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تاهبش هب  خساپ  یسانش و  مالسا 

: هدنسیون

یناوضر رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  40مالسا 

باتک 40تاصخشم 

رشان 40همدقم 

41راتفگشیپ

دیدج 44مالک 

ینید مسیلارولپ  44مالسا و 

میسیلارولپ 44فیرعت 

مسیلارولپ 44هچخیرات 

مسیلارولپ 46ياهدربراک 

ینید مسیلارولپ  هیرظن  حرط  47لماوع 

؟ یتعیرش ای  ینید  49مسیلارولپ 

يراتفر مسیلارولپ  50مالسا و 

يراتفر مسیلارولپ  50مالسا و 

يراتفر مسیلارولپ  50نآرق و 

يراتفر مزیلارولپ  52تایاور و 

یبرغ نارکفتم  56فارتعا 

( تاجن  ) يراگتسر 58مسیلارولپ 

دارفا 59فالتخا 

یسانش تفرعم  هصرع  رد  66مسیلارولپ 

توافتم ياه  شرگن  66اهدرکیور و 

توافتم ياه  شرگن  66اهدرکیور و 

نایدا نیب  يوگ  تفگ و  رظن و  لدابت  درکیور   - 166

یتخانش تفرعم  تیکاکش  ییارگ و  تیبسن  درکیور   - 267
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کیتونمره دیدج  ینابم  ساسا  رب  ینید  ییارگ  ترثک   - 368

ینید هبش  ینید و  نایدا  همه  نتسناد  قح  رب  رد  ینید  درکیور   - 469

ینید مسیلارولپ  69تالاکشا 

ینید مسیلارولپ  69تالاکشا 

ینید نورب  تالاکشا  69فلا )

ینید نورد  تالاکشا  71ب )

نآرق هاگدید  71زا 

ثیداحا 79هاگدید 

ینید مسیلارولپ  یلقع  هلدا  ینابم و  82دقن 

ینید مسیلارولپ  یلقع  هلدا  ینابم و  82دقن 

نایدا هناگی  رهوگ   - 182

لیالد ؤفاکت   - 284

لقع یسرتسد  زا  تقیقح  يرود   - 385

یهلا تیاده  فطل و  يریگارف   - 486

ینید مهف  رّثکت   - 587

!! دنوادخ تساوخ  نایدا ، رثکت   - 693

ینید مسیلارولپ  یلقن  هلدا  ینابم و  93دقن 

ینید مسیلارولپ  یلقن  هلدا  ینابم و  93دقن 

باتک لها  ماعط  تیلح   - 193

مالسا هب  مازلا  مدع  باتک و  لها  هیزج   - 294

لاعتم دنوادخ  ربارب  رد  قلطم  میلست   - 395

میقتسم ياهطارص  هب  نآرق  ریبعت   - 496

تسا يزیچ  ره  لیصفت  تاروت  رد   - 597

یگدنز فده  97مالسا و 

یگدنز فده  97مالسا و 

ثحب 98هچخیرات 
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یگدنز فده و  99موهفم 

یگدنز فده  زا  لاؤس  ياه  99هزیگنا 

تقلخ ندوب  100دنمفده 

تقلخ ندوب  100دنمفده 

یهلا ینیب  ناهج   - 1100

يدام ینیب  ناهج   - 2103

تایآ رد  یهلا  لاعفا  104يدنمتیاغ 

تایاور رد  یهلا  لاعفا  105يدنمتیاغ 

ییارگ چوپ  105روهظ 

رادفده یگدنز  106یگژیو 

ییارگ چوپ  زا  يریگولج  رد  بهذم  107ریثأت 

ییارگ چوپ  یناور  107تاصتخم 

یگدنز فده  رد  فلتخم  108يارآ 

یگدنز فده  رد  فلتخم  108يارآ 

ادوب بتکم  رد  یگدنز  فده   - 1108

اه تسینوده  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 2109

نایارگ ینهذ  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 3109

اه تسیلیهن  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 4109

هفسالف هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 5110

افرع هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 6110

یهلا نایدا  هاگدید  زا  111یگدنز 

میرک نآرق  هاگدید  زا  تقلخ  113فده 

ایبنا تثعب  114فده 

شنیرفآ هفسلف  لماک ، 116ناسنا 

يدازآ 116مالسا و 

يدازآ 116مالسا و 
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يدازآ یسانش  یتسه  116يانبم 

