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قالخا وترپ  رد  یگدنز 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. يزاریش مراکم  فیلات  قالخا / وترپ  رد  یگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 رورس ، مق : رشن :  تاصخشم 
261 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

25000 978-964-91467-7-6 ؛  مشش :  پاچ  لایر :   18000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  8500 لایر 964-91467-7-6 ؛ :   6500 کباش : 
( متشه پاچ   ) لایر  30000 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر

.1368 ناوج ، لسن  یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1380 موس : پاچ  تشاددای : 

.1386 مشش : پاچ  تشاددای : 

.1388 متفه : پاچ  تشاددای : 
.1389 متشه : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
یمالسا قالخا  عوضوم : 

BP247/8/م76ز9 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/61 ییوید :  يدنب  هدر 

م18334-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

راتفگشیپ

هراشا
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11 ص :

؟ میدرگیم هچ  لابند  هب  باتک  نیا  رد 

میحرلا  نمحرلا  هَّللامسب 
کی قداص  هاوگ  یگمه  یگداوناخ ؛ ياهدـنویپ  نوزفازور  ندـیرب  اهتیانج و  اـهگنج ، اـهزواجت ، ناـینابرق  ياـههلان  یناـهج ، ياهتـسبنب 

ندیـشخب يارب  ياهجیتن  اهنتهن  دوشیم  اهنآ  يارجا  دوبهب و  حالـصا و  هار  رد  ًارهاظ  هک  یـشالت  مامت  اب  ایند  يراـج  نیناوق  هک : دـنتقیقح 
. تسا هدرب  نیب  زا  زین  هدنیآ  يارب  ار  دیما  نیا  هکلب  هتشادن ، اهناسنا  هب  لآهدیا  یگدنز  کی 

هب دسر  هچ  ات  دـننک  تیامح  دوخ  نایلوتم  زا  دـنناوتیمن  یتح  اهنیا  دومزآ ، مه  زاب  دومزآ و  ار  هدوسرف  لوصا  نیا  دـیاب  یک  ات  مینادیمن 
! نارگید

اهگنس و نآ  نتفاکش  يارب  هچره  دنسریم و  ینیمزریز  ياهگنس  میظع  تاعطق  هب  یهاگ  هک  دنتسه  یقیمع  ياههاچ  نوچمه  نیناوق  نیا 
تسین  يربخ  بآ  زا  میاهدرک و  هتسخ  ار  دوخ  مینک  شالت  رتشیب  اهنآ  لد  رد  تفرشیپ 
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12 ص :
! تسین هک 

. میشیدنیب نآ  لح  هار  نوماریپ  نآ  صیخشت  اب  تساجک و  راک  بیع  دید  دیاب  نیاربانب 
اهنآ رثا  دراد و  یجراـخ  لامعتـسا  هبنج  اـهنت  هک  دنتـسه  ییاـهوراد  دـننامه  نیناوق  نیا  هک  مینکیم  دروـخرب  هتکن  نیا  هب  لوا  هلحرم  رد 

تاکرح اهششوک و  اهـشالت و  شخبماهلا  هک  يرـشب  نادجو  قامعا  رد  یماگ  نیرتکچوک  دناهتـسناوتن  زگره  اهنیا  تسا . یحطـس  اًلماک 
. دننکرب ار  درد  ياههشیر  دننک و  جیسب  ار  وا  ياهورین  نورد ، زا  دنراذگب و  تسوا 

، ناشیاههبرگ هب  تیـصو  قیرط  زا  دوخ  ياهتورث  نداد  صاصتخا  اب  هک  ار  ایند  هگنی  نادنمتورث  زا  هتـسد  نآ  اًلثم - دناوتیم - نوناق  مادک 
ییاقیرفآ هنسرگ  اهنویلیم  زا  تیامح  هب  دروایب و  یناسنا  هفطاع  لقع و  رس  رب  دناهتخاس ، مهارف  ار  رنویلیم  ياههبرگ  هدکهد  داجیا  لیاسو 

دـنزیوآیم و دوخ  هب  ار  یناموت  نویلیم  هدراهچ  ساـملا  تاـعطق  هک  اـهنآ  رد  ار  یتسود  عون  حور  دـناوتیم  نوناـق  مادـک  دـنک ؟ توعد 
اهنویلیم ناج  تاجن  هب  و  دنک ، هدنز  دهدیم ، لیکـشت  ار  اهنآ  ییاریذپ  قاطا  تیمهامک  تانییزت  زا  یکی  ینویلیم  نیدنچ  ربمت  ياهموبلآ 

؟ دیامن توعد  لولسم  یناطرس و  یماذج و  رامیب 
ریـسم رد  ار  وا  یتعنـص  میظع  ياهتردـق  فیطلت و  ار  یمدآ  تاـساسحا  و  مار ، ار  رگناریو  شکرـس و  ياـههزیرغ  دـناوتیم  نوناـق  مادـک 

؟ دریگ راک  هب  اهروشک  يدابآ  نارمع و 
، ینونک نیناوق  نایم  رد  تسا  یهیدب  دروآ ؟ دوجوب  ار  اهینوگرگد  نیا  دنک و  ذوفن  ناشیا  ناج  حور و  ورملق  رد  دراد  ییاناوت  ینوناق  ایآ 

. هن
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13 ص :
ره زا  هبذاج  دـنمورین  جاوما  نوچمه  هک  یلـصا  دوشیم ، نشور  قالخا »  » مان هب  يرگید  لصا  هعـسوت  شرورپ و  ترورـض  هک  تساجنیا 

یتافـص اب  هزات  یـصخش  هدرک و  ور  ریز و  ار  وا  دنکیم ، ادـیپ  هار  یمدآ  ناج  نورد  هب  درذـگیم و  ألخ  زا  یتح  دـنکیم و  روبع  یعنام 
. دزاسیم یناسنا  هملک ، یعقاو  ینعم  هب  ینامسآ و  یلاع و 

. تسا کیرش  نارگید  هودنا  مغ و  رد  هک  یناسنا 
. دنیبیم مشچ  کی  هب  ار  نارگید  دوخ و  عفانم  هک  یناسنا 

. دنکیمن وجتسج  نارگید  یتحاران  رد  زگره  ار  دوخ  شیاسآ  هک  یناسنا 
رگید اب  دنامب و  رانکرب  اهییوجماقتنا  اهیرظنگنت و  اهزواجت ، اهتمحازم ، زا  هک  دوشیم  ببس  وا  رکف  دید  عیسو  قفا  هک  یناسنا  هرخالاب  و 

. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  یتکرب  ریخ و  هک  دهد  لیکشت  یقیقح  دحاو  کی  دوخ  ناعونمه 
هـشیر یمالـسا  هیامرپ  ینغ و  عبانم  زا  هدش و  هتـشون  روظنم  نیمه  هب  زین  رـضاح  باتک  و  درک . هدنز  ار  قالخا »  » ینعی لصا  نیا  دـیاب  هلب ،

. تسا هتفرگ 
هیملع  هزوح  مق -

يزاریش  مراکم  رصان 

نابآ 1352 اب  قباطم  لاوش 1393 /
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تیبرت قالخا و  - 1

هراشا

تسا  يرامیب  عون  کی  دب  قالخا  * 
ربکا داهج  ای  سفن  بیذهت  * 
یتخبشوخ  تداعس و  * 

؟ دراد یحور  هبنج  طقف  تداعس  ایآ  * 
یعامتجا  يدرف و  قالخا  * 

قالخا  تشادهب  * 

تیبرت قالخا و  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :

تیبرت قالخا و  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :
؟ تسا رییغت  لباق  تیبرت  هیاس  رد  صاخشا ، تایحور  قالخا و  ایآ 

نامتخاس عضو  عباـت  دارفا  تاـیحور  قـالخا و  هک  مینک  لوبق  رگا  اریز  دزاـسیم ، نشور  ار  قـالخا  ملع  تشونرـس  هک  تسا  یلاؤس  نیا 
یبوخب ملع  نیا  شزرا  تیمها و  تسا ، رییغت  لباق  هک  میتفریذـپ  رگا  اما  دوب . دـهاوخ  ياهدوهیب  ملع  قالخا  ملع  تساـهنآ ، مسج  حور و 

. دش دهاوخ  نشور 
رییغت نابغاب  تیبرت  اب  دـنراد ، خـلت  هویم  اًلثم  ناـتخرد  یخرب  هک  روطناـمه  دـندقتعم  دـناهتفریذپ و  ار  لوا  لاـمتحا  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

تسا و یحطـس  رایـسب  دننک  ادیپ  يرییغت  مه  رگا  داد و  دنهاوخن  هیحور  رییغت  تیبرت »  » اب زین  نالدکاپان  نارهوگدـب و  دـنهدیمن ، تیهام 
! دندرگیم زاب  لوا  لاح  هب  يدوزب 

مـسج حور و  تقلخ  عضو  عبات  سکره  قـالخا  عقاو  رد  و  دراد ، قـالخا »  » اـب یکیدزن  هطبار  ناـج ، مسج و  ناـمتخاس  دـنیوگیم : اـهنآ 
: دننام یثیداحا  و  تسین ! رییغت  لباق  لیلد  نیمه  هب  تسوا و 

« ِۀَّضِْفلاَو ِبَهَّذلا  ِنِداعَمَک  ٌنِداعَم  ُساّنلا  »
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18 ص :
. دنهدیم رارق  دوخ  ياعدم  دهاش  زین  ار   (1) دناهرقن الط و  نداعم  نوچمه  مدرم 

. دشابیم رییغت  لباق  اًلماک  تیبرت  هیاس  رد  صاخشا  تایحور  قالخا و  هک  دندقتعم  نادنمشناد  تیرثکا  رکفت ، زرط  نیا  ربارب  رد 
ترـشاعم  » و ملاس » طیحم   » رثا رب  هک  تسا  هدرک  تابثا  اًلماک  ار  تقیقح  نیا  زین  هدـش ، قالخالا » دـساف   » دارفا يور  هک  یناوارف  تایبرجت 

ایبنا و ینامسآ  ياهروتـسد  مامت  دوبن  نیا  رگا  هوالعب  دناهدش ؛ حالـصا  اًلماک  تسردان  رورـش و  دارفا  زا  يرایـسب  یلاع » تیبرت   » و بوخ »
نایم رد  دـنراد و  یبیدأت  هبنج  هک  ییاهتازاجم  مامت  نینچمه  تساهناسنا ؛ سوفن  تیبرت  يارب  همه  اهنیا  اریز  دـشیم ، وغل  ینید  ناـیاوشیپ 

! دوب هدوهیب  تسا ، لومعم  ناهج  ماوقا  مامت 
راـک هب  یلـصا  يوـخ  قـلخ و  فـالخرب  ییاـههار  رد  دـننکیم و  مار  تیبرت  هیاـس  رد  ار  یـشحو  هدـنرد و  تاـناویح  یتـح  مـینیبیم  اـم 

! دشاب رترادهشیر  یشحو  تاناویح  ییوخهدنرد  زا  ناسنا  دارفا  رد  ءوس  قالخا  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  دنرادیماو ،
هار نامه  زا  ات  مینک  یـسررب  ار  یقالخا » هکلم   » کی ندمآ  دوجو  هب  زرط  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  یهار  اعدم  نیا  تابثا  يارب  ام  هدـیقع  هب 

یقاب ناـسنا  حور  رد  دوخ  قفاوم  يرثا  دـب  اـی  بوخ  لـمع  ره  هک  مینادیم  ار  نیا  میباـیرد : ار  نآ  ندرب  نیب  زا  هار  دـیآیم ، دوجو  هب  هک 
يوس  هب  ار  ناسنا  حور  دراذگیم و 
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19 ص :
دوش رتشیب  رگا  دوشیم و  لصاح  تداع »  » مان هب  یتیفیک  مکمک  دـیامنیم و  رتشیب  ار  رثا  نیا  لـمع  کـی  رارکت  دـنکیم ، بذـج »  » دوخ

، ددرگیم رتشیب  لمع  ماجنا  هب  تبسن  تاکلم  تاداع و  ندش  رادهشیر  اب  ناسنا  ینورد  لیامت  بیترت  نیا  هب  دیآیمرد و  هکلم »  » تروصب
. دنکیم تباث  یبوخب  ار  نآ  هبرجت  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

« لمع  » تسخن ینعی  تسا ، لاوز  لباق  قیرط  نیمه  زا  ددرگیم ، لیکـشت  لمع  رارکت  هیاس  رد  یقالخا  تاکلم  تاداع و  هکنانچ  نیاربانب 
. تسا یقالخا » هکلم  تفص و  لیکشت   » دعب و  رارکت »  » سپس

شریذـپ و يارب  حور ، رد  هنیمز  ندروآ  مهارف  رد  دراد - ینیقلت  رثا  مـه  نآ  هـک  ملاـس - طـیحم  حیحـص و  تاـمیلعت  رکفت ، نـیقلت ، هـتبلا 
. تسا رثؤم  رایسب  بوخ  قالخا  لیکشت 

تسا يرامیب  عون  کی  دب  قالخا 

يداضتم ياهورین  زا  بکرم  وا  دوجو  اریز  دراد ، ییانثتـسا  صاخ و  عضو  کی  ناسنا  هدـنز ، تادوجوم  ماـمت  ناـیم  رد  هک  مینادیم  همه 
يزابـسوه و نارگید ، قوقح  هب  تبـسن  يدـعت  نایغط ، هب  ار  وا  یناویح  لایما  زیارغ و  شکرـس و  ياهـسوه  هلـسلس  کـی  ییوس  زا  تسا ؛
، تلادـع هب  ار  وا  نادـجو ، یناـسنا و  فـطاوع  كاردا ، لـقع و  يورین  رگید  فرط  زا  و  دـننکیم ؛ توـعد  تناـیخ  غورد و  ینارتوـهش ،

. دنناوخیمارف يوقت  يراکتسرد و  ینمادکاپ ، یتسودعون ،
یناسنا ياهشزرا  رظن  زا  دارفا  هک  دوشیم  بجوم  لماوع  نیا  زا  یکی  یبسن  يزوریپ  دراد و  دوجو  اهناسنا  همه  رد  اهورین  نیا  شکمـشک 

حوطس  رد 
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20 ص :
زا ینامز  رتالاب و  ناگتـشرف  نیرتبرقم  زا  یهاگ  ددرگ . دایز  هداعلاقوف  ناسنا  یلوزن »  » و يدوعـص » سوق   » هلـصاف دنـشاب و  یفلتخم  اًلماک 

! دوش رتتسپ  ناگدنرد  نیرتكانرطخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هنومن  ناونع  هب  ددرگیم ، طابنتسا  زین  یناوارف  ثیداحا  زا  تقیقح  نیا 

ْتَداْقنا  ِناَف  ِعیِمَْجلا  ِءاطْعِاب  َناسنْالا  َفَّرَشَو  ُهَنوُد  امِِهب  ِتاناویَْحلا  َّصَخ  َو  ِبَضَْغلا ، َو  ِةَوْهَّشلا  َنُود  ِلْقَْعلِاب  َکَلَْملا  َّصَخ  َهَّللا  َّنا  »
(1)« ِعِزانُْملا ِدوُجُو  َعَم  ِۀَْبتُّرلا  ِهِذه  یلا  ِِهلوُصُِول  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  َلَْضفا  َراص  ِِهْلقَِعل ، ُُهبَضَغَو  ُُهتَوْهَش 

همه ياطعا  هب  ار  ناسنا  یلو  لقع ؛ هن  داد ، بضغ  توهـش و  اهنت  ار  تاناویح  و  بضغ ؛ توهـش و  هن  داد ، لقع  اـهنت  ار  هتـشرف  دـنوادخ  »
اب یماقم  نینچ  هب  اریز  دوب ، دهاوخ  ناگتشرف  زا  رتالاب  دریگ  رارق  شلقع  نامرف  تحت  وا  بضغ  توهـش و  رگا  اذل  دیـشخب ، تفارـش  اهنیا 

«. تسا هدیسر  فلاخم  يورین  دوجو 
اهنت هن  لداعتم  یعیبط و  یلـصا و  تروصب  تاوهـش  لایما و  زیارغ و  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  نآ  هب  تسا  مزال  اـجنیا  رد  هک  ياهتکن  یلو 

. دوب دنهاوخ  تایح  همادا  يرورض  لیاسو  هکلب  دنتسین ، شخبنایز 
زین وا  ناج  حور و  نامتخاس  رد  هدـشن ، هدـیرفآ  راکیب  فرـصمیب و  وضع  کی  ناسنا  مسج  نامتخاس  رد  هک  روطنامه  رگید ، تراـبع  هب 

هزیگنا  ره 
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21 ص :
هدنـشک كانرطخ و  ياهتروصب  لداعت ، ندروخ  مهرب  یعیبط و  عضو  زا  فارحنا  تروص  رد  اـهنت  و  دراد ، یتاـیح  شقن  یلیم  هزیرغ و  و 

. دنیآیم نوریب 
؟ دنک راکنا  ناسنا  تایح  رد  ار  بضغ »  » شقن دناوتیم  یسک  هچ  اًلثم 

جیـسب هتخورفارب و  بضغ  وترپ  رد  وا  دوجو  هریخذ  ياهتردـق  ماـمت  رگا  دریگیم  رارق  زواـجت  دروـم  درف  کـی  قوـقح  هک  یماـگنه  اـیآ 
قوقح زا  دـنکیمن  هزراـبم  نادـیم  دراو  ار  دوخ  هریخذ  ياـهورین  مهدکـی  دـیاش  هک  يدرـسنوخ  لاـح  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  ددرگن 
جراخ لقع  تسد  رد  يدنمورین  رازبا  تروص  زا  ددرگ و  فرحنم  دوخ  یلصا  روحم  زا  رگا  بضغ  مشخ و  نیمه  اما  دنک ؟ عافد  شیوخ 

. دسانشیمن تیمسر  هب  ار  يزرم  دح و  هنوگچیه  هک  دروآیم  نوریب  ياهدنرد  ناویح  تروص  هب  ار  ناسنا  دوش ،
نـشور سکهمه  رب  تفرـشیپ  یقرت و  هار  رد  رتشیب  هچره  شـشوک  رد  اهنآ ، لاثما  ماقم و  تورث و  هب  ناـسنا  لدـتعم  لـیم  شقن  نینچمه 

. تسین یفخم  سکچیه  رب  لایما  نیا  رد  طارفا  ینعی  یبلطهاج  یتسرپتورث و  برخم  رثا  هک  روطنامه  تسا ؛
ندروخ مهب  دنهدیم ، نآ  هب  يرامیب »  » مان هک  تسا  هارمه  يراوگان  ضراوع  اب  هشیمه  یمسج  لداعت  ندروخ  مهب  هک  روطنامه  نیاربانب 

. دنیوگیم بلق » يرامیب   » نآ هب  قالخا  ياملع  هک  ددرگیم  بوسحم  یحور » يرامیب   » عون کی  زین  لایما  زیارغ و  یحور و  ياوق  لداعت 
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  دادملق  ضرم  ار  قفانم  قافن  هک  هدش  هتفرگ  دیجم  نآرق  زا  لصا  رد  ریبعت  نیا 
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22 ص :
(1)( ًاضَرَم ُهَّللاُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  )

. تسا هدوزفا  نانآ  يرامیب  رب  ناشتشز ) لامعا  رطاخ  هب   ) دنوادخ تسا ، يرامیب  عون  کی  اهنآ  ياهلد  رد 

ربکا داهج  ای  سفن  بیذهت 

هک تسا  یفورعم  ثیدح  زا  ذوخأم  ریبعت  نیا  و  دناهدیمان ، ربکا » داهج   » ار نآ  هک  سب  نیمه  یقالخا  لیاذر  زا  سفن  بیذـهت  تیمها  رد 
: دومرف اهگنج  زا  یکی  زا  تعجارم  زا  سپ  شباحصا  نیدهاجم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. ُرَبْکْالا ُداهِْجلا  ُمِْهیَلَع  َیَِقب  َو  َرَغْصْالا  َداهِْجلا  اُوَضَق  ٍمْوَِقب  ًابَحْرَم  »
(2)« ِسْفَّنلا ُداهِج  َلاق : ُرَبْکْالا ؟ ُداهِْجلا  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلیِقَف :

؟ تسا مادـک  ربکا  داهج  دـندرک : ضرع  تسا . هدـنام  یقاب  اهنآ  رب  ربکا  داـهج  دـنداد و  ماـجنا  ار  کـچوک  داـهج  هک  یتیعمج  رب  نیرفآ 
. یناسفن شکرس  ياهسوه  اب  هزرابم  داهج و  دومرف :

هدرک و ناونع  داهج  باتک  رد  ار  قالخا  بیذهت  هب  طوبرم  ياهثحب  دوخ  ياهباتک  رد  ثیدـح  باحـصا  ناگرزب  زا  یـضعب  تهج  نیدـب 
: هدش لقن  ترضح  نآ  زا  زین  هلمج  نیا  تیاور  نیا  لیذ  رد  ثیداحا  زا  یضعب  رد  و  دناهتسناد ، داهج  ءزج  ار  نآ 

هیآ 10. ( 2 هرقب ( هروس  - 1
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23 ص :
(1)« ِْهیَْبنَج َْنَیب  ِیتَّلا  ُهَسْفَن  َدَهاج  ْنَم  ِداهِْجلا  َلَْضفا  َّنا  »

. تسا یمدآ  هنیس  نورد  رد  هک  تسا  یشکرس  ياهسوه  اب  داهج  داهج ، نیرترب 
فـشک نآ  زا  ریز  قیاـقح  هعلاـطم ، یـسررب و  زا  سپ  دزاـس و  نشور  یتاـیح  هلأـسم  نیا  رد  ار  مالـسا  قطنم  دـناوتیم  یبوـخب  ناـیب  نیا 

: ددرگیم
يزوریپ هب  یگتسب  ناسنا  تشونرس  دراد و  ار  گنج  هنحـص  کی  تروص  هک  تسا  يداضتم  ياهورین  هشیمه  ناسنا  دوجو  نورد  رد  - 1

. دراد اهورین  زا  تمسق  ود  نیا  زا  یکی 
کی زا  هشیمه  یلخاد  دربن  کی  هوالعب  تسا ، ریذـپان  نایاپ  يدـبا و  داهج  کی  هک  هدـش  هدـیمان  ربکا » داهج   » ور نیا  زا  داـهج »  » نیا - 2

هک یتروص  رد  درادـن ، یتخبدـب  تواقـش و  زج  ياهجیتن  داهج  نیا  رد  تسکـش  اهنیا  زا  هتـشذگ  و  دـشابیم ؛ رتكانرطخ  یجراـخ  دربن 
تسکش زگره  ینوریب  نمشد  اب  داهج  رگید ، ترابع  هب  ددرگ . تداهـش »  » راختفا بسک  بجوم  تسا  نکمم  یلومعم  داهج  رد  تسکش 

. تسا ناوارف  سفن  اب  داهج  رد  تسکش  لامتحا  اما  درادن ، یعقاو 
و یفن »  » ياوق شکمـشک  اهداضت و  هجیتن  ًالومعم  لماکت  اریز  دـشابیم ، ناسنا  لماکت  زمر  تسا ، هدـننک  تحاران  هکنیا  اب  داـهج  نیا  - 3

هدـیدبآ هدـیزرو و  دـنکن ، مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  دریگن و  رارق  ثداوح  ناروـک  رد  اـت  ناـسنا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، تاـبثا » »
نانمؤم  ریما  هک  روطنامه  دوشیمن ،

. كردم نامه  - 1
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24 ص :
رتماوداب ناشـشتآ  رتمکحم و  ناشبوچ  دنتـسه ) ورهبور  ثداوح  جاوما  اـب  هشیمه  هک   ) یلگنج ناـتخرد  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

«. تسا
. ددرگیم نشور  یناسفن  ياهسوه  شنیرفآ  زمر  داضتم و  ياهورین  نیا  شنیرفآ  زمر  اجنیا  زا  و 

، دریگ تروص  نآ ) لاثما  ترهش و  لیـصحت  ای  مئانغ  يروآعمج   ) يدام ياهروظنم  يارب  ًانایحا  تسا  نکمم  يرهاظ  نمـشد  اب  داهج  - 4
نامیا و تردق  هدارا و  میمصت و  هناشن  نآ  رد  يزوریپ  دوب و  دهاوخ  تلیضف  بسک  لامک و  لیصحت  روظنمهب  هشیمه  سفن  اب  داهج  یلو 

. دشابیم ناسنا  تیصخش  یگرزب  تّمه و  ّولع 

یتخبشوخ تداعس و 

هراشا

اهناسنا مامت  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  هک  یتقیقح  نامه  دناهتسناد  تداعـس  یتخبـشوخ و  ار  قالخا  ملع  ییاهن  فده  قالخا  نادنمـشناد 
. دننالان تحاران و  نآ  هب  لوصو  مدع  زا  ًابلاغ  دنربیم و  رس  هب  یگشیمه  ششوک  شالت و  کی  رد 

؟ تسیچ تداعس 

هب لوصو  یگتـسیاش  دادعتـسا و  ناسنا  هک  نکمم  لامک  عون  ره  هب  ندیـسر  : » درک ینعم  نینچ  هاتوک  ترابع  کی  اب  ناوتیم  ار  تداعس 
. تسا ناسنا  رایتخا  رد  هک  يونعم  يدام و  فلتخم  ياهورین  زا  حیحص  يرادربهرهب  رگید : ترابع  هب  و  دراد ؛» ار  نآ 
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25 ص :
هدـیچیپ مهبم و  یئزج ، قیداصم  رظن  زا  تسا ، نشور  یلک ، موهفم  رظن  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  يرادربهرهب »  » و لاـمک »  » هک اـجنآ  زا  یلو 

شیاسآ و رمع  کی  هک  هاوخدوخ  دنمتورث - رفن  کی  لثملایف  هک  اجنآ  ات  دنوشیم  هابتشا  راتفرگ  تداعـس  هار  نتفای  رد  ًابلاغ  دشابیم و 
دنزرف هک  یلاح  رد  دـنادب ، دنمتداعـس  ار  دوخ  تسا  نکمم  تسا - هدرک  ینالک  تورث  يروآعمج  يادـف  ار  دوخ  مسج  حور و  شمارآ 
هکنیا اب  دنادب ... تداعـس  یتخبـشوخ و  دوخ ، تاوهـش  ياضرا  هار  رد  ار  تورث  نیا  ندرک » هدنکارپ   » ردـپ گرم  زا  دـعب  مه  وا  زابـسوه 

. دنهابتشا رد  ود  ره  ًاملسم 
بهاوم زا  يرادربهرهب  حیحـص  هار  ناسنا و  یعقاو  لماکت  هچنآ  یلقع  ياـهلیلحت  هیزجت و  کـمک  هب  دـیاب  هک  تساـجنیا  رد  لاـح  ره  هب 

. دشاب یناوارف  تمحز  تاعلاطم و  هب  دنمزاین  ییاسانش  نیا  هچرگا  تخانش  زاب  نآ  ریغ  زا  تسوا  يونعم  يدام و 

؟ دراد یحور  هبنج  طقف  تداعس  ایآ 

دـشاب هچره  يداـم  یمـسج و  عضو  دراد و  یحور  هبنج  طـقف  تداعـس  دـندوب  دـقتعم  نویبـلک »  » دـننام ناـنوی  میدـق  هفـسالف  زا  ياهدـع 
یقـالخا لـیاضف  تـالامک و  لیـصحت  رد  اـهنت  ار  تداعـس  هار  تهج  نیمه  هب  تـشاد و  دـهاوخن  ناـسنا  تداعـس  رد  يرثا  نیرتـکچوک 

هدولآ دراد و  طابترا  يدام  ندب  نیا  اب  حور  ات  تسین و  نکمم  ناهج  نیا  رد  ناسنا  يارب  لماک  تداعـس  دندوب  دـقتعم  هکلب  دنتـسنادیم ؛
، دسرب قلطم  تداعس  هب  تسا  نکمم  دش  ادج  ندب  زا  هک  یماگنه  اهنت  تسا ، مورحم  یقیقح  تداعس  زا  تسا  ینامسج  تارودک  هب 
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26 ص :
. دندوب انتعایب  نآ  هب  تبسن  دندزیم و  اپِتشپ  يدام  روما  مامت  هب  تداعس  هب  لوصو  هار  رد  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  و 

فرظ کی  هب  وا  ندرک  تعانق  و  قاـتا ، هناـخ و  ياـجب  مخ !»  » کـی رد  وا  ندرک  یگدـنز  نویبلک و  فورعم  میکح  سناـجوید ، تـالاح 
نامه وا  دروخیم ، بآ  رهن  زا  دوخ  تسد  اب  یسک  درک  هدهاشم  يزور  دنیوگیم  یتح  تسا ؛ روهشم  یگدنز ، لیاسو  مامت  زا  يروخبآ 

! تخادنا رود  هب  مه  ار  فرظ  کی 
دننادیم و يدام  ذیاذل  زا  طرـش  دیقیب و  يرادربهرهب  رد  ًارـصحنم  ار  تداعـس  هک  دنتـسه  اهتـسیل » ایـسناتسیزگا   » هدیقع نیا  لباقم  هطقن 

! دننکیم موکحم  دریگ ، رارق  هار  نیا  رس  رب  یعنام  هنوگره 
دویق و مامت  اًلمع  دـنوریم و  شیپ  نونج  دحرـس  ات  هار  نیا  رد  دـنرادنپیم و  يداـم  تّذـل  قیرط  زا  طـقف  ار  قلطم  یتخبـشوخ  اـهیزگا » »

! دنراذگیم اپ  ریز  نآ  هب  لوصو  رطاخب  ار  یقالخا  یعامتجا و  بادآ 
دراذـگ بتکم »  » ناوتیمن تسا - شرتسگ  لاح  رد  اههدزبرغ  اهیبرغ و  نایم  رد  زورما  هناتخبدـب  هک  ار - رکفت  زرط  نیا  مان  تسا  یهیدـب 
بتکم لاـثما  یطارفا  ياـهبتکم  ربارب  رد  یلمعلاسکع  ار  نآ  ناوتیم  تسه  هچره  یلو  تسا ؛ یناور  يراـمیب  نایذـه و  عوـن  کـی  هکلب 

. تسناد دناهتفرگ ، هدیدان  یلکب  تداعس  هلأسم  رد  ار  یمسج  ياههبنج  هک  نویبلک » »
مه ار  تداعس  نیاربانب  هتفای ، لیکـشت  تمـسق  ود  ره  زا  وا  دوجو  تقیقح  هکلب  تسین ، حور  ای  مسج  اهنت  ناسنا  هک  اجنآ  زا  هنایم : بتکم 
وا تداعس  نمضتم  دشاب  هتشاد  هجوت  ناسنا  دوجو  زا  تمسق  کی  هب  اهنت  هک  ياهمانرب  ره  ًاملـسم  دنک و  وجتـسج  تمـسق  ود  ره  رد  دیاب 

تایعقاو  اب  نوچ  دوب  دهاوخن 

؟ دراد یحور  هبنج  طقف  تداعس  www.Ghaemiyeh.comایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :
. درک شومارف  دیابن  ار  ینعم  حور و  ندوب  همدقملايذ  هدام و  مسج و  یتامدقم  هبنج  اهتنم  دنکیمن ؛ قیبطت  یجراخ 

ار بتکم  نیا  يراکشآ  روطب  مالسا  یلاع  تامیلعت  دناهدوب و  بتکم  نیا  رادفرط  وا  ناوریپ  و  وطسرا »  » لوا ملعم  نانوی ، هفـسالف  نایم  رد 
سکعنم ام  گرزب  نایاوشیپ  تانایب  نآرق و  زا  يددعتم  تایآ  رد  تقیقح  نیا  تسا . هدومن  حرط  نآ  يارب  ياهزات  لوصا  هدرک و  تیوقت 

: دوشیم هصالخ  ریز  تایآ  رد  هنیمز  نیا  رد  مالسا  راعش  تسا و 
اِنقَو ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْالا  ِیفَو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ٍقالَخ * ْنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  َُهلامَو  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَف  )

(1)( ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللاَو  اُوبَسَک  اّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوا  ِراّنلا * َباذَع 
هب اراگدرورپ ! دنیوگیم : یـضعب  دنرادن و  ياهرهب  ترخآ  رد  یلو  نک ، اطع  یکین )  ) ایند رد  ام  هب  ادنوادخ ! دنیوگیم : مدرم  زا  یـضعب 

بیـصن دوخ  ياعد ) و   ) راک زا  اهنآ  راد ! هاگن  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  و  اـمرف ! تمحرم  یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اـطع  یکین  اـیند  رد  اـم 
. تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  دنراد و  ياهرهبو 

تـسا کیدزن  مه  هب  يردقب  مسج  حور و  یگتـسویپ  هطبار و  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  اًلماک  اهثحب  هنوگنیا  رد  نآ  هب  دـیاب  هک  ياهتکن 
. ددرگیم راکشآ  يرگید  رد  شرثا  ود ، نآ  زا  یکی  رد  فارحنا  هنوگره  هک 

یقالخا  تافارحنا  زا  یتمسق  هک  هدرک  تباث  زورما  يواکناور  ملع 

ات 202. هیآ 200  ( 2 هرقب ( هروس  - 1
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28 ص :
. تسا يدام  یمسج و  زیارغ  حیحص  عابشا  مدع  دولوم  يرکف ، و 

يارب یگرزب  لکـشم  اههدـقع  هنوـگنیا  دـننکیم . ییاـمندوخ  یحور  ياههدـقع  تروـصب  هشیمه  هدز  سپاو  هتفوکرـس و  زیارغ  لاـیما و 
رـسیم ًالومعم  دـنراد ، سوفن  تیبرت  يار  قـالخا  نادنمـشناد  هک  یقرط  زا  اههدـقع  نیا  ندوشگ  هار  دـنروآیم و  دوجوب  قـالخا  ياـملع 

. ددرگ عابشا  یحیحص  تروصب  یمسج  زیارغ  ینعی  دوش  هجلاعم  هدمآ  دوجوب  هک  یهار  نامه  زا  دیاب  هکلب  تسین ،
اـهتیمورحم و نآ  لـماع  دنتـسه و  هـلیذر  تافـص  زا  نآ  دـننام  هـنیک و  ربـکت ، دـسح ، سرت ، ینیبدـب ، هـب  ـالتبم  هـک  یـصاخشا  دنرایــسب 
هک تسا  مزال  یحور  نایبرم  قالخا و  نادنمـشناد  ماـمت  رب  زورما  اذـل  تساـهنآ . یمـسج  زیارغ  زا  یکی  حیحـص  عابـشا  رد  یگدروخرس 

. دندرگ زوریپ  دوخ  راک  رد  ات  دنریگب  رظن  رد  رگیدکی  هارمه  ود  ره  ار  یحور  یمسج و  عضو  یقالخا ، ياهیرامیب  نامرد  يارب 
: دیوگیم ًاحیرص  هدرک و  یسررب  زین  ار  ساسح  هلأسم  نیا  دوخ  فاکشوم  رظن  اب  مالسا 

(1)« اْینُّدلا ِةویَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخا  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  »
يارب ایند  یگدنز  رد  اهنیا  وگب : تسا ! هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب :

هک  تسا  یناسک 

هیآ 32. ( 7 فارعا ( هروس  - 1
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29 ص :
. دناهدروآ نامیا 

: میناوخیم مالسلا  هیلع  یلع  راصق  تاملک  رد  و 
(1)« ُلُمْجَیَو ُّلِحَی  امِیف  اِهتََّذل  َْنَیبَو  ِهِسْفَن  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌۀَعاسَو  ُهَشاعَم  ُّمُرَی  ٌۀَعاسَو  ُهَّبَر  اهِیف  یِجاُنی  ٌۀَعاسَف  ٍتاعاس : ُثالَث  ِنِمْؤُْمِلل  »

يرگید تمسق  دیامنیم ؛ شراگدرورپ  اب  تاجانم  فرص  ار  یتمـسق  دنکیم : میـسقت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  یگدنز  تاعاس  نمؤم  ناسنا 
. دنسپلد لالح و  ياهتذل  زا  يریگهرهب  يارب  موس  تمسق  و  دریگیم ؛ راک  هب  شیگدنز  شاعم و  حالصا  قیرط  رد  ار 

: دوشیم هدید  زین  هلمج  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  و 
« ِتاعاّسلا ِِرئاس  یلَع  ٌنْوَع  َِکلذَو  »

«. تساهتمسق ریاس  هب  کمک  ورین و  هیام  ریخا  تمسق  نیا  «و 

یعامتجا يدرف و  قالخا 

هراشا

اًلـصا یعامتجا  رگا  هک  يروطب  دـنکیم  نارگید  اب  ناسنا  یعامتجا  صاخ  تابـسانم  هب  تشگزاب  یقـالخا  لوصا  ماـمت  دـندقتعم  یـضعب 
ًالوصا قـالخا » ، » درکیم یگدـنز  نارگید  دوجو  زا  ربخیب  درف ، ره  تسیزیم و  نارگید  زا  ادـج  اًـلماک  یناـسنا  ره  تشادیمن و  دوجو 
یلیاسم زا  همه  اهنیا  لاثما  لخب و  تواخـس و  تفع ، روج ، تلادـع و  نظ ، نسح  ربکت ، عضاوت و  دـسح ، هطبغ و  اریز  تشادـن ، یموهفم 

عامتجا  رد  طقف  طقف و  هک  تسا 

هرامش 390. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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30 ص :
. دوب دهاوخ  هارمه  قالخا  ياهنم  ناسنا  اب  عامتجا  ياهنم  ناسنا  نیاربانب  دراد . موهفم  نارگید  اب  ناسنا  دروخرب  و 

نانچ دراد ، یگتسب  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  اب  یقالخا  لئاذر  لئاضف و  زا  يرایـسب  هک  درک  فارتعا  دیاب  هکنیا  نیع  رد  ام  هدیقع  هب  یلو 
اهنت ناسنا  کی  دروم  رد  دنراد و  يدرف  هبنج  طقف  هک  دنتسه  یقالخا  لئاسم  زا  يرایسب  اریز  دشاب ، هتـشاد  تیمومع  هلأسم  نیا  هک  تسین 

هب درف  کی  ندیـسر  هار  رد  یلبنت  ای  شـشوک  اهدـماشیپ ، ربارب  رد  سرت  ای  تعاجـش  بئاصم ، رب  عزج »  » ای ربص »  » اًلثم دـنقداص . اًـلماک  زین 
ياملع هک  روما - نیا  لاثما  وا و  ناـیاپیب  ياـهتمعن  ربارب  رد  نارفک  اـی  رکـش  ناـهج ، راگدـیرفآ  هب  تبـسن  هجوت  اـی  تلفغ  دوخ ، فدـه 
هرابرد دشاب و  هتـشاد  يدرف  هبنج  دـناوتیم  دناهدرمـش - یقالخا  لئاذر  ای  لئاضف  ءزج  دـناهدومن و  ثحب  نآ  زا  یقالخا  بتک  رد  قالخا 

. دنک قدص  زین  دراد  عامتجا  زا  ادج  اًلماک  یگدنز  هک  درف  کی 
هنزو یعاـمتجا  قـالخا  هـک  تسادـیپ  هتفگاـن  یلو  ددرگیم ؛ نـشور  یعاـمتجا » قـالخا   » و يدرف » قـالخا   » هـب قـالخا  میـسقت  اـجنیا  زا 
دروم رد  یهجوت  لباق  مهس  زین  يدرف  قالخا  هچرگا  دنزیم  رود  نآ  روحم  رب  رتشیب  ناسنا  تیـصخش  دراد و  قالخا  ملع  رد  يرتنیگنس 

. دراد دوخ 

گرزب هابتشا 

يریگهرانک عامتجا  زا  سوفن  تیبرت  قالخا و  بیذهت  يارب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  دراد  ترورـض  نآ  رکذ  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 
لیان  گرزب  فده  نیا  هب  دنناوتیم  رتهب  هار  نیا  زا  دننکیم  روصت  دنیارگیم و  اوزنا  هب  هدرک و 
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31 ص :
رانکرب يدسافم  زا  ار  اهنآ  هچرگ  لمع  نیا  دنربیم و  نیب  زا  ار  یعامتجا  قالخا  عوضوم  عقاو  رد  اهنآ  اریز  دنهابتـشا ، رد  تخـس  دـنوش 

یسنج تلآ  دوخ ، ینارتوهش  اشحف و  كرت  يارب  یـسک  هک  دنامیم  نیا  هب  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  تلیـضف  عقاو  رد  نیا  یلو  درادیم ،
. دوب دهاوخن  وا  يارب  یتلیضف  نیا  یلو  دوشیمن  یتفعیب  هدولآ  يدرف  نینچ  هک  تسا  تسرد  دنک ، عطق  ار  دوخ 

، مدرم هب  ینیبدـب  یقلخ ، جـک  دـننام  ار  یقالخا  دـسافم  هتـشر  کی  عاـمتجا  زا  يریگهشوگ  اوزنا و  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  هتـشذگ  نیا  زا 
. دش دهاوخ  ناونع  ًاحورشم  هناگادج  یثحب  رد  هک  دنکیم  داجیا  ناسنا  رد  دنوادخ  ریدقت  هب  نظ  ءوس  رورغ ، بجع و 

لد رد  ار  یقالخا  لوصا  تیاعر  هدرک و  قیوشت  گرزب ) ياهرهـش  « ) مظعا داوس   » یتح یعامتجا و  یگدـنز  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا  اذـل 
. دنکیم هیصوت  ناسنا  هب  عامتجا 

یقالخا تافارحنا  نامرد  هار 

نآ عقوم  نونکا  دـش و  هداد  تسد  هب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  اب  نآ  دـنویپ  نآ و  تیمها  قالخا و  ملع  فدـه  هرابرد  یتایلک  اجنیا  ات 
: دراد ار  موزل  لامک  هتکن  ود  رکذ  اجنیا  رد  اما  میزادرپب ؛ یقالخا » لئاذر   » نامرد هار  و  یقالخا » تاکلم   » تایئزج یسررب  هب  هک  هدیسر 

هراشا هک  روطنامه  یقالخا  تافارحنا  اریز  درک ، دیاب  رامیب  کی  هلماعم  دنتسه ، یقالخا  تافارحنا  راتفرگ  هک  یناسک  اب  هشیمه  لوا : هتکن 
یمسج  ياهیرامیب  أشنم  یهاگ  هک  تسا  یحور  يرامیب  عون  کی  تقیقح  رد  دش 
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32 ص :
. دریگیم همشچرس  یمسج  ياهیرامیب  زا  یهاگ  سکعب  ای  دوشیم و  مه 

. مییامن تیاعر  زین  تمسق  نیا  رد  مینکیم  تیاعر  یمسج  ياهیرامیب  نامرد  رد  هک  ار  یلوصا  نامه  دیاب  نیاربانب 
: میریگیم رظن  رد  ار  لصا  هس  هشیمه  اهیرامیب ، نامرد  رد  مود : هتکن 

. يرامیب عون  صیخشت  - 1
. يرامیب شیادیپ  لماوع  صیخشت  - 2

. يرامیب نامرد  هار  - 3
- تسا یناسآ  راک  ًاتبسن  یمسج  ياهیرامیب  رد  عوضوم  نیا  هتبلا  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  راثآ  میالع و  زا  ًابلاغ  يرامیب  عون  صیخـشت  يارب 

تافارحنا هک  دوشیم  رایـسب  اریز  تسا ، ياهدـیچیپ  هداعلاقوف  عوضوم  یقالخا  لئاسم  رد  یلو  یلعف - تاـناکما  لـیاسو و  اـب  ًاـصوصخم 
هک دوشیم  هدـید  تسا  یقالخا  ياهیرامیب  زا  عون  دـنچ  نتخیمآ  لولعم  هک  یتارهاـظت  اـی  دـنراد ، یهباـشم  میـالع  تارهاـظت و  یقـالخا 

یسررب تقد  هلصوح و  اب  ار  ملع  نیا  دیاب  نارگید  ای  دوخ  نامرد  يارب  حور  بیبط  قالخا و  ملاع  اذل  و  ددرگیم ، لکـشم  نآ  صیخـشت 
. دنک

يانبریز هک  یکدوک  نارود  قباوس  ًاصوصخم  فرحنم - صخـش  یگدـنز  هقباس  ًالومعم  دـیاب  يرامیب  شیادـیپ  لماوع  صیخـشت  يارب  و 
یـسررب اًلماک  ار  وا  ییایفارغج  هقطنم  راک و  لغـش و  یعامتجا و  یگداوناخ و  طـیحم  نینچمه  و  دـهدیم - لیکـشت  ار  ناـسنا  تیـصخش 

اریز تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  تثارو  لماع  یتح  دروآ ، تسدـب  تسا  هدـش  یقالخا  يراـمیب  نیا  زورب  ثعاـب  هک  یلماوع  هدرک و 
هبنج  یهاگ  یمسج ) ياهیرامیب  دننام   ) دب قالخا 
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33 ص :
. دراد یثوروم 

ربص و اب  دیاب  دشاب ، هتشذگ  اهنآ  رمع  زا  اهتدم  هدمآرد و  نمزم  تروص  هب  اهنآ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یقالخا  دسافم  نامرد  يارب  و 
دشاب یضراع  یحطس و  تلاح  کی  رگا  یلو  دش ، هتـسخ  دیابن  زگره  تدم  لوط  زا  تخادرپ و  نآ  نامرد  هب  تبقارم  تقد و  هلـصوح و 

. دوب دهاوخ  ریذپنامرد  يرتهاتوک  تدم  رد 
هدولآ دوز  مه  لوا  هتـسد  اریز  تسا ، نالاسگرزب  حالـصا  زا  رتناسآ  بتارم  هب  ناکدوک  ناناوج و  یقالخا  دـسافم  حالـصا  لیلد  نیمه  هب 

. دنریذپیم نامرد  دوز  مه  دنوشیم و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1)« ٍْریَخ ِّلُک  یلا  ُعَرْسا  ْمُهَّناَف  ِثادْحْالِاب  َْکیَلَع  »
. دناهدامآ یکین  ره  عیرس  شریذپ  يارب  هک  نک  هجوت  ناناوج  هب 

قالخا تشادهب 

و ینامرد » بط  : » ددرگیم میـسقت  شخب  ود  هب  تقیقح  رد  زورما  بط  هک  تسا  نیا  دراد  ترورـض  اـجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  يرگید  هتکن 
ندرب نیب  زا  اهیرامیب و  ندـمآ  دوجوب  زا  يریگـشیپ  تشادـهب ، بط  زا  روظنم  اـما  تسا ؛ نشور  یناـمرد  بط  زا  روظنم  تشادـهب .» بط  »

تشادهب  تسا ، نآ  نامرد  زا  رتناسآ  بتارم  هب  يرامیب  شیادیپ  زا  يریگولج  هک  اجنآ  زا  تسا و  نآ  لماوع 
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34 ص :
. دوشیم نآ  فرص  ینیگنس  ياههجدوب  اذل  دراد و  تاعامتجا  تشونرس  دارفا و  تایح  رد  ياهداعلاقوف  تیمها 

یقالخا تافارحنا  ناکمالایتح  هک  درک  يراک  دـیاب  نیاربانب  تسا ، دوجوم  شخب  ود  نیمه  ًانیع  یحور  ياهیرامیب  یقالخا و  لـیاسم  رد 
: دوش تیاعر  ریز  روما  دیاب  فده  نیا  ماجنا  يارب  دیشوک و  نارگید  دوخ و  قالخا  تشادهب  رد  مزال  ریبادت  ذاختا  اب  دیاین و  شیپ 

كوکشم  مومسم و  ياهترشاعم  كرت  - 1
رد ًاصوصخم  رادریگاو  يرـسم و  ياهیرامیب  دـننام  ًانیع  دـیآیم و  دوجوب  ترـشاعم  قیرط  زا  ملـسم  روطب  یقالخا  تاـفارحنا  زا  يرایـسب 
رد دشاب ، هدامآ  نارگید  قالخا  شریذـپ  يارب  یحور  هنیمز  نآ  دـننام  نامیا و  یتسـس  ای  تامولعم  یمک  ای  نس  یمک  رثا  رب  هک  يدراوم 

. تسا ياهدنشک  کلهم و  ّمس  دساف  دارفا  اب  ترشاعم  دراوم  نیا 
. دنکیم رییغت  یگدنز  ریسم  دوشیم و  ضوع  یلکب  ترشاعم  رثا  رب  ناسنا  تشونرس  هک  هدش  هدید  رایسب 

هاگن وا  نیـشنمه  قیفر و  هب  دیاب  سکره  ییاسانـش  يارب  دناهتفگ : هک  تسا  دایز  يردـقب  ناسنا  تیـصخش  نتخاس  رد  ترـشاعم  تاریثأت 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  درک ،

(1)« ِِهئاطَلُخ یلا  اوُرُْظناَف  ُهَنیِد  اُوفِْرعَت  َْملَو  ُهُْرما  ْمُْکیَلَع  َهَبَتْشا  ِنَم  »
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35 ص :
. دینک شناتسود  هب  هاگن  دیتسنادن ، ار  وا  نید  دش و  مهبم  امش  رب  وا  عضو  هک  یسک 

: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
(1)« ِِهنیِرَقَو ِِهلِیلَخ  ِنیِد  یلَع  ُءْرَْملا  »

. تسا شیوخ  نیشنمه  تسود و  نید  رب  ناسنا 
هب رابخا  رد  نآ  زا  دنکیم و  مک  رظن  رد  ار  ءوس  قالخا  لامعا و  حبق  فیعـض و  ار  صیخـشت  سح  کیرات و  ار  حور  نادـب  اب  ترـشاعم 

: دیامرفیم مرکا  ربمغیپ  تسا . هدش  ریبعت  لد » ندرم  »
(2)« ٍفَْرتُم ٍِّینَغ  ُّلُک  َلاق : یتْوَْملا  اَمَو  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َُهل : َلیِقَف  یتْوَْملا  ُۀََسلاُجم  َو  َبُولُْقلا ... َْنتُِمی  ٌَعبْرا  »

فارسا ِنادنمتورث  دومرف : دننایک ؟ ناگدرم  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  ناگدرم ، اب  ینیشنمه  هلمج  زا  دناریمیم ... ار  بلق  زیچ  راهچ 
. راک

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دنکیم . نیبدب  همه  هب  ار  ناسنا  دزیگنایم و  رب  ناسنا  رد  ار  ینیبدب  سح  نادب  اب  ترشاعم 
(3)« ِرایْخْالِاب ِّنَّظلا  َءوُس  ُثِرُوت  ِرارْشْالا  ُۀََسلاُجم  »

. دوشیم ناکین  هب  ینیبدب  بجوم  نادب  اب  ینیشنمه 
یتح  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  مهم  يردقب  ترشاعم  عوضوم  هصالخ ،

.375 یفاک 2 / ینیلک ، - 1
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36 ص :
. درادیم رذح  رب  نادب  اب  ترشاعم  زا  ار  شربمغیپ 

تیصخش بسک  لد و  ندرک  هدنز  یقالخا و  لئاضف  شرورپ  بیذهت و  تیبرت ، لیاسو  نیرتمهم  زا  یکی  ناکین  اب  ترـشاعم  سکعب  یلو 
. تسا

: دیامرفیم دیجم  نآرق  دهدیم . ناکین  رایخا و  اب  ترشاعم  عوضوم  هب  تبسن  یناوارف  تیمها  مالسا 
اْنلَفْغا ْنَم  ْعُِطت  َو ال  اْینُّدلا  ِةویَْحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  الَو  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلاَو  ِةوَدَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو 

(1) ًاطُُرف ُهُْرما  َناکَو  ُهیوَه  َعَبَّتاَو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق 
دوخ نامشچ  ایند ، ياهرویز  رطاخب  زگره  و  دنبلطیم ! ار  وا  ياضر  اهنت  دنناوخیم و  رصع  حبص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب 

دـندرک و يوریپ  سفن  ياهـسوه  زا  هک  اهنامه  نکم ؛ تعاطا  میتخاس  لفاغ  دوخ  داـی  زا  ار  ناـشبلق  هک  یناـسک  زا  و  ریگم ! رب  اـهنآ  زا  ار 
. تسا یطارفا  ناشیاهراک 

: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
(2)« ِساّنلا ِمارِک  ََطلاخ  ْنَم  ِساّنلا  ُدَعْسا  »

طیحم حالصا  - 2 دنک . ترشاعم  راوگرزب  کین و  مدرم  اب  هک  تسا  یسک  نآ  رتدنمتداعس  همه  زا 
شیازفا ار  یقالخا  دـسافم  هب  يالتبا  رطخ  تسا - دایز  قالخا  داـسف  هاـنگ و  هب  رهاـظت  نآ  رد  هک  یطیحم  ًاـصوصخم  هدولآ - ياـهطیحم 

نیا  دهدیم و 

هیآ 28. ( 18 فهک ( هروس  - 1
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37 ص :
هب رهاظت  زا  يریگولج  طیحم و  دسافم  اب  هزرابم  دراد  قالخا  تشادهب  هبنج  هک  یتامادقا  زا  یکی  اذل  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  کی 

. تسا داسف  هانگ و 
رهاظت تسا . نآ  زا  ترفن  ناسنا و  رظن  رد  هانگ  داسف و  تمظع  تیمها و  قالخا ، داسف  هانگ و  هب  یگدولآ  عناوم  نیرتمهم  زا  یکی  ًالوصا 

. دزاسیم هدامآ  نآ  نتفریذپ  يارب  ار  حور  دهاکیم و  نآ  ترفن  زا  دنکیم و  مک  اهرظن  رد  ار  نآ  تیمها  ناهانگ  یقالخا و  دسافم  هب 
: ددرگ ماجنا  ماع  ألم  رد  تیعمج و  روضح  رد  تازاجم  هدش  هداد  روتسد  اهرظن ، رد  هانگ  تیمها  دیدجت  يارب  مالسا  رد  اذل  و 

(1)( َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْشَْیلَو  )
. دننک هدهاشم  نانمؤم  زا  یعمج  دیاب  ار  راکانز ) درم  نز و   ) ود نآ  تازاجم 

. ددرگ میمرت  دوب  هدش  هتسکش  هک  يدس  نیا  و  دوش ، دیدجت  اهرظن  رد  هانگ  تیمها  هلیسو  نیا  هب  ات 
هداد رارق  صخـش  مارتحا  کته  بجوم  ار  قسف  هب  رهاجت  يرد و  هدرپ  هدـش و  لئاق  یناوارف  تیمها  داـسف  هاـنگ و  هب  رهاـجت  يارب  مالـسا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .
(2)« َُهل َۀَمْرُح  الَف  ِهِقْسِِفب  ُقِساْفلا  َرَهاج  اذا  »

. دوشیم بلس  وا  مارتحا  دنک  هانگ  هب  رهاجت  راک  هنگ  هک  یماگنه 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیآ 2. ( 24 رون ( هروس  - 1
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38 ص :
(1)« ِقْسِْفلِاب ُِنْلعُْملا  ُقِساْفلا  ُِرئاْجلا و  ُمامْالا  َو  ٍعِدَْتبُم  ًيوَه  ُبِحاص  ٌۀَمْرُح : ْمَُهل  َْسَیل  ٌۀَثالَث  »

. هانگ هب  رهاظتم  راک  هنگ  ملاظ و  ياوشیپ  رازگتعدب ، دنرادن : مارتحا  سکهس 
عونمم مالـسا  رظن  زا  دوشیم  داسف  شریذـپ  يارب  طیحم  یگدامآ  رکف و  یگدولآ  بجوم  هک  اشحف  داسف و  هب  طوبرم  بلاطم  لـقن  یتح 

. دشابیم
: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(2)« ُهَلِمَع ْنَمَک  َناک  ُهاْشفاَف  ًاْریَخ  َعِمَس  ْنَمَو  اهاتا ، ْنَمَک  َناک  اهاْشفاَف  ًۀَشِحاف  َعِمَس  ْنَم  »
شاف دونـشب و  ار  یکین  راک  هک  یـسک  هداد و  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دزاس  شاف  ار  نآ  دونـشب و  ار  یتشز  راک  هک  یـسک 

. تسا هدروآ  اجب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  دزاس 
یقالخا تافارحنا  زا  يریگـشیپ  لیاسو  زا  یکی  نآ ، هب  رهاظت  داسف و  رـشن  زا  يریگولج  مومـسم و  هدولآ و  ياهطیحم  حالـصا  هصـالخ ،

. ددرگ نارگید  ای  دوخ  یقالخا  لماک  حالصا  هب  قفوم  ناسنا  تسا  نکمم  رتمک  نآ  نودب  تسا و 
یگدولآ زا  درک و  كاپ  ار  یگدنز  طیحم  درب و  نیب  زا  ار  برکیم  هب  هدولآ  زکارم  دیاب  یمسج  ياهیرامیب  اب  هزرابم  يارب  هک  روطنامه  و 

. درک كاپ  قالخا  فارحنا  لیاسو  هب  یگدولآ  زا  ار  یعامتجا  یگدنز  طیحم  دیاب  دومن ؛ يریگولج  نآ  لاثما  اذغ و  بآ و  اوه ،

هحفص 605 كردم ، نامه  - 1
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39 ص :
هدولآ  ياهطیحم  زا  رارف  ترجاهم و  - 3

میب دشاب و  هتشادن  ناکما  طیحم  حالصا  یللع  هب  رگا  یلو  داد ؛ جرخ  هب  دیاب  ار  شـشوک  رثکادح  دساف  هدولآ و  ياهطیحم  حالـصا  يارب 
، دـشاب هتـشاد  دوجو  تسه  نآ  هب  ترجاـهم  ناـکما  هک  يرتملاـس  طـیحم  ددرگ و  یگدوـلآ  بجوـم  طـیحم  نآ  رد  ندـنام  هک  دور  نآ 

. تسین ترجاهم »  » زج ياهراچ 
طیحم زا  یطیارـش  ناـنچ  رد  دـندنمهقالع ، دوخ  تمالـس  هب  هک  يدارفا  هک  دوشیم  هدـید  ینامـسج  ياـهیرامیب  رد  زین  عوضوم  نیا  ریظن 

. دننکیم ترجاهم  ًاروف  هدولآ 
ربمغیپ ترجاهم  دهدیم . لیکشت  ار  مالـسا  خیرات  نیتسخن  هیاپ  هک  تسا  نیا  بلاج  دراد و  یـصاخ  تیمها  مالـسا  رد  ترجاهم »  » هلأسم

نامیا و رشن  يارب  رتدعاسم  طیحم  کی  هب  دعاسمان  هدولآ و  طیحم  کی  زا  رارف  زج  هنیدم  هب  هکم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
. دوبن تلیضف ،

يرگید هنومن  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامرف  قبط  هشبح ، نیمزرس  هب  هکم  زا  نیتسار ، ناناملـسم  زا  یهورگ  ترجاهم 
. دوب عوضوم  نیا  زا 

، دوشیم هدـید  نانآ  هرابرد  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  دـنراد و  مالـسا  خـیرات  رد  ياهداـعلاقوف  تیمها  زاـیتما و  مالـسا  ردـص  نیرجاـهم 
. دزاسیم نشور  ار  عوضوم  تیمها  هک  هدش  دراو  ملاس  طاقن  هب  كرش ، هانگ و  هب  هدولآ  طاقن  زا  ترجاهم  هنیمز  رد  يددعتم  ثیداحا 

هیآ  لیذ  رد  نایبلاعمجم »  » ریسفت رد 
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40 ص :
(1)( ًۀَعَسَو ًارِیثَک  ًامَغاُرم  ِضْرْالا  ِیف  ْدِجَی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَمَو 

. دباییم نیمز  رد  ياهدرتسگ  ناوارف و  نما  ياهاج  دنک ، ترجه  ادخ  هار  رد  هک  یسک 
: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  زا 

(2)« ٍدَّمَُحمَو َمیِهاْربا  َقِیفَر  َناکَو  َۀَّنَْجلا  َبَجْوَتْسا  ِضْرْالا  َنِم  ًاْربِش  َناک  ْناَو  ٍضْرا  یلا  ٍضْرا  ْنِم  ِِهنیِِدب  َّرَف  ْنَم  »
تشهب ّقحتـسم  دنک ، ترجاهم  دشاب - نیمز  زا  بجو  کی  هزادنا  هب  هچرگا  رگید - نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  دوخ  نییآ  يارب  هک  یـسک 

. دوب دهاوخ  رجاهم ) گرزب  ربمایپ  ود   ) دمحم میهاربا و  نیشنمه  ددرگیم و 
هلمج  زا  بلطم  دیکأت 

؛ ًاْربِش َناک  ْناَو  »
مادقا ود  ره  هک  تسا  نیا  هطساوب  نأشلامیظع  ربمغیپ  ود  نیا  اب  تبحاصم  تقافر و  و  دوشیم ، نشور  دشاب » بجو  کی  هزادنا  هب  هچرگا 

یلص مالسا  ربمایپ  و  درک ، نیطسلف  ماش و  گنهآ  دوب  نایدورمن  ناتـسرپتب و  زکرم  هک  ِلباب  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دندومرف ، ترجه  هب 
. هنیدم هب  هکم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هیآ  لیذ  رد  میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  رد 

(3)( ِنوُُدبْعاَف َياّیاَف  ٌۀَعِساو  یِضْرا  َّنا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  )
. دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسا ، عیسو  نم  نیمز  دیاهدروآ ! نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا 

هیآ 100. ( 4 ءاسن ( هروس  - 1
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41 ص :
: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا 

« ٌۀَعِساو یِضْرا  َّناَف  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکُوِنتْفَی  ْنا  ْمُهوُُمتْفِخ  ْناَف  ِكُولُْملا  َنِم  ِقْسِْفلا  َلْها  اوُعیُِطت  «ال 
عیـسو و نم  نیمز  اریز  دینک ) ترجاهم   ) دـنزاس فرحنم  ناتکاپ  نییآ  زا  ار  امـش  دیـسرتیم  رگا  دـینکن و  يوریپ  راک  هنگ  نارادـمامز  زا 

. تسا هداشگ 
ترجاهم عون  کی  زین  اهنیا  لاثما  هّیبنجا و  اب  تولخ  مدع  هدش و  دراو  مالسا  تاروتسد  رد  هک  هانگ  تیصعم و  سلاجم  رد  تکرـش  مدع 

هب ندـشن  هدولآ  یقالخا و  دـسافم  تیارـس  زا  يریگولج  يارب  ًاملـسم  ددرگیم و  بوسحم  رطخ  هاگـشزغل و  تیـصعم و  هقطنم  زا  هاتوک 
. دشابیم هانگ 

قالخا www.Ghaemiyeh.comتشادهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :

قالخا www.Ghaemiyeh.comتشادهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

امدق رظن  زا  قالخا  هناگراهچ  لوصا  - 2

هراشا

داقتنا یسررب و  * 
دب کین و  قالخا  شجنس  يارب  سایقم  * 

قالخا  رد  يریگهشوگ  اوزنا و  رثا  * 
« ترشاعم  » و اوزنا »  » نارادفرط لیالد  * 

تسا  زیاج  نآرد  اوزنا  هکییانثتسا  دراوم  * 
( جیاتن اههزیگنا و  یسررب   ) ای هبساحم »  » و هبقارم » * »
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45 ص :

امدق رظن  زا  قالخا  لوصا 

رد لامجا  روطب  اهنآ  ياهثحب  ریـسم  مینارذـگب و  رظن  زا  ار  نف  نیا  ناگرزب  راکفا  هچیرد  زا  قالخا  ملع  لوصا  زا  ییامنرود  دـیاب  تسخن 
. دریگ رارق  یسررب  تقد و  دروم  ملع  نیا 

: دناهدرک هصالخ  لصا  راهچ  رد  ار  یقالخا  لیاضف  لوصا  قالخا ، ياملع 
. تمکح - 1

