

مزلتـسم هک  ییاهدروخ  رب  كرت  شـشوپ و  رتس و  بناج  نز  درم و  هزادنا  ره  هک  دـنک  یم  تلالد  رون  هروس  هیآ 61  دننام  هیآ  نیا 
(2)  . ...و تسا  رت  کیدزن  یکاپ  اوقت و  هب  دنیامن ، تیاعر  تسا  رظن 

: دومرف درم  نز و  نایم  زرم  تیاعر  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِلاجّرلا َعَم  َنْدُعْقَیال  َنِیبَتْحَیال َو  ْنَأ  ِءاسِّنلا  یَلَع  ِهَْعیَْبلا  َنِم  ِهّللا  ُلوُسَر  َذَخَأ  ام  ِیف 

ص:39
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(1) .ِءالَْخلا ِیف 

تسـشن و ترـشاعم و  نادرم  اـب  تولخ  رد  هک  دوب  نیا  تسب ، ناـنز  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییاـه  ناـمیپ  هلمج  زا 
.دننکن تساخرب 

هدومرف هدرمـش و  نامیا  ياه  هناـشن  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ناـنچ  تسا ، یندوتـس  يرما  ناملـسم ، درم  تریغ   
(2) «. تسا نامیا  وزج  شسومان ، زا  وا  تسارح  درم و  تریغ  ٌنامیِإ ؛ ِلُجَّرلا  ُهَْریَغ  : » تسا

.دراد یم  زاب  دوصقم  هب  ندیسر  بولطم و  هجیتن  زا  ار  اه  شالت  هراومه  تریغ ، رد  نتشادن  لداعت 

یم مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  دوـخ  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدرک  عوـنمم  ار  اـجیب  تریغ  مالـسا ،
: دیامرف

(3) .ِْبیَّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمْقَّسلا َو  یلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلذ  َّنِإَف  ٍهَْریَغ  .ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاغَّْتلا  َكاّیِإ َو  َو 

هب ار  هانگ  یب  نز  یکاپان و  هب  ار  كاپ  نز  راک ، نیا  اریز  نک ؛ بانتجا  درب ، راک  هب  تریغ  دیابن  هک  ییاج  رد  ینامگدـب  تریغ و  زا 
.دناوخ یم  ارف  هانگ  هشیدنا 

، ییاهراتفر نینچ  اریز  دزیهرپب ؛ اجبان  ياه  هسوسو  ینامگدـب و  زا  دـیاب  دـنمتریغ  یلو  تسا ، هدیدنـسپ  رایـسب  يدـنمتریغ  دـنچ  ره 
.دزاس یم  التبم  يرامیب  هب  زین  ار  درف  دوخ  حور و  یب  درس و  ار  هداوناخ  مرگ  نوناک 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  نانچ  تسا ، هدش  شهوکن  تدش  هب  زین  سیماون  هب  نادرم  یتوافت  یب  رگید ، يوس  زا 

ًهَرَّطَعَتُم ًهَنَّیَزَتُم  اهِراد  ِباب  ْنِم  ْتَجَرَخ  اذِإ  ُهَأْرَْملا  َو  هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبَّنلا  َلاق 
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.ِراّنلا ِیف  ٌْتَیب  ٍمَدَق ، ِّلُِکب  اهِجْوَِزل  یْنُبی  ٍضار  َِکلِذب  ُجْوَّزلا  َو 

یمدق ره  لابق  رد  دنوادخ  دشاب ، یـضار  رما  نیا  هب  شرهوش  دوش و  جراخ  لزنم  زا  دـنک و  وبـشوخ  دـیارایب و  ار  دوخ  هک  ینز  ره   
(1) .درک دهاوخ  انب  خزود  رد  يا  هناخ  شرهوش  يارب  دراد ، یم  رب  هک 

مه هب  يا  هعماـج  یمالـسا  هعماـج  اریز  دروآ ؛ یم  مهارف  ار  یمومع  تفع  شرتسگ  هنیمز  نیتم ، بساـنم و  يراـتفر  اـب  ناملـسم  نز 
.دنک یقلت  نارگید  زا  هتفابادج  يا  هتفات  ار  دوخ  دیابن  درف  تسا و  هتسویپ 

لمحت زین  ناملـسم  نانز  ریاس  هرابرد  دـبات ، یمنرب  دوخ  سومان  نز و  رب  هک  ناس  نامه  هب  ار  یعامتجا  ياهیراجنهبان  نمؤم ، ناـسنا 
فیرظ يریبعت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  یگداتسیا  اه  ینکش  تمرح  ربارب  رد  دنفظوم  نادرم  یعامتجا .) تریغ   ) دنک یمن 

: دنیامن یم  هراشا  يدرکیور  نینچ  هجیتن  هب 

.ْمُکُؤاِسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  ْنَع  اُّوفِع  ْمُکُءاْنبَأ َو  ْمُکَّرَبَی  ْمُکِءابآ  اوَُّرب 

مـشچ ناـتنانز  زا  مدرم  اـت  مدرم  ناـنز  زا  دـینک  یـشوپ  مـشچ  دـننک و  یکین  امـش  هـب  ناتنارــسپ  اـت  ناتناردـپ  اـب  دـینک  یکین  ینعی :
(2) .دنشوپب

یم دـنم  هرهب  يونعم  تمالـس  تینما و  زا  هعماج  دـیآ و  یم  مهارف  نانز  تیلاعف  يارب  ییارجا  ياهتنامـض  یعامتجا  تریغ  هیاس  رد 
.دوش

ات دشاب  نماد  كاپ  نمؤم و  هک  دنیزگ  یمرب  ار  ینز  ادتبا ، زا  تهج  نیمه  هب  تسا و  ساسح  نادنزرف  تیبرت  دروم  رد  رویغ ، ناسنا 
رایـسب نادنزرف  تیـصخش  نیوکت  رد  وا  رادرک  راتفر و  ردام و  ریـش  اساسا  .دهد  ماجنا  لکـش  نیرتهب  هب  ار  نادنزرف  تیادـه  هفیظو 

ناسنا .تسا  هدیسر  تابثا  هب  زین ، دوخ  ياج  رد  هک  تسا  رثؤم 

ص:41
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رد ار  وا  دراد ، هک  يا  هژیو  ياهتیساسح  اب  دراد و  یمن  رود  رظن  زا  ار  دوخ  نادنزرف  نایانشآ  ناتسود و  اهتفر و  دمآ و  رادم ، تریغ 
.دنک یم  یهارمه  یگدنزاس  تیبرت و  ریسم 

لام رد  تریغ  ج )

تّسخ و ریذبت و  فارـسا و  زا  دشاب و  اشوک  زین  نآ  تسارح  ظفح و  رد  دنک و  بسک  لالح  هار  زا  ار  شلام  دـیاب  ناملـسم ، ناسنا 
دابآ ار  شیوخ  ترخآ  دوخ  لاـم  اـب  هملک ، کـی  رد  دـنک و  ادا  هدـینادرگ ، بجاو  لاـم  رب  دـنوادخ  هک  ار  یقوقح  دزیهرپب و  لـخب 

هب ترخآ  ایند و  رد  نآ  نایز  دوب و  دهاوخ  شیوخ  بحاص  ندرگ  لابو  دیآ  تسدب  مارح  هار  زا  هک  یلام  تسادیپ  هتفگان  .دنادرگ 
.دسر یم  وا 

ص:42
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نآ    ياهدمآ  یپ  باجح و  گنهرف  ندش  تسس  رد  رثؤم  لماوع  مراهچ : لصف 

هراشا

تمارک کش ، یب  .تسام  یلم  تیوه  یلـصا  رـصانع  زا  ینید و  گنهرف  مهم  ياه  صخاش  زا  نانز و  تزع  تفع و  دامن  باـجح ،
دـشر و بجوم  ملاس  هعماج  .ددرگ  یم  ظفح  هعماج  یمومع  تمالـس  نآ ، وترپ  رد  هک  تسا  فاـفع  هب  يدـنب  ياـپ  ورگ  رد  یمدآ 

یم رترب  گنهرف  تردق و  بحاص  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  هتسد  نآ  تسا  یعیبط  .دوش  یم  درم  نز و  زا  معا  اه  ناسنا  همه  یگدنلاب 
اهرازبا همه  زا  دـنناسرب و  دوخ  رظن  دروم  راگدـنام  بولطم و  تیفیک  هب  ار  ناهج  ات  دـنریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  دـنناد ،

.دباین جاور  يراب  دنب و  یب  گنهرف  ات  دننک  یم  هدافتسا 

ات دندوب  دـقتعم  اهنآ  .دـمآ  دوجو  هب  یتعنـص  ياهروشک  رد  هژیو  هب  یناهج  يزیر  همانرب  رد  يراد  هنماد  ياهرییغت  .م  لاس 1950 زا 
.دـنبای تسد  یعقاو  دوس  هب  دـنناوت  یمن  دـنکن ، میظنت  يداصتقا  دـشر  ریـسم  رد  ار  دوخ  تکرح  دریگن و  يداصتقا  گنر  گنهرف ،
همانرب شرگن ، نیا  .دـیدرگ  داصتقا  هب  هتـسباو  لماع  گنهرف ، تقیقح ، رد  .دـش  يداصتقا  گـنهرف ، هب  ناـنآ  شرگن  بیترت ، نیدـب 

دوس و هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسنا  تسا ؛ رظن  دروم  يداصتقا  ناسنا  نتخاـس  هاگدـید ، نیا  رد  .درک  یم  باـجیا  ار  يدـیدج  يزیر 
ندیسر يارب  تنوشخ  هنوگره  هب  ندز  تسد  هدامآ  هار ، نیا  رد  دنک و  یم  لیلحت  ار  مسیناموا  ای  ناسنا  تلاصا  رتشیب ، تذل 

ص:43

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هیاپ دروآ و  یم  دـیدپ  ینمـشد  درم ، نز و  ناـیم  تسا ، داـضت  رد  یهلا  شرگن  اـب  هک  شرگن  عون  نیا  .تسا  رتشیب  دوس  تذـل و  هب 
.دنادرگ یم  راوتسا  ار  يرالاس  نز  ياه 

رتالاب لـماکت  هب  دـنناوت  یم  مه  کـمک  هب  هکلب  دـنرادن ، رارق  مه  لـباقمرد  درم ، نز و  تسا ، یلماـکت  شرگن  هک  یهلا  شرگن  رد 
ياهداهن هک  تسا  يا  هعماج  یهلا ، هعماج  .دـنوش  رگید  مه  لمکم  ممتم و  یگداوناخ ، یعامتجا و  طـیحم  رد  دـننک و  ادـیپ  تسد 
یگنهرف رتسب  نیا  رد  هک  یناسنا  .درک  هاگن  هعماج  نیا  هب  ناوت  یم  نامیا  هچیرد  زا  اهنت  دنتـسه و  مکاح  نآ  رب  یـشزرا  یگنهرف و 

.تسا اوقتاب  یشزرا و  یگنهرف ، لقتسم ، راتخم ، یناسنا  دنک ، یم  دشر 

ياه هبنج  همه  لماکت  هب  هک  تسایوپ  نانچ  یگنهرف  رـصانع  دوش و  یم  هداد  گنهرف  هب  لوا  شقن  یـشزرا ، ماـظن  رد  تقیقح ، رد 
باجح .دوش  یم  یقلت  شزرا  دریگب ، ار  يدام  گنهرف  دـشر  ولج  دـناوتب  هچنآ  هعماج  نیا  رد  لاثم ، يارب  .دـنک  یم  کمک  یناسنا 