يدازآ یسانش  ناسنا  118يانبم 

يدازآ یتخانش  هعماج  119يانبم 

يدازآ 120هفسلف 

مالسا هاگدید  زا  يدازآ  122دودح 

مالسا هاگدید  زا  يدازآ  122دودح 

تلادع  - 1122

ینیوکت تیکلام  تیبوبر و   - 2122

نوناق  - 3124

مسینردم 124مالسا و 

مسینردم 124مالسا و 

مسینردم 125فیرعت 

مسینردم 125هاگتساخ 

مسینردم اب  يزیرگ  نید  126بسانت 

یبرغ مسینردم  راوگان  هولج  یقالخا ، 127نارحب 

یبرغ مسینردم  تسب  129نب 

یبرغ مسینردم  رد  ینعم  131ألخ 

تسیز طیحم  135یهابت 

یتمالس 137نارحب 

نردم يرگ  138یماظن 

مسینردم اب  هطبار  رد  مالسا  142هاگدید 

ایند هب  هدننک  هیصوت  143تایآ 

ایند هب  تبسن  هدنهد  رادشه  145تایآ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  رظنم  زا  147ایند 

تایاور تایآ و  يدنب  153عمج 

نآرق رد  رادم  ایند  عماوج  155تشذگرس 
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مسینردم تسُپ  156مالسا و 

مسینردم تسُپ  156مالسا و 

« مسینردم تسُپ   » 156موهفم

مسینردم تسُپ  ياه  یگژیو  158لیلحت 

هعسوت 160مالسا و 

هعسوت 160مالسا و 

هعسوت زا  برغ  تشادرب  اب  مالسا  161تفلاخم 

نآرق هاگدید  زا  هعسوت  ندوب  162هلیسو 

یبرغ يوگلا  اب  هعسوت  یفنم  163ياهدمایپ 

یبرغ يوگلا  اب  هعسوت  یفنم  163ياهدمایپ 

یبلط تّذل   - 1163

فرصم رد  ریذبت  فارسا و   - 2163

تسیز طیحم  یگدولآ   - 3164

اهدمآرد رباربان  عیزوت   - 4164

یبرغ هعسوت  زا  يزادنا  165مشچ 

هعسوت اب  مالسا  169تقفاوم 

یمالسا تّزع  تهج  رد  هعسوت  170ترورض 

تاهبش هب  170خساپ 

تاهبش هب  170خساپ 

هعسوت یبلطایند و  تّمذم   - 1170

هعسوت دهز و  رب  دیکأت   - 2175

هعسوت ردق و  اضق و  هب  داقتعا   - 3175

هعسوت لّکوت و   - 4175

حماست لهاست و  176مالسا و 

حماست لهاست و  176مالسا و 

حماست لهاست و  176موهفم 
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مالسا رد  حماست  177لهاست و 

برغ رد  لهاست  یخیرات  178هنیشیپ 

یبرغ حماست  لهاست و  ینابم  178دقن 

یبرغ حماست  لهاست و  ینابم  178دقن 

یسانش یتسه  يانبم   - 1178

یتخانش تفرعم  يانبم   - 2180

ییارگدرف ییارگ و  ناسنا  يانبم   - 3180

برغ زا  181يریذپریثأت 

یمالسا حماست  182لهاست و 

هنهادم زا  183یهن 

راّفک اب  راتفر  184تیفیک 

نادسفم ناقفانم و  اب  ترشاعم  184تیفیک 

تاهبش هب  185خساپ 

تاهبش هب  185خساپ 

لوا 185ههبش 

مود 188ههبش 

مسیناموا 189مالسا و 

مسیناموا 189مالسا و 

مسیناموا روهظ  ياه  190هنیمز 

مسیناموا 192ياهدمایپ 

مسیناموا 192ياهدمایپ 

ییارگ هبرجت  ییارگدرخ و   - 1192

یهاوخ يدازآ   - 2192

حماست لهاست و   - 3193

مزیرالوکس  - 4193

یمسیناموا رّکفت  193دقن 
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یمسیناموا رّکفت  193دقن 