. تفع - 2
. تعاجش - 3

. تلادع - 4
یقالخا لئاذر  بیترت  نیا  هب  و  زیارغ ، یناسفن و  ياوق  طیرفت  طارفا و  نایم  رد  تسا  یطـسو  دح  لصا  راهچ  نیا  زا  کیره  دندقتعم  اهنآ 

: بیترت نیا  هب  دناهدرک  رکذ  هلیذر  تفص  ود  یتلیضف  ره  ربارب  رد  اذل  دنراد و  رارق  اهنآ  فرط  ود  رد 
هزبرج  » طارفا فرط  رد  نآ  لـباقم  رد  و  تسه ؛ هک  ناـنچنآ  تاـیعقاو  كرد  صیخـشت و  رد  لادـتعا  زا  تـسا  تراـبع  هـک  تـمکح  - 1

ینعی  ءاهدو »
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طیرفت فرط  رد  و  حیحــص ، تاـیرظن  رب  تاـبث  مدـع  ندرک و  تاکیکــشت  تـالامتحا و  رب  هـیکت  كاردا و  هوـق  هزادـنا  زا  شیب  تیلاـعف 

. تسا یندوک  و  تهالب » »
طارفا فرط  رد  نآ  لـباقم  هطقن  و  زیارغ ؛ لاـیما و  زا  حیحـص  يرادربهرهب  تاوهـش و  لاـمعا  رد  لادـتعا  زا  تسا  تراـبع  هـک  تـفع  - 2

. تسا دومخ »  » طیرفت فرط  رد  و  هرش ،» صرح و  »
لباقم هطقن  و  دیسرت ؛ دیابن  هچنآ  زا  ندیـسرتن  دیـسرت و  دیاب  هچنآ  زا  ندیـسرت  بضغ و  هوق  رد  لادتعا  زا  تسا  ترابع  هک  تعاجـش  - 3

. تسا سرت  و  نبُج »  » طیرفت فرط  رد  و  یکابیب ، و  رّوهت »  » طارفا فرط  رد  نآ 
هطقن و  تداعـس ؛ حالـصا و  هار  رد  اهنآ  حیحـص  لرتنک  لقع و  يورین  زا  بضغ  توهـش و  يورین  يوریپ  زا  تسا  ترابع  هک  تلادع  - 4

. تسا ملظ » لمحت  مالظنا و   » طیرفت فرط  رد  و  ملظ ،»  » طارفا فرط  رد  نآ  لباقم 
رتشیب هلحرم  کی  تسا  لادتعا  هطقن  طسو و  دح  هک  یقالخا  لئاضف  هک  یلاح  رد  هتـسناد  یهانتم  ریغ  ار  یقالخا  لیاذر  رظن  کی  زا  اهنآ 
ضرف هریاد  فارطا  رد  هک  یهاـنتمان  طاـقن  هب  هیبـشت  ار  لـئاذر  تسین و  رتـشیب  هطقن  کـی  هـک  هریاد  زکرم  هـب  هیبـشت  ار  نآ  اذـل  درادـن و 

. دناهدومن دنوشیم 
ود نایم  رد  ینحنم  جک و  طوطخ  هک  یلاح  رد  تسا ، یکی  هراومه  هک  دناهدرک  هطقن  ود  نایم  رد  میقتسم  طخ  هب  هیبشت  ار  نآ  زین  یهاگ 

. دشابیم تیاهنیب  هطقن 
: هدمآ رابخا  رد  نآ  فصو  هک  طارص »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  ناققحم  زا  رگید  یعمج  نیدلاریصن و  هجاوخ  یسوط ، ققحم  زا 

ُّدَحاَو ِْرعَّشلا  َنِم  ُّقَدا  »
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ِْفیَّسلا (1)؛ َنِم 

. تسا یقالخا » لادتعا   » نیمه تسا ،» رتزیت  ریشمش  زا  رتکیراب و  وم  زا 
نیا عضو  زا  یمسجت  تقیقح  رد  رگید  ناهج  عضو  نوچ  هک : دناهدرک  ریسفت  نینچ  ار  عوضوم  نیا  قالخا  ملع  ناگرزب  زا  رگید  یـضعب 

. دشاب هدوب  ایند  نیا  رد  یقالخا  تاکلم  لادتعا  نیمه  زا  یمسجت  طارص »  » نآ تسا  نکمم  دشابیم  ناهج 
***

؟ تسا هدمآ  تسدب  اجک  زا  هناگراهچ  لوصا  نیا  دید  دیاب  نونکا 
: تسا هوق  هس  ياراد  ناسنا  سفن  دنیوگیم : لاؤس  نیا  خساپ  رد  قالخا  ياملع 

. كاردا صیخشت و  هوق  - 1
(. هملک عیسو  ینعم  هب  « ) توهش  » رگید ترابع  هب  و  هبذاج »  » ای عفانم  بلج  هوق  - 2

«. بضغ  » رگید ترابع  هب  و  هعفاد »  » ای ررض  عفد  هوق  - 3
. دنوشیم هدیمان  تعاجش  تفع و  تمکح ، بیترت  هب  هک  دهدیم  لیکشت  ار  یقالخا  لئاضف  زا  یکی  هوق  هس  نیا  زا  کیره  لادتعا 

. ددرگیم لصاح  تلادع »  » دریگ رارق  كاردا  زیمت و  هوق  رایتخا  رد  بضغ  توهش و  هوق  ود  رگا  و 
یتلیضف  ییاهنت  هب  مادکره  روبزم  هناگهس  ياوق  لداعت  رگید ، ترابع  هب 
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اریز دوب ، دهاوخ  يرگید  تلیضف  تسا  كاردا »  » يورین زا  بضغ  توهش و  يورین  يوریپ  نامه  هک  رگیدکی  هب  اهنآ  بیکرت  یلو  تسا ،

یطلغ هار  رد  تسا  نکمم  تعاجـش  نیا  یلو  دـسرتیمن  تهج  نودـب  گنج  نادـیم  رد  اًلثم  دراد و  تعاجـش  ناـسنا  هک  دوشیم  رایـسب 
رد تعاجـش  نیا  رگا  اما  تسین  تلادع  یلو  تسه  تعاجـش  دروم  نیا  رد  شزرایب  تسپ و  ياهفدـه  رطاخب  گنج  دـننام  ددرگ  لامعا 

. دیآیم دوجوب  تلادع  دوش  هتخیمآ  تمکح  اب  دتفا و  راک  هب  ینالقع  یلاع و  فده  کی  هار 

داقتنا یسررب و 

زا یلاخ  یلو  دسریم  رظن  هب  بلاج  هچرگ  دش  حیرشت  قباس  ثحب  رد  دناهتفگ و  دب ) کین و   ) قالخا يارب  نیشیپ  نادنمشناد  هک  یلوصا 
: تسین یتالاکشا 

عون  » اًلثم دـسریم . رظن  هب  لکـشم  روبزم  هناگراهچ  لوصا  زا  یکی  رد  اـهنآ  نداد  رارق  هک  دوشیم  ادـیپ  یقـالخا  تاـکلم  زا  ياهراـپ  - 1
نیع رد  دشاب  لادتعا  دحرس  رد  یسک  تاوهـش  تسا  نکمم  اریز  داد  ياج  تفع »  » رد ناوتیم  تمحز  هب  ار  يراکادف » راثیا و  یتسود و 

تساهنآ نایز  هب  یضار  هن  دنکیم و  نارگید  قوقح  هب  زواجت  هن  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، هتشادن  مه  یتسود  عون  يراکادف و  راثیا و  لاح 
. درادن مه  يراکادف  راثیا و  لاح  نیع  رد  یلو 

. تساتود حیحص » صیخشت   » اب ینیبشوخ »  » اریز درمش ، تمکح »  » ءزج ناوتیمن  ار  ینیبشوخ »  » عوضوم نینچمه 
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راهچ ددع  هیاپ  رب  ار  ناهج  تاعوضوم  زا  يرایسب  لوصا  هک  دشاب  امدق  رکفت  زرط  لولعم  هناگراهچ )  ) یعابر میسقت  نیا  رب  رارـصا  دیاش 

و دندرکیم ، میسقت  عون  راهچ  هب  مه  ار  جازم  و  راهچ ، زین  ار  ندب  یبیکرت  ءازجا  و  دنتسنادیم ، زیچ  راهچ  ار  یلصا  رصانع  دنتـسنادیم و 
زورما هک  یلاح  رد  دـندوب ، لئاق  تعیبط  راهچ  زا  یکی  اهوراد  مامت  يارب  و  دنتـسنادیم ، يرامیب  راهچ  مه  ار  یمـسج  ياـهیرامیب  لوصا 

هب لیبق  نیمه  زا  زین  راهچ ، هب  کین  قالخا  لوصا  میسقت  تسین ؛ حیحص  هناگراهچ  ياهمیـسقت  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  ملـسم  ام  يارب 
. دسریم رظن 

رانک رد  یقالخا  تاکلم  اریز  تسین ، حیحص  نادنچ  ندرمش ، لئاذر  ءزج  ار  نآ  لباقم  هطقن  یقالخا و  لئاضف  لوصا  ءزج  ار  تمکح  - 2
دروـم رد  قـالخا » نسح   » ریبـعت اذـل  و  تاـکاردا ، اـب  هـن  تـسا ، زیارغ  فـطاوع و  لاـیما و  اـب  نآ  راکورـس  دراد و  رارق  كاردا  هاگتـسد 

. دسریمن رظن  هب  بسانم  ندوب  رکفشوخ 
عوضوم نیا  اریز  دـشابیم  لیلد  زا  یلاخ  زین  نآ  تسا  طیرفت  طارفا و  نایم  طسو  دـح  یقالخا  هلـضاف  تاـکلم  ماـمت  هکنیا  رب  رارـصا  - 3

. دشابیم تسردان  رگید  ياهراپ  رد  اما  تسا  حیحص  دراوم  زا  ياهراپ  رد  هچرگ 
طارفا ًالوصا  نوچ  دشابیمن  شوه  مهف و  ترثک  زا  هزبرج »  » اریز تسین  حیحص  نادنچ  نتـسناد  زیمت  مهف و  رد  طسو  دح  ار  تمکح  اًلثم 

. دشابیم حیحص  كرد  مدع  ینهذ و  فارحنا  رکف و  ییاسران  عون  کی  قالخا  ياملع  حالطصا  رد  هزبرج »  » هکلب درادن ، ینعم  ملع  رد 
حیحص  هدش  هدرمش  ملظ  لمحت  هک  تلادع  يارب  طارفا  فرط  نینچمه 
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هب رگا  و  دوب ، دـهاوخ  تفع  لباقم  هطقن  دـشاب  يدومخ  یتسـس و  ینعم  هب  ملظ  لـمحت  رگا  درادـن ؛ ینعم  طارفا  تلادـع  رد  اریز  تسین ،
هب ار  تلادـع  هکنیا  صوصخب  درادـن ، ینعم  تلادـع  رد  طارفا  لاحره  رد  دوب و  دـهاوخ  هیبضغ  هوق  طـیرفت  دـشاب  قاـقحا  زا  سرت  ینعم 

. درادن ینعم  طارفا  يوریپ ، نیا  رد  هک  تسا  ملسم  دناهتفرگ ، لقع  زا  توهش  بضغ و  هوق  يوریپ  ینعم 
تیمومع یلو  تسا  قداص  تفع  تعاجش و  دننام  دراوم  زا  یـضعب  رد  هچرگ  یقالخا  هلـضاف  تاکلم  ندوب  طسو  دح  هلأسم  هکنیا  هجیتن 

. دینک تقد  تسین - قداص  تمکح  تلادع و  دروم  رد  درادن و 
زا هکلب  درادـن  ینـشور  لیلد  اهنت  هن  لصا  راهچ  هب  دـب ، کین و  تافـص  لوصا  يدـنب  میـسقت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  قوف  ياهثحب  زا 

. تسا داریا  لباق  یفلتخم  تاهج 
رد هک  یفلتخم  فطاوع  لاـیما و  زیارغ و  دادـعت  هب  هکلب  مینادـن  راـهچ  هب  رـصحنم  ار  یقـالخا  لـئاضف  لوصا  هک  تسا  نیا  قح  نیارباـنب 
هک يروطب  لایما  زیارغ و  نیا  زا  کیره  لیدعت  شرورپ و  اریز  میراد ، دب  کین و  یقالخا  تافص  تسا  هدش  هداهن  هعیدو  هب  ناسنا  دوجو 

ددرگ عامتجا  ای  درف  طاطحنا  بجوم  هکیروطب  اهنآ  زا  کیره  فارحنا  و  تسا ، تلیـضف  دشاب  رثؤم  دیفم و  عامتجا  درف و  لماکت  هار  رد 
. ددرگیم بوسحم  تلیذر 

دادـعت هب  یمـسج  ياهیرامیب  دادـعت  هک  روطنامه  تسا  ناـسنا  لاـیما  زیارغ و  دادـعت  هب  هلیذر  هلیـضف و  تافـص  دادـعت  باـسح  نیا  يور 
. دشابیم نآ  یبیکرت  ءازجا  ندب و  فلتخم  ياههاگتسد 

ددع یقالخا  لئاضف  يارب  زین  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تایاور  ثیداحا و  رد 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  لیاوا  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد  اًلثم  دراد ، رایـسب  هلـصاف  راهچ  ددع  اب  هک  دوشیم  هدید  یگرزب 

ای لئاضف  ءزج  نآ  زا  مهم  تمـسق  هک  هدـش  هدرمـش  مادـکره 75  لهج  لقع و  ياهرکـشل  دادـعت  هدـش  لقن  لهج » لقع و  دونج   » هرابرد
. دشابیم یقالخا  لئاذر 

رد دنتسه  رازبا  هلیسو و  تقیقح  رد  فطاوع  زیارغ و  هک  دنکیم  نیا  زا  تیاکح  تسا و  ینعمرپ  ریبعت  کی  رکشل ) « ) دنج  » هب ریبعت  ًانمض 
. دنشاب ناسنا  دوجو  نارمکح  اهنآ  دوخ  هکنیا  هن  ددرگیم ، لح  تالکشم  اهنآ  کمک  هب  هک  لقع  يورین  تسد 

دب کین و  قالخا  شجنس  يارب  سایقم 

سک چیه  هک  دنشابیم  نشور  نانچ  يراکادف ، تواخس و  تعاجش ، دننام  یـضعب  هتبلا  دنتـسین ، راکـشآ  نشور و  همه  یقالخا ، میهافم 
. تسا لئاذر  ءزج  حوضو  روطب  یهاوخدوخ ) لخب و  سرت ،  ) اهنآ لباقم  هطقن  دنکیمن و  دیدرت  اهنآ  ندوب  تلیضف  رد 

کی نتـشاد  تسد  رد  نودـب  نیاربانب  ددرگ ، عقاو  دـیدرت  ثحب و  دروم  ندوب  تلیذر  اـی  تلیـضف  رظن  زا  تسا  نکمم  رگید  یـضعب  یلو 
. درک بیقعت  ار  یقالخا  ثحابم  ناوتیمن  حضاو ، شجنس  سایقم 

نارگید هجوتم  ینایز  دشاب - هک  لمع  ره  یلمع - ماجنا  زا  رگا  : » دندقتعم لسار » دنارترب   » نوچمه يدام  نادنمشناد  زا  یضعب  زورما  اًلثم 
یتایهنم روظنم  « ) وبات  » یمیدق بهذم  نالف  هکنیا  معز  هب  اهنت  ار  یلمع  ناوتیمن  مینک و  موکحم  ار  نآ  باکترا  هک  میرادـن  یلیلد  دوشن 

نودب  هک  تسا 
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.(1)« دروآ باسح  ار  راک  نایز  دوس و  دیاب  طقف  تخاس ؛ موکحم  تسا  هتخانش  تشز  هتشاد ) دوجو  یمیدق  ياهتنس  ای  بهاذم  رد  لیلد 

لامعا دننام   ) دنکیم زیوجت  دـناسریمن  يرگید  هب  ینایز  هکنیا  رظن  زا  ار  عینـش  لامعا  قالخا و  زا  يرایـسب  هدـیقع  نیا  لابند  هب  هدربمان 
(. دشاب نیفرط  تیاضر  هب  هک  یتروص  رد  قفاوم ! فلاخم و  سنج  اب  تفع  یفانم 

نآ نتفر  نایم  زا  اب  هدوب و  يرادهیامرس  داصتقا  دولوم  نهک ، یقالخا  لوصا  زا  يرایسب  دندقتعم  اهتسینومک  دننام  اهیدام  زا  رگید  ياهدع 
! دنک کمک  ایراتلورپ )  ) يرگراک بالقنا  همادا  ای  داجیا  هب  هک  دننادیم  يروما  هب  رصحنم  ار  قالخا  اهنآ  اذل  دوریم و  نیب  زا  لوصا ،

دهدیم ناشن  تفع ) ایح و  دننام   ) یقالخا لیاسم  زا  یضعب  هرابرد  دنتسین  یصاخ  بتکم  وریپ  هک  دارفا  یضعب  هیحان  زا  رگید  ياههمزمز 
. میشابیم نشور  سایقم  کی  هب  دنمزاین  عطق  روطب  دوخ  یقالخا  ياهثحب  رد  هک 

دض ای  دراد ، تلیضف  یقالخا و  هبنج  لمع  نالف  داد  صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  دراوم  نیا  رد  شجنـس  سایقم  دید  دیاب  نیاربانب 
؟ تسا تلیذر  قالخا و 

هب ار  مالـسا  تیناـقح  هکنآ  زا  سپ  اریز  تسا ، نشور  اًـلماک  اـم  فـیلکت  مینک  ثحب  هنیمز  نـیا  رد  یبهذـم  ینید و  رظن  زا  میهاوـخب  رگا 
هعجارم دراد  دوجو  تنـس  نآرق و  رد  هک  یعطق  كرادـم  هب  دـیاب  یقالخا  لئاذر  لـئاضف و  لوصا  یباـیزرا  يارب  میتخانـش  یعطق  لـیالد 

. مییامن

هحفص 68. مسانشیم » نم  هک  یناهج  باتک « زا  لقن  - 1
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، دـنک کمک  ناسنا  يدوجو  لماکت  هب  هک  یقـالخا  لـماع  هنوگره  : » هکنیا نآ  میریگب و  رظن  رد  ار  لـصا  کـی  دـیاب  یلقع  رظن  زا  اـما  و 

«. دشابیم تلیذر  دناشکیم  طاطحنا  هب  ار  وا  هک  یلماع  ره  تلیضف و 
ياههبنج دـیاب  هکلب  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  دـیابن  یگدـنز  نیا  هیلوا  تاجایتحا  يدام و  هبنج  زا  اهنت  ناـسنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 

دروم اًلماک  تسا  نآ  هب  لین  يارب  ياهلیـسو  زین  يدام  یگدـنز  دوشیم و  هصـالخ  نآ  رد  ناـسنا  تاراـختفا  رتشیب  هک  یناـحور  يونعم و 
. دریگ رارق  هجوت 

طاطحنا بجوم  يونعم  ياههبنج  یناسنا و  رظن  زا  اما  دنکن ، نارگید  يارب  یتمحز  دیلوت  دنسپان  تشز و  لمع  کی  تسا  نکمم  نیاربانب 
. دوب دهاوخ  لئاذر  ءزج  یلمع  نینچ  ًاملسم  دشاب . هدنوش  بکترم  صخش  طوقس  و 

لوصا هک  یلاح  رد  دناهتخانـش  ار  رتکچوک ) رتمک و  ِمین   ) ناسنا دوجو  زا  یمین  تقیقح  رد  دنرگنیم  يدام  ياههبنج  هب  اهنت  هک  یناسک 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  حور ) مسج و  زا  معا   ) ناسنا دوجو  مامت  ییاسانش  ساسا  رب  دیاب  یقالخا 

کی هب  اـهنت  زین  يداـم  ياـههبنج  رد  هکلب  هتفرگ  هدـیدان  ار  ناـسنا  يونعم  ياـههبنج  اـهنت  هن  هک  تسا  یتسینومک  قـالخا  رتدـب  نآ  زا  و 
. تسا هداد  رارق  هعلاطم  دروم  رظن  نیا  زا  ار  ناسنا  هتخود و  مشچ  داصتقا ) تمسق   ) تمسق

دروآ و دوجوب  یحیحص  راثآ  دناوتیمن  تسین ، حیحـص  یـسانش  ناسنا  ینیب و  عقاو  اب  مأوت  نوچ  یقالخا  ياهبتکم  هنوگنیا  تسا  یهیدب 
دنهاوخ یگرزب  تاهابتشا  راتفرگ  یقالخا  لئاذر  لیاضف و  ییاسانش  هار  رد  اهنآ  ًاملسم 
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. دش

رد ار  ناسنا  دوجو  لماکت  هراومه  دیاب  دـش ، هتفگ  هک  تسا  نامه  یقالخا  لوصا  یـسررب  رد  یقطنم  ینالقع و  حیحـص  ساسا  نیاربانب ،
دروم نآ  قبط  رب  ار  لـئاذر  لـئاضف و  میـسانشب و  روـما  رگید  زا  دـنکیم  کـمک  نآ  هب  ار  هچنآ  میهد و  رارق  هجوـت  دروـم  اـههبنج  ماـمت 

. میهد رارق  یسررب 

قالخا رد  يریگهشوگ  اوزنا و  رثا 

هراشا

هک تسا  یلاؤـس  نیا  اوزنا ؟ يریگهشوـگ و  رد  اـی  تسا  نکمم  رتـهب  عاـمتجا ، رد  یقـالخا  لـئاضف  ندروآ  تسدـب  سفن و  بیذـهت  اـیآ 
. دننکیم دوخ  زا  يرایسب 

رثکا ای  یقالخا و  لئاذر  تافارحنا و  زا  يرایـسب  اریز  دوب ، دـهاوخ  رتملاس  یقالخا  رظن  زا  دـشاب  رتيوزنم  هچره  ناسنا  دـندقتعم  ياهدـع 
اب شزیمآ  رثا  رب  همه  اهنیا  لاثما  يزوتهنیک و  اـیر و  ناـتهب ، تبیغ ، غورد ، ربکت ، دـسح ، دـنکیم . زورب  نارگید  اـب  دروخرب  ماـگنه  اـهنآ 

دزرویم و دسح  یسک  هب  هن  دونشیم ؛ تبیغ  هن  دنکیم و  تبیغ  هن  درادن  راک  رـس و  مدرم  اب  هک  یـسک  دوشیم ؛ ناسنا  ریگنماد  نارگید 
. دنکیم ادیپ  نظءوس  يزوتهنیک و  هن  غورد و  هن  دوشیم و  يراکایر  هب  التبم  هن  ددرگیم ؛ نارگید  دوسحم  هن 

لیلد رب  هوالع  دنوشیم  هدید  فورعم  داّبع  داّهز و  زا  یعمج  قالخا و  ياملع  زا  یـضعب  اهنآ  نایم  رد  هک  يریگهشوگ  اوزنا و  نارادفرط 
. دنراد قالخا  دوبهب  رد  نآ  ریثأت  لمع و  نیا  تلیضف  رب  مه  يرگید  لئالد  قوف 

دنک ادخ  تدابع  دناوتیم  رتهب  يریگهشوگ  ماگنه  ناسنا  دنیوگیم : اهنآ 
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هشیدنا رکفت و  مولع  فلتخم  ياههتشر  رد  شنیرفآ و  رارسا  رد  دناوتیم  رتهب  دیامن ؛ زاین  زار و  تاجانم و  شهاگرد  هب  بلق  روضح  اب  و 

رد تسا  تایعقاو  قیاقح و  كرد  زا  عنام  هک  اهئارم  لادـج و  اهرجاشت و  اهـضغب و  ّبح و  دـهد ؛ صیخـشت  نآ  ریغ  زا  ار  قیاـقح  دـنک و 
. دندربیم رسب  اوزنا  يریگهشوگ و  رد  گرزب  نارکفتم  زا  يرایسب  اذل  دراد و  دوجو  رتمک  اوزنا  لاح 

داـجیا ینیگنـس  فیاـظو  وا  يارب  هک  ددرگیم  ورهبور  ییاههنحـص  اـب  ًاـبلاغ  ناـسنا  مدرم ، اـب  شزیمآ  ترـشاعم و  ماـگنه  نیا  رب  هوـالع 
یگدـنز ترـشاعم و  عقوم  اًلثم  ددرگیم ، فرحنم  هجیتن  رد  هدرک و  یهاتوک  فیاظو  نآ  ماجنا  رد  ناسنا  هک  دوشیم  رایـسب  دـیامنیم و 

دنکیم باجیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هک  میوشیم  ورهبور  ییاهفورعم  كرت  اهیراکفالخ و  تارکنم و  اب  ًابلاغ  عامتجا  رد 
هدرک رایتخا  ار  اوزنا  هک  رتهب  هچ  سپ  میهد  ماجنا  تمسق  نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  هشیمه  میرادن  نانیمطا  هک  یلاح  رد  میزیخرب ، هزرابم  هب 

! میبای ییاهر  اهتیلوؤسم  نیا  راب  ریز  زا  و 
هجوت ریز  تیاور  هیآ و  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  دوشیم ، هدـید  يریگهشوـگ  تلزع و  حدـم  یتاـیاور  تاـیآ و  رد  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 

. مینکیم
(1)( ًاِّیبَن اْنلَعَج  ًاّلُک  َو  َبوُقْعَیَو  َقحْسا  َُهل  اْنبَهَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  امَو  ْمَُهلَزَتْعا  اَّمَلَف  - ) 1

يربماـیپ ار  کـیره  میدیـشخب و  وا  هب  ار  بوـقعی  قاحـسا و  اـم  درک ، يریگهراـنک  دـندیتسرپیم  ادـخ  ریغ  هچنآ  ناـنآ و  زا  هکیماـگنه 
. میداد رارق  گرزب ) )

هیآ 49. ( 19 میرم ( هروس  - 1

قالخا رد  يریگهشوگ  اوزنا و  www.Ghaemiyeh.comرثا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :
. تسا هدوب  يریگهرانک  تلزع و  ماگنه  میهاربا  هب  دنشاب  ربمایپ  هک  ینادنزرف  تبهوم  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا 

(1)( ِِهتَمْحَر ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْشنَی  ِفْهَْکلا  َیلا  اوُوْأَف  َهَّللااَّلا  َنوُُدبْعَی  امَو  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا  ِذا  َو  - ) 2
( هیاس  ) ناتراگدرورپ هک  دـیرب ، هانپ  راغ  هب  دـیدرک ، يریگهرانک  دنتـسرپیم  ادـخ  زج  هچنآ  ناـنآ و  زا  هک  یماـگنه  میتفگ ): اـهنآ  هب   ) و

. دنارتسگیم امش  رب  ار  شتمحر 
. دندش یهلا  فطل  لومشم  عامتجا ، زا  يریگهشوگ  اوزنا و  زا  سپ  فهک  باحصا  هک  دراد  تلالد  زین  هیآ  نیا 

: َلاق ْنَم ؟ َُّمث  َلِیق : یلاعَت  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیفَو  ِهِسْفَِنب  ٌدِـهاُجم  ٌنِمُْؤم  َلاـق : ُلَْـضفا ؟ ِساـّنلا  ُّيا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َلـِیق  - » 3
(2)« ِهِّرَش ِیف  َساّنلا  ُعَدَیَو  ُهَّبَر  ُُدبْعَی  ِباعِّشلاَنِم  ٍْبعِش  ِیف  ٌلِزَتْعُم  ٌلُجَر 

؟ تسا رتالاب  مدرم  همه  زا  یسک  هچ  دندرک : ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
. دنکیم داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ینامیااب  درف  دومرف :

مدرم دنکیم و  شتسرپ  ار  ادخ  هدرک  يریگهرانک  مدرم  زا  یهوک  هّرد  رد  هک  یسک  دومرف : تسا ؟ لضفا  یسک  هچ  وا  زا  سپ  دندیـسرپ :
!. دننامارد وا  ّرش  زا 

. تسا هدوتس  هداد و  رارق  داهج  ماقم  زا  دعب  ار  تلزع  اوزنا و  ماقم  زین  تیاور  نیا 

هیآ 16. ( 18 فهک ( هروس  - 1

هیلع قفتم  ثیدح  نیا  هدمآ «: مولعلا  ءایحا  یـشاوح  رد  تسا و  يردخ  دیعـسوبا  ثیدـح  يوار  . 9 ءاضیبلا 4 / ۀـجحم  یناشاک ، ضیف  - 2
«. تسا
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57 ص :
: دومرف هک  هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیرشلا  حابصم  رد  - 4

یبوُط  ایَف  ِِهتَسارَِحب  ٌسِرَتُْحمَو  ِهَّللا  ِنْصِِحب  ُنِّصَحَتُم  َِۀلْزُْعلا  ُبِحاص  »
(1)« ًۀَِینالَعَو ًاّرِس  ِِهب  َدَّرَفَت  ْنَِمل 

. دنیادخ اب  ناهن  راکشآ و  رد  هک  اهنآ  لاح  هب  اشوخ  دنشابیم ، راگدرورپ  تظافح  تحت  یهلا و  هعلق  رد  ناریگهشوگ 

اوزنا يریگهشوگ و  ياهنایز 

هک تسا  ترـشاعم  رد  يدایز  دیاوف  ییاهنت و  رد  يددعتم  ياهنایز  دـیدرگ  رکذ  اوزنا  تلزع و  يارب  الاب  رد  هک  يدـیاوف  عفانم و  ربارب  رد 
: درمش ترشاعم  تلیضف  يرترب و  لیالد  ناوتیم  ار  اهنآ 

عامتجا رد  اهنت  یقالخا  هلـضاف  تاکلم  بلاـغ  بسک  هک  تسا  نیا  دزاـسیم  نشور  ار  ترـشاعم  شزرا  تیمها و  هک  يزیچ  نیتسخن  - 1
تبحم و ینتورف و  عضاوت و  دـشابیم . رگیدـکی  اب  طباور  زرط  هب  طوبرم  تاکلم  نیا  رتشیب  اریز  تسین ، نکمم  ییاـهنت  رد  تسا و  رـسیم 

اهناسنا تابـسانم  طباور و  یگنوگچ  رد  سفن و ... کلمت  محرت و  هفطاع و  ظیغ و  مظک  يرابدرب و  تواخـس و  تشذگ و  وفع و  راثیا و 
. دومن یگدنز  عامتجا  لد  رد  دیاب  ًامتحلئاضف  نیا  بسک  يارب  دوشیم و  ادیپ 

تلیـضف و تقیقح  رد  يریگهشوگ ، اوزنا و  هطـساوب  تبیغ و ... غورد ، ربکت ، دـسح ، لیبق  زا  یقالخا  دـسافم  زا  یتمالـس  هتـشذگ  نیا  زا 
؛ تسین راختفا 

.110 راونالا 70 / راحب  یسلجم ، - 1
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دوخ تفع  یفانم  لامعا  هب  یگدولآ  زا  ییاهر  يارب  یـصخش  هک  دـنامیم  نیا  هب  تسرد  تسا و  عوضوم » ءافتنا  هب  یفتنم   » لـیبق زا  هکلب 

تمالس هکلب  تسین  تلیضف  ینمادکاپ  عون  نیا  یلو  دنامیم  ظوفحم  یگدولآ  نیا  زا  یـصخش  نینچ  هچرگ  دزاس ، مورحم  یلیاسو  اب  ار 
رب ار  دوخ  طلـست  دورب و  هاگترپ  بل  ات  راو  فسوی  ساسح  تاـظحل  رد  دـنک و  یگدـنز  عاـمتجا  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تلیـضف  تسا .

(. دیامن داجیا  ار  ییاههنحص  نینچ  شیوخ  تسد  اب  ًادمع و  ناسنا  هکنیا  هن  هتبلا   ) ددرگزاب دیامن و  ظفح  شیوخ  سفن 
مینک و یگدنز  عامتجا  رد  هک  تسین  نیا  زج  یهار  دنوشیم  بوسحم  یناسنا  ياهـشزرا  سایقم  هک  هلـضاف  تاکلم  بسک  يارب  نیاربانب 

. میشاب هتشاد  ترشاعم  مدرم  اب 
تردـق ماکحتـسا و  هک  روطنامه  دـیآیم ، تسدـب  داسف  لماوع  تاوهـش و  اـب  هزراـبم  قیرط  زا  هتـسجرب  تافـص  نیا  رگید  تراـبع  هب  و 
شرورپ دودحم  هتسبرد و  یطیحم  رد  اوزنا و  هشوگ  رد  رگا  تسا و  ثداوح  تخس  ياهنافوط  نایم  رد  شرورپ  هطساوب  یلگنج  ياهبوچ 

تـسد زا  ًاجیردـت  ار  دوـخ  یقـالخا  یحور و  ياهتردـق  ریگهشوـگ  يوزنم و  دارفا  نـینچمه  دـنهدیم ، تـسد  زا  ار  ماکحتـسا  نآ  دـنبای 
: دشاب تقیقح  نیمه  هب  هراشا  زین  ریز  ثیدح  دیاش  داد . دنهاوخ 

يو دوب ، هدومن  يریگهرانک  مدرم  زا  هتفر و  یهوک  هب  تدابع  يارب  ناناملـسم  زا  یکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد 
: دومرف وا  هب  ترضح  دندروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار 

ِنِطاوَم  ِضَْعب  ِیف  ْمُکِدَحا  ُْربََصل  ْمُْکنِم ، ٌدَحا  الَو  َْتنا  ْلَعْفَت  «ال 
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(1)« ًاماع َنیَِعبْرا  ْمُکِدَحا  ِةَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ِمالْسْالا 

لاس لهچ  زا  رتهب  یمالسا  ياهطیحم  زا  یکی  رد  امش  زا  یکی  تماقتسا  ربص و  هکنیا  هچ  دینکن ، نینچ  ناناملـسم  زا  کی  چیه  هن  وت و  هن 
. تسا تدابع 

. دیدرگ نشور  اوزنا  نارادفرط  لوا  لالدتسا  خساپ  نخس  نیا  زا 
دشاب هیامرپ  قوذ و  اب  رکف و  شوخ  مه  ردق  ره  ناسنا  اریز  تسا ، هقیلس  جاجوعا  يرکف و  تافارحنا  زا  يرایـسب  هیام  تلزع  ییاهنت و  - 2

دوخ تاهابتشا  هب  ناسنا  دوز  یلیخ  ترشاعم  رد  ددرگیمن ، راکشآ  نارگید  اب  دروخرب  رد  زج  تاهابتشا  نیا  تسا ، یتاهابتشا  ياراد  زاب 
یسک دننام  دهدیم و  همادا  دوخ  یفارحنا  ياهریـسم  هب  ناسنا  تسین  اهنآ  حالـصا  يارب  یهار  نوچ  ییاهنت » هشوگ   » رد یلو  دربیم ، یپ 

تاطابنتـسا هیاپ  ار  یفارحنا  رکف  کی  نامه  یهاـگ  و  ددرگیم ، رتشیب  یلـصا  هداـج  زا  وا  هلـصاف  دورب  رتولج  هچره  دوریم  ههاریب  زا  هک 
. دزادنایم شزرا  زا  یلکهب  ار  وا  راکفا  دریگیم و  ارف  ار  وا  زغم  تاهابتشا  زا  یهوبنا  ًاجیردت  هداد و  رارق  يرگید 

: دنیوگیم هک  اوزنا - نارادفرط  رگید  لالدتسا  خساپ  ًانمض  نایب  نیا  زا 
. تسا رتشیب  یلیخ  ییاهنت  رد  فارحنا  رطخ  اریز  ددرگیم ، نشور  تسا - رسیم  رتهب  ییاهنت  هشوگ  رد  رکفت 

ًالومعم تاذ  بح  هزیرغ  يور  ناسنا  تسا ، يدنـسپدوخ » بجُع و   » هلأسم دوشیم  ناـسنا  ریگنماد  تلزع  رد  هک  يرگید  گرزب  بیع  - 3
رد تاذ » ّبح   » هزیرغ تسا و  دنمهقالع  هزادنا  زا  شیب  دوخ  راثآ  دوخ و  هب 

.7 ءاضیبلا 4 / ۀّجحم  یناشاک ، ضیف  - 1
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هوالع هب  دهدیم . هولج  تسه  هچنآ  زا  رتگرزب  شرظن  رد  ار  ناسنا  لامعا  راکفا و  دوخ ، ییامنگرزب  تردق  اب  نیبهّرذ ، کی  دننام  عقاو 

. تسا يدنسپدوخ » بجع و   » لماع تهج ، ود  نیا  عومجم  دهدیم و  ناشن  تسه  هچنآ  زا  رتکچوک  زین  ار  صخش  بویع 
نارگید اب  یگدنز  ترـشاعم و  اب  ناسنا  یلو  دشابیم . هلیذر  تفـص  نیا  رذـب  شرورپ  يارب  دـعاسم  رایـسب  طیحم  ییاهنت  تلزع و  طیحم 

دوشیم و ربـخ  اـب  شیوخ  بویع  زا  ددرگیم و  فقاو  دوخ  لـیاضف  تـالامک و  یعقاو  نازیم  هب  دسانـشیم ، تسه  هک  ناـنچنآ  ار  دوـخ 
نیمه دربیم و  دوخ  صقن  هب  یپ  هجیتـن  رد  ددرگیم و  ورهبور  دنتـسه  يرتـشیب  تـالامک  ياراد  رتهتـسجرب و  وا  زا  هک  يدارفا  اـب  ًاـنمض 

ياـهاعدا يوزنم  ریگهشوگ و  دارفا  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  اذـل  و  دـناسریم . لقادـح  هب  اـی  دـنکیم و  عطق  وا  رد  ار  بجع  هشیر  عوضوم 
. تسا هدوب  اهنآ  دیدش  ینیبدوخ  بجع و  زا  یکاح  یگمه  هک  دناهدرک  بیجع  یهاگ  گرزب و 

صوصخب مدرم - تسا ، شیوخ  بویع  صیخـشت  نآ  هدیدرگ و  نشور  مدرم  اب  ترـشاعم  گرزب  دـیاوف  زا  رگید  یکی  نایب  نیا  زا  ًانمض 
يرایسب دنشابن  اهنآ  رگا  دیاش  هک  دنوشیم  بوسحم  ام  بویع  يارب  یبوخ  هنییآ  دنتسه - نمشد  ای  دنرادن  هناتـسود  طباور  ام  اب  هک  اهنآ 

هفایق نوچمه  ام  یحور  هفایق  میاهتسکش و  ار  هنییآ  نیا  میرب  رـسب  ییاهنت  هشوگ  رد  ام  رگا  دنامب . یفخم  ام  رب  هشیمه ، يارب  ام ، بویع  زا 
! دننکیمن هنییآ  رد  هاگن  زگره  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نوزومان 
يریگهشوگ  بویع  زا  رگید  یکی  ادخ : ناگدنب  هب  نظءوس  - 4
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61 ص :
هب التبا  زا  سپ  ناسنا  اریز  دوشیم ، دارفا  هنوگنیا  ریگنماد  هک  دشابیم  بجع »  » راثآ زا  نیا  تقیقح  رد  تسا و  مدرم  هب  نظءوس  اوزنا ، و 

دارفا نیا  هک  ياهزادـنا  هب  ینادردـق  ریدـقت و   ) مدرم زا  بساـنم  شنکاو  هدـهاشم  مدـع  شیوخ و  هب  یطارفا  داـقتعا  و  دـیدش » ینیبدوخ  »
يزروضرغ و صیخـشت ، ءوس  تین ، ءوس  هابتـشا ، راتفرگ  دوخ  تواضق  رد  مدرم  هک  دوشیم  ادیپ  اهنآ  رد  رکف  نیا  مکمک  دنراد ) راظتنا 
دنتـسه و فرحنم  هارمگ و  دـساف و  یمدرم  لـئاضف ، هب  اـنتعایب  ضرغم و  سانـشن و  قح  مدرم  نینچ  دنـشابیم و  اهـشزرا  هب  ییاـنتعایب 

. دنشابیمن شزیمآ  ترشاعم و  هنوگ  چیه  هتسیاش 
. ددرگیم مدرم  زا  رتشیب  نتفرگ  هلصاف  هیحور و  نیا  تیوقت  يریگهشوگ و  دیدشت  يارب  یلماع  دوخ  يریگهشوگ  بیترت  نیا  هب 

اب هدننک  تحاران  ياهدروخرب  لباقم  رد  اهنآ  لمحت  دـنیآیم و  راب  ینابـصع  قلخ و  جـک  ریگهشوگ ، دارفا  تینابـصع : یقلخ و  جـک  - 5
هب دـنوش و  تحاران  دـشابن ، اهنآ  لیم  قفاوم  هک  ياهلمج  ندینـش  اب  ای  یمیالمان  رـصتخم  هدـهاشم  اب  تسا  نکمم  تسا ؛ مک  رایـسب  مدرم 

هدید دراوم  زا  يرایسب  رد  یلو  درادن  تیمومع  مکح  نیا  هتبلا  دنهد - ناشن  يزیمآتنوشخ  ياهلمعلاسکع  هتفررد و  هروک  زا  حالطـصا 
. دوشیم

. دنوشیم ینابصع  رتمک  دنتسه و  قلخشوخ  میالم و  ًابلاغ  یترشاعم  دارفا  لباقم ؛ رد  اما 
اهنآ اب  حور  ندرک  تداع  تامیالمان و  اب  ندـش  هجاوم  تسرامم و  رثا  رب  اـًلومعم  لـمحت  هلـصوح و  تسا ؛ نشور  زین  عوضوم  نیا  لـیلد 

تحاران  ياهدروخرب  اب  هتخیمآ  ًاعبط  یعامتجا  یگدنز  نوچ  و  دوشیم ، ادیپ 
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62 ص :
. دروآیم راب  هلصوحرپ  ًاجیردت  ار  ناسنا  تسا ، هدننک 

دنراد و حیرفت  رتمک  اهیگتسخ  ربارب  رد  دننکیم ، یخوش  رتمک  دندنخیم ، مک  رایسب  دنتسه ، طاشن  مک  ًابلاغ  يوزنم  دارفا  نآ  رب  هوالع 
داـجیا ناـنآ  رد  یتحاراـن  عوـن  کـی  هدز  مه  هب  ار  اـهنآ  یحور  لداـعت  عوـضوم  نیمه  تسا . هدـننک  هتـسخ  تخاوـنکی و  اـهنآ  یگدـنز 

یتحاران ینارگن و  عون  کی  رد  هراومه  دـنرادن  راـیتخا  رد  اـهنآ  ندوشگ  يارب  ياهلیـسو  نوچ  دـننک  ادـیپ  ییاههدـقع  رگا  و  دـیامنیم ؛
. دیازفایم نانآ  یقلخجک  تینابصع و  رب  عوضوم  نیا  و  دنربیم ، رسب  یناور 

رکفت زرط  زا  نتفرگ  ماهلا  اهنآ و  شور  ناـگرزب و  ناـهد  زا  دـیاب  هک  تساهـشناد  مولع و  زا  يرایـسب  براـجت : مولع و  زا  تیمورحم  - 6
ار نوگانوگ  ياههبرجت  یگتخپ و  و  دومن ، لیـصحت  ناوتیم  ترـشاعم  قیرط  زا  اهنت  ار  مولع  هنوگنیا  تسا  یهیدب  دروآ ؛ تسدـب  نانآ 
زج يزیچ  یگدـنز  هرمث  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  تـسا ؛ عاـمتجا  لد  رد  یگدـنز  نآ  هار  هـکلب  درک ، لیـصحت  ناوـتیمن  اوزنا  هشوـگ  رد 

. تسین دنمدوس  دیفم و  ياههبرجت 
***

نـشور اًلماک  ترـشاعم  نارادفرط  قطنم  هیرظن و  يرترب  دـش  رکذ  اوزنا  ترـشاعم و  يارب  هک  ییاهنایز  دـیاوف و  قوف و  قیاقح  هب  هجوت  اب 
. تسا

تسا زیاج  نآ  رد  اوزنا  هک  ییانثتسا  دراوم 

مدرم اب  شزیمآ  ترـشاعم و  هیاپ  رب  دـیاب  یناسنا  ره  یگدـنز  ساسا  هکنیا  اب  هکنیا : نآ  دـسریم و  رظن  هب  مزال  هتکن  کـی  رکذ  اـجنیا  رد 
زاب یلو  دشاب 
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63 ص :
هک تسا  یتروص  رد  نآ  تسین و  ترـشاعم  لیلقت  لقاال  اـی  ترـشاعم  عطق  اوزنا و  زج  ياهراـچ  نآ  رد  هک  دـیآیم  شیپ  ییانثتـسا  دراوم 
زا هتبلا  دوشن ؛ وا  دـیاع  یگدولآ  فارحنا و  زج  يزیچ  نآ  رد  ترـشاعم  زا  هک  دریگ  رارق  يدـساف  مومـسم و  رایـسب  ياـهطیحم  رد  ناـسنا 

. مینکیم يرود  رادریگاو  ياهیرامیب  هب  هدولآ  عامتجا  کی  زا  هک  روطنامه  درک  يرود  دیاب  یطیحم  نینچ  عامتجا و  نینچ 
. تسا هدوب  دراوم  لیبق  نیا  زا  زین  فهک  باحصا  ای  مالسلا  هیلع  میهاربا  يریگهرانک  لازتعا و 

: دومرف هک  اجنآ  تسا ، تقیقح  نیمه  هب  هراشا  زین  يروث  نایفس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ 
(1)« ِداؤُْفِلل َنَکْسا  َدارِْفنْالا  ُْتیَأَرَف  ُناوْخْالا  َرَّیَغَتَو  ُنامَّزلا  َدَسَف  »

. مدید رتشخبمارآ  ار  يریگهشوگ  اذل  دناهدش ، نوگرگد  ناتسود  هدش و  دساف  هنامز 
. ددرگیم نشور  اوزنا  نارادفرط  لیالد  زا  يرایسب  خساپ  اجنیا  زا  و 

هدیدنـسپ دوخ ، قلخءوس  زا  مدرم  ظفح  يارب  وا  تلزع  تسین  نآ  كرت  هب  رداق  هک  دشاب  قلخءوس  ياراد  ناسنا  هک  يدراوم  رد  نینچمه 
ثیدح  تسا .

...« باعشلا نم  بعش  یف  لزتعم  لجر  »
. دشاب دارفا  هنوگ  نیمه  هب  هراشا  دیاش  میدرکلقن  اوزنا  نارادفرط  هلدا  رد  هک 

اب ترشاعم  نیع  رد  ناسنا  هکنیا : تسا  مزال  نآ  رکذ  هک  يرگید  هتکن 

.60 راونالا 47 / راحب  یسلجم ، - 1
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64 ص :
دزادرپب و قیمع  هعلاطم  رکف و  هب  دـناوتب  تاعاس  نیا  رد  ات  درب  رـسب  ییاهنت  اوزنا و  لاح  رد  ار  زور  بش و  تاـعاس  زا  یـضعب  دـیاب  مدرم 

همانرب رد  ناگرزب  زا  يرایـسب  دـیامن ، لصاح  دـنوادخ  هب  تبـسن  ایر  کش و  هنوگره  زا  یلاخ  صوصخم و  هجوت  تدابع و  يارب  تغارف 
. دشاب هدوب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  تلزع  تایاور  زا  یتمسق  تسا  نکمم  دناهتشاد و  ار  یتاعاس  نینچ  هنازور  یگدنز 

. دراد یصاخ  دراوم  تلزع  اوزنا و  و  تسا ، ترشاعم  ناسنا  یگدنز  رد  لصا  نیتسخن  نیاربانب 

جیاتن اههزیگنا و  یسررب  ای  هبساحم  هبقارم و 

نودب ًاملسم  و  دناهدرک ، دیکأت  لئاذر ، زا  تاجن  یقالخا و  هلضاف  تاکلم  لیصحت  رد  ار  لصا  ود  نیا  موزل  دوخ  بتک  رد  قالخا  ياملع 
. دیامیپب ار  یقالخا  یحور و  لماکت  بتارم  دناوتیمن  سک  چیه  ود  نیا 

زا سپ  لمع  راثآ  هجیتن و  یسررب  هب  طوبرم  هبساحم »  » تسا و نآ  ماجنا  زا  لبق  اهراک  لامعا و  یگنوگچ  هب  لماک  هجوت  نامه  تبقارم » »
. دشابیم نآ  ماجنا 

نآ زا  ییاهر  هک  دزاسیم  یموش  تشونرس  راتفرگ  ار  ناسنا  هلحرم ، ود  نیا  زا  یکی  رد  دوخ ، زا  يربخیب  تلفغ و  رصتخم  دوشیم  هاگ 
. تسین نکمم  یناسآ  هب 

یتشادهب فلتخم  ياهتبقارم  تسا  راچان  دوخ  مسج  تمالس  ظفح  يارب  ناسنا ، تسا  مسج  دننام  تسرد  تمسق  نیا  رد  ناسنا  حور  لاح 
هتشاد 
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65 ص :
تقد ددرگ  نوگانوگ  ياهیرامیب  همـشچرس  تسا  نکمم  هک  يروما  رد  دیاب  طیحم  ره  رد  یگدنز  اذغ و  عون  ره  ندروخ  زا  شیپ  دشاب ،

ار هریغ  اذـغ و  رظن  زا  یـصاخ  ياهمیژر  دـیاب  یهاگ  دـنک . نسکاو  قیرزت  اهیرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  روبجم  ناـسنا  یهاـگ  دـنک .
ات نآ  نامرد  يرامیب و  هب  يالتبا  زا  سپ  دراذـگب و  قذاح  ناکـشزپ  رایتخا  رد  یبط  قیقد  تانیاعم  يارب  ار  دوخ  هاگیب  هاـگ و  دریذـپب و 

. دزادرپب شیوخ  هینب  تیوقت  هب  نآ ، ءوس  راثآ  عفر  تهاقن و  ناربج  يارب  دیاب  یتدم 
هب دـنمهقالع  هک  یناـسنا  یلک  روطب  تسا . مزـال  روـما  نیا  ماـمت  تیاـعر  زین  حور  تمالـس  بسک  یقـالخا و  تاـفارحنا  اـب  هزراـبم  يارب 

: دریگب رظن  رد  ار  ریز  تاهج  دیاب  تسا  یقالخا  هلضاف  تاکلم  لیصحت 
َوُه ْنَمَفَأ   ) دیامرفیم دـیجم  نآرق  تسوا ، بقارم  رظان و  ادـخ  لاح ، همه  رد  وا ، زا  لبق  دـنادب  دـشاب و  دوخ  لاح  بقارم  هشیمه  دـیاب  - 1

نابهگن و دشاب  هداتـسیا  ناسنا  رـس  يالاب  هک  یـسک  دننام  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ، (1)( ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاق 
. تسوا بقارم 

: دیامرفیم زین  و 
(2)( ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنا  )

. تسامش لامعا )  ) بقارم دنوادخ 
: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  و 

هیآ 33. ( 13 دعر ( هروس  - 1

هیآ 1. ( 4 ءاسنهروس ( - 2
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66 ص :
(1)« َكارَی ُهَّناَف  ُهاَرت  ْنُکَت  َْمل  ْناَف  ُهاَرت  َکَّن  اَک  َهَّللا  ُِدبْعا  »

. دنیبیمار وت  وا  ینیبیمن  ار  وا  وت  رگا  ینیبیم و  ار  وا  ییوگ  هک  نک  ادخ  شتسرپ  نانچنآ 
هفیرش  هیآ  رد  ناسحا »  » هملک ریسفت  رد  ثیدح  نیا  هکنیا  هجوت  بلاج 

(2)( ِناسْحْالا َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنا  )
. دهدیم نامرف  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ 

. تسا تبقارم »  » نامه اهیکین  مامت  همشچرس  ینعی ؛ هدش  دراو 
: هدش دراو  ربخ  رد  هکنانچ  دنک  هعلاطم  تقد  هب  نآ  نایاپ  هجیتن و  هزیگنا و  رد  لمع  ره  نخس و  ره  زا  شیپ  دیاب  - 2

(3)« ْنَِمل ُِثلاَّثلا  َْفیَک ؛ ِیناَّثلا  َِمل ؛ ُلَّوْالا  َنیِواوَد : ُۀَثالَث  ْتَرُغَص  ْناَو  ِِهتاکَرَح  ْنِم  ٍۀَکَرَح  ِّلُک  ِیف  ِْدبَْعِلل  ُرَْشُنی  ُهَّنا  »
مود و  ارچ ؛ ناونعب  لوا  رتفد  دوشیم : هدوشگ  نآ  تایـصوصخ  تبث  يارب  رتـفد  هس  دـشاب ، کـچوک  مه  ردـقره  لـمع  ره  ماـجنا  ماـگنه 

؟ هنوگچ
. دشابیم سک  هچ  يارب  موس  و 

. ددرگیم تبث  نآ  ییاهن  فده  روظنم و  موس  رد  و  لمع ، تیفیک  مود  رد  و  لمع ، ياههزیگنا  نیتسخن  رتفد  رد  ینعی 
. دومن دهاوخ  لرتنک  فالخ  ياهراک  ربارب  رد  ار  ناسنا  یتقیقح  نینچ  هب  هجوت  ًاملسم 

.279 راونالاراحب 72 / یسلجم  - 1

هیآ 90. ( 16 لحن ( هروس  - 2

. ءاضیبلا ۀّجحم  مولعلا و  ءایحا  - 3
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67 ص :
وا زا  یفالخ  اـطخ و  هاـنگ و  هچناـنچ  دـهد . رارق  قیقد  هبـساحم  تحت  ار  دوخ  لاـمعا  هنازور  ياـهراک  ماـجنا  زا  سپ  دـیاب  هزور  همه  - 3

نیا هب  دـیوشب  دوخ  حور  لد و  زا  ار  نآ  راـثآ  رتدوز  هچره  دـیاین  رد  یحور  تلاـح  کـی  تروصب  دوـشن و  رادهشیر  هکنیا  يارب  هدزرس 
هدنیآ رد  رتدیدش  لرتنک  تبقارم و  يارب  مزال  میمـصت  دـنک و  تمالم  شنزرـس و  ار  دوخ  دـشیدنیب و  راک  نآ  موش  بقاوع  رد  هک  قیرط 

لوا لاح  هب  وا  ناج  لد و  يافـص  تینارون و  ات  دـهد  ماجنا  کین  لامعا  هدـش  بکترم  فالخ  راـک  هک  رادـقم  ناـمه  هب  دـیامن و  ذاـختا 
هبوت تقیقح   ) دزادرپب دوخ  تیونعم  حور و  نامیا و  هینب  تیوقت  هب  یتدم  دیاب  دزیخیمرب ، یمـسج  يرامیب  زا  هک  یـسک  دننام  ددرگرب و 

(. تسین اهنیا  زج  يزیچ  زین 
: دومرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  مزال  يردقب  لمع » ناربج  هبساحم و   » عوضوم

(1)« ًةَّرَم َنیِْعبَس  ِمْوَْیلا  ِیف  ِْهَیلا  ُبُوتاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَال  یِّنا  »
. منکیم هبوت  رافغتسا و  راب  داتفه  زور  همه  نم 

! تساهتعاط یگنوگچ  زا  هکلب  تسین  هانگ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هبوت  تسادیپ  هتفگان 
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ملع نیا  يابفلا  اب  ییانشآ  زا  سپ  قالخا  بیذهت  هار  رد  ماگ  نیتسخن  - 3

هراشا

راتفگ حالصا 

تسا  تیصخش  دیلک  لد و  نامجرت  نابز  * 
دریگیم همشچرس  نابز  زا  هک  گرزب  هانگ  یس  * 

توکس  یشوماخ و  * 
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راتفگ حالصا 

تسا تیصخش  دیلک  لد و  نامجرت  نابز 

دیلک لقع و  هدـنیامن  لد و  نامجرت  نابز  هک  هتفرگ  دوخب  یقالخا  ياهثحب  رد  هداـعلاقوف  تیمها  تهج  نآ  زا  راـتفگ  و  ناـبز »  » حالـصا
. دوشیم هدوشگ  ناسنا  حور  هب  هک  دشابیم  ياهچیرد  نیرتمهم  تسا و  ناسنا  تیصخش 

هحفص رب  زیچ  ره  زا  لبق  یتاساسحا ) یفطاع و  يرکف و  ياههدیدپ  زا  معا   ) ددنبیم شقن  رشب  حور  هحفص  رد  هچنآ  رتنـشور ، ترابع  هب 
نابز یگنوگچ  زا  ار  جازم  فارحنا  لادتعا و  زا  یمهم  تمـسق  ابطا  هتـشذگ  رد  رگا  دنکیم . ییامندوخ  وا  ياههتفگ  يالهبال  رد  نابز و 

! دننکیم وجتسج  دارفا ، ياهوگتفگ  لالخ  رد  ار  یناور  لیاسم  رتشیب  زورما  ناواکناور  دندادیم ، صیخشت 
تیوقت حور و  لماکت  هناشن  ار  نآ  حالـصا  دنتـسه و  لئاق  نابز  حالـصا  يارب  یـصاخ  تیمها  قالخا  ياملع  هک  تسا  تاـهج  نیا  يور 

هاتوک  تانایب  نمض  رد  تقیقح  نیا  زین  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ثیداحا  رد  دننادیم . یقالخا  هتسجرب  تاکلم  لئاضف و 
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دهاش تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  بیترت  هب  هک  ریز  هلمج  ود  تسا . هدـش  ناـیب  یبلاـج  و 

: تساعدم نیا  يایوگ 
(1)« ِِهناِسل َتَْحت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملا  - » 1
! تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  ناسنا 

هتفگن نخـس  ات  تسوا و  نابز  ریز  وا  یناسنا  تیـصخش  یلک  روطب  یعامتجا و  یقـالخا و  تیـصخش  هکلب  یملع  تیـصخش  اـهنتهن  ینعی 
. دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب 

(2)« ُُهناِسل َمیِقَتْسَی  یّتَح  ُُهْبلَق  ُمیِقَتْسَی  الَو  ُُهْبلَق ، َمیِقَتْسَی  یّتَح  ٍْدبَع  ُنامیا  ُمیِقَتْسَی  ال  - » 2
. درک دهاوخن  ادیپ  دوجو  نابز  یتسار  تماقتسا و  نودب  زین  نآ  و  تسین ، نکمم  بلق  یتسار  تماقتسا و  نودب  نامیا ، یتسار  تماقتسا و 

دریگیم همشچرس  نابز  زا  هک  گرزب  هانگ  یس 

نابز هلیـسوب  کین  لامعا  زا  یمهم  تمـسق  دننام  ناهانگ ، زا  یمهم  تمـسق  مینادـب  هک  ددرگیم  رتراکـشآ  هاگنآ  نابز  حالـصا  تیمها 
. دریگیم ماجنا 

، دناهدرک رکذ  نابز » ناهانگ   » ناونع تحت  یحورشم  رایـسب  ثحب  مولعلا » ءایحا   » رد یلازغ »  » و ءاضیبلا » ۀجحم   » باتک رد  ضیف »  » موحرم
: بیترت نیدب  تسا  هدومن  لقن  نابز  يارب  هانگ  فارحنا و  عون  تسیب  یلازغ  هلمج  زا 

هرامش 148. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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. تسین طوبرم  ناسنا  هب  هک  يروما  رد  وگتفگ  - 1

. ییوگهدوهیب دایز و  نانخس  - 2
. هدولآ نانز  رامق و  بارش و  سلاجم  فصو  دننام  لطاب  روما  رد  وگتفگ  - 3

(. دوخ لضف  راهظا  ای  نارگید  ریقحت  دننام  طلغ  ياهروظنم  هب  نارگید  رب  ضارتعا  يریگهدرخ و   ) ءارم لادج و  - 4
. مالک رد  جاجل  عازن و  تموصخ و  - 5

. نآ دننام  عجس و  رد  فلکت  نخس و  رد  عنصت  - 6
. مانشد ینابز و  دب  - 7

. ندرک نعل  - 8
. طلغ راعشا  انغ و  - 9
. حازم رد  طارفا  - 10

. ءازهتسا هیرخس و  - 11
. نارگید رارسا  ءاشفا  - 12

. غورد هدعو  - 13
. مسق راتفگ و  رد  غورد  - 14

. تبیغ - 15
. ینیچنخس - 16

(. نتشاد هناگود  نابز   ) نخس رد  قافن  - 17
. اجیب حدم  - 18

رذگهر نیا  زا  هک  ییاهاطخ  نخس و  مزاول  قیاقد و  زا  تلفغ  - 19

دریگیم همشچرس  نابز  زا  هک  گرزب  هانگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :
. دوش ناسنا  ریگنماد 

. تسا جراخ  وا  هدهع  زا  اهنآ  كرد  هک  دیاقع  هب  طوبرم  هدیچیپ  لیاسم  زا  ماوع  تالاؤس  - 20
تمـسق اهنت  هدش  رکذ  وا  مالک  رد  هچنآ  هکلب  تسین  هدرک  هرامـش  یلازغ »  » هچنآ هب  رـصحنم  نابز  تافارحنا  تافآ و  هک  تسادیپ  هتفگان 

: تسا هدماین  وا  راتفگ  رد  هک  تسا  نابز  تافارحنا  زا  زین  ریز  روما  اًلثم  هدوبن ، نیا  زا  ریغ  مه  وا  رظن  دیاش  تسا و  نآ  زا  یمهم 
. ندز تمهت  - 1

. لطاب هب  تداهش  - 2
. ییاتسدوخ - 3

. دشاب لامتحا  ناونعب  هچرگا  بیذاکا  ساسایب و  تاعیاش  رشن  اشحف و  هعاشا  - 4
. نخس رد  تنوشخ  - 5

(. نآ لاثما  لیئارساینب و  راک  دننام   ) اجیب رارصا  - 6
. دوخ راتفگ  اب  نارگید  ءاذیا  - 7

. نابز اب  تمعن  نارفک  - 9 تسین . شهوکن  راوازس  هک  یسک  تمذم  - 8
. هانگ هب  قیوشت  لطاب و  غیلبت  - 10

لخاد ناوتیم  ار  لطاب  هب  تداهـش  غورد و  هدعو  اًلثم   ) دوش رگید  یـضعب  رد  جردنم  تسا  نکمم  دش  رکذ  الاب  رد  هچنآ  زا  یـضعب  هتبلا 
ءاذیا تبیغ ، اًلثم   ) درادن نابز  هب  صاصتخا  اهنآ  زا  ياهراپ  زین  و  تسناد ) غورد  قلطم  رد 
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(. نابز زا  ریغ  هلیسوب  مه  دبای و  ققحت  نابز  اب  تسا  نکمم  مه  اهنیا  دننام  تمعن و  نارفک  نمؤم ،

رارق میلعت  هعلاطم و  دروم  یقالخا  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعب  دـیاب  نابز  حالـصا  هلأسم  هک  تسا  نیا  تسین  دـیدرت  ياج  هچنآ  یلو 
. دریگ

نیرتـجرخمک نیرتهداـس و  نیرتلهـس و  ناـبز  هک  میـشاب  هتـشاد  تقیقح  نیا  هب  هجوت  هک  دوشیم  رتنـشور  یماـگنه  عوضوم  نیا  تیمها 
بقارم تدش  هب  دیاب  اذل  تسین و  هسیاقم  لباق  رگید  زیچ  چیه  اب  نآ  لمع  تعرس  هوالعب  دراد ، رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  ياهلیـسو 

نانچ زا  ناسنا  هک  روطناـمه  دومن ، هیبشت  دراد  دـیدش  راـجفنا  تردـق  تیلباـق و  هک  يدـیفم  داوم  هب  ار  نآ  ناوتیم  رظن  نیا  زا  دوب و  نآ 
. دشاب زین  شیوخ  ساسح  وضع  نیا  بقارم  هراومه  دیاب  دنکیم  تبقارم  تقد  هب  يداوم 

توکس یشوماخ و 

یترورض نتفگ  نخس  هک  يدراوم  رد  ار  توکـس  قالخا  ناگرزب  دوشیم  ناسنا  ریگنماد  نابز  نتـشاذگ  دازآ  زا  هک  یتارطخ  هب  هجوت  اب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یناوارف  تایاور  نآ  هرابرد  دناهدرمش و  گرزب  تارطخ  نآ  زا  يریگشیپ  قرط  زا  یکی  ناونعب  درادن 