گنهرف جـیورت  نارادمدرـس  لـیلد ، نیمه  هب  .تسا  دـنم  شزرا  يداـم ، گـنهرف  دـشر  لرتـنک  يارب  لـماع  نیرت  يوق  ناونع  هب  زین 
مدق یبرغ  ياهروشک  هب  یمالـسا  باجح  اب  مناخ  کی  یتقو  .دنهد  یم  ناماس  باجح  هیلع  ار  دوخ  یتاغیلبت  همجه  نیرتشیب  يدام ،
چیه دیاش  تهج ، نیمه  هب  .دریگ  یم  رارق  يدام  گنهرف  اب  لباقت  رد  دیوگب ، نخس  يا  هملک  هکنیا  نودب  تقیقح ، رد  دراذگ ، یم 

.دشاب هدشن  ور  هبور  يدام  گنهرف  مجاهت  اب  نازیم  نیا  هب  داهج ، زا  ریغ  هب  یمالسا  مکح 

هنیمز هس  رد  شزرا  نیا  ندرک  تسـس  يارب  نمـشد  .تسا  ناملـسم  نانز  یلمع  لـقع  ساـبل  تقیقح ، رد  مالـسا و  مچرپ  باـجح ،
ياهرکفت نتخاس  دراو  مود ، هناگیب ؛ گنهرف  ساسا  رب  یـسانش  یتسه  ياهرواب  اه و  شزرا  يراذگ  هیاپ  تسخن ، دنک : یم  تیلاعف 

دیدج يرکف  ياه  لیلحت  ياقلا  موس ، اه و  همانرب  رد  یشزرا  دض 
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یناسنا تیوه  اه و  شزرا  زا  هک  يریـسفت  اب  یبرغ  نانز  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ناناوج و  نیدـلاو و  هب  اه  شزرا  اـب  گـنهامهان  و 
دیاب دوب  نانز  یماح  ظفاح و  یبرغ  گنهرف  رگا  دنا ، هتفاین  ییانـشور  رون و  يوس  هب  ینزور  دـنا و  هتـسبن  یفْرَط  چـیه  دـنراد ، نانز 
چیه فافع  نیزاوم  تیاعر  باجح و  هکنآ  اب  لاح ، نیا  اب  .دوب  یم  نانآ  ینونک  عضو  زا  رتهب  رایـسب  بتارم  هب  ناـنز  شزرا  هزورما 
ههد رد  یمالسا  شـشوپ  ندش  گنر  مک  دهاش  تسا ، هدرواین  مهارف  نانز  تفرـشیپ  يارب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یتیدودحم  هنوگ 

: درک دای  ریز  لماوع  زا  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  دنلیخد  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  لماوع  .میتسه  ریخا 

یمالسا بان  گنهرف  ندشن  نییبت  . 1

یم روصت  زین  روشک  ناراذـگ  تسایـس  .دـمآ  دوجو  هب  ینید  ياهروتـسد  ماجنا  تناید و  نید و  هب  یبوخ  شیارگ  بـالقنا ، زا  سپ 
ياهدمآ یپ  هن  هدیـشچ و  ار  توغاط  ماظن  رد  نز  يراوخ  معط  هن  هدنیآ ، لسن  هکنیا  زا  لفاغ  تفای ، دـهاوخ  همادا  اضف  نیا  دـندرک 

نیدب .دنتشاد  لاس   12 رثکادح 10 _  ای  دـندوب  هدـش  دـلوتم  هزات  ای  نارود ، نآ  رد  هزات  لسن  .تسا  هدوب  دـهاش  ار  يراب  دـنب و  یب 
نییبت لـماوع  زا  رگید  یکی  .تفرگن  تروص  یتسرد  يزیر  هماـنرب  لـسن ، نیا  يارب  فاـفع  باـجح و  گـنهرف  نییبت  يارب  بیترت ،

نارادمتـسایس زا  ار  حیحـص  يزیر  هماـنرب  تصرف  هک  دوب  بـالقنا  نانمـشد  ددـعتم  ياـه  يزاـس  نارحب  یمالـسا ، گـنهرف  ندـشن 
.درک بلس  ینید  تموکح 

هعماج رد  باجح  گنهرف  ندشن  نییبت  . 2

نیودت اه ، هاگشناد  فراعم  اه و  هسردم  ینید  شنیب  ياه  باتک  ندشن  لوحتم  صصختم ، دهعتم و  ناسانشراک  زا  ندرکن  هدافتـسا 
کشخ و تروص  هب  بلاطم 
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لهاست و گنهرف  جیورت  یبرغ و  يدازآ  غیلبت  ینید ، تاداقتعا  ندرک  تسـس  اب  ناگناگیب  يزادـنا  گنـس  ناناوج ، عبط  اب  بسانمان 
یب یگدـنز  لابند  هک  يدارفا  نایم ، نیا  رد  .دوشن  نییبت  یمالـسا  هعماج  رد  یتسرد  هب  باجح  گـنهرف  تسا  هدـش  ببـس  حـماست ،

.دننک یم  ادیپ  شیارگ  دنک ، یم  اقلا  هنیمز  نیا  رد  نمشد  هک  يراکفا  هب  دوز  رایسب  دنتسه ، رسدرد 

جاودزا نس  نتفر  الاب  . 3

عبط .دننک  يراددوخ  جاودزا  زا  ناناوج  تسا  هدش  ببس  رگید  تالکشم  دوجو  اه و  هتساوخ  نتفرالاب  یفرصم و  گنهرف  شرتسگ 
وا لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلح  هار  رگا  دـهد و  ناشن  فلاخم  سنج  لـباقم  رد  ار  دوخ  ياـه  ییاـبیز  هک  دراد  لـیامت  زین  نز 
نس نتفر  الاب  تقیقح ، رد  .دزادرپ  یم  ییامندوخ  هب  دنک و  یم  هدافتسا  يرگید  ياه  هار  زا  دشابن ، زاسراک  وا  يارب  تسا ، هتشاذگ 
نانآ سح  نیا  دنریگ ، رارق  ناشنارـسمه  هجوت  دروم  هداوناخ  رد  نانز  رگا  .دراذـگ  یم  رثا  باجح  حطـس  ندـمآ  نییاپ  رد  جاودزا 

.تسا لومعمریغ  ياه  هار  زا  رسمه  ندرک  ادیپ  يرگ و  هولج  يارب  یلماع  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  رگید ، يوس  زا  .دوش  یم  نیمأت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  يارب  حیحص  راتخاس  دوبن  . 4

هیـشاح رد  یمالـسا  مکح  نیا  دـشن ، نایب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  حیحـص  شور  هکنیا  ببـس  هب  ریخا  ههد  هس  هب  کـیدزن  رد 
هب رما  يارجا  تسرداـن  هویـش  زا  نمـشد  اـت  دـش  ببـس  رما  نیمه  .دـندش  طـیرفت  طارفا و  راـچد  دارفا  تلع ، نیمه  هب  .تـفرگ  رارق 

ياهریبدـت رانک  رد  هتبلا  .دـنک  یفرعم  وگروز  بلط و  تنوشخ  ار  اهنآ  دریگ و  هرهب  نیدـتم  ياهورین  هیلع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
دوجو ینورد ،
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تیبرت رد  دارفا  یموـمع  تیلوئـسم  رگناـیب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـضیرف  دراد و  ترورـض  زین  تـیبرت  ینوریب  ياـه  هوـیش 
دناوت یمن  ناملـسم  .دراد  هدـهعرب  زین  ار  نارگید  تیلوئـسم  تسا ، نتـشیوخ  لوئـسم  هک  نانچمه  یناسنا  ره  .تساه  ناسنا  ینوریب 

نآ لماک  تسبراک  هب  تبـسن  اه ، شور  حالـصا  اب  دیاب  نیاربانب  .دشاب  توافت  یب  درذـگ ، یم  شنوماریپ  طیحم  رد  هچنآ  هب  تبـسن 
.درک مادقا  ینید  هعماج  رد 

 

اهوگلا یفرعم  رد  یتساک  . 5

: تسا هدمآ  هنومن  نانز  هرابرد  نآرق  رد   (1) .تسا هنومن  لاثم و  ربهر ، اوشیپ ، ینعم  هب  تغل  رد  هوسا 

زا هد و  ياج  تشهب  رد  دوخ  دزن  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : هک  هاگ  نآ  دنز ، یم  َلَثم  ار  نوعرف  رـسمه  نامیااب ، مدرم  يارب  دنوادخ  و 
ار شنماد  هکنآ  تسا )  ) نارمع رتخد  میرم  رگید ) قشمرـس  و  ! ) زاـس میاـهر  هشیپ  متـس  مدرم  زا  شخب و  متاـجن  شرادرک  نوعرف و 

.دوب نایاسراپ  زا  درک و  قیدـصت  ار  شیاه  باتک  راگدرورپ و  ياه  هناشن  میدـیمد و  وا  رد  شیوخ  حور  زا  ام  تشاد و  هاگن  كاـپ 
(12  _ 11 میرحت : )

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

لآ   ) .دیـشخب يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاـس و  كاـپ  دـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ ، میرم ! يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  روآ  داـی  ار  یتقو 
(42 نارمع :

ناـناوج و هب  ار  دوخ  ياـهوگلا  یتـحار  هب  نمـشد  دـنهد ، ناـشن  یتسـس  دوخ  زا  وـگلا  یفرعم  رد  هعماـج  یگنهرف  ياـهداهن  یتـقو 
.دنک یم  یفرعم  ناناوجون 

ياهوگلا يرگ  هولج  يرکف و  ياه  هسوسو  رثارب  ناناوج و  یگتخپان  ییانـشآان و  تلع  هب  دـنوش ، یفرعم  رگا  زین  بسانم  ياهوگلا 
یناسآ هب  ار  شیوخ  رابتعا  بذاک ،
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.دنک یم  دیدهت  نارسپ  زا  شیب  تسا ، جوا  رد  اهنآ  تاساسحا  هک  ار  نارتخد  یگنهرف ، رطخ  نیا  .دنهد  یم  تسد  زا 

.تسا فلتخم  ياـه  تیـسنج  رد  نآ  ياـهوگلا  هکلب  دـنا ، هدرک  یفرعم  وگلا  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  یهلا  ناـیدا  ياـهزایتما  زا  یکی 
مه بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نانچ  نادرم ؛ مه  دشاب و  نانز  يوگلا  مه  ات  دیرفآ  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  لاعتم ، يادـخ 
رب ینیگنس  تیلوئسم  ام  ییاهوگلا ، نینچ  نتـشاد  دوجو  اب  .دنرگیدکی  لّمکم  سنج ، ود  نیا  نوچ  نانز ؛ مه  تسا و  نادرم  يوگلا 

دنتشاد ور  شیپ  ار  یحو  عبانم  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يوگلا  هک  نانیا  دنـسرپ  یم  مالـسا  ناوریپ  یتح  نایناهج و  .میراد  هدهع 
یمالـسا باجح  هنوگچ  .دننک  هرادا  افکدوخ  یملع و  تروص  هب  ار  نانز  هعماج  دنتـسناوتن  هنوگچ  دوب ، مهارف  ناشیارب  زین  هنیمز  و 

لئاسم و راچد  اـم  ناـنز  هزورما  تسناد  دـیاب  .تسا  هدـش  تیاـعر  رتمک  هکلب  هدـشن ، رت  هدرتسگ  اـهنت  هن  شا  ینغ  هفـسلف  دوجو  اـب 
هک يریوصت  .دبای  یمن  یتسرد  ناینب  نانز  راتفر  دوشن ، هداد  خـساپ  بهذـم  قیرط  زا  تالکـشم  نیا  ات  دنتـسه و  ینورد  تالکـشم 