لمع هشیدنا و  ضقانت   - 1193

يرکف هناوتشپ  نادقف   - 2194

ییارگ يدام  ییارگ و  تعیبط   - 3195

لقع هب  شرگن  رد  لداعت   - 4196

هتخیسگ نانع  يدازآ   - 5197

لهاست حماست و   - 6198

یمسیناموا رکفت  زا  برغ  هفسالف  199يریذپریثأت 

یگناگیب دوخ  زا  200مالسا و 

یگناگیب دوخ  زا  200مالسا و 

یگناگیب دوخ  زا  201موهفم 

یگناگیب دوخ  زا  هلأسم  201نآرق و 

یگناگیب دوخ  زا  203ییاهدومن 

یگناگیب دوخ  زا  203ییاهدومن 

يرگید هب  نداد  تلاصا   - 1203

یحور لداعت  ندروخ  مه  رب   - 2203

يرایعم یب  یفده و  یب   - 3204

تیعضو رییغت  رب  تردق  یگدامآ و  مدع   - 4204

تایّدام هّدام و  تلاصا   - 5205

حور لقع و  زا  يریگ  هرهب  مدع   - 6206

ینافرع یگناگیب  دوخ  206زا 

یعامتجا تیوه  207نادقف 

یگتخاب دوخ  زا  208نامرد 

ندش یناهج  209مالسا و 

ندش یناهج  209مالسا و 

ندش یناهج  210موهفم 
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ندش یناهج  یخیرات  ياه  210هشیر 

ندش یناهج  زا  اه  یبرغ  211فادها 

ندش یناهج  یفنم  ياه  212هبنج 

ینید عبانم  رد  ندش  212یناهج 

مالسا حرط  214تازایتما 

شیاین اعد و  هفسلف  217مالسا و 

شیاین اعد و  هفسلف  217مالسا و 

اعد 218موهفم 

شیاین 218نآرق و 

تایاور رد  218اعد 

نآرق رد  ناربمایپ  218شیاین 

نآرق رد  ناربمایپ  218شیاین 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  شیاین   - 1218

مالسلا هیلع  حون  ترضح  شیاین   - 2219

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  شیاین   - 3219

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  شیاین   - 4219

مالسلا هیلع  سنوی  ترضح  تاجانم   - 5219

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  شیاین   - 6219

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  شیاین   - 7219

مالسلا هیلعایرکز  ترضح  شیاین   - 8220

نادنمشناد هاگدید  زا  220اعد 

یکدوک نینس  زا  221شیاین 

تاهبش هب  222خساپ 

تاهبش هب  222خساپ 

لوا 222لاؤس 

مود 222لاؤس 
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موس 223لاؤس 

عامتجا درف و  رد  شیاین  اعد و  223راثآ 

عامتجا درف و  رد  شیاین  اعد و  223راثآ 

لاعتم دنوادخ  اب  طابترا   - 1223

ناور حور و  شمارآ   - 2224

نونج زا  يریگولج   - 3226

راحتنا زا  يریگ  شیپ   - 4226

قالخا بیذهت  شیاین و   - 5226

هشیدنا لوحت  شیاین و   - 6228

هدارا تیوقت  شیاین و   - 7228

ششوک 229اعد و 

230دیاقع

تیمکاح 230مالسا و 

مالسا رد  230يربهر 

مالسا رد  230يربهر 

ایند يارب  لمع   - 1230

ترخآ يارب  لمع   - 2231

یلمع ياقترا  لامک و   - 3232

ماکحا يارجا   - 4232

تّنس لها  232يأر 

اه تموکح  233عاونا 

اه تموکح  233عاونا 

يروتاتکید تموکح   - 1233

یتاقبط تموکح   - 2233

یسارکومد تموکح   - 3233

ینید تموکح   - 4233
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یلامجا 234یسررب 