، ناگرزب زا  ياهدـع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دزاسیم و  نشور  اًـلماک  ار  نآ  تیمها  هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  ملـس و  و 
. دناهدومن عورش  هلأسم  نیمه  زا  ار  سفن  بیذهت 

نیمه  يور  دیاش  تسا و  هجوت  لباق  هک  دشخبیم  ناسنا  هب  ینیبنشور »  » و تیناحور »  » و رکفت »  » تلاح کی  توکس  اهنیا  زا  هتشذگ 
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هناشن ناونع  هب  يو  نابز  ندـش  هتـسب  توکـس و  زور  هس  هک  میناوخیم  ادـخ  گرزب  ربمایپ  ایرکز  تشذگرـس  حرـش  رد  هک  تسا  تهج 

: دش هداد  رارق  دنزرف  ياضاقت  دروم  رد  وا  ياعد  تباجتسا 
(1)( ًاّیِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساّنلا  َمِّلَُکت  ّالا  َُکتَیآ  َلاق  )

. تسا ملاس  تنابز  هک  یلاح  رد  تشاد ؛ یهاوخن  مدرم ) اب   ) ملکت تردق  زور  هنابش  هس  هک  تسا  نیا  وت  هناشن  دومرف :
: دش هداد  توکس  هزور  رذن  روتسد  میرم »  » هب و 

(2)( ًاّیِْسنا َمْوَْیلا  َمِّلَکا  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنا  ِیلوُقَف  )
. میوگیمن نخس  یناسنا  چیه  اب  زورما  نیاربانب  ماهدرک ، رذن  ياهزور  نامحر  دنوادخ  يارب  نم  وگب :

توکس و هب  ارح  راغ  رد  یلاوتم  ياهزور  یحو  لوزن  زا  لبق  هک  میناوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تالاح  رد 
. درکیم هشیدنا  شنیرفآ  رارسا  رد  تخادرپیم و  رکفت 

: درک هصالخ  ریز  روما  رد  هدرشف  روطب  ناوتیم  ار  توکس  دیاوف 
ینعمرپ هاتوک و  هلمج  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنکیم . همیب  ناهانگ  زا  يرایـسب  لباقم  رد  ار  ناسنا  توکـس  - 1

: دیامرفیم دوخ 
(3)« اَجن َتَمَص  ْنَم  »

. دباییم تاجن  دنک  توکس  هک  سکنآ 

هیآ 10. ( 19 میرم ( هروس  - 1

هیآ 26. ( 19 میرم ( هروس  - 2
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکناـنچ  دریگیم . ماـجنا  ناـبز  هلیـسوب  ناـهانگ  زا  يرایـسب  اریز  تسا ، نشور  زین  بـلطم  نـیا  تـلع 

: دیامرفیم
(1)« ِِهناِسل ِیف  َمَدآ  ِْنبا  اَیاطَخ  َرَثْکا  َّنا  »
. تسا نابز  رد  ناسنا  تاهابتشا  رتشیب 

: هدش لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
(2)« َناْطیَّشلا ُِبْلغَت  َِکلِذب  َکَّناَف  ِْریَْخلا  َنِم  ّالا  َکَناِسل  ْنُزْخا  »

. يوشیم زوریپ  ناطیش  رب  هلیسو  نیا  هب  هک  رادهاگن  کین  نخس  زا  زج  ار  تنابز 
لها هیامرپ و  روکف و  ًاعون  تکاس  دارفا  اذل  دنکیم و  توعد  تسوا  يونعم  تایح  همشچرس  هک  هشیدنا  رکف و  هب  ار  ناسنا  توکـس ، - 2

. دنهدیم ناشن  لمع  دوخ  زا  رتمک  دناهیاممک و  ًابلاغ  هک  فرحرپ  دارفا  سکعب  دنلمع ،
: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

(3)« َۀَمَکِحلا یِْقُلی  ُهَّناَف  ُْهنِم  اُونْداَف  ًارُوقَو  ًاتوُمَص  َنِمْؤُْملا  ُُمْتیَأَر  اذا  »
. دهدیم میلعت  تمکح  هک  دیریگب  سامت  يو  اب  دیتفای  راقو  اب  تکاس و  ار  نمؤم  هک  یماگنه 

: هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  زین  و 

.194 ءاضیبلا 5 / ۀّجحم  یناشاک ، ضیف  - 1
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(1)« ُمالَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اذا  »

. دوشیم مک  شنخس  دش ، لماک  ناسنا  لقع  هک  یماگنه 
هک دشاب  نیا  تسا » هشیدنا  يورین  ندرک  هدنز  يارب  هلیسو  نیرتهب  توکـس   » هک دش  رکذ  هچنآ  زا  هتـشذگ  بلطم  نیا  هتکن  تسا  نکمم 
هک داد  دـهاوخ  لیکـشت  ار  یمیظع  يورین  ددرگ  هریخذ  اهیژرنا  نیا  رگا  دوشیم ، فرـصم  يرکف  ناوارف  ياـهورین  نتفگ  نخـس  ماـگنه 

. تسا تاساسحا  هدننک  لیدعت  حور و  شخبمارآ  توکس ، هوالعب  دومن ؛ كرد  ناوتیم  ار  یگرزب  قیاقح  نآ  هلیسوب 
هتسکش اب  دنکیم و  مک  ار  ایح  دایز و  ار  ناسنا  ياهـشزغل  اریز  دروآیم ، راب  یلاباال  ار  ناسنا  تسا  توکـس  لباقم  هطقن  هک  یفرحرپ  - 3
مالـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هکناـنچ  دـیامنیم  هداـس  صخـش  يارب  ار  فـالخ  لاـمعا  تساهـشزغل  ترثـک  هجیتـن  هـک  اـیح  ّدـس  ندـش 

: دیامرفیم
(2)« َراّنلا َلَخَد  ُُهْبلَق  َتام  ْنَمَو  ُُهْبلَق ، َتام  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَمَو  ُهُعَرَو ، َّلَق  ُهُؤایَح  َّلَق  ْنَم  َو  ُهُؤایَح  َّلَق  ُهُأَطَخ  َُرثَک  ْنَمَو  ُهُأَطَخ ، َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم  »
دش مک  شیایح  هک  یسک  و  دوشیم ، مک  وا  يایح  دنک  هابتشا  دایز  هک  سکنآ  و  دنکیم ، هابتشا  دایز  دیوگیم  نخس  دایز  هک  سکنآ 
. دوشیم خزود  شتآ  لخاد  دریمب  شلبق  هک  یسک  و  دریمیم ، شبلق  دریگ  ناصقن  شییاسراپ  هک  یسک  و  دریگیم ، ناصقن  شییاسراپ 

مهم  تادابع  زا  یکی  توکس »  » هک تسا  هظحالم  نیمه  هب  دیاش  و 

هرامش 71. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1

هرامش 349. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، - 2
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79 ص :
: تسا هدش  هدرمش 

(1)« ِتْمَّصلا ِیف  اْهنِم  ٌۀَعِْست  ٍءازْجا  ُةَرَشَع  ُةَدابِْعلا  »
. تسا توکس  رد  نآ  ءزج  ُهن  هک  دراد  ءزج  هد  تدابع 

تسا و هانگ  زا  يراددوخ  عون  کی  هکلب  تسین ، دربیم  نیب  زا  ار  هانگ  عوضوم  هک  يریگهرانک  تلزع و  لـیبق  زا  توکـس  دوشن ، هابتـشا 
ار یتلیضف  دیامن  رایتخا  توکس  يرادنتشیوخ و  هاگره  دنکیم ، ادیپ  غورد و ... تبیغ ، لیبق  زا  ناهانگ  زا  یضعب  هب  لیم  هک  يدراوم  رد 

. تسا هدرک  بسک  دوخ  يارب  تمالس  رب  هوالع 
هناشن ددرگیم و  بوسحم  بیاعم  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا ، مزال  نتفگ  نخس  هک  يدراوم  رد  توکـس  هک  دنامن  هتفگان  زین  عوضوم  نیا 

. تسادخ ریغ  زا  سرت  یحور و  تماهش  مدع  یناوتان و  ینوبز و  فعض و 
رکذ لیبق  زا  کین  لامعا  تادابع و  زا  یمهم  تمـسق  دوشیم ، ماـجنا  ناـبز  اـب  ناـهانگ  رتشیب  هک  روطناـمه  تشاد  هجوت  دـیاب  مه  ار  نیا 

. دریگیم ماجنا  نابزاب  نخس و ... اب  داهج  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیبرت ، میلعت و  مدرم ، داشرا  ادخ ،

.196 ءاضیبلا 5 / ۀّجحم  یناشاک ، ضیف  - 1
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80 ص :
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81 ص :

تیصخش هناشن  نیرتزراب  یتسار  - 4

هراشا

ییوگتسار  ياسآ  زجعم  تارثا  * 
ناهانگ  عاونا  همشچرس  غورد  * 
تسین  راگزاس  نامیا  اب  غورد  * 

دروآیم راب  یلاباال  ار  ناسنا  غورد  * 
درادن نانیمطا  مه  شدوخ  هب  یتح  وگغورد  * 

غورد  همشچرس  * 
غورد  نامرد  هار  * 

ییانثتسا  دراوم  رد  غورد  * 
؟ تسیچ هیروت  * 

هیروت  هرابرد  ياهزات  ریسفت  * 

تیصخش هناشن  نیرتزراب  یتسار  - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :
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83 ص :

تیصخش هناشن  نیرتزراب  یتسار 

ود نیا  نودـب  ار  یعقاو  ناسنا  ماـن  هکلب  تسا ، تیـصخش  هناـشن  نیرتزراـب  تناـما ) قدـص و   ) یتسرد یتسار و  تفـص  ود  کـش  نودـب 
، تسین نخس  يادا  رد  تناما  زج  يزیچ  ییوگتـسار  اریز  دنوشیم ، بعـشنم  كرتشم  هشیر  کی  زا  ود  نیا  و  دراذگ ، یـسک  رب  ناوتیمن 

. دنرگیدکی هباشم  زین  ود  نیا  یعامتجا  راثآ  دید  میهاوخ  هکنانچ  و  دشابیمن ، لمع  رد  تقادص  زج  يزیچ  مه  تناما  هک  روطنامه 
ياهوگتفگ رد  هدش و  رکذ  مه  اب  ۀنامالا » ءادا   » و ثیدحلا » قدص   » مالـسا گرزب  نایاوشیپ  تاملک  رد  هک  تسا  هظحالم  نیمه  هب  دـیاش 

. دنروآیم مه  اب  ار  یتسرد  یتسار و  زین  یلومعم 

یتسار تیمها  شزرا و 

. تسوا حور  یکاپ  رکف و  تمظع  ناسنا و  تیصخش  زراب  ياههناشن  زا  یکی  ییوگتسار  قدص و  دش  هراشا  هک  روطنامه 
اریز دنتـسه  یطارفا  ياهـضغب  ّبح و  طلغ و  ياهبـصعت  زا  یلاخ  عمط و  مک  صالخا ، اـب  حیرـص ، عاجـش ، يدارفا  اـًلومعم  وگتـسار  دارفا 

ییوگتسار 
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84 ص :
. تسین نکمم  اهنیا  نودب 

. دنشابیم طلغ  ياهضغب  ّبح و  راتفرگ  ای  جوجل و  بصعتم و  عامط ، راکایر ، وسرت ، ًالومعم  وگغورد  دارفا  سکعب ،
قفانم جازم و  یمدـمد  رّوزم و  تقولا و  نبا  تسا  نکمم  رتمک  صاخـشا  نیا  دنتـسه ، یلوصا  هب  دـنبیاپ  یگدـنز  رد  ًاـمتح  وگتـسار  دارفا 

زا تفص  نیا  دمآ  دهاوخ  ییوگغورد  ياههزیگنا  حرـش  رد  هک  روطنامه  و  تسین . راگزاس  روما  نیا  زا  کی  چیه  اب  تقادص  اریز  دنـشاب 
فلتخم ياههبنج  زا  صاخشا  نطاب  فشک  يارب  يدیلک  ناوتیم  ار  ییوگتسار  لیلد  نیمه  هب  دریگیم و  همـشچرس  قوف  لیاذر  زا  یکی 
: هدش هدرمش  دارفا  دوجو  یبایزرا  يارب  ياهلیسو  ثیدح  قدص  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ثیداحا  رابخا و  زا  یضعب  رد  اذل  تسناد و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ِءاداَو ِِهثیِدَح  ِقْدِص  یلا  اوُرُْظنا  ِنِکلَو  َِکلِذل ، َشَحْوَتْسا  ُهَکََرت  ْوَلَف  ُهَداتْعا  ِدَق  ٌءْیَـش  َِکلذ  َّناَف  ِهِدوُجُـسَو  ِلُجَّرلا  ِعوُکُر  ِلوُط  یلا  اوُرُْظنَت  «ال 

(1)« ِِهتَناما
هب هاگن  یلو  دوش ، تحاران  دنک  كرت  ار  نآ  رگا  دشاب و  وا  تداع  تسا  نکمم  هکنیا  هچ  دینکن  یـسک  ینالوط  دوجـس  عوکر و  هب  هاگن 

. دینک وا  تناما  ییوگتسار و 
: دیامرفیم زین  دیجم  نآرق 

.8 راونالا 71 / راحب  یسلجم ، - 1
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85 ص :
. یسانشب ناشنانخس  زرط  زا  ار  ناقفانم )  ) اهنآ یناوتیم   (1)« ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  »

ییوگتسار ياسآ  زجعم  تارثا 

مامت مینادیم  هتبلا  تسا . دامتعا  نانیمطا و  بلج  هلأسم  دنک  اهناسنا  هب  دناوتیم  یتسار  قدـص و  هک  یتمدـخ  نیرتگرزب  یعامتجا  رظن  زا 
. تسا یعمج  هتسد  یگدنز  ینعی  وا ، یگدنز  متسیس  دولوم  هدش  رشب  بیصن  هک  يداصتقا  یتعنص و  یملع و  ياهتفرشیپ 

لماک نانیمطا  دامتعا و  مه  هب  تبسن  دارفا  هک  تسا  رـسیم  یتروص  رد  تسا  یعمج  هتـسد  یگدنز  ساسا  هک  يرکفمه  يراکمه و  یلو 
تـشاد دنهاوخ  ار  اهینکـش  راک  اهـشکمشک و  اهعازن ، اهتمحازم ، یعمج ، هتـسد  یگدنز  تالکـشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب . هتـشاد 

. دندرگ دنمهرهب  نآ  دیاوف  زا  هکنیا  نودب 
. تسا غورد  نآ  نمشد  نیرتکانرطخ  و  یتسار » قدص و   » نامه دامتعا  نانیمطا و  بلج  هلیسو  نیرترثؤم  نیرتمهم و  تسا  یهیدب 

دنهاوخ نیبدب  نانآ  ياههدروآرف  نیرتهب  هب  تبـسن  مدرم  دـنیوگب ، غورد  دوخ  ياهالاک  زا  یکی  یفرعم  رد  اهنت  يداصتقا  تاسـسؤم  رگا 
. دش

ینابیتشپ زا  دراذگ و  دنهاوخن  یعقو  اهنآ  ياهرطخ  مالعا  هب  اهنآ ، ياهتوعد  هب  اهنآ ، ياههدعو  هب  مدرم  دـنیوگب ، غورد  نارادـمامز  رگا 
تلم  میظع  يورین 

هیآ 30. ( 47 دمحم ( هروس  - 1
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86 ص :
. دش دنهاوخ  مورحم 

رگیدکی ياهتواضق  هب  رگیدکی ، ياهلقن  هب  رگیدکی ، ياههتفگ  هب  نابلطشناد  نادنمشناد و  ددرگ ، جیار  غورد  یملع  ياهطیحم  رد  رگا 
تامحز زا  ددرگ و  لمحتم  ًاصخـش  یملع  قیقحت  کی  يارب  ار  مزال  تامحز  ماـمت  دـیاب  سکره  بیترت  نیا  هب  درک و  دـنهاوخن  داـمتعا 

. تسا غورد  عاونا  نیرتفیثک  نیرتتشز و  غورد  عون  نیا  و  دنک . هدافتسا  دناوتن  نارگید  رمع  لاس  نارازه 

! ناهانگ عاونا  همشچرس  غورد ،

. تسا ناهانگ » عاونا   » دیلک غورد  و  لمع ،» یکاپ   » بجوم یتسار  قدص و  هک  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  يددعتم  رابخا  رد 
، دراذگب دناوتیم  ناسنا  رادرک  لامعا و  ریاس  رد  يرثا  هچ  غورد  یتسار و  هک  دیآ  لکشم  یـضعب  يارب  تقیقح  نیا  كرد  تسا  نکمم 

هراشا هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  زا  هک  يرابخا  زا  ياهراپ  هب  تسخن  هدرک  نایب  رتحورـشم  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  اذـل 
. میزادرپب نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  سپس  هدومن و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع 
(1)« ِۀَّنَْجلا َیلا  وُعْدَی  ُِّرْبلاَو  ِِّرْبلا  َیلا  يِدْهَی  ُقْدِّصلا  »

. تشهب هب  توعد  یکین  و  دنکیم ، تیاده  یکین  هب  ار  مدرم  ییوگتسار ،

راونالا 157. ةوکشم  یسربط ، - 1
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87 ص :
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1)« َرَجَفَو َبَذَک  ُهَّللا  َلاق  َبِذَک  اذاَو  ََّرب ، َقَدَص و  ُهَّللا : َلاق  ُْدبَْعلا  َقَدَص  اذا  »
: دیامرفیم دـیوگب ، غورد  هک  یماگنه  و  درک ؛ کین  راک  تفگ و  تسار  وا  دـیوگیم : دـنوادخ  دـیوگب ، تسار  ادـخ  هدـنب  هک  یماگنه 

! داد ماجنا  تشز  راک  تفگ و  غورد 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

(2)« ُبِذَْکلا اهُحاتْفِم  َلِعُجَو  ٍْتَیب  ِیف  اهُّلُک  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج  »
. تسا غورد  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  یقاطا  رد  اهیدیلپ  مامت 

. تساهیتشز اهیدیلپ و  مامت  دیلک  غورد  هک  دیآیمرب  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  زا 
: مینک یسررب  ناسنا  لامعا  رد  ار  غورد  ییوگتسار و  ریثأت  نونکا 

رهاظ و نایم  توافت  اـجنیا  زا  و  تسا ، ود  نیا  یگنهاـمهان  غورد  لد و  ناـبز و  یگنهاـمه  قدـص  اریز  تسا ، قاـفن  همـشچرس  غورد  - 1
. دوریم شیپ  لماک  قافن  يوسب  ًاجیردت  وگغورد  دوشیم و  عورش  ناسنا  نطاب 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  تقیقح  نیا  هب  دیجم  نآرق 
(3)( َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَعَو  ام  َهَّللا  اوُفَلْخا  اِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یلا  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعاَف  )

هحفص 156. كردم  نامه  - 1

.263 راونالا 72 / راحب  یسلجم ، - 2
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88 ص :
یهلا نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  تخاـس . رارقرب  ناـشیاهلد  رد  دـننک ، تاـقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  اـت  ار ، قاـفن  ِحور ) ، ) لـمع نیا 

. دنتفگیم غورد  هک  تسا  نآ  رطاخب  دنتسج و  فلخت 
غورد نودـب  نکـش  ناـمیپ  دایـش و  رکتحم ، شورفمک و  نئاـخ ، دزد و  رّوزم ، بلقتم و  دارفا  تسا ؛ غورد  ناـهانگ ، زا  يرایـسب  رازبا  - 2

. دشکیم تسبنب  هب  ناشراک  دوشیم و  هتسب  ناشیاپ  تسد و 
دارفا دوخ ، فده  هب  ندیسر  يارب  سولپاچ  قلمتم و  مدآ  یـشورفدوخ ، ییامندوخ و  يارب  ربکتم  مدآ  دسح ، لامعا  يارب  دوسح  مدآ  - 3

؛ دننکیم کچوک  مدرم  راظنا  رد  ار  دوسحم  غورد ، اب  دنوشیم . غورد  هب  لسوتم  ًالومعم  شیوخ  دصقم  هب  لین  يارب  تسرپ  ایند  عامط و 
هب دـننزیم و  يرد  ره  هب  دوخ  عامط  حور  عابـشا  يارب  دـنیوگیم و  قلمت  هنوگ  رازه  غورد ، اب  دـنهدیم ؛ هولج  گرزب  ار  دوخ  غورد ، اب 

. دندرگیم لسوتم  غورد 
یحیضوت رگا  دنکیم  رکف  اریز  دزاس ، دودحم  ناهانگ  زا  يرایـسب  ربارب  رد  ار  دوخ  تسا  راچان  تسا  ییوگتـسار  هب  دّیقم  هک  یـسک  - 4

. دشوپب مشچ  یلکب  لامعا  نآ  زا  هک  رتهب  هچ  سپ  تسا ، ییاوسر  هیام  دیوگب  تسار  رگا  دیوگب و  تسار  دیاب  دنهاوخب  وا  زا  نآ  هرابرد 
. دنکیم همیب  ناهانگ  زا  يرایسب  لباقم  رد  ار  وا  تفص  نیمه  هب  دیقت  نیاربانب 

دوخ فالخ  بلاطم  هیجوت  يارب  وگغورد  دارفا  هدش  هدید  دایز  اریز  تسا ، يرگید  ناهانگ  ای  اهغورد  أشنم  دوخ  اهغورد  زا  يرایـسب  - 5
. دننزیم يرگید  فالخ  لامعا  هب  تسد  دوخ  غورد  ندش  شاف  زا  يریگولج  يارب  ای  و  دنیوگیم ، رگید  غورد  اههد 

! ناهانگ عاونا  همشچرس  www.Ghaemiyeh.comغورد ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :
ًاتقیقح رگا  ناـسنا  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  داد ) ناوتیم  تمـسق  ره  رد  هک  یتاحیـضوت  نتفرگ  رظن  رد  اـب   ) دـش رکذ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 

نآ نودب  دریگیم و  هیام  غورد  زا  ءاحنا  زا  يوحنب  مادکره  اریز  دنک  كرت  ار  ناهانگ  رتشیب  تسا  راچان  دشاب  یتسار  قدـص و  هب  دـیقم 
. دریگب هلصاف  هانگ  زا  دیاب  هاوخان  هاوخ  وگتسار  صخش  اهنآ و  هب  لوصو  هار  تساهنآ و  دیلک  غورد  هکنیا  هچ  دنرادن ، یقنور 

تسین راگزاس  نامیا  اب  غورد 

. تسا ینامیایب  عون  کی  هناشن  ییوگغورد  تسین و  راگزاس  نامیا  اب  غورد  هک  دیآیمرب  یفلتخم  ثیداحا  زا 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دریگیم  ماهلا  دیجم  نآرق  زا  همه  ثیداحا  نیا 

(1)( َنُوبِذاْکلاُمُه َِکئلواَو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنا  )
. دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  يرآ ) ( ؛ دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دندنبیم  غورد  یناسک  اهنت 

زا دارم  تسا  نکمم 
« بذکلا يرتفی  »

. دشاب هدوب  بذک  رد  دمعت 
: رابخا زا  یتمسق  کنیا  و 

: َلِیق ْمَعَن . َلاق : ًانابَج ؟ ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُس  - » 1
ال»(2) َلاق : ًاباّذَک ؟ ُنوُکَیَو  َلِیق : ْمَعَن . َلاق : اًلیَِخب ؟ ُنوُکَیَو 

هیآ 105. ( 16 لحن ( هروس  - 1
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90 ص :
: دومرف دشاب ؟ وسرت  تسا  نکمم  نامیا  اب  مدآ  ایآ  دندیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

. هن دومرف : دشاب ؟ وگغورد  تسا  نکمم  ایآ  دندیسرپ : يرآ . دومرف : دشاب ؟ لیخب  تسا  نکمم  ایآ  دندیسرپ : يرآ .
(1)« ُهَّدِجَو َُهلْزَه  َبِذَْکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیْالا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  ال  مالسلا : هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِما  َلاق  - » 2

. دنک كرت  یخوش - يّدج و  زا  معا  ار - غورد  ات  دشچیمن  ار  نامیا  معط  ناسنا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
(2)« ِنامیْالا ُِبناُجم  ُهَّناَف  َبِذَْکلا  اُوِبناج  مالسلا : هیلع  هنع  - » 3

. تسین راگزاس  نامیا  اب  هک  دینک  يرود  غورد  زا 
. ددرگیمن عمج  اج  کی  غورد  نامیا و  دننکیم و  بانتجا  غورد  زا  نامیا  اب  دارفا  هک  دیآیمرب  یبوخب  رابخا  نیا  زا 

باـسح يور  وـگغورد  دارفا  هک  دـشاب  نیا  دـنکیم  داـجیا  ناـسنا  بلق  رد  غورد  هک  یـصاخ  یگریت  رب  هوـالع  بلطم  هتکن  تسین  دـیعب 
دنناوتیمن دنیوگیم  غورد  یگدنز  کچوک  لیاسم  رد  ناشدوخ  نوچ  اهنآ  دننکیمن ، رواب  یناسآ  هب  ار  ءایبنا  توعد  دوخ ، هب  هسیاقم » »

یلو دنـشاب  نامیا  اب  دارفا  فص  رد  یناسک  نینچ  تسا  نکمم  دـنیوگیم ، تسار  ًاتقیقح  یمهم  لیاسم  نانچ  رد  ناربمایپ  هک  دـننک  رواـب 
رب غورد  هک  تسا  يدارفا  هرابرد  نیا  هتبلا  تسین ، دـیدرت  کش و  زا  یلاخ  دـید  میهاوخ  مینک  شواک  وجتـسج و  ار  اهنآ  بلق  قامعا  رگا 

. دنشابیم باّذک »  » ثیدح ریبعت  هب  هدنکفا و  هیاس  اهنآ  دوجو 
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91 ص :
ینخس ره  دنشابیم و  یتسار  قدص و  لها  ناشدوخ  نوچ  دنتسه  رواب  دوز  ًابلاغ  وگتـسار  دارفا  ینعی  تسا ، قداص  زین  بلطم  نیا  سکع 

. دوش هداد  رکذت  اهنآ  هب  هکنیا  رگم  دنتسه  نُذا »  » حالطصا هب  دننکیم و  رواب  دوخ  یلوا  عبط  هب  دنونشیم  ار 
كوکـشم لـقا  ـال  اـی  تسرداـن ، یبـالق ، ار  زیچ  همه  دـنراد ، زیچ  همه  سکهمه و  هب  تبـسن  یـصاخ  نظ  ءوس  ینیبدـب و  وگغورد  دارفا 

، دـننک ادـیپ  ءایبنا  ياههتفگ  همه  نآ  هب  دـیدرت  کش و  هنوگره  زا  یلاخ  مکحم و  نامیا  تسا  نکمم  هنوگچ  يدارفا  نینچ  دـنرادنپیم ،
. دندادیم ییوگغورد  تبسن  ادخ  ناربمغیپ  هب  ًابلاغ  باّذک  فرحنم و  قفانم و  دارفا  هک  مینیبیم  خیرات  رد  اذل 

هک هدش  هدـید  رایـسب  ددرگ ، تالکـشم  زا  يرایـسب  لح  دـیلک  دـناوتیم  هک  تسا  ناسنا  یناور  تالاح  زا  یکی  دوخ  هب  هسیاقم  عوضوم 
نارگید هرابرد  دنربخاب  دوخ  عضو  زا  ناشدوخ  نوچ  دنزاسیم . ربخ  اب  ار  نارگید  دوخ  يداع  ریغ  تاکرح  اب  نئاخ  دزد و  ای  یناج  دارفا 

. دنیامنیم بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  رظن  يداع  ریغ  تاکرح  نیمه  اب  دنیامن و  یفخم  ار  دوخ  دنشوکیم  اذل  دننکیم و  رکف  نینچ  زین 

دروآیم راب  یلابا  ار ال  ناسنا  غورد ،

يارب دیامن ، هیجوت  ار  دوخ  فلخت  یغورد ، راذعا  اب  دناوتیم  دهدن  ماجنا  ار  دوخ  فلتخم  فیاظو  رگا  دـنکیم  روصت  وگغورد  صخش 
کی اب  اریز  تسا ، ناسآ  اهنیا  لاثما  هدش و  لوحم  فیلاکت  ماجنا  مدـع  تقو ، تیاعر  مدـع  نامیپ ، دـهع و  هب  ندوبن  دـنبیاپ  یـسک  نینچ 

یگتخاس  ياهرذع  هلسلس 
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92 ص :
. دزاسیم اهر  هذخاؤم  راب  ریز  زا  ار  دوخ  هدرک و  یلام  تسام  حالطصا  هب  ار  عوضوم 

دناوتیمن اذـل  دـیامن و  تیاعر  ار  روما  نیا  مامت  هک  تسا  ریزگان  دـشاب  یتسار » قدـص و   » لصا تیاعر  هب  دـیقم  هک  یـسک  سکعب  یلو 
. دشاب یلاباال 

! درادن نانیمطا  مه  شدوخ  هب  یتح  وگغورد 

مه ناشدوخ  هب  هکلب  دـننکیم ؛ ضرف  ناـشدوخ  لـثم  مه  ار  اـهنآ  نوچ  دـنرادن  ناـنیمطا  نارگید  هب  اـهنتهن  دـنیوگیم  غورد  هک  يدارفا 
مزع هب  یگدنز ، فلتخم  ثداوح  تالکشم و  ربارب  رد  شیوخ  تردق  ییاناوت  نازیم  هب  یتح  زیچ ، همه  تیعقاو  هب  نوچ  دنرادن ، نانیمطا 

. دنتسه نینظ  اهراک ، ماجنا  دروم  رد  دوخ  هدارا  و 
: میناوخیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  راصق  تاملک  رد 

(1)« َبیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّعَُبیَو  َدیِعَْبلا  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِبارَّسلاَک ! ُهَّناَف  ِباّذَْکلا  َۀَقَداصُمَو  َكاّیا  »
. دزاسیم رود  ار  کیدزن  و  کیدزنوت ، رظن  رد  ار  رود  تسا ، بارس  لثم  وا  هک  ارچ  شاب  رذحرب  وگغورد  اب  یتسود  زا 

هب تداـع  رثا  رب  تلاـح  نیا  یلو  هدـش  هتفگ  وگغورد  نیرـشاعم  هب  تبـسن  اـهتیعقاو ، هرهچ  نتخاـس  نوـگرگد  ینعی  عوـضوم  نیا  هچرگ 
هب  طوبرم  قیاقح  اهتیعقاو و  هب  تبسن  دوشیم و  ادیپ  زین  وگغورد  صخش  دوخ  رد  غورد ،

هرامش 38. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، - 1
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93 ص :
. دوشیم ادیپ  یگدنز  رد  ناسنا  يارب  هک  تسا  یتالاح  نیرتكاندرد  زا  یکی  نیا  ددرگیم و  نینظ  لزلزتم و  نارگید  دوخ و 

غورد همشچرس 

: دریگیم همشچرس  یحور  فعض  طاقن  زا  یکی  زا  ًالومعم  غورد  دش  هراشا  مه  قباس  رد  هک  روطنامه 
. دیوگیم غورد  ماقم ، تیعقوم و  نداد  تسد  زا  وا و  رود  زا  مدرم  ندش  هدنکارپ  رقف ، زا  سرت  رطاخب  ناسنا  یهاگ 

دوصقم نیمأت  يارب  عورشمان  هلیسو  نیا  زا  دیاشگیم و  غورد  هب  نابز  يرگید  تاوهش  ماقم و  هاج و  لام و  هب  دیدش  هقالع  رطاخب  ینامز 
. دریگیم کمک  دوخ 

هک یـسک  نایز  هب  ای  تسوا  هقالع  دروم  هک  یـسک  عفن  هب  ناسنا  هک  دوشیم  ببـس  یطارفا  ياهـضغب  بحو و  دـیدش  ياهبـصعت  یهاـگ 
. دیوگب نخس  عقاو  فالخ  رب  دشابیم  وا  هنیک  ترفن و  دروم 

غورد نآ  لاثما  یخیرات و  یملع و  فلتخم  لئاسم  رد  دنک  عالطا  ملع و  راهظا  دنایامنب و  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  دوخ  هکنآ  يارب  ینامز 
. دیوگیم

نامیا فعض  حور و  یناوتان  تیصخش و  دوبمک  زا  دنهدیم  لیکـشت  ار  غورد  تفـص  هشیر  هک  هلیذر  تافـص  نیا  مامت  تقیقح  رد  یلو 
. ددرگیم یشان 

غورد هب  اهررض  زا  رارف  دوخ و  دصاقم  هب  لین  يارب  دنشابیم  نوبز  ناوتان و  یحور  ياراد  دنتسین و  نمؤم  دوخ  تیـصخش  هب  هک  یناسک 
رب هیکت  تیصخش  اب  اناوت و  دارفا  سکعب  دندرگیم ، لسوتم  تنایخ  بلقت و  ریوزت و  و 
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94 ص :
. دنیوجیم اهنآ  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دننکیم و  شیوخ  ییاناوت  تیصخش و 

وا ذـفان  هدارا  ورگ  رد  ار  اهتیقفوم  اهیزوریپ و  تاکرب و  مامت  همـشچرس  دـنراد و  یهلا  لازیال  تردـق  هب  لماک  نامیا  هک  یناسک  نینچمه 
عفد ای  تعفنم  هب  لین  يارب  هک  درادـن  یلیلد  دناهتخانـش ، اهتیامح  نیرتـالاب  ار  وا  تیاـمح  اهتردـق و  همه  قوفاـم  ار  وا  تردـق  دـننادیم ،

. دننک يزادرپغورد  دندرگ و  عقاو  فالخ  هب  لسوتم  يررض 
نیا نیرـشاعم ، عامتجا و  طیحم  ای  یگداوناخ ، طیحم  یگدولآ  ای  ییوگتـسار ، تیمها  غورد و  ّراضم  هب  هجوت  مدـع  رطاـخب  زین  یهاـگ  و 

. دناودیم هشیر  ناسنا  رد  كانرطخ  هلیذر 
یعس دنتسه  ياهدقع  نینچ  راتفرگ  هک  یناسک  تسا . تراقح  هدقع  تیـصخش و  دوبمک  ساسحا  ییوگغورد  مهم  لماوع  زا  رگید  یکی 

. دننک ناربج  دنیامنیم  ساسحا  دوخ  رد  هک  یتراقح  اهفازگ  فال و  اهغورد و  عاونا  اب  دننکیم 

غورد نامرد  هار 

يارب یلک  روطب  دوب و  دهاوخ  نشور  ًاتبسن  نآ  نامرد  هار  تسا  رثؤم  نآ  نتخاس  رادهشیر  تفـص و  نیا  داجیا  رد  هک  یلماوع  هب  هجوت  اب 
: دومن مادقا  ریز  قرط  زا  دیاب  یقالخا  فارحنا  نیا  نامرد 

تخاس و هجوتم  تشز  هلیذر  نیا  یعامتجا  يدرف و  يدام ، يونعم و  ءوس  راثآ  كاندرد و  بقاوع  هب  ار  نایالتبم  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  - 1
هیزجت  نید و  گرزب  نایاوشیپ  نانخس  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  رکفت  ریبدت و  اب 
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95 ص :
. دیامن يربارب  دسافم  همه  نآ  اب  دناوتیمن  زگره  غورد  یضرف  عفانم  هک  دیجنس  تسرد  ناگرزب ، راتفگ  دش و  نایب  اًلبق  هک  ییاهلیلحت  و 

رذگدوز رایـسب  ینآ و  شعفن  دشاب  هتـشاد  مه  یـصخش  عفن  دراوم  زا  ياهراپ  رد  غورد  رگا  هک  تخاس  هجوتم  ار  نایالتبم  دـیاب  نینچمه 
مدرم نانیمطا  دامتعا و  هیامرـس  زا  رتالاب  دـشاب - یماقم  ره  طیارـش و  ره  رد  عاـمتجا - رد  ناـسنا  کـی  يارب  ياهیامرـس  چـیه  اریز  تسا ،

. تسا غورد  نیمه  نآ  نمشد  نیرتگرزب  هک  تسین  يو  هب  تبسن 
بلـس بجوم  ددرگ و  شاـف  زگره  هکنیا  نودـب  دـیوگب  ییاـهغورد  ناـسنا  تسا  نکمم  دـننکیم  روصت  یـضعب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

. دوش نانیمطا 
تسا نیا  نآ  هتکن  ددرگیم و  شاف  صخش  ییوگفالخ  دراوم  بلاغ  رد  هک  هداد  ناشن  هبرجت  اریز  تسا  یگرزب  هابتشا  عوضوم  نیا  یلو 

دهاوخیم هک  یـصخش  دراد  رگید  ثداوح  صاخـشا و  ناکم و  نامز و  اب  ینوگانوگ  ياهدنویپ  دهدیم  خر  جراخ  رد  ياهثداح  ره  هک 
كریز یلیخ  رگا  دنیرفآیم و  اهدنویپ  مامت  زا  درجم  هثداح  کی  اهنت  دنک ، قلخ  دوخ  راتفگ  اب  درادـن - یجراخ  دوجو  هک  ار - ياهثداح 
رارقرب ثداوح  نیا  اب  ار  یلـصا  یغورد  هثداح  دنویپ  دـنک و  رکف  نآ  فارطا  رد  اًلبق  مه  رگید  غورد  دـنچ  تسا  نکمم  دـشاب  شوه  اب  و 

. دزاس
زا سپ  ًابلاغ  اذل  دریگب و  رظن  رد  ار  اهنآ  هطبار  دنک و  ینیبشیپ  رگید  ثداوح  مامت  اب  ار  نکمم  ياهدـنویپ  همه  دـناوتیمن  زگره  وا  یلو 

. دنامیم زجاع  اههتفگ  هیجوت  زا  فلتخم  لاؤس  دنچ 
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دوب و هتفر  رفس  هب  ياهدع  هارمه  ناوارف  لاوما  اب  شردپ  هک  یناوج  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بلاج  تواضق  هب  لاثم  ناونعب 

ياهلاؤس ربارب  رد  دندوب  ناوج  نآ  ردپ  نالتاق  تقیقح  رد  هک  نیمهتم  دینک : هجوت  دـندوب . وا  توف  یعدـم  وا  ناهارمه  تشگزاب ، ماگنه 
ینابت مه  اب  طقف  اهنآ  اریز  دـندش  اوسر  دوز  یلیخ  دومرف ، درم  نآ  نفد  نفک و  توف و  يرامیب و  تایئزج  هراـبرد  ترـضح  هک  يددـعتم 

هدرک و نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  یـسک  هچ  زور و  تعاس  مادک  اجک و  رد  اما  تسا ، هدرم  هدش و  رامیب  وا  دـنیوگب  ًاقفتم  هک  دـندوب  هدرک 
. دننک ینابت  دنتسناوتیمن  اهنیا  همه  رد  تقیقح  رد  دندوب و  هدرکن  ینابت  نآ ، دننام  اههد  هدناوخ و  وا  رب  زامن 

. ددرگ شاف  شغورد  تسا  نکمم  هداس  یسرزاب  کی  ربارب  رد  وگغورد  درف  نیرتكریز  لیلد  نیمه  هب 
وا رطاـخب  تسرد  دـنرادن - تیعقاو  نوـچ  دزاـسیم - دوـخ  ياـهغورد  يارب  ناـسنا  هک  یگتخاـس  یبـالق و  ياهدـنویپ  هکنیا  صوـصخب 

ییوگضقانت نیا  دش و  دهاوخ  ییوگناشیرپ  ضقانت و  راتفرگ  دوش  لاؤس  وگغورد  یـصخش  زا  یفلتخم  لصاوف  رد  رگا  اذل  دننامیمن و 
ره عقاو  رد  ینعی  تسا  نیمه  شاهتکن  کی  درادن » هظفاح  وگغورد  : » دنیوگیم هکنیا  تساهنآ و  غورد  ندش  شاف  لماوع  زا  رگید  یکی 

! درپس هظفاح  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  یعوضوم  عوضوم ، دشاب  هتشاد  يوق  هظفاح  مه  ردق 
زا یکی  میتسناد  هک  روطنامه  اریز  تسا  دارفا  رد  تیـصخش  شرورپ  غورد ، ناـمرد  قرط  نیرترثؤم  زا  رگید  یکی  تیـصخش : داـجیا  - 2

تقیقح  رد  و  تسا ، تیصخش  دوبمک  تراقح و  ساسحا  غورد ، یناور  مهم  لماوع 
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. تسا عوضوم  نیا  ناربج  يارب  لمعلاسکع  عون  کی  نتفگ  غورد 

شزرا و دـنناوتیم  اـهنآ  شرورپ  اـب  هک  دنتـسه  دوـخ  نورد  رد  ییاهدادعتـسا  اـهورین و  بحاـص  دـننک  ساـسحا  غورد  هب  ناـیالتبم  رگا 
. دننیبیمن دوخ  رد  یبالق  تیصخش  داجیا  يارب  غورد  هب  نتسج  لسوت  هب  يزاین  دنربب ، الاب  ار  دوخ  تیصخش 

نانیمطا  » بلج تسا  هتـسناوت  یقالخا  تلیـضف  نیا  اب  هک  وگتـسار  ناسنا  کی  یعامتجا  شزرا  هک  دـنامهف  دارفا  هنوگنیا  هب  دـیاب  هوـالعب 
اههیامرـس نیرتالاب  دنراد  رایتخا  رد  اهنآ  هک  یعامتجا » تهاجو   » زا یگرزب  يونعم  هیامرـس  تساهـشزرا و  مامت  قوفام  دنکب  ار  یمومع »

مهارف دوخ  يارب  زین  يدام  تاناکما  هنوگهمه  دنناوتیم  هیامرـس  نیا  اب  و  دنک ، يربارب  نآ  اب  دناوتیمن  يدام  هیامرـس  چـیه  هک  دـشابیم 
. دنزاس

دیجم نآرق  رد  اریز  دراد ، ناربمایپ  ادهش و  فیدر  رد  یماقم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هکلب  دراد  تیـصخش  مدرم  رظن  رد  اهنتهن  یـسک  نینچ 
: دیامرفیم هک  اجنآ  هدش  رکذ  قح  هار  يادهش  ناربمیپ و  ماقم  فیدر  رد  نایوگتسار  ماقم 

(1)( ًاقِیفَر َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو  ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنا  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلواَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  )
زا هدرک ، مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیشنمه  زیخاتسر ) زور  رد  ، ) دنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یـسک  و 

. دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  ناحلاص و  ادهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و 

هیآ 69. ( 4 ءاسن ( هروس  - 1
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: تسا تقیقح  نیا  هاوگ  همه  هک  تسا  هدرک  لقن  قیّدص »  » يارب ینعم  دنچ  دوخ  تادرفم »  » باتک رد  بغار »  » فورعم دنمشناد 

. دیوگیم تسار  دایز  هک  یسک  فلا -

. دیوگیمن غورد  زگره  هک  یسک  ب -
. تسوا قدص  هاوگ  شلمع  تسوگتسار و  هدیقع  نخس و  رد  هک  یسک  ج -

ماـمت قوفاـم  ادـخ  تردـق  هک  تقیقح  نیا  هب  اـهنآ  نداد  هجوـت  ناـیالتبم و  لد  رد  ادـخ  هـب  ناـمیا  ياـههیاپ  تیوـقت  يارب  شـشوک  - 3
. دنربیم هانپ  غورد  هب  نآ  رطاخب  نامیالافیعض  دارفا  هک  تسا  یتالکشم  مامت  لح  رب  رداق  تساهتردق و 

. دنتسه اهنت  دراوم  نیا  رد  وگغورد  دارفا  و  تسادخ ؛ نوگانوگ ، ثداوح  ربارب  رد  ناشهاگهیکت  نایوگتسار » »
رد ار  نآ  لاثما  یطارفا و  ياهضغب  بح و  یهاوخدوخ ، سرت ، عمط ، لیبق  زا  یقالخا  فارحنا  نیا  ياههشیر  غورد و  ياههزیگنا  دیاب  - 4

. دنکن ادیپ  ناسنا  دوجو  رد  دوخ  يامن  وشن و  يارب  دعاسم  هنیمز  كانرطخ  هلیذر  نیا  ات  دیناکشخ  دارفا 
، يریذـپریثأت و  تاکاحم »  » لصا قبط  ًاجیردـت  ات  درک  كاپ  وگغورد  دارفا  دوجو  زا  ار  ناـیالتبم  یترـشاعم  یتیبرت و  ياـهطیحم  دـیاب  - 5

. ددرگ كاپ  هلیذر  نیا  زا  اهنآ  دوجو  طیحم 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسا  یتیبرت  ياهروتسد  رد  هک  تسا  مهم  يردقب  عوضوم  نیا 

یِفَی  َُّمث ال  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَحا  َدِعَی  ْنا  الَو  ٌلْزَه  الَو  ٌّدِج  ُبِذَْکلا  ُُحلْصَی  «ال 
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(1)« َُهل

. دنکن افو  سپس  دهدب  ياهدعو  شدنزرف  هب  امش  زا  یکی  تسین  هتسیاش  زین  و  يّدج - ای  یخوش  هاوخ  نتفگغورد - تسین  هتسیاش 
دنزرف زگره  دنشاب  هتـشاد  دنهدیم ) دوخ  دنزرف  هب  هک  یکچوک  ياههدعو  رد  یتح   ) ییوگتـسار هب  تداع  ردام  ردپ و  رگا  تسا  یهیدب 

. دش دهاوخن  وگغورد  اهنآ 

ییانثتسا دراوم  رد  غورد 

هک هدرک  رکذ  غورد  مکح  زا  ءانثتـسا  ناونعب  ار  يدراوم  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  يوریپ  هب  قالخا  ياملع  اهقف و  ناگرزب 
«. نیبلا تاذ  حالصا   » و رارطضا » : » دناهدومن هصالخ  عوضوم  ود  رد  ار  نآ  یضعب 

: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
(2)« ِْلتَْقلا َنِم  َكاخا  ِّجَنَو  ًابِذاک  ِهَّللِاب  ِْفلْحا  »

! هدب تاجن  گرم  زا  ار  تهانگیب  ردارب  روخب و  غورد  دنگوس 
: تشاد هجوت  نآ  هب  دیاب  اجنیا  رد  هک  تسا  هتکن  ود  یلو 

نآ دسافم  هک  يرتمهم  حلاصم  رطاخب  طقف  غورد  هکنیا  نآ  ددرگیمزاب و  عوضوم  کی  هب  تقیقح  رد  ءانثتـسا  دراوم  مامت  هکنیا  تسخن 
دننام تامرحم  ریاس  هکلب  تسین ، بذک »  » و قدص »  » هلأسم هب  رصحنم  عوضوم  نیا  هتبلا  و  دوشیم ، زاجم  دهد  رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار 

«، هتیم لکا  »

.577 هعیشلا 8 / لئاسو  یلماع ، ّرح  - 1

.162 هعیشلا 16 / لئاسو  یلماع ، ّرح  - 2
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رد هک  يدراوم  نیاربانب  ددرگیم . زاجم  نآ  لاثما  بیدأت و  ای  ناج  ظـفح  يارب  زین  اـهنآ  دـننام  و  میتی » ءاذـیا  «، » كاـپان ياذـغ  ندروخ  »

هنیک و رابغ  نتـسش  هدـنکارپ و  ياهلد  نتـسویپ  مههب  مدرم و  نایم  حالـصا  هدـیاف  نوچ  اًلثم  تسا ، لاثم  رکذ  لیبق  زا  هدـش  نایب  ثیداـحا 
ناج و ظفح  يارب  رارطـضا  دراوم  رد  نینچمه  هدش ، یفرعم  زاجم  تسا  رتمهم  دناسریمن  نایز  یـسک  هب  هک  یغورد  زا  اهلد  زا  توادـع 
زا يریگولج  گـنج و  همتاـخ  رد  عیرـست  ببـس  یغورد  تسا  نکمم  یگنج  ياـههشقن  يارجا  حرط و  رد  اـی  نارگیداـی و  دوخ  سوماـن 
رب وگتفگ  رسمه  ود  نایم  رد  هک  دوشیم  هاگ  زین  دوش و  هدیبوک  هار  نیا  زا  يدسفم  دساف  رگدادیب و  نمـشد  ای  ددرگ و  ییاهنوخ  نتخیر 

تـسا نکمم  غورد  نخـس  کی  اب  اما  ددرگیم ، یهتنم  رگید  دسافم  ای  ییادج  هب  یهاگ  دبای  همادا  رگا  هک  دـهدیم  خر  یتاعوضوم  رس 
دراوم نیا  رد  مینک  تقد  تسرد  رگا  دوب و  دـهاوخ  زاجم  رتمهم  حـلاصم  ظفح  يارب  غورد  دراوم  نیا  ماـمت  رد  دوش ؛ لـح  اـهنآ  لکـشم 

. درادن يربارب  نآ  هدیاف  اب  دراد و  دوجو  يرتفیفخ  رایسب  روطب  دش  هراشا  ًاقباس  هک  غورد  ياهنایز  دسافم و 
« هتیم لـکا   » رادرم و ندروخ  زیوجت  دـننام  تسرد  دراوم  نیا  رد  بذـک  زیوـجت  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
زا هدافتـسا  هناهب  هب  ددرگ و  هریبک » هانگ   » نیا رب  تأرج  ثعاـب  تائانثتـسا  نیا  هکنیا  هن  دومن ، تعاـنق  دـیاب  ترورـض  رادـقم  هب  هک  تسا 

. تفگ غورد  ییزج  عوضوم  ره  يارب  غورد  تازوجم 
و رطخ » هقطنم   » هک تسا  یتاهبتـشم  ناـمه  اـهنیا  تساههرـصبت ، ءانثتـسا و  دراوم  شوح  لوـح و  رد  یقـالخا  ياهـشزغل  هشیمه  عـقاو  رد 

اب زرممه 
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ناونع  هب  رابخا  رد  دشابیم و  هعونمم » هقطنم  »

« هَّللا یمِح  »
و

یمحلالوح  »
: هدش ریبعت  نآ  زا  « 

(1)« اهِیف َعَقَی  ْنا  ُکَشُوی  یمِْحلا  َلْوَح  ْعَتْرَی  ْنَمَف  ِهَّللا  یَمِح  ِهَّللا  ُمِراحَم  »
! دتفیب اهنآ  رد  هک  دوریم  نآ  میب  دربب ، عونمم  ياهزرم  کیدزن  ار  دوخ  ناویح  هک  یسک  تسا ، یهلا  هعونمم  قطانم  تامرحم ،

ثیداحا لعج  دناهدرک  روصت  ياهدع  دسیونیم : هدرک  ناونع  مولعلا » ءایحا   » رد غورد  صیخرت  دراوم  يارب  هک  یلـصف  نایاپ  رد  یلازغ » »
. تسا زیاج  زین  یصاعم  رد  ددشت  لامعا و  لئاضف  رد 

هوالعب دشابیمن ، غورد  دسافم  اب  ربارب  زگره  راک  نیا  حلاصم  هکنیا  هچ  تسین ، شیب  لطاب  لایخ  سوه و  کی  نیا  دنکیم : هفاضا  سپس 
هتـشذگ همه  زا  هدش . دراو  هراب  نیا  رد  حیحـص  ثیداحا  تایآ و  یفاک  ردقب  هکنیا  هچ  درادن ، دوجو  راک  نیا  يارب  یترورـض  هنوگچیه 

.(2) ددرگیم تعیرش  شیوشت  نتخیر و  مههب  بجوم  باب  نیا  حتف 
مالـسا يارب  رتزوـسلد  ربـمغیپ  ادـخ و  زا  ار  دوـخ  هک  هدوـب  یعـالطایب  ناداـن و  هیاـمیب و  دارفا  هناـقمحا  ياـهراک  نـیا  اـم  هدـیقعب  یلو 

يارب كانرطخ  نانمشد  رطخ  زا  نادان  ناتسود  هنوگنیا  راک و  نیا  رطخ  تسا . داسف  نایز و  اپ  ات  رس  ضحم و  ّرـش  راک  نیا  دنتـسنادیم ،
. تسین رتمک  مالسا 

هحفص 360. لئاسر ،) لوصالادئارف ( یضترم ، يراصنا ، - 1

.139 مولعلا 3 / ءایحا  یلازغ ، - 2
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؟ تسیچ هیروت 

هراشا

. تسا يرگید  زیچ  هدنیوگ  روظنم  هک  یلاح  رد  دوشیم  هدیمهف  يزیچ  نآ  رهاظ  زا  هک  دوشیم  هتفگ  ینخس  هب  هیصوت »  » نزو رب  هیروت » »
هیروت ات  درک و  هدافتـسا  دـیاب  هیروت »  » زا دوشیم  زیوجت  یترورـض  رطاخب  غورد  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  ام  ياهقف  نایم  رد  روهـشم 

. تفگ حیرص  غورد  دیابن  تسا  نکمم 
. تسا روهشم  زین  اهنآ  نایم  رد  عوضوم  نیا  هک  دیآیمرب  ننست  لها  ياملع  تاملک  یضعب  زا 

نآ یلو  هدومن  هدارا  عقاو  قباطم  ینعم  نآ  زا  دـیوگب و  یمالک  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  هیروت » : » دـناهتفگ نینچ  هیروت  ینعم  رد  و 
بطاخم حیحص ، ینعم  هدارا  نیع  رد  هک  تسا  نیمه  زین  هدنیوگ  روظنم  و  دمهفیم ، نآ  زا  يرگید  ینعم  هدنونـش  هک  تسا  يروط  مالک 

: تفگ دوب ؟ هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیشناج  دندیسرپ : یسک  زا  هکنیا  لثم  دمهفب ، يرگید  زیچ 
« ِِهْتَیب ِیف  ُُهْتِنب  ْنَم  »

هللا یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  وا  رتخد  هک  سک  نآ  تسا  نیا  روظنم  هک  درکیم  رکف  نینچ  هدنونـش  دوب ،» وا  هناـخ  رد  شرتخد  هک  سک  نآ  »
. تسا هدوب  وا  هناخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هک  سک  نآ  دوب : نیا  هدنیوگ  روظنم  هک  یلاح  رد  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و 

تسین غورد  ءزج  هیروت  ایآ 

؟ درک هدافتسا  نآ  زا  ییانثتسا  دراوم  رد  دیاب  و 

ایآ دوش  نشور  هک  تسا  نیا  تسا  تیمها  زیاح  اًلماک  اجنیا  رد  هچنآ 
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؟ دشابیم بذک  هلّدا  رد  لخاد  هیروت » »

: دوشیم هدید  لوق  هس  دروم  نیا  رد  یلک  روطب 
«. ددرگ جراخ  غورد  زا  هک  دیوگب  نخس  نانچ  ترورض  دراوم  رد  دیاب  : » دناهتفگ اذل  و  تسین ، غورد  اًلصا  هیروت  دندقتعم  ياهدع  - 1

، تسا هیف - لمعتـسم  رگید  ترابعب  و  ملکتم - دارم  مالک ، بذـک  قدـص و  رد  سایقم  هک : دـننکیم  لالدتـسا  نینچ  لوق  نیا  نارادـفرط 
مهف رد  وا  هابتـشا  اریز  دـمهفب ، نآ  زا  يرگید  زیچ  بطاخم  هچرگا  دوب  دـهاوخ  قداص »  » مالک دـشاب  حیحـص  هدـنیوگ  دارم  رگا  نیاربانب 

. درادن مالک  بذک  قدص و  رد  يریثأت  هدنیوگ  دارم 
: ناتسرپتب باوج  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  لوق  هیجوت  رد  هک  يددعتم  تایاور 

(1)( َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنا  ْمُهُولَئْساَف  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  )
! دنیوگیم نخس  رگا  دیسرپب  اهنآ  زا  تسا ! هدرک  ناشگرزب  ار  راک  نیا  هکلب  تفگ : میهاربا ) )

: مالسلا هیلع  فسوی  يوگنخس  راتفگ  هیجوت  و 
َنُوقِراَسل (2) ْمُکَّنا 

. دیتسه دزد  امش 
. تسین بذک  ءزج  هیروت  هک  دنکیم  دییأت  ار  نیا  زین  هدش  دراو 

رهاظ بذک ، قدـص و  رد  سایقم  اریز  تسا ، بذـک  رد  لخاد  هیروت  هک  دـندقتعم  هللا  همحر  یمق  ققحم  موحرم  دـننام  رگید  یـضعب  - 2
دارم هن  تسا  مالک 

هیآ 63. ( 21 ءایبنا ( هروس  - 1

هیآ 70. ( 12 فسوی ( هروس  - 2
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. هدنیوگ دوصقم  و 

رتمک یلومعم  بذک  زا  نآ  داسف  حبق و  نازیم  یلو  تسا  بذک  قادصم  هیروت  هک  دیآیمرب  یلازغ - دننام  رگید - یـضعب  تاملک  زا  - 3
. دشابیم

رد یلو  تسا ؛ ییوگفالخ  هدنیوگ  دصق  مه  و  تسا ، عقاو  فالخ  مالک  رهاظ  مه  یلومعم  بذک  رد  هک  دشاب  نیا  اهنآ  رظن  هجو  دیاش 
. تسا رتمک  نآ  داسف  حبق و  اذل  تسین و  راک  رد  بذک  دصق  هیروت » »

هیروت هرابرد  ياهزات  ریسفت 

هکلب تسین  رهاظ  فالخ  هدارا  عون  ره  هیروت » : » هکنیا نآ  دـشاب و  ثحب  نیا  تالکـشم  لح  دـیلک  دـیاش  هک  تسا  ياهتکن  اجنیا  رد  یلو 
نآ زا  یکی  هب  نهذ  یلو  دـشاب . ود  نآ  زا  کیره  بلاق  دـناوتیم  دراد و  ینعم  ود  بات  ًاتاذ  مالک  هک  تسا  يدراوم  هب  صوصخم  هیروت 

نامه نآ  ییادتبا  ینعم  دش  هتفگ  فسوی  ناردارب  هب  هک  دیتسه  دزد  امـش  َنُوقِراَسل ؛ ْمُکَّنا  هلمج  اًلثم  ددرگیم  فرـصنم  نتفگ  ماگنه  ود 
. تسا نآ  ییادتبا  ینعم  فالخ  اهتنم  دراد ، زین  ردپ ) زا  ار  فسوی  ندرک  تقرس  « ) یلبق تقرس   » هدارا بات  یلو  تسا  یلعف » تقرس  »

وا ادخ  : » دیوگیم هیروت  ناونع  هب  باوج  رد  وا  هدرک ؟ ادها  امش  هب  سک  نالف  ار  سابل  نیا  هک  دنسرپیم  یـسک  زا  هک  یماگنه  هکنیا  ای 
يدـصق نینچ  هک  یلاـح  رد  دـهد » رمع  ار  وا  ادـخ  هلب  : » هک تسا  نیا  هدـنیوگ  روظنم  هک  دـنکیم  روـصت  نینچ  هدنونـش  دـهد ،» رمع  ار 

. تسا هتشادن 
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تبیغ - 5

هراشا

نادرمناوجان  كانرطخ  هبرح  * 
تبیغ  ياههزیگنا  نیرتمهم  * 

تبیغ  تارطخ  * 
تبیغ  يدرف  یعامتجا و  دسافم  * 

تبیغ  تایفیک  دودح و  * 
تبیغ  تاینثتسم  * 

؟ تسا زیاج  وا  تبیغ  ارچ  تسیک و  قسف  هب  رهاجتم  * 
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تبیغ - 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :

تبیغ 

نادرمناوجان كانرطخ  هبرح 

. تسا تبیغ » ، » نابز تافارحنا  نیرتعیاش  لاح  نیع  رد  نیرتکانرطخ و  نیرتگرزب و  زا  رگید  یکی 
ياههبنج هب  طوبرم  طاقن  نیا  هاوخ  دنوش ، تحاران  دنونـشب  رگا  هک  نارگید  یناهنپ  بیاعم  فعـض و  طاقن  رکذ  زا  تسا  ترابع  تبیغ » »

تاکرح و زرط  یمـسج و  ياهورین  ندب و  ياضعا  هفایق و  زا  معا  یمـسج ، تاهج  هب  طوبرم  ای  دشاب ؛ یعامتجا  یحور و  یقالخا ، ینید ،
. نآ لاثما  وا و  هناخ  سابل و  ای  دنزرف و  نز و  زا  معا  ناسنا  ناقلعتم  هب  طوبرم  ای  راتفر ،

: تسا زیچ  دنچ  تبیغ  ياههزیگنا  نیرتمهم 
: ماقتنا يزوتهنیک و  - 1

تبیغ و زا  رتهداس  رتناسآ و  یهار  دـشکیم  هنابز  دارفا  زا  یـضعب  هنیـس  نورد  رد  هک  ماـقتنا  هنیک و  ياههلعـش  ندرک  شوماـخ  يارب  اریز 
. دوشیمن تفای  رظن  دروم  صخش  تیثیح  وربآ و  عییضت 
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: دسح - 2

یعس نآ  ناربج  يارب  دنکیمن  ادیپ  دوخ  دوصقم  هب  یسرتسد  هک  یماگنه  تسا ، دوسحم  تمعن  لاوز  بلاط  هشیمه  نوچ  دوسح  صخش 
. دشخب نیکست  هار  نیا  زا  ار  دوخ  دسح  شتآ  دهاکب و  وا  رابتعا  تیثیح و  زا  دوسحم ، فعض  طاقن  رکذ  تبیغ و  هلیسوب  دنکیم ،

: تسا هدش  بکترم  هک  یهانگ  زا  دوخ  ندرک  هئربت  - 3
. دهد هولج  هجوم  ای  هداس و  ار  دوخ  لمع  دهاوخیم  نارگید  بیاعم  رکذ  قیرط  زا  ینعی 

: هیرخس ءازهتسا و  - 4
قرط زا  یکی  ناـسنا  دوجو  رد  نآ  لـماوع  ندـناود  هشیر  زا  سپ  هک  دراد  ینوگاـنوگ  ياـههزیگنا  دوخ  نارگید  هیرخـس  ءازهتـسا و  هتبلا 

. دنیبیم تبیغ  نامه  ار  فده  نیا  هب  ندیشخب  ققحت 
: یمرگرس حیرفت و  - 5

سلاجم و ندرک  مرگ  ای  حیرفت ، یمرگرس و  روظنم  هب  ًافرص  دنشاب ، هتشاد  ار  الاب  ياههزیگنا  زا  کی  چیه  هکنیا  نودب  هک  دنتسه  يرایسب 
. دشابیم تبیغ  ینیریش  هب  مدرم  رظن  رد  یهانگ  رتمک  اریز  دنزادرپیم  نارگید  بویع  فعض و  طاقن  رکذ  هب  لفاحم ،

زین حیرفت  هب  نارگید  نتخاس  راداو  ندنادنخ و  زا  هکلب  دنربیم  تذل  حیرفت  یمرگرـس و  زا  اهنتهن  مدرم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مه  ار  نیا 
. دنربیم تذل 

: يواکجنک هزیرغ  کیرحت  - 6
نتخاس شاف  تبیغ و  هب  راداو  رارـصا - اـب  ار - نارگید  هک  دـنکیم  توعد  ار  وا  تسا ، ناـسنا  زیارغ  نیرتدـنمورین  زا  یکی  هک  هزیرغ  نیا 

نیا دریگیم ؛ همشچرس  هزیرغ  نیمه  طلغ  عابشا  زا  زین  مدرم  زا  ياهدع  هقئاذ  رد  تبیغ  ینیریش  دیاش  دیامنب و  فلتخم  دارفا  فعض  طاقن 
سسجت  نارگید و  بویع  رارسا و  رب  عالطا  زا  هدع 
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. دننکیم تبیغ  هب  راداو  ار  نارگید  رتمامت  هچره  صرح  علو و  اب  اذل  دنربیم و  تذل  اهنآ  هرابرد  يواکجنک  و 