ياضرا لماع  فیعـض ، یـسنج  هشیمه  نز  هنافـسأتم  .دـنا  یـضاران  نآ  زا  تسین و  یتسرد  ریوصت  دـنراد ، دوخ  زا  هعماج  رد  ناـنز 
نیا دنتسین و  لماک  باجح  اب  هدرک ، لیصحت  نانز  یتح  .دوش  یم  یفرعم  يا  هیـشاح  دمآراکان و  یلاعفنا ، يدوجوم  یـسنج ، زیارغ 

.تسین یندش  عمج  ندش ، هبجحم  اب  ندش  دنمشناد  هک  تسا  هدش  اقلا  روط 

اه و شزرا  باجح ، هب  دـیاب  دـنوش ، یم  وگلا  هعماج  رد  هک  یناسک  .تسا  عجرم  هورگ  یفرعم  اتـسار ، نیا  رد  مهم  لماوع  هلمج  زا 
تماما و راوازـس  ات  دشاب  زایتما  ياراد  هدیزگرب و  يدرف  نارگید ، هب  تبـسن  دیاب  وگلا  .دنـشاب  هتـشاد  نامیا  بالقنا  مالـسا و  لوصا 

شزومآ و هفیظو  رب  هوالع  ناشیا  اریز  ددرگ ؛ قلخ  يربهر 
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دارفا نیرت  هتـسجرب  نیرتدعتـسم و  لـماش  هک  یناـگمه  یتیبرت  مه  نآ  دـنراد ؛ هدـهع  رب  زین  ار  يربـهار  تیبرت و  هفیظو  ییاـمنهار ،
لماک ياراد  هدیـسر و  یناسنا  لامک  جرادـم  نیرت  یلاع  هب  ناشدوخ  هک  تسا  یناـسک  روخ  رد  یماـقم  نینچ  .دوش  یم  زین  هعماـج 

(1) .دنشاب یناسفن  تاکلم  نیرت 

ار وگلا  لاوقا  لاـعفا و  رب  مکاـح  حور  تسیاـب  رگید ، ناـیب  هب  .دروآ  تسد  هب  ار  وا  زا  يوریپ  راـیعم  دـیاب  قشمرـس ، زا  هدافتـسا  رد   
هنهک ار  یمالـسا  ياهوگلا  هک  نانآ  .تفای  تسد  یمومع  یلک و  ياـه  سرد  نیناوق و  هب  وا  یگدـنز  ياـیاوز  زا  ناوتب  اـت  تخاـنش 
نیرت یلاع  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .دـننک  یم  لیلحت  دودـحم  اتـسیا و  یتروص  هب  ار  نآ  ياـه  هوسا  زا  يوریپ  دـنرادنپ ، یم  یندـش 
وگلا .دنا  هدرب  هرهب  رتمک  نآ  زا  ناشیا ، یگدنز  هشیدنا و  داعبا  تخانش  هب  ام  نانز  يروف  زاین  دوجو  اب  هک  تسا  یمالـسا  ياهوگلا 
تـسا يروما  درک ، همطاف  ار  همطاف  هچنآ  هکلب  تسین ، ریذپ  لاوز  يدام و  روما  ای  شـشوپ  لیاسو  عون  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ندوب 

.دوش یم  هتخادرپ  اه  نادب  رتمک  هک  ریذپان  لاوز 

اه هداوناخ  شقن  ندش  گنر  مک  . 6

، نمـشد شالت  .دناشک  زین  يرگید  ياج  ره  هب  ناوت  یم  ار  نآ  دوش ، لقتنم  هسردم  كدوک و  دهم  هب  هناخ  زا  نادـنزرف  تیبرت  رگا 
ياقلا زا  يریذپرثا  يارب  ناش  یگدامآ  نانآ و  يریذـپ  بیـسآ  هنیمز  هلیـسو  نیدـب  اریز  تسا ؛ هداوناخ  نوناک  زا  ناوج  ندرک  ادـج 

ناوج اب  نیدلاو  یحور  یفطاع و  طابترا  يارب  مالسا  .دشاب  يرکف  ای  يرهاظ  تسا  نکمم  ییادج  نیا  .دوش  یم  نادنچود  یگنهرف 
لئاق تیمها 

ص:49
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.مینک ریهطت  ار  هداوناخ  دیاب  میهاوخ ، یم  كاپ  هعماج  رگا  .تسا 

عازن و ردپ و  ندناوخ  همانزور  ردام ، ندرک  وراج  یتح  نالاس  گرزب  راتفر  زا  هدارا  نودب  ندش ، دـننامه  یگژیو  وترپ  رد  كدوک 
وا ناور  حور و  دریذپ و  یم  ار  ردام  ردپ و  هداوناخ و  رکف  دیلقت ، يرواب و  دوز  تبـسانم  هب  كدوک  .دـنک  یم  دـیلقت  نانآ  هرجاشم 

(1) .دبای یم  لماکت  قیرط  نیا  زا 

رادروخرب يا  هژیو  تیـساسح  زا  یناوج ، یناوـجون و  هرود  یلو  ددرگ ، یمن  دودـحم  یکدوـک  هرود  هب  اـهنت  ینورد  تساوـخ  نیا 
شنیزگ یتسرد  هب  هک  نونکا  .تفریذـپ  یم  ارچ  نوچ و  یب  وا  دنتـشادنپ ، یم  بسانم  نیدـلاو  ار  هچره  نآ ، زا  شیپ  ات  اریز  تسا ؛

.دنک باختنا  ار  نآ  تسا ، هتفای  هک  یلالقتسا  سح  اب  دوخ  دیآ  یمرب  ددصرد  تسا ، هدرک  کش  نانآ 

زاغآ دنزرف  دلوت  زا  لبق  زا  تیلوئـسم  نیا  .دنراد  هدهع  هب  نادنزرف  لابق  رد  زین  يا  هژیو  تیلوئـسم  ماع ، تیلوئـسم  رب  هوالع  نیدلاو 
نادـنزرف و یحور  یمـسج و  تشادـهب  ياه  هنیمز  رد  ینید  ياه  هزومآ  تیاعر  .دـبای  یم  همادا  غولب  دـشر و  نارود  ات  دوش و  یم 

يریگ لکـش  رد  ینوریب ، طیحم  رد  ناـنآ  زا  تبقارم  هداوناـخ و  نورد  رد  بساـنم  طـیحم  ندروآ  مهارف  ناـنآ و  تیبرت  رد  ماـمتها 
.دراد هدنزاس  يریثأت  نادنزرف ، یناور  یقالخا و  تیصخش 

یعامتجا ملاس  طیحم  داجیا  رد  یفاکان  شالت  . 7

ارجا يزیر و  همانرب  ار  يدـمآراک  ماظن  ملاس ، یتیبرت  طیحم  داجیا  يارب  هک  تسا  نیا  هعماج  ناریدـم  یعامتجا  ياه  هفیظو  زا  یکی 
رد ملاس  طیحم  نتخاس  .دننک 
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يرورـض تامادقا  زا  رثؤم  حیحـص و  ياه  هویـش  يارجا  يرنه و  یگنهرف و  ياه  طیحم  یعمج ، ياه  هناسر  اه ، هاگـشناد  سرادم ،
طرـش مکاح ، ياه  شزرا  يرادا و  یـسایس ، یعامتجا ، يداصتقا ، رظن  زا  ملاس  هعماج  نتخاس  .تسا  یعاـمتجا  قـالخا  ياـقترا  رد 

یقالخا دـسافم  میارج و  دـشاب ، ملاسان  یعامتجا ، یـسایس و  يداصتقا ، رظن  زا  هک  يا  هعماج  رد  .تسا  یمومع  تیبرت  رد  يرورض 
عورشمان ياه  هار  هب  يرایسب  دارفا  یعیبط ، روط  هب  دشاب ، نکممان  ای  لکشم  عورـشم ، قیرط  زا  لام  بسک  رگا  .تفای  دهاوخ  ینوزف 

رد ناریدم  هفیظو  نیرت  مهم  .تشاد  دهاوخن  يریثأت  نادنچ  فورعم  هب  رما  رکذـت و  تحیـصن ، ییاضف ، نینچ  رد  .دـنروآ  یم  يور 
يداصتقا هینب  تیوقت  يرادا و  حالـصا  اه ، تیریدم  حیحـصت  یعامتجا ، عضو  دوبهب  تالکـشم و  عفر  يارب  شالت  یطیارـش ، نینچ 

.تسا

 

باجح هفسلف  اب  ییانشآان  . 8

اب ناوج  لسن  تسا و  هتفرگن  تروص  فاـفع  باـجح و  گـنهرف  هنیمز  رد  یبساـنم  یملع  ثحب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
نآ یهقف  ینابم  باجح و  ترورض  هفسلف و  نییبت  رب  هوالع  یملع  ياه  تسشن  .درادن  ار  مزال  ییانشآ  باجح ، ترورـض  هفـسلف و 

.دنک نشور  نانز  هرابرد  ار  یمالسا  بالقنا  تلاسر  باجح و  یناور  یحور و  یعامتجا ، راثآ  دناوت  یم 

طیرفت و طارفا و  زا  رود  هب  دیاب  اه  هویش  .دوش  لقتنم  دارفا  هب  رتهب  ات  مینیزگرب  ار  يرت  ماع  نابز  دیاب  یغیلبت  هویـش  رد  تسا  ینتفگ 
.تسا مهم  رایـسب  هناسانـش  ناور  نونف  زا  نتفرگ  کمک  هار ، نیا  رد  هک  دشاب  درف  تیعقوم  تالیـصحت و  بطاخم و  نس  اب  بسانتم 

هب ات  ام  .دوش  دنب  ياپ  ات  دوش  عناق  دیاب  درف  دنیوگ  یم  یسانش  ناور  رد  .میـشاب  داقتنا  دوخ  دیاب  تسرد ، تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب 
لاح
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دوجو هب  دارفا  رد  زین  ینورد  هزیگنا  دـیاب  نوناـق  زا  تسرد  هدافتـسا  راـنک  رد  یلو  میا ، هدرک  هدافتـسا  ینوناـق  ياـه  هویـش  زا  رتشیب 
.میروایب

یباجح یب  ياهدمآ  یپ  اه و  بیسآ  نیرت  مهم 

نادرم ندرک  دنم  هدقع  . 1

، دـباین تسد  نآ  هب  دوش و  بلج  يزیچ  هب  یمدآ  لیم  رگا  .دراد  یپ  رد  ناناوج  نادرم و  يارب  یناور  یفنم  راثآ  ناـنز ، يرگ  هولج 
.دوش یم  لیدبت  یناور  هدقع  هب  رارکت ، تروص  رد  ددرگ و  یم  مارآان  شنورد  دزیر ؛ یم  مه  هب  وا  یناور  یحور و  لداعت 

نانز تیصخش  طوقس  . 2

ییارآدوخ هب  نانز  ردـق  ره  .دراد  هارمه  هب  ار  ناوناب  یـشزرا  طوقـس  يرطف ، نوناق  نیا  زا  یچیپرـس  تسا و  ترطف  نوناق  باـجح ،
.تسا هنانز  ياه  شزرا  بیرخت  دیلک  یباجح ، یب  .دننام  یم  زاب  دوخ  یهلا  حور  لیمکت  تیوقت و  زا  دنزادرپب ،