تموکح عون  ود  نیب  235هسیاقم يا 

تموکح عون  ود  نیب  235هسیاقم يا 

اسیلک نامکاح  يارب  یهلا  تعیبط   - 1235

میقتسم باختنا   - 2235

میقتسم ریغ  باختنا   - 3235

اه ماظن  لوصا  237یسررب 

اه ماظن  لوصا  237یسررب 

مسیسکرام ماظن   - 1237

مسیسکرام ماظن   - 1237

نید ندوب  یفارخ  237فلا )

داصتقا تیروحم  237ب )

یتاقبط ماظن  238ج )

مسیسکرام ینابم  238دقن 

مسیسکرام ینابم  238دقن 

یسارکومد ماظن   - 2238

یمالسا ماظن   - 3240

یمالسا ماظن   - 3240

« هَّللا ، » تموکح أدبم  240فلا )

تّما تموکح ، أدبم  241ب )

یقالخا ياه  شزرا  تموکح ، أدبم  242ج )

ماما تیالو  تموکح ، أدبم  243د )

تردق هطلس و  244أشنم 

تردق هطلس و  244أشنم 

مالسا  - 1244

یبرغ یسارکومد   - 2244

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا هطلس  244ّقح 

یهلا هطلس  245ّقح 

هعاطلا ّقح  دیحوت   - 1245

تیمکاح دیحوت   - 2246

ماما بصن  نآرق و   - 3248

ماما بصن  تایاور و   - 4249

تّما هطلس  هلدا  250دقن 

تّما هطلس  هلدا  250دقن 

نآرق یمومع  ياه  باطخ  250فلا )

فالختسا تایآ  252ب )

تناما هیآ  253ج )

يدازآ هطلس و  نیب  داضت  253لاکشا 

لاکشا 254ّلح 

لاکشا 254ّلح 

یعامتجا دادرارق  هیرظن   - 1254

یگتسباو هیرظن   - 2255

ینید هیرظن   - 3256

يدازآ موهفم  رد  260هسیاقم يا 

ییازج لدع  261مالسا و 

ییازج لدع  261مالسا و 

رفیک 262ماسقا 

رفیک 262هزیگنا 

يورخا رفیک  زا  دنوادخ  ياه  264هزیگنا 

يورخا رفیک  زا  دنوادخ  ياه  264هزیگنا 

یهلا لدع  ياضتقم  رفیک ،  - 1264

دنوادخ تساوخزاب  مدع   - 2264
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فیلکت تیاغ  رفیک ،  - 3264

فیلاکت يارجا  نماض  باقع ،  - 4265

یهلا دیعو  ياضتقم  رفیک ،  - 5266

یهلا فطل  باقع ،  - 6266

تیولوم تیدوبع و  ياضتقم  رفیک ،  - 7266

یهلا يامسا  روهظ  باقع ،  - 8267

سفن ریهطت  هیفصت و  هیام  باقع ،  - 9267

لمع مسجت  ياضتقم  رفیک ،  - 10268

رفاک شنیرفآ  هفسلف  269مالسا و 

رفاک شنیرفآ  هفسلف  269مالسا و 

اه هاگدید  270یسررب 

اه هاگدید  270یسررب 

یهلا لاعفا  رد  تیاغ  ضرغ و  موزل  راکنا   - 1270

یلقع حبق  نسح و  راکنا   - 2271

تایئزج هب  ادخ  ملع  راکنا   - 3272

لامک هب  لین  هیرظن   - 4273

تیاغ هب  لهج  هیرظن   - 5274

یهلا لاعفا  رد  تیاغ  دوجو  مدع   - 6275

هدام ملاع  ترورض  رفاک ، شنیرفآ   - 7276

ناسنا شنیرفآ  همزال  رفاک  دوجو   - 8277

رایتخا لصا  همزال  رفک ،  - 9278

278هقف

داهج 278مالسا و 

داهج 278مالسا و 

ییادتبا داهج  278موهفم 

یمالسا تفأر  اب  داهج  280يراگزاس 
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هدیقع باختنا  يدازآ  281داهج و 

داهج 284يانبم 

داهج تایآ  زا  284یلیلحت 

داهج تایآ  رد  دیقم  285قلطم و 

داهج تایآ  رد  دیقم  285قلطم و 

یعافد گنج  تایآ  286فلا )