. دنک يرثؤم  کمک  ام  هب  نآ  قیداصم  ییاسانش  تبیغ و  نامرد  هار  رد  دناوتیم  لماوع  نیا  هب  هجوت  هتبلا 
اریز دنکیمن  ییامندوخ  ناسنا  دوجو  رد  یعیبط  هداس و  تروصب  لماوع  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تشاد  هجوت  ًامتح  دیاب  زین  ار  نیا 

رکنم و زا  یهن  ای  يزوسلد  سابل  رد  هتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  هفایق  اذل  دهدیمن ، اهنآ  هب  ییامندوخ  هزاجا  وا  ینهذ  تیصخش  نادجو و 
هک یلاح  رد  هداد  ماجنا  یـسدقم  لمع  هک  درادـنپیم  نینچ  دوخ  شیپ  دوشیم و  مدرم  تبیغ  بکترم  نداد ، نارگید  هب  تربع  سرد  اـی 

هداد رییغت  ار  نآ  یلصا  هفایق  نآ ، باذع  راشف و  زا  رارف  نادجو و  بیرف  يارب  ناسنا  حور  هک  تسالاب  لماوع  نامه  زا  یکی  یلصا  هزیگنا 
. تسا رتلکشم  زین  نآ  نامرد  رتکانرطخ و  نآ  عاونا  ریاس  زا  تبیغ ، هب  یگدولآ  عون  نیا  تسا  هداد  ناشن  سکعب  و 

تبیغ تارطخ 

هب سپـس  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راـبخا  نآرق و  رظن  زا  هاـنگ  نیا  تیمها  رکذ  هب  نونکا 
. میزادرپیم نآ  یعامتجا  يدرف و  دسافم  لیلحت  هیزجت و 

نآرق رد  تسا ، هدش  هداد  نآ  هب  ياهداعلاقوف  تیمها  یتایح ، هلأسم  نیا  هب  مدرم  زا  يرایسب  ندادن  تیمها  مغریلع  مالسا  یلصا  عبانم  رد 
هد  اهنآ  نایم  زا  هک  دوشیم  هدید  تبیغ  هرابرد  اهریبعت  نیرتدیدش  تایاورو ، دیجم 

تبیغ www.Ghaemiyeh.comتارطخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :
: دشاب یفاک  مالسا  رظن  زا  هانگ  نیا  تیمها  ندربیپ و  يارب  تمسق  هد  نیمه  دیاش  و  میاهدرک ، باختنا  ار  ریز  دروم 

دیجم نآرق  رظن  زا  تبیغ  - 1
یهیدب تسا ، هدومن  یفرعم  دوخ  تیم  ردارب  تشوگ  ندروخ  نوچمه  ار  نآ  تسا و  هدرمـش  یناسنا  ریغ  لمع  کی  ار  تبیغ  دیجم  نآرق 

نیا هراـبرد  ًارـصحنم  ریبعت  نیا  دـنزب و  رـس  یـسک  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یلمع  نیرتهدـننز  تروص ، نیا  هب  مهنآ  يراوخ » مدآ   » تسا
. تسا هدش  دراو  هانگ 

ثیدح رد  هکنانچ  دشابیم ، مرتحم  وا  نوخ  نوچمه  ناملسم  ردارب  يوربآ  تیثیح و  مالسا  رظن  زا  اریز  تسا  نشور  هیبشت  نیا  تلع  هتبلا 
: هدش دراو  يوبن 

(1)« ُهُضْرِعَو ُُهلامَو  ُهُمَد  ٌمارَح : ِِملْسُْملا  یَلَع  ِِملْسُْملا  ُّلُک  »
. شیوربآ شلام و  شنوخ و  تسا : مارح  ناملسم  رب  ناملسم  ِزیچ  همه 

. دهدیم داب  رب  ار  وا  يوربآ  دهاکیم و  ناملسم  ردارب  تیثیح  زا  تبیغ  هک  تسین  کش  ياج  و 
هک اـجنآ  تسا ، هدـش  تبیغ »  » زا یهن  نآ  زا  دـعب  و  سـسجت »  » سپـس و  نـظ » ءوـس   » زا یهن  تـسخن  دـیجم  نآرق  رد  هـکنیا  هجوـت  لـباق 

: دیامرفیم
َمَْحل  َلُکْأَی  ْنا  ْمُکُدَحا  ُّبُِحیا  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو  اوُسَّسََجت  الَوٌْمثا  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنا  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّی  ای ا  )
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111 ص :
(1)( ٌمیِحَر ٌباَّوت  َهَّللا  َّنا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیِخا 

( نارگید راـک  رد   ) زگره و  تسا ، هاـنگ  اـهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دـیزیهرپب ، اـهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
هب ! ) دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی  چیه  و  دینکن ، سـسجت 

. تسا نابرهم  ریذپهبوت و  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیراد ؛ تهارک  رما  نیا  زا  امش  همه  نیقی )
هب یهتنم  سسجت  دنکیم و  سسجت  هب  راداو  ار  وا  نظ  ءوس  دوشیم ، نظ  ءوس  راچد  تسخن  ناسنا ، هک  دشاب  نیا  يارب  ریبعت  نیا  دیاش  و 

. دوب دهاوخ  تبیغ  همشچرس  زین  نآ  دوشیم و  دارفا  یناهنپ  بویع  رب  عالطا 
تسین  راگزاس  نامیا  اب  تبیغ  - 2

: هدش دراو  ءارب »  » ثیدح رد  هک  روطنامه 
اُوباتْغَت ِِهْبلَِقب ال  ْنِمُْؤی  َْملَو  ِِهناِسِلب  َنَمآ  ْنَم  َرَـشْعَم  ای  : » َلاـقَف اـِهتُوُیب  ِیف  ُِقئاوَْعلا  َعَمَتْـسا  یَّتَح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اـنَبَطَخ 

(2)« ِِهْتَیب ِفْوَج  ِیف  َْولَو  ُهُحَضْفَی  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَمَو  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیِخا  َةَرْوَع  َعَّبَتَت  ْنَم  ُهَّناَف  ْمِِهتارْوَع  اوُِعبَّتَت  الَو  َنیِِملْسُْملا 
وا دندینش ، مه  اههناخ  رد  نارتخد  هکتفگ  نخس  دنلب  ردقنآ  درک و  ینارنخس  ام  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیوگیم : ءارب 

وجتسج اهنآ  یناهنپ  روما  زا  دینکن و  ناناملسم  تبیغ  هن ! لد  اب  یلو  هدروآنامیا  نابز  هب  هک  یهورگ  يا  دومرف :

هیآ 12. ( 49 تارجح ( هروس  - 1
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112 ص :
شاهناخ لد  رد  دزاسیم و  راکشآ  ار  وا  یناهنپ  روما  دنوادخدنک  يواکجنک  دوخ  یبهذم  ناردارب  یناهنپ  روما  رد  هک  یسک  اریز  دینکن ،

. دزاسیم شیاوسر 
. دراد تافانم  تبیغ  اب  هک  تسا  نمؤم  قح  تیاعر  نامیا ، هناشن  نیتسخن  هک  دشاب  نیا  دیاش  نامیا  حور  اب  تبیغ  شزاس  مدع  هتکن 

تسا  اشحف  هعاشا  فیدر  رد  تبیغ  - 3
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: َّلَجَو َّزَع  ُهَّللا  َلاق  َنیِذَّلا  َنِم  َوُهَف  ُهانُذا  ُْهتَعِمَسَو  ُهاْنیَع  ُْهتَأَر  ام  ٍنِمُْؤم  ِیف  َلاق  ْنَم  »
(1)« ٌمِیلا ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنا  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنا 

دنراد تسود  هک  یناسک  تسا : هدومرف  اهنآ  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یناسک  ءزج  دیوگب ، هدینش ، هدید و  ار  هچنآ  ینمؤم  هرابرد  هک  یـسک 
. تسا نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دبای  عویش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اهیتشز 

بویع خنس  زا  تاقوا  زا  يرایسب  رد  بویع  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  مدرم  یناهنپ  بویع  رکذ  هکنیا  يارب  تسا ، نشور  زین  عوضوم  نیا  هتکن 
. دوب دهاوخ  اشحف  هعاشا  ثعاب  هجیتن  رد  هدش و  تیصعم  هانگ و  رب  نارگید  تراسج  تأرج و  ببس  تسا  ینید 
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113 ص :
تسا  رتدیدش  تفع  یفانم  لامعا  زا  تبیغ  هدسفم  - 4

: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يردخ » دیعسوبا   » و رباج »  » فورعم ثیدح  رد 
(1)« انِّزلا َنِم  ُّدَشا  ُۀَبیِْغلا  »
! تسا رتدب  انز  زا  تبیغ 

( تسا هَّللا  قح  لیبق  زا  انز  اریز   ) دوش ادخ  وفع  لومـشم  هبوت  اب  تسا  نکمم  راکانز  هک  هدمآ  ثیدـح  نیمه  لیذ  رد  زین  نآ  تدـش  هتکن 
(. دشابیم ساّنلا  قح  لیبق  زا  نوچ   ) تفرگ دهاوخن  رارق  وفع  دروم  فرط ، تیاضر  بسک  نودب  هبوت  اب  هدننک  تبیغ  اما 

تبحم و داحتا و  ساسا  تبیغ  هک  دـشاب  اـنز  هب  تبـسن  تبیغ  هاـنگ  تدـش  رب  لـیلد  زین  يرگید  هتکن  قوف ، تهج  رب  هوـالع  تسا  نکمم 
یلو دمآ - دهاوخ  نآ  حرش  هکنانچ  دنزیم - عامتجا  هب  يدیدش  همطل  هار  نیا  زا  دزاسیم و  لزلزتم  عامتجا  رد  ار  ینیبشوخ  تیمیمص و 

. تشاد دهاوخن  يریثأت  نینچ  دراد  هک  یتیمها  همهنآ  اب  تفع  یفانم  لامعا 
تسا  تاعاط  لامعا و  لوبق  زا  عنام  تبیغ  - 5

ار نآ  یلو  دوریم  ـالاب  نامـسآ  هب  دـشخردیم و  دیـشروخ  عاعـش  نوـچمه  ناگدـنب  لاـمعا  یهاـگ  هـک  هدـش  دراو  ذاـعم »  » ثیدـح رد 
هب  دننادرگیمرب و 
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تبیغ www.Ghaemiyeh.comتارطخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :
: دیوگیم ياهتشرف  دننزیم و  شبحاص  تروص 

« یِّبَر یلا  ُزَواجَتَی  َساّنلا  ُباتْغَی  ْنَم  َلَمَع  ََعدا  ْنا ال  یِّبَر  ِینَرَما  »
. دورب راگدرورپ  يوس  هب  ناگدننکتبیغ  کین  لامعا  مراذگن  هک  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ 

ندرگ هب  مدرم  قوقح  هک  یناسک  لاـمعا  یلک  روطب  دوشیم  هدافتـسا  فلتخم  ثیداـحا  زا  هک  دـشاب  نیا  عوضوم  نیا  هتکن  تسا  نکمم 
يوربآ هیامرـس  عییـضت  مدرم و  قوقح  هب  زواـجت  عون  کـی  میتـسناد  هک  روطناـمه  تبیغ  دـش و  دـهاوخن  ادـخ  هاـگرد  لوـبقم  تساـهنآ 

. تساهنآ
تسین  راگزاس  یمالسا  توخا  اب  تبیغ  - 6

: تسا هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا 
(1)« ًاناوْخا ِهَّللا  َدابِع  اُونوُکَو  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو  اوُضَغابَت  الَو  اوُدَساَحت  «ال 

. دیشاب ردارب  مهاب  ادخ ! ناگدنب  يا  و  دینکن ، تبیغ  ار  رگیدکی  دیزرون و  هنیک  دسح و  مه  هب  تبسن 
هناشن نیتسخن  تسا  یهیدـب  تسا ، یمالـسا  تّوخا  ادـخ و  یگدـنب  تبیغ ، توادـع و  دـسح و  لـباقم  هطقن  هک  دـیآیمرب  ریخا  هلمج  زا 

. دشاب راگزاس  دناوتیمن  تبیغ  اب  زگره  هک  دشابیم  تیمیمص  تبحم و  تّوخا ،
هلسلس  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  تیاور  رد  رگید  بیع  ود  نآ  رکذ  دیاش  و 
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115 ص :
. تبیغ همشچرس  هنیک  توادع و  ددرگیم و  هنیک  توادع و  همشچرس  ًالومعم  دسح  اریز  دنراد ، رارق  تبیغ  للع 

دربیم نیب  زا  ار  کین  لامعا  تبیغ  - 7
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هدش ، دراو  یفلتخم  ثیداحا  رد  ینعم  نیا 

(1)« َبَطَْحلا ُراّنلا  ُلُکَْأت  امَک  ِتانَسَْحلا  ُلُکَْأت  ُۀَبیِْغلاَو  ٍِملْسُم ... ِّلُک  یلَع  ٌمارَح  ُۀَبیِْغلا  »
. ار مزیه  شتآ  هک  هنوگنامه  دربیم  نیب  زا  ار  تانسح  تبیغ  هک  یتسرد  هب  و  یناملسم ... ره  رب  تسا  مارح  تبیغ 

: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
ِِهتانَسَح ْنِم  ُذَخُْؤی  امَّنا  ٌمَهْرِد  الَو  ٌرانیِد  َِکلانُه  َْسَیل  ٌمْوَی  َِیتْأَی  ْنا  ِْلبَق  ْنِم  ُْهنِم  اْهِللْحَتْـسَْیلَف  ٍلام  ْوا  ٍضْرِع  ِیف  ٌۀَمَلْظَم  ُهَْدنِع  ِهیِخِال  َْتناک  ْنَم  »

(2)« ِِهتائِّیَس یلَع  ْتَدیِزَف  ِِهبِحاص  ِتائِّیَس  ْنِم  َذِخا  ٌۀَنَسَح  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ْناَف 
مهرِد هک  دسر  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دبلطب  ّتیلح  وا  زا  دیاب  هدنام  شندرگ  هب  شاینید  ردارب  زا  لام  ای  وربآ  دروم  رد  یقح  هک  سک  نآ 

. دنیازفایم وا  رب  فرط  ناهانگ  زا  دشاب  هتشادن  یکین  راک  رگا  دنرادیمرب و  شتانسح  زا  زور  نآ  رد  درادن ، دوجو  نآ  رد  رانید  و 
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116 ص :
هدش تبیغ  صخش  يونعم  ياههیامرس  نیرتگرزب  زا  یکی  تبیغ  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  دربیم  نیب  زا  ار  تانـسح  تبیغ  هکنیا 

رّـسیم ًابلاغ  يدام  قیرط  زا  ساـّنلا » قح   » نیا ناربج  هک  اـجنآ  زا  و  تسوا ، یعاـمتجا  تیثیح  وربآ و  ضرع و  ناـمه  هک  دربیم ، نیب  زا  ار 
لقن هدـش  تبیغ  لـمع  هماـن  هب  ار  هدـننک  تبیغ  تانـسح  دـنکیم : ناربـج  ار  نآ  يونعم  روما  قـیرط  زا  لاـعتم  دـنوادخ  نیارباـنب  تسین ،

تیثیح هب  هک  هزادنا  نامه  هب  دزاسیم و  لقتنم  هدننک  تبیغ  لمع  همان  هب  ار  هدنوش  تبیغ  تائیس  دشاب  هتـشادن  یتانـسح  رگا  دیامنیم و 
. ددرگیم ناربج  تائیس  تانسح و  لقن  قیرط  زا  هدش  دراو  همطل  صخش  نآ 

تبیغ ندوب  ساّنلا » قح   » عوضوم همه  اهنیا  تسا و  نیمه  زین  ترخآ  رد  يونعم  روما  دروم  رد  ناربج  قیرط  هک  دیآیمرب  ریخا  تیاور  زا 
. دیامنیم دییأت  اًلماک  ار 

دنکیم مک  ار  تادابع  شزرا  تبیغ  - 8
. تسا هزور  وضو و  ضقاون  ءزج  تبیغ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  یضعب  زا 

: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: َلیِقَف ثِدُْحی ؛ َْملام  ٌةَدابِع  ِةالَّصِلل  ًاراِظْتنا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُسُولُْجلا  »

(1)« ُباِیتْغْالا َلاق : ُثَدَْحلا ؟ اَم  َو  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای 
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117 ص :
! تبیغ دومرف : تسیچ ؟ ثدح  دش : لاؤس  تسا ؛ هدزن  رس  وا  زا  یثدح  هک  یعقوم  ات  تسا  تدابع  نتسشن  زامن  هب  رظتنم  دجسم  رد 

: دیامرفیم يرگید  ياج  رد  و 
(1)« ُهُءوُضُو َضَقَنَو  ُهُمْوَص  َلََطب  ًاِملْسُم  َباتْغا  ِنَمَو  »

. تسا لطاب  شیوضو  هزور و  دیامن  تبیغ  ار  یناملسم  هک  یسک 
و دـنکیم ، داجیا  ناسنا  رد  يونعم  تینارون  راـگدرورپ و  هب  یکیدزن  تلاـح  کـی  تداـبع  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم  عوضوم  نیا  هتکن 

هتـساک تیونعم  تلاح  نآ  زا  یهجوت  لباق  رادقم  هب  دـنک  تبیغ  هب  هدولآ  ار  دوخ  نابز  هزور  لاح  رد  ای  وضو  زا  دـعب  ناسنا  هک  یماگنه 
. تسا هدش  هدننکش ) « ) ضقان  » هب ریبعت  قوف  ثیدح  رد  ینعم  نیا  زا  دنکیم ، طوقس  راگدرورپ  هب  برق  هجرد  نآ  زا  صخش  دوشیم و 
هیلع قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  تیاور  رد  هک  روطنامه  دنکیم  لخاد  ناطیـش  تیالو  رد  جراخ و  ادخ  تیالو  زا  ار  ناسنا  تبیغ ، - 9

: تسا هدش  لقن  مالسلا 
ُُهلَبْقَی ـالَف  ِناـْطیَّشلا  ِۀَـیالِو  یلا  ِِهتَیـالو  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخا  ِساـّنلا  ُِنیْعا  ْنِم  َطُقْـسَِیل  ِِهتَّوُُرم  َمْدَـهَو  ُهَْنیَـش  اـِهب  ُدـیُِری  ًۀَـیاوِر  ٍنِمُْؤم  یلَع  يَور  ْنَم  »

(2)« ُناْطیَّشلا
رظن زا  ار  واات  دیوگب  ینخس  ینمؤم  يزیروربآ  ییوگبیع و  روظنم  هب  هک  یسک 

هحفص 254. كردم ، نامه  - 1
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118 ص :
. دریذپیمن ار  وا  مه  ناطیش  دناریم و  نوریب  ناطیش  تیالو  يوسب  دوخ  تیالو  زا  ار  يو  دنوادخ  دنک  طقاس  مدرم 

مه رد  دـصق  تبیغ  دارفا  مامت  رد  هکنیا  ربانب  تسا  نآ  قیداصم  زا  یکی  تبیغ  هکلب  تسین  تبیغ  صوصخ  دروم  رد  اهنت  تیاور  نیا  هتبلا 
دصق زا  ًاتداع  موزلم  دصق  تسا و  یتبیغ  ره  مزاول  زا  عوضوم  نیا  اریز  دراد ، دوجو  ًاعبت  ولو  فرط  رب  ندراذگبیع  تیصخش و  نتسکش 

. دوب دهاوخن  کفنم  همزالم ) هب  هجوت  اب   ) مزال
هدهع هب  ار  نامیا  اب  دارفا  یتسرپرـس  يربهر و  هک  دنوادخ  : » هک تسا  نیا  دیجم  نآرق  تایآ  هنیرق  هب  ادـخ  تیالو  زا  جورخ  زا  روظنم  اما 

ربهار و امنهار و  ینعم  هب  ّیلو »  » اریز درادیمرب . يدارفا  نینچ  يربهر  زا  تسد   (1)« دربیم نوریب  رون  يوس  هب  اهتملظ ، زا  ار  اهنآ  دراد و 
: میناوخیم هکنانچ  تسا  هدمآ  راکددم  روای و  ینعم  هب 

(2)« ِهَّللا ِنُود  نِم  َءاِیلْوا  ْنِم  ْمَُهل  َناک  امَو  »
. دننک ناشیرای  هک  دنرادن  یناروای  ایلوا و  ادخ  زج  اهنآ 

: تسا هدمآ  هکنانچ  دشابیم  زین  تلذ  زا  هدنهدتاجن  ینعمهب  و 
(3)( ِّلُّذلا َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 

. درادن دوجو  تلذ  زا  ياهدنهدتاجن  تموکح و  رد  یکیرش  وا  يارب 
: دننام دشابیم  مه  هانگ  هدنزرمآ  ینعم  هب  و 

هیآ 257. ( 2 هرقب ( هروس   E«\ ِروُّنلا َیلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  » i - 1

هیآ 46. ( 42 يروش ( هروس  - 2

هیآ 111. ( 17 ءارسا ( هروس  - 3
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119 ص :
(1)« َنیِِرفاْغلا ُْریَخ  َْتناَو  انمَحْراَو  اَنل  ْرِفْغاَف  انُِّیلَو  َْتنا  »

تاکرب نیا  مامت  ضیف  زا  ناگدننک  تبیغ  بیترت ، نیا  هب  یناگدنزرمآ . نیرتهب  وت  نک و  محر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  سپ  ییام  هدنزرمآ  وت 
. دندرگیم مورحم  ناطیش  تیالو  رد  دورو  ادخ و  تیالو  زا  جورخ  رثا  رب 

هلمج  زا  دارم  دیاش  و 
« ُناْطیَّشلا ُُهلَبْقَی  الَف  »

دوخ لاح  هب  ار  اهنآ  اذل  دریگب  هدـهع  هب  ار  هفیظو  نیا  دـهد و  ماجنا  ار  اهنآ  یتسرپرـس  تیالو و  هفیظو  دـناوتیمن  ناطیـش  هک  دـشاب  نیا 
! دراذگیماو

تبیغ  ءوس  راثآ  زایتمسق  - 10
! دنامیم یقاب  زین  هبوت  زا  سپ  یتح 

: هدش دراو  مالسا  نایاوشیپ  ثیداحا  رد 
(2)« َراّنلا ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوا  َوُهَف  ُْبتَی  َْمل  ْناَو  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدَی  ْنَم  ُرِخآ  َوُهَف  َبات  اذا  َباتْغُْملا  َّنا  َنارْمِع  ِْنب  یَسُوم  یلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یَحْوا  »

هبوت رگا  و  دوشیم ، تشهب  لخاد  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  دـنک  هبوت  رگا  هدـننک  تبیغ  هک  داتـسرف  یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  دـنوادخ 
. ددرگیم شتآ  لخاد  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  دنکن 

مدرم قوقح  ریاس  زا  نآ  ساّنلا  قح  هبنج  و  ساّنلا ، قح  هبنج  مه  دراد و  هَّللا  قح  هبنج  مه  تبیغ  هک  دشاب  نیا  ثیدـح  هتکن  تسا  نکمم 
فالخ  رب  هک  ياهیامرس  دوریم ، نیب  زا  دارفا  يوربآ  هیامرس  تبیغ  اب  اریز  تسا  رتشیب 

هیآ 155. ( 7 فارعا ( هروس  - 1
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120 ص :
هب و  ددرگ . تاجن  لها  نارگید  زا  رترید  هدـننک  تبیغ  هک  دوشیم  ببـس  عوضوم  نیمه  و  تسین ، ناربج  لـباق  ًاـبلاغ  يداـم  ياـههیامرس 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سنا  هکنانچ  تسا  هدش  هدرمـش  ابر  نیرتالاب  ناملـسم  کته  تایاور ، یـضعب  رد  لیلد  نیمه 

: دومرف هک  دنکیم  لقن 
(1)« ِِملْسُْملا ِلُجَّرلا  ُضْرِع  ابِّرلا  َیبْرا  َّنا  »

! تسا ناملسم  يوربآ  کته  ابر  نیرتمهم 

تبیغ يدرف  یعامتجا و  دسافم 

: يدرف رظن  زا  تبیغ  ءوس  تارثا 

: دروآیم راب  هب  یگرزب  دسافم  یعامتجا  رظن  زا  تبیغ 
داب رب  تسا  تیمیمص  داحتا و  تّوخا و  حور  نامه  هک  ار  یعامتجا  ياههیامرس  نیرتگرزب  زا  یکی  دبای  هعسوت  عامتجا  رد  تبیغ  رگا  - 1

. دزاسیم لزلزتم  تسا  یعامتجا  ياهیراکمه  طرش  نیتسخن  هک  ار  یمومع  دامتعا  نظ و  نسح  ياههیاپ  دهدیم و 
فعض طاقن  زا  یلاخ  دارفا  بلاغ  هک  اجنآ  زا  دنوش و  هاگآ  رگیدکی  یناهنپ  فعـض  طاقن  زا  مدرم  هک  دوشیم  ببـس  تبیغ  هعـسوت  اریز 

زا تنواعم  يراکمه و  حور  نظ  ءوس  ینیبدب و  نیمه  رثا  رب  دنکفایم و  هیاس  عامتجا  رب  نظ  ءوس  فعض ، طاقن  نیا  زا  یهاگآ  اب  دنتـسین 
ياوزنا   » رد دارفا  اًلمع  دش و  دهاوخ  بلس  ددرگیم  عامتجا  دیاع  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاکرب  مامت  دوریم و  نیب 

. كردم نامه  - 1
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121 ص :
. دنریگیم رارق  یعامتجا »

تیاور 
« ًاناوْخا ِهَّللا  َدابِع  اُونوُکَو  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  بَتْغَی  الَو  اوُضَغابَت  الَو  اوُدَساَحت  «ال 

. دشاب هتکن  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  تشذگ  اًلبق  هک 
یناـهنپ بویع  اریز  ددرگیم ، دارفا  ناـیم  رد  هنیک  توادـع و  شرتسگ  هنتف و  شتآ  هب  ندز  نماد  بجوم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تبیغ  - 2

نداد داب  رب  نتفرگ و  ماقتنا  يارب  وجارجام  دارفا  تسد  هب  يزیواتـسد  لقا  ای ال  دـشاب و  هتـشاد  نارگید  قوقح  اب  سامت  تسا  نکمم  دارفا 
. ددرگیم نآ  دیدشت  ای  تموصخ  داجیا  بجوم  رما  نیمه  دهدب و  رگیدکی  تیثیح 

دوشیم مک  هانگ  زا  نانآ  زارتحا  تشحو و  اهنآ  تیـصخش  مارتحا و  نتفر  ناـیم  زا  اـب  دـهاکیم و  دارفا  مارتحا  تیـصخش و  زا  تبیغ  - 3
، تسا هنایفخم  روطب  دـننزیم  تسد  رگا  ای  دـننزیمن و  ییاوران  ياهراک  هب  تسد  دوخ  تیثیح  وربآ و  ظفح  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  اریز 

لماع تبیغ  بیترت  نیا  هب  دنشاب و  هتشاد  ییاورپ  نآ  زا  هک  درادن  یلیلد  رگید  دش  راکـشآ  اهنآ  هانگ  بیع و  تبیغ  رثا  رب  هک  یماگنه  اما 
. دوب دهاوخ  داسف  هعسوت  و  یعامتجا » تاظحالم   » ندش مک  يارب  يرثؤم 

رگیدـکی هب  مدرم  دامتعا  دارفا و  رابتعا  اریز  تشاد ، دـهاوخ  رب  رد  عامتجا  يارب  یناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  زین  يداـصتقا  رظن  زا  تبیغ  - 4
مک رایـسب  يداع  ياههیامرـس  تیلاعف  نآ  نودـب  تسا و  رثؤم  عاـمتجا  دربشیپ  رد  یلاـم  یعاـمتجا  ياههیامرـس  زا  شیب  يداـصتقا  رظن  زا 

... دیآیمرد دکار  همین  ای  دکار  تروصب  دش و  دهاوخ 
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122 ص :

: يدرف رظن  زا  تبیغ  ءوس  تارثا 

کی رد  هک  یناسنا  یقالخا و  صئاقن  مامت  ددرگیم و  بوسحم  نارگید  قوقح  هب  راکـشآ  زواـجت  ملظ و  کـی  تبیغ  يدرف ، رظن  زا  اـما 
یقالخا تشز  ياههزیگنا  هلـسلس  کی  زا  تبیغ  نوچ  هوـالعب  تفاـی ، دـهاوخ  دوجو  تبیغ  رثا  رب  دوشیم  ادـیپ  يرگید  هب  ملظ  رثا  رب  درف 

. ددرگیم ناسنا  رد  مومذم  تافص  نآ  میکحت  تیوقت و  بجوم  نآ  رارکت  دریگیم ، همشچرس 
رد و  دزاـسیم ؛ لزلزتـم  تسـس و  ار  یعاـمتجا  ياـههیاپ  مه  دـهدیم و  لزنت  یناـسنا  ياهـشزرا  رظن  زا  ار  درف  مه  تبیغ  بـیترت  نـیا  هـب 

. دوشیم هدید  قیاقح  نیا  هب  ياهدنز  تاراشا  هفیرش  هیآ  هتشذگ و  تایاور 

تبیغ تایفیک  دودح و 

تبیغ عاونا  - 1

یلـصا كالم  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  تسا ، نابز  اب  نارگید  یناهنپ  بویع  رکذ  نامه  تبیغ  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  رما  ودـب  رد  هچرگ 
زا معا  هلیـسو ، ره  اـب  ینعم  نیا  زاربا  لـماش  هک  تسا  عیـسو  ماـع و  موهفم  کـی  قـالخا  ملع  رظن  زا  تبیغ  موهفم  هک  دوشیم  نشور  نآ 

. ددرگیم ندروآرد  دیلقت  ای  هراشا و  نتشون ، نتفگ ،
اب هشیاع  تفر ، تساخرب و  هک  یماگنه  دـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  هب  ینز  هدـش : لـقن  یثیدـح  رد  هکناـنچ 

وا دق  ِیهاتوک  هب  هراشا  دوخ  تسد 
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123 ص :
: دومرف ترضح  درک ،

؛ اِهْتبَتْغا ِدَق  »
(1) !« يدرک شتبیغ 

.(2) دومرف یهن  ار  وا  ترضح  دروآرد ، ار  ینز  دیلقت  هشیاع  هک : هدش  دراو  يرگید  ثیدح  رد  و 
ماگنه اـسب  هچ  دـشابن  تبیغ  قادـصم  هک  دوش  ثحب  يروط  اههتـشون  رد  نارگید  راـکفا  زا  يداّـقن  رد  دـیاب  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا 

لثم تسا ، ریقحت  نیهوت و  ای  ءازهتسا و  ای  تمذم ، ای  تبیغ ، نشور  قادصم  هک  دوشیم  یتاریبعت  يرگید  مالک  رب  لاکـشا  يریگهدرخ و 
مولعم رظن  نآ  بحاص  هکنیا  رگم  تسا  هنالقاع » ریغ   » ای هناکدوک »  » ای روآ » هدـنخ   » ای نـالطبلا » يرورـض   » بلطم نـالف  دوش  هتفگ  هکنیا 

. دشاب زاجم  وا  ریقحت  تبیغ و  ای  دشابن و 
قیداصم ءزج  زین  نیا  دمهفیم ، فرط  ار  روظنم  هک  تسا  راک  رد  ینیارق  اما  دیوگیم  هیانک  اب  ار  ینخـس  ناسنا  هک  دوشیم  هاگ  نینچمه 

سلجم مادک  رد  دـنادیم  هدنونـش  هک  یلاح  رد  تفگیم  نینچ  هک  مدوب  یـسک  ثحب  سلجم  رد  زورما  دـیوگب : هکنیا  لثم  تسا ، تبیغ 
. تسا هدوب 

رگید هانگ  اب  هتخیمآ  ياهتبیغ  - 2

کی تروص  رد  ای  دـهدیم و  تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  هفایق  دوشیم و  هتخیمآ  رگید  مومذـم  لامعا  اب  مومذـم  لمع  نیا  هک  دوشیم  هاـگ 
. دنکیم هولج  هنادنسپادخ  لمع 

.257 ءاضیبلا 5 / ۀّجحم  145 ؛ مولعلا 3 / ءایحا  یلازغ ، - 1

.145 مولعلا 3 / ءایحا  یلازغ ، - 2
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124 ص :
عرـش هک  سوسفا  : » دنیوگیم رتالاب  نیا  زا  ای  دوش !» تبیغ  مهدـب  حیـضوت  مسرتیم  : » دـنیوگیم تبیغ  زا  زیرگ  ناونعب  دارفا  یـضعب  اًلثم 

«! متفگیم ار  اهینتفگ  هنرگو  دهدیمن  هزاجا  عرش   » هکنیا ای  تسا !» هتسب  ار  ام  نابز 
، زیچ همه  هب  تبـسن  ار  بطاخم  نظ  ءوس  عوضوم ، ندراذـگ  مهبم  هطـساوب  هکلب  دـنوشیم ، تبیغ  بکترم  ًاـحیولت  طـقف  هن  دارفا  هنوگنیا 

بکترم اـهنیا  همه  رب  هوـالع  دـنهد  ناـشن  تسه  هچنآ  زا  رتـگرزب  یلیخ  ار  عوضوم  اـسب  يا  و  دـنزیگنایمرب ، رظن  دروم  صخـش  هراـبرد 
. دنزیمآیم مه  هب  یکانرطخ  روطب  ار  تشز  لمع  ود  بیترت  نیا  هب  و  دناهدش ، زین  يراکایر » »

«! دزرمایب ار  وا  ادخ  دش ، هانگ  نالف  بکترم  دیزغل و  شیاپ  سک  نالف  هراچیب  : » دنیوگیم يزوسلد  سابل  رد  هکنیا  ای 
. تسا هدش  هتخیمآ  مه  اب  تبیغ »  » و ایر »  » زین دروم  نیا  رد 

ادخ رگا  یتسار  مدشن ، سک  نالف  دـننام  ردـخم و ... داوم  بارـش و  هب  التبم  نم  هکهَّلل  دـمحلا  : » دـیوگیم ییامندوخ »  » ماقم رد  هکنیا  ای 
...!«. ادخ فطل  دوش  رای  رگم  تسا  تخس  ماد  دوشیم ، لکشم  راک  دنکن  ظفح  ار  ناسنا 

! دوشیم بکترم  اجکی  ار  ییاتسدوخ »  » و ایر »  » و تبیغ »  » بیترت نیا  هب  و 
«! تفگ مهاوخ  ای  ماهتفگ و  مه  شدوخ  ولج  ار  بلاطم  نیا  مامت  نم  : » دیوگیم هکنیا  ای 

تبیغ تیهام  رد  يریثأـت  هنوگچیه  هک  یهاو -» لالدتـسا   » نیا اـب  ار  دوخ  تبیغ  ددـنبیم و  زین  ار  تحـص » هب  لـمح   » هار بیترت  نیا  هب  و 
- درادن
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125 ص :
. دزاسیم رتظیلغ  رتدکؤم و 

دراد ساّنلا  قح  هبنج  تبیغ ، - 3

: اریز دوب ، دهاوخ  نشور  اًلماک  نآ  نتشاد  سانلا » ّقح   » هبنج دوش ، ریسفت  میتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  روطنآ  تبیغ  رگا 
زا رتمک  عرش  لقع و  رظن  زا  اهنیا  شزرا  ًاملـسم  دش و  دهاوخ  هتـساک  ثحب  دروم  صخـش  يوربآ  تیـصخش و  مارتحا و  لمع  نیا  اب  ًالوا :

. تسین لاوما  شزرا 
قح داـجیا  تسا و  ملظ »  » قادـصم تبیغ  هک  دوشیم  نشور  زین  تارجح  هروس  رد  نمؤم  ردارب  تشوگ  ندروخ  هب  تبیغ  هیبـشت  زا  ًاـیناث :

. دنکیم
لقن تبیغ  هطساوب  تائّیس » لقن  تانـسح و  وحم   » هرابرد ًاقباس  هک  یتیاور  دننام  تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  يددعتم  تایاور  رد  ًاثلاث :

: فورعم تیاور  میدرک و 
(1)« ُُهبِحاص َُهل  َرِفْغَی  یّتَح  َُهل  ُرَفُْغی  ِۀَبیِْغلا ال  َبِحاص  َّنا  »

. دشخبب ار  وا  هدش  تبیغ  ات  دوشیمن  هدیزرمآ  هدننک  تبیغ 
: يوبن تیاور  و 

(2)« َُهل َرِفْغَتْسَت  ْنا  ُهَْتبَتْغا  ِنَم  ُةَراّفَک  »
. ینک رافغتسا  هدش  تبیغ  يارب  هک  تسا  نیا  تبیغ  هرافک 

. تسا هدرمش  نمؤم  قوقح  ءزج  ار  تبیغ  كرت  هک  یتایاور  و 

.251 ءاضیبلا 5 / ۀّجحم  یناشاک ، ضیف  - 1
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126 ص :
دیابن هک  میریگیم  هجیتن  اجنیا  زا  و  دش . دهاوخن  هدوشخب  نآ  بحاص  تیاضر  نودب  تسا و  ملظ  نشور  قادصم  کی  تبیغ  لاح  ره  هب 

. تسین هبوت  رافغتسا و  اهنت  تبیغ  هرافک  هک  تشاد  دیدرت  عوضوم  نیا  رد 
هدـشن دراو  تبیغ  دروم  صخـش  تیثیح  وربآ و  هب  ياهمطل  اًلمع  تبیغ  هلیـسوب  ای  دـشابن و  ّتیلح  بلط  يارب  یقیرط  هنوگچیه  رگا  يرآ 

. دشاب یفاک  رافغتسا  تسا  نکمم  دشاب 

تبیغ تاینثتسم 

رکذ رد  یلو  تسا ، زیاج  دراوم  نآ  رد  ندرک  تبیغ  هک  دـیآیم  شیپ  يدراوم  هک  دـنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رد  قالخا  ياملع  اهقف و 
یفالتخا بلطم  ساسا  رد  هکنیا  نودـب  تسا  قیداـصم  هلثما و  رکذ  رد  طـقف  یهاـگ  فـالتخا  نیا  دـنراد . رظن  فـالتخا  مهاـب  نآ  دراوم 

. دراد یعقاو  يونعم و  هبنج  یهاگ  یلو  دشاب ،
: تسا زیاج  دروم  ود  رد  تبیغ  هک  تسا  نیا  دیآیمرب  فلتخم  كرادم  هلأسم و  هلدا  زا  هچنآ  اما 

ددعتم نآ  قادصم  ددرگیم و  زیاج  عوضوم - ظفح  اب  تبیغ - اجنآ  رد  هک  دـشاب  نایم  رد  يرتمهم  تحلـصم  ياپ  هک  يدراوم  رد  فلا -
: تسا

يدیدرت اجنیا  رد  دنکیم ، قیقحت  ام  زا  دنک و  جاودزا  ای  تکرش  ای  هلماعم  يرگید  اب  دهاوخیم  یـسک  هکنیا  لثم  تروشم ، دروم  رد  - 1
زا ار  هدننکتروشم  صخش  تخاس و  الم  رب  دراد  تلاخد  رظن  دروم  راک  رد  هک  اجنآ  ات  ار  صخـش  نآ  یناهنپ  بویع  ناوتیم  هک  تسین 

ییاهر  یلامتحا  ياهرطخ 
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127 ص :
. دیشخب

. رکنم زا  یهن  دروم  رد  - 2
. رازگتعدب صخش  تعدب  عفد  دروم  رد  - 3

(. فرط تروشم  نودب  ولو   ) تسوا نیمک  رد  هک  يررض  رطخ و  زا  یناملسم  نتخاس  هاگآ  دروم  رد  - 4
. قح نتفرگ  ملظ و  عفر  یهاوخداد و  - 5

. دشاب نآ  هدسفم  زا  شیب  عرش  رظن  زا  صخش  یناهنپ  بیع  ياشفا  تحلصم  هک  يدراوم  مامت  رد  یلک  روطب  و 
تایآ و رد  هوالعب  دشابیم ، مهم » مها و  هدعاق   » نآ نشور و  یلقع  لیلد  کی  هب  یکتم  اریز  تسا ، نشور  تاعوضوم  نیا  يانثتـسا  لیلد 

(. تعدب عفد  ملظ و  عفر  یهاوخداد و  دروم  دننام   ) تسا هدش  هلأسم  نیا  دراوم  زا  یخرب  هب  یتاراشا  زین  تایاور 
رد ًاـبلاغ  اهـشزغل  تاـفارحنا و  دوـب ، بقارم  دـیاب  هک  تسا  نیا  دـشابیم  مزـال  اـجنیا  رد  نآ  رکذ  قـالخا - ملع  رظن  زا  هک - ياهتکن  یلو 

نیناوق و نتسکش  هب  رضاح  دارفا  همه  اریز  دیآیم . دوجوب  نآ  دودح  دح و  نییعت  رد  تلفغ  هابتشا و  ای  هدافتسا  ءوس  قیرط  زا  اهانثتـسا و 
ماجنا اهانثتـسا  اههرـصبت و  زا  هدافتـسا  هب  رهاظت  اب  ار  دوخ  دـصاقم  اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دنتـسین ، راکـشآ  حیرـص و  روطب  هانگ  باـکترا 

هب همطل  مدع  نادجو و  تازاجم  زا  رارف  يارب  دهدیم و  بیرف  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  نادجو  ناسنا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  یتح  دنهدیم ،
. دهدیم رارق  اهانثتسا  اههرصبت و  نیا  هانپ  رد  ار  دوخ  شیوخ ، یتاذ  ینورد و  تیصخش 
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128 ص :
. دینک تقد  تسا ؛ مود  رب  لوا  يزوریپ  هاگآ و  نادجو  هاگآان و  نادجو  داضت  دراوم  زا  یکی  نیا  و 

ّبح و هنوگره  زا  رود  رما و  بناوج  تایصوصخ و  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دراوم  نیا  رد  ار  تبیغ  رد  دوجوم  تحلصم  تقد ، هب  دیاب  اذل 
ياـهتبیغ هب  ار  دوخ  زوجم ، دوـجو  هناـهب  هب  تفاـیرد و  اراکـشآ  تبیغ  هدـسفم  رب  ار  نآ  يرترب  دوـمن و  یباـیزرا  رگید ، ضارغا  ضغب و 

. تخاسن هدولآ  كانرطخ 
هلأسم اریز  دنـشابیم  قسفهب  رهاـجتم  دارفا  ًارـصحنم  نآ  دروم  ددرگیم و  زیاـج  تبیغ  یـصاخ  تحلـصم  دوجو  نودـب  هک  يدراوم  ب -
ینعی یعرش  مها  تحلصم  دوجو  دراوم  زا  دروم  نیا  دش  هراشا  هک  روطنامه  یلو  دناهدرمش ، تمسق  نیا  رد  یضعب  هچرگا  ار  یهاوخداد 

. دشابیم مولظم  قح  زا  تیامح  ملاظ و  ملظ  زا  يریگولج  قح و  نتفرگ 
: دننام تسا  هدش  لقن  تنس  لها  هعیش و  قرط  زا  هک  تسا  يددعتم  ثیداحا  لقع  لیلد  رب  هوالع  عوضوم  نیا  يانثتسا  لیلد 

ًيوَه  ُبِحاص  ٌۀَمْرُح : ْمَُهل  ْتَْسَیل  ٌۀَثالَث  َلاق : ِهِیبا  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  - 1
(1)« َقْسِْفلا ُِنْلعُْملا  ُقِساْفلاَو  ُِرئاْجلا ، ُمامْالاَو  ٌعِدَتبُم ،

. دنکیم تیصعم  اراکشآ  هک  یسک  و  رگمتس ، رادمامز  و  تسا ، زیمآ  تعدب  ياهسوه  ياراد  هک  یسک  دنرادن : مارتحا  هک  دنرفن  هس 
: تسا هدمآ  نینچ  عوضوم  نیمه  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

.253 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 1
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129 ص :
(1)« ُِرئاْجلا ُمامْالاَو  ِهِقْسِِفب ، ُِنْلعُْملا  ُقِساْفلاَو  يوَْهلا  ُبِحاص  ْمَُهل : َۀَبیِغ  ٌۀَثالَث ال  »

: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  و  - 2
(2)« ٌۀَبیِغ ٍقِساِفل  َْسَیل  »

. درادن تبیغ  قساف  صخش 
: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  و  - 3

(3)« َُهل َۀَبیِغ  الَف  ِهِهْجَو  ْنَع  ِءایَْحلا  َباْبلِج  یْقلا  ْنَم  »
. درادن تبیغ  دراذگب  رانک  ار  ایح  هدرپ  هک  یسک 

: هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلمج ، زا  تسا ، هدش  لقن  هعیشلالئاسو »  » رد تلادع  باب  رد  هک  يددعتم  تایاور  - 4
ُُهلْدَـع َرَهَظَو  ُُهتَّوُُرم  ْتَـلُمَکَو  ُهـُتَبیِغ  ْتَـمُرَح  ْنَّمِم  َناـک  ْمُـهِْفلُْخیْمَلَف  ْمُهَدَـعاوَو  ْمُْهبِذَـکَی  ْمَـلَف  ْمُهَثَّدَـحَو  ْمُـهِْملْظَی  ْمَـلَف  َساـّنلا  َلَـماع  ْنَـم  »

(4)« ُُهتَّوُخاْتَبَجَوَو
، مارح شتبیغ  هک  تسا  یناسک  وزج  دنکن ، فّلخت  هدعورد  دیوگن و  غورد  نانآ  اب  نخـس  رد  دنکن و  متـس  مدرم  اب  هلماعم  رد  هک  یـسک 

. تسا بجاو  يو  اب  يردارب  راکشآ و  وا  تلادع  لماک ، شتیصخش 

.253 راونالا 72 / راحب  و  مولعلاءایحا ؛ یلازغ ، - 1

.236 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 2

.232 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 3

هحفص 393. دلج 5 ، هعیشلالئاسو ، یلماع ، ّرح  - 4
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130 ص :

؟ تسا زیاج  وا  تبیغ  ارچ  تسیک و  قسف  هب  رهاجتم 

: میهد حرش  دیاب  هک  دنامیم  یقاب  عوضوم  دنچ  اجنیا  رد 
رس لابند  رد  نآ  رکذ  زا  ًاعبط  دنکیم  یفالخ  لمع  هب  رهاظت  هک  یـسک  ینعی   ) تسا یعوضوم  جورخ  لیبق  زا  رهاجتم  يانثتـسا  ایآ  فلا -
زا رهاـجتم  تبیغ  هکنیا  اـی  دوش ) تبیغ  ناونع  لومـشم  هک  تسین  یناـهنپ  یفخم و  رما  کـی  عوضوم  نآ  هوـالعب  ددرگیمن ، تحاراـن  وا 

. تسا هدش  جراخ  صیصخت »  » ناونعب حالطصا  هب  تسا و  تبیغ  عاونا 
؟ تسا زیاج  دراوم  مامت  رد  ای  دهدیم  ماجنا  راکشآ  هک  تسا  یناهانگ  صوصخم  رهاجتم ، تبیغ  زاوج  ایآ  ب -

؟ هن ای  تسا  زیاج  زین  مود  لحم  رد  وا  تبیغ  ایآ  روتسم ، رهاجتم و  ریغ  يرگید  ناکم  رد  دشاب و  رهاجتم  یلحم  رد  یسک  رگا  ج -
؟ تسا مزال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  دوجو  رهاجتم ، تبیغ  زاوج  رد  ایآ  د -

. تسا تبیغ  میرحت  زا  عوضوم  نیا  يانثتسا  لیلد  یلصا و  هتکن  مهف  هب  هتسباو  تالاؤس  نیا  مامت  خساپ 
(. تسا تبیغ  زاوج  زا  عنام  نآ  دوجو  هک  یمارتحا  نامه   ) درادن مارتحا  ًالوصا  رهاجتم  درف  هک  تسا  نیا  دیآیمرب  قوف  ثیداحا  زا  هچنآ 

عونمم اهنآ  تیثیح  کته  دنتـسین و  مرتحم  یعامتجا » تیـصخش   » رظن زا  رازگتعدـب ) رگمتـس و  دارفا  و   ) دارفا هنوگ  نیا  رگید  تراـبعب 
. تسین مزال  اهنآ  يوربآ  ظفح  تبیغ و  كرت  لیلد  نیمه  هب  دشابیمن و 
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ریبعت هک  روطنامه  مینک - هدافتسا  نینچ  قوف  ثیداحا  زا  ام  رگا 

َُهل  َۀَبیِغ  ال 
و

َُهل  َۀَمْرُح  ال 
یلقن یلقع و  هلدا  ًالوصا  اریز  دنکیمن ، ادیپ  دایز  حیـضوت  هب  يزاین  ددرگیم و  نشور  قوف  تالاؤس  خساپ  دهدیم - یهاوگ  نآ  لاثما  و 

. دوب دهاوخن  یسک  نینچ  لماش  تبیغ  ندوب  مارح 
كابیب روسج و  ناهانگ  ربارب  رد  هدـیرد و  ار  اـیح  هدرپ  یلکب  هک  تسا  یـسک  ره  رهاـجتم ، زا  روظنم  ًارهاـظ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 

رد اهنت  صاخـشا  نیا  دروم  رد  نیاربانب  دوشیمن ، دـننزیم  ینلع  هانگ  کـی  هب  تسد  یتلع  هب  هک  يدارفا  ماـمت  لـماش  دـشابیم و  تسا ،
. درک تبیغ  ناوتیم  دنرهاجتم  هک  يدروم 
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ینامگدب نظءوس و  - 6

هراشا

ملاس  عامتجا  دوجو  طرش  دب  نامگ  ربارب  رد  تینوصم  * 
نظءوس  ياههمشچرس  * 

ینیبدب  یعامتجا  ياهنایز  * 
نظءوس  يدرف  ياهنایز  * 
نظءوس  اب  هزرابم  قرط  * 
نظءوس  نامرد  ياههار  * 
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ینامگدب  نظ و  ءوس 

ملاس عامتجا  کی  دوجو  طرش  دب  نامگ  ربارب  رد  تینوصم 

نیمأت نودـب  و  دوشیمن ، رـسّیم  يدازآ » ، » تینما ظفح  نودـب  اریز  تسا ، مزال  تینما »  » زیچ ره  زا  لبق  ملاس  عاـمتجا  کـی  نتخاـس  يارب 
ياهطیحم زا  دربیم و  هانپ  نما  طاقن  هب  اههیامرس  هشیمه  هکنیا  هچ  دتفایمن ، راک  هب  يونعم  يدام و  یمسج ، يرکف ، ياههیامرس  اهیدازآ 

! دزیرگیم نماان 
. دشابیم دارفا  یعامتجا  تیصخش  ظفح  وربآ و  رظن  زا  تینما  رتمهم  اهنآ  زا  تسین و  یلام  یناج و  تینما  هب  رصحنم  تینما  دودحیلو 

نآ تسین و  نآ  نیمأت  رب  رداق  يدام  نیناوق  هنافـسأتم  هک  تسا  مزال  يرگید  تینما  قوف ، هناگهس  ياـهتینما  لـیمکت  يارب  رگید  فرط  زا 
! دراد رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  یتاهج  زا  هک  تسا  يرکف » تینما  »

: دراد شخب  ود  يرکف  تینما 
هک دــشاب  ناـنچنآ  يرکف  یحور و  رظن  زا  ناـسنا  ینعی  یحور :» شمارآ   » رگید ریبـعت  هـب  شیوـخ و  رکف  طــیحم  رد  سکره  تـینما  - 1

راکفا عاونا  موجه  دروم  درواین و  راشف  وا  حور  هب  وس  ره  زا  محازم  ياهورین 
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. دشاب هتشاد  یناشیرپ  ینارگن و  بارطضا و  هنوگره  زا  یلاخ  مارآ و  یحور  هکلب  دریگن ؛ رارق  يرکف ، تخس  ياهنافوط  هدننکتحاران و 

دنهدن رارق  اوران  دـب و  ياهتواضق  راکفا و  موجه  دروم  ار  وا  دوخ ، رکف  طیحم  رد  رگید  دارفا  ینعی  نارگید : ياهتواضق  رظن  زا  تینما  - 2
ینالوط ياهوگتفگ  هب  دنمزاین  اهتینما  زا  کیره  هرابرد  ثحب  هتبلا  دنامب . ظوفحم  نارگید  راکفا  طیحم  رد  یتح  وا  تیصخش  مارتحا و  و 

. تسا نارگید  ياهتواضق  رظن  زا  تینما  ینعی  ریخا  مسق  هرابرد  ثحب  اهنت  اجنیا  رد  روظنم  تسین ؛ نآ  ياج  اجنیا  هک  تسا 
اهنت دراد  ناکما  میـشوپب - مشچ  اهنآ  رگید  صیاـقن  زا  هکنیا  ضرفب  يداـم - ياـهتموکح  نیناوق و  رظن  زا  نآ  نیمأـت  هچنآ  تسا  یهیدـب 
ندـش رادهشدـخ  تارثا  هک  اجنآ  ات  هتبلا   ) تسا یعامتجا  يوربآ  تیثیح و  رظن  زا  تینما  نیمأت  يدودـح  ات  یلام و  یناج و  تینما  نیمأـت 

(. دشاب شجنس  لباق  ینوناق  يدام و  نیزاوم  اب  نآ 
نایدا یهلا و  ياهبتکم  قیرط  زا  اـهنت  نارگید  ءوس  ياـهتواضق  زا  ندـنام  ملاـس  رظن  زا  ًاـصوصخم  تمـسق ، ود  ره  رد  يرکف ، تینما  یلو 
ًامومع هک  نآ  ییارجا  ياهورین  نیناوق و  نیا  سرتسد  زا  رکف ، بلق و  هقطنم  مینادیم  اریز  تسا ؛ نیمأـت  لـباق  یقـالخا  لوصا  ینامـسآ و 
هقطنم نیا  رد  دنناوتیم  یقالخا  لوصا  یبهذم و  دیاقع  اهنت  دـنرادن ، تمـسق  نیا  رد  يذوفن  نیرتمک  و  تسا ، نوریب  دـنراد ، يدام  هبنج 

تازایتما زا  یکی  هک  دراد  یهجوت  لباق  عیـسو و  ياهروتـسد  فده  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  ًاصوصخم  دـنزاس  ناما  نما و  ار  نآ  هتفای  هار 
دارفا هب  ًاحیرص  نآرق  دوشیم . بوسحم  نآ  گرزب 

ملاس عامتجا  کی  دوجو  طرش  دب  نامگ  ربارب  رد  www.Ghaemiyeh.comتینوصم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


137 ص :
: دهدیم روتسد  نینچ  نامیا  اب 

هک ارچ  دیزیهرپب  اهنامگ  زا  يرایسب  زا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ٌْمثا (1)  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنا  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیا  ای 
. تسا هانگ  اهنآزا  یضعب 

هب  ریبعت  دیاش 
« ِّنَّظلا َنِم  ًارِیثَک  »

نآرق بیترت  نیا  هب  تسا و  دب » نامگ   » رگیدـکی هرابرد  مدرم  ياهنامگ  رتشیب  ای  مهم  تمـسق  هک  دـشاب  رظن  نیا  زا  اهنامگ ) زا  يرایـسب  )
هلأسم کی  ناونع  هب  ار  هلأسم  و  تسا ، هتخاس  دربیم ، نیب  زا  رگیدـکی  راـکفا  رد  ار  اـهنآ  تینما  هک  یگرزب  رطخ  هجوتم  ار  مدرم  دـیجم ،

. تسا هدومن  یفرعم  یمومع » يالتبا  لحم  »
هلمج  اما 

« ٌْمثا ِّنَّظلا  َضَْعب  »
نکمم هچرگ  رگیدکی  هرابرد  مدرم  دب  ياهنامگ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  نآ  زا  لبق  هلمج  هب  هجوت  اب  تسا ) هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  )
رطاخب هک  دنکیم  مکح  لقع  اذل  تسا ، تیـصعم  هانگ و  عقاو و  فالخ  رب  اهنآ  زا  یتمـسق  ًاملـسم  یلو  دـشاب ، عقاو  قباطم  یتمـسق  تسا 

. ددرگ بانتجا  نآ  ماسقا  همه  زا  تمسق ، نیا  هب  يالتبا  مدع 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  هدش  دیکأت  يردـقب  نانمؤم  هب  تبـسن  نظ  ءوس  زا  بانتجا  هرابرد  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد 

: میناوخیم ملس  هلآ و  هیلع و 
(2)« ِءوُّسلاَنَظ ِِهب  َّنَُظی  ْناَو  ُهَضْرِعَو  َُهلامَو  ُهَمَد  ِِملْسُْملا  َنِم  َمَّرَح  َهَّللا  َّنا  »

هیآ 12 ( 49 تارجح ( هروس  - 1

.268 ءاضیبلا 5 / ۀّجحم  یناشاک ، ضیف  - 2
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138 ص :
. تسا

فیدر رد  ار  يرکف ) ییوربآ و  یناـج ، یلاـم ،  ) هناـگراهچ تاـهج  رد  تینما  هک  تـسا  هجوـت  لـباق  رظن  نـیا  زا  ًاـصوصخم  تـیاور  نـیا 
. تسا هدومرف  میرحت  يدحاو  ترابع  رد  ار  همه  هداد و  رارق  رگیدکی 

ینیبدب نظ و  ءوس  ياههمشچرس 

يرامیب کی  تروص  هب  ینعی  دـیدش - داح و  تروصب  یهاگ  فیفخ و  تروصب  یهاگ  تسا  نکمم  یناور  رظن  زا  نظ  ءوس  ینامگدـب و 
: هلمج زا  دشاب  دناوتیم  ینوگانوگ  للع  لولعم  تروص  ره  رد  دنک و  زورب  یناور -

ماقتنا رظن  دروم  دارفا  زا  اًلمع  دناوتیمن  نوچ  ناسنا  و  دشاب ، دسح  يزوتهنیک و  ماقتنا و  ّسح  نظ ، ءوس  همشچرس  هک  دوشیم  رایـسب  - 1
ار وا  دهدیم ، دب  تبـسن  وا  هب  دنکیم ، اپهب  یبوشآ  اجنآ  رد  هدرک  ینیـشنبقع  بلق  رکف و  هقطنم  هب  اذـل  دراد ، راهظا  نابز  اب  ای  دریگب و 

یسرتسد نآ  هب  درکیمن و  ادیپ  جراخ  رد  ار  هچنآ  ینعی  دیوجیم ، رطاخ » یّفـشت   » قیرط نیا  زا  دیامنیم و  شنزرـس  خیبوت و  همکاحم و 
. دنکیم ساسحا  بذاک  شمارآ  تذل و  عون  کی  دوخ  لمع  نیا  زا  لیلد  نیمه  هب  و  دیوجیم ، روصت  نهذ و  ملاع  رد  تشادن 

. تسا هدـش  تباث  زورما  يواکناور  رد  هک  تسا  لایخ » هب  ندرب  هانپ   » و تایعقاو » زا  یناور  زیرگ   » و ییارگ » نورد   » یعون زا  عوضوم  نیا 
هب هتفوکرـس »  » تروص هب  ددرگیمن و  ءاضرا  جراـخ  قیرط  زا  ناـسنا  لاـیما  هک  يدراوم  ماـمت  درادـن ، دروم  نیا  هب  صاـصتخا  ینعم  نیا 

هاگآان  نادجو 
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اهنآ ایؤر  ملاع  رد  یهاگ  دوریم ، ینهذ  یلایخ و  ياهلدب  لابند  هدمآ  دیدپ  رظن  نیا  زا  هک  ییألخ  ندرک  رپ  يارب  دـیامنیم  ینیـشنبقع 
دوخ شقن  ار  یسکره  ای  هنادهبنپ ... دنیب  باوخ  رد  رتش  فورعم  لثملابرض  تسا و  تهج  نیمه  لولعم  اهایؤر  زا  یتمـسق   ) دیوجیم ار 

(. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  بآ ... رد  دنیب 
روش اهنآ  راعشا  رد  هک  اناوت  يارعش  اذل  دیامنیم و  وجتـسج  ار  اهنآ  يرادیب » لاح  رد  ياهایؤر   » و هنارعاش » تالیخت   » ناهج رد  یهاگ  و 

، اهتـسکش اهیماکان و  اههدـشمگ ، اب  هجاوم  دوخ  یگدـنز  رد  يرعـش ، غوبن  رب  هوالع  هک  دنتـسه  ییاهنآ  تسه  یطاـشن  ریثأـت و  زوس و  و 
يرعـش و ياهیراکكزان  يالهبال  رد  لایخ  ناـهج  رد  ار  دوخ  قوشعم  هدـشمگ و  دـناهدش و  ماجنارـسیب  ياهقـشع  نیـشتآ و  ياـهتبحم 

ردـق ره  رعـش   » فورعم لثم  قبط  تسا و  هتفای  ياهداـعلاقوف  شرورپ  اـهنآ  یلیخت  يورین  هار  نیا  زا  دـناهدرک و  وجتـسج  یبدا  ياـهتفارظ 
!« دوب دهاوخ  رتبلاج  رتابیز و  دشاب  رتزیگنا  لایخ 

. تسا ینامگدب  ینیبدب و  نظ و  ءوس  هلمج  زا  یناور و  ياههدیدپ  زا  يرایسب  همشچرس  لایخ » يوسب  یناور  زیرگ   » هکنیا هصالخ 
. تسا ناسنا  دوخ  یگدولآ  یکاپان و  نظ ، ءوس  همشچرس  یهاگ  - 2

ای دب  ار  نارگید  دوخ » هب  هسیاقم   » لصا يور  ینعی  دریگیم ، همشچرس  صخش  دوخ  یکاپ  افـص و  زا  یهاگ  دایز  ینیبشوخ  هک  روطنامه 
. دراد يرتشیب  رهاظت  نهذ  هداس  عالطامک و  دارفا  رد  ًاصوصخم  عوضوم  نیا  دنکیم ؛ روصت  بوخ 

یکی  زین  نادجو  هاگداد  رد  دوخ : تازاجم  فیفخت  ای  هئربت  - 3
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ات دربب  دب  نامگ  نارگید  هب  تبـسن  دنک و  تسرد  دوخ  يارب  ییاهمرج  کیرـش  دـشوکیم  هار  نیا  زا  اریز  تسا ، نظ  ءوس  للع  زا  رگید 

. متسه یتلاح  نینچ  راتفرگ  هک  متسین  نم  اهنت  دیوگب  دهد و  هولج  يداع  رثامک و  دیامن و  هیجوت  ار  دوخ  ءوس  لامعا 
رترب ار  دوخ  هدش  تروص  ره  هب  دـنراد  لیم  یناسک  نینچ  اریز  دریگب ، همـشچرس  یهاوخدوخ  ربکت و  زا  ًانایحا  تسا  نکمم  نظ  ءوس  - 4
دوجو شزرا  نوگانوگ  تالامتحا  اب  دنـشارتب و  یفعـض  طاقن  نارگید  يارب  دوخ  رکف  طیحم  رد  دننکیم  یعـس  اذل  دـننادب و  نارگید  زا 

. دنربب الاب  ار  دوخ  دوجو  شزرا  هدروآ و  نییاپ  ار  اهنآ 
. تسا نظ  ءوس  ینیبدب و  مهم  للع  زا  یکی  زین  ملعم  ردام و  ردپ و  ياهنیقلت  یتیبرت و  طیحم  - 5

هرابرد هک  تسا  یـصقان  يارقتـسا  ًابلاغ  ناسنا  یلک  ياهتواضق  كالم  اریز  تسا  نظ  ءوس  للع  زا  یکی  زین  حلاصان  دارفا  اب  ترـشاعم  - 6
روشک و کی  ای  ِهد  کی  ای  رهش  کی  لها  هرابرد  صاخشا  ياهتواضق  هک  روطنامه  دروآیم ، لمع  هب  دراد  راک  رـس و  اهنآ  اب  هک  يدارفا 