 

اه هداوناخ  لزلزت  . 3

زین ار  اه  هداوناخ  ناینب  ندیشاپ  مه  زا  هنیمز  نانز ، تفع  ندرک  لزلزتم  رب  نوزفا  هعماج  هب  هداوناخ  طیحم  زا  یسنج  لئاسم  ندناشک 
زا تسارح  ظفح و  هب  نینچمه  دـشاب ؛ هداوناخ  رد  رـصحنم  یـسنج  تاعتمت  دوش  یم  ببـس  ناـنز  شـشوپ  اـساسا  .دروآ  یم  مهارف 

نادرم لد  باجحدـب  باجح و  یب  نانز  روضح  لباقم ، رد  .دـنک  یم  کمک  نآ  لاعف  ياهورین  زا  هنیهب  هدافتـسا  یعامتجا و  ناـیک 
.دوش یم  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  دوکر  ثعاب  اسب  هچ  دیابر و  یم  ار  ناشنامیا  هدرک و  تسار 

یسنج سردوز  غولب  . 4

لالتخا زاس  هنیمز  سردوز  غولب  نیا  دیـسر و  دنهاوخ  غولب  هب  یعیبط  نامز  زا  رتدوز  ناناوجون ، نانز ، يرگ  هولج  رثا  رب  دیدرت ، یب 
اهنآ رد  یمسج  یناور و 
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.دوش یم 

يزومآدب . 5

رد دنـشاب و  رود  هب  ایح  مرـش و  زا  هعماج ، غلاـب  نارتخد  ناـنز و  رگا  .دـنزومآ  یم  اـهرت  گرزب  زا  ار  دوخ  راـتفر  نادـنزرف ، ًـالوصا 
.دوب دنهاوخ  هعماج  نادنزرف  يارب  یبسانمان  يوگلا  دننکن ، تقد  ناشیاه  تنیز  ندب و  رس ، يوم  بسانم  ششوپ 
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باجح   گنهرف  جیورت  ياهراک  هار  اه و  هتسیاب  مجنپ : لصف 

هراشا

 

: تسا لمأت  لباق  ریز  ياهروحم  هب  هجوت  فافع ، باجح و  گنهرف  يزاس  هنیداهن  ياتسار  رد 

سرادم رد  باجح  شزومآ  . 1

یم لیکـشت  ار  زومآ  شناد  ملعم و  فیاـظو  زا  یـشخب  ینید ، ماـکحا  یلمع  شزومآ  .دـنا  هیکزت  تیبرت و  میلعت و  زکارم  سرادـم ،
، تفرعم اب  هارمه  هیـصوت  یلو  دزاس ، یم  لدبم  یلیمحت  کشخ و  روتـسد  هب  ار  ینید  شـشوپ  تیبرت ، میلعت و  نودب  هیـصوت  .دـهد 

یعامتجا ياه  طیحم  رد  ینید  ششوپ  هک  هاگ  نآ  .تسا  نآ  ماود  ارجا و  نماض  باجح ، هب  تفرعم  .دنک  یم  ناسآ  ار  نآ  شریذپ 
.دنک یم  ادیپ  یلمع  تیمسر  دیآرد ، هدش  هتفریذپ  گنهرف  لکش  هب  تالیصحت ، نایاپ  زا  سپ  و 

قیوشت . 2

، یلغش یتافیرـشت ، یلام ، یفطاع ، راب  دناوت  یم  تسا و  توافتم  اه  قیوشت  تیهام  .دراد  ناوارف  دربراک  یمدآ ، تیبرت  رد  لصا  نیا 
یعون دنمزاین  يدرف  رگا  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  باجح  گنهرف  جیورت  رد  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  لاثما  یملع و  یـسایس ،
جیورت ببـس  هعماـج  باـجحاب  اـیح و  اـب  ناوناـب  هب  مدرم  سوسحم  مزـال و  مارتـحا  .میریگب  هرهب  رگید  عون  زا  دـیاب  دـشابن ، قیوشت 

یلماع دناوت  یم  زین  باجح  یب  نانز  اب  یفنم  دروخرب  هک  روط  نامه  .دش  دهاوخ  باجح  گنهرف 
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.دماجناین تجاجل  هب  ات  درک  تیاعر  دیاب  ار  نآ  هزادنا  دح و  هک  طرش  نیا  اب  دیآ  باسح  هب  هدنرادزاب 

يرنه یگنهرف و  یملع ، ياه  تیلاعف  . 3

يریگراک هب  رهم ، شـسرپ  اشنا و  يارب  باجح  عوضوم  نییعت  هلاقم ، یناوخارف  یبدا ، ياهدرگزیم  لیکـشت  باتک ، هیرـشن و  راـشتنا 
ویدار و رد  زین  یـشزومآ  دیفم و  ياه  ملیف  اه و  همانرب  دـیلوت  .دـنراد  یتبثم  راثآ  نآ  دـننام  یگنهرف و  تاقباسم  يریوصت ، ياهرنه 

یسکع ای  دننک  یم  يزاب  ینویزیولت  ییامنیـس و  ياه  ملیف  رد  هک  یناوناب  ینید  شـشوپ  لماک  تیاعر  .دراد  ریگارف  يرثا  نویزیولت 
نایز راثآ  زین  یعرش  ریغ  ياه  ششوپ  هک  نانچ  دراد ، یتبثم  راثآ  دسر ، یم  پاچ  هب  تاعوبطم  تاحفص  رد  یمالسا  ششوپ  اب  هک 
مـشچ تبثم و  راثآ  هعماج ، فلتخم  ياه  هنحـص  رد  هدیـشوپ  نانز  روضح  اساسا  .دراذـگ  یم  هعماج  گنهرف  رب  يا  هدرتسگ  راـب و 
ماهلا ریواصت  زیمآ و  تمکح  تاملک  تایاور و  تایآ ، شخپ  .دراد  هعماج  رد  یمالـسا  باجح  گنهرف  ندرک  یناگمه  رد  يریگ 
دهاوخ گنهرف  نیا  تیوقت  هب  زین  رگید  بسانم  ياه  طـیحم  يرهـش و  ياـهولبات  یمومع ، ياـه  طـیحم  رد  باـجح  هراـبرد  شخب 

.دیماجنا

تریغ گنهرف  تیوقت  . 4

يرهاظ عضو  سابل و  هلمج  زا  شیوخ  ياه  باختنا  رد  دوخ  نارـسمه  هقیلـس  رظن و  هب  يا ، هدـیقع  رکفت و  ره  اـب  ناـنز  دـیدرت ، یب 
گنهرف جـیورت  تیعقاو ، نیا  هب  هجوت  اـب  .دراد  ییازـسب  شقن  نآ  شـشوپ  عون  رد  نادرم  يدـنم  تریغ  ور ، نیازا  .دـننک  یم  هجوت 

اَهُّیَأ ای  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـنک  یم  کمک  هعماـج  رد  ینید  شـشوپ  ققحت  جـیورت و  هب  نادرم  ناـیم  رد  تریغ 
ْمُکَسُْفنَأ َو اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
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زا شمزیه  هک  یخزود  شتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ُهَراجِْحلا ؛ ُساّنلا َو  اهُدُوقَو  اران  ْمُکِیلْهَأ 
زا کیره  ینیب  دنوادخ ، : » دیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 6 میرحت : « ) .دینک ظفح  تساراخ ، گنـس  مدرم و 

(2) .دناد یم  نامیا  زا  ار  تریغ  رگید ، ینخس  رد  ناشیا   (1)« .دلام یم  كاخ  هب  دنزرو ، یمن  تریغ  هک  ار  ینانمؤم 

یعمج ياه  هناسر  رب  تراظن  . 5

ار نانآ  دوخ ، ياه  همانرب  عون  اب  دنناوت  یم  دنراد و  یمهم  شقن  مدرم  یعامتجا  گنهرف  راتخاس  رد  امیـس  ادص و  هژیو  هب  اه  هناسر 
رتائت و شیامن  يرنه ، ياه  هسـسؤم  يزادنا  هار  تهج  یگنهرف  راک  زایتما  ياطعا  رد  حـماست  نیرتمک  .دـنناشکب  حالـص  ای  داسف  هب 

دیرخ هیهت و  رد  ینید  شـشوپ  طرـش  .دـماجنا  یم  یقالخا  لاذـتبا  هناگیب و  گنهرف  ذوفن  هب  باتک ، هلجم و  همانزور ، راشتنا  ملیف و 
يروهمج يامیـس  زا  بسانتمان  عضو  اب  اه  هچب  رتخد  شیامن  یتح  .تسا  ریذـپانراکنا  یترورـض  ینویزیولت ، ياه  همانرب  اـه و  ملیف 

.دراد یگنهرف  يزومآدب  یمالسا ،

ار هلئـسم  دننک ، یمن  كرد  ار  نآ  نوچ  ای  درادن  يریثأت  ناشنادنزرف  رد  ینانچ  نآ  ياه  هنحـص  ندید  دننک  یم  رکف  نیدلاو  یخرب 
رب اه  هنحـص  نیا  .دنریذپ  یم  ریثأت  نآ  زا  دننک و  یم  كرد  بوخ  ار  هلئـسم  نیا  اهنآ  .تسین  شیب  یمهوت  نیا  .دنریگ  یمن  يدـج 

.دبای یم  روهظ  یلاس  گرزب  رد  دراذگ و  یم  یفنم  ریثأت  ناشحور 

هناگ هس  ياوق  تیلاعف  . 6

نیناوق هب  هییاضق  هوق  حماست  لهاست و  نودـب  ندرک  لمع  یمالـسا و  ياروش  سلجم  رد  هنیمز  نیا  رد  قیقد  عماج و  نیناوق  بیوصت 
گنهرف دوش  یم  ببس  هدش  دای 

ص:56

ص 109. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2
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هاگتسد نیا  يایوگ  همانراک  هعماج ، یقالخا  عاضوا  دراد و  هعماج  تمالـس  ظفح  رد  مهم  یمهـس  هییاضق  هوق  .دبای  جیورت  باجح 
شیپ باجح و  جـیورت  لماوع  هلمج  زا  زین  اهنآ  تراظن  تحت  ياـه  طـیحم  رب  یتلود  نالوئـسم  هنازوس  لد  يدـج و  تراـظن  .تسا 

.تسا یتلود  تارادا  رد  یباجحدب  زا  يریگ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  . 7

یعاـمتجا لرتـنک  رد  ییازـسب  ریثأـت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  فورعم و  تخانـش  باـجح ، ياـه  هشیر  تیوقت  زا  سپ 
.دنـشوکب یهلا  رهوگ  نیا  ظفح  رد  دـیاب  همه  تسا و  یمالـسا  هعماـج  سوماـن  نز ، .تسا  یمومع  فیلکت  ینید ، یهن  رما و  .دراد 

ساوسو و یلو  تسین ، هدیدنـسپ  هار  نیا  رد  ییانتعا  یب  .دـبات  یمنرب  اتـسار  نیا  رد  ار  یحماست  لهاست و  هنوگ  چـیه  ینید ، هعماج 
هک ییاج  رد  دشاب ، زیهرپ  هناوتـشپ  سرت  طقف  رگا  .تسا  نامیا  تیبرت و  اوقت ، تراهط و  يانبم  .دوب  دهاوخن  زاسراک  مه  ینامگدـب 

یگناگود یگنرود و  قافن و  داجیا  ییاضف ، نینچ  دمآ  یپ  .تشاد  دهاوخن  اورپ  تامرحم  باکترا  زا  صخش  تسین ، یـسرت  نینچ 
.دوب دهاوخ  راتفر  ششوپ و  ترشاعم و  رد 