شزاس حلص و  تایآ  286ب )

نید زا  هارکا  یفن  تایآ  286ج )

داهج تایآ  رد  خسن  هیرظن  288یسررب 

تیحیسم مالسا و  نیب  289قرف 

هیزج 290هفسلف 

!! تنوشخ 292هیزج و 

هیزج نتفرگ  292هوحن 

حلص 294مالسا و 

حلص 294مالسا و 

اه گنج  295فادها 

اه گنج  295فادها 

نانمشد عفد   - 1295

نامولظم يرای  نافعضتسم و  زا  عافد   - 2295

نانکش نامیپ  اب  گنج   - 3296

هنتف زا  يریگشیپ   - 4296

گنج رد  یقالخا  ياه  شزرا  297تاعارم 

گنج رد  یقالخا  ياه  شزرا  297تاعارم 

تجح مامتا  زا  لبق  گنج  تمرح   - 1297

ناریپ لافطا و  نانز و  نتشک  زا  یهن   - 2297

ّمس ندیشاپ  زا  يریگولج   - 3299
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تنایخ رکم و  زا  یهن   - 4299

نداد هانپ   - 5299

نامیپ هب  يافو   - 6299

ناریسا اب  ترشاعم  نسح   - 7299

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یعافد  ياه  300گنج 

تسین گنج  زج  هراچ يا  هک  304یماگنه 

اه گنج  308یسررب 

اه گنج  308یسررب 

ردب گنج   - 1308

عاقنیق ینب  گنج   - 2309

دحا گنج   - 3310

بازحا گنج   - 4310

هظیرق ینب  گنج   - 5310

قلطصملا ینب  گنج   - 6312

هیبیدح حلص   - 7313

ربیخ گنج   - 8313

هکم حتف   - 9314

كوبت هتوم و  گنج   - 10314

تروپ نوید  ناج  315هاگدید 

هّمذ 317طیارش 

مالسا شرتسگ  318لماوع 

یبیلص ياه  324گنج 

یگدرب 327مالسا و 

یگدرب 327مالسا و 

لّوا 328خساپ 

مود 329خساپ 
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موس 330خساپ 

مراهچ 330خساپ 

مجنپ 331خساپ 

مشش 334خساپ 

دادترا 334مالسا و 

دادترا 334مالسا و 

دادترا 335موهفم 

دادترا 335دودح 

نآرق رظنم  زا  335دادترا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  336دادترا 

هماع تایاور  رد  337دادترا 

ّدترم 338ماسقا 

يرطف ّدترم  زا  فیرعت  339هس 

يرطف ّدترم  زا  فیرعت  339هس 

هفطن داقعنا  ماگنه  نیدلاو  زا  یکی  مالسا   - 1339

دّلوت ماگنه  نیدلاو  زا  یکی  مالسا   - 2339

غولب نارود  رد  مالسا  كرد   - 3339

دادترا 341ماکحا 

دادترا 341ماکحا 

لتق  - 1341

حاکن دقع  خاسفنا   - 2341

لاوما میسقت   - 3341

ّدترم مکح  دروم  رد  اه  341هاگدید 

ّدترم مکح  دروم  رد  اه  341هاگدید 

( هبوت نودب  ای  هبوت  اب   ) ّدترم قلطم  لتق   - 1342

بئاتریغ بئات و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 2342
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نید يرورض  هب  لهاج  ملاع و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 3342