. دشابیم دناهتشاد ، سامت  اهنآ  اب  هک  ینیعم  دارفا  ساسا  رب  داژن  کی 
. دش دهاوخ  نیبدب  مدرم  همه  هب  ًاعبط  ناسنا  دنشاب  یتسردان  دارفا  ناسنا  نارشاعم  رگا 

: هدش دراو  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 
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141 ص :
(1)« ِرایْخْالِاب ِّنَّظلا  َءوُس  ُثِرُوث  ِرارْشْالا  ُۀََسلاُجم  »

! ددرگیم ناکین  هب  ینیبدب  ثعاب  نادب  اب  ینیشنمه 
يور ناسنا  هک  دنک  ادیپ  هبلغ  یناکم  ای  نامز  لها  رب  داسف  ینعی  دشاب . هتشاد  تسا  نکمم  زین  یعقاو  همـشچرس  کی  نظ  ءوس  یهاگ  - 7

یلقع  لصا 
؛ ِبَلْغْالا ِّمَعْالِاب  َءْیَشلا  ُقِْحُلی  ُّنَّظلا  »

. ددرگیم نیبدب  همه  هب  تبسن  دزاسیم » قحلم  نآ  عیاش  هنومن  هب  ار  يزیچ  ره  نامگ ،

ینیبدب یعامتجا  ياهنایز 

: هکنیا هلمج  زا  تسا ، رادهنماد  عیسو و  نآ  بولطمان  رثا  دایز و  هداعلاقوف  یقالخا ، فارحنا  نیا  یعامتجا  ياهنایز 
زیچهمه هب  ینیبدـب  مشچ  اب  دنتـسه و  یتلاـح  نینچ  راـتفرگ  هک  یناـسک  اریز  تسا ، یعاـمتجا  حیحـص  كرد  مدـع  بجوم  نظ  ءوس  - 1

راتفرگ دهدیم  يور  عامتجا  هنحص  رد  هک  ییاهتیلاعف  یعقاو  هزیگنا  للع و  اهدادیور ، ثداوح و  صاخشا ، عضو  صیخشت  رد  دنرگنیم 
حیحص كرد  مدع   » نیمه و  دننکیم ، یگدنز  دراد  دوجو  عقاو  رد  هچنآ  فالخرب  یلایخ  ناهج  کی  رد  دنوشیم و  یناوارف  تاهابتـشا 
. دیدرگ دهاوخ  ثداوح  ربارب  رد  یگدنامرد  شزرا و  اب  دارفا  زا  اهتصرف و  زا  يرادربهرهب  مدع  یگدنامبقع ، ببس  ًاملسم  تایعقاو »

یعامتجا  ياهیراکمه  عنام  نیرتگرزب  نظ  ءوس  ینیبدب و  - 2
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142 ص :
تافـص نیا  زا  یـشان  دـسافم  يورکـت و  اوزنا و  يریگهشوـگ و  يدرف ، یگدـنز  هـب  ار  ناـسنا  تساـهلد و  یگتـسویپ  مـههب  داـحتا و  و 

. دباتشب تالکشم  لح  هب  وا  کمک  اب  دزیرب و  ار  وا  اب  يراکمه  هیاپ  دنک و  دامتعا  يرگید  هب  ناسنا  هک  دراذگیمن  نظ  ءوس  دناشکیم ،
دسافم تبیغ و  همشچرس  سسجت »  » میدرک هراشا  مه  ًاقباس  هک  روطنامه  درادیماو و  نارگید  لاح  رد  سـسجت  هب  ار  ناسنا  نظ  ءوس  - 3

. تسا هدومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  تارجح  هروس  هیآ 12  رد  زین  دیجم  نآرق  دیدرگ ، دهاوخ  نآ  زا  یشان 
مه زا  ینیبدـب  رثا  رب  هک  اههداوناخ  رایـسب  هچ  دوشیم . نینوخ  ياهعازن  اـهگنج و  یلـصا  هیاـم  یهاـگ  اهتوادـع و  همـشچرس  ینیبدـب  - 4

شتآ دـب  نامگ  یهاگ  و  دناهدیـسر ! لتقهب  اهنآ ، هراب  رد  دـب  نامگ  کـی  اـب  هک  تیـصخشاب  قیـال و  لاـجر  رایـسب  هچ  هدـش و  یـشالتم 
. تسا هتخاس  نشور  ار  یگرزب  ياهگنج 

: هفیرش هیآ  لوزن  نأش  رد 
( َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنا  اُونَّیَبَتَف  ٍإبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنا  )

دوخ هدرک  زا  دیناسرب و  بیـسآ  ینادان  يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا 
! دیوش نامیشپ 

و نّیبت »  » هب روتـسد  اب  دـیجم  نآرق  و  ددرگ ، هفیاط  کی  يدوبان  بجوم  دوب  کـیدزن  هبقع » نب  دـیلو   » نظ ءوس  ینیبدـب و  هک : میناوخیم 
ولج قیقحت 
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143 ص :
(. دناهداد مه  دمعت  لامتحا  یضعب  دیلو  دروم  رد  هتبلا  . ) تفرگ (1) ار  گرزب  هعجاف  نیا 

راچان رهاظ  رد  یـسک  نینچ  اریز  دـهدیم ، شرورپ  ناتـسود  ناـیم  رد  ار  ییور  ود  قاـفن و  شوماـخ و  ار  یتسود  تبحم و  نظ ، ءوس  - 5
راتفر زرط  نیمه  و  دـشابیم ، نیبدـب  اهنآ  هب  تبـسن  تسین و  نینچ  نطاـب  رد  هک  یلاـح  رد  دـنک  دوخ  ياـقفر  اـب  یتسود  هب  رهاـظت  تسا 

. دیدرگ دهاوخ  وا  رد  ییور  ود  قافن و  حور  شرورپ  بجوم 
تقیقح رد  میتفگ  الاب  رد  هچنآ  و  دوشیم ، روصت  ًالومعم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ینامگدب  نظ و  ءوس  ِیعامتجا  ياهنایز  دسافم و  هصالخ 

. دشابیم دسافم  نیا  زا  یتمسق 

نظ ءوس  يدرف  ياهنایز 

تمـسق دـنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  یناربج  لباق  ریغ  ناوارف و  ياهنایز  زین  يدرف  رظن  زا  یعامتجا  ياهنایز  زا  هتـشذگ  ینیبدـب  نظ و  ءوس 
: دوشیم هراشا  نآ  مهم 

هک یتامهوت  ساسا  رب  دنتحاران و  ًابلاغ  نیبدب  دارفا  تسا . رطاخ  ینارگن  وبارطضا  مسج و  باذع  حور و  یتحاران  همـشچرس  ینیبدب  - 1
تسا یحور  طاشن  رثؤم  يداع و  لیاسو  زا  یکی  هک  دارفا  اب  ترـشاعم  زا  اهنآ  دنربیم . جنر  هداعلاقوف  دنراد  ثداوح  صاخـشاهرابرد و 

ای تاملک  اریز  دننازیرگ 

. دییامرفهعلاطم تارجح  هروس  هیآ 6  لیذ  هنومن » ریسفت  رد « ار  لوزن  نأش  نیا  حرش  - 1
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144 ص :
! دننکیم ضرف  دوخ  يارب  ییاهشین  اههشوگ و  اًلثم - ار - مدرم  ياهراک 

رارسا ياشفا  بجوم  تسا  نکمم  دننکیم  رکف  اریز  دنسرتیم ، تساهیتحاران  مالآ و  فیفخت  يارب  يدیفم  هلیسو  هک  ندرک » لد  درد   » زا
لطعم و دوجوم  کی  تروصب  ًاجیردـت  دنتـسه و  نیگمغ  طاشنیب و  هدرـسفا ، ًابلاغ  لیلد  نیمه  هب  و  ددرگ ! يرگید  تالکـشم  ای  اهنآ و 

. دنیآیمرد هدیافیب 
زیچ و همه  زا  ناسنا  هک  دـسریم  ییاـجهب  راـک  تفرگ ، دـهاوخ  دوخ  هب  یمیخو  عضو  دوش ، دـیدشت  ناـسنا  رد  ینیبدـب »  » لاـح نیا  رگا 

درادنپیم دوخ  دض  رب  ییاههشقن  ار  دارفا  يداع  ياهراک  دنیبیم ، دوخ  نایز  هب  ار  ثداوح  همه  دـنکیم ، تشحو  دـسرتیم و  سکهمه 
. دنکیم روصت  دوخ  رازآ  ای  يدوبان  رب  ممصم  ار  همه  و 

. تشاد بوسحم  قالخا  ملع  زا  جراخ  یناور و  ياهیرامیب  وزج  دیاب  ار  تلاح  نیا  تسا  یهیدب 
هب دـیاب  یقالخا  نایبرم  اهنت  تسا و  قالخا  ملع  هب  طوبرم  هدومنن ، زواجت  يداع  دودـح  زا  هک  ینامز  ات  یقالخا  ياـهفارحنا  ماـمت  اـًلوصا 

تلاـح نیا  رد  دـش ، جراـخ  دوش - تفاـی  تسا  نکمم  مدرم  بلاـغ  رد  هک  یلومعم - تروص  زا  هک  یماـگنه  یلو  دـنزیخرب ؛ نآ  ناـمرد 
، یطارفا ياهیزوتهنیک  یطارفا ، ياهربکت  یطارفا ، ياهدسح  دوریم . نوریب  قالخا  ملع  عوضوم  زا  دریگیم و  دوخ  هب  يرامیب »  » تروص

. دنشابیم تمسق  نیا  رد  لخاد  همه  اهنیا  دننام  یطارفا و  ياهییامندوخ 
: دیامرفیم هدرمش و  اهنآ  تافص  زا  یکی  ار  ینیبدب  نظءوس و  عوضوم  نیقفانم ، تالاح  نایب  نمض  نوقفانم  هروس  رد  هکنیا  هجوت  بلاج 

اهنآ
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145 ص :
: هک دنتسه  نظءوس  راتفرگ  نانچ 

(1)( ْمِْهیَلَع ٍۀَْحیَص  َّلُک  َنُوبَسْحَی  )... 
. دنرادنپیم دوخ  ّدض  رب  دوش  دنلب  اج  ره  زا  يدایرف  ره 

. تسا نیمه  اهنآ  يویند  ياهباذع  زا  یکی  و 
ناـنآ عضو  زا  نارگید  دـننکیم  روصت  دوخ » هب  هسیاـقم   » لـصا يور  اـهنآ  اریز  تسا  یعیبط  تسرداـن  دارفا  يارب  نظ  ءوس  عون  نیا  هتبلا 

. دنسرتیم ًامئاد  اذل  دنشابیم و  اهنآ  زا  ماقتنا  تازاجم و  ماقم  رد  دنربخاب و 
فورعم  لثملابرض 

« ِفئاخ ُبیِرُْملا  »
ای

؛ ِفئاخ ُِنئاْخلا  »
. تسا هتفرگ  همشچرس  اجنیمه  زا  زین  دنسرتیم » نئاخ  دارفا 

تیارـس زین  ناـسنا  ینید  تاداـقتعا  ساـسا  هب  دوشیم و  قلاـخ »  » هراـبرد نظءوس  ینیبدـب و  هب  یهتنم  یهاـگ  قـلخ »  » هراـبرد ینیبدـب  - 2
. دنکیم

! دنکیم دیدرت  ادخ » تردق   » رد یهاگ  و  ادخ » تلادع   » رد یهاگ 
رب تموکح  يارب  يزاسهنحـص  عون  کی  ار  اـهنآ  توعد  دوخ  بلق  قاـمعا  رد  دـنک و  دـیدرت  زین  یهلا  ناربماـیپ  توعد  رد  تسا  نکمم 

. دشاب ینید  لوصا  هب  دقتعم  ًارهاظ  تسا  نکمم  هچرگا  دنک ، روصت  ماوع  هدوت  بلج  مدرم و 
. دشاب هدش  یشان  اجنیمه  زا  تسا  نکمم  زین  ءایبنا  توعد  ربارب  رد  ناقفانم  ناراکهبت و  زا  يرایسب  میلست  مدع 

زا یـضعب  هظحـالم  نیمه  هب  و  دـنرگید ، دارفا  تبیغ  لوغـشم  دوخ  لد  رد  هشیمه  اریز  دـناهرهبیب  ًاـبلاغ  حور  يافـص  زا  نیبدـب  دارفا  - 3
قالخا  ياملع 

هیآ 4. ( 63 نوقفانم ( هروس  - 1
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146 ص :
. دناهدومن ناونع  بلق » اب  تبیغ   » ناونع هب  ار  نظءوس 
. ینیبدب نظءوس و  يدرف  ياهنایز  زا  یمسق  دوب  نیا 

نظءوس اب  هزرابم  قرط 

: هکنیا نآ  و  میزادرپب ، نآ  لح  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یلاکشا  زیچره  زا  لبق  ثحب  نیا  رد 
ای هرظنم ، کی  هدـهاشم  رثا  رب  تاـقوا  رتشیب  رد  هکلب  درک  يراددوخ  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يراـیتخا  رما  کـی  ًاـبلاغ  نظ » ءوس   » عوضوم

رکف هب  رایتخا ، نودب  يدـب  نامگ  رظن ) دروم  صخـش  هرابرد  ینهذ  صاخ  قباوس  اب   ) نهذ هب  هرطاخ  کی  روطخ  ای  نخـس ، کی  ندـینش 
؟ دشاب عونمم  مارح و  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دباییم ، هار  ناسنا 

: فورعم تیاور 
(1)« ُّنَّظلاَو ُدَسَْحلاَو  ُةَرَیِّطلا  ٌدَحا : اْهنِم  ُُملْسَی  ٌثالَث ال  »

. ینامگدب دسح و  دب ، لأفت  دنامیمن : ملاس  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  تسا  زیچ  هس 
. تسا ینعم  نیا  دهاش  زین 

: دناهدومیپ ار  یفلتخم  قرط  لاکشا  نیا  لح  يارب  ناققحم 
: دیامرفیم هک  دننادیم  فورعم  يوبن  ثیدح  ار  یعدم  نیا  دهاش  تسین ؛ عونمم  دوخ  يدوخب  دب  نامگ  دندقتعم  یضعب  - 1

.320 راونالا 58 / راحب  یسلجم ، - 1
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147 ص :
(1)« ُهَقِّقَُحی ْنا ال  ِّنَّظلاِءوُس  ْنِم  ُهُجَرْخَمَف  ٌجَرْخَم ، َّنُْهنِم  َُهلَو  َّنَسْحَتُْسی  ِنِمْؤُْملا ال  ِیف  ٌثالَث  »

. دهدن رثا  بیترت  نآ  هب  هک  تسا  نیا  ینامگدبزا  رارف  هار  و  دراد ، اهنآ  زا  رارف  هار  هک  تسا  نمؤم  دوجو  رد  دنسپان  زیچ  هس 
دقع  » يراذـگانب و دوخ  بلق  رد  ینعی  تسا . نآ  رب  جراخ  یبلق و  رثا  بیترت  مدـع  نظ ، ءوس  میرحت  زا  دارم  دـنیوگیم  رگید  یـضعب  - 2
جراخ رد  دنکن و  نظ  ءوس  دروم  صخـش  هب  تبـسن  یتهارک  رفنت و  ساسحا  دـیامنن و  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  تسا  يرایتخا  رما  هک  بلق »

نهذ و زا  معا  ینعی  هملک  عیـسو  ینعم  نامه  نظ ، ءوس  ققحت  مدـع  زا  روظنم  نیاربانب  دـهدن ، يرییغت  وا  اب  دوخ  راتفر  تابـسانم و  رد  زین 
. تسا جراخ 

یهن اهنیا  رد  اریز  تسا ، تمسق  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  نظ و  ءوس  زا  بانتجا  هیآ  رهاظ  فالخ  ود ، ره  ینعم ، ود  نیا  هک  تسین  يدیدرت 
. دشاب بانتجا  لباق  هک  درادن  یبلق  يراذگانب  هبنج  تسا و  نظ  ءوس  دوخ  زا 

دوخ لحم  رد  هک  روطنامه  دـشابیم  ملع  زا  ریغ  نامیا  داقتعا و  هکنیا  ربانب   ) تسا يرایتخا  رما  کی  یبلق  يراذـگانب  داقتعا و  هلأسم  هتبلا 
. تسین نینچ  تهارک  رفنت و  ساسحا  هلأسم  یلو  تسا ) هدش  تابثا 

کی زا  ًالومعم  نظ  ءوس  اریز  تسا ، يرایتخا  نآ  همادا  یلو  درادن  يرایتخا  هبنج  ًابلاغ  رما  ودـب  رد  هچرگا  نظ  ءوس  هک  تسا  نیا  قح  - 3
رد هلجع  یگدزباتش و  رثا  رب  هک  دریگیم  همشچرس  یعقاو  ریغ  لماوع  هلسلس 

.201 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 1
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148 ص :
يدوزب نوگانوگ  تالامتحا  رد  تقد  عوضوم و  فارطا  رد  هعلاـطم  رکف و  اـب  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم ، دـیلوت  ار  یناـمگ  ناـنچ  تواـضق 

يارب يّرحت  ششوک و  دناوتیم  ات  ناسنا  هک  هدش  بلطم  نیمه  يور  یناوارف  دیکأت  تایاور  رابخا و  رد  اذل  و  درب ، نیب  زا  ار  نآ  ناوتیم 
. دربب نیب  زا  ار  ییادتبا  تاروطخ  دنک و  ناناملسم  ياهراک  رد  حیحص  تالامتحا  نتفای 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
(1)« اًلِمْحَم ِْریَْخلا  ِیف  اَهل  ُدَِجت  َْتناَو  ًاءوُس  َکیِخا  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍۀَِملَِکب  َّنَّنُظَت  الَو  »

. ربم دب  نامگ  یباییمنآ  يارب  یحیحص  هار  هک  یماگنه  ات  يونشیم ، تردارب  زا  هک  ینخس  هب 
ینعم نیا  يرایتخا و  تسا  يرما  رادـیاپ ، اجرباپ و  نظ  ءوس  اما  تسا ، یبلق  یناهگان  تاروطخ  نامه  تسا  نوریب  رایتخا  زا  هچنآ  نیاربانب 

. مینک رهاظ  فالخ  رب  لمح  ار  اهنآ  ام  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب  تسا ، راگزاس  اًلماک  نظ ، ءوس  زا  یهن  رابخا  هفیرش و  هیآ  رهاظ  اب 
: هلمج ًارهاظ 

(2)« َکیِخا ْنَع  َكَرََصبَو  َکَعْمَس  ْبِّذَک  »
. نک بیذکت  تردارب  دروم  رد  ار  دوخ  شوگ  مشچ و 

نتفای يارب  شـشوک  ینعی  عوضوم ، نیمه  هب  هراشا  زین  هدـش  دراو  لیـضف  نب  دـمحم  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاور  رد  هک 
ندربنیب  زا  حیحص و  ياهلمحم 

.362 یفاک 2 / ینیلک ، - 1

.147 یفاک 8 / ینیلک ، - 2
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. تسا ییادتبا  تاروطخ 

نظ ءوس  نامرد  ياههار 

. دوش هراشا  نآ  نامرد  قرط  هب  هک  هدیسر  نآ  عقوم  دیدرگ ، نشور  نظ  ءوس  میرحت  ینعم  هک  نونکا 
وجتـسج اهنآ  شیادـیپ  للع  رد  دـیاب  ار  یقالخا  یمـسج و  یحور و  يرامیب  نامرد  هار  هشیمه  میاهدرک  هراشا  ًارارک  دـیاش  هک  روطنامه 

. درک
: هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  میتشاد  هتشذگ  رد  نظ  ءوس  لماوع  اههمشچرس و  هرابرد  هک  یثحب  نتفرگرظنرد  اب  باسح  نیا  يور 

نیا مینکیم ، هسیاقم  نامدوخ  اب  ار  نارگید  رگا  اـت  میزادرپب  ناـمدوخ  حالـصا  هب  دـیاب  زیچره  زا  لـبق  نظ ، ءوس  ندـش  فرطرب  يارب  - 1
دوخ داـی  هب  ار  هتکن  نیا  هراومه  میلوغـشم  دوـخ  حالـصا  هب  هک  یتدـم  رد  زین  و  ددرگن ؛ اـهنآ  يدـب  داـسف و  هب  مکح  همـشچرس  هسیاـقم 

هجوت دیاب  ام  دنشاب ، هتشاد  ام  زا  رتهب  رتیلاع و  بتارم  هب  یتایحور  اهنآ  اسب  هچ  مینک ، ضرف  دوخ  نوچمه  ار  نارگید  دیابن  ام  هک  میروایب 
هیاپ دـیابن  اذـل  درادـن  یملع  یقطنم و  هیاپ  هنوگ  چـیه  تسا  رـشب  تاذ » ّبح   » نوؤش زا  یکی  دـیاش  هک  دوخ  هب  ساـیق  نیا  میـشاب  هتـشاد 

. دوش عقاو  صاخشا  هرابرد  ام  تواضق 
همشچرس هک  ار  رارشا »  » اب ترشاعم  میزاس و  كاپ  دشاب  ام  نظ  ءوس  ینیبدب و  همشچرس  تسا  نکمم  هک  ار  دوخ  یگدنز  طیحم  دیاب  - 2

رکف طیحم  رگید ، ناوارف  بیاعم  زا  هتشذگ  مومسم  ياهترشاعم  هنوگنیا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مییوگ و  كرت  ددرگیم  رایخا »  » هب نظءوس 
رد ار  ام 
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نایز اهنت  تاهابتـشا  نیا  دـنادرگیم ، التبم  یگرزب  تاهابتـشا  هب  دارفا  ییاسانـش  رد  ار  ام  دزاـسیم و  کـیرات  دارفا ، تیـصخش  یباـیزرا 

. درادیم مورحم  نظ - ءوس  هطساوب  هتسیاش - دارفا  یقالخا  يرکف و  عبانم  زا  يرادربهرهب  زا  ار  ام  هکلب  درادن  يونعم  یقالخا و 
قیرط زا  هدش ، ام  زورما  ینیبدب  همشچرس  هک  یتانیقلت  نآ  ناربج  يارب  هدوب ، یملاسان  طیحم  رظن  نیا  زا  یکدوک  رد  ام  یتیبرت  طیحم  رگا 
حرش ًاصوصخم  مییوشب ، دوخ  زغم  طیحم  زا  ار  یکدوک  نارود  راثآ  هدش و  دراو  كاپ  دارفا  اب  ترـشاعم  ناکین و  تالاح  هعلاطم  نیقلت و 

. مینک هعلاطم  دایز  دیاب  ار  خیرات  هتسجرب  کین و  نادرم  لاح 
مینارذگب و رظن  زا  ًابترم  ددرگیم  عامتجا  ام و  ریگنماد  رذگهر  نیا  زا  هک  یگرزب  تارطخ  ینیبدب و  یعامتجا  يدرف و  ياهنایز  دـیاب  - 3

نیکـست رد  تقوم  روطب  ینیبدـب  رگا  هک  مینک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  میروایب و  رطاخب  ًارارک  میتشاد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هتـشذگ  ياـهثحب 
رد ام  يارب  ناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  لباقم ، رد  دـنک ، داجیا  ام  رد  یبذاک  یتقوم  شمارآ  دـشاب و  رثؤم  ام  یهاوخدوخ »  » ای ماـقتنا » سح  »

. تسین هسیاقم  لباق  نآ  اب  هک  دراد  رب 
زا رارف  دوخ و  دـب  لامعا  هیجوت  یهاوخدوخ و  يزوتهنیک و  لیبق  زا  نارگید  یقالخا  تافارحنا  ام ، ینیبدـب  نظ و  ءوس  همـشچرس  رگا  - 4

هلحرم زا  ار  لـماوع  نیا  حالطـصا  هب  میدرگ و  فقاو  اههمـشچرس  نیا  هب  دوخ  یناور  لـیلحت  هیزجت و  اـب  دـیاب  تسا ، نادـجو  تازاـجم 
. میزاس لقتنم  هاگآدوخ  هلحرم  هب  نهذ  هاگآدوخان 
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رد نهذ  هاگآدوخان  هلحرم  زا  ییاههزیگنا  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  دراد  ار  تیمها  تیاهن  یقـالخا  تاـفارحنا  ناـمرد  رد  هتکن  نیا  اریز 

عوضوم نیمه  میهد ، لاقتنا  هاگآدوخ  هلحرم  هب  ار  اهنآ  زیلاناکیـسپ )  ) یناور لیلحت  هیزجت و  اب  دیاب  دراذـگیم ، رثا  ناسنا  راکفا  لامعا و 
. تسا ناوارف  تیمها  ثحب و  دروم  زورما  يواکناور  رد  هلأسم  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دراذگیم ؛ ام  لاح  دوبهب  رد  یقیمع  رثا 

: يروآدای
ییاج رد  نآ  دـنکیم و  ادـیپ  یقطنم  هبنج  تروص  کی  رد  نظ  ءوس  ینامگدـب و  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  نظ  ءوس  ثحب  ناـیاپرد 
دارفا هب  نظ  نسح  ناوتیمن  تـالامتحا » باـسح   » يور یطیحم  نینچ  رد  دـندرگ ، فرحنم  دـساف و  یطیحم  رد  دارفا ، تیرثـکا  هک  تسا 
ناسنا زین  ییاهطیحم  نینچ  رد  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ، رتشیب  یلاحلامولعم  ریغ  درف  ره  هرابرد  داسف  لامتحا  اریز  درک  ادیپ  كوکشم 

زا دـیاب  مزال  تاطایتحا  تیاـعر  نیع  رد  ینعی  دـهدب ، تسا  یطاـیتحا  ياـههبنج  هب  طوبرم  هچنآ  زج  يرثا  بیترت  دوخ  نظ  ءوس  هب  دـیابن 
تـشادن رود  رظن  زا  زگره  ار  لامتحا  نیا  و  دومن ، يراددوخ  دهدیم  دارفا  هب  تبـسن  يدامتعایب  ینامگدـب و  يوب  هک  یلامعا  هب  رهاظت 

ریگنماد هک  تخاس  يدسافم  هب  دودحم  ار  لمع  زرط  نیا  دیاب  زین  و  دشاب ، عامتجا  حـلاص  تیلقا  زا  لاحلاكوکـشم  درف  تسا  نکمم  هک 
. دومن لمع  لماک ، نظ  نسح  روتسد  نامه  هب  دراوم  ریاس  رد  اما  تسا  هدش  عامتجا  تیرثکا 

نیمه  هب  هراشا  زین  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هک  یفورعم  ثیدح 
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: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، تقیقح 

(1)« َرِرَغ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحاَف  ِنامَّزلا  یَلَع  ُداسَْفلا  َیلْوَتْسا  اَذا  »
. تسا ندروخ  بیرف  ثعاب  مههب  دارفا  نظ  نسح  درک ، ادیپ  عویش  ینامز  رد  داسف  هک  یماگنه 

تیاور 18. ، 197 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 1
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قالخا وترپ  رد  ملاس  عامتجا  - 7

هراشا

دوشیم ورهبور  تسکش  اب  ملاس  عامتجا  حرط  قالخا ، نودب  * 
ناسنا  یعامتجا  یگدنز  تازایتما  * 

عامتجا  شیادیپ  همشچرس  * 
یعامتجا  شزرا  * 

یعامتجا  لئاسم  مالسا و  * 
یعامتجا  ياوزنا  * 
تینابهر  مالسا و  * 

نایحیسم  نایم  رد  تینابهر  * 
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قالخا  وترپ  رد  ملاس  عامتجا 

دوشیم وربور  تسکش  اب  ملاس  عامتجا  حرط  قالخا ، نودب 

طاطحنا درگبقع و  ای  تفرـشیپ و  لوحت و  لماع  نیرتمهم  عامتجا »  » کش نودب  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  کی  ناسنا  یگدـنز  مینادیم 
. تساهناسنا

یتح فطاوع و  یحور و  لماکت  اهـشناد ، مولع و   ) دـهدیم تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  عامتجا  نودـب  ناسنا  هک  دـندقتعم  ناسانـشهعماج 
(. نآ دننام  يرگید  تاعوضوم  نتفگ و  نخس 

طیحم  » دـننام یناسنا  ریغ  طیحم  کی  رد  هداـتفا و  رود  يرـشب  عاـمتجا  زا  یللع  هب  هک  تسا  یناـکدوک  عضو  بلطم ، نیا  ياـیوگ  دـهاش 
دناهتـسناوتیمن اهنتهن  اهنیا  تسا ، هدش  هدـید  ررکم  ناکدوک  نیا  لاثما  خـیرات ، رد  دـناهتفای ؛ شرورپ  یـشحو  تاناویح  رانک  رد  لگنج »

راتفر و تسرد  دوشیمن و  هدهاشم  يرثا  اهنآ  رد  زین  يرشب  فطاوع  زا  هکلب  دننک ، كرد  ار  یناسنا  یگدنز  یلاع  میهافم  دننزب و  فرح 
لگنج  یشحو  تاناویح  دننام  يرادرک 
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! دناهتشاد

تروص رتمک  نارگید  اب  نانآ  سامت  تسا و  کچوک  دودـحم و  رایـسب  اهنآ  عامتجا  هک  شودـبهناخ  لیابق  نادرگنابایب و  عضو  هدـهاشم 
! دمآ دهاوخرد  تروص  هچ  هب  دهدب  تسد  زا  ار  عامتجا  ناسنا ، يزور  رگا  هکنیا  رب  تسا  یبوخ  لیلد  دریگیم ،

: دناهتفگ هک  ار  ناسانش  هعماج  هتفگ  رگید  ناوارف  نئارق  نئارق و  نیا 
ناونعب یلو  دـشاب ، عامتجا  زا  لبق  تسا  نکمم  هدـنز » دوجوم   » کی ناونع  هب  درف  هتبلا  دـنکیم ، دـییأت  یبوخب  تسا » درف  زا  لبق  عامتجا  »

. دوب دهاوخن  عامتجا  زا  لبق  ناسنا »  » کی
يرتهتفرـشیپ تروصب  یـصاخ - ياههبنج  رد  دنچره  وا - ندمت  دـنکیم  ادـیپ  هعـسوت  رـشب  یعامتجا  طباور  ردـق  ره  لیلد  نیمه  هب  زین  و 

. دیآیمرد
ندمت ندـمآ  دوجوب  یلـصا  للع  زا  یکی  هدـش  دارفا  رتشیب  هچره  سامت  یکیدزن و  بجوم  هک  ینونک  يایند  رد  یطابترا  لئاسو  تلوهس 

. ددرگیم بوسحم  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  ندمت  نازیم  شجنس  يارب  یسایقم  زین  و  تسا ، یلعف 

ناسنا یعامتجا  یگدنز  تازایتما 

لسع و ناروبنز  دننام  یعامتجا » تارـشح   » ناونعب ار  هتـسد  کی  تارـشح  نایم  رد  اریز  تسین ، ناسنا  هب  رـصحنم  یعامتجا  یگدنز  هتبلا 
ناونعب هتـسد  کـی  زین  ناگدـنرپ  ناـیم  رد  و  دـنرادروخرب ، ياهظحـالم  لـباق  هنادـنموربآ  یعاـمتجا  یگدـنز  زا  هک  میـسانشیم  هناـیروم 

« یعامتجا ناگدنرپ  »
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دوجو اهنومیم  زا  يرایـسب  دـننام  یعامتجا » ناروناج   » ناونعب هتـسد  کی  زین  یـشحو  ناروناج  ناـیم  رد  و  اـهکلکل ، اهوتـسرپ و  دـننام 

. دنراد
روبنز هنال  رد  اًلثم  دشاب ، رتهتفرـشیپ  زین  اهناسنا  یگدـنز  زا  یتح  تاهج ، زا  ياهراپ  رد  تسا  نکمم  تاناویح  هنوگنیا  یعامتجا  یگدـنز 

. تسین نینچ  ایند  یتعنص  ياهروشک  نیرتهتفرشیپ  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  هنسرگ  راکیب و  کی  یّتح  دیاش  لسع 
. دراد ریظن  رتمک  یناسنا  ياهطیحم  رد  تسا و  بیجع  بلاج و  یلیخ  اهنآ  نایم  رد  دمآرد  راک و  میسقت  زرط 

: دزاسیم رود  ادج و  رشب  یعامتجا  یگدنز  زا  ار  اهنآ  یلکب  هک  دراد  یساسا  قرف  ود  اهنآ  یعامتجا  یگدنز  همهنیا ، اب  یلو 
یگدـنز تارهاظت  تسا و  ینیعم  ياهتمـسق  هب  دودـحم  دـشاب  هتفاـی  لـماکت  یلاـع و  مه  ردـقره  تاـناویح  یعمج  هتـسد  یگدـنز  فلا -

هک یلاح  رد  دوشیم ، هصالخ  اهنیا  دـننام  دازون و  شرورپ  هقوذآ ، يروآعمج  هنال ، دـننام  دودـحم  عوضوم  دـنچ  رد  اهنت  اهنآ  یعامتجا 
. دشابیمن عوضوم  دنچ  ای  کی  هب  رصحنم  تسا و  دودحمان  ًابیرقت  دایز و  هداعلاقوف  ناسنا  رد  یعامتجا  یگدنز  تارهاظت 

هک يروطب  دننزیم ، اج  رد  هشیمه  اهنآ  رگید  ترابعب  و  تسا ، لوحت  رییغت و  نودـب  تخاونکی و  اًلماک  تاناویح  یعامتجا  یگدـنز  ب -
و تسا ، هیبش  اًلماک  هدیدرگ  فشک  زورما  هک  شیپ  لاس  نویلیم  دنچ  ناروبنز  هدـش  رجحتم  ياههنال  اب  زورما  لسع  ناروبنز  ياههنال  اًلثم 

ضوع  اهنآ  یگدنز  هفایق  یلک  روطب  یسدنهم و  لاس  نویلیم  دنچ  نیا  رد  هک  دهدیم  یهاوگ  یبوخب  نیا 
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! تسا هدشن 

هتـشذگ اب  هک  دوشیم  ضوع  لحارم  همه  رد  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  هفایق  نانچ  یهاگ  نآ  زا  رتمک  نرق و  کی  رد  یّتح  هک  یلاـح  رد 
. تسین هسیاقم  لباق  اًلصا 

. دنکیم زاتمم  نارادناج  رگید  زا  ار  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  هک  تسا  گرزب  توافت  ود  نیمه 
يدام و ياهتمـسق  رد  هچ  و  یقالخا ، یلمع و  يرکف و  ياههبنج  رد  هچ  یلماکت  عون  ره  ناسنا  هصالخ : روطب  میوشن ، رود  ثحب  لصا  زا 

دهاوخن یموهفم  ًادبا  اهنیا  دننام  ّتیناسنا و  ّتیندم و  عامتجا ، نودبو  تسا ؛ عامتجا  نویدم  هدرک  ادیپ  رگید  ياهتمسق  رد  هچ  و  یتعنص ،
. تشاد

عامتجا شیادیپ  همشچرس 

ناسانـشهعماج نایم  رد  تسا ، هتفریذـپ  ار  نآ  لکـشم  ًاتبـسن  تاررقم  دویق و  هداد و  رد  نت  یعامتجا  یگدـنز  هب  ناسنا  ارچ  هکنیا  هرابرد 
: دش روآدای  ناوتیم  ار  ریز  تارظن  هنومن  ناونعب  هک  تسا  رایسب  نخس 

. دوریم عامتجا  لابند  هب  يزیرغ  ماهلا  کی  قباطم  تسا و  ناسنا  تشرس  وزج  یگتسبمه  سح  دندقتعم  یضعب  - 1
هدوب یعامتجا  یگدنز  هب  ناسنا  لیامت  نیتسخن  لماع  یشحو  تاناویح  یعیبط و  كانتشحو  لماوع  زا  سرت  دنیوگیم : رگید  یـضعب  - 2

. تسا
هتفهن  ناسنا  دوجو  رد  هک  مادختسا » هزیرغ   » دندقتعم رگید  یضعب  - 3
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. تسا هدرک  عامتجا  یگدنز  هب  راداو  ار  وا  هدش 

تروص نیا  هب  ًاجیردـت  هک  دـشابیم  موسر  تاداـع و  زا  ياهعومجم  دولوم  ینوـنک  یعمج  هتـسد  یگدـنز  دـنیوگیم : رگید  یـضعب  - 4
. تسا هدمآرد 

ناسنا یعامتجا  یگدـنز  لماع  ار  اهنآ  هب  نتفگ  خـساپ  يارب  ییاـهنت  هب  وا  تردـق  مدـع  ناـسنا و  ياهیدـنمزاین  هعـسوت  رگید  یـضعب  - 5
. دنسانشیم

. تساههداوناخ یجیردت  هعسوت  یگداوناخ و  یگدنز  دولوم  رشب  یعامتجا  یگدنز  دنراد  هدیقع  یضعب  - 6
یعامتجا یگدـنز  هب  لیامت  ارچ  هدـمآ ، دوجوب  رـشب  هک  شیپ  لاس  اهنویلیم  رد  هک  ینعم  نیا  فشک  دـنیوگیم : مه  یـضعب  هرخـالاب  - 7

؟ هداد ناشن 
یهجوت لباق  كرادم  هنوگچیه  هتخادنا و  نآ  هباشم  تاعوضوم  عوضوم و  نیا  رب  ماهبا  هدرپ  راصعا  نورق و  تشذگ  اریز  تسین ، نکمم 

. تسین ام  رایتخا  رد  هراب  نیا  رد  تواضق  يارب 
راک هتشذگ  رد  عامتجا  هب  ناسنا  هجوت  یلصا  لماع  هرابرد  تواضق  دسریم و  رظن  هب  تارظن  ریاس  زا  رتهنانیب  عقاو  ریخا  هدیقع  نیا  هچرگ 

ياهیدـنمزاین هعـسوت   » و لماکت » هب  هقالع   » نویدـم زیچ  ره  زا  شیب  یعامتجا  یگدـنز  نیا  همادا  زورما  کـش  نودـب  یلو  تسین ، یناـسآ 
. دشابیم اهنآ » هب  ییوگخساپ  هب  درف  تردق  مدع   » و رشب »

لیبق زا  وا  یحور  ياهیدنمزاین  و  وراد ، نکسم و  اذغ و  سابل و  لیبق  زا  وا  یمسج  ياهیدنمزاین  دنیبیم  وس  کی  زا  ناسنا  هکنیا : حیـضوت 
بلج  یحور و  تینما  ساسحا  اههحیرق و  اهقوذ و  عاونا  شرورپ  اهشناد و  مولع و 
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نیا زا  کیره  نیمأت  هکلب  دـیامن  نیمأت  ار  اـهنآ  ییاـهنت  هب  دـناوتیمن  رفن  کـی  زگره  هک  تسا  عیـسو  عونتم و  يردـقب  نارگید  فطاوع 

. دنشاب نف  بحاص  صصختم و  دوخ  راک  رد  مادکره  هک  تسا  ییاههتسد  دارفا و  راک  رشب - دنسپلکشم  عبط  قباطم  مه  نآ  اهیدنمزاین -
تاناویح رد  دشابیم و  وا  یگدنز  صیاصخ  زا  هک  رتلماک - رتهب و  یگدـنز  هب  لیم  یگدـنز و  یتخاونکی  زا  ناسنا  رارف  رگید  يوس  زا  و 

اهورین راکفا و  مکارت  وترپ  رد  زج  فده  نیا  اریز  ددنویپب ، یعامتجا  یگدنز  هب  هک  دنکیم  راداو  ار  وا  دوشیم - هدید  نآ  زا  يرثا  رتمک 
. درادیم او  یعامتجا  یگدنز  همادا  هب  ار  رشب  هک  تسا  یلماع  نیرتمهم  عوضوم  ود  نیا  تسین . ریذپناکما  فلتخم  ياهدادعتسا  و 

یعامتجا شزرا 

ياههیاپ نیرتیـساسا  زا  یکی  نوناـق  ربارب  رد  تاواـسم  لـصا  دـنناسکی و  نیناوق  همه  ربارب  رد  دارفا  همه  یعاـمتجا  قوقح  رظن  زا  هچرگ 
دـشابیم ناسکی  عامتجا  رد  ًاـعقاو  دارفا  شزرا  هک  تسا  نیا  رطاـخب  هن  لـصا  نیا  تیاـعر  یلو  دوشیم ؛ بوسحم  یقرتم  یقوقح  نیناوق 

رشب هلیسوب  رشب  رامعتسا  ذوفن و  اب  تاقبط  نارابج و  ياههدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  مظن و  ظفح  يارب  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  رتشیب  هکلب 
. دراد رایسب  توافت  مه  اب  دارفا  یعامتجا  شزرا  هک  تسین  راکنا  ياج  ّالاو  درادن  دوجو  نیا  زج  یهار 

دوش انب  رگا  یلو  تسین ، ربارب  دساف ، یلاباال و  داوسیب و  رفن  کی  اب  قیال  هاوخریخ و  نادراک و  دنمشناد  کی  يدوجو  شزرا  زگره  اًلثم 
یتازایتما 
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بتارم هب  یعامتجا  ياهشزرا  توافت  تاعارم  زا  اهنآ  نایز  هک  دیآیم  دوجوب  يدسافم  میوش  لئاق  یعامتجا  قوقح  رظن  زا  دارفا  نایم  رد 

. تسا رتشیب 
هک یـشزرا  رپ  هنامیکح  نخـس  ایوگ  دربیم و  اهنآ  دوجو  زا  عامتجا  هک  دراد  ياهرهب  نازیم  هب  یگتـسب  دارفا  یعامتجا  شزرا  یلک  روطب 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، تقیقح  نیمه  هب  هراشا  زین  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  زا 
(1)« ِساّنِلل ْمُهُعَْفنا  ِساّنلا  ُْریَخ  »

. تساهنآ نیرتدنمدوس  مدرم  نیرتهب 

یعامتجا لئاسم  مالسا و 

ار یعامتجا  ياههقلح  دوخ  نیناوق  ماکحا و  اب  هدرمـشن و  مرتحم  ار  عامتجا  درف و  نایم  دنویپ  مالـسا  دننامه  یبهذـم  چـیه  دـیدرت  نودـب 
زج تسا  ناسنا  يورـشیپ  لماکت و  هتفهن و  ياهدادعتـسا  شرورپ  نماض  هک  نادیواج  ینامـسآ و  بهذـم  کی  هتبلا  تسا ، هدرکن  مکحم 

. دشاب دناوتیمن  نیا 
: تسا یفاک  ریز  تاروتسد  هعلاطم  عوضوم ، نیا  هب  مالسا  صاخ  هجوت  مالسا و  رظن  زا  عامتجا  تیمها  كرد  يارب 

یمالـسا هقف  عضو  نآ  لیلد  نیرتهب  دوشیمن ! هدید  يدرف  روتـسد  کی  یّتح  مالـسا  یلـصا  ياهروتـسد  نایم  رد  دـینکن ، بجعت  رگا  - 1
موس  مود و  تمسق  تسا ، تاسایس »  » و تالماعم » «، » تادابع  » زا بکرم  هک  تسا 

هحفص 315. هحاصفلا ، جهن  - 1
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اب قلخ  طابترا  رب  نآ  ساسا  هک  مه  لوا  تمـسق  رد  درادـن ، حیـضوت  هب  زاین  شندوب  یعامتجا  دـهدیم  لیکـشت  ار  هقف  مظعا  تمـسق  هک 

. دنکیم تموکح  نآ  رب  اراکشآ  عامتجا  حور  زاب  تسا  قلاخ 
تسا و یلکشم  راک  مه  زا  ود  نیا  کیکفت  هک  دناهتخیمآ  نانچ  یعامتجا  میهافم  اب  دنتسه  یمالـسا  تدابع  نیرتمهم  هک  هنازور  ضیارف 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  هکنیا  لثم  دوشیم ، هداد  ماجنا  يدرف  تروصب  هک  یماگنه 
تروصب هضیرف  نیا  ماـجنا  عاـمتجا و  يارب  یمومع  نـالعا  توعد و  کـی  زج  يزیچ  تسا  هماـقا » ناذا و   » هک زاـمن  هضیرف  همدـقم  اًـلثم :

. درادن هضیرف  نیا  لوخد  يارب  یحور  یگدامآ  عون  کی  داجیا  تنس و  کی  ظفح  زج  یموهفم  دارفنا  تروص  رد  و  تسین ، یعمجهتسد 
عمج  هغیص  اب  همه  تسا  یلصا  يانث  اعد و  تاجانم و  نمضتم  زامن و  زاغآ  هک  دمح  هروس 

( انِدْها ُنیعَتْسَن - ُُدبْعَن - )
همه اهنیا  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  موهفم  ًابیرقت  دارفنا  تروص  رد  دشابیم و  عمج  هغیـص  اب  زین  زامن  نایاپ  مالـس  و  دوشیم . ادا 
دروم رد  هک  يریظنمک  بیجع و  تادـیکأت  زا  هتـشذگ  هدـش ، انب  عامتجا  هیاپ  رب  گرزب  هضیرف  نیا  هدولاـش  هک  دـنکیم  نیا  زا  تیاـکح 

. تسا هدش  دراو  هضیرف  نیا  یعمجهتسد  يادا  ینعی  تعامج ،
رتیوق همه  زا  نآ ) تازایتما  تاقلعت و  تافیرـشت و  هدام و  ناهج  زا  هجوت  عطق   ) هَّللا یلا  ِعاـطِْقنا  رظن  زا  جـح »  » یمالـسا تاداـبع  ناـیم  رد 
هفایق  » رظن زا  لاح  نیا  اـب  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو  هدـش ، تیاـعر  ياهدـنهد  ناـکت  هداـعلاقوف  تروصب  نآ  رد  قیاـقح  هب  هجوت  تسا و 

همه  زا  نآ  تارثا  و  یعامتجا »
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. دشابیم رترادهشیر  رتیوق و  تادابع 

اجنآ تسا ، هدرمش  دیحوت  ياههناشن  راگدرورپ و  تایآ  زا  یکی  ار  نآ  هک  تسا  ّدح  نآ  ات  مالسا  رظن  زا  یعامتجا  ياهدنویپ  تیمها  - 2
: دیامرفیم هک 

(1) ًۀَمْحَرَو ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَجَو  اْهَیلا  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزا  ْمُکِسُْفنا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنا  ِِهتایآ  ْنِمَو 
. داد رارق  تمحر  تدوم و  ناتنایم  رد  و  دیبای ، شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارسمه  هکنیا  وا  تایآ  زا  و 

نایم رتشیب  هچره  تفلا  داجیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زیمآ  زاجعا  ياهراک  زا  یکی  هک  دنکیم  حیرـصت  دیجم  نآرق  - 3
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدوب  اهلد 

(2)( ْمِِهبُوُلق َْنَیب  َفَّل  اَو  َنِینِمْؤُْملِابَو * ِهِرْصَِنب  َكَدَّیا  يِذَّلا  َوُه 
. داد تفلا  مه  اب  ار  اهنآ  ياهلد  درک و  تیوقت  نانمؤم ، دوخ و  يرای  اب  ار ، وت  هک  تسا  یسک  نامه  وا 

محازت یگدنکارپ و  لماع  دوخ  اهنآ  اریز  دننک ، تفلا  داجیا  دنناوتیمن  ییاهنتهب  تایدام  هک  دیامنیم  هتکن  نیا  هب  یبلاج  هراشا  قوف  هیآ 
. تیونعم نامیا و  فالخ  هب  دنعزانت ، و 

هداعلاقوف تیمها  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هدـش  رکذ  یهلا  دـییأت  زا  سپ  هلـصافالب  نانمؤم  دـییأت  نآرق ، ناـیب  نیا  رد  هکنیا  هجوت  لـباق 
. تسا عوضوم 

: دنادیم ینامسآ  ياهباذع  فیدر  رد  ار  قافن  یگدنکارپ و  نآرق ، - 4

هیآ 21. ( 30 مور ( هروس  - 1

هیآ 62 و 63. ( 8 لافنا ( هروس  - 2
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ٍضَْعب (1) َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذیَو  ًاعَیِش  ْمُکَِسْبلَی  ْوا  ْمُِکلُجْرا  ِتَْحت  ْنِم  ْوا  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنا  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق 

معط دزیمایب و  مه  اب  ار  امـش  هدـنکارپ  ياههتـسد  تروصبای  دتـسرفب ؛ امـش  رب  یباذـع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  ـالاب  زا  هک  تسا  رداـق  وا  وگب :
. دناشچب يرگید  هلیسوب  امش  زا  کیره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج

: دنکیم رتسکاخ  دعلبیم و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  زیچ  همه  هک  هداد  رارق  نازوس  شتآ  فیدر  رد  ار  نآ  رگید  ياج  رد  و 
(2)( اْهنِم ْمُکَذَْقناَف  ِراّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُکَو 

. داد تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ ) ، ) دیدوب شتآ  زا  ياهرفح  ِبل  رب  امش  و 
رب هک  تسا  يدـنواشیوخ  طباور  نیرتمرتحم  نیرتکیدزن و  هک  دـنادیم  يردارب » تّوخا و   » نامه ار  نامیا  اب  دارفا  هطبار  دـیجم  نآرق  - 5

. هدش انب  لباقتم  يواسم و  مارتحا  ساسا 
داجیا هیاپ  هب  یکین  راک  رتمک  هک  روطنامه  دسریم ، مدرم  نایم  هقرفت  توادع و  داجیا  هیاپ  هب  یهانگ  رتمک  یمالـسا  ياهروتـسد  رد  - 6

. دسریم مدرم  نایم  رد  تفلا 
: هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا »  » باتک رد 

ُروُّدلا اَِهب  ُمَدُْهیَو  ُءامِّدلا  اَِهب  ُکَفُْسیَو  َنِیفاصَتُْملا  یَلَع  ُةَوادَْعلاُبَلُْجیَو  َْنیِّباحَتُْملا  َْنَیب  اِهب  ُقَّرَُفی  ُۀَمیِمَّنلا  ِرْحِّسلا  ِرَبْکا  ْنِم  َّنا  »

هیآ 65. ( 6 ماعنا ( هروس  - 1

هیآ 103. ( 3 نارمع ( لآ  هروس  - 2
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165 ص :
(1)« ٍمَدَِقب َضْرْالا  َءیِطَو  ْنَم  ُّرَشا  ُماّمَّنلاَو  ُرُوتُّسلا ، اَِهب  ُفَشُْکیَو 

نآ هطـساوب  اهنوخ  دـنکیم ، توادـع  بلج  هقرفت و  داجیا  ناتـسود  ناـیم  هک  تسا  ینیچنخـس  ینکفاهقرفت ) ِرثا  رظن  زا   ) رحِـس نیرتمهم 
نیمز يور  مدق  هک  تسا  یسک  نیرتدب  نیچنخـس  دش ؛ دهاوخ  شاف  مدرم  ياهزار  رارـسا و  ددرگیم و  ناریو  اههناخ  دوشیم و  هتخیر 

. تسا هدراذگ 
. تسا هدش  هدرمش  ربارب  رفک  اب  یمالسا  ثیداحا  یضعب  رد  رحس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًانمض 

ددرگ و فیعـض  اهنآ  نایم  رد  تدوم  هتـشر  دننک و  رهق  رگیدـکی  زا  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  ناناملـسم  دـهدیمن  هزاجا  یتح  مالـسا  - 7
. دیارگ يدرس  هب  یتسود  یمرگ 

دح هدش و  میرحت  يدیدش  نحل  اب  راک  نیا  ثیدح  تفه  زا  شیب  رد  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  نایاوشیپ  زا  هک  یناوارف  ثیداحا  رد 
. دناهدومن نایب  زورهس  موزل  دروم  رد  ار  نآ  زاجم 

: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
(2)« ٍماّیا ِۀَثالَث  َقْوَف  ُهاخا  َرُجْهَی  ْنا  ٍِملْسُِمل  ُّلِحَی  «ال 

! دنک رهق  دوخ  ینید  ردارب  اب  زور  هس  زا  شیب  تسین  زیاج  ناملسم  يارب 
: دیامرفیم رگید  ثیدح  رد 

یلْوا  ُراّنلا  َِتناک  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکا  ِهیِخِال  ًارِجاه  َناک  ْنَمَف  ٍماّیا ، ِۀَثالَث  ْنِم  َرَثْکا  ُهاخا  رُجْهَی  الَف  اًلِعاف  َُّدب  َناک ال  ْنَمَف  ِنارْجِْهلا ، ِنَع  َیُِهن  »

.82 جاجتحا 2 / یسربط ، - 1
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166 ص :
(1)« ِِهب

زا شیب  هک  یـسک  دنکن ، رهق  دوخ  ردارب  زا  زور  هس  زا  شیب  دهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  راچان  هب  هک  یـسک  تسا و  هدـش  یهن  ندرک  رهق 
! تسا رتراوازس  وا  يارب  شتآ  دیامن  رهق  رادقم  نیا 

لوخد رد  ندش  مدقشیپ  ببس  ار  یتشآ  رد  ندش  مدقشیپ  و  مالسا ، تقیقح  زا  جورخ  ببس  ار  رهق  همادا  مالسا  نایاوشیپ  ثیداحا  نیا  رد 
. دناهدومرف یفرعم  تشهب 

نیا يارجا  هب  فظوم  همه  هدـش و  هدرمـش  ناملـسم  ره  یمتح  فیاظو  زا  نواعت  کـمک و  تاـساوم و  یتسود و  تبحم و  مالـسا  رد  - 8
. دنشابیم لوصا 

: دومرف هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
اُونوُکَت یّتَح  ٍضَْعب ، یلَع  ْمِهِضَْعب  ُفُطاعَتَو  ِۀَجاْحلا ، ِلْهِال  ُةاساوُْملاَو  ِفُطاعَّتلا ، یَلَع  ُنُواعَّتلاَو  ِلُصاوَّتلا ، ِیف  ُداِهتْجْالا  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  ُّقِحَی  »

(2)« ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُمُکَرَما  امَک 
، دـنیامنن راذـگورف  تبحم  هب  هتخیمآ  نواعت  زا  دـنزاس و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  ياهلد  ات  دـننک  شـشوک  تسا  مزـال  ناناملـسم  رب 

. دندرگ دنرگیدکی » هب  نانابرهم   » دنوادخ راتفگ  قادصم  ات  دننک  هفطاع  زاربا  رگیدکی  هب  تبسن  و  دنیامن ، تاساوم  نادنمزاین  هب  تبسن 
اهنت ار  تاواسم  یعامتجا و  نواعت  تبحم و  یتسود و  هلأسم  مالسا  - 9

تیاور 8. ، 586 هعیشلا 8 / لئاسو  یلماع ، ّرح  - 1

تیاور 2. ، 552 هعیشلا 8 / لئاسو  یلماع ، ّرح  - 2
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167 ص :
زا هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هتخیر  تاروتـسد  نیا  ندیناسر  رمث  هب  يارب  یعماج  ياهحرط  هکلب  هدومنن ، نایب  هفیظو  روتـسد و  کی  ناونعب 

، قح نتفرگ  رد  يریگتخـس  ییوج ، يرترب  ینیچنخـس ، تبیغ ، دننام  دوشیم  یگدنکارپ  قافن و  هقرفت و  بجوم  هک  یلماوع  فرط  کی 
تدوم و تبحم و  میکحت  هب  رجنم  هک  یلماوع  رگید  فرط  زا  و  هدرمش ؛ عونمم  ار  دایز و ... حازم  دب ، باقلا  اب  دارفا  ندز  ادص  نظ ، ءوس 
زا عاـفد  دارفا ، يور  شیپ  رد  یتـسود  زاربا  نظ ، نسح  هقناـعم ،» هحفاـصم و  (، » دـیدزاب دـید و  « ) روازت  » دـننام ددرگیم ، لـباقتم  داـمتعا 

نیا هب  تسا و  هدرمـش  حودـمم  ار  نآ  لاثما  رگیدـکی و  تاجاح  ماجنا  رد  شـشوک  نیبلاتاذ ، حالـصا  رـس ، ِتشپ  رد  رگیدـکی  تیثیح 
شیپ ار  هلأسم  نیا  تیمها  اجنآ  ات  و  تسا ، هدومن  يزیریپ  یعقاو  فطاوع  ساسا  رب  ار  یناسنا  ینعم  مامت  هب  هعماـج  کـی  ساـسا  بیترت 

. تسا هدرمش  یگدنز  مزاول  نیرتيرورض  زا  هک  هدرب 
: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(1)« ِدِراْبلا ِءاْملا  َیلا  ُنآمَْظلا  ُْبلَْقلا  ُنُکْسَی  امَک  ِنِمْؤُْملا  َیلا  ُنُکْسََیل  َنِمْؤُْملا  َّنا  »
. دنباییم رگیدکی  اب  یگتسبمه  زا  نامیا  اب  دارفا  دننکیم ، ادیپ  بآ  نتفای  زا  ناگنشت  هک  ار  شمارآ  نامه 

یگدنز  هب  عامتجا  دارفا  زاین  هک  دیآیم  تسدب  ریبعت  نیا  زا  ًانمض 
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168 ص :
. تسین نکمم  رشب  یگدنز  نآ  نودب  هک  تسا  يرطف  یعیبط و  زاین  کی  ساسا  رب  یعمجهتسد 

رتکیدزن رتمکحم و  هچره  ار  طباور  هک  دشوکیم  نانچمه  تسین و  عناق  یعامتجا  طباور  زا  يدح  چـیه  هب  مالـسا  هکنیا  هجوت  لباق  - 10
یتح هک  ددرگ  رارقرب  یحور  طابترا  دنویپ  نانچنآنامیا  اب  دارفا  نایم  رد  دیاب  دیوگیم : هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  تمسق  نیا  رد  دزاس و 

. دراذگب رثا  اهنآ  مسج  رد 
: دیامرفیم یثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ 

اَذا ِدِـحاْولا  ِدَـسَْجلاَک  اـناک  ِهَّللا  ِیف  اـیَفاصَتَو  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  ِیف  اـّباَحت  اذا  ِْنیَنِمْؤُْملا  َّناَو  ـالا  ِناـمیْالا ... ِبَبَـس  ِمَظْعا  ْنِم  ِنِمْؤُْملا  َّدُو  َّناَو  ـالا  »
(1)« ِعِضْوَْملا َِکلذ  ََملا  ُرَخْآلا  َدَجَو  ًاعِضْوَم  ِهِدَسَج  ْنِم  امُهُدَحا  یکَتْشا 

دنوشیم تسود  مه  اب  ادخ  رطاخب  هک  نمؤم  رفن  ود  و  تسا ... نامیا  بابـسا  نیرتگرزب  زا  یکی  نمؤم  اب  یتسود  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
ساسحا عوضوم  نامه  رد  يرگید  تشاد  یتحاران  دوخ  ندب  زا  یعضوم  رد  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  يروطب  دندرگیم  رکیپ  کی  نوچمه 

! دنکیم درد 
رد اهنآ  دـسج  هک  دوش  يوق  مکحم و  يردـقب  نامیا  اب  دارفا  زا  رفن  ود  هطبار  یتسود و  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 

نودب زین  يرگید  ندب  رد  نآ  هباشم  وضع  دنک  یتحاران  ساسحا  دوخ  ياضعا  زا  يوضع  رد  اهنآ  زا  یکی  هاگره  دوش ، دسج  کی  مکح 
يرگید  هب  ار  اهندب  زا  کیره  ضراوع  هک  دوش  نانچ  اهحور  نایم  دنویپ  ینعی  ددرگ ، تحاران  یصاخ  تلع 
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169 ص :
(. تسا هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  یضعب  هراب  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دزاس لقتنم 

: تسین دیعب  چیه  همدقم  ود  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا 
دندقتعم زورما  ناکـشزپناور  دنراذگیم . مسج  رد  قیمع  رثا  یحور  ياهیتحاران  هک  تسا  دایز  يردقب  ندب  اب  حور  طابترا  هکنیا  تسخن 

ياهیتحاران لولعم  ًافرص  دنرادن و  اهبورکیم  ای  يوضع  تاعیاض  لیبق  زا  یصخشم  یمسج  لماع  هنوگچیه  یمسج  ياهیرامیب  زا  يرایـسب 
. دنشابیم یناور 

هک ینعم  نیا  هب  تسا ، ریذـپ  ناکما  يرما  تسد  رود  ياههلـصاف  زا  یتح  رکف  ود  نایم  هلدابم  لاقتنا و  هک  هدـش  تباـث  زورما  هکنیا  رگید 
ار دوخ  راکفا  هدرک و  ادیپ  مهاب  يرکف  هطبار  یکیزیف ، هلیسو  چیه  نودب  دنناوتب  نیرمت  ای  یحور  صاخ  قفاوت  رثا  رب  رفن  ود  تسا  نکمم 

. دنمانیم یتاپ » هلت   » ار عوضوم  نیا  دنتسرفب . رگیدکی  زغم  هب 
مسج يور  صاخ  یتحاران  نآ  سپـس  ددرگ و  لقتنم  شتـسود  هب  صخـش  کی  ياهیتحاران  يرکف ، هطبار  قیرط  زا  تسا  نکمم  نیاربانب 

. دزاس تحاران  ار  هباشم  وضع  نامه  دراذگب و  رثا  وا 
. دندنویپب رتگرزب  تاعامتجا  هب  مدرم  دهدیم  روتسد  مالسا  گرزب : تاعامتجا  هب  نتسویپ  - 11

: دیامرفیم تسا  هدرک  نایب  جراوخ »  » زادناهقرفت تیلقا  راکفا  ندیبوک  يارب  هک  ياهبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
... ِْبئِّذِلل ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاّشلا  َّنا  امَک  ِناْطیَّشِلل  ِساّنلا  َنِم  َّذاّشلا  َّناَف  َۀَقْرُْفلا  َو  ْمُکاّیاَو  ِۀَعامَْجلا  َعَم  ِهَّللا  َدَی  َّناَف  َمَظْعْالا  َداوَّسلا  اُومَْزلا  َو  »
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170 ص :
(1)« ُْهنَع ُقاِرْتفْالا  ُُهتَتاماَو  ِْهیَلَع  ُعاِمتْجْالا  ُهُؤایْحا  َو  ُنآْرُْقلا ، َتاما  ام  اتیُِمیَو  ُنآْرُْقلا  اَیْحا  ام  اِییُْحِیل  ِنامَکَْحلا  َمِّکُح  امَّناَو 

ناسنا  » هک دیزیهرپب  یگدنکارپ  زا  و  تسا ، تیعمج  اب  ادخ  تسد  هک  دیـشاب  قح ) رادـفرط  ياهتیرثکا   ) اهتیعمج نیرتگرزب  هارمه  هراومه 
هچنآ هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  اهنت  دـش  هداد  ّتیمکح  رفن  ود  نآ  هب  رگا  گرگ ...! همعط  ور  کت  دنفـسوگ  هکنانچ  تسا  ناطیـش  هرهب  اهنت »

دنهد و مه  هب  داحتا  تسد  هک  تسا  نیا  نآرق  يایحا  و  دننک ، دوبان  هدومن  گرم  هب  موکحم  ار  هچنآ  دنزاس و  هدنز  هتسناد  هدنز  نآرق  ار 
. تسا نآ  زا  ییادج  یگدنکارپ و  نآ  ندناریم  و  دننک ، لمع  نآ  هب 

دـناهدوب و رتبقع  یناسنا  ندـمت  رهاظم  گنهرف و  رظن  زا  هشیمه  رتکچوک  عماوج  هک  دـهدیم  ناشن  زین  نیـشیپ  ماوقا  یگدـنز  رد  هعلاـطم 
. تسا هدش  رهاظ  عیسو  گرزب و  تاعامتجا  رد  هتفرشیپ  ياهندمت  اهگنهرف و 