بسانتم ياه  ششوپ  یفرعم  . 8

ياهرایعم تیاعر  اب  هک  ییوگلا  .تسا  ناوناب  يراک  طیارش  نس و  اب  بسانتم  ششوپ  زا  تسرد  فیرعت  مهف ، لماوع  زا  رگید  یکی 
یم نآ ، رد  نداد  عونت  شـشوپ و  يوگلا  یفرعم  اب  نیا ، رب  نوزفا  .دروآ  مهارف  ناملـسم  نانز  يارب  ار  يرتشیب  لمع  يدازآ  یعرش ،

.داد خساپ  ناوناب  ياهزاین  هب  يدایز  دودح  ات  ناوت 

یمالسا بان  گنهرف  يایحا  اب  ینید  ياهرواب  تیوقت  . 9

رواب نیمه  ساسا  رب  زین  وا  یتیصخش  هدولاش  دشاب  يوق  يرواب  ياراد  ینز  رگا 

ص:57
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ياـهرواب ورگ  رد  ناـسنا  تیـصخش  ینعی : .ِِهناـمیِِإب » ُءْرَْملَأ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـک  ناـنچ  دریگ ؛ یم  لـکش 
(1) .تسوا

(2) .تسا رگ  هولج  وا  لمع  رد  ناسنا  نامیا  و  ینعی : .ِِهلَمَِعب » ُنِمْؤُْملا  َو  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  ترضح  نآ   

زا شیب  تیلوئسم  نیا  میروآ و  مهارف  نانز  رد  ار  حلاص  لامعا  هلیـسو  يداقتعا ، ياهرواب  ینید و  ياه  هیاپ  تیوقت  اب  دیاب  نیاربانب ،
.تسا هعماج  یگنهرف  یبهذم و  نایلوتم  هدهع  رب  همه 

ییارگ تروص  ياج  هب  ییارگ  تریس  ییارگ و  نطاب  . 10

دهعت نامیا و  حور  شرورپ  یلمع و  تیوقت  يارب  مزال  تادیهمت  ندومن  مهارف  ینید و  لیـصا  ياهـشزرا  هب  ناملـسم  نز  یناوخارف 
يامن نت و  تسا و  ناسنا  دنلب  حور  تمظع  يدوجو و  تیصخش  دراد  شزرا  مالسا  رد  هچنآ  .دراد  هنیمز  نیا  رد  یمهم  شقن  يو ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  .درادن  ییالاو  تلزنم  ناسنا  یکیزیف 

هچ امـش  ياهندـب  .هاـبت  شنورد  دـشاب و  تسرد  شرهاـظ  هک  یتروـص  رد  دراد  يدوـس  هچ  نت  میوـگ : یم  امـش  يارب  قـحب  ینعی :
نیکرچ امـش  ياهلد  دیراد و  هاگن  كاپ  ار  دوخ  تسوپ  هک  دـیربن  يدوس  دـشاب و  هابت  ناتیاهلد  دراد و  ناتـشوخ  هک  دـهد  ناتدوس 

(3) .دشاب

یلع ترـضح  زیگنارب  لمأت  نخـس  .دننیزگ  یمرب  ییامندوخ  يارب  زین  ار  شـشوپ  یتح  ینونک ، طیارـش  رد  نانز  زا  یخرب  هنافـسأتم 
: تسایوگ ًالماک  دروم ، نیا  رد  مالسلا  هیلع 

ص:58

ص 62. ج 1 ، نیشیپ ، يدمآ ، . 1 - 1
ص 61. نامه ، . 2 - 2

ص 548. لوقعلا ، فحت  یناّرح ، هبعش  نبا  . 3 - 3
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ِتاوَهَّشِلل ٌتالِخاد َو  ِنَتِْفلا  ِیف  ٌتاـجِراخ َو  ِنیِّدـلا  َنِم   ٌتاـجِّرَبَتُم  ٌتاـیِراع  ٌتایِـساک  ٌهَوْسَن  ِْهنِمْزَأـْلا  ُّرَـش  َوُه  ِناـمَّزلا َو  ِرِخا  ِیف  ُرَهْظَت 
.ٌتاِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ِتامَّرَحُْمِلل َو  ٌتّالِحَتْسُم  ٌتاعِرْسُم  ِتاّذَّللا  َیلِإ  ٌتِالئام َو 

كزان هاتوک ، گنت ، اما  دنراد  سابل   ) دنا هنهرب  هک  يا  هدیـشوپ  نانز  دنوش  یم  رهاظ  تساهنامز ، نیرتدـب  هک  نامزلارخآ  رد  ینعی :
لیامت تاوهـش  يوس  هب  لخاد و  اه  هنتف  رد  دنجراخ و  نید  زا  نانیا  دنیآ ، یم  نوریب  ییارآدوخ  اب  هناخ  زا  و  دشاب ) یم  امن  ندـب  و 

(1) .دنیآ یم  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  خزود  رد  دنناد و  یم  لالح  ار  اهمارح  دنباتش و  رد  یناسفن  تاذل  يوس  هب  دنراد و 

ناملسم نز  ياهوگلا  ندناسانش  یفرعم و  . 11

يزاسدننامه هدـید و  مسجم  ياه  هرهچ  رد  ار  دوخ  دـنمرواب  ياهـشزرا  دراد  تسود  تسا و  ریذـپ  هوسا  نیزگوگلا و  اترطف  ناسنا 
نانآ هک  دـبایرد  ات  هدـشن  انـشآ  مالـسا  خـیرات  گرزب  ياه  تیـصخش  اب  دـیاب  هک  نانچنآ  ناملـسم ، نز  هزورما  نیا  دوجو  اب  .دـنک 

.دندومن ظفح  ار  شیوخ  یناسنا  تلزنم  تفارش و  یمالسا ، هعماج  رد  تناتم  راقو و  اب  مأوت  روضح  اب  هنوگچ 

یمن رارق  اهسوه  هچیزاب  نآ ، زا  يرادربوگلا  يربک و  بنیز  مالـسلا و  اهیلع  هیـضرم  يارهز  يراتفر  هویـش  تخانـش  اب  ناملـسم  نز 
: دسر یم  هزیکاپ  هبیط و  تایح  هب  دوش و  یمن  يرتسگداسف  لماع  دریگ و 

(2) .َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  ًهَبِّیَط َو  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِم�ُوم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 

رتهب ار  اهنآ  شاداپ  میـشخب و  یم  هزیکاپ  تایح  وا  هب  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دشاب و  هتـشاد  نامیا  هک  نز  درم و  زا  سک  ره  ینعی :
، دنا هداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا 

ص:59

ص 19. نیشیپ ، یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  . 1 - 1
.97 لحن : هروس  . 2 - 2
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.داد میهاوخ 

ره هکلب  تسین ، ندوب  درم  ای  نز  يرترب ، كالم  ینعی  تسا ؛ هتـسناد  حـلاص  لمع  ربارب  رد  ار  باوث  شاداپ و  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ   
اهروتـسد هک  یناسک  هتبلا  .تسین  درم  نز و  نیب  مه  یقرف  دوش و  یم  هداد  شاداپ  وا  هب  دهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  هک  ینمؤم  ناسنا 

(1) .تسا هدش  دای  یکین  هب  نانآ ، زا  ثیداحا  نآرق و  رد  دنهد  یم  رارق  دوخ  یگدنز  هحولرس  ار  یهلا  نیناوق  و 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  هک  یـسک  زا  رتهب  يا  هوسا  هچ  دراد و  یمدآ  لماکت  دشر و  رد  ییازـسب  ریثأت  اه  هوسا  زا  يوریپ  نایم ، نیا  رد 
مالـسلا اهیلع  همطاف  بضغ  اب  دـنوادخ  ینعی :  (2)« .اهاضَِرل یـضْرَی  َهَمِطاف َو  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  یلاـعَت  َهّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  وا  هراـبرد 

.دوش یم  یضار  وا  تیاضر  اب  دوش و  یم  كانبضغ 

یم وخ  هتـشرف  يوناـب  نیا  نداد  رارق  وگلا  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تیعماـج  صوـصخ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح 
: دیامرف

.تسا هدوب  هدرک و  هولج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رد  تسا ، روصتم  ناـسنا  کـی  يارب  تسا و  رّوصتم  نز  يارب  هک  يداـعبا  ماـمت 
مامت ّتیناسنا ، هصّخـشم  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  ناسنا  کی  یتوکلم ، نز  کی  یناحور ، نز  کـی  تسا ؛ هدوبن  یلومعم  نز  کـی 
هدـش رهاظ  ناـسنا  تروص  هب  ملاـع ، رد  هک  تسا  یتوکلم  دوجوم  نیا  تسین ؛ یلومعم  نز  نیا  ناـسنا ، تقیقح  ماـمت  نز ، تقیقح 
رگا هک  ینز  .تسا  وا  رد  ایبنا  ياه  هّصاخ  مامت  هک  ینز  .تسا  هدـش  رهاـظ  نز  کـی  تروص  رد  یتوربج ، یهلا  دوجوم  هکلب  تسا 

(3) .دوب هللا  لوسر  ياج  هب  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  .دوب  یبن  دوب ، درم 

ص:60

.11 میرحت : 45 ؛ نارمع : لآ  7 ؛ صصق : 21 ؛ مور : 13 ؛ تارجح : 35 ؛ بازحا : ك.ر : . 1 - 1
ص 94. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 2 - 2

ص 88. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  نز  . 3 - 3
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(1) .تسا عمتجم  دوجوم  نیا  رد  مه  یتوسان  یکُلم و  ياه  هولج  یتوربج ، ياه  هولج  یهلا ، ياه  هولج  یتوکلم ، ياه  هولج 

: دسیون یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیعماج  تمظع و  نییبت  رد  زین  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  زج  يدرم  چیه  دسرب و  هجیدخ  هیاپ  هب  تسا  يدرم  رتمک  .دنناوارف  ردق  یلاع  هسیدق و  نانز  مالـسا ، خیرات  رد 
رب دنماما و  هک  دوخ  نادنزرف  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  .دسر  یمن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیاپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  و 

(2) .دراد يرترب  ءایبنالا  متاخ  زا  ریغ  ناربمغیپ 

ترـضح .دراد  ییالاو  تلزنم  شزرا و  مالـسا ، رد  نز  هک  میبای  یمرد  بتاکم  بهاذـم و  ریاس  مالـسا و  نیب  هاتوک  يا  هسیاـقم  رد 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ماما 

(3) .تسا هدرکن  تمدخ  درم  هب  هک  دناد  یم  ادخ  تسا ، هدرک  تمدخ  نز  هب  مالسا  هک  ردق  نآ 

هداوناخ داسف  حالـص و  هب  یگتـسب  روشک  داسف  حالـص و  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  لئاق  شزرا  نانز  يارب  هزادـنا  نیا  دـنوادخ  رگا 
یم مهارف  نازاس  هدنیآ  تیبرت  دـشر و  يارب  هنیمز  دـشاب ، هرهلد  بارطـضا و  زا  رود  مارآ و  طیحم  کی  هداوناخ ، نوناک  رگا  .دراد 

حلاص هتسد  ود  هب  نانز  هتبلا  .دبای  یم  شهاک  یناور  یبصع و  ياه  يرامیب  بارطضا و  لاجنج ، راج و  قالط ، نوچ  یلئاسم  دیآ و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  تسا ؛ رایـسب  هلـصاف  تلزنم ، شزرا و  تهج  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  هک  دنوش  یم  میـسقت  حلاصان  و 