ینلع ریغ  ینلع و  دادترا  نیب  لیصفت   - 4343

يداقتعا يدانع و  دادترا  نیب  لیصفت   - 5343

براحم ریغ  براحم و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 6344

نید فافختسا  هب  دادترا  دییقت   - 7344

ّدترم 344طورش 

؟ دوش یم  هتشک  ّدترم  346ارچ 

مالسا رد  347يدازآ 

هدیقع عرف  یقالخا  ياه  347شزرا 

هدیقع رایتخا  349يدازآ 

هدیقع راهظا  350يدازآ 

قح تدحو  اب  رکفت  يدازآ  352یگنوگچ 

دساف هدیقع  هب  توعد  زا  353يریگولج 

ناسنا قوقح  زا  عافد  ّدترم ، 353نتشک 

مکح رد  356لیصفت 

صاصق مکح  356مالسا و 

صاصق مکح  356مالسا و 

اه ینکارپ  ههبش  زا  356هنومن يا 

مالسا رظن  زا  ناسنا  358تمرح 

اه تایانج  358عاونا 

مالسا هاگدید  زا  تازاجم  359فادها 

مالسا هاگدید  زا  تازاجم  359فادها 

تلادع نیمأت   - 1359

یگدنرادزاب  - 2361

تیبرت حالصا و   - 3361

هانگ ریفکت  مرجم و  بیذهت   - 4361

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


یعامتجا ماظن  ظفح   - 5362

صاصق هفسلف  362مالسا و 

صاصق هفسلف  362مالسا و 

362هراشا

يرفیک تلادع  نیمأت  صاصق و   - 1362

یعامتجا تینما  مظن و  ظفح  صاصق و   - 2364

يدرف ماقتنا  زا  يریگشیپ  صاصق و   - 3366

تاهبش هب  367خساپ 

تاهبش هب  367خساپ 

دراوم بلاغ  رد  صاصق  يارجا  ندوب  ملظ   - 1367

مرج یمومع  تیثیح  هب  هجوت  مدع   - 2368

ناملسم ریغ  نتشک  رد  صاصق  يارجا  مدع   - 3370

هدرب نتشک  رد  صاصق  يارجا  مدع   - 4370

؟ دوش یم  صاصق  دنزرف  لتق  تهج  هب  ردام  ارچ   - 5373

ماع ألم  رد  دودح  يارجا  374مالسا و 

374هراشا

تازاجم ندوب  ینلع  375هیجوت 

تازاجم ندوب  ینلع  375هیجوت 

ینآرق لیلد   - 1375

ییاور لیلد   - 2375

داسف شرتسگ  عنام  دودح ، ینلع  يارجا   - 3376

ینلع تازاجم  ینلع ، هانگ   - 4377

یمومع لابقتسا   - 5377

هناگیب تیاضر  رب  مّدقم  ادخ ، تیاضر   - 6377

تنوشخ 378مالسا و 

تنوشخ 378مالسا و 
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تنوشخ 378موهفم 

تنوشخ 378عاونا 

تنوشخ 378عاونا 

رفیک تازاجم و   - 1378

رفیک تازاجم و   - 1378

هعماج رد  تازاجم  دوجو  379ترورض 

حلاصم زا  ماکحا  380تیعبت 

ناسنا تمارک  382تازاجم و 

( هجنکش  ) مرج فشک  رد  تنوشخ   - 2383

یعامتجا میارج   - 3384

یعامتجا تافارحنا   - 4384

فارحنا مرج و  اب  هشیر يا  385هزرابم 

فارحنا مرج و  اب  هشیر يا  385هزرابم 

ینید تیوه  دیدجت   - 1385

طیحم حالصا   - 2385

یتاقبط هلصاف  عفر   - 3385

هداوناخ ماظن  میکحت   - 4386

یعضو يریگشیپ   - 5386

تازاجم ینیب  شیپ   - 6386

اه تازاجم  رد  یهلا  تمحر  387ياهدومن 

اه تازاجم  رد  یهلا  تمحر  387ياهدومن 

« ههبش هب  دودح  عفد   » هدعاق  - 1387

دودح طیارش  زارحا   - 2387

هبوت شریذپ   - 3387

کین ياه  تارادم  اه و  387تنوشخ 

کین ياه  تارادم  اه و  387تنوشخ 
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کین ياه  تنوشخ  387فلا )

کین ياه  تارادم  391ب )