نینچ رـس  رب  دـنوادخ  تسد  هک  دـیامرفیم  هراـشا  سپـس  هدـش ، گرزب  تاـعامتجا  تمزـالم  هب  توعد  تسخن  ـالاب  ياـههلمج  رد  اذـل 
ناشن هدومرف ، دعب  هلمج  رد  هک  یهیبشت  رد  و  دننوریب ، یهلا  تیامح  تحت  زا  دنناطیـش و  همعط  ورکت  دارفا  سکعب  و  تسا ، یتاعامتجا 

یعامتجا ره  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، نکمم  عامتجا  لد  رد  اهنت  اهگرگ ، لاگنچ  زا  تاجن  یعامتجا و  تالکـشم  رب  يزوریپ  هک  دـهدیم 
. دوب دهاوخ  زوریپ  رتدنمورین و  ثداوح  ربارب  رد  دشاب  رتمکارتم  رتهدرشف و 

هبطخ 127. هغالبلاجهن ، - 1
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تـسا نیا  نآ  ندناریم  دنوش و  دحتم  عمج و  نآ  درِگ  رب  همه  هک  تسا  نیا  هب  نآرق  ندرک  هدنز  دیامرفیم  رخآ  ياههلمج  رد  هرخالاب  و 

! دنریگ شیپ  رد  دوخ  يارب  ار  یهار  کی  ره  هدش  هدنکارپ  نآ  زا  هک 
: دومن هدافتسا  ناوتیم  زین  ریز  عوضوم  ود  زا  رتگرزب  تاعامتجا  هب  ار  مالسا  مامتها  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  هتشذگ 

هلیبق رازاب و  دجسم  زا  دجاسم ، باوث  زین  و  دشابیم ، نآ  رد  ناگدننک  تکرش  دادعت  رادقم  هب  تعامج  زامن  ره  تیمها  مالسا  رظن  زا  - 1
یمالـسا عامتجا  زکرم  نیرتگرزب  هک  مارحلادجـسم  هرخالاب  دراد و  قلعت  ناناملـسم  همه  هب  هک  يدـجاسم  رهـش و  عماج  دجـسم  ات  هتفرگ 

. دشابیم اهنآ  یعامتجا  تیعقوم  اب  بسانتم  تسا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تسا . هدوـمن  تیعمج  داـیدزا  لـسن و  ریثـکت  هب  یناوارف  قـیوشت  صاـخ  طیارـش  رد  مالـسا  - 2

: دیامرفیم
(1)« اًدَغ َمَمْالا  ُمُِکب  ٌِرثاکُم  یِّناَف  ََدلَْولا  اُوُبلْطا  »

. منکیم تاهابم  امش  تیعمج  یناوارف  هب  زیخاتسر  زور  رد  نم  اریز  دیهاوخب  دنزرف 
یتالکـشم اهیتحاران و  دـیلوت  عماوج  زا  ياهراپ  رد  تیعمج  ترثک  تسا  نکمم  هکنیا : نآ  دراد و  ترورـض  هتکن  کی  هب  هجوت  اجنیا  رد 

کی يارب  ار  یناسنا  ریاخذ  شزرا  دناوتیمن  زگره  ییانثتـسا  یتقوم و  تالکـشم  نیا  یلو  دنکب ، نآ  دننام  ییاذـغ و  داوم  دوبمک  رظن  زا 
نیا  دنک ، مک  عامتجا 

تیاور 6. ، 3 هعیشلا 14 / لئاسو  یلماع ، ّرح  - 1
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. دیآ شیپ  دنرادن  نآ  دننام  ای  يزرواشک  ناوارف  لوصحم  ای  ینیمزریز  ناوارف  عبانم  اًلثم  هک  یتلم  يارب  ًانایحا  تسا  نکمم  تالکشم 

یعامتجا ياوزنا 

عامتجا درف و  ِيوربقع  رد  تینابهر  یبلط و  اوزنا  شنکاو 

. دراد هعماج  درف و  مسج  حور و  رد  یبولطمان  رایسب  تارثا  تروص  ره  رد  لکش و  ره  هب  یعامتجا  ياوزنا  دندقتعم  ناسانشهعماج 
للع هب  هک  ییاـههورگ  یلک  روطب  اـهتلم و  لـئابق و  دروـم  رد  مه  و  دـنربیم ، رـسب  اوزنا  تروـصب  هک  يدارفا  دروـم  رد  مه  عوـضوم  نیا 

. تسا هدش  شیامزآ  دننکیم ، یگدنز  نارگید  زا  ادج  ییایفارغج  ای  یسایس و  یعامتجا ،
هک ناینادنز  زا  يدایز  هدع  يور  ار  یعامتجا  ياوزنا  تارثا  یـسانشهعماج » لوصا   » دوخ باتک  رد  سور »  » مان هب  ناسانـشهعماج  زا  یکی 

دندرپس ناج  ای  لاس  کی  نتشذگ  زا  سپ  هدع  نیا  زا  دصرد  هد  : » دیوگیم وا  تسا . هداد  رارق  هعلاطم  دروم  دندوب  يدارفنا  ياهنادنز  رد 
«. دندیدرگ یگدزمغ )  ) یناور یتحاران  عون  کی  راتفرگ  مه  هیقب  دندش و  هناوید  ای  دندز و  راحتنا  هب  تسد  ای 

اهنت یهاگ  اریز  تسا ، زیگنارثأت  یتسار  هب  گرم  لباقم  رد  درف  یعاـمتجا  حور  هزراـبم  درجم  ناینادـنز  ناـیم  رد  : » دـنکیم هفاـضا  سپس 
«. دشخب تاجن  گرم  زا  ار  وا  دناشن و  ورف  ار  وا  یعامتجا  سامت  شطع  تسا  نکمم  ینادنز ، کی  هب  تابن  کی  ای  لگ  کی  فراعت 

اوزنا هک  دنکیم  حیرصت  زین  نانیشن  هعموص  ایند و  كرات  دارفا  دروم  رد  وا 
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.(1) دیامنیم یناور  لالتخا  دیلوت  دراوم  بلاغ  رد  و  مه » و   » و سأی »  » و یگدرسفا »  » دیلوت نانآ  رد  دراد و  اهنآ  حور  رد  يدب  رثا 

، تسا سوسحم  اًلماک  زین  دـنربیم - رـسب  مئاد  ياوزنا  عون  کی  رد  هک  نانیـشنرداچ - درگناـبایب و  لـیابق  دزن  رد  یعاـمتجا  ياوزنا  تارثا 
. تساهنآ یگلیبق  ياوزنا  یگنوگچ  اب  بسانتم  دشابیم و  نایامن  یعامتجا  يرکف و  نوؤش  همه  رد  اهنآ  یگدنامبقع  اریز 

لاثما تاعوبطم و  دننام  رگید  لئاسو  اب  هک  یتروص  رد  دننامیم  ادج  نارگید  زا  یسایس  صاخ  ياهمیژر  رثا  رب  هک  ییاهروشک  نینچمه 
. دش دنهاوخ  یگداتفابقع  راتفرگ  فلتخم  تاهج  زا  دنزاسن ، رارقرب  نیریاس  اب  يرکف  طابترا  نآ 

تاراکتبا تایبرجت و  مکارت  راکفا و  مکارت  نویدـم  اهتفرـشیپ  مومع  هکنیا  هتـشذگ و  ياهثحب  نتفرگ  رظن  رد  اب  عوضوم  نیا  یلـصا  تلع 
یقرت و اـههعماج و  لـماکت  نمـشد  نیرتگرزب  یعاـمتجا  ياوزنا  هک  درک  لوبق  دـیاب  نیارباـنب  دـشابیم ، نشور  اًـلماک  تسا  دارفا  ماوقا و 

. دشابیم تافارحنا  عاونا  همشچرس  زین  تساههنیمز و  همه  رد  اهناسنا  تفرشیپ 

تینابهر مالسا و 

هراشا

؟ دراد يرظن  هچ  هراب  نیا  رد  مالسا  مینیبب  نونکا 
هب  ریبعت  نآ  زا  هک  ار  نآ  رهاظم  همه  و  یعامتجا » ياوزنا  ، » مالسا

هحفص 428. گنیک ، لیئوماس  یسانش ، هعماج  - 1
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174 ص :
فورعم  ثیدح  دنکیم ، موکحم  تسا  هدومن  ّتینابهر » »

« ِمالْسْالا ِیف  َۀَِّینابْهَر  «ال 
کی ود  ره  نابهَر »  » و نابهُر »  » هب بوسنم  ءار ) حـتفب  « ) ۀَِّینابْهَر  » و ءار ) مضب  « ) ۀَِّینابْهُر  » و دـناهدرک ، لقن  ثیدـح  بتک  زا  يرایـسب  رد  ار 

عاطقنا  » هک دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  فرع  رد  هدـش و  هتفرگ  سرت  تشحو و  فوخ ، ینعم  هب  بهر »  » هدام زا  تغل  لـصا  رد  دراد ، ینعم 
«. ادخ زا  سرت  تدابع و  رطاخب  دننکیم  ادیپ  مدرم  زا  دارفنا  و 

یخیرات همشچرس 

نایم رد  نآ  جاور  همـشچرس  دندقتعم  یـضعب  دیدرگ . جیار  نایحیـسم  نایم  رد  سپـس  هدوب و  جـیار  اهودـنه  نایم  رد  میدـق  زا  لمع  نیا 
دنتفرگ میمـصت  نآ  لابند  هب  دـندروخ و  تقو  روتاتکید  راّبج و  نیطالـس  زا  یکی  زا  هک  دوب  یپردیپ  ياهتـسکش  دوهی  ای  حیـسم  ناوریپ 

.(1) دناهرب یگدنکارپ  تلذ و  زا  ار  اهنآ  ددرگ و  راکشآ  دوعوم  ربمایپ  ات  دنرادرپب  تدابع  هب  اهنابایب  رد  دنوش و  هدنکارپ 

یناور همشچرس 

ادیپ ییارگنورد  اوزنا و  هب  لیامت  یـضعب  تسا ، فلتخم  اهیماکان  اهتـسکش و  ربارب  رد  نوگانوگ  ماوقا  دارفا و  یناور  لمعلاسکع  ًالوصا 
تنوشخ و تسا  لوا  هتـسد  زا  رتـمک  اـهنآ  هدـع  هک  رگید  یـضعب  یلو  دـننزیم ، مهرب  ار  دوخ  یعاـمتجا  راـکفا  ریـسم  یلکب  دـننکیم و 

ادیپ يرتشیب  قمع  تبالص و 

. دوش هعجارم  تنارود » لیو  خیرات « هب  - 1
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175 ص :
. دندرگیم یلوصا  رادهشیر و  تازرابم  هجوتم  یحطس  هزرابم  زا  هدرک و 

. تسا لوا  هتسد  هدروخ  تسکش  ماوقا  دارفا و  لمعلاسکع  نامه  عقاو  رد  تینابهر 
یبوخب ریز  ثیدـح  تسا ، رـشب  ملاس  ترطف  فـالخ  تیناـبهر  هک  دـش  نشور  میتسناد و  ار  تیناـبهر  یناور  یخیراـت و  هشیر  هک  نونکا 

: دزاس نشور  نآ  دروم  رد  ار  مالسا  رظن  دناوتیم 
ناونعب دوشیم و  تینابهر  هب  لیامتم  دوخ ) هقالع  دروم  دـنزرف  نداد  تسد  زا  رطاـخب   ) یحور تسکـش  کـی  رثا  رب  نوعظم » نب  ناـمثع  »

: دومرف درک و  یهن  ار  وا  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  ربخ  هک  یماگنه  دروآیم ، تدابع  هب  ور  دوخ  یلست 
« َۀَِّینابْهُّرلا اَْنیَلَع  ُْبتْکَی  َْمل  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنا  »

. تسا هتشادن  رّرقم  ام  يارب  ار  ّتینابهر  لاعتم  دنوادخ 
: دومرف هفاضا  یلوصا  هلمج  کی  سپس 

(1)« ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ُداهِْجلا  ِیتَّما  ُۀَِّینابْهُر  امَّنا  »
. تسادخ هار  رد  داهج  نم  تما  تینابهر  انامه 

هب یگرزب  تمدخ  داهج  دننام  هک  دور  راک  هب  یهار  رد  دیاب  تساهـشیاسآ  یگدنز و  ذـئاذل  هب  ندز  اپِتشپ  ینعم  هب  تینابهر  رگا  ینعی :
. دنک هعماج  تمظع  مالسا و  لوصا  ظفح 

نآ  زا  یسک  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تیاور 112. ، 170 راونالا 8 / راحب  یسلجم ، - 1
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: درک لاؤس  ترضح 

ال»(1) مالسلا : هیلع  َلاق  ُْهنِم ؟ ُجُرْخَی  ٍْتَیبِیف ال  َبَّهَرَتَی  ْوا  ِضْرْالا  ِیف  َحیِسَی  ْنا  ُُحلْصَی  ْلَه  ِِملْسُْملا  ِلُجَّرلا  ِنَع  »
. هن دومرف : دورن ؟ نوریب  هناخ  زا  دیامن و  باختنا  ار  تینابهر  ای  یشودهب ، هناخ  تحایس و  تسا  هتسیاش  ناملسم  يارب  ایآ 

اهرهـش و زا  يرود  روظنم  هب  هشوت و  داز و  نودـب  يدرگناهج  تروصب  هک  هدوب  تیناـبهر  عون  کـی  تیاور  نیا  رد  تحایـس »  » زا روظنم 
ثیدح  لقن  زا  سپ  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  یحیرط »  » موحرم هکنانچ  تسا ، هدشیم  ماجنا  هداوناخ  هناخ و  زا  رارف  ای  تاعامتجا و 

؛ ِمالْسْالا ِیف  َۀَحایِس  «ال 
«. تسا تاعامتجا  هعمج و  مسارم  كرت  ینیشن و  ارحص  اهرهش و  زا  يرود  دوصقم  : » دیوگیم تسین » تحایس  مالسا  رد 

: دیوگیم هدش  دراو  میرحت  هروس  هیآ 5  رد  هک  تاحئاس »  » ینعم رد  و 
دننام دربیمن ، هارمه  ییاذغ  هشوت و  هدـننک  تحایـس  نوچ  و  تسا ، هزور  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  تحایـس  و  دنـشابیم ، نارادهزور  روظنم  »

.(2)« تسا رادهزور  مدآ 
نتـسب و دوخ  يور  هب  رد  هناخ و  رد  نتـسشن  تروصب  هاوخ  یعاـمتجا - ياوزنا  و  تیناـبهر »  » هک دـیآیمرب  قوف  ثیدـح  زا  لاـح  ره  رد 
اب اریز  تسا  هدش  موکحم  مالـسا  رد  عامتجا - یناگدنز و  هناخ و  زا  رارف  هلیـسو و  نودـب  يدرگناهج  تروصب  هاوخ  ندـش و  ایند  كرات 

یمالسا  تاروتسد  حور 

تیاور 10. ، 119 راونالا 70 / راحب  یسلجم ، - 1
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. دشابیم نیابم 

: تسا هدش  هدرمش  مومذم  تعدب  عون  کی  يراصن  نایم  رد  جیار  تینابهر  دیجم  نآرق  رد  هتشذگ  اهنیا  همه  زا 
(1)( اِهتَیاعِر َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلا  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا  ًۀَِّینابْهَرَو 

ار نآ  قح  یلو  دوب  ادـخ  يدونـشخ  بلج  ناشفدـههچرگ  میدوب  هتـشادن  ررقم  ناـنآ  رب  اـم  دـندوب ، هدرک  عادـبا  ناـنآ  هک  ار  یتیناـبهر  و 
. دندرکن تیاعر 

رد ایآ  هکنیا : نآ  دـنامیم و  یقاب  هلأسم  کی  اجنیا  رد  یلو  دزاسیم . نشور  اًلماک  تیناـبهر  هراـبرد  ار  مالـسا  رظن  كرادـم  نیا  عومجم 
؟ تسا هتشاد  دوجو  تینابهر  رگید  بهاذم 

رایـسب ایند  ناکرات  همانرب  ینونک و  تینابهر  اب  اما  هدوب  حیـسم  بهذم  رد  تینابهر  زا  عون  کی  هک  دـیآیمرب  نینچ  یمالـسا  كرادـم  زا 
يارب تینابهر  عون  کی  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلا  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  ام  هلمج  رهاظ  زا  اریز  تسا ، هتـشاد  قرف 

عون نآ  ياـج  هب  هدومنن و  تیاـعر  ار  نآ  دودـح  اـهنآ  یلو  هدوب ، راـگدرورپ  يدونـشخ  لیـصحت  روـظنم  هب  هک  تسا  هتـشاد  ررقم  اـهنآ 
. دندرک عارتخا  هدرمش  تعدب  ار  نآ  نآرق  هک  يرگید 

دنیاشوخ نارـسفم  زا  ياهدـع  رظن  رد  ینعم  نیا  نوچ  یلو  دـیآیمرب ، ریدـقت - فذـح و  نودـب  قوف - هیآ  رهاـظ  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا 
رکف هدوبن و 

هیآ 27. ( 57 دیدح ( هروس  - 1
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ار نآ  هدش و  ریدقت  فذح و  هب  لئاق  روبزم  هیآ  رد  اذل  دشاب ، عونمم  دـیاب  یناکم  نامز و  ره  رد  ینعم و  ره  هب  تینابهر  هک  دـناهدرکیم 

. دناهدرک ینعم  يرگید  روط 
هلمج  یضعب  اًلثم 

« اْنبَتَک ام  »
زا دعب  يرگید  ي 

« ْمِْهیَلَع »
: دناهدرک ریسفت  تروص  نیا  هب  ار  هیآ  ینعم  هتفرگ و  ریدقت 

« ِهَّللا ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلا  اْنبَتَک  ام  ْمِْهیَلَعاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا  ًۀَِّینابْهَرَو  »
هلمج  رگید  یضعب  میتشاد ! رّرقم  اهنآ  رب  ار  دنوادخ  تیاضر  لیصحت  اهنت  ام  میتشادن ، رّرقم  اهنآ  يارب  ار  تینابهر  ام  ینعی :

« اهوُعَدَْتبا ُمُهَّنا  »
زا دعب  ار 

« اَّلا »
لیـصحت نامگ  هب  ناـشدوخ  اـهنآ  هکلب  میتشادـن  ررقم  اـهنآ  يارب  ار  تیناـبهر  اـم  تسا : هدـش  نینچ  هیآ  لـصاح  دـناهتفرگ و  ریدـقت  رد 

. دندومن عارتخا  ار  نآ  دنوادخ  تیاضر 
زا انثتسا  هک  هیآ  رد  روکذم  يانثتسا  اب  تسا و  هفیرش  هیآ  رهاظ  فالخ  یناعم  نیا  تسا  یهیدب 

« مِْهیَلَع اهاْنبَتَک  ام  »
. تسا هدوب  هدش  ررقم  اهنآ  يارب  تینابهر  عون  کی  هک  دناسریم  نیا  و  تسا ، تابثا  یفن ، زا  ءانثتسا  رهاظ  اریز  دزاسیمن  تسا 

ریـسفت رد   ) دنکیم دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  هدومن  ریـسفت  بش ) زامن  « ) ْلَیل ِةولَـص   » هب ار  نآ  هک  هیآ  ریـسفت  رد  هدراو  تایاور  زا  ياهراپ 
(. تسا هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  تیاور  ود  هفیرش  هیآ  لیذ  ناهرب 

. تسا هدوب  هچ  عورشم  تینابهر  نیا  زا  روظنم  دید  دیاب  نونکا 
یعامتجا ياوزنا  قلطم و  روطب  جاودزا  كرت  لیجانا ) دوخ  یتح   ) ینید یخیرات و  كرادم  قبط  مالسلا  هیلع  حیسم  یلصا  نییآ  رد  ًاملسم 

زورما تینابهر  مسارم  زا  هک  اههعموص »  » و اهرید »  » رد تنوکس  عامتجا و  زا  ییادج  و 
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. تسا هدوبن  دشابیم ،

. دنتشاد ترشاعم  تطلاخم و  مدرم  اب  دندرک و  جاودزا  حیسم  نادرگاش  نویراوح و  زا  ياهدع  یعطق ، كرادم  قبط 
قرب قرز و  هب  ییانتعایب  دـهز و  عون  کی  اب  هتخیمآ  ادـخ  زا  سرت  يوغل و  ینعم  نامه  عورـشم  تیناـبهر  زا  دارم  تسا  نکمم  نیارباـنب 

. دنتشاد وا  نادرگاش  مالسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  دوخ  هک  روط  نآ  دشاب ، هدوب  عامتجا  نایم  رد  یگدنز  نیع  رد  یگداس  ایند و 
هلمج  اما 

اِهتَیاعِر َّقَح  اهْوَعَر  امَف  »
دندرکن تیاعر  ار  نآ  قح  یلو   ؛

: دراد ینعم  ود  بات  « 
تروصب دنتـشاذگ و  اهتعدب  نآ  رد  دندومن و  خسم  ار  نآ  تاررقم  هدومنن و  تیاعر  ار  عورـشم  تینابهر  نآ  دودـح  اهنآ  هکنیا : تسخن 

. دندروآرد قلطم  جاودزا  كرت  ایند و  يداع  یگدنز  كرت  ینیشنرید و 
فافع و يراگزیهرپ و  ياج  هب  دوشیم  هراشا  مه  ًادعب  هکنانچ  دندومنن و  تیاعر  زین  ار  یعادـبا  یگتخاس و  تینابهر  نامه  هکنیا  رگید 
ینارذگـشوخ و طاسب  هتفرگ  شیپ  ار  یتسرپایند  قیرط  دندش و  اهرید  رد  تفع  فالخ  لامعا  بکترم  اهنآ  زا  ياهدـع  ایند  هب  ییانتعایب 

. دنتخادنا هار  هب  دوب  هتفای  سیسأت  تینابهر  مان  هب  هک  زکارم  نآ  زا  یضعب  رد  ار  يراسگیم  شیع و 

نایحیسم نایم  رد  تینابهر »  » تعدب

نرق زا  دعب  ار  نآ  شیادیپ  هتـشادن و  دوجو  تیحیـسم  لوا  نورق  رد  یلعف  تروصب  تینابهر  هک  دهدیم  ناشن  تیحیـسم  دوجوم  خیراوت 
يدالیم  موس 
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نیا زا  تسکـش  رثا  رب  اهنآ  دناهتـسناد ، مالـسلا  هیلع  حیـسم  ناوریپ  اـب  دـیدش  هزراـبم  و  سویـسید »  » ماـن هب  یمور  روطارپما  روهظ  ماـگنه 

.(1) دندرب هانپ  اهنابایب  اههوک و  هب  تاعامتجا  زا  ندش  هدنار  روطارپما و 
نبا هب  ترضح  يزور  هک  دوشیم  هدید  نومضم  نیا  زین  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  رد  هکنیا  هجوت  بلاج 

؟ دش ادیپ  اجک  زا  تینابهر  ینادیم  دومرف : دوعسم 
! دنرتاناد شربمایپ  ادخ و  مدرک : ضرع  دیوگیم :

تـسکش نوچ  دـندومن و  راکیپ  اهنآ  اـب  هبترم  هس  ناـمیا  اـب  دارفا  دـندرک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زا  دـعب  ناراـّبج  زا  یعمج  دومرف :
هب اجنآ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ) یسیع دوعوم  ربمغیپ  روهظ  راظتنا  هب  دندرک و  رارف  اههوک  اهنابایب و  هب  دندروخ 

.(2)( تیاور نومضم  لقن   ) دندیزرو لاغتشا  تدابع 
نتسویپ تسا  دقتعم  وا  دنکیم . لقن  نانابهر  هب  عجار  یحورشم  ثحب  دلج 31  رد  دوخ  خیرات  رد  یحیسم  روهشم  خروم  تنارود » لیو  »

مهد نرق  رد  ات  تفرگ  الاب  تینابهر  راک  زور  هب  زور  دـش و  عورـش  يدـالیم  مراـهچ  نرق  زا  ناـبهار »  » هب اـیند ) كراـت  ناـنز  « ) تاـبهار »
. دیسر دوخ  یقرت  جوا  هب  يدالیم 

ندرک داـبآ  يارب  اـهنابهر  ياهـششوک  جاودزا و  كرت  مـسر  و  اـهنابهر ) یگدـنز  زکرم  « ) اـهرید  » عـضو هراـبرد  یطوـسبم  حرـش  سپس 
ریاب ياهنیمز 

«. بهر هدام « متسیب ، نرق  فراعملا  ةرئاد  ك : ر . - 1

. ۀینابهرلا نع  یهنلا  باب  دلج 70 ، راونالا ، راحب  و  دیدح ؛ هروس  هیآ 27  لیذ  نایبلا ، عمجم  ریسفت  ك : ر . - 2
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. دنکیم لقن  هبهار  نانز  ياهیمرگرس  ریاس  يزود و  بالق  یتسد و  عیانص  تعارز و  و 

. دوب یلک  روطب  جاودزا  كرت  هلأسم  نامه  تینابهر  طیارش  نیرتیساسا  زا  یکی 
هک دنتـسنادیم  یناطیـش  لمع  ار  نز  سنج  هب  هجوت  هزادنا  نآ  ات  اهنابهر  زا  یـضعب  هک : دنکیم  لقن  فراعملا » ةرئاد  رد  يدج » دیرف و  »

! دنزب همدص  اهنآ  تیناحور  هب  نآ  یناطیش  حور  ادابم  دنربب  هناخ  رد  ار  هدام  ناویح  دندوبن  رضاح 
«! هناخهشحاف  » ناونعب ار  اهرید  زا  یکی  موس » ناسونیا   » پاپ هک  اجنآ  ات  دراد  رطاخ  هب  اـهرید  زا  يداـیز  عیاـجف  خـیرات ، لاـح ، نیا  اـب  اـما 

.(1) درک فیصوت 
! دشیم هدید  هیهت  نآ  رد  اهبارش  نیرتهب  دوب و  هدش  اهنارذگشوخ  ونابلطایند  اهتسرپمکش و  عامتجا  يارب  يزکرم  اهنآ  زا  یضعب  و 

.443 ندمت 13 / خیرات  تنارود ، لیو  - 1
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یعامتجا ياهدحاو  - 8

هراشا

دیآیم دوجو  هب  یعامتجا  دنمورین  دحاو  کی  هنوگچ  * 
یعامتجا  دنویپ  نیرتدنمورین  * 
یناهج  دحاو  هعماج  مالسا و  * 

يرکف  تدحو  داجیا  هار  * 
مالسا  تامیلعت  رد  تدحو  حور  * 

یقالخا  دشر  - 1 * 
تشذگ  وفع و  - 2 * 

یکین  هب  يدب  خساپ  - 3 * 
تنوشخ  كرت  - 4 * 
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یعامتجا  ياهدحاو 

؟ تخاس يدنمورین  گرزب و  دحاو  کچوک ، ياهدحاو  زا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  یعامتجا  یگدنز  رد  هلأسم  نیرتمهم 

هراشا

. تسا هدمآرد  يددعتم  گرزب  کچوک و  ياهدحاو  تروصب  تسخن  ياهزور  نامه  زا  ًابیرقت  رشب  عامتجا 
: تسا هدوب  ریز  روما  هدش  یگدنکارپ  دّدعت و  نیا  داجیا  ثعاب  هک  يزیچ 

داژن - 1

کی نآ  لابند  هب  هلیبق و  داژن و  کی  لیکـشت  همـشچرس  هداوناخ ، کی  زا  فلتخم  ياههداوناخ  باعـشنا  هداوناخ و  هعـسوت  لوا  هجرد  رد 
هداتفا بقع  عماوج  رد  مه  نآلا  و  تسا ، یگلیبق  داژن و  گنر  نامه  رـشب  یعاـمتجا  گـنر  نیتسخن  تقیقح  رد  هدـش و  یعاـمتجا  دـحاو 

ود ياهنوخ  ندش  هتخیمآ  زا  هک  تسا  دیدش  يردقب  هلأسم  نیا  دراوم  یـضعب  رد  و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  هعماج  ساسا  داژن  هلیبق و  هلأسم 
. دوشیم يریگولج  ًادیدش  مه  اب  هلیبق 

دحاو کچوک ، ياهدحاو  زا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  یعامتجا  یگدنز  رد  هلأسم  نیرتمهم 
؟ تخاس يدنمورین  گرزب و 
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ییایفارغج هقطنم  - 2

هک دنداد  یعامتجا  رتگرزب  ياهدـحاو  لیکـشت  دـنتخیمآ و  مه  هب  هتفر  هتفر  درکیم ، ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  نوخ ، داژن و  هک  فلتخم  لیابق 
. تخاسیم ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ییایفارغج  فلتخم  قطانم 

ار تلم  ود  هک  دوب  یفاک  دنلب  ياههوک  ای  گرزب و  طش  ای  هرد  کی  ندـش  هلـصاف  اًلثم  تشاد ، یعیبط »  » هبنج تسخن  ییایفارغج  ياهزرم 
مه زونه  هچرگا  داتفا . شزرا  زا  شیب  مک و  فلتخم  ياهدادرارق  اب  یعیبط  ياهزرم  درک و  ادیپ  يدادرارق  هبنج  دعب  اما  دـنک ؛ ادـج  مه  زا 

« نپاژ  » زا نیچ »  » و هسنارف »  » زا ایناتیرب »  » روشک ییادج  اًلثم  تسا ، ییایفارغج  ياهزرم  هدنزاس  ناهج  طاقن  زا  يرایـسب  رد  یعیبط  ياهزرم 
. دنکیمن نییعت  یعیبط  ياهزرم  ار  اهروشک  همه  زرم  ًاملسم  یلو  دشابیم ، یعیبط  ياهزرم  رثا  رب  همه  اهنیا  دننام  و 

يژولوئدیا - 3

هک بیترت  نیا  هب  تفرگ ، تروص  رتلماک  ياههعماج  رد  يژولوئدیا  رکفت و  زرط  هدیقع و  ساسا  رب  یعامتجا  ياهدحاو  لیکـشت  هرخالاب 
هجو نوـخمه  دارفا  هک  تـسا  تـسرد  دـنکفیب ، ییادـج  ناـسنا  دارفا  ناـیم  دـناوتیمن  هلیبـق »  » و داژن »  » هلأـسم هـک  دـیمهف  يدوز  هـب  رـشب 

و دشاب . نارگید  اب  اهنآ  یتسیزمه  زا  عنام  هک  تسین  هزادنا  نآ  هب  زگره  نیا  یلو  دنراد  یحور  یمـسج و  تاهج  رد  يرتشیب  ياهکرتشم 
قطانم  فالتخا  هک  تفایرد  یناسآ  هب  زین 
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هلأسم لقن  لمح و  طابترا و  لئاسو  تلوهـس  اب  هکنیا  صوصخهب  دشاب ، ییادج  لماع  دناوتیمن  يدادرارق - یعیبط و  زا  معا  ییایفارغج -

. دندش یکی  هناخ  کیدزن و  مه  هب  همه  دش و  لح  یلکب  ییایفارغج  هلصاف 
. دش هتشذگ  ياهزرم  نیشناج  يرکف »  » ياهزرم دمآرد و  یکیژولوئدیا  ياهدیقع و  ياهدحاو  تروصب  مکمک  یعامتجا  ياهدحاو  اذل 

. تسا يدنبمیسقت  عون  نیا  زراب  ياههنومن  زا  یکی  تسیلاتیپاک  تسینومک و  كولب  ود  هب  ناهج  ياهروشک  میسقت 
یعطق بتکم  ود  نیا  یتشآ  ناکما  مدع  هلأسم  تسا و  ینادواج  يدبا و  يدنبمیسقت  کی  يدنب  میسقت  نیا  دشیم  روصت  زاغآ  رد  هچرگ 

هبنج دشاب  هتـشاد  یعقاو  هبنج  دیاب  هچنآ  زا  شیب  زین  ییادج  میـسقت و  نیا  دش  مولعم  هتفر  هتفر  یلو  دیدرگیم ، یفرعم  ریذـپان  بانتجا  و 
دوجو اهنآ  نایم  رد  كرتشم  تاهج  نارازه  فلتخم ، ياهرشق  نایم  رد  ياهدیقع  يرکف و  فالتخا  تاهج  ربارب  رد  اریز  دراد ، یعونـصم 

. ددرگیم نوگانوگ  فادها  رد  كارتشا  بجوم  هک  تسوا  مسج  حور و  نامتخاس  تدحو  رشب و  عون  تدحو  نآ  همشچرس  هک  دراد 
هلحرم هب  نخـس  هلحرم  زا  مکمک  تفرگ و  تّوق  فلتخم  ياهیژولوئدـیا  اهمیژر و  اب  یعاـمتجا  ياهدـحاو  ناـیم  یتسیزمه »  » همزمز اذـل 

. دمآرد لمع 
ياهدـحاو نیا  هک  تسا  نیا  زا  عنام  زونه  عفانم  نیا  نتخاـس  گـنهامه  يارب  یفاـک  یلقع  دـشر  مدـع  اـهتلم و  عفاـنم  كاکطـصا  هچرگ 

اما دیآ  دوجو  هب  رشب  عون  تدحو  ساسا  رب  گرزب  دحاو  کی  ددرگ و  ماغدا  مه  رد  هدنکارپ 
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188 ص :
ار هار  كرد ، نیمه  تسین ؛ بانتجا  لباق  ریغ  یقیقح و  لماع  کی  هتـشذگ  ییادج  هقرفت و  لماوع  زا  کی  چـیه  هک  هدـش  ملـسم  ردـقنیا 

. دزاسیم رتفاص  رتنشور و  هدنیآ  يارب 
. ددرگ ماغدا  دحاو  کی  رد  دناوتیم  تیرشب  هعماج  همه  هک  دش  تباث  بیترت  نیا  هب  و 

یعامتجا دنویپ  نیرتدنمورین 

هراشا

: تسا ریز  روما  هب  دنمزاین  زیچ  ره  زا  شیب  یللملانیب - یناهج و  گرزب  سایقم  رد  صوصخب  یعامتجا - گرزب  دحاو  ندروآ  دوجو  هب 

یطابترا لئاسو  تلوهس  - 1

. دیدرگ دهاوخ  رتیلاع  رتهب و  فلتخم  لئاسو  تفرشیپ  اب  زین  هدنیآ  رد  ًاملسم  هدش و  لح  ياهظحالم  لباق  روطب  زورما  عوضوم  نیا 

يژولوئدیا تدحو  - 2

هعماـج یناـسنا ،» كرتشم  تاـهج   » و یتاـیح » عفاـنم  تدـحو   » ساـسا رب  ناوتیم  زین  يرکف  تدـحو  نودـب  میتـفگ  هک  روطناـمه  هچرگ 
رادیاپان و درـس و  فیعـض و  ياهعماج  نینچ  فلتخم  ياهحانج  اهرـشق و  نایم  یگتـسبمه  هک  تسین  يدیدرت  یلو  دروآ  دوجوب  يدحاو 

نینچ اـب  دـشابیم و  زیمآ  طاـیتحا  دودـحم و  اـهیراکمه  ًاملـسم  یطیارـش  نینچ  رد  و  دوب . دـهاوخ  یلد  ود  تشحو و  سرت و  اـب  هتخیمآ 
اًلماک هعماج  ناوتیمن  اهیراکمه 
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189 ص :
. دروآ دوجوب  یتخبشوخ  هدنز و  لکشتم و 

ددنویپب مه  هب  ار  اهنآ  ياهلد  یمکحم  ياهدـنویپ  دزاس و  طوبرم  مه  هب  ار  عامتجا  دارفا  رادهشیر ، يرکف  تدـحو  کی  رگا  هک  یلاح  رد 
. تفای دهاوخ  لیکشت  یمیاد  لماک و  مهافت  یگتسبمه و  اب  هبناج ، همه  عیسو و  يراکمه  اب  دحاو  ینعم  مامت  هب  ياهعماج 

لماک یقالخا  يرکف و  دشر  - 3

دحاو نانچ  رد  ار  یناسنا  عماوج  همه  ماغدا  عفانم  عیـسو  دـید  کی  اـب  هک  تسا  مزـال  یفاـک  يرکف  دـشر  ياهعماـج  نینچ  لیکـشت  يارب 
هدرک و لمحت  كرتشم  طاقن  رد  قفاوت  رطاخب  ار  فالتخا  ریذپان  بانتجا  طاقن  هک  تسا  مزال  یفاک  یقالخا  دـشر  زین  دـنبایرد و  یگرزب 

. دنهد قیبطت  نآ  اب  ار  شیوخ  دنیامن و  مضه 
ندرک مضه  ینعی  مود  تمـسق  یلو  تسین ؛ راوشد  دایز  تسا ، همه  دوس  هب  اهناسنا  همه  يراکمه  هکنیا  هب  نامیا  ینعی  لوا  عوضوم  هتبلا 

. دشابیمن ناسآ  لهس و  نادنچ  فالتخا ، طاقن 
دهاوخ رتلهس  نآ  لح  هار  رتمک و  اهنآ  تالکشم  دنیآ  درِگ  هعماج  کی  رد  مهاب  همه  رشب  دارفا  رگا  هک  هلأسم  نیا  كرد  هکنیا : حیضوت 

. تسین یلکشم  زیچ  دوب 
رایـسب دوریم  ردـه  هب  اهنآ  يداصتقا  یناـسنا و  ياـهورین  نیرتلاـعف  زا  یمهم  تمـسق  ًاـمئاد  ییادـج  یگدـنکارپ و  تروص  رد  هکنیا  هچ 

رتشیب مه  اهنآ  تاناکما  اهورین و  عومجم  فصن  زا  هتفر  رده  هب  ياهورین  نازیم  هک  تسا  نکمم 
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190 ص :
. دشاب

هب اهنآ  یناسنا  لاـعف  ياـهورین  زا  یمین  زا  شیب  دـیاش  دـنکیم  تموکح  برغ  قرـش و  ناـیم  يدـیدش  تباـقر  هک  زورما  ياـیند  رد  اًـلثم 
. ددرگیم فرصم  ریز  ياهتروص 

، قاچاق اب  هزرابم  اهکرمگ و  یناـبزرم و  اـهنآ ، هب  هتـسباو  ياههاگتـسد  یـسوساج و  یتاـعالطا و  ياهـسیورس  هریخذ ، دارفا  شترا ، دارفا 
هنوگنیا دنکن  باجیا  یترورض  رگا  تسا  یهیدب  دننکیم ، تیلاعف  نآ  هب  هتسباو  بعش  یگنج و  عیانص  رد  هک  ینارگراک  نادنمـشناد و 

. درادن یعامتجا  تبثم  هدزاب  هنوگ  چیه  تسا و  هدوهیب  فراصم 
. دوشیم رگید  ياهتباقر  یسوساج و  یگنج و  یعافد و  ياههنیزه  ینعی  اهنیمه  فرص  زین  اههجدوب  زا  یمین  زورما  يایند  رد 

کچوک ياهـسایقم  رد  یبیرخت  لامعا  ناربج  فرـص  هک  ییاـههنیزه  هنرگ  دـهدن و  خر  اـیند  رد  یگنج  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هزاـت 
. تسا روآماسرس  یتسار  ددرگیم  یناهج ) ياهگنج   ) گرزب ياهسایقم  و  یلحم ) ياهگنج  )

تـسرد درادن . رگیدکی  زا  يرـشب  عماوج  ییادج  زج  یلیلد  دوریم و  ردـه  هب  اًلماک  هک  تسا  يداصتقا »  » و یناسنا »  » ياهورین همه  اهنیا 
یهیدب دننک ، رگیدکی  ندـیبوک  ندـنار و  بقع  فرـص  ار  دوخ  تقو  هیامرـس و  زا  دـصرد  هاجنپ  یتراجت  هسـسؤم  ود  هک  تسا  نیا  لثم 

. تشاد دهاوخن  ود  ره  تراسخ  زج  ياهجیتن  تسا 
ود هب  یگدـنز  نوؤش  همه  رد  اهنآ  ياهتیلاعف  هدزاب »  » تقیقح رد  دـیآ ، دوجوب  یناسنا  عماوج  همه  نایم  رد  یلماک  تدـحو  رگا  نیارباـنب 

شیازفا  ربارب 
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191 ص :
. تفای دهاوخ 

. دنبایرد ار  تدحو  جیاتن  دنناوتیم  دننک و  كرد  دنناوتیم  یبوخب  همه  ار  عوضوم  نیا 
: دنفلتخم رگیدکی  اب  دارفا  هک  تسین  یکش  یقالخا ، لئاسم  دروم  رد  اما 

یلقعت ای  یتاساسحا  رد  توافت  ندوب ، ور  هنایم  ای  لمع  تدـش  رادـفرط  ای  ندوب  تمیالم  رادـفرط  رکفت ، زرط  هقیلـس ، قوذ ، رد  فـالتخا 
هب ییانتعایب  اـی  رهاوظ  تافیرـشت و  هب  هجوت  رد  ندوب ، یفطاـع  ریغ  ندوب و  یفطاـع  رد  ییارگ ، نورب  ییارگ و  نورد  رد  تواـفت  ندوب ،

... يداصتقا و یملع ، فلتخم  روما  هب  لیامت  نازیم  رد  نآ ،
فلتخم دارفا  ياههتساوخ  راکفا و  فطاوع و  نامیا و  رد  ییاهلیدعت  تارییغت و  ناوتیم  تیبرت ، تسرامم و  نیرمت و  اب  هک  تسا  تسرد 

ناهج رد  رفن  ود  هک  روطنامه  ینعی  دورب . نیب  زا  یلک  روطب  هکنیا  لباق  هن  تسا و  راکنا  لباق  هن  تافالتخا  نیا  هرخـالاب  یلو  درک ، داـجیا 
یحور و ياههبنج  ماـمت  زا  هک  درک  ادـیپ  ار  رفن  ود  ناوتیمن  زگره  دنـشاب ، رگیدـکی  هیبش  اًـلماک  یمـسج  ظاـحل  زا  هک  دـنوشیمن  ادـیپ 

اریز تسا  رتشیب  اهمـسج  ناـیم  رد  تواـفت  زا  ًاملـسم  راـکفا  زیارغ و  اـهحور و  ناـیم  تواـفت  دنـشاب ، ناـسکی  نوگاـنوگ ، زیارغ  يرکف و 
. دوب دهاوخ  رتشیب  توافت  طاقن  ینامتخاس  نینچ  رد  ًاعبط  رتعیسو و  مه  تسا و  رتهدیچیپ  مه  ناسنا  یحور  نامتخاس 

زا دح  نآ  هب  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  کیدزن  يراکمه  تملاسم و  اب  هتخیمآ  یگدـنز  یناهج  گرزب  هعماج  کی  رد  دـنهاوخیم  هک  یمدرم 
يرکف  نامتخاس  توافت  هب  طوبرم  قیاقح  نیا  كرد  زا  سپ  هک  دنسرب  یقالخا » دشر  »
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رظن فالتخا  ماگنه  ار  نارگید  ياههتساوخ  دنناوتب  دننک ؛ مضه  لمحت و  ار  نارگید  فالتخا  طاقن  دنناوتب  یقالخا  یفطاع و  یحور و  و 
اهنآ زا  دراوم  نیا  همه  رد  نارگید  هک  دنـشاب  هتـشادن  راـظتنا  زگره  دنرمـشب ؛ مرتحم  دوخ ، ياههتـساوخ  نوچمه  یفدـه  ریغ  لـئاسم  رد 

. دینک تقد  دنهدب ؛ فده  گنر  یفده  ریغ  لئاسم  هب  هکنیا  ای  دنیامن  لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  ياههتساوخ  هکنآ  ای  هدرک و  يوریپ 
طاقن نیا  مضه  يارب  یقالخا  رظن  زا  همه  هک  تسا  يروما  يرابدرب ، یمرن و  لمحت و  يرظندـنلب و  ردـص و  هعـس  ضاـمغا و  تشذـگ و 

. دراد لماک  ترورض  فالتخا ،
هدرک و كرد  ار  تقیقح  نـیا  هـکنیا  رگم  دنـشاب  هتـشاد  رگیدـکی  اـب  کـیدزن  يراـکمه  ینـالوط  یتدـم  يارب  دـنناوتیمن  رفن  ود  یتـح 

. دنشاب هتشاد  نآ  لابقتسا  يارب  یگدامآ 
اب اهنت  هک  تسا  يروما  هکلب  دـیآ ، تسدـب  وگتفگ  اـب  هک  تسین  يزیچ  فـالتخا  طاـقن  مضه  يارب  یقـالخا  یگداـمآ  نیا  تسا  یهیدـب 

. دشابیم ریذپ  ناکما  تسا  یقالخا  تاهج  رد  یفاک  دشر  بجوم  هک  تیبرت  بیذهت و 

یناهج دحاو  هعماج  مالسا و 

: اریز تسا ، هدوشگ  یفلتخم  تاهج  زا  یناهج  دحاو  هعماج  لیکشت  يارب  ار  هار  مالسا 
هلأسم دوب و  هلیبق  هفیاط و  عوضوم  زیچ  ره  زا  شیب  نآ  يانبریز  هک  ياهعماج  رد  دـمآ ، دوجو  هب  يداژن  هعماـج  رد  مالـسا  هکنیا  اـب  اـًلوا -

همه  رب  داژن 
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نآ رد  فیاوط  لیابق و  باسح  هکنیا  هچ  دوبن  یعقاو  ینعم  هب  رهـش  مه  نآ  ياهرهـش  یتح  درکیم ، تموکح  مامت  تردـق  اـب  نآ  نوؤش 

. دوب ادج  رگیدکی  زا  اًلماک 
. تخادنا شزرا  زا  یلکب  ار  نآ  دومن و  جراخ  یعامتجا  لئاسم  فیدر  زا  یلکب  ار  داژن  هلأسم  یطیحم  نینچ  رد  مالسا 

هب تفر و  اهنآ  گنج  هب  هلیبق ) یلصا  ّدج  تدحو  نوخ - رد  كارتشا   ) تفرگیم هیام  نآ  زا  اهنآ  يداژن  هعماج  هک  قطنم  نامه  اب  یهاگ 
. دناهدمآ دیدپ  جوز  کی  زا  همه  تیرشب  هعماج  دینک  رکف  یلاع  حطس  کی  رد  رگا  هک  دنامهف  اهنآ 

: دنهد لیکشت  ار  دحاو  کی  همه  دیاب  نیاربانب 
یْثناَو (1) ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانا  ُساّنلا  اَهُّیا  ای 

. میدیرفآ درم  نز و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم ! يا 
. دومن هلیبق » نوخ   » نیشناج ار  رشب » عون  نوخ   » و یگلیبق » تّوخا   » نیشناج ار  یناسنا » تّوخا   » بیترت نیا  هب  و 

مزال هچرگ  ناکاین  ناردـپ و  هلیبق و  هفیاط و  هب  دارفا  باستنا  طابترا و  باسنا و  ظفح  هلأسم  هک  دـنامهف  اهنآ  هب  رگید  قطنم  اـب  یهاـگ  و 
. تسا یعامتجا  صاخ  يدنبهتسد  نیا  قیرط  زا  دارفا ) ییاسانش  « ) فراعت  » رطاخب هکلب  باسنا  هب  رخافت »  » رطاخب هن  نیا  یلو  تسا 

باجیا  تاعامتجا  رد  رشب  دارفا  قوقح  ظفح  تسا  ملسم  هکنیا  هچ 

هیآ 13. ( 49 تارجح ( هروس  - 1
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ناکاین و ناردـپ و  هب  باـستنا  زا  رتحیحـص  رتیعیبط و  یهار  عوضوم  نیا  يارب  دـنوش و  هتخانـش  زاـتمم و  رگیدـکی  زا  دارفا  هک  دـنکیم 

: هرخافم هن  دشاب  هفراعم »  » هلیسو اهنت  دیاب  عوضوم  نیا  یلو  تسین  لیابق  بوعش و 
(1) اُوفَراعَِتل َِلئابَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَجَو 

. دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  ار  امش  و 
تسا يراکزیهرپ ) اوقت و   ) اهنآ یناسفن  تاکلم  یحور و  يایاجـس  رطاخب  دارفا  شزرا »  » و تمارک »  » هک تخاس  هجوتم  ار  اهنآ  زین  یهاگ 

ریغ لـیمج  دـشاب  مه  لـیمج »  » ًاـضرف رگا  یثرا  تافـص  رگید  ریبـعت  هب  و  تسین ، باـستکا  لـباق  ثراوت »  » قیرط زا  زگره  عوضوم  نیا  و 
: دنشاب تمارک  تیصخش و  سایقم  دنناوتیمن  هاگچیه  هک  دنتسه  يرایتخا 

ْمُکیْقتا (2) ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکا  َّنا 
. تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرتیمارگ 

. تسا هدرک  دراو  نآ  زا  یشان  ياههقرفت  یتسرپداژن و  ياههیاپ  رب  ار  دوخ  ییاهن  تبرض  مالسا  بیترت  نیا  هب  و 
، ناـهج ياـهروشک  همه  هب  دوخ  توعد  شرتـسگ  طـسب و  و  يدادرارق - یعیبـط و  زا  معا  ییاـیفارغج - ياـهزرم  هب  ییاـنتعایب  اـب  ًاـیناث -

. تسا هتخاس  نشور  زین  ار  هقرفت  لماع  نیا  ندوب  شزرایب 
: تفایرد ناوتیم  دیجم  نآرق  زا  یناوارف  تاریبعت  لالخ  زا  ار  مالسا  قطنم  نیا 

هیآ 13. ( 49 تارجح ( هروس  - 1

. كردم نامه  - 2
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195 ص :
دننام ددرگیم ، لـماش  ار  ناـهج  لـلم  همه  هک  دراد  میمعت  يروط  تسا - ناـمیا  اـب  دارفا  صوصخم  هچنآ  زا  ریغ  نآرق - تاـباطخ  فلا :

!( ناسنا يا  « ) ُناسنْالا اَهُّیا  ای   » و مدآ ،)! نادـنزرف  يا  « ) َمَدآ ِیَنب  ای   » و نم ،)! ناگدـنب  يا  « ) ِدابِع ای   » و مدرم ،)! يا  « ) ُساَّنلا اَهُّیا  اـی   » باـطخ
تسا (1). هدمآ  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  هک 

. دوشیمن هدید  اهنآ  رد  فلتخم  ياهتلم  زا  يراثآ  نیرتمک  دنراد و  تکرش  يروشک  تلم و  موق و  ره  زا  ناهج  مومع  تاباطخ  نیا  رد 
: دیامرفیم یهاگ  دنادیم ، ادخ  روانهپ  روشک  ار  نیمز  يور  همه  نآرق  ب :

ِنوُُدبْعاَف (2) َياّیاَف  ٌۀَعِساو  یِضْرا  َّنا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای 
. دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسا ، عیسو  نم  نیمز  دیاهدروآ ! نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا 

. دیوشن میلست  نانمشد  ياهراشف  ربارب  رد  و 
هدهاشم  يارب  نیمز  زا  ياج  ره  رد  هک  دهدیم  روتسد  رگید  ياج  رد  و 

هیآ ( 7 فارعا ( هروس  متسه ،» امش  همه  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  \E ؛ ًاعیِمَج ْمُْکَیلا  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنا  ُساَّنلا  اَهُّیا  اـی  » i:\ دننام - 1
.158

هیآ 16. ( 39 رمز ( هروس  دیزیهرپب ،» نم  ینامرفان  زا  نم ! ناگدنب  يا  ِنوُقَّتاَف E ؛ ِدابِع  ای  » i\
هیآ 27. ( 7 فارعا ( هروس  دبیرفن ،»! ار  امش  ناطیش  مدآ ! نادنزرف  يا  ُناْطیَّشلا E ؛ ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدآ ال  ِیَنب  ای  » i\

هیآ ( 84 قاقشنا ( هروس  يوریم ،» تراگدرورپ  يوسب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا   E؛\ ًاحْدَک َکِّبَر  یلا  ٌحِداک  َکَّنا  ُناْسنْالا  اَهُّیا  ای  » i\
.6

هیآ 56. ( 29 توبکنع ( هروس  - 2
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196 ص :
: دییامن ریس  اهنآ ، ملظ  هانگ و  هب  هتخیمآ  یگدنز  زا  تربع ، نتفرگ  ناینیشیپ و  هتفر  دابرب  ياهندمت  راثآ 

َنِیبِّذَکُْملا (1) ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرْالا  ِیف  اوُریِسَف 
! دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  تبقاع  دینیبب  دیدرگب و  نیمز  يور  رد  سپ 

: دیامنیم توعد  نآ  رد  داسفا  زا  يرود  نیمز و  رد  حالصا  يوسب  ار  مدرم  زین  و 
(2) اهِحالْصا َدَْعب  ِضْرْالا  ِیف  اوُدِسُْفت  الَو 

. دینکن داسف  نآ  حالصا  زا  سپ  نیمز  رد  و 
: دش دنهاوخ  طلسم  نآ  رب  ماجنارس  هک  درامشیم  ناکین  ناحلاص و  ثاریم  ار  نیمز  يور  عومجم  رگید  ینامز  و 

َنوُِحلاّصلا (3) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرْالا  َّنا 
. دش دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتسیاش  ناگدنب 

دنناوتن رگا  و  دنشابن ، یصاخ  هطقن  رد  ندنام  هب  دیقم  دوخ  یهلا  فیاظو  يارجا  رد  ناناملسم  هک  دهدیم  روتسد  ًاحیرص  دیجم  نآرق  ج :
خیبوت شنزرـس و  ار  ترجاـهم  زا  ناگدـننک  يراددوخ  دـنیامن و  ترجاـهم  نیمز  هرک  زا  رگید  طاـقن  هب  دـننک  ارجا  ار  اـهنآ  ياهطقن  رد 

: دیامنیم
(4) اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرا  ْنُکَت  َْملا  اُولاق 

هیآ 36. ( 16 لحن ( هروس  - 1

هیآ 56. ( 7 فارعا ( هروس  - 2

هیآ 105. ( 21 ءایبنا ( هروس  - 3

هیآ 97. ( 4 ءاسن ( هروس  - 4
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197 ص :
؟ دینک ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادخ ، نیمزرس  رگم  دنتفگ ؛ ناگتشرف ) )

کلاـمم ناونعب  هک  یعاـمتجا  ياهدـحاو  يور  زگره  دوـخ  تاـیقالخا  فراـعم و  ماـکحا و  هب  طوـبرم  تاـیآ  همهنآ  رد  دـیجم  نآرق  د :
حالطصا هب  یناهج و  دحاو  هعماج  زا  مالـسا  عافد  يرادفرط و  رب  يزراب  لیلد  دوخ  نیا  و  هدومنن ، هیکت  دناهدش  ادج  رگیدکی  زا  فلتخم 

. تسا مسیلانویسانرتنا » »
. دشاب دناوتیمن  نیا  زا  ریغ  هدش  راوتسا  رشب  قوقح  تیناسنا و  لوصا  هیاپ  رب  هک  یکلسم  ًالوصا 

مزال يروآدای 

نانمشد یلامتحا  موجه  ربارب  رد  یمالـسا  ياهزرم  ظفح  يارب  یگدامآ  ینعی  هطبارم »  » ناونع تحت  یثحب  داهج  باب  رد  یمالـسا  هقف  رد 
تسا (1). هدش  رکذ  نآ  يارب  یصاخ  ماکحا  هک  دوشیم  هدید 

تـسا نشور  هتفگان  اما  ددرگ ، یقلت  ییایفارغج » ياهزرم   » دوجو زا  مالـسا  يرادفرط  ناونع  هب  عوضوم  نیا  یـضعب  رظن  رد  تسا  نکمم 
یمالسا توعد  تفرـشیپ  تروص  رد  یلو  ددرگ ، عقاو  موجه  دروم  ياهناگیب  فرط  زا  مالـسا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  عوضوم  نیا  هک 

مه نآ  زا  لـبق  دـیدرگ و  دـهاوخ  یفتنم  دوخهبدوخ  عوـضوم  نیا  دوـخ - توـعد  رد  مالـسا  حرط  يزوریپ  رگید  تراـبعب  و  ناـهج - رد 
. يدادرارق ییایفارغج و  زرم  هن  تسا  یتدیقع  يرکف و  زرم  مالسا  روشک  ياهزرم 

اهنت زین  مالـسا  هزوـح  نوریب  رد  و  درادـن ، دوـجو  زرم  ییاـیفارغج و  يدنبمیـسقت  هجو  چـیه  هب  مالـسا  هزوـح  لـخاد  رد  رگید  ریبـعت  هب  و 
ياهزرم 

. دوش هعجارم  داهج  باتک  لوا  مالکلا » رهاوج  باتک « هب  - 1
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198 ص :
. دزاسیم ادج  نارگید  زا  ار  نآ  يداقتعا  يرکف و 

رد یکیژولوئدـیا » تدـحو   » حالطـصا هب  يرکف و  تدـحو  هطقن  کی  داجیا  يارب  یعیـسو  شالت  دوخ  ماکحا  فراعم و  اب  مالـسا  ًاثلاث -
. تسا هدومن  رشب  دارفا  مامت  نایم 

یسایس و بازحا  یکیژولوئدیا  يرکف و  طباور  فالخ  رب  تسا  نآ  راذگناینب  مالـسا  هک  یتدیقع  يرکف و  تدحو  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
هعماـج همه  هب  طوبرم  تسین ، یـصاخ  تلم  تیعمج و  هقبط و  صوـصخم  دـناهدمآ ، دوـجو  هب  ناـهج  رد  ریخا  نورق  رد  هک  اـهنآ  لاـثما 

. تسا تیرشب 
. درادن یتاقبط  ياهقطنم و  گنر  هجوچیه  هب  هک  ددرگیم  بوسحم  یمالسا  يژولوئدیا  يارب  گرزب  زایتما  کی  نیا  و 

يرکف و تدـحو  رب  ار  دوخ  راک  ساسا  ًارهاظ  هچرگ  اهنآ  هب  هتـسباو  یفـسلف  ياهبتکم  ناـهج و  یـسایس  ياههتـسد  بازحا و  مومع  یلو 
. دناهداد تسد  زا  ای  دناهتشادن و  زاغآ  زا  ای  یناهج  یمومع و  هبنج  هک  دنکرتشم  گرزب  بیع »  » نیا رد  همه  اما  دناهداد ، رارق  یمارم 

ظفاح عقاو  رد  یلو  دراد ، ای  هتـشاد  یکیژولوئدـیا  تروص  رهاظ  هب  هچرگ  للملانیب » مسینویهـص   » كانرطخ شبنج  ای  يزان » بزح   » اًلثم
. تسین شیب  یصوصخم  هتسد  عفانم 

لیکـشت ار  روبزم  بازحا  یلـصا  يانبریز  اـهنآ  صوصخم  عفاـنم  مسینویهـص و  رد  دوهی  داژن  يزاـن و  بزح  رد  یناـملآ  داژن  تقیقح  رد 
ظفاح نتـشاد و  یلحم  گنر  مادـکچیه  زورما  دنتـسه  مسیلانویـسانرتنا  ندوب  یناهج  یعدـم  هکنیا  اب  ناهج  تسینومک  بازحا  دـهدیم .

نامتک  ار  ندوب  یصاخ  روشک  عفانم 
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199 ص :
هب طوبرم  اهنت  ًاعبط  مه  اهنآ  نیاربانب  تسا ، هدـمآرد  یـصاخ  گنر  هب  اـهروشک  نیا  زا  کـیره  رد  مسینومک  لـیلد  نیمههب  دـننکیمن و 

. دنشابیم رشب  دارفا  زا  هتسد  کی 
یلو دروآ  دوجو  هب  تاقبط  نودب  یناهج  هعماج  دیچرب و  عامتجا  زا  ار  اهزرم  تاقبط و  ًالوصا  دیاب  دنتـسه  یعدـم  اهنآ  هک  تسین  یکش 

دهاوخن هدایپ  زین  هدنیآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  نیارق  هدـشن و  هدایپ  نونکات  هک  روطنامه  دوشن - هدایپ  جراخ  رد  هشقن  نیا  هک  یتروص  رد 
. دوب دنهاوخ  یصاخ  تلم  عفانم  عفادم  اًلمع  دش -

هک دنکیرش  گرزب  فعض  هطقن  نیا  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هتکن  نیا  حیضوت  روظنم  میرادن ، بازحا  اهبتکم و  نیا  داسف  تّحص و  هب  راک 
. دننک داجیا  اهتلم  همه  اهداژن و  همه  زا  رشب  دارفا  همه  نایم  رد  يرکف  تدحو  کی  دنرادن  تردق 

تـسین مه  مالـسا  ناوریپ  هب  صوصخم  یتح  درادن و  یـصوصخ  هبنج  هدومن ، يزیریپ  ار  نآ  مالـسا  هک  ياهدیقع  يرکف و  تدحو  یلو 
. دنشاب کیرش  دنناوتیم  مه  رگید  بهاذم  ناوریپ  هکلب 

عفانم زا  عافد  دننکیم و  یگدنز  یمالـسا  ياهروشک  طیحم  رد  هک  یبهذـم  ياهتیلقا  قوقح  ظفح  يارب  یعیـسو  همانرب  مالـسا  رد  اذـل  و 
. دوشیم نشور  یمالسا  عبانم  رد  یفاک  هعلاطم  اب  نآ  تعسو  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ 

يرکف تدحو  داجیا  هار 

نیا  هب  دناوتیم  هک  مالسا  تامیلعت  فراعم و  زا  یتمسق  یسررب  هب  نونکا 
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200 ص :
: میزادرپیم دنک ، کمک  رشب ) يانبا  نایم  رد  يرکف  تدحو  داجیا   ) گرزب فده 

دیحوت لصا  - 1
مالسا  دهدیم ، لیکشت  ار  یمالسا  فراعم  همه  ساسا  هک 

« َنُوقِّرَفَتُم ٌبابْرا  »
مهرد یلکب  ددرگیم  بوسحم  یعامتجا  ياههقرفت  يارب  يرثؤم  لماع  مه  ءارآ و  راـکفا و  تتـشت  هناـشن  مه  هک  ار  هدـنکارپ ) نایادـخ  )

همه وا  تافص  طیـسب و  وا  تاذ  درادن ، دوجو  يددعت  هقرفت و  زین  ادخ  تافـص  تاذ و  رد  هک  دهدیم  میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  یتح  هدیبوک 
. دنرگیدکی نیع 

هفیاط و تلم و  موق و  ره  هک  دوب ، ددـعتم  نایادـخ  هب  داقتعا  هلأسم  نامه  ماوقا  نایم  رد  هقرفت  لماوع  زا  یکی  نیـشیپ  راـصعا  رد  مینادیم 
تیمـسر دـشیم و  زوریپ  مه  وا  رگید ، ماوقا  رب  اـهنآ  يزوریپ  ماـگنه  هب  هک  دنتـشاد  ینایادـخ »  » اـی ادـخ »  » دوخ يارب  يرهـش  ره  یهاـگ 

! دیدرگیم شومارف  مه  وا  تسکش  ماگنه  هب  تفاییم و 
: دسیونیم ناینادلک »  » یبهذم دیاقع  هب  طوبرم  لصف  رد  هلامربلآ »  » هکنانچ

نایادخ شتسرپ  گرزب  ياهتلود  لیکشت  زا  سپ  تشاد ، دوخ  هب  صوصخم  يادخ  يرهـش  ره  رـصم »  » دننام زین  هدلک »  » رد رما  لیاوا  رد 
هدـلک تختیاپ  لباب  نوچ   (1)« یبارومح  » راگزور هب  ظاحل  نیدـب  دـش ؛ بابرالا !» ّبر   » تختیاپ يادـخ  تفاـی و  تیمومع  فلتخم  دـالب 

اجنآ زا  و  دش ، هتخانش  هدلک  مامت  بابرالا » ّبر   » تشاد مان  كودرام »  » هک زین  رهش  نیا  يادخ  دوب ،

. تسا فورعم  روهشم و  هدنام  راگدای  هب  وا  زا  هکیبلاج  نیناوق  رطاخب  هک  تسا  راد  روشک  اشگروشک و  فورعم  هاشداپ  یبارومح » - » 1
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201 ص :
.(1) دیدرگ روشآ  مدرم  بابرالا  ّبر  تشاد  مان  روشآ »  » زین وا  هک  رهش  نیا  يادخ  دوب  روشآ  رهش  ادتبا  رد  روشآ  تلود  تختیاپ  هک 

: دسیونیم نایرصم  بهذم  دروم  رد  و 
دیسر يراگزور  کلذعم  تشاد ، هناگادج  ینایادخ  يرهش  ره  هکلب  دنتسرپب  ار  كرتشم  يادخ  دنچ  رـصم  مدرم  همه  هک  دوبن  نانچ  »... 