ِبَهَّذـلا َو َنِم  ٌْریَخ  َیِه  َهَّضِفلا  ُبَهَّذـلا َو  اهُرَطَخ  َْسیَلَف  َّنُُهتَِحلاص  اـّمَأَف  َّنِِهتَِحلاـِطلال  َّنِِهتَِحلاـِصلال َو  ٌرَطَخ  ِهَأْرَْمِلل  َْسَیل  : » دـیامرف یم 
َْسیَلَف َّنُُهتَِحلاط  اّمَأ  ِهَّضِْفلا َو 

ص:61
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(1) «. اْهنِم ٌْریَخ  ُبارُّتلا  َبارُّتلا  اهُرَطَخ 

يربارب هرقن  الط و  اب  شـشزرا ، بوخ  نز  .نانآ  حلاصان  يارب  هن  اهنآ و  حـلاص  يارب  هن  تسین ؛ يدروامه  شزرا و  نز ، يارب  ینعی :
.تسوا زا  رتهب  كاخ  هکلب  تسین  وا  ياهب  تمیق و  زین  كاخ  دب ، نز  اما  تسا  هرقن  الط و  زا  رتهب  هکلب  دنک  یمن 

شیوخ لامعا  ربارب  رد  ناسنا  تیلوئسم  هب  نداد  هجوت  . 12

( درادـن نارگید  هب  یطبر  مدازآ ؛ دـهاوخ ؛ یم  ملد  دـننام :  ) دوـش یم  هدینـش  نیدـتمریغ  ناوناـب  یخرب  زا  هک  یهیجوریغ  تاـهیجوت 
هزره ناوج  رگا  هتشذگ ، نآ  زا  .تسین  هتفریذپ  یناسفن  ياهـشهاوخ  ساسا  رب  يراک  ره  ماجنا  ایند  ياج  چیه  رد  اریز  تسا ؛ دودرم 

!؟ دـمآ دـهاوخ  شیپ  ناوناب  زا  هنوگنیا  يارب  یتیعـضو  هچ  دارفا ، نیا  يدازآ  هیاس  رد  دـنزب ، ار  فرح  نیمه  نانز  ربارب  رد  یلاباال  و 
رـصنع دـنچ  اـی  کـی  رگا  اریز  دزاـس ؛ یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هفـسلف  اـب  مه  .درادـن » نارگید  هب  یطبر   » هیجوـت

ار وا  دننک و  يریگشیپ  هعماج  هب  بیـسآ ، نآ  تیارـس  زا  ات  تسا  ناگمه  هفیظو  دننک ، دراو  بیـسآ  یمالـسا  ماظن  هرکیپ  هب  برخم 
.دنیامن هیبنت  شریذپ  مدع  تروص  رد  ییامنهار و  داشرا و 

رد هک  نیا  نیع  رد  اریز  ؛ تسین ینتفریذپ  زین  .دشاب » كاپ  شلد  دـیاب  ناسنا   » ای .تسا » مردارب  لثم  اقآ  نیا   » نوچ يرگید  تاهیجوت 
ندرکن تیاعر  .دوش  تیاعر  مرحمان  مرحم و  هب  طوبرم  لئاسم  دیاب  اما  دنتسه  ینید  ناردارب  نارهاوخ و  دارفا  یمالـسا  هعماج  کی 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  يدج  ياه  بیسآ  روما ، نیا 

زین .میرخن » مه  ام  ات  دنرواین  رازاب  هب  ار  اهسابل  نیا   » هک هیجوت  نیا  نینچمه   

ص:62
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بـسانمان يایـشا  زا  يرایـسب  هوالع ، هب  دـنک ؛ یمن  رایتخا  بلـس  ناسنا  زا  رازاب ، رد  سانجا  نیا  دوجو  فرـص  اریز  تسا ؛ تسردان 
.دیامن يرادیرخ  ار  اهنآ  دیابن  ناسنا  هک  تسا  دوجوم  رازاب  رد  مه  رگید 

یناوج رد  ناهانگ ، زا  ناسنا  يراد  نتـشیوخ  اریز  تسا ؛ نشور  شنـالطب  مه  یتسرپادـخ » يریپ  رد  یتسرپدـم و  یناوج  رد   » رکفت
هدش دای  تاهیجوت  نیا  .دهد  تسد  ناسنا  هب  هبوت  تصرف  هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  هتـشذگ ، نآ  زا  .دراد  يرتشیب  شاداپ  رجا و 

.تسین هتفریذپ  عرش  لقع و  رظنم  زا 

: دیامرف یم  تیاده  باتک  رد  دنوادخ 

(1) .َنوُرِذَتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذ�ُوی  َو ال 

.دنروایب هناهب  رذع و  ات  دوش  یمن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد  ینعی :

دنوادخ .دوش  یم  طبض  تبث و  یمدآ  لامعا  مامت  (2) و  دنیوگ یم  نخس  حراوج  اضعا و  دوش ، یم  هدز  رهم  اهناهد  رب  زور  نآ  رد 
: دیامرف یم 

(3) .َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اّنُک  ّانِإ 

.میدرک یم  يرادرب  هخسن  ار  امش  رادرک  راتفر و  مامت  ام  هک  یتسردب  ینعی :

دهاوخ شیوخ  راتفگ  رادرک و  هدنمرش  دنک و  راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  دنیبب ، رـضاح  ملیف  دننام  ار  دوخ  راتفر  لامعا و  ناسنا ، یتقو 
: دیامرف یم  ازج  زور  رد  ناسنا  لامعا  هدهاشم  هرابرد  دنوادخ  .دوب 

(4) .ًادیَِعب ًادَمَأ  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی 

ص:63
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لامعا زا  هچنآ  وا و  نایم  دراد  تسود  راکهنگ  درف  دنیب و  یم  رـضاح  هداد  ماجنا  کین  راک  زا  هچنآ  سک  ره  تمایق  زور  رد  ینعی :
.دشاب يدایز  ینامز  هلصاف  هداد ، ماجنا  دب 

: دنیوگ یم  دننام و  یم  ریحتم  تام و  دوخ  لامعا  همانراک  ندید  اب  ناراکهنگ 

(1) .ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  ًارِضاح َو ال  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  اهاصْحَأ َو  ّالِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَص َو ال  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای 

همه و  .تسا » هدرک  هرامش  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسین ، یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا  : » ینعی
.دنک یمن  ملظ  يدحا  هب  تراگدرورپ  دننیب و  یم  رضاح  ار  دوخ  لامعا 

باجح دیاوف  اه و  تینوصم  ییامنزاب  . 13

زا هک  یـشوقن  .تسا  هدوب  يرـشب  ياهندـمت  هنیرید  موسر  بادآ و  زا  باجح  هک  میباـی  یم  رد  فلتخم  ياهندـمت  راـثآ  یـسررب  اـب 
: دنک یم  تیاکح  اه  ّتلم  اهموق و  رتشیب  رد  باجح  هب  مارتحا  زا  هدنام ، اج  هب  ناکاین 

(2) .دسر یمن  رظن  هب  زین  ناشیا  زا  ینماان  دوش و  یمن  هدید  ینز  تروص  چیه  هدنام ، ياج  رب  ناتساب  ناریا  زا  هک  ییاهشقن  رد 

دننکفا شیوخ  رب  رداچ ) دننام   ) دنلب ياه  ششوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مکح  زا  يوریپ  اب  هک  دزومآ  یم  نمؤم  نانز  هب  نآرق ،
(3)« َّنِِهبِیبَالَج ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی  َنِینِم�وُْملا  ِءاِسن  َِکتاَنب َو  َکِجاوْزَِأل َو  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دنریگن رارق  رازآ  دروم  دنوشن و  هتخانش  ات 

مرحمان زا  ار  دوخ  دیاب  نز  هک  دیآ  یمرب  یمالسا  تایاور  تایآ و  عومجم  زا 

ص:64
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دوجو عمط  ناشبلق  رد  هک  یناـسک  اـت  دزیهرپب  دـنک ، بلج  ار  مرحماـن  رظن  هک  یـسابل  نخـس و  راـتفر و  هنوگره  زا  دراد و  هدیـشوپ 
ناطیـش ياه  ماد  زا  مرحمان ، نز  اب  نتفگ  نخـس  دـیامرف : یم  يرادـشه  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  .دـننکن  ادـیپ  لـیامت  وا  هب  دراد ،

(1) .تسا

یتفع یب  یباجح و  یب  هک  نانچ  دوش ؛ یم  جاودزا  هب  ناناوج  يروآور  ثعاب  تسا و  نازاب  سوه  لاـیما  ربارب  رد  يّدـس  باـجح ،  
.ددرگ جاودزا  زا  ناناوج  زیرگ  ببس  دناوت  یم 

رد نز  لالج  لامج و  یتسار  هب  دـنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  لـالج  باـجح ، اـب  نز ، اریز  تسا ؛ دـنوادخ  يدونـشخ  بجوم  باـجح 
حور و یکاپ  ایح و  رگناشن  باجح  تسا ؛ نآ  زا  ییاهر  سفن و  تراسا  ياهدـنب  نتـسسگ  يارب  يا  هلیـسو  باجح  .تسوا  باجح 

یم ناشن  دـنوادخ  هب  ار  نز  داقتعا  نامیا و  دراذـگ و  یم  شیامن  هب  ار  هعماـج  کـی  ینید  یگنهرف و  لالقتـسا  تسا و  ناـنز  ناور 
.دهد

نوچ باـجح  اـب  ناـنز  .دـنام  یم  بوبحم  تسا و  بوبحم  هجیتن  رد  تسین ؛ ناـکاپان  یناـسفن  ياـهاوه  سرریت  رد  باـجح ، اـب  نز 
تّزع و ببـس  دنوادخ و  هدنب  اهنت  باجح  اب  نانز  هک  نیا  نخـس  هاتوک  .اهب  نارگ  دنـشزرا و  اب  هک  دـنفافع  فدـص  رد  يدـیراورم 

.دنشاب یم  ناش  هداوناخ  دوخ و  يزارفارس 

برغ نایبرغ و  .تسا  هتفرگ  مان  یـسنج  يدازآ  یگنهرب و  رـصع  ناـیبرغ ، مـالک  رد  هک  میا  هتفرگ  رارق  يرـصع  رد  فصو ، نیا  اـب 
دنیاشوخان نانآ  يارب  باجح  زا  نخس  تهج ، نیمه  هب  .دنروآ  یم  باسح  هب  نانز ، يدازآ  قوقح  زا  یئزج  ار  یباجح  یب  نارواب ،

.تسا هتشذگ  ياهنامز  هب  قلعتم  يا  هناسفا  هباثم  هب  هاگ  و 

ص:65
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دنیایب و هعماج  هب  هدش  كزب  یکـسورع  دننام  نانز  رگا  ایآ  تسا : روآ  تیـصخش  نیرفآ و  تّزع  نانز  يارب  هار  نیمادـک  یتسار  هب 
ظفح نانآ  تیـصخش  دـنوش ، ییامندوخ  هقباسم  ریگرد  نانز  دـنروآ و  نییاپ  ار  نانآ  تمرح  دـنزودب و  مشچ  نانآ  هب  هزره  نادرم 

؟ دننک ظفح  هداوناخ  طیحم  رد  ار  دوخ  مارتحا  تمرح و  هک  نیا  ای  دوش  یم 

 

ص:66
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ناملسم نارتخد  نانز و  اب  ینخس  مشش : لصف 

هراشا

     

یناب نتـشیوخ  زا  دـننک و  تکرح  لماکت  برق و  ریـسم  رد  یـصاخ  تیـساسح  اب  ینید و  ياه  هزومآ  تاکن و  تیاعر  اب  دـیاب  نانز 
ار یتاکن  هراومه  دوب و  دنهاوخ  شیوخ  رادرک  راتفگ و  راتفر و  لامعا و  بقارم  لاح ، ره  رد  نمؤم  دـنمتریغ و  نانز  .دـننامن  لفاغ 

.دنراد رظن  رد 

نتفگ نخس  هوحن  . 1

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(1) ...ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  ٌضَرَم َو  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  ... 