ردپ طسوت  دنزرف  392لتق 

ردپ طسوت  دنزرف  392لتق 

هدنرادزاب لماع  تازاجم ،  - 1393

تازاجم نودب  یگدننک  ناربج   - 2394

ردپ تیعقوم   - 3394

دناد یم  ار  ناسنا  تداعس  دنوادخ ،  - 4394

مسیرورت 394مالسا و 

مسیرورت 394مالسا و 

رورت موهفم  395یسررب 

مالسا رد  رورت  396نیلوا 

عرش هاگدید  زا  رورت  397مکح 

باهرا هیآ  405یسررب 

ناج زا  عافد  تهج  هب  406مادقا 

اهرورت زا  یخرب  407هیجوت 

ازج تبوقع و  هفسلف  410مالسا و 

ازج تبوقع و  هفسلف  410مالسا و 

ازج هفسلف  دروم  رد  ارآ  411لاوقا و 

ازج هفسلف  دروم  رد  ارآ  411لاوقا و 

یعامتجا دادرارق  هیرظن   - 1411

قلطم تلادع  هیرظن   - 2411

تشحو داجیا  يریگولج و  هیرظن   - 3412

مرجم تیبرت  حالصا و  هیرظن   - 4412

مالسا 412هاگدید 

مالسا 412هاگدید 
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يورخا يازج   - 1413

يویند يازج   - 2413

یمالسا يازج  رب  مکاح  414لوصا 

یمالسا يازج  رد  مرجم  415تیصخش 

مالسا ییازج  نیناوق  416تیعماج 

داصتقا 417مالسا و 

داصتقا 417مالسا و 

ثحب 417عوضوم 

داصتقا هب  مالسا  418هجوت 

داصتقا هب  مالسا  418هجوت 

یهلا هعیدو  لام ،  - 1418

راک هب  توعد   - 2420

رگراک زا  ریدقت   - 3420

ششوک راک و  ناماگشیپ  ناماما ،  - 4420

یلبنت اب  هزرابم   - 5420

دیلوت هب  تیانع   - 6421

عیانص هب  مالسا  تیانع   - 7421

تیکلام هرابرد  مالسا  421هاگدید 

تیکلام 422ماسقا 

تیکلام 422ماسقا 

ینیوکت تیکلام   - 1422

یتلود تیکلام   - 2422

یمومع تیکلام   - 3423

یصخش یصوصخ و  تیکلام   - 4423

يراد هیامرس  داصتقا  423ياهدمایپ 

یتسیلایسوس يداصتقا  ماظن  426دمایپ 
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مالسا رد  يداصتقا  ياه  427تیدودحم 

دیلقت 432مالسا و 

دیلقت 432مالسا و 

تیبرت 433هیکزت و 

اه ناسنا  تیبرت  رد  وگلا  434شقن 

تیبرت رد  وگلا  نیرت  439یلاع 

نآرق هاگدید  زا  440دیلقت 

ترطف لقع و  هاگدید  زا  442دیلقت 

نید هزوح  رد  دیلقت  داهتجا و  443ترورض 

دیلقت 444هزیگنا 

مومذم دیلقت  ياه  445هنوگ 

مومذم دیلقت  ياه  445هنوگ 

ناگتشذگ دنسپان  بادآ  زا  دیلقت   - 1445

ترهش بسک  تهج  هب  دیلقت   - 2446

یبزح عفانم  ياتسار  رد  دیلقت   - 3447

تاهبش هب  447خساپ 

تاهبش هب  447خساپ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هب  یّسأت  ناکما  مدع   - 1447

ناکم نامز و  شقن  ریثأت   - 2447

لقع مکح  هب  افتکا   - 3451

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  فالتخا   - 4455

اواتف فالتخا  457أشنم 

458قوقح

اه تیلقا  قوقح  تیاعر  458مالسا و 

اه تیلقا  458عاونا 

اه تیلقا  458عاونا 
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يداژن ياه  تیلقا   - 1458