. تفای جاور  رصم ) رد  اهنت  هتبلا   ) رصم مامت  رد  نایادخ  یضعب  شتسرپ  هک 

.(2)« دوزفایم شنادنوادخ  نأش  رب  دشیم ، رتربتعم  رتمهم و  يرهش  هاگره 
هناشن همـشچرس و  درکیم و  ییامندوخ  هکم  صوصخب  زاجح و  نیمزرـس  ینعی  مالـسا  هاگداز  رد  نایادـخ  یگدـنکارپ  نیا  لماک  هنومن 

. تسین يدهاش  هب  دنمزاین  تسا ، نشور  نوچ  و  دوب ، یعامتجا  يرکف و  یگدنکارپ  هقرفت و  هنوگهمه 
« ُهَّللااَّلا َهلا  ال   » هناگی يادخ  رد  دوبعم  راصحنا  ناناملسم  همه  راعـش  داد و  همتاخ  عضو  نیا  هب  دوخ  ناشخرد  فراعم  تامیلعت و  اب  مالـسا 

. دیدرگ هناگی ، يادخ  هَّللا »  » هب هجوت  و 
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسوا ، قحب ، دوبعم  اهنت  شنیرفآ  ناهج  رسارس  رد  هکلب  تسادخ  نیمز  هرک  رد  دوبعم  اهنت  هن  دیوگیم : نآرق 

ٌهلا (3) ِضْرْالا  ِیفَو  ٌهلا  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُهَو 
. دوبعم نیمز ، رد  تسا ، دوبعم  نامسآ  رد  هک  تسا  یسک  وا  و 

.81 قرش 1 / للم  خیرات  هلام ، ربلآ  - 1

هحفص 41. كردم ، نامه  - 2
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202 ص :
: دیامرفیم رگید  ياج  رد 

(1) اًْدبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلا  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنا 
. دنیوا هدنب  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 

أدبم زا  هک  دـنکیم  یفرعم  دـحاو  کی  ار  ناهج  همه  هداد و  شرتسگ  زین  شنیرفآ  ناهج  هب  ار  دـیحوت  تقیقح  دوخ  تامیلعت  رد  مالـسا 
: تسا هدش  رداص  يدحاو 

(2) ٍروُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرت  ام 
تقد هب  و   ) نک هاگن  رگید  راب  دنتـسه ،) یتباث  نوناق  دحاو و  ماظن  ياراد  همه   ) ینیبیمن یبیع  داضت و  چیه  نامحر  دنوادخ  شنیرفآ  رد 

؟ ینکیم هدهاشم  یللخ  فاکش و  چیه  ایآ  امن ) یسررب  ار  تاقولخم  تادوجوم و  همه 
: دنکیم یفرعم  أدبم  کی  زا  ار  هدنز  تادوجوم  همه  نآرق  زین  و 

ٍیَح (3) ِءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِمَو 
! میداد رارق  بآ  زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  و 

نیا زا  رتشیب  روبزم  داقتعا  اریز  تسا ، هدیبوک  مهرد  ار  عاونا  بابرا  هب  داقتعا  كرش و  یلصا  ياههیاپ  زا  رگید  یکی  مالـسا  بیترت  نیا  هب 
قلاخ و مادکره  يارب  دنتـشادنپیم و  يرگید  زا  يادـج  لقتـسم و  دـحاو  کی  ار  ناهج  تادوجوم  عاونا  زا  مادـکره  هک  دوشیم  یـشان 

. دندوب لئاق  یلقتسم  ربدم 

هیآ 93. ( 19 میرم ( هروس  - 1

هیآ 3. ( 67 کُلم ( هروس  - 2
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203 ص :
زین ادج  اهنآ  زا  تسین  یکی  اهنآ  اب  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسین ، ادج  ناهج  نیا  زا  زین  ناهج  نیا  راگدـیرفآ  قلاخ و  مالـسا ، تامیلعت  قبط 

. دشابیمن
َنوُرِْصُبت (1) ْنِکلَو ال  ْمُْکنِم  ِْهَیلا  ُبَْرقا  ُنَْحنَو 

. دینیبیمن یلو  میرتکیدزن  وا  هب  امش  زا  ام  و 
(2) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلا  ُبَْرقا  ُنَْحنَو 
میرتکیدزن  شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و 

(3)« ٍۀَلَیازُِمب ٍءْیَش ال  ِّلُک  ُْریَغَو  ٍۀَنَراقُِمب  ٍءْیَش ال  ِّلُک  َعَم  »
. دشاب ادج  هناگیب و  نآ  زا  هکنیا  هناما  تسا ، زیچ  همه  اب  ریاغم  و  دشاب ؛ نآ  نیرق  هکنیا  هن  اما  تسا ، زیچ  همه  اب 

مالسا میلاعت  رد  تدحو  حور 

هلأسم رد  یتح  تسین ، دهدیم ، لیکـشت  ار  یمالـسا  دیاقع  همه  هیاپ  دیحوت »  » لصا هک  رظن  نیا  زا  اهنت  یمالـسا  میلاعت  رد  تدـحو  حور 
. دنراد فالتخا  مهاب  یلماکت  لحارم  رد  اهنت  هک  دنادیم  یکی  لوصا  رظن  زا  ار  همه  ینامسآ  بتک  ناربمغیپ و  ءایبنا و  توعد 

ناسنا اهنت  یمالـسا  نیناوق  ماـکحا و  عوضوم  هکنیا  هچ  تسا ، دوهـشم  زین  یمالـسا  یملع  تاررقم  نیناوق و  ماـکحا و  رد  حور  نیا  هکلب 
. درادن يرگید  دیق  چیه  و  لقع ) غولب و  طرشب  ناسنا   ) تسا

هیآ 85. ( 56 هعقاو ( هروس  - 1

هیآ 16. ( 50 هروس ق ( - 2
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204 ص :
: دنزیگنارکفت هدننکرادیب و  هک  دنکیرش  ینعم  نیا  رد  همه  یمالسا  تادابع 

يِرْکِِذل (1) َةولَّصلا  ِِمقا 
. راد اپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن 

. تسا یمالسا  تادابع  دحاو  حور  نیا  دنراد ، ناسنا  تیبرت  شکرس و  ياهسوه  لرتنک  یگداس و  هب  قوس  شخب و  طابضنا  رثا  و 
تلم هب  قلعتم  تسا و  یبرع  نابز  هک  رظن  نیا  زا  هن  مه  نآ  تسا  تدـحو  هناشن  هک  دوشیم  ماـجنا  ناـبز  کـی  اـب  همه  یمالـسا  تاداـبع 

تاملک تعسو  فلکت و  ِیمک  رگید ، للع  رب  هوالع  یحو  يارب  نابز  نیا  باختنا  دیاش  و   ) تسا یحو  نابز  هک  رظن  نیا  زا  هکلب  یصاخ ،
(. تسا هدوب  نآ  صاخ  گنهآ  تابیکرت و  تاقاقتشا و  و 

ار تدحو  حور  تایلجت  نیرتیلاع  هک  جح  ماگنه  هب  صخالاب  یعمجهتـسد و  تادابع  ماگنه  هب  ًاصوصخم  یمالـسا  تادابع  تدحو  حور 
زا يدحاو  تروصب  دـناهدوب  رود  ناج  مسج و  رظن  زا  گنـسرف  نارازه  رگیدـکی  اب  هک  ار  یفلتخم  للم  دـنکیم و  رهاظت  دـهدیم ، ناشن 

، دراد شنیرفآ  ناهج  دحاو  ماظن  هوکش  نوچمه  یصاخ  هوکـش  عضو  نیا  دروآیمرد ، دنهدیم  هک  ییاهراعـش  ناکم و  رکفت ، زرط  رظن 
. دشابیم گنهامه  نآ  اب  اذل  تسا و  شنیرفآ  گنر  مالسا  گنر  ًالوصا 

هرک  نوریب  زا  هک  یضرف  رظان  يارب  یمالسا  ياهتعامج  زامن  فوفص 

هیآ 14. ( 20 هط ( هروس  - 1
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205 ص :
. تسا لماک  تدحو  هناشن  دناهتفرگ و  رارق  زکرم  کی  لوح  هک  دراد  ار  یلخادتم  ریاود  مکح  درگنیم  نآ  هب  نیمز 

ار یـصاخ  تیموق  گنر  دنتـسه و  يواسم  نآ  رد  همه  هک  یعیبط  ياهـسایقم  زا  تسا - هتـشاد  ناکما  هک  اـجنآ  اـت  یمالـسا - ياهـسایقم 
هدافتـسا اهنآ  لاثما  و  تسد ) فک  يدوگ  « ) هحارلاصمخا  » بجو و ماگ ، زا  اًلثم  تاعوضوم ، زا  ياهراپ  نییعت  يارب  هدش و  ذاختا  درادـن 

. تسا هدیدرگ 
ناسکی و همه  يارب  دـنزیم و  رود  دیـشروخ ) درگ  هب  نیمز  شدرگ  رتحیحـص  ای   ) دیـشروخ هام و  شدرگ  روحم  رب  یمالـسا  لاس  هاـم و 
، تسا نیمز  هرک  قطانم  یعیبط  تیـصاخ  هک  قفا  فالتخا  رظن  زا  زج  دنناسکی و  نآ  رد  همه  درادن و  ینف  صـصخت  هب  جایتحا  نآ  كرد 
زور و هدزون  ار  هام  مایا  هدرک و  هیکت  هدزون »  » ددع يور  هک  تسین  یبالق » بهاذـم   » زا یـضعب  ياههام  دـننام  ای  و  درادـن . یتوافت  مه  اب 

نتـشادهگن هبـساحم و  نودب  هن  دشاب و  راگزاس  یعیبط  ياهـسایقم  اب  هن  هک  هدروآ  دوجوب  ینوجعم  هداد و  رارق  هدزون  زین  ار  اههام  دادـعت 
. ددرگ هدافتسا  لباق  باسح ،

. تسا سکعنم  زین  یمالسا  ياهسایقم  ریداقم و  رد  یتح  تدحو  حور  مینیبیم  نیاربانب 

نیتسخن طرش  یقالخا ، دشر 

نآ  نودب  ایند  هک  ياهدش  شومارف  لصا 

دید دهاوخن  شمارآ  يور 

کیرد  صوصخب  یقیقح  هعماج  کی  لیکشت  يارب  میتفگ  هک  روطنامه 
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206 ص :
. تسا یقالخا » دشر   » هب زاین  يرکف  دشر  یکیژولوئدیا و  تدحو  رب  هوالع  دریگرب ، رد  ار  ایند  مدرم  مامت  هک  یناهج  گرزب  سایقم 

دروخرب طاقن  دـنیامن و  لمحت  ار  رگیدـکی  دوجو  دـنناوتیمن  دـننکیم  یگدـنز  عامتجا  کی  رد  هک  یمدرم  زگره  یقالخا  دـشر  نودـب 
. دننک لح  ياهتسیاش  زرط  هب  ار  اهرظن  فالتخا  نوگانوگ و  تایحور 

روطنامه اریز  تسا ؛ رتحـضاو  رگید  تمـسق  ره  زا  ناربمایپ  ءایبنا و  تامیلعت  هب  یقالخا - ياههبنج  ریاس  شرورپ  دننام  تمـسق - نیا  زاین 
دودـح زا  تشاد و  دـهاوخن  یمکحم  هاگهیکت  ناربمغیپ - بتکم  و  نامیا - ییارجا  تنامـض  نودـب  قـالخا  میاهتفگ ، دوخ  ياـج  رد  هک 

. دنکیمن زواجت  ارجالامزال  ریغ  ياههیصوت  يرورض و  ریغ  تالامک  هلسلس  کی 
یعمجهتـسد یگدـنز  يارب  اهنآ  نتخاس  هدامآ  اهناسنا و  یعامتجا  قـالخا  دـشر  شرورپ  يارب  مالـسا  رد  هک  ییاـهحرط  غارـس  هب  نونکا 

نیا هلـصوح  زا  اهنآ  همه  رکذ  تسا و  عیـسو  تامیلعت  نیا  زا  یتمـسق  میروآیم  اًلیذ  هچنآ  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  میوریم . هدش ، هتخیر 
. دشابیم جراخ  هدرشف  ثحب 

: هدش لقن  فورعم  ثیدح  رد  هکنانچ  فطاوع  تایحور و  ناج و  مسج و  شنیرفآ  رظن  زا  مدرم  توافت  هب  نداد  هجوت 
(1)« اًدَحا ٌدَحا  ُْملَی  َْمل  َْقلَْخلا  اذه  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  ُساّنلا  َِملَع  َْول  »

ار يرگید  یسک  زگره  هدیرفآ ، ار  دارفا  هنوگچ  دنوادخ  دنتسنادیم  مدرم  رگا 

تیاور 7. ، 143 راونالا 70 / راحب  یسلجم ، - 1
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207 ص :
! درکیمن تمالم 

: هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یفورعم  ثیدح  رد  زین  و 
(1)« ِۀَّضِْفلاَو ِبَهَّذلا  ِنِداعَمَک  ٌنِداعَم  ُساّنلا  »

. هرقن الط و  نداعم  دننامه  دنتسه  ییاهندعم  مدرم 
. تسا هدش  ًالامجا )  ) شنیرفآ فالتخا  هب  ياهراشا 

يرایـسب تسا ، فلتخم  هداعلاقوف  دارفا ، ینهذ  قباوس  تامولعم و  رادـقم  تیبرت و  فطاوع و  حور و  نامتخاس  هک  عوضوم  نیا  هب  هجوت 
. دنکیم لح  ار  یعامتجا  ياهدروخرب  اهداضت و  یترشاعم و  تالکشم  زا 

دایز دوخ ) سابل  ندرک  فیثک  ای  فرظ  کی  نتـسکش  دـننام   ) كدوک ياجبان  لمع  کـی  زا  نارداـم  ناردـپ و  هک  میاهدـید  رایـسب  اًـلثم 
یلاح رد  دننکیم ؛ تمالم  رایـسب  ار  كدوک  دـنرادیم و  اور  کچوک  لمع  نیا  ربارب  رد  دـیدش  ياهتازاجم  یهاگ  دـنوشیم و  تحاران 

. دراد شنزرس  تمالم و  نادنچ  هن  تسا و  تینابصع  ياج  هن  دید  میهاوخ  مینک  یسررب  ار  عوضوم  تسرد  رگا  هک 
نداتفا و لاـمتحا  هک  اـهنآ  يرادـهگن  قیرط  ینتـسکش و  ریغ  ینتـسکش و  ياـهفرظ  یگنوگچ  هراـبرد  كدوک  تاـمولعم  هن  تسا  ملـسم 

بلاطم نیا  همه  رگا  هن  و  تسا ؛ یفاک  هزادنا  هب  دهاکب ، اهتـشگنا  يور  ندرک  ینیگنـس  ندروخ و  زیل  زا  دناسرب و  لقادح  هب  ار  نتـسکش 
تردق  دشاب ، یفاک  وا  هبرجت  مه  ملع و  مه  هکنیا  ضرفهب  و  دراد ، نآ  يور  یفاک  یملع  هبرجت  دنادب  اًلماک  ار 

.177 یفاک 8 / ینیلک ، - 1
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208 ص :
. تسا زیچان  وا  یمسج 

، تسا یکدوک  نارود  ناوارف  ياهـشیامزآ  تایبرجت و  رطاخ  هب  میرتدراو  كدوک  نآ  زا  فورظ  نیا  يرادـهگن  رد  اًلعف  اـم  رگا  نیارباـنب 
. درادن نآ  اب  ییانشآ  چیه  ناسنا  هک  تسا  یطیحم  هرابرد  تامولعم  نتخودنا  شیامزآ و  نارود  رسارس  یکدوک  نارود  هک  ارچ 

هانگ ام  رظن  رد  هک  وا  ياهراک  زا  يرایسب  مینک  ضرف  رتزیچان ، یگدیزرو  زیچان و  تامولعم  نامه  اب  كدوک ، نآ  ياج  هب  ار  دوخ  رگا  و 
! مرج هن  تسا و  هانگ  هن  دوشیم  بوسحم  یمیظع  مرج  و 

دوخ نآ  رطاخب  دیآ و  دنسپان  نم ، رظن  رد  تسا  نکمم  نم  قیفر  تاداع  یضعب  مینکب ، میناوتیم  زین  گرزب  دارفا  هرابرد  ار  هبـساحم  نیا 
همیمـض نآ  هب  ار  وا  یحور  ناـمتخاس  مریگیم ، رظن  رد  ار  مـقیفر  یتـیبرت  طـیحم  هـک  یماـگنه  یلو  مـنک ، یتـسود  عـطق  يارب  هداـمآ  ار 

. مدرکیمن نیا  زج  مدوب  وا  ياج  مه  نم  رگا  منیبیم  مهدیم ، رارق  هجوت  دروم  زین  ار  وا  ینهذ  هقباس  منکیم ،
وا شوگ  ياههدرپ  تیساسح  نازیم  باصعا و  هرجنح و  نامتخاس  تامولعم و  هیاپ  تسا ، نم  محازم  دنکیم و  تبحـص  دنلب  نم  هیاسمه 

. تسین مدرکیم  لایخ  نم  هک  یگرزب  نآ  هب  وا  ریصقت  اما  تسا  رصقم  وا  هچرگا  منیبیم  مریگیم ، رظن  رد  ار  وا  تیبرت  و 
ار زیچ  همه  دندقتعم - نّویربج  هک  نانچنآ  مینک و - یفرعم  ریـصقتیب  دوخ  لامعا  همه  رد  ار  مدرم  نایب  نیا  اب  میهاوخیمن  دوشن ، هابتـشا 

. میزادنیب یجراخ  یمسج و  یحور و  للع  ندرگ  هب 
دارفا مییامن و  راکنا  ار  تیبرت  موزل  نایب ، نیا  اب  میهاوخیمن  نینچمه 
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لح يارب  میـشاب  هتـشاد  اـهتیعقاو  نیا  هب  هجوـت  رگا  تسا  نیا  روـظنم  هکلب  دـنهد ، ماـجنا  دنتـساوخ  هچره  اـت  میراذـگب  دوـخ  لاـح  هب  ار 

هکنیا و  درک ؛ میهاوخ  لمحت  یناسآ  هب  ار  رگیدکی  دوجو  دومن و  میهاوخ  ادیپ  يرتشیب  یگدامآ  رگیدکی  رب  تاضارتعا  عفر  تافالتخا و 
. میرادن هجوت  اهتوافت  نیا  هب  هک  تسا  نیا  رطاخب  مینکیم ، درط  ار  رگیدکی  ییزج  رظن  فالتخا  کی  اب 

تشذگ  وفع و  - 2
« ماقتنا  » لصا قبط  سکره  دشاب  انب  رگا  و  دشاب ، نوصم  نارگید  قوقح  عییضت  رد  دمعت  یهاگ  هابتـشا و  اطخ و  زا  هک  تسا  یـسک  رتمک 
زا یماقتنا  تالمح  اریز  ددرگیم ، دـیدشت  زور  هب  زور  دوریم و  شیپ  یلـسلست  هتـشر  کی  تروصب  یعامتجا  ياهدروخرب  دـنک ، لمع 

. دیآیمرد يرتدیدش  تروصب  ًابلاغ  تسین و  لرتنک  لباق  تیفیک  تیمک و  رظن 
تیانج هک  یسک   » و یناج »  » مشچ هچیرد  زا  نیتسخن  تیانج  نازیم  نییعت  زگره  دشاب ، يریگهزادنا  لرتنک و  لباق  هک  ضرفب  هکنیا  رگید 

تیمک و رد  تاواسم  تیاعر  دوخ  یماقتنا  هلمح  رد  دـهاوخب  لـباقم  فرط  هک  ضرفب  نیارباـنب  تسین . ربارب  ناـسکی و  هدـش » دراو  وا  رب 
. دباییم همادا  عازن  دزیگنایمرب و  يدیدج  ماقتنا  رب  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  هدشن ، تلادع  تیاعر  وا  مشچ  هچیرد  زا  زاب  دنک ، تیفیک 

نآ لیلد  کی  هدـشن ، شوماخ  زگره  زورما  هتـشذگ و  رد  ماوقا  فیاوط و  زا  يرایـسب  نایم  رد  عازن  گـنج و  هنتف و  شتآ  مینیبیم  هکنیا 
. دهدیم خساپ  يرتنیگنس  تیانج  هب  ار  يرگید  تیانج  مادکره  هک  تسا  عوضوم  نیمه 
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. دباییم همادا  لسلست  تروصب  عازن  و 

. تسا ضامغا  وفع و  تشذگ و  حور  دنک ، شوماخ  ار  هنتف  شتآ  عطق و  ار  یلسلست  هتشر  نیا  دناوتیم  هک  يزیچ  اهنت 
لباقم فرط  هب  تمدـخ  اهنت  دـننکیم  عطق  ار  شکمـشک  عزانت و  هتـشر  ضامغا ، تشذـگ و  اب  هک  يدارفا  تسا ؛ مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ 

ریگنماد شکمـشک  همادا  رثا  رب  هدنیآ  رد  هک  یمّلـسم  ياهنایز  زا  ار  دوخ  گرزب ، یقالخا  تلیـضف  کی  كرد  رب  هوالع  هکلب  دـننکیمن 
. دنزاسیم هدوسآ  ددرگیم  اهنآ 

نیکـست کی  زج  درادـن و  هدـنریگ  ماقتنا  صخـش  يارب  ییالقع  رثا  چـیه  ماقتنا  هک  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  یـسررب و  تسرد  رگا  هزات 
ینیکـست رثا  هک  یلاح  رد  دـشکیم  ار  فرط  ماقتنا  راظتنا  نامز  ره  و  تشاد ، دـهاوخن  ياهجیتن  یلاـیخ  يرترب  کـی  زج  یهاـگ  یتقوم و 

. تسا یقیقح  نآ  زا  لصاح  یعامتجا  یحور و  قوفت  رت و  قیمع  بتارم  هب  تشذگ » »
هدیدرگ دادـملق  یمالـسا  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  هدـش و  قیوشت  هراشا و  عوضوم  نیا  هب  یفیطل  بلاج و  تاریبعت  اب  یمالـسا  عبانم  رد 

: تساعدم نیا  دهاش  ریز  ياههنومن  تسا .
(1)( ْمَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنا  َنوُّبُِحت  الا  اوُحَفْصَْیلَو  اوُفْعَْیلَو  - ) 1

؟ دشخبب ار  امش  دنوادخ  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  دنشوپب ، مشچ  دننک و  وفع  دیاب  اهنآ 
یهانگ  هرخالاب  امش  زا  کیره  هک  هدش  تقیقح  نیا  هب  هراشا  قوف  هیآ  رد 

هیآ 22. ( 24 رون ( هروس  - 1
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دوخ ناردارب  اب  هک  ییاهمداصت  دروم  رد  دوخ  قح  زا  دیاب  زین  امـش  درذگب ، امـش  هانگ  زا  دنوادخ  دیرادیم  تسود  هک  روطنامه  دـیراد ،

. دییامن رظنفرص  دینکیم  ادیپ 
زا ترابع  نآ  تسا و  وفع  زا  رتیلاع  ياهلحرم  حفص »  » اریز دنراد  قرف  مه  اب  يوغل  رظن  زا  قوف  هیآ  رد  حفـص »  » و وفع »  » هکنیا هجوت  لباق 

زا لصا  رد  حفص  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  توافت  نیا  دیاش  تسا ، رهق  شنزرس و  تمالم و  نودب  وفع 
« هجولا ۀحفصب  ضارعا  »

تسا (1). نتفرگ  هدیدان  یلکب  تروص و  ندنادرگرب  و 
وفع ًاتقیقح  دـیامنیم ، يروآدای  ار  فرط  هانگ  ندرک ، رهق  ای  نابز  اب  یلو  دـنکیم  يراددوخ  یلومعم  ماـقتنا  زا  هک  یـسک  تسا  یهیدـب 

. تسا ندومن » رظنفرص   » یسراف ریبعت  هب  نتشاگنا و  هدیدان  لماک و  ندرک  شومارف  نامه  لماک  وفع  هکلب  هدرکن ،
(2)( َْوفَْعلا ُِلق  َنوُقِْفُنی  اذام  َکَنُولَئْسَیَو  - ) 2

! وفع وگب : دننک ؟ قافنا  زیچ  هچ  هک  دنسرپیم  وت  زا 
، دشابیم لاس  توق  زا  دازام  ای  نادنزرف و  دوخ و  توق  زا  دازام  ینعم  هب  قوف  هیآ  رد  ار  وفع »  » هک تسا  نیا  نارسفم  نایم  روهشم  هچرگ 

روهشم فورعم و  ینعم  نامه  هب  وفع »  » هک تسین  دیعب  چیه  یلو  دنکیم ؛ تیوقت  ار  ینعم  نیا  زین  لام  قافنا  تایآ  قایس  رد  هیآ  ندوب  و 
یقالخا  قافنا  هب  یلام ، قافنا  هرابرد  لاؤس  خساپ  زا  لودع  و  دشاب ، دوریم  راک  هب  رگید  ياج  رد  هک  نآ 

. بغار تادرفم  - 1

هیآ 219. ( 2 هرقب ( هروس  - 2
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زا رتمهم  هکلب  دـینکیم ، لاؤس  نآ  هرابرد  همه  نیا  هک  تسین  لاوما  هب  طوبرم  اهنت  قافنا  هکنیا  نآ  تسا و  یبلاـج  هتکن  نمـضتم  وفع ، و 
رب نوچ  تشذگ  نیا  تسا  یهیدب  دنکیم ، ادـیپ  نارگید  رب  ناسنا  هک  تسا  یقوقح  زا  ندومن  تشذـگ  لاوما ، زا  تشذـگ  یلام و  قافنا 
هب نآ  رثا  یعاـمتجا  تلادـع  مظن و  يرارقرب  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  دـشابیم  يرتلکـشم  راـک  تسا  دارفا  رتـشیب  ییوجماـقتنا  حور  فـالخ 

. تسا رتشیب  بتارم 
هک دـشابیم  نآرق  رد  بلاج  تاکن  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دوشیم ، هدـید  ًارارک  نآرق  رد  رگید  خـساپ  هب  یلاؤس  ِخـساپ  زا  لودـع  عون  نیا 

دنکیم و لباقم  فرط  یعقاو  يدـنمزاین  هب  هاگن  هکلب  تسین  هدـش  حرط  لاؤس  هب  دـیقم  دوخ  ياهخـساپ  رد  تسا  لومعم  هچنآ  فالخرب 
. دیوگیم باوج  نآ  قبط 

رب ار  نآ  جـیاتن  دـیاوف و  نآ ، هب  ییوگخـساپ  ياجب  دـننکیم ، فلتخم  مایا  رد  هام  لاله  لکـش  رییغت  تلع  زا  لاؤس  هک  یماگنه  هکناـنچ 
: درامشیم

ِجَْحلاَو (1) ِساّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  ُْلق  ِۀَّلِهْالا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
. تسا ّجح  تقو ) نییعت   ) مدرم و یگدنز ) ماظن   ) يارب یعیبط ) میوقت  و   ) تاقوا نایب  اهنآ  وگب : دننکیم ؛ لاؤس  وت  زا  هام  ياهلاله  هرابرد 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  - 3
ّالا ِهَّللا  َهْجَو  اِهب  یِغَْتبَی  ًۀَـمَلْظَم  ٌلُجَر  افَع  َو ال  اُوقَّدَـصَتَف ؛ ٍۀَـقَدَص  ْنِم  ٌلام  َصَقَن  ام  َّنِْهیَلَع : ُْتفَلََحلًافاّلَح  ُْتنُک  َْول  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلاَو  ٌثالَث  »

(2)« ٍْرقَف َباب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  ّالا  ٍَۀلَأْسَم  َباب  ِهِسْفَن  یلَع  ٌلُجَر  َحَتَف  َو ال  ِۀَمایِْقلا ؛ َمْوَی  ًاّزِع  اِهب  ُهَّللا  َُهداز 

هیآ 189. ( 2 هرقب ( هروس  - 1

. دناهدرک لقن  هّتس  حاحص  نابحاص  زا  رفن  دنچ  ار  ثیدح  نیا  . 182 مولعلا 3 / ءایحا  یلازغ ، - 2
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دنگوس اهنآ  يارب  مدوب  مَسق  لها  رگا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخب  دنزیچ  هس  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

رگم دنکیمن  وفع  یمتـس  زا  ادخ  ياضر  بلج  رطاخب  يدرم  چیه  دیزادرپب ؛ هقدـص  سپ  دوشیمن ، مک  هقدـص  زا  یلام  چـیه  مدروخیم :
هب رقف  زا  يرد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـیاشگیمن  شیوخ  يور  هب  ار  لاؤس  ِرد  یـسک  و  دـیازفایم ؛ وا  تزع  رب  تماـیق  زور  دـنوادخ  هکنیا 

. دنکیم زاب  وا  يور 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  - 4

(1)« ُهَّللا ُمُکُّزُِعی  اْوَفاعَتَف  ًاّزِع  ّالاَْدبَْعلا  ُدیِزَی  َْوفَْعلا ال  َّناَف  ِْوفَْعلِاب  ْمُْکیَلَع  »
. دهد تزع  امش  هب  ادخ  ات  دینک  وفع  ار  رگیدکیسپ  دیازفایم ، ناسنا  تّزع  رب  وفع  اریز  دینکن ، شومارف  ار  ششخب  وفع و 

: مالسلا هیلع  ِِرقاْبلا  ِنَع  - 5
(2)« َِۀبوُقُْعلا یَلَعِۀَمادَّنلا  َنِم  ُرَْسیاَو  ُلَْضفا  ِْوفَْعلا  یَلَع  ُۀَمادَّنلا  »
. تسا تبوقع  رب  ینامیشپ  زا  رتناسآ  رتهب و  وفع  رب  ینامیشپ 

: مالسلا هیلع  اضِّرلا )  ) ِنَسَْحلا ِیبا  ْنَع  - 6
(3)« ًاْوفَع امُهُمَظْعاَرُِصن  ّالا  ُّطَق  ِناتَِئف  ْتَقَْتلا  اَم  »

. دش دهاوخ  يرای  تسا  رتشیب  شوفع  هکنآ  دنریگیم  رارق  مه  يور  رد  ور  هک  هتسد  ود 

.108 یفاک 2 / ینیلک ، - 1

. كردم نامه  - 2

. كردم نامه  - 3
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. تسا هدش  یفرعم  يزوریپ » ، » وفع میقتسم  راثآ  زا  یکی  ثیداحا  نیا  رد  دوشیم  هدهاشم  هک  روطنامه 

رد مه  نآ  لماک  تروص  اذـل  تسا و  یناویح  هزیگنا  کی  زا  یـشان  ًالومعم  تردـق  ماگنه  هب  ماقتنا  هک : دـشاب  نیا  نآ  هتکن  تسا  نکمم 
هک تسا  حور  تمظع  یـشنم و  گرزب  سفن و  رب  طلـست  عون  کـی  تیـصخش و  هناـشن  تشذـگ  وـفع و  یلو  دوـشیم ؛ هدـید  تاـناویح 

دارفا و شزرا  دوش  هداد  ناشن  رتشیب  تشذگ  وفع و  هزادنا  ره  هب  اذـل  دـهد و  رارق  عاعـشلاتحت  ار  ماقتنا  مشخ و  نازوس  هلعـش  دـناوتیم 
. دش دنهاوخ  زیزع  لیلد  نیا  هب  تفر و  دهاوخ  رتالاب  اهنآ  يوربآ 

وفع و هک  یلاـح  رد  دـنک ، بلج  ناـیوجماقتنا  يوـسب  ار  فـطاوع  اـی  دزیگنارب و  ار  مدرم  مارتـحا  سح  هتـسناوتن  هاگچـیه  ماـقتنا  هوـالعب 
لماوع زا  دوخ  نیا  و  تشاد ، دـهاوخ  هدـننک  وفع  عفن  هب  تاساسحا  فطاوع و  نتخیگنارب  یمومع و  راکفا  بلج  رد  یقیمع  رثا  تشذـگ 

. ددرگیم بوسحم  يزوریپ  رثؤم 
یکین  هب  يدب  خساپ  - 3

خـساپ یکین  اب  ار  يدب   » هکنیا نآ  هدـش و  تشذـگ  وفع و  زا  يرتالاب  رتمهم و  هلحرم  هب  هراشا  ثیداحا  نآرق و  زا  معا  یمالـسا  عبانم  رد 
!«. دنیوگ

رد ییاسآهزجعم  رثا  دراد و  یحور  صاخ  تفاطل  یقالخا و  شرورپ  هب  زاین  تسا و  یناسنا  حور  تایلجت  نیرتیلاع  کش  نودب  لمع  نیا 
. دراد توادع  زا  ّولمم  ياهلد  ندرک  مرن 
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رد یبولطمان  شنکاو  هنوگچـیه  هک  تسا  یتازاجم »  » اهنت هوـالعب  داد ، مرجم  زواـجتم و  دارفا  هب  ناوتیم  هک  تسا  یـسرد »  » نیرتهب زین  و 

. دیامنیمن توعد  دیدج  زواجت  هب  ار  اهنآ  دنکیمن و  داجیا  مرجم  دارفا 
. تسا هدروآرد  اهتوادع  اهتموصخ و  هب  نداد  نایاپ  يارب  قرط  نیرترثؤم  زا  یکی  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  تاهج  نیا  هعومجم 

: میناوخیم دیجم  نآرق  رد 
ٍمیظَع (1) ٍّظَح  ُوذ  ّالا  اهیّقَُلی  امَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلا  اهیّقَُلی  امَو  ٌمیِمَحٌِیلَو * ُهَّن  اَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذاَف  ُنَسْحا  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا 

زج اّما  تسا ! یمیمص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان نک ، عفد  یکین  اب  ار  يدب 
. دندرگیمن لیان  نآ  هب  دنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) میظع هرهب  هک  یناسک  زج  و  دنسریمن . ماقم  نیا  هب  دنتماقتسا  ربص و  ياراد  هک  یناسک 
ار نانمشد  نیرتگرزب  ناوتیم  نآ  وترپ  رد  هک  هدش  هراشا  یکین ) هب  يدب  نتفگ  خساپ  « ) نسحا هب  عفد   » ياسآزجعم رثا  هب  تسخن  هیآ  رد 

. دومن لیدبت  یمیمص  ناتسود  هب 
مهـس یقالخا و  لـئاضف  اوقت و  ناـمیا و  زا  يرفاو  هرهب  هک  تساـهنآ  روخرد  اـهنت  ماـقم  نیا  هب  لوصو  هدـش  دـیکأت  دـعب  هلمج  رد  سپس 

. راکنا لباق  ریغ  تسا  یتقیقح  ود  ره  نیا  و  دنراد ، یناسفن  تالیامت  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  زا  یگرزب 

هیآ 34 و 35. ( 41 تلّصف ( هروس  - 1
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زا ماقتنا  راظتنا  رد  هراومه  زواجتم  دارفا  هک  دوشیم  یـشان  اـجنیا  زا  تقیقح  رد  اـهتموصخ  هب  نداد  ناـیاپ  رد  نسحا » هب  عفد   » بیجع رثا 

نیا و  راظتنا »  » نیا فالخ  رب  هک  یماگنه  اما  دـننادب ، یماقتنا  نینچ  قحتـسم  زین  ار  دوخ  ًانادـجو  اسب  يا  دنتـسه و  فلاـخم  فرط  هیحاـن 
ییارآفص اهنآ  دوخ  ربارب  رد  نورد  زا  هدش و  هتخیگنارب  اهنآ  نادجو  هتفهن  يورین  دوش ، هداد  یکین  اب  اهنآ  دـب  راک  خـساپ  قاقحتـسا » »

رییغت يارب  ار  اهنآ  درامشیم و  اهنآ ، دوخ  یگدولآ  يراکهانگ و  لباقم و  فرط  یکاپ  یهانگیب و  رب  لیلد  ار  نیا  اهنآ  نادجو  دنکیم ،
شور نامه  هب  زاب  هتفرگ و  هدیدان  ار  نآ  دناوتیم  یـسک  رتمک  هک  تسا  دیدش  يردقب  راشف  نیا  دهدیم ، رارق  دـیدش  راشف  تحت  شور 

. دنوشیم ریذپ  فاطعنا  دنهدیم و  رییغت  ار  دوخ  شور  قیرط  نیا  اب  نانمشد  بلاغ  لیلد  نیمه  هب  دهد و  همادا  دوخ  زیمآتموصخ 
هتسجرب تفص  نیا  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  رابخا  رد  هک  یفیطل  بلاج و  تاریبعت  رد 

: تسا هدومن  یفرعم  یناسنا  تافص  نیرتیلاع  نیرتگرزب و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هدش  لقن 
ْنَم ُلِصَت  َو  َکَمَلَظ ، ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  ِةَرِخاـْلا ؟ َو  اْینُّدـلا  ِِقئـالَخ  ِْریَِخب  ْمُکُِربْخا  ـالا  : » ِِهتَبْطُخ ِیف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق  - 1

(1)« َکَمَرَح ْنَم  ُءاطْعا  َو  َْکَیلا ، َءاسا  ْنَم  یلاُناسْحْالا  َو  َکَعَطَق ،
وفع مزاس ؟ هاگآ  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  زا  ار  امش  دیهاوخیم  دومرف : شیاهینارنخس  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  زا 

.399 راونالا 71 / راحب  یسلجم ، - 1
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هتخاس تمورحم  هک  سک  نآ  هب  شـشخب  و  هدرک ، يدـب  وت  رب  هک  سک  نآ  هب  یکین  دـناهدرک ، هطبار  عطق  وت  اب  هک  یناـسک  اـب  دـنویپ  و 

. تسا
هب ریبعت   ) هدومرف نایب  یمومع  سرد  کی  ناونعب  ناناملـسم  زا  یعمجم  رد  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ثیدـح  نیا  قبط 
رد هک  هلمج  راهچ  نیا  زا  و  تسا ؛ هنـسح » هب  هئّیـس  عفد   » و تشذگ »  » ناهج نآ  ناهج و  نیا  قالخا  نیرتهب  تسا ) ینعم  نیا  هاوگ  هبطخ 

. دشابیم تشذگ  وفع و  هب  طوبرم  هلمج  کی  اهنت  هنسح و  هب  هئّیس  عفد  هب  طوبرم  هلمج  هس  هدش ، رکذ  ثیدح 
ْنَِمل ُۀَلِّصلاَو  ُهَمَرَح ، ْنَم  ُءاطْعا  َو  ُهَمَلَظ ، ْنَّمَع  ُحْفَّصلا  ًاّزِع : ّالا  َِملْسُْملا  َءْرَْملا  َّنِِهب  ُهَّللا  ُدیِزَی  ٌثالَث ال  : » مالـسلا هیلع  ِِرقاْبلا )  ) ٍرفْعَج ِیبا  ْنَع  - 2

(1)« ُهَعَطَق
مورحم ار  وا  هک  یـسک  هب  شـشخب  و  هدرک ، ملظ  وا  هب  هک  یـسک  زا  تشذـگ  دروآیمن : تّزع  زا  ریغ  ناملـسم  يارب  هـک  تـسا  زیچ  هـس 

. تسا هدیرب  وا  زا  هک  یسک  اب  دنویپ  و  هتخاس ،
هب طوبرم  تمسق  کی  هنسح و  هب  هئیس  عفد  هب  طوبرم  نآ  تمسق  ود  هک  هدش  هدرمـش  تردق  تّزع و  هلیـسو  راک  هس  زین  قوف  ثیدح  رد 

. دشابیم تشذگ  وفع و 
نادـقف یناوتاـن و  هناـشن  میلـست  هکنیا  هچ  درک ، هابتـشا  رگمتـس  نمـشد  ربارب  رد  میلـست  اـب  دـیابن  زگره  ار  تشذـگ  وفع و  دوشن ، هابتـشا 

تشذگ  وفع و  دشابیم ؛ تیصخش  يراوگرزب و  هناشن  تشذگ  اما  تسا ، تلذ  تیصخش و 

هحفص 403. دلج 71 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
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رگا یتح  هعماج ، قوقح  یعامتجا و  لئاسم  رد  هن  دراد ، وا  زا  ماقتنا  رب  تردق  ناسنا  هک  یسک  ربارب  رد  تسا ، یصخش  لئاسم  رد  هشیمه 

. تسین حیحص  تشذگ  زین  يدراوم  نینچ  رد  ددرگ  فرط  تأرج  ببس  يدرف  قوقح  یصخش و  لئاسم  رد  تشذگ 
تنوشخ  كرت  - 4

اـهمداصت و لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  یللملانیب - یناـهج و  تالکـشم  صوـصخب  یعاـمتجا - تالکـشم  لـح  رد  تنوـشخ  هـب  لـسوت 
. تسا راوگان  كانرطخ و  ثداوح  تخس و  ياهشکمشک 

. دزاسیم نشور  ار  ماقتنا  شتآ  دزیگنایمرب و  اهلد  رد  ار  يزوتهنیک  سح  تنوشخ  هب  لسوت 
تالکـشم مجح  رب  دـنکیم و  دـیدشت  ار  اهنارحب  ًابلاغ  هکلب  درادـن ، تالکـشم  اهنارحب و  فیفخت  رد  يریثأت  اـهنت  هن  تنوشخ  هب  لـسوت 

. ددرگیم یشان  اجنیمه  زا  زین  زورما  يایند  تالکشم  زا  يرایسب  دیازفایم و 
رطاخهب ینیگنـس  تمارغ  دـیاب  نآ  نیبکترم  دوشیم و  مامت  یفازگ  تمیق  هب  ًامئاد  تسین و  هفرـص  هب  نورقم  هاگچـیه  تنوشخ  هب  لـسوت 

. دنزادرپب نآ 
. دسریم تالکشم  لح  يارب  سکره  رظن  هب  هک  تسا  یهار  نیتسخن  دراد  هک  یموش  بقاوع  تارطخ و  بویع و  مامت  اب  لمع  نیا  یلو 

نیا و  یتاساسحا ، هبنج  تنوشخ  لامعا  دراد و  ییالقع  هبنج  تنوشخ  كرت  زیمآتملاسم و  ياههار  هب  لسوت  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد 
لماکت  نارود  هک  یلاح  رد  تسوا  دشر  هلحرم  نیرخآ  ناسنا  ینالقع  لماکت  دشر و  هک  مینادیم  ار 
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. دنشابیم نآ  ریثأت  تحت  دننکیم و  یگدنز  ساسحا  هلحرم  رد  مدرم  بلاغ  دشابیم . نآ  زا  شیپ  ساسحا 

رظن زا  هک  دوشیم  نشور  تاعامتجا  ینونک و  ياهناسنا  عضو  رد  قیقد  هعلاطم  کی  اب  تسا و  تاساسحا  شرورپ  نارود  یکدوک  نارود 
. دنشابیم تردق  روز و  لامعا  تنوشخ و  رادفرط  رتشیب  لیلد ، نیمه  هب  دننکیم و  یط  ار  یکدوک  نینس  ًابلاغ  یقالخا  ینالقع و 

دراد و رارق  هلحرم  نیرخآ  رد  شزرا  رظن  زا  دـنکیم ، هجوت  بلج  هک  تسا  یهار  نیتسخن  يداـع ، تاـعلاطم  رظن  زا  هچرگا  هار  نیا  یلو 
. دوش هتسب  رگید  قرط  مامت  هک  ددرگیم  زیوجت  یتروص  رد  اهنت  نآ  هب  لسوت 

ياههار زا  ار  تالکشم  بلاغ  نوچ  ددرگیم  لسوتم  قیرط  نیا  هب  مک  رایسب  دوخ  یعامتجا  تالکشم  لح  يارب  دیـشر  تلم  ای  درف  کی 
. درک لح  ناوتیم  قالخا  رکفت و  يورین  اب  زیمآتملاسم و 

رشب یگدنز  رد   (1)« قفِر  » شقن هرابرد  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  یناوارف  رابخا  هداد و  یتایح  هلأسم  نیا  هب  ياهداعلاقوف  تیمها  مالـسا 
تحت یباب  ام  راـبخا  بتک  رد  دـناهدومن ، توعد  نآ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دناهدرمـش و  رب  ار  نآ  جـیاتن  نوگاـنوگ  تاراـبع  اـب  هدـش و  دراو 

ریز ثیدح  دنچ  رکذ  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  قطنم  هب  ندربیپ  يارب  دـیاش  تسا . یناوارف  ثیداحا  نمـضتم  هک  دوشیم  هدـید  قفر »  » ناونع
: دشاب یفاک 

ُمَرُْحی  ْنَمَو  َۀَکَرَْبلاَو  َةَدایِّزلا  ِْقفِّرلا  ِیف  َّنا  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  - 1

. تسا تنوشخ  فنع و  لباقم  هطقن  قفر  - 1
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(1)« َْریَْخلا ُمَرُْحی  َْقفِّرلا 

. دوب دهاوخ  مورحم  ریخ  زا  دشاب  مورحم  شمرن  ارادم و  زا  هک  یسک  و  تسا ، تکرب  هدایز و  ارادم  قفر و  رد 
زا دـنوشیم  تنوشخ  هب  لسوتم  هک  یناـسک  تسا و  تنوشخ  كرت  قفر و  رد  یتکرب  ریخ و  هنوگره  دـیوگیم : ًاحیرـص  ثیدـح  نیا  رد 

. دزاسیم نشور  اًلماک  اهناسنا  یگدنز  رد  ار  عوضوم  نیا  تیمها  قطنم ، نیا  و  دنمورحم ؛ یتکرب  ریخ و  هنوگره 
(2)« ُْهنِم َنَسْحا  ٍءْیَش  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  اّمِم  َناک  ام  يُری  ًاْقلَخ  ُْقفِّرلا  َناک  َْول  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلاِنَع  - 2

. دوبن رتوکین  نآ  زا  یقولخم  دشیم ، مّسجم  ارادم  رگا 
تسا ياهرهچ  نیرتتشز  تنوشخ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  و  هدش ، هدرمـش  یقالخا  ياههرهچ  نیرتابیز  تنوشخ  كرت  ثیدح ، نیا  رد 

. دریگب دوخ  هب  تسا  نکمم  یناسنا  حور  هک 
(3)« ِِهبِحاِصب امُهَقَفْرا  ِهَّللا  َیلا  امُهُّبَحاَو  ًارْجا  امُهُمَظْعا  َناک  اَّلا  ِناْنثا  َبَحَطْصا  اَم  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  - 3

. تسا رتبوبحم  ادخ  دزن  رد  رتدایز و  شرجا  دشاب ، رتشیب  شیارادم  تقافر و  يرگید  هب  تبسن  هک  سک  نآ  رفن ، ود  زا 
زادنوادخ دزن  رد  اهماقم  نیرتبوبحم  اهرجا و  نیرتگرزب  ثیدح  نیا  رد 

.60 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 1

.63 راونالا 75 / راحب  یسلجم ، - 2
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. تسا هدش  هدرمش  دنتسه  شمرن  تملاسم و  قفر و  رادفرط  یگدنز  رد  هک  یناسک  ِنآ 

(1)« ُنامیْالا َُهل  َمُِسق  ُْقفِّرلا  َُهل  َمُِسق  ْنَم  : » مالسلا هیلع  ِِرقاْبلا  ِرَفْعَج  ِیبا  ْنَع  - 4
. تسا هدیدرگ  شبیصن  نامیا  هدش ، شبیصن  شمرن  هک  یسک 

: دنکیم ریسفت  نینچ  نامیا »  » اب ار  قفر »  » طابترا باب ، نیا  ثیداحا  زا  یکی  رد  یفاو »  » باتک رد  یناشاک  ضیف  موحرم 
تاملک یتح  ییاطخ  ره  تسا  نکمم  یسک  نینچ  و  دریگیم ، ناسنا  زا  ار  باصعا  لرتنک  رایتخا و  مامز  هک  رایسب  هچ  تنوشخ  هب  لسوت 

. دنز رس  وا  زا  زیمآرفک 
نآ زا  ادـخ و  قلخ  هب  نظ  ءوس  ینیبدـب و  همـشچرس  ًاـبلاغ  تنوشخ  هکنیا  نآ  مینک و  ریـسفت  زین  رگید  قیرط  زا  میناوـتیم  ار  طاـبترا  نیا 

دنهاوخ يرتمک  ناتـسود  هراومه  نشخ  دارفا  رگید  ترابع  هب  دزاسیمن ؛ نامیا  لامک  اب  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  و  ددرگیم ، قلاخ  هب  یهتنم 
نامیا اب  نیا  تسا و  قلاخ  قلخ و  هب  ّنظ  ءوس  همـشچرس  یعامتجا  ياوزنا  و  دـشکیم ، یعاـمتجا  ياوزنا  هب  ًاجیردـت  اـهنآ  راـک  تشاد و 

. تسین راگزاس 
ّالا ٍءْیَش  ْنِم  َعُِزن  الَو  ُهَناز  ّالا  ٍءْیَش  یلَع  ْعَُضی  َْمل  َْقفِّرلا  َّنا  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبا  ْنَع  - 5

(2)« ُهَناش
دوش ادج  زیچ  ره  زا  دهدیم و  تنیز  ار  نآ  دشاب  هارمه  هچره  اب  شمرن  قفر و 

.118 یفاک 2 / ینیلک ، - 1

.118 یفاک 2 / ینیلک ، - 2
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. دزاسیم شیابیزان 

ناـشن اـبیزان  ار  صخـش  ره  راـک و  ره  زیچ و  ره  تنوـشخ  و  دـشخبیم ؛ تنیز  ار  زیچهمه  تملاـسم  قـفر و  هناـمیکح ، راـتفگ  نیا  قـبط 
. دهدیم

6
(1)« ِْفنُْعلا یَلَع  یِطُْعی  ام ال  ِْقفِّرلا  یَلَع  یِطُْعیَو  َْقفِّْرلا  ُّبُِحی  ٌقِیفَر  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنا  مالسلا : هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبا  ْنَع 

. دشخبیمن تنوشخ  فنع و  رطاخب  دشخبیم  قفر  رطاخب  هچنآ  و  دراد ، تسود  ار  قفر  و  تسارادم ، قفر و  ياراد  دنوادخ 
. تسا هدش  هدرمش  دنوادخ  تافص  زا  تملاسم  قفر و  ثیدح  نیا  رد 

هفاـیق مالـسا  هب  دنـشوکیم  مالـسا  نانمـشد  زا  يرایـسب  هک  تسا  نـیا  دراد  ار  موزل  تیاـهن  اـجنیا  رد  نآ  يروآداـی  هـک  یمهم  عوـضوم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هعلاطم  اهنت  هکنیا  اب  دننزیم  یشاپمس  هب  تسد  هتخاس و  هناهب  ار  یمالسا  تاوزغ  دنهدب و  زیمآتنوشخ 

دندوب و هدومن  داجیا  وا  توعد  ربارب  رد  یکانرطخ  ّدس  دـندوب و  وا  نوخ  هنـشت  هک  ینانمـشد  اب  وا  راتفر  زرط  تاوزغ و  نامه  رد  ملـس  و 
مالسا و خیرات  لوصف  نیرتناشخرد  زا  یکی  دوخ  دربن ، نادیم  ناحورجم  اب  هدروختسکش و  ماوقا  اب  یگنج و  يارسا  اب  وا  راتفر  نینچمه 

. تسا تنوشخ  هب  لسوت  كرت  تملاسم و  زا  مالسا  يرادفرط  دهاوش  نیرتهدنز  زا 
دیاش دنهد و  تبسن  تنوشخ  هب  یطسو - نورق  یحیسم  نویناحور  نوچمه  ار - مالسا  نویناحور  دنشوکیم  ياهدع  هکنیا  رتمهم  نآ  زا  و 

هب  اهنآ  یعامتجا  لقع  هک  عالطامک  دارفا  زا  یضعب  ياهیریگتخس  هیوریب و  لامعا 

تیاور 5. كردم ، نامه  - 1
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. دشاب هداد  نانآ  تسدب  يدایز  ياههناهب  هتفاین  شرورپ  اهنآ  یملع  لقع  تازاوم 

دح زا  شیب  هدـش ، هداد  ام  هب  تنوشخ  هب  لـسوت  كرت  هراـبرد  هک  یتاروتـسد  همهنآ  زا  يوریپ  هب  اـم  هک  دـنکیم  باـجیا  تهج  ود  نیا 
میهد و ناـشن  دوـخ  شمرن  زیمآتملاـسم و  راـتفر  اـب  هنیمز  نیا  رد  ار  مالـسا  یعقاو  هرهچ  میـشاب و  عاـمتجا  رد  دوـخ  تاـکرح  بظاوـم 

حیرشت ار  اهنآ  هفسلف  یمالـسا  ياهگنج  تاوزغ و  هنیمز  رد  میروآ ... نوریب  اهزغم  زا  دوخ  لمع  اب  ار  نافلاخم  مومـسم  تاغیلبت  تابوسر 
. ددرگ نشور  اًلماک  اهنآ  نتشاد » شخبیدازآ  هزرابم  هبنج   » يدراوم رد  ای  و  یعافد » ياههبنج   » ات مییامن 

نانمـشد ناراکهبت و  تنوشخ  اهییوگروز و  ربارب  رد  میلـست  ینعم  هب  تنوشخ  هب  لسوت  مدع  قفر و  فاطعنا و  شمرن و  دوشن ؛ هابتـشا  زاب 
صخشم ار  اهریـسم  حتف  هروس  هیآ 29  رد  ًاحیرـص  نآرق  هک  روطنامه  هکلب  تسین ، نایچرامثتـسا  نارگرامعتـسا و  ماـشآنوخ و  جوجل و 

شمرن دیاب  ناتـسود  ربارب  رد  درک و  ذاختا  دیدش  یـشور  دیاب  محریب ، نانمـشد  ربارب  رد  ْمُهَْنَیب ) ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِشا   ) تسا هتخاس 
زین اجنیا  دـشابن ، نایم  رد  نانآ  هیحان  زا  يدـیدج  تابرـض  لامتحا  ناـنآ  رب  يزوریپ  زا  سپ  هک  ینانمـشد  ربارب  رد  نینچمه  و  داد ، ناـشن 

. تسا شمرن  ياج 
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اهلد ریخست  هار  - 9

هراشا

نارگید  لد  رد  ام  ياهزردنا  هک  مینکهچ  * 
؟ دتفا رثؤم 

؟ يرگشاخرپ ای  مینک  تقیقح » ییوجیپ  * »
: اهلد ریخست  رد  رثؤم  لماوع  * 

ءارم لادج و  ای  ثحب  رد  یبلط  قوفت  - 1
یهاوخدوخ  كرت  - 2

تبثم  فطاوع  نتخیگنارب  - 3
دوخ راتفگ  هب  نامیا  - 4

هدنیوگ  ياوقت  رثا  - 5
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اهلد ریخست  هار 

؟ دتفا رثؤم  نارگید  لد  رد  ام  نانخس  یلک  روطب  اهزردنا و  اهدنپ و  هک  مینک  هچ 

تمـسق نیا  رد  تساهنآ  دامتعا  بلج  نارگید و  رد  ذوفن  نآ  هجیتن  لقا  ای ال  فدـه  هک  تسا  یـشخب  یعامتجا » قـالخا   » بعـش زا  یکی 
ثحب دروم  ندوب  تلیضف  رظنهطقن  زا  ار  اهنآ  ًافرص  صاخ  هجیتن  نیا  هب  هجوت  نودب  ًابلاغ  قالخا  ياملع  هک  دوشیم  هدید  يدایز  تافص 

. دناهداد رارق 
هلمج زا  و  يرکف » ناربهر   » يارب ًاصوصخم  تسا  یناور  ياهیراکهزیر  زا  ّولمم  رادهنماد و  رایـسب  ًاقافتا  هک  یعامتجا  قالخا  زا  هبعـش  نیا 

دوخ یحالصا  صاخ  ياهششوک  تامولعم و  زا  ار  رظن  دروم  یتیبرت  ياهفده  زگره  دنناوتیمن  نآ  نودب  دراد و  ار  موزل  تیاهن  ناغلبم » »
. دنوشب تسکش  اب  هجاوم  تسا  نکمم  دوخ  ياهشالت  رد  دنریگب و 

رـسب اوزنا  رد  ار  يرمع  یعامتجا  قـالخا  زا  تمـسق  نیا  هب  ییانـشآ  مدـع  رثا  رب  يدنمـشناد  تلیـضف و  اـب  دارفا  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب 
تیقفوم  دناهتسناوتاهنآ  هن  و  دنربب ، ياهرهب  اهنآ  مولع  راکفا و  زا  دناهتسناوت  مدرم  هن  دناهدرب ،

اهلد ریخست  هار  - 9www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


228 ص :
. دننک ادیپ  عامتجا  رد  ياهتسیاش 

. دناهتفای عامتجا  رد  دوخ  یعقاو  یگتسیاش  نازیم  زا  شیب  یتاماقم  لوصا ، نیا  نتسب  راکب  ییانشآ و  رثا  رب  یتلیضفمک  دارفا  سکعب 
زا یموهوم  لماوع  ندرگ  هب  ار  یعامتجا  ياهششوک  اهشالت و  رد  تیقفوم  مدع  هانگ  یهاگ  هک  دوشیم  ببـس  قیاقح  نیا  هب  هجوت  مدع 

میهاوخ رتکیدزن  رایسب  تقیقح  هب  مینک  ریسفت  لوصا » نیا  هب  ییانـشآ   » ینعم هب  ار  سناش  رگا  عقاو  رد  دنزادنیب و  فداصت  سناش و  لیبق 
. دوب

: دسریم رظن  هب  مزال  هتکن  دنچ  رکذ  زیچ  ره  زا  لبق  اجنیا  رد  لاحره  هب 
نارگید رد  ذوفن  بجوم  هک  یحیحـص  لوصا  زا  تروص  ره  هب  دیاب  دراد  عامتجا  اب  ینتـسسگان  دـنویپ  ناسنا  یگدـنز  هکنیا  مکح  هب  - 1

. دنک بلج  تسا  یعمجهتسد  یگدنز  يارب  ییاهن  ضرغ  هک  دوخ  اب  يراکمه  هب  ار  اهنآ  هجوت  دناوتب  ات  دشاب  هاگآ  دوشیم 
اب هجاوم  لوصا  نیا  نتـسب  راکب  هجوت و  نودـب  دنتـسین و  زاینیب  نآ  زا  عاـمتجا  یلاـع  دارفا  یتح  دـنناسکی و  تمـسق  نیا  رد  دارفا  مومع 

دنراد هدهع  هب  ار  یگرزب  ای  کچوک  عمج  يربهر  هفیظو  احنا  زا  يوحن  هب  نایم  نیا  رد  هک  یناسک  اهتنم  دش ، دنهاوخ  یگرزب  تالکشم 
مدرم ناج  حور و  قامعا  ایاوز و  رد  دـیاب  هک  ینید  ناغلبم  یناحور و  ناربهر  دـننکیم و  تمـسق  نیا  هب  زاین  ساسحا  يرتزراب  لکـش  هب 

. دندنمزاین نآ  هب  رتشیب  همه  زا  دنیامن  ذوفن 
. نیعم هتسد  هب  صوصخم  یفنص و  هبنج  هن  دراد  یمومع  هبنج  اًلماک  یعامتجا  قالخا  زا  شخب  نیا  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  نیاربانب 

تسانیا  دراد  ار  موزل  لامک  اجنیا  رد  نآ  هب  هجوت  هک  یمهم  عوضوم  - 2
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ای عوضوم و  ره  رد  راـکنا  لـباق  ریغ  يوـق و  تالالدتـسا  رب  ییانـشآ  قـیرط  زا  اـهنت  نارگید  راـکفا  رد  ذوـفن  هار  مینک  روـصت  اـم  رگا  هک 

اهنت دشاب  یقطنم  يوق و  ردق  ره  لالدتسا  اریز  دوب ، میهاوخ  هابتشا  رد  تخس  تسا ، رظن  دروم  روما  بیاعم  نساحم و  رکذ  رد  یفاکـشوم 
نآ رد  ذوفن  هک  تسا  هاگآهمین »  » ای هاگآدوخان »  » هلحرم حور  مهم  شخب  هک  یلاح  رد  دراد  راک  رـس و  ناسنا  حور  هاگآدوخ »  » شخب اب 
اقلا لوصا  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  یفاک  وحن  هب  یعقوم  ًابلاغ  یلالدتـسا  قرط  یتح  تسین (1) . نکمم  لالدتسا  قیرط  زا  اهنت 
رکف لقع و  عانقا  اب  تسا  مزال  ربهر  کی  يارب  رظن  دروم  دارفا  فرط  زا  هک  یتیمیمـص  نآ  زگره  رگید  يوس  زا  وس ؛ کـی  زا  نیا  ددرگ ،

. دیامن بسک  يربهر  ياربار  مزال  دنویپ  ات  دنک  جیسب  دوخ  فادها  يوس  هب  ار  اهنآ  فطاوع  دیاب  هکلب  ددرگیمن  لصاح  اهنآ 

: دناهدش لئاق  فلتخم  هلحرم  هس  ناسنا  نهذ  يارب  ناسناشناور  - 1
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اهنآ ياهورین  نانآ  رکف  رد  ذوفن  اب  میزادنا و  راکب  دوخ  یـصخش  عفانم  هار  رد  ار  نارگید  هک  دشاب  نیا  رطاخب  رگا  اهثحب  زا  هدافتـسا  - 3

فدـه کی  قیرط  رد  اهورین  نتخاس  گنهامه  رطاخب  رگا  اما  دوب ؛ دـهاوخ  رامعتـسا  زا  ینـشور  هنومن  مومذـم و  ًاملـسم  میرب ، اـمغیهب  ار 
. دشابیم حیحص  يربهر  کی  نیتسخن  طیارش  زا  حودمم و  دریگ ، تروص  درف  تیبرت  حالصا و  رطاخب  ای  یعامتجا و  یلاع 

. دشابیم نآ  زا  تشادرب  هجیتن و  رد  توافت  اهنت  تسا ، ناسکی  اجهمه  رد  ًابیرقت  یقالخا  لوصا  نیا  ندربراکب  لمع و  زرط  نیاربانب 
یلک روطب  ناسنا  حور  يایاوز  هب  دورو  يواکناور و  یسانشناور و  لوصا  هب  ییانـشآ  یهاگآ و  زیچ  ره  زا  لبق  نارگید  رد  ذوفن  يارب  - 4

هکنیا امک  دنتـسه ، انـشآ  شیب  مک و  لوصا  نیا  هب  یـصاخ  ياهقوذ  نتـشاد  اب  ًاـتاذ  یـضعب  تسا . مزـال  صوصخب  رظن  دروم  درف  حور  و 
دنریگارف و سرد  ناونعب  ار  لوصا  نیا  دـنراچان  دارفا  زا  يرایـسب  یلو  دـناهدش ، هاگآ  نآ  زا  ًاجیردـت  هبرجت ، جایتحا و  رثا  رب  زین  ياهدـع 

. دنرب راکب 
یفاک یهاگآ  هنیمز  نیا  رد  یملع  رظن  زا  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسین ، یفاک  نارگید  رد  ذوفن  ریثأت و  قرط  هب  ییانشآ  اهنت  دوشن ، هابتشا  - 5
هکلم  » تروصب دیاب  ینعی  دراد  یفاک  یگدامآ  نیرمت و  هب  زاین  لوصا  نیا  نتـسب  راکب  دندنب ، راکب  تسرد  ار  اهنآ  دنناوتیمن  یلو  دنراد 