 . ...دییوگب هتسیاش  نخس  هکلب  دننک  عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  ینعی :

رگا .دننک  زیهرپ  ادج  يا  هرواحم  ره  رد  ندش  دراو  زا  دشاب و  وکین  زین  ناشمالک  ياوتحم  دیاب  نانز  ادـص ، ندرکن  كزان  رب  نوزفا 
.دنام دنهاوخ  رود  هب  زیگنا  هرطاخم  ياه  نایز  ثداوح و  زا  دنهد ، ناشن  يدنبیاپ  ینآرق ، هزومآ  نیا  هب  نانز 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  هرابرد  هنومن  ریسفت  رد 

اب دنراد  یعس  هک  تیـصخش  مک  نانز  نوچمه  هن  دییوگب ؛ نخـس  یلومعم  روط  هب  کشخ و  يدج و  نتفگ ، نخـس  ماگنه  هب  هکلب 
هانگ رکف  هب  ار  نارتوهش  دارفا  تسا و  یصوصخم  راوطا  ادا و  اب  مأوت  هاگ  هک  هدننک  کیرحت  تارییغت 

ص:67
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(1) .دنکفا یم 

ناشتوعد هتسیاش  نخس  هب  مالک ، شمرن  عوضخ و  زا  یهن  لابند  هب  هدومن و  یـصاخ  هجوت  نانز  نتفگ  نخـس  هوحن  هب  دیجم ، نآرق 
(. افوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  َو   ) دنک یم 

لزنم زا  جراخ  رد  نز  سابل  . 2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) [. اِهْتَیب ْنِم   ] ْتَجَرَخ اذِإ  اَهبَْوث  َرِّمَُجت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  یِغَْبنَی  ال !

.دوش جراخ   [ هناخ زا   ] وبشوخ سابل  اب  نز  هک  تسین  راوازس  ینعی :

رد ار  ییابیز  نآ  رب  هوالع  اما  تسا ، هدرمش  شزرا  اب  رایسب  رسمه  يارب  ار  وا  شیارآ  تنیز و  هدرک و  هجوت  نانز  لامج  هب  مالـسا ،
تفع و یتـیاور ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .درمـش  یم  هتـسیاش  ناـنز  يارب  ار  نآ  دـناد و  یم  ینمادـکاپ  تفع و  ظـفح 

: دیامرف یم  هتسناد و  نانز  تنیز  ار  ینمادکاپ 

(3) .ِءاسِّنلا ُهَنیِز  ُفافَْعلَأ 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 

(4) .ِهِجْرَف ِِهنیِد َو  ِیف  ٍفافَع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍهَنیِِزب  اْدبُع  ِهّللا  َناز  ام 

.تسا نماد  نید و  رد  ینمادکاپ  هدرک ، تنیز  نآ  هب  ار  شا  هدنب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرتهب  ینعی :

یم همـشچرس  تناید  زا  مه  وا  تناتم  ینمادـکاپ و  تسوا و  تناـید  اوقت و  هب  ناملـسم ، رتخد  نز و  کـی  شزرا  تنیز و  نیارباـنب ،
، ملع تاکز  لاثم ، يارب  تسا ؛ هدش  هداد  رارق  تاکز  یهلا ، ياهتمعن  زا  يرایسب  يارب  یمالسا  تایاور  رد  .دریگ 

ص:68

ص 289. ج 17 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  . 1 - 1
ص 519. ج 5 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 2 - 2

ح 2008. هحاصفلا ، جهن  . 3 - 3
ح 2600. نامه ، . 4 - 4
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زا یتیاور  .تسا  هدش  هتـسناد  ینمادکاپ  زین  ییابیز ، تاکز  نتفرگ و  هزور  ملاس ، ندـب  تاکز  داهج ؛ تعاجـش ، تاکز  نآ ؛ راشتنا 
: تسا رما  نیا  يایوگ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .ُفافِْعلا ِلامَْجلا  ُهاکَز 

نینچ هب  ار  ناملـسم  نانز  دـنداد و  یم  رارق  تیانع  دروم  هراومه  ار  ینمادـکاپ  فافع و  شـشوپ و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
رد هک  نانچ  دنتشاد ؛ یم  مالعا  نانز  بسانتم  شـشوپ  زا  ار  دوخ  تیاضر  ریرقت ، لعف و  لوق و  اب  دندش و  یم  نومنهر  يا  هتـساوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتیاور 

تـسد .درک  روبع  یبکرم  رب  راوس  نز  هک  مدوب  هتـسشن  عیقب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  هب  یناراب  راـت و  يزور  رد 
ضرع .دـندنادرگرب  ار  ناـشکرابم  هرهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دروخ  نیمز  هب  نز  هجیتـن ، رد  داـتفا ؛ یلادوگ  لـخاد  ناوـیح 

زا هک  ار  ینانز  ایادـخ ! دـندومرف : راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدیـشوپ  راولـش  نز ، نآ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک :
یم امش  ياهسابل  نیرت  هدنناشوپ  راولش  هک  ارچ  دینک ؛ هدافتسا  راولش  زا  مدرم ! يا  هدب ! رارق  ترفغم  دروم  دننک ، یم  هدافتسا  راولش 

(2) .دینک ظفح  دنوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  هک  یماگنه  ار  ناتنانز  نآ ، اب  دشاب و 

: دنراد زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  هیصوت  نیا  هیبش 

.ُُهنیِد َّقَر  ُُهبَْوث  َّقَر  ْنَم  َّنِإَف  ِبایِّثلا  َنِم  ِقیِفَّصلِاب  ْمُْکیَلَع 

فیعـض كزان و  شـسابل  نوچمه  زین  شنید  تسا ، كزان  شـسابل  سک  ره  اریز  دیـشوپب ؛ میخـض  سابل  تسا  مزال  امـش  رب  ینعی :
.تسا

ص:69

ص 226. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 1 - 1
ص 29. ص 389 و ج 5 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 208 ؛ ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  . 2 - 2
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ناملسم نانز  شفک  . 3

رظن تساخ و  یمرب  نآ  زا  يدایز  يادص  رـس و  نتفر  هار  عقوم  رد  هک  دنتـسب  یم  لاخلخ  دوخ  ياپ  هب  برع  نانز  مالـسا ، ردص  رد 
هتشاد و رذحرب  دش ، یم  هناگیب  کیرحت  ثعاب  هک  راک ، نیا  زا  ار  ناوناب  دنوادخ  تهج ، نیمه  هب  .درک  یم  بلج  ار  مرحمان  نادرم 

: دنا هدومرف  ینآرق  همیرک  رد 

(1) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َو ال 

شوگ هب  دـنراد ، اپرب  هک  یلاخلخ  يادـص  دوش و  مولعم  ناشناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـهاپ  نتفر ، هار  ماـگنه  ینعی :
.دسر

: تسا هدمآ  نآ ، همادا  رد 

َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِم�وُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو 

.دیدرگ راگتسر  هک  دشاب  دینک ! تشگزاب  ادخ  يوس  هب  همه  ینعی :

: دیوگ یم  نافرعلا  زنک  رد  دادقم ، لضاف 

یم نیمز  رب  مکحم  ار  دوـخ  ياـپ  دـنراد ، اـپ  هب  لاـخلخ  دـننامهفب  هک  نیا  يارب  دـندرک و  یم  اـپ  هب  لاـخلخ  برع ، ناـنز  زا  یخرب 
(2) .دنک یم  یهن  لمع ، نیا  زا  ار  نانآ  هیآ ، دنتفوک و 

تلع هک  دراد  تلالد  ملُعِیل ،)  ) لیلعت مال  دـنک  یم  یهن  دـنک ، داجیا  ار  نادرم  هجوت  هنیمز  هک  نتفر  هار  هنوگ  ره  زا  هیآ  ناـس  نیدـب 
(3) .دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  تنیز  مالعا  دصق  هاوخ  دشاب ؛ یم  تنیز  مالعا  نیمز ، هب  اپ  ندیبوک 

، نیمز رب  اپ  ندیبوک  زا  یهن  هک  دنا  هداد  یماع  هطباض  یلک و  هدعاق  هیآ ، گنهآ  اوتحم و  قایـس و  لوزن ، نأش  هب  هجوت  اب  نارـسفم   
تسا يزیچ  ره  زا  یهن  رگنایب 

ص:70

.31 رون : . 1 - 1
ص 224. ج 2 ، نافرعلازنک ، دادقم ، لضاف  . 2 - 2

ص 221. ج 18 ، رینملا ، ریسفتلا  یلیحز ، هبهو  .ك.ر : . 3 - 3
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.دنک داجیا  داسف  هنیمز  دزیگنارب و  ار  اه  هاگن  دنک و  بلج  ار  مرحمان  هجوت  هک 

، ینآرق هزومآ  نیا  ساسا  رب  نانز  مه  هزورما  .دـهد  یم  ناشن  یمومع  تفع  ظفح  دروم  رد  ار  مالـسا  يریگتخـس  هیآ ، نیا  هب  هجوت 
ندیـشوپ هک  نیا  رب  نوزفا  .دنزیهرپب  دنک ، یم  بلج  نانآ  هب  ار  نارگید  هجوت  هک  رادادص  دنلب  هنـشاپ  ياه  شفک  ندیـشوپ  زا  دیاب 
یتارییغت زین  ناـنز  نتفر  هار  عون  رد  دـنک ، یم  بلج  ناـنآ  يوس  هب  ار  ناـمرحمان  هّجوت  هک  ادـص  داـجیا  رب  هوـالع  ییاهـشفک  نینچ 

.دوش یم  بجوم  ار  یبسانمان  یندب  تاکرح  هتساوخان  دریگ و  یم  نانآ  زا  ار  نتفر  هار  رد  ینیگنس  دنک و  یم  داجیا 

نارگید هاگن  دوخ و  ناگدید  زا  يرادساپ  . 4

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

(1) .َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِم�وُْمِلل  ُْلق  َو 

ناماد دـننک و  يراددوخ  مرحمان  نادرم  هب  ندرک  هاگن  زا  دـنریگ و  ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اـب  ناـنز  هب  لوسر ! يا  ینعی :
.دنیامن ظفح  ار  دوخ 

هفیظو .تسا  یهارمگ  فارحنا و  يارب  يا  هلیسو  ناطیـش و  ياهریت  زا  يریت  هاگن ، تسا و  هاگن  هجیتن  رد  ناهانگ  زا  يرایـسب  اساسا 
اب يرورـضریغ  ییوراـیور  ههجاوـم و  زا  دـناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت  دزیهرپـب و  از  کـیرحت  تاـکرح  زا  هک  تسا  نیا  ناملـسم  نز  ره 

دیاب دنلوغشم  راک  هب  یتلود  یصوصخ و  تاسـسؤم  اه و  هناخراک  تارادا و  اهداهن و  رد  هک  ینادرم  نانز و  .دنک  يرود  نامرحمان 
.دنشاب هتشاد  روما  نیا  هب   يرتشیب  تقد 