. تفرگ شخبتیاضر  هجیتن  نآ  زا  ناوتب  ات  دیآرد  یقالخا »
یبوخب مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ًاصوصخم  ادـخ  گرزب  ناربمغیپ  لاح  حرـش  هعلاطم  زا  - 6

ناراوگرزب  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا 
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231 ص :
نیا يارب  یگرزب  قشمرـس  دوخ  دـندرکیم و  هدافتـسا  لوصا  نیا  زا  يرایـسب  زا  دوخ  یتـیبرت  یغیلبت و  فادـها  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب 

. دندوب یعامتجا  هلضاف  قالخا  زا  تمسق 
لیم ياهدع  دندومنیم ، بذج  بلج و  دوخ  یلاع  تامیلعت  دوخ و  يوس  هب  ار  اهنآ  تعرـس  هب  هک  هدوب  نانچ  مدرم  اب  نانآ  دروخرب  زرط 
راکب نارگید  اب  دروخرب  رد  ار  اهنآ  شور  ّتنـس و  مه  اـم  رگا  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  دـنهدب  زاـجعا  گـنر  روما  نیا  همه  هب  دـنراد 

. مینک ذوفن  ناشناور  قامعا  رد  میراذگب و  ریثأت  اهنآ  رد  میناوتیم  تعرس  هب  میدنب 
: دیوگیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمغیپ  هرابرد  نآرق 

ْمَُکل (1) ٍْریَخ  ُنُذا  ُْلق  ٌنُذا  َوُه  َنُولوُقَیَو 
. تسامش عفن  هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  وگب : تسا ، يروابشوخ  مدآ  وا  دنیوگیم :

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
(2)( َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَالِْبلَْقلا  َظِیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 

. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنس  نشخ و  رگا  و  يدش ! نابرهم )  ) مرن و مدرم   ) نانآ ربارب  رد  یهلا  تمحر  ِتکرب )  ) هب
: دیامرفیم زاب 

ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 

هیآ 61. ( 9 هبوت ( هروس  - 1

هیآ 159. ( 3 نارمع ( لآ  هروس  - 2
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232 ص :
ٌمیِحَر (1) ٌفُوئَر  َنِینِمْؤُْملِاب 

، نانمؤم هب  تبـسن  دراد و  امـش  تیادـه  رب  رارـصا  تسا و  تخـس  وا  رب  امـش  ياهجنر  هک  دـمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی ، هب 
. تسا نابرهم  فوئر و 

دامتعا مدع  زاربا  تهجیب  نتـشاذگ و  نارگید  ياههتفگ  هب  مارتحا  ینعی  ندوب  روابشوخ ) « ) نُذا  » هک دید  میهاوخ  ًادعب  ادخ  تساوخ  هب 
هچ ندومن  یقلت  دوخ  لکـشم  ار  اهنآ  تالکـشم  نارگید و  قح  رد  يزوسلد  ینابرهم و  تمیالم و  شمرن و  نینچمهو  ندومنن ، ناـنآ  هب 

. دراد نارگید  راکفا  رد  ذوفن  رد  یقیمع  رثا 
يراـک يارب  ار  وا  یـسک  رگا  و  درکیم ، مالـس  هب  زاـغآ  هشیمه  : » میناوخیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  هریـس  رد  نینچمه 

هب مادـقا  يو  ات  درکیمن  اهر  ار  وا  دادیم  یـسک  تسد  هب  تسد  هک  یماگنه  و  ددرگ ، فرـصنم  يو  اـت  درکیم  ربص  وا  دومنیم  لـطعم 
رب هک  یتروصب  ناراـی  عـمج  ناـیم  رد  زگره  و  دزیم ، ادـص  برع ) دزن  اـهمان  نیرتـهب  « ) هینک  » هب ار  ناـکدوک  یتـح  دارفا  دـنک ، ییادـج 

(2) ...« تسشنیمن دشاب  هتشاد  يرترب  نارگید 
. دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهثحب  رد  ادخ  تساوخب  زین  نارگید  نداد  رارق  ریثأت  تحت  يارب  یقالخا  روما  نیا  زا  کیره  رثا 

هب ندیسر  يارب  حیحـص  ریغ  قرط  لئاسو و  زا  دیابن  زگره  یفده - یعامتجا و  ياهثحب  همه  دننام  ثحب - نیا  رد  هک  تسادیپ  هتفگان  - 7
هداد  هئارا  دیاب  یقرط  اهنت  نیاربانب  دومن ، هدافتسا  تسا ، نارگید  رد  ذوفن  هک  دوصقم ،

هیآ 128. ( 9 هبوت ( هروس  - 1

هیآ 128. ( 9 هبوت ( هروس  - 2
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233 ص :
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  یحیحص  فده  هب  لین  روظنم  هب  مه  دشاب و  حیحص  دوخ  مه  هک  دوش 

؟ لادج يرگشاخرپ و  ای  مینک  تقیقح  ییوجیپ 

؟ میریگیمن هجیتن  دوخ  تاثحابم  زا  ارچ 

: میاهتفایرد ًارارک  نارگید  اب  هثحابم  ماگنه  هب  همه  ار  ریز  روما 
ام هدـیقع  هب  هک  یلاح  رد  میاهدرواین  تسدـب  تارکاذـم  تفرـشیپ  رد  یتیقفوم  هنوگ  چـیه  وگتفگ  اـهتعاس  زا  سپ  هک  میاهدـید  داـیز  - 1

. تسا هدز  زابرس  نآ  نتفریذپ  زا  فرط  یلو  هدوب ، لوبق  لباق  حضاو و  اًلماک  بلطم 
! تسا هدش  رتبصعتم  رتخسار و  دوخ  هدیقع  رد  ناوارف  تاثحابم  زا  سپ  ام  فرط  هک  هدش  هدید  رایسب  - 2

میرادن و فرط  هب  تبسن  ار  هتشذگ  تیمیمص  افص و  نآ  دوخ  لد  رد  هک  مینکیم  ساسحا  ینالوط  هثحابم  زا  سپ  هک  دوشیم  رایسب  - 3
! مینکیم ساسحا  یلیلدیب  ترفن  هنیک و  وا  هب  تبسن 

کی ای  هدیقع  کی  تابثا  هار  رد  هک  یناوارف  ياهورین  زا  هک  دـهدیم  ناشن  یـسایس  ياهبتکم  یبهذـم و  تاشقانم  تاثحابم و  خـیرات  - 4
. تسا هدش  هتفرگ  هرهب  مک  رایسب  هدش  هیهت  ناوارف  ياههنیزه  تامحز و  اب  دایز  ياهباتک  هتفر و  راکب  بتکم 

ای دارفا و  ندش  زیوالگ  یهاگ  اهعازن و  هب  رجنم  هدـیدرگ  زاغآ  هنامیمـص  طیحم  کی  رد  هک  یملع  تارکاذـم  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  - 5
اهنآ حرج  برض و 
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234 ص :
ناوتیمن يرگید  هلیـسوب  ار  یکی  زگره  درادـن و  دوجو  ياهطبار  هنوگچیه  یملع » ثحب   » و حرج » برـض و   » نایم ًارهاظ  هکنیا  اـب  هدـش 

! دومن تباث 
هتفرن و بلطم  نآ  راب  ریز  لاح  نیا  اب  اما  هدش ، تکاس  هتـشادن و  ام  دنمورین  قطنم  ربارب  رد  یخـساپ  لباقم ، فرط  هک  میاهدید  رایـسب  - 6

! دراد رفنت  نآ  زا  ای  تسین و  عضاخ  نآ  ربارب  رد 
اهـشیامزآ و رد  شیب  مک و  دـنراد  راکورـس  نآ  ریغ  یـسایس و  یعاـمتجا ، یملع ، تاـثحابم  اـب  هک  دارفا  بلاـغ  هک  تسا  یقیاـقح  اـهنیا 

. دشابیم تقد  لباق  رایسب  دنباییمرد و  ار  نآ  یگدنز  ياهدادیور 
هتفرگ تروـص  فـیرح  رب  يزوریپ  هبلغ و  رطاـخب  هکلب  هدوـبن ، تقیقح  زا  ییوـجیپ  روـظنم  هب  اـهثحب  نیا  هکنیا  يارب  تسا ؟ نـینچ  ارچ 

. دنشابیم یکی  رهاظ  رد  هچرگا  تسا  رایسب  قرف  ودنیا  نایم  و  تسا ،
یمیلعت ینعی  دنریگب ، وا  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  دنهدب ، درادن  هک  یـسک  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  تقیقح ، ییوجیپ  قیقحت و  زا  فدـه 

رورغ و راختفا و  هک  تسا  نیا  یقطنم  رهاظ  هب  ياهلادج  تارجاشم و  فده  اما  دننکشب ؛ مهرد  ار  وا  تیـصخش  هکنیا  نودب  دنهدب  وا  هب 
مهم نادنچ  عقاو  رد  ای  وا  رظن  رد  دیاش  هک  يزیچ  نداد  میلعت  ربارب  رد  دنزاس ، رادهحیرج  ار  وا  فطاوع  دـنریگب و  فرط  زا  ار  تیـصخش 

. دشابن بلاج  و 
: دنیوگیم ناسانشناور  اذل  دشاب ، رفنتم  نآ  زا  دهد و  ناشن  تمواقم  نآ  ربارب  رد  رگا  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب 

. دروآ میهاوخن  تسدب  ار  وا  هنامیمص  تقفاوم  زگره  یلو  درک  بوکنم  ار  یسک  لادج  هرجاشم و  اب  تسا  نکمم  - 1
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235 ص :
. دومن دعاقتم  ناوتیمن  لادج  تروصب  قطنم و  هوق  هب  ار  ینادان  زگره  - 2

ریبعت هب  عاـفد و  موجه و  اـی  شکمـشک  تروصب  هک  ییاـهثحب  اـًلوصا  تسا ، ثحب  زا  زارتحا  ثحب ، رد  يزوریپ  يارب  هلیـسو  نیرتـهب  - 3
مینیبیم هکنیا  دراذـگب و  دوخ  زا  دارفا  ینطاب  تقفاوم  بلج  رد  ياهظحـالم  لـباق  رثا  تسا  نکمم  رتمک  دـیآیمرد  ثحب » رج و   » يداـع

هب یبلطم  نتخومآ  ربارب  رد  هنرگ  و  دنیبیم ؛ رطخ  رد  ار  دوخ  نوؤش  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  هناشن  دهدیم  جرخ  هب  تمواقم  لباقم  فرط 
. درادن ینعم  نداد  ناشن  یفنم  تمواقم  یسک 

: دشاب هتفرگ  تروص  ریز  قرط  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  درادیماو  تمواقم  هب  دنکیم و  کیرحت  ار  فرط  هک  ییاهثحب 
اب يدحا  تسین ، هنالقاع  تسین ، یقطنم  چیه  امـش  رظن  دوش : هتفگ  هکنیا  لثم  دـشاب ، وا  دـیاقع  ای  فرط  ریقحت  اب  هتخیمآ  هک  ییاهثحب  - 1

!... تسا بیجع  ای  تسا و  رود  نخس  نیا  امش  لثم  زا  دشابیمن ، قفاوم  نآ 
(. دنتسه دیقم  رگیدکی  زا  ًابلاغ  مدرم  و   ) دشاب دیقم  يو  زا  فرط  هک  دریگ  تروص  یثلاث  درف  ربارب  رد  هک  ییاهثحب  - 2

هرابرد شدوخ  لقاال  ای  ددرگن و  بوسحم  وا  درگاش  ثحب ، فرط  هک  یتروص  رد  دشاب  هتشاد  میلعت  تروص  نآ  يادا  زرط  هک  یثحب  - 3
. درادن لوبق  ار  یعضو  نینچ  دوخ 

. دبوکب ار  لباقم  فرط  یبلط » يرترب   » حور دشاب و  هدنیوگ  مدقت  يرترب و  هناشن  نآ  رد  يزوریپ  هک  یثحب  - 4
ای فرط ، زورما  ای  هتشذگ  لامعا  زا  یضعب  هئطخت  نآ  موهفم  هک  یثحب  - 5

؟ لادج يرگشاخرپ و  ای  مینک  تقیقح  www.Ghaemiyeh.comییوجیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


236 ص :
. دشاب وا  هقالع  دروم  دارفا  ای  ناتسود  ناکیدزن و  زا  یکی 

. تسا هدرک  ادیپ  تلاصا  وا  يارب  هدش و  وا  راکفا  يانبریز  ءزج  نآ  دننام  ردام و  ردپ و  ای  طیحم  نیقلت  رثا  رب  هک  یثحب  - 6
ییاههار زا  دیاب  هکلب  دومن  هدافتـسا  لوادتم  یثحب  ياههویـش  زا  دـیابن  زگره  لباقم ، فرط  حور  رکف و  رد  ذوفن  يارب  دراوم  نیا  مامت  رد 

. دشاب رودهب  ثحب  رج و  زا  ًاقلطم  هک  دوش  هدافتسا 

اهلد ریخست  رد  رثؤم  لماوع 

ءارم لادج و  ای  ثحب  رد  یبلط  قوفت  - 1

هبنج هک  ییاـهثحب  زا  تسا و  هدـش  عـالطامک  لـهاج و  دارفا  اـب  ًاـصوصخم  مدرم  اـب  ثحب  هوـحن  يور  يداـیز  تقد  مالـسا  تاـمیلعت  رد 
هدـش يریگولج  ثحب  قلطم  زا  دراوم  یـضعب  رد  یتـح  تسا ، هدـش  یهن  ءارم » لادـج و   » ناونع تحت  تسین  نآ  رد  تقیقح » ییوجیپ  »

. تسا
: دیوگیم دیجم  نآرق 

ُنَسْحا (1) َیِه  ِیتَّلِاب  ّالا  ِباتِْکلا  َلْها  اُولِداُجت  الَو 
. دینکن هلداجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یشور  هب  زج  باتک  لها  اب 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
ُنَسْحا (2) َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو 

هیآ 46. ( 29 توبکنع ( هروس  - 1

هیآ 125. ( 16 لحن ( هروس  - 2

اهلد ریخست  رد  رثؤم  www.Ghaemiyeh.comلماوع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


237 ص :
! نک هرظانم  لالدتسا و  تسا ، رتوکین  هک  یشور  هب  اهنآ  اب  و 

ییاهثحب ناـمه  ُنَسْحا » َیِه  ِیتَّلا   » زا روظنم  تسا و  هدـش  یهن  دـشاب  هتـشادن  نسحا »  » و وکین » هویـش   » ناونع هک  ییاـهثحب  هیآ  ود  نیا  رد 
. دیامنیمن داجیا  فرط  رد  یفنم  ای  ءوس  رثا  هنوگچیه  تسا و  تفوطع  بدا و  تبحم و  اب  هتخیمآ  دراد و  يزوسلد  هبنج  هک  تسا 

یلکب نافلاخم  ياهیرگشاخرپ  ربارب  رد  هک  دهدیم  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  ًامـسر  دنوادخ  دراوم  ياهراپ  رد  یتح 
: دوشن تسا - تجاجل  لادج و  شماجنارس  هک  یثحب  ثحب - دراو  ًاقلطم  دنک و  رایتخا  توکس 

َنُولَمْعَت (1) اِمب  ُمَلْعا  ُهَّللا  ِلُقَف  َكُولَداج  ْناَو 
. تسا رتهاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  ادخ  وگب : دنزیخرب ، لادج  هب  وت  اب  نانآ  رگا  و 

زا درادیمرب  هدرپ  یناور  تاکن  هلـسلس  کی  يور  زا  هک  یفیطل  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  هدیـسر ، هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  هک  یثیداـحا  رد 
: تسا هدش  یهن  راک  نیا 

(2)« ُُهتَْنِتف ُنَمُْؤت  الَو  ُُهتَمْکِح  ُمَهُْفت  ُهَّناَف ال  َءارِْملا  اُورَذ  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاق  - 1
! تسین ینمیا  نآ  هنتف  زا  دوشیمن و  هدیمهف  نآ  تمکح  اریز  دیزیهرپب  هلداجم  زا 
َءارِْملا َعَدَی  یّتَح  ِنامیْالا  َۀَقیِقَح  ٌْدبَع  ُلِمْکَتْسَی  ال  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاقَو  - 2

هیآ 68. ( 22 جح ( هروس  - 1

.138 راونالا 2 / راحب  یسلجم ، - 2
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238 ص :
(1)« ًاّقُِحم َناک  ْناَو 

. دشاب وا  اب  قح  دنچره  دیامن  لادج  كرت  هکنیا  رگم  دنکیمن  لیمکت  ار  نامیا  تقیقح  سکچیه 
(2)« َةَوادَْعلا ِناوْخْالا  َْنَیب  ُجِّیَُهی  َوُهَو  ٌۀَعَْفنَم  ِهِیف  ْتَْسَیل  ُهَّناَف  َءارِْملاَو  َكاّیا  َّیَُنب  ای  : » ِِهْنبِال َدُواد  ُْنب  ُناْمیَلُس  َلاق  - 3

. دزیگنایمرب ناردارب  نیب  ار  ینمشد  شتآ  تسین و  نآ  رد  يدوس  اریز  زیهرپب  لادج  زا  مرسپ ! تفگ : شرسپ  هب  دواد  نب  نامیلس 
(3)« َلَدَْجلا اُوتوا  اَّلا  ِْهیَلَع  اُوناک  ًيدُه  َدَْعب  ٌمْوَق  َّلَض  ام  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  - 4

دنوشدراو لدج  هار  زا  هکنیا  رگم  دنوشیمن  هارمگ  یبایهار  زا  سپ  یتلم  چیه 
(4)« َءاخْالا ُدِسُْفتَو  َْتلَعَف  اذا  َءاهَفُّسلا  َکِسْفَِنب  يِْرُغت  َکَّناَف  َءارِْملاَو  َكاّیا  ُْلیَمُک ! ای  : » مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِما  ْنَع  - 5

. يزاسیم دوبان  ار  يردارب  یناروشیم و  دوخ  ّدض  رب  ار  نالهاج  دوخ  تسد  هب  هک  زیهرپب  ءارم  زا  لیمک ! يا 
: هک دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  هتفرگ و  رارق  قیقد  یسررب  دروم  يرگشاخرپ  لادج و  هب  هتخیمآ  ياهثحب  ءوس  راثآ  الاب  تایاور  رد 

تیاور 53. كردم ، نامه  - 1

.134 راونالا 14 / راحب  یسلجم ، - 2

.47 هجام 1 / نبا  ننس  هجام ، نبا  - 3

تیاور 1. ، 270 راونالا 77 / راحب  یسلجم ، - 4
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239 ص :
تمواـقم هب  ار  وا  فرط ، فـطاوع  ندوـمن  رادهـحیرج  اـب  نوـچ   ) ددرگیمن دـیاع  ياهجیتـن  نآ  زا  تـسا و  هدوـهیب  ثـحب  رد  لادـج  - 1

(. درادیماو
عوضخ میلـست و  نآ  حور  هک  نامیا  اب  ربک  زگره  تسا و  یبلط  قوفت  ربک و  هناشن  لادـج  اریز   ) تسین راگزاس  لماک  نامیا  اب  لادـج  - 2

(. درادن شزاس  تسا  قح  ربارب  رد 
ریگتخـس ساـسح و  شتیـصخش  نتـسکش  مه  رد  ربارب  رد  سکره  اریز   ) تسا ینمـشد  توادـع و  بلج  هنتف و  زورب  بجوـم  لادـج  - 3

(. تسا
(. دناشوپیم ار  قح  هرهچ  نآ  اب  دزیگنایمرب و  ار  بصعت  یهاوخدوخ و  تجاجل و  سح  نوچ   ) تسا یهارمگ  بجوم  لادج  - 4

اریز  ) دزاسیم روسج  وا  ربارب  رد  دـنکیم و  قیوشت  ناسنا  تیـصخش  میرح  نتـسکش  هب  ار  اـهنآ  دریگ  تروص  لاّـهُج  اـب  رگا  لادـج  - 5
(. درک دنهاوخ  شومارف  دنرمشیم  مرتحم  نادنمشناد ، ربارب  رد  يداع  لاح  رد  هک  ار  یمیرح  دننیبب  رطخ  رد  ار  دوخ  تیثیح  هک  یماگنه 

لادج همـصاخم و  يرگـشاخرپ و  هبنج  هک  ییاهوگتفگ  ثحب و  زا  هک  دهدیم  روتـسد  مالـسا  گرزب ، تارطخ  نیا  همه  زا  ییاهر  يارب 
. ددرگن هدافتسا  قیرط  نیا  زا  زین  قح  تابثا  يارب  یتح  دنزیهرپب ، دراد 

« ءارم  » و لادج »  » ینعم
. تسا هدمآ  تموصخ  تدش  ینعم  هب  لدج »  » و همصاخم ، ینعم  هب  تغل  رد  لادج » »

هب  هدش  حیرصت  هغّللا » سوماق   » رد هک  نانچنآ  لصا  رد  ءارم »  » اما و 
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240 ص :
. تسا هدمآ  ناتسپ  زا  ریش  نتفرگ  ینعم 

رتعیسو ینعم  هب  نآ  بسانت  هب  سپـس  ریـش و  ندیـشود  ینعم  هب  لصا  رد  يرم »  » هک دیآیمرب  نینچ  نییوغل  زا  رگید  یـضعب  تارابع  زا  و 
هملک نیا  دـیامن  جارختـسا  ار  يرگید  روظنم  دـهاوخیم  سکره  زین  لدـج  ثحب و  رد  هک  اجنآ  زا  هدـش و  قالطا  جارختـسا  قلطم  ینعی 

. تسا تبسانم  نیمه  هب  زین  دیدرت  کش و  رب  قالطا  ددرگیم و  قالطا  تارامم ) هلعافم  باب  تروصب  )
: دناهدراذگ ییاهقرف  ود  نیا  نایم  یهاگ  یلو  تسین  ءارم »  » و لادج »  » نایم يدایز  قرف  يوغل  رظن  زا  هتفر  مهيور 

. دوشیم ماجنا  لباقم  فرط  ریقحت  روظنم  هب  لادج »  » اما تسا ، لامک  لضف و  راهظا  يارب  ءارم » - » 1
. تسا نآ  زا  معا  ءارم »  » و یملع ، لئاسم  رد  لادج » - » 2

.(1) دراد یعفادت  هبنج  ءارم »  » یلو دوشیم ، هتفگ  ثحب  رد  یضرعت  ییادتبا و  تالمح  هب  لادج » - » 3

یهاوخدوخ كرت  - 2

« وا هب  بستنم  يرکف   » ناونعب ار  قیاقح  هک  دـشاب  هتـشاد  رارـصا  دـیابن  زگره  دـنک  ذوفن  نارگید  راـکفا  حور و  رد  دـهاوخیم  هک  یـسک 
. دینک تقد  دومن ؛ وگزاب  فرط  رکف  تروصب  یتح  قلطم و  روطب  ار  قیاقح  دیشوک  دیاب  سکعب  هکلب  دنریذپب 

.399 راونالا 73 / راحب  یسلجم ، همالع  - 1
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241 ص :
یکی دروم  ود  ره  رد  هقالع  قشع و  لـیلد  دزرویم و  قشع  دوخ - یمـسج  نادـنزرف  دـننام  دوخ - دولوم  راـکفا  هب  سکره  مینادیم  اریز 

نیرترادهشیر هک  تسا  تاذ  هب  قشع  زا  یعاعـش  اهنآ  هب  قشع  دنوشیم و  بوسحم  وا  دوجو  زا  ییزج  وا  نادـنزرف  دـننام  وا  راکفا  تسا ،
هقالع دنناوتیمن  ًاعبط  دناهناگیب و  ناسنا  هب  تبسن  نارگید ، نادنزرف  نوچمه  نارگید ، راکفا  سکعب ، و  دهدیم ؛ لیکـشت  ار  ناسنا  زیارغ 

. دنزیگنایمرب زین  ار  وا  تباقر  سح  یهاگ  تسا - لهس  دننک - بلج  دوخ  هب  ار  وا 
و لقع »  » اریز تسا  رتاراوگ  رتناسآ و  رایـسب  وا  يارب  دـشاب  ناسنا  دوخ  رکف  ریـسم  زا  اهنآ  هب  لوصو  هار  هک  ییاهتیعقاو  نتفریذـپ  نیاربانب 

دندرگ وا  ناج  طیحم  دراو  هناگیب  دوجوم  کی  لکـش  هب  هک  یتروص  رد  سکعب  دـنوشیم و  عقاو  تهج  کی  رد  دراوم  نیا  رد  هفطاع » »
لقع تسا ، هفطاع  يزوریپ  صاخشا  رتشیب  رد  نآ  هجیتن  هک  یشکمشک  دهد ، يور  وا  هفطاع »  » و لقع »  » نایم یشکمشک  داضت و  اسب  هچ 

دهاوخیم نآ  نتفریذـپ  زا  دـنادیم و  يرگید  هب  قلعتم  هناگیب و  ار  نآ  هفطاع  اما  دریذـپب ، شندوب  حیحـص  رطاخب  ار  رکف  نآ  دـهاوخیم 
. دنک يراددوخ 

فرط دراد  یعناـم  هچ  ثحب ، رد  یـصخش  يزوریپ  هن  دـشاب ، تقیقح  ییوجیپ  یتسار  اـم  روظنم  رگا  دراد ، ترورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ 
ًامتح میشاب  هتشاد  رارـصا  دیاب  ارچ  تسا ، رکف »  » لصا لوبق  ام  روظنم  رگا  تسوا !؟ دوخ  زا  نآ  لیمکت  ای  رکف  لصا  هک  دنک  روصت  نینچ 

!؟ ددرگ عقاو  لوبق  دروم  ام » رکف   » ناونعب
دهدیمناشن یبوخب  هتفرگ  تروص  دارفا  يور  هک  یناوارف  ياهشیامزآ 
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242 ص :
فده نیا  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  تسا . هتـشاد  هارمه  هب  یناشخرد  يزوریپ  نارگید  راکفا  رد  ذوفن  يارب  ًابلاغ  شور  نیا  زا  هدافتـسا  هک 

: تسب راکب  ار  ریز  لوصا  دیاب 
هدنیوگ شقن  دیاب  تقیقح  رد  ینعی  دبایرد ، هدنیوگ  ییامنهار  اب  فرط  دوخ  ار  هیقب  دوش و  هتفگ  بلطم  زا  یتمـسق  دومن  یعـس  دیاب  - 1

. لقتسم داجیا  شقن  هن  دشاب ، لباقم  فرط  ینورد  ياهدادعتسا  ندیناسر  رمث  هب  يرکف و  يربهر  شقن 
میمـصت مکح  رد  هک  ییاهن  خساپ  ددرگ و  حرط  هعلاطم  دروم  ياهثحب  تروصب  بلاطم  اهلاؤس  اهماهفتـسا و  رکذ  اب  دومن  یعـس  دـیاب  - 2

. دشاب لباقم  فرط  اب  تسا  هلأسم  يور  ییاهن 
زارتحا ًادیدش  نآ - لاثما  و  هدرکن » راهظا  ار  رظن  نیا  یـسک  نم  زا  شیپ   » هیبش یتارابع  اب  ًاصوصخم  دوخ - هب  بلاطم  دانتـسا  زا  دـیاب  - 3

. تسج
، تسج دانتـسا  نآ  هب  دش و  روآدای  ًاحیرـص  ار  نآ  دوب  رظن  دروم  بلطم  هب  عجار  فرط  نانخـس  رد  یتاراشا  ای  تاحیرـصت  رگا  دـیاب  - 4
لـیماف و گرزب  داتـسا ، ردـپ ، دـننام  تسوا  مارتحا  هقـالع و  دروم  هک  یـسک  نانخـس  رد  یلو  دـشاب  هدوبن  وا  دوخ  نانخـس  رد  رگا  یتـح 

. دومن يروآدای  ار  نآ  تسا  هدوب  وا ، یمیمص  تسود 
، دندناوخ ش  رحِـس »  » هک دوب  هداعلاقراخ  نانچنآ  مدرم  راکفا  رد  نآ  ذوفن  تسا و  ذفان  رثؤم و  راتفگ  کی  یلاع  لبمـس  هک  دـیجم  نآرق 
زا ییاههلمج  اب  ددنبیم و  راکب  ار  هقیرط  نیمه  ناهبتشم  نافلاخم و  ربارب  رد  دوخ  تالالدتسا  رد  دنکیم و  هدافتسا  شور  نیمه  زا  ًابلاغ 

: لیبق
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243 ص :
ِهَّللا (1) َعَم  ٌهلاَء 

؟ تسادخ اب  يدوبعم  ایآ 
ِهَّللا (2) ُْریَغ  ٌهلا  ْنَم 

؟ تسادخ زا  ریغ  دوبعم  مادک 
ِهَّللا (3) ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه 

؟ تسه ادخ  زج  ياهدننیرفآ  ایآ 
: لیبق نیا  زا  ییاههلمج  نینچمه  و 

(4) اِهب َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرْالا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَفا 
. دننک كرد  نآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  ییاهلد  ات  دندرکن  ریس  نیمز  رد  نانآ  ایآ 

لئاسم لـح  حرط و  رد  اـهنآ  دوخ  نادـجو  زا  دراذـگیم و  ناگدنونـش  هدـهع  هب  ار  ییاـهن  تواـضق  دـنکیم و  حرط  ار  فلتخم  لـئاسم 
. دیوجیم دادمتسا 

تبثم فطاوع  نتخیگنارب  - 3

ود رد  فطاوع  لقع و  هک  دـیاین  شیپ  ییاههنیمز  لئاسم  حرط  رد  هک  دیـشوک  هراومه  دـیاب  دـش  هراشا  زین  قباـس  ثحب  رد  هک  روطناـمه 
دریگ رارق  تمـس  نامه  رد  هکلب  دنامن  توافتیب  لئاسم  حرط  رد  فطاوع  یّتح  هک  دیـشوک  دیاب  سکعب  هکلب  دـنریگ  رارق  داضتم  حانج 

تردق  ات  تسا ، هتفرگ  رارق  لقع  هک 

هیآ 61. ( 27 لمن ( هروس  - 1

هیآ 72. ( 28 صصق ( هروس  - 2

هیآ 3. ( 24 رطاف ( هروس  - 3

هیآ 46. ( 22 جح ( هروس  - 4
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244 ص :
رتشیب ددرگیم - نوزفا  دیشروخ  هبذاج  يورین  اب  ندوب  وسمه  رطاخب  یهاگ  هک  دم  رزج و  رد  هام  هبذاج  تردق  دننامه  ار - لقع  شـشک 

. تسج دادمتسا  فطاوع  نتخیگنارب  يارب  ریز  قرط  زا  دیاب  دوصقم  نیا  هب  لین  يارب  دنک و 
دادمتـسا شفطاوع  نتخیگنارب  يارب  مارتحا  اب  وا  مان  رکذ  زا  دـیاب  تسوا ، يارب  اـههمغن  نیرتنوزوم  هملک و  نیرتعوبطم  سکره  ماـن  - 1

شیپ رد  ار  ناسنا  هک  میراد  زین  تایاور  رد  درک . باختنا  دـیاب  تسوا  مارتحا  بجوم  هقـالع و  دروم  رتشیب  هچنآ  اـهمان  ناـیم  رد  تسج و 
(. تسا برع  دزن  رد  یماسا  نیرتزیمآ  مارتحا  هینک ،  ) (1) درب مان  هینک »  » اب دیاب  وا  يور 

هک یناسک  يارب  یتح  درکیم و  ادـص  مان  نیرتهب  هب  ار  سکره  وا  هک  هدـش  لقن  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تالاح  رد 
. دومرفیم باختنا  یبسانم  هینک  وا  دوخ  دنتشادن  ياهینک 

زیچ ره  زا  شیپ  لمع  نیا  داد . شوگ  دـیاب  اهنآ  نانخـس  هب  تقد  لامک  اب  دـنیوگب و  ار  دوخ  نانخـس  تسخن  داد  لاجم  دارفا  هب  دـیاب  - 2
لئاق تیصخش  مارتحا و  لباقم  فرط  راکفا  يارب  تسه و  زین  زوسلد  هوالعب  تسا ، تقیقح  يوجیپ  یتسار  هب  صخـش  هک  دهدیم  ناشن 

. دراد وا  فطاوع  تبثم  نتخیگنارب  رد  يرثؤم  مهس  روما  نیا  زا  کیره  و  دشابیم ؛
دـیامنیم و دوخ  تالالدتـسا  هدـیقع و  نایب  رد  زکرمتم  زیچ  ره  زا  لبق  ار  دوخ  يورین  مامت  یعیبط  روطب  سکره  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  و 

نیا  شرکف  مامت 

. ةرشعلا ماکحا  باوبا  زا  باب 5 ، دلج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  - 1
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نارگید فرح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هنوگچیه  یعقوم  نینچ  رد  هک  تسا  مّلـسم  دزاـس و  راکـشآ  دراد  دوخ  زغم  رد  ار  هچنآ  هک  تسا 

راخ و زا  رپ  نیمز  رد  هک  دیامنیم  نیا  هب  تسرد  ددرگ ، لماک  هیلخت  وا  هکنآ  زا  شیپ  ام  تالالدتـسا  رکذ  بلاطم و  نایب  نیاربانب  درادن ،
. مینک یناشفارذب  میهاوخب  كاشاخ 

هداـمآ يداـع  درف  کـی  تروصب  دوشیم و  هدوشگ  ناـشبلاطم  رکذ  اـب  هک  دـنراد  ییاههدـقع  دارفا  هک  دوشیم  رایـسب  هتـشذگ  همه  زا  و 
اهنآ هک  میناوخیم  زین  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تـالاح  رد  دـنیآیمرد . قح  فرح  ندـینش 

. دندادیم فرط  هب  نخس  لاجم  اًلماک 
ربمغیپ تالاح  رد  دراد . ییازـسب  مهـس  دارفا  فطاوع  کـیرحت  رد  اـهنآ  زا  نتفگ  نخـس  تسوا و  هقـالع  دروم  هچنآ  هب  قاـیتشا  زاربا  - 3

هچنآ نادنزرف و  رسمه و  یگداوناخ و  لئاسم  زا  دندشیم  اهنت  نارای  زا  یضعب  اب  هک  یهاگ  میناوخیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
. دندرکیم لاؤس  دوب  اهنآ  هقالع  دروم 

هدامآ يو  حور  ات  دومن  داـی  دوخ  بساـنم  تیمها  اـب  نآ  زا  دـش و  روآداـی  دـیاب  ار  فرط  راـتفگ  لوبق  لـباق  اـی  نیـسحت  لـباق  دراوم  - 4
. ددرگ هابتشا  فعض و  طاقن  نتفریذپ 

يارب ناـنآ  يرکف  هنیمز  نتخاـس  هداـمآ  نارگید و  فـطاوع  نتخیگنارب  لـماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  یعقاو ، ینعم  هـب  یلمع ، يزوـسلد  - 5
اًلماک نآ  تالالدتـسا  رگا  یتح  ار  وا  نانخـس  تسا  نکمم  دـننیبب  ياهدـنیوگ  زا  یلمع  يزوسلد  رگا  اهنآ  تسا . یلوصا  لئاسم  شریذـپ 
عفنهب وا  داهنـشیپ  هنوگره  بئاص و  وا  تارظن  هک  دننالوبقب  دوخ  هب  دـننک و  هئطخت  ار  دوخ  مهف  رکف و  دـنریذپب و  دـشابن  نانآ  لوبقدروم 

. دشابیم نانآ 
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زوسلد ار  وا  سکره  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  کی  دشیم  هجاوم  بیجع  لابقتسا  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانخـس  رگا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  رد  یکلهم  هدقع  تروصب  قح  هار  هب  مدرم  زا  یضعب  شیارگ  مدع  هک  اجنآ  ات  دادیم  صیخشت  دوخ  یعقاو 
: درکیم ییامندوخ  ملس  هلآ و 

(1)( اًفَسا ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنا  ْمِهِراثآ  یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 
. دنرواین نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک  كاله  هودنا  مغ و  زا  ار  دوخ  نانآ  لامعا  رطاخب  یهاوخیم  ییوگ 

: میناوخیم ترضح  نآ  هریس  رد  و 
(2)« ِِهتَجاح ِیف  ُهَعَم  َماق  ّالا  ٌۀَما  ْوا  ٌْدبَع  ْوا  ٌّرُح  ٌدَحا  ِهِیتْأَی  الَو  »

. دومنیم کمک  وا  هب  شراک  ماجنا  يارب  تساخیمرب و  وا  هارمه  زینک ، هدرب و  هچ  دازآ و  هچ  دمآیم ، وا  دزن  سکره 
، دیامنن مه  رادهحیرج  لقا  ال  دنکن ، هتخیگنارب  هدنیوگ  عفن  هب  ار  فرط  فطاوع  رگا  هک  دشاب  نانچنآ  دـیاب  تاهابتـشا  يروآدای  زرط  - 6

. داد رکذت  میقتسمریغ  قیرط  زا  ار  تاهابتشا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دیاب  لیلد  نیمه  هب 
نیرتفیطل و زا  یکی  تفرگیمن  تسرد  وضو  هک  يدرمریپ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نداد  وضو  میلعت  فورعم  ناتـساد 

ایآ « »؟ تسا رتهب  دشاب  نینچ  رگا  دینکیمن  رکف  ایآ   » لیبق زا  یتارابع  تسا . میقتسمریغ » شور   » ياههنومن نیرتنشور 

هیآ 6. ( 18 فهک ( هروس  - 1

.226 راونالا 16 / راحب  یسلجم ، - 2
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دناوتیم هک  تسا  یتارابع  همه  اهنیا  دـننام  و  مهدیم » ماجنا  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  راک  یهاـگ  نم   » و مینک »؟ نینچ  هک  تسین  نیا  رتهب 

. ددرگ دیاع  نآ  زا  یلاع  هجیتن  دوش و  روآدای  میقتسم  ریغ  روطب  ار  تاهابتشا 
نینچ زا  ای  دراد  رارصا  تسین  ثحب  یلصا  دروم  هک  یعوضوم  هرابرد  رگا  تخیگنارب و  تهجیب  ار  یسک  تجاجل  سح  دیابن  زگره  - 7
لماک ار  وا  لمع  نیا  دوش ، یگنهامه  حیحص  روطب  نآ  زا  عافد  فیرعت و  ای  داقتنا  رد  وا  اب  دیاب  تفلاخم  ياجب  دنکیم ، داقتنا  یعوضوم 

. دنکیم رتشیب  رکفت  هب  توعد  هدرک و  حالس  علخ 
تخس نآ  يور  دراد و  یفنم  رکفت  اهنآ  عضو  ناناملسم و  هرابرد  وا  مینیبب  مینک و  توعد  مالـسا  يوسب  ار  یـسک  میهاوخیم  ام  رگا  اًلثم 

هتبلا  ) مینک رکذ  ار  یلوصا  تاداقتنا  زا  ياهراپ  هدش  گنهامه  وا  اب  زین  ام  دوخ  هکلب  مینک  عافد  دایز  نیملسم  عضو  زا  دیابن  تسا  هداتـسیا 
. دیسر میهاوخ  هجیتن  هب  رتدوز  ًاملسم  مییامن ، لابند  هتفرگ  ار  دوخ  یلصا  بلطم  سپس  و  طارفا ) يورهدایز و  نودب 

دوخ راتفگ  هب  نامیا  - 4

رد ذوفن  قیرط  رد  هک  تسا  یناور  فیطل  قیقد و  تیعقاو  کـی  ناـیب  تقیقح  رد  دنیـشن » لد  رب  دزیخرب  لد  زا  هک  ینخـس   » فورعم هلمج 
. دومن يرادرب  هرهب  نآ  زا  یساسا  لصا  کی  ناونعب  ناوتیم  نارگید 

نآ هب  هدـنیوگ  نامیا  سایقم  هلیـسوب  اهراتفگ  یبایزرا  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  تسا ، هدـیقع  رکف و  نامجرت  راتفگ  ناـبز و  مینادیم  اریز 
نییعت 
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یتالالدتـسا تردق  يو و  هعلاطم  هلأسم و  نآ  ندوب  رادهشیر  زا  یکاح  هلأسم ، کی  هب  رکفتم ، درف  کی  قیمع  نامیا  هکنیا  هچ  ددرگیم ،

. دشابیم هدش  یهتنم  نآ  هب  هک 
نکمم دـشاب . هتـشاد  کیدزن  طابترا  هدـنیوگ  نامیا  نازیم  اب  نخـس  کی  هب  تبـسن  هدنونـش  نامیا  نازیم  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب 

نیا ًانئمطم  درادـن ، نامیا  نادـنچ  نآ  هب  شدوخ  هک  دـشاب  ادـیپ  وا  نحل  زا  یلو  بوخ  یلاـع و  رایـسب  ًارهاـظ  دـیوگب  یبلطم  یـسک  تسا 
رگا سکعب  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  یللخ  یلاـع  رهاـظ  هب  بلطم  نیا  رد  دـیاب  هک  دروآیم  دوـجوب  هدنونـش  رد  ار  يرکف  نینچ  عـضو ،

عطاق و نامیا  وا  هک  دـهد  ناشن  ناـنچ  نیارق  دوش و  رداـص  تسا  رکف  لـها  هک  یـسک  زا  دـشابن  لوبق  لـباق  نادـنچ  نآ  رهاـظ  هک  یبلطم 
روبزم نخس  هب  تبسن  ار  اهنآ  دزیگنایمرب و  نآ  هب  تبسن  ار  دارفا  تقد  يواکجنک و  سح  عضو  نیا  دراد  نخـس  نیا  هب  تبـسن  یخـسار 

. دزاسیم نیبشوخ 
یلکب ار  نآ  یعنـصت  ياـهراتفگ  اـب  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  يزیچ  بلطم  کـی  هب  نتـشادن  ناـمیا  هک  تسا  تقد  لـباق  زین  عوضوم  نیا 

هدـنیوگ رکف  تاـساسحا و  حور  هـک  تـسا  ییاـهیراکهزیر  زا  وـلمم  لاـمعا - زا  يرایـسب  فـالخ  رب  نخـس - هـکنیا  صوـصخب  دـناشوپب 
. درک دهاوخ  یلجت  نآ  لالخ  زا  هاوخانهاوخ 

تسا لمع  ییامن  نورد  تیصاخ  رطاخب  مه  نآ  هدش  هدرمش  نخس  ریثأت  مهم  لماوع  زا  یکی  دوخ  هتفگ  هب  صخـش  لمع  مینیبیم  رگا  و 
. تسوا داقتعا  هدیقع و  هناشن  ًابلاغ  صخش  لمع  اما  دشابن  هدیقع  هناشن  تسا  نکمم  نخس  اریز 
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هدنیوگ ياوقت  رثا  - 5

: دنیوگیم هکنیا 
« َلاق ام  یلا  ْرُْظنا  َِلب  َلاق ، ْنَم  یلا  ْرُْظنَت  «ال 

. دینک هاگن  نخس  هب  دینکن ، هاگن  هدنیوگ  هب 
رظن زا  نخس  دنادیم ، هدنیوگ  دوجو  دولوم  ار  نخـس  سکره  هرخالاب  اریز  تسین  سکچیه  تردق  رد  نآ  لماک  يارجا  هک  تسا  یبلطم 

يژرنا دوشیم و  لیدبت  یکیناکم  يژرنا  هب  اهلولـس  رد  ییایمیـش  يژرنا  تسا  ناسنا  يدوجو  ياهیژرنا  رد  لکـش  رییغت  نامه  يدام  رازبا 
. یتوص يژرنا  هب  یکیناکم 

. دشابیم يونعم  تالاح  تافص و  تامولعم و  طیحم ، تیبرت ، راکفا ، دولوم  يونعم  حلاصم  تایوتحم و  رظن  زا  و 
هارمه ار  وا  دـب  تشز و  تافـص  اـی  تیونعم ، تیناـحور و  زا  معا  هدـنیوگ  تافـص  دراد و  ار  هدـنیوگ  گـنر  هشیمه  نخـس  ره  نیارباـنب 

دوشیم و هدوشگ  نآ  ربارب  رد  یناسنا  حور  ياههچیرد  مامت  ددرگیم  رداص  اوقت  اـب  درف  کـی  زا  هک  ینخـس  لـیلد  نیمه  هب  دروآیم و 
. دنکیم لابقتسا  نآ  زا  ناسنا  دوجو  مامت 

ددرگیم و هجاوـم  هدنونـش  فرط  زا  هناـهاگآدوخان  یفنم  لـمعلاسکع  اـب  دـنزیم  رـس  يدـساف  كاـپان و  درف  زا  هک  ینخـس  سکعب  و 
. دوشیم هتسب  نآ  يور  رب  حور  ياههچیرد 
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تیبرت قالخا و  هطبار  - 10

هراشا

؟ تسیچ تیبرت  * 
تیبرت  نآرق و  * 

« شنم  » و تیصخش » * »
تیصخش  تیبرت و  هطبار  * 

تیصخش  هدنهد  لیکشت  لماوع  * 
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تیبرت  قالخا و  هطبار 

دیاب میریگب  رظن  رد  نآ  عیـسو  موهفم  اـب  ار  تیبرت  رگا  هکلب  تسا . تیبرت  هلأـسم  تسا  ورهبور  نآ  اـب  یناـسنا  ره  هک  ياهلأـسم  نیرتمهم 
. دشابیم تیبرت  یتسه ، ناهج  تادوجوم  همه  شنیرفآ  فده  تفگ :

یعاـمتجا نتخاـس  يارب  تسا و  هدـش  هلأـسم  نیمه  فورـصم  زین  خـیرات ، گرزب  نادرم  نادنمـشناد و  یهلا ، ناربماـیپ  ياهـششوک  ماـمت 
هار نیا  رد  تاناکما  اهورین و  همه  جیـسب  و  حیحـص » تیبرت   » زج یهار  زین  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  هرخالاب  مارآ و  نما و  دابآ ، یناـسنا ،

. تسین
هار اهنآ و  شرتسگ  شیادـیپ و  للع  دـب ، کین و  یقالخا  تاکلم  همه  حیـضوت  حیرـشت و  زا  سپ  ییاهن ، فدـه  زین  یقالخا  ياـهثحب  رد 

. دشابیم تیبرت »  » هلأسم نیمه  لئاذر  اب  هزرابم  کین و  قالخا  لیصحت 

؟ تسیچ تیبرت 

. دننادیم یگدنز » هدنیآ  رد  تیلوئسم  لوبق  قح و  لیصحت  يارب  یگدامآ   » ار تیبرت  ناسانشناور  زا  ياهدع 
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« نیعم فده  لین و  روظنم  هب  ینورد  ياوق  ندیناسر  تیلعف  هب  اهدادعتسا و  ندرک  راکشآ   » زا ترابع  ار  تیبرت  رگید  یضعب  هک  یلاح  رد 

. دناهدرک یفرعم 
هکنیا روظنم  هب  اهنآ  ددجم  لیکشت  هتـشذگ و  تایبرجت  رد  رظن  دیدجت   » ار تیبرت  فورعم ، سانـشناور  یئوید » ناج   » دننام رگید  یـضعب 

.(1) دناهتسناد دزاس » هدامآ  هدنیآ  تایبرجت  تیاده  يارب  ار  درف  دهد و  يرتشیب  ینعم  تایبرجت  نیا 
و تسا ؛ تقیقح  نآ  لصا  موس ، فیرعت  عقاو  رد  هک  تسناد  تقیقح  کی  هب  رظان  ار  ـالاب  هناـگهس  ياـهفیرعت  تسا  نکمم  اـم  هدـیقع  هب 

. ددرگیم بوسحم  نآ  هجیتن  مود ، فیرعت  و  نآ ؛ همدقم  لوا ، فیرعت 
: تسا هنوگ  ود  دنزیم  رس  ناسنا  زا  هک  یلامعا  هک  تسا  مزال  حیضوت  نیا  موس  فیرعت  ندش  نشور  يارب  ًانمض 

. یتیبرت لامعا  - 1
. تیبرت فده و  نودب  يداع و  لامعا  - 2

تـسرد یـسک  هکنیا  لثم  دسانـشیمن  ار  نآ  دودح  دح و  ای  دـنادیمن و  اًلـصا  ای  ار  لولعم  للع و  طباور  یگنوگچ  ناسنا  مود ، مسق  رد 
عالطا و نودب  دنک و  راک  هب  عورـش  هناخراک  نشور و  غارچ  نآ  ات  دز  ار  هناخراک  کی  ای  قرب  غارچ  کی  دـیلک  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنادن 

لولعم  تلع و  نیا  طباور  هکنیا  زا  سپ  اما  دراذگیم ، شرظن  دروم  ياهدیلک  ای  دیلک  يور  تشگنا  یلبق  یگدومزآ 

. صیخلت اب  تیبرت ، میلعت و  لوصا  يرادمتعیرش ، یلع  - 1
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يرتعیسو موهفم  ینعم و  هکنیا  روظنم  هب  داد ، لیکشت  ًاددجم  ار  اهنآ  دومن و  رظن  دیدجت  دوخ  هتـشذگ  تایبرجت  رد  تفایرد و  یبوخب  ار 

اًلثم هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دوب و  دـهاوخ  یتیبرت  لمع  کی  لمع  نیا  دزاس  هدامآ  هدـنیآ  تایبرجت  تیادـه  يارب  ار  وا  دـبایرد و  اهنآ  زا 
. دوش نادرگرس  اهههاریب  رد  هکنیا  نودب  دوریم  نآ  دیلک  غارس  ًاروف  غارچ  کی  ندرک  نشور  يارب 

تیبرت نآرق و 

هک دـسریم  رظن  هب  و  دـشابیم ، ندرک  ادـیپ  ّوـلع  ینعم  هب  وـبر »  » هداـم زا  نداد ، ّوـمن  ندرب و  ـالاب  ینعم  هب  تـغل  لـصا  رد  تـیبرت  هـملک 
هب یلو  تسا  هتفرن  راک  هب  ینعم  نیا  میهفت  يارب  تیبرت  هملک  نآرق  رد  اذل  دـشابن و  یمیدـق  دایز  رظن  دروم  ینعم  رد  هملک  نیا  لامعتـسا 

. دوشیم هدید  رون » هب  تملظ  زا  جارخا   » و هیکزت »  » دننام يرگید  تاریبعت  نآ  ياج 
: تسا یعیرشت » تیبرت   » هب هراشا  يرگید  و  ینیوکت » تیبرت   » هب هراشا  یکی  عقاو  رد  ریز  هیآ  ود  اًلثم 

(1) ِروُّنلا َیلا  ِتاُملُّظلاَنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئالَمَو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه  - ) 1
تاملظ زا  ار  امش  ات  دننکیم  تمحر  ياضاقت  امش  يارب  زین )  ) وا ناگتشرف  دتسرفیم و  تمحر  دورد و  امـش  رب  هک  تسا  تسا  یـسک  وا 

. ددرگ نومنهر  اوقت ) ملع و  نامیا و   ) رون يوس  هب  هانگ ) كرش و  لهج و  )

هیآ 43. ( 33 بازحا ( هروس  - 1

تیبرت www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


256 ص :
یتاکرب تمحر و  دسریم  رظن  هب  اجنیا  رد  مه  ناگتشرف  تاولص  و  تسوا ، تاکرب  تمحر و  نامه  ناگدنب  رب  دنوادخ  تاولص  مینادیم 

جراـخ اـهنآ  فدـه  تروص  ره  رد  دراد و  ینیوـکت  هبنج  همه  هک  ددرگیم  لزاـن  ناگدـنب  رب  ًارما ) تارِّبَدـُم   ) هکئـالم هلیـسوب  هک  دـشاب 
. تسا تیاده  رون  هب  یهارمگ  تملظ  زا  نتخاس 

(1)( ِروُّنلا َیلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهِْدبَع  یلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  - ) 2
. درب رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امش  ات  دنکیم  لزان  دمحم )  ) شاهدنب رب  ینشور  تایآ  هک  تسا  یسک  وا 

. تسا هدش  هدرمش  رون  هب  تملظ  زا  جارخا  فده ، زین  دشابیم - یعیرشت  تیبرت  هب  هراشا  هک  قوف - هیآ  رد 
رارق قلطم  تملظ  یکیراـت و  رد  هک  دـنامیم  یـصخش  هب  تیبرت  مدـع  ماـگنه  هب  ناـسنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ریبعت  نیا  رد  تقد  زا 

یفده هب  ندیسر  يارب  دنک و  يربهر  ار  اهنآ  درادن  تردق  اما  تسه  ینوگانوگ  ياهدادعتـسا  اهورین و  ياراد  یـسک  نینچ  دشاب ، هتفرگ 
. دناسرب دصقم  هب  ار  دوخ  هن  دریگ و  شیپ  رد  ار  یصخشم  هار  دناوتیم  هن  دیامن ، يریگتهج 

، اهدادعتـسا زورب  ومن و  شرورپ و  هلیـسو  رون  دـشاب ، هدـمآرد  رون  هب  تملظ  زا  هک  تسا  نیا  دـننام  تفرگ  رارق  تیبرت  تحت  یتـقو  یلو 
تیبرت  یناعم  میهافم و  مامت  تیبرت  نیا  هب  تسا و  یبایفده  يریگتهج و  يربهر و  هلیسو 

هیآ 9. ( 57 دیدح ( هروس  - 1
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. تسا عمج  ریبعت  نیا  رد 

شنم تیصخش و 

رد زین  مدرم  هدوت  هکلب  دوریمن  راکب  یقـالخا  یـسانشناور و  یملع و  ياـهثحب  طـیحم  رد  اـهنت  هک  تسا  ییاـههژاو  زا  تیـصخش »  » هژاو
قیقد و فیرعت  همهنیا ، اـب  یلو  دـنادیم  اـًلامجا - ار - نآ  ینعم  سکره  ًاـبیرقت  دـننکیم و  هیکت  نآ  يور  هراوـمه  دوـخ  هنازور  ناـنخس 
دناهدومن و نآ  يارب  یفلتخم  رایسب  فیراعت  زورما  ناسانشناور  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يراوشد  راک  تیصخش »  » هملک یلیـصفت  نشور و 

یـصاخ هیواز  زا  مادکره  هک  تسا  هدش  نادنمـشناد  فرط  زا  هملک  نیا  يارب  فیرعت  اهدـص  ناسانـشناور  زا  یکی  هتفگ  هب  هکنیا  بیجع 
. دهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدیچیپ  موهفم  نیا 

: داد رارق  هجوت  دروم  ناوتیم  ار  ریز  فیراعت  هدش  نآ  يارب  هک  ییاهفیرعت  نایم  زا 
یعاـمتجا ریثأـت  ناـمه  درف  ره  تیـصخش   » رگید تراـبعب  و  دراد ،» هعماـج  رد  درف  هـک  تـسا  ییاـهریثأت  ماـمت  عوـمجم  تیــصخش : - » 1

.(1)« تسوا
يوزنم و دارفا  دننام   ) دنرادن یعامتجا  رثا  هک  يدارفا  رد  ار  تیـصخش  دوجو  هک  تسین  رظن  نیا  زا  اهنت  نآ ، لاثما  فیرعت و  نیا  لاکـشا 
« یفصو  » هن دراد  یلمع »  » هبنج اهنت  فیرعت  نیا  رد  تیصخش  هک  تسا  رظن  نیا  زا  رتشیب  هکلب  دنکیم ، راکنا  هداتفا ) راک  زا  ای  ریگهشوگ ،

تیصخش  ًالومعم  هک  یلاح  رد 

هحفص 453. دشر ، یسانشناور  - 1
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. دوشیم هدرمش  یحور  تایفیک  وزج 

راکـشآ وا  یگدـنز  هفـسلف  لمع و  زرط  لایما ، ریبعت ، رکف و  صخـشم ، ياهتداع  رد  هک  تسا  درف  راـتفر  یمومع  تیفیک  تیـصخش : - » 2
«. ددرگیم

هک رظن  نیا  زا  یلو  درادن  يوزنم  دارفا  رد  ار  تیصخش  راکنا  لاکشا  هچرگ  هدش  لقن  فورعم  سانشناور  سیوکرام »  » زا هک  فیرعت  نیا 
. تسا کیرش  نآ  اب  تسا ، هداد  یجراخ  رثأت  ریثأت و  هصالخ  یلاعفنا و  ای  یلعف  هبنج  تیصخش  هب 

اهکاردا و اهلاعفنا ، اههزیگنا ، یلخاد  مظن  تیـصخش : : » هک تسا  نیا  هدش  ناونع  ناسانـشناور  زا  ياهدع  فرط  زا  هک  يرگید  فیرعت  - 3
«. دنکیم نیعم  راتفر  رد  ار  ناسنا  شور  هک  تساهیروآدای 

ترابع تیصخش  : » مییوگب رگا  یلو  تسا ؛ یلاخ  هتشذگ  تالاکشا  زا  دراد  هجوت  تیصخش  یفـصو  ینورد و  هبنج  هب  نوچ  فیرعت  نیا 
یعاـمتجا يدرف و  یجراـخ  راـثآ  أدـبم  دـناوتیم  تـسا و  یناـسنا  شزرا  ياراد  هـک  یتاـیحور  تـالاح و  تافــص و  هعوـمجم  زا  تـسا 

. دوب دهاوخ  رتکیدزن  یعقاو  موهفم  هب  ددرگ » يدنمشزرا 
یلو دننادیم ، تیعقاو  کی  زا  یکاح  ار  ود  ره  دناهدرک و  لامعتسا  ینعم  کی  هب  ار  تیصخش »  » و شنم »  » ناسانشناور زا  يرایـسب  شنم :

هلضاف و تاکلم  یقالخا و  ياههبنج  يارب  ار  شنم »  » حالطصا دناهدش و  لئاق  توافت  حالطـصا  ود  نیا  نایم  ریخا  ناسانـشناور  زا  یـضعب 
یقالخا  ياهسایقم  اب  تیصخش  یبایزرا  يارب  شنم  رگید  ترابعب  دناهدومن ؛ باختنا  لئاذر ،
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. دـننادیم یندـب  یتح  یفطاع و  یلقع و  یقالخا و  یحور و  تایفیک  ماـمت  فّرعم  ار  تیـصخش  هک  یلاـح  رد  تسا  يدـب  یبوخ و  ینعی 

تغل هشیر  رظن  زا  یلو  دوخ  نف  هب  تبـسن  نف  ره  لها  فرط  زا  ًاصوصخم  تسین  يداریا  وگتفگ و  حالطـصا ، لعج  يراذـگمان و  رد  هتبلا 
. دناسریم ار  تیعقاو  کی  هملک  ود  نیا  زورما  لوادتم  یسراف  رد 

. تشاد دهاوخ  توافت  نارگید  اب  هک  دوشیم  ياهژیو » صخش   » نآ وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یتایفیک  تافص و  هعومجم  تیـصخش ، اریز 
ینعم هب  تغل  بتک  رد  یلومعم و  تالامعتـسا  رد  هچرگا  دناسریم ، ار  ینعم  نیمه  زین  هدـش  هتفرگ  نم »  » هملک زا  لصا  رد  هک  شنم »  » و

. تسا هدمآ  زین  تعیبط »  » و وخ » «، » تشرس »

تیصخش تیبرت و  هطبار 

. دراد دشاب ، هک  ینعم  ره  هب  تیبرت »  » اب یکیدزن  رایسب  هطبار  مینک  ینعم  روط  ره  ار  تیصخش » »
رد هوقلاب  دادعتسا و  روطب  ار  تیصخش  هکنیا  ربانب   ) دارفا یتاذ  تیصخش  ندش  افوکش  هلیـسو  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  تیبرت  عقاو  رد 
رد و  مینادب ؛) يداجیا  ار  ناسنا  تیصخش  زا  یتمسق  ای  همه  هک  یتروص  رد   ) تسا نآ  داجیا  يارب  ياهلیـسو  ای  و  میـشاب ،) لئاق  سکهمه 

. دراد تیبرت  اب  کیدزن  طابترا  تروص  ود  ره 
دناهتفای شرورپ  یکدوک  زا  تاناویح  نایم  رد  دناهداتفا و  رودهب  یناسنا  عامتجا  زا  یثداوح  رثا  رب  هک  ییاهناسنا  تیـصخش  هرابرد  هعلاطم 

تالاح  و 
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لئالد نیرتزراب  زا  یکی  یناسنا  دیدج  ياهشرورپ  يارب  یفاک  یگدامآ  مدع  یتح  نانآ ، تاکاردا  هداعلاقوف  فعـض  اهنآ و  زیگناتریح 

. تسا تیبرت  تیصخش و  طابترا 
زا يرادروخرب  رثا  رب  اهنآ  زا  یکی  یلو  دناهتشاد  رارق  يواسم  حطس  طیارش و  رد  ًابیرقت  تاهج  مامت  زا  هک  ییاهتلم  راکـشآ  توافت  زین  و 

تیبرت شقن  زا  يرگید  هناشن  تسا ، هتـشادرب  لماکت  يوسب  يدنلب  ياهماگ  هتفرگ و  هلـصاف  نارگید  زا  تعرـس  هب  قیال  ربهر  کی  دوجو 
. تسا عامتجا  درف و  عضو  رد 

دننام فلتخم و  طیحم  ود  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رب  درف  کی  ای  دـناهتفای و  شرورپ  فلتخم  ياهطیحم  رد  هک  یهباـشم  دارفا  حـضاو  تواـفت 
هک دزادنایم  يدنمشناد  هتفگ  دای  هب  ار  ناسنا  دنراد و  یکیدزن  هداعلاقوف  هطبار  تیبرت ، تیصخش و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یگمه  اهنیا ،

، وسرت عاجـش ، مروآ : راب  مهد و  شرورپ  دـیتسه  لیام  ياهیحور  ره  اب  ار  اهنآ  دـییوگب  دیراپـسب و  نم  تسد  هب  ار  یناکدوک  : » دـیوگیم
...«. لیخب و دنمتواخس ،

تیصخش هدنهد  لیکشت  لماوع 

تسا ترابع  اهنآ  نیرتمهم  یلو  دشابن ، یناسآ  راک  اهنآ  ياصحا  دیاش  دندایز و  رایـسب  دنرثؤم  ناسنا  تیـصخش  لیکـشت  رد  هک  یلماوع 
: زا

(. یحور یمسج و  نامتخاس   ) شنیرفآ - 1
. تثارو - 2

. اههدغ تاحشرت  - 3
. هیذغت - 4
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. یگداوناخ یگدنز  طیحم  - 5

...(. يداصتقا و عضو  تموکح ، یتاغیلبت ، ياههاگتسد  روشک ، رهش و  عضو  هشیپ ، بسک و   ) یعامتجا یگدنز  عضو  - 6
. شرورپ شزومآ و  - 7

...(. اهرفسمه و اهياهسردممه و  اکرش ، ناگیاسمه ،  ) ناتسود نانیشنمه و  - 8
(. نارگید دوخ و  فرط  زا   ) اهنیقلت - 9

. يرکف ياهاذغ  تاعلاطم و  - 10
. هدشن ینیبشیپ  ثداوح  - 11

. وا ياهششوک  ناسنا و  دوخ  تساوخ  هدارا و  - 12
همه دش  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  دراد و  دوجو  تیبرت  تیـصخش و  نایم  هک  یکیدزن  طابترا  رطاخب  هک  دشابن  يروآدای  هب  جاتحم  دـیاش 

. دیمان یتیبرت  لماوع  ناوتیم  رظن  کی  زا  زین  ار  الاب  لماوع 
« یتیبرت لئاسم  ناـسنا و   » ناونع تحت  ار  نآ  ناوتیم  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  یلقتـسم  ملع  دوخ  قوف ، هناـگهدزاود  تاـعوضوم  یـسررب 

. ددرگ بیصن  قیفوت  نیا  يرگید  تصرف  رد  تسا  دیما  داد ، رارق  یسررب  دروم 
« َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ِنا  اناوْعَد  ُرِخآَو  »
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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