ترضح .تسا  مارح  زین  نانز  رب  ینارچ  مشچ  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

ص:71
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

مار دـشاب ، ربکتم  ناگناگیب  ربارب  رد  نز  رگا  اریز  لخب ؛ سرت و  ربک ، دـننام  تسا  نادرم  ياهتلـصخ  نیرتدـب  ناـنز ، یگژیو  نیرتهب 
(1) .دراد همهاو  يزیچ  ره  زا  سرت ، تفص  اب  دنک و  یم  ظفح  ار  رهوش  دوخ و  لام  دشاب  لیخب  هچنانچ  دش و  دهاوخن 

 

ص:72

ش 234. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
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نخس     ماجرف 

  

يا هدرپ  دـننامه  ینماد  كاپ  تفع و  تقیقح ، رد  .دـننک  يرادـساپ  یمومع  تفع  زا  دـیاب  ایح  مرزآ و  اـب  ناـنز  تریغ و  اـب  نادرم 
نز يایح  زا  ادـتبا  درادرب ، ماگ  فارحنا  ریـسم  رد  نز  رگا  .دـننک  یم  تظفاحم  نآ  زا  ایح  باجح و  ینعی  رگید ؛ هدرپ  ود  هک  تسا 

ِهَّفِْعلا ُبَبَس  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  .دوش  یم  شریگ  نماد  یتفع  یب  هاگ  نآ  ددرگ و  یم  تسس  وا  باجح  سپس  .دوش  یم  هتساک 
ار نآ  هک  تسا  رادروـخرب  یتـیمها  ناـنچ  زا  تاـیاور  رد  تـفع   (1) «. تسایح نتـشاد  ینماد ، كاـپ  تفع و  دـمآرد  شیپ  ُءاـیَْحلا ؛

يزیچ هب  دـنوادخ  ٍجْرَف ؛ ٍنَْطب َو  ِهَّفِع  ْنِم  لَْضفَأ  ْیَِـشب ٍء    ُ هّللا َدـِبُع  ام  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنا  هدرمـش  راـتفر  نیرتهب 
(2) «. تسا هدشن  تدابع  توهش  مکش و  ینماد  كاپ  زا  رتالاو 

َنوُدِـجَیال َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  َو  : » دـیامرف یم  هراب  نیارد  دـنوادخ  .تسا  تفع  ینماد و  كاـپ  ورگ  رد  هداوناـخ  تیـصخش  تیوه و 
لضف و زا  دنوادخ  ات  دنزاس  هشیپ  ینماد  كاپ  فافع و  دنبای ، یمن  جاودزا  يارب  یهار  هک  نانآ  ِِهلْضَف ؛ ْنِم    ُ هّللا ُمُهَِینُْغی  یّتَح  احاِکن 

نانچ دریگ ، یم  لکـش  فیفع  نماد و  كاپ  ناردام  ناماد  رد  ملاس  هعماـج  ( 34 رون : « ) .دـنادرگ زاین  یب  ار  ناـنآ  شیوخ ، تمحر 
؛ ًهَفیِفَع ُهُُّما  َْتناک  ْنَِمل  یبوُط  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک 

ص:73

ح 5444. ص 257 ، مکحلاررغ ، . 1 - 1
ص 79. ج 2 ، یفاک ، . 2 - 2

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 88 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دشاب نماد  كاپ  فیفع و  شردام  هک  یسک  تداعس  هب  اشوخ 

ینماد كاپ  تفع و  رب  دیکأت  زمر  نیا ، دنتـسه و  مارتحا  دروم  زین  نارچ  مشچ  رابودـنب و  یب  نادرم  هاگن  رد  یتح  نماد  كاپ  نانز   
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  نز 

رابودنب یب  نار و  توهش  نادرم  دوخ  مشچ  رد  یتح  نارگید  مشچ  رد  نز  تیصخش  میرکت  یلاعت و  يارب  يا  هلیسو  نز ، رد  تفع 
یم ینامـسج  تردـق  رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اـهتنم  دنـشاب  فیفع  یتسیاـب  زین  نادرم  .تسین  ناـنز  صوصخم  فاـفع  .تسا 

(2) .تسا هدش  طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تفع  يور  دیامن ، راتفر  نز  لیامت  فالخرب  دنک و  ملظ  نز  هب  دناوت 

اجک ره  ییوگازسان  شحف و  دشخب و  یم  تمیق  اهب و  نآ  هب  دشاب ، اجره  ایح  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا و  فافع  همشچرس  ایح ،
(3) .دنک یم  طقاس  یتسه  رابتعا و  زا  ار  اجنآ  دریگ ، ياج 

هکلب درک ، هدنـسب  يرهاظ  شـشوپ  هب  اهنت  دـیابن  .دروآ  یم  مهارف  ار  تفع  شرتسگ  هنیمز  نیتم ، بسانتم و  يراتفر  اـب  ناملـسم  نز 
هب تینما  شـشوپ ، .تسا  حور  یب  يدـبلاک  نوچمه  ینورد ، داـقتعا  نودـب  شـشوپ  اریز  دوش ؛ هجوـت  ینورد  ياوـقت  هکلم  هب  دـیاب 
رد ار  نانز  روضح  زاوج  بساـنم ، شـشوپ  حرط  اـب  مالـسا  .ناـنآ  تراـسا  هن  تسا ، ناـنز  يدازآ  يارب  یمهم  لـماع  دراد و  هارمه 

داسف ياه  هنیمز  داجیا  يزیگنا و  ناجیه  زا  هدوب و  هتخیمآ  تناتم  راقو و  اب  دـیاب  عامتجا  رد  نز  روضح  .تسا  هدروآ  مهارف  عامتجا 
شیاه تنیز  هک  درادرب  ماگ  يا  هنوگ  هب  دیابن  نز  .دشاب  رود  هب 

ص:74

ص 215. ج 5 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 150. يربهر ، مظعم  ماقم  نانخس  یعوضوم  هعومجم  نز  هنییآ  هرقروپ ، یکناب  نیسحریما  . 2 - 2

ص 111. ج 76 ، راونالاراحب  ، . 3 - 3
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.دنک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  دوش و  راکشآ 

رد راقو  .تسا  هدش  لئاق  یطیارش  عامتجا ، رد  نز  روضح  يارب   داسف ، ياه  هنیمز  داجیا  زا  يریگولج  هعماج و  تمالس  يارب  مالسا 
ْتَبَّیَطَت ٍهَأَْرما  ُّيَأ  : » تسا هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  .تسا  طیارـش  نآ  زا  سفن  تمالـس  نتفگ و  نخس 

دنک رطعم  ار  دوخ  شرهوش  ریغ  يارب  ینز  هاگره  ْتَعَجَر ؛ ام  یتَم  اِهْتَیب  یلِإ  َعِجَْرت  یّتَح  ُنَْعُلت  َیِهَف  اِهْتَیب  ْنِم  ْتَجَرَخ  َُّمث  اـهِجْوَز  ِْریَِغل 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچمه   (1)« .دوش یم  تنعل  ددرگ ، یمرب  هناخ  هب  هک  ینامز  اـت  دوش ، جراـخ  شا  هناـخ  زا  و 
نز دنوش و  نانز  هیبش  هک  ار  ییاهدرم  دنوادخ ، ِلاجِّرلِاب ؛ ِءاسِّنلا  ِیف  ِتاهِّبَـشَتُْملا  ِءاسِّنلِاب َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِهِّبَـشَتُْملا  ُهّللا  َنََعل  : » دـیامرف

(2) «. تسا هدرک  نعل  دنوش ، نادرم  هیبش  هک  ار  ییاه 

ص:75

ص 114. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1
ص 258. ج 103 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

 ( باجح تریغ و  ایح ، رد  یشواک   ) فافع www.Ghaemiyeh.comدیراورم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 90 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3372/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
http://www.ghaemiyeh.com


عبانم   تسرهف 

 

.1380 جع ،) ) رصع ماما  تاراشتنا  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دحاولادبع ، يدمآ ، . 1

.1374 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 2

.ات یب  بعشلاراد ، اج ، یب  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  ریثالا ، نبا  نیدلازع  يرزجلا ، . 3

.1363 نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 4

ناتـسآ یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  ییاون ، رغـصا  یلع  مدـقم ، يدـمحم  یلعنابرق  همجرت : مثیه ، نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  همجرت  . 5
.1375 لوا ، چ  دهشم ، يوضر ، سدق 

.1359 شورس ، نارهت ، یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  یلعمالغ ، لداع ، دادح  . 6

.1371 یچباتک ، نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 7

.1377 مود ، چ  نارهت ، سوت ، تاراشتنا  ییالوم ، رورس  دمحم  ششوک  هب  یسراف ، لئاسر  هعومجم  يراصنا ، هللادبع  هجاوخ  . 8

.1373 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يومرا ، ثدحم  قیقحت : يدمآررد ، ررغ و  حرش  دمحم ، نیدلا  لامج  يراسناوخ ، . 9

.1365 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  نارهت ، ندمت ، خیرات  زمیج ، مایلیو  تنارود ، . 10

.1372 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، ادخهد ، همان  تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 11

.1361 موس ، چ  ریبکریما ، تاراشتنا  تمکح ، رغصا  یلع  ششوک  هب  رارسالا ، فشک  يدبیم ، هللا  لضف  نیدلادیشر  . 12

.ات یب  باتک ، ناتسوب  مق ، ّتنس ، نآرق و  هاگدید  زا  باجح  هیحتف ، هداز ، یحاتف  . 13 

.1377 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ _  هسسؤم  مق ، یمالسا ، هشیدنا  رد  نز  تلزنم  دمحم ، يروکشا ، ییانف  . 14

ص:76
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، مراهچ چ  نارهت ، یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  رفنازورف ، نامزلا  عیدـب  شـشوک  هب  هیریـشق ، هلاـسر  همجرت  مساـقلاوبا ، يریـشق ، . 15
.1374

ات یب  هیمالسا ، یملع  تاراشتنا  نارهت ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 16

.1373 يریما ، نارهت ، نز ، ماقم  نآرق و  یلع ، یلامک ، . 17

.1372 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لامعلازنک ، نیدلا ، ماسح  نب  یلع  یقتم ، . 18

.1377 اضرلاراد ، توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 19

.1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، لوقعلا ، هآرم  . _________________________، 20

.1374 ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 21

.1374 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، دیاقع ، شزومآ  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  . 22

.1370 اردص ، مق ، باجح ، هلأسم  یضترم ، يرهطم ، . 23

، یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : ربمایپ ، ياه  گنج  خیرات  يدـقاو ، ، رمع  نب  دـمحم  يزاغم ، . 24
.1366

.1362 هبعک ، نارهت ، یسلجم ، همالع  همجرت : لضفم ، دیحوت  رمع ، نب  لضفم  . 25

.1362 ریبکریما ، نارهت ، يدتهم ، ربکا  یلع  همجرت : نیناوقلا ، حور  ویکستنم ، . 26

.1366 مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  یقت ، دمحم  نب  نیسح  يرون ، . 27

.1374 لوا ، چ  نارهت ، هشیدنا ، گنهرف و  تاراشتنا  یناغماد ، يودهم  دمحم  رتکد  همجرت : تاقبط ، بتاک ، يدقاو ، . 28

.1375 یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، مارو ، هعومجم  یسیع ، نب  دوعسم  مارو ، . 29

ص:77
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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