یبهذم ياه  تیلقا   - 2458

ینید ياه  تیلقا  قوقح  458عاونا 

ینید ياه  تیلقا  قوقح  459عاونا 

یتدیقع قوقح  لوا : 459شخب 

یتدیقع قوقح  لوا : 459شخب 

نیدت داقتعا و  قح   - 1459

رظن راهظا  قح  هشیدنا و  يدازآ   - 2460

نوناق هانپ  رد  تیامح  مود : 461شخب 

يداصتقا یلام و  قوقح  موس : 462شخب 

یعامتجا قوقح  مراهچ : 463شخب 

یندم قوقح  مجنپ : 465شخب 

یندم قوقح  مجنپ : 465شخب 

قالط جاودزا و  دقع   - 1465

ثرا ّقح   - 2465

تیصو  - 3465

فقو هقدص و   - 4466

نافلاخم تمارک  ظفح  مشش : 467شخب 

نافلاخم تمارک  ظفح  مشش : 467شخب 

ناملسم ریغ  فذق  تمرح   - 1468

ینوناق تیامح   - 2469

راتفر نسح   - 3469

نز قوقح  470مالسا و 

نز قوقح  470مالسا و 

471راتفگشیپ

تعیبط ناهج  تیجوز  473نوناق 
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ناسنا تقلخ  رد  474تیجوز 

ناسنا تیلعف  رد  تیسنج  ریثأت  475مدع 

يدنمناوت 475عیزوت 

فیاظو 476میسقت 

لقع 476تقیقح 

درم نز و  نیب  كارتشا  476دراوم 

درم نز و  نیب  كارتشا  476دراوم 

نز درم و  باستکا   - 1476

تاقولخم زا  يرایسب  رب  ناسنا  يرترب  تمارک و   - 2476

حور ندیمد   - 3477

ناسنا تقلخ  رب  کیربت   - 4477

يراکزیهرپ اوقت و   - 5477

ناسنا لمع  ندشن  عیاض   - 6477

یهلا شاداپ  ترفغم و  هب  ندیسر   - 7477

تیاده هکلم   - 8479

مّلعت يارب  تیلها   - 9479

یهلا تناما  شریذپ   - 10479

درم نز و  نیب  فالتخا  479دراوم 

درم نز و  نیب  فالتخا  479دراوم 

ررض عفن و  رش و  ریخ و  صیخشت   - 1480

لقع تردق  زا  رتهب  هدافتسا   - 2480

تواکذ لقع و  عون   - 3480

لقع یگتخپ  لوحت و   - 4481

هفطاع رب  لقع  حیجرت   - 5481

یحور لئاسم   - 6481

ینابرهم يزوسلد و   - 7481
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یبلط ترهش  رهاظ و  هب  هجوت   - 8482

زار ياشفا   - 9482

بیاصم لّمحت   - 10482

تایفرع هب  مازتلا   - 11482

ندز تنوشخ  هب  تسد   - 12482

هیرگ هلیح   - 13482

نانز هب  تبسن  دیکا  482شرافس 

نانز هب  تبسن  دیکا  482شرافس 

نارتخد زا  ادتبا   - 1482

نارتخد رب  رتشیب  ینابرهم   - 2483

ردپ رب  ردام  قح  میدقت   - 3483

نانز رب  لیئربج  شرافس   - 4483

نامیا يرترب  رایعم  لها ، هب  یکین   - 5483

دوخ نارسمه  اب  ارادم   - 6484

نارسمه قوذ  هظحالم   - 7484

نارسمه هب  لزنم  يراذگاو   - 8484

نانز نتشاد  تسود   - 9484

نز هب  نید  لماکت   - 10484

نادیهش شاداپ  زا  یمین   - 11484

مولظم نز  زا  تیامح   - 12485

نز هرابرد  زیگنا  ههبش  لئاسم  487یسررب 

نز هرابرد  زیگنا  ههبش  لئاسم  487یسررب 

غولب ّنس  نز و   - 1487

توافتم هید  نز و   - 2487

نامیا ناصقن  نز و   - 3490

ثرا مهس  ناصقن  نز و   - 4491
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لقع ناصقن  نز و   - 5493

تسا وا  لامج  رد  نز  لقع   - 6495

نانز یهاوگ   - 7496

داهج نز و   - 8501

عامتجا نز و   - 9503

عامتجا نز و   - 9503

دنزرف شرورپ  505نز و 

هداوناخ روحم  506نز ،

تواضق نز و   - 10514

تیعجرم نز و   - 11515

هیرهم نز و   - 12515

نز زا  يراگتساوخ   - 13516

ردپ نذا  نز و  جاودزا   - 14517

نز هیبنت   - 15519

درم تسد  هب  قالط  نداد  رارق   - 16521

درم زا  نز  تعاطا   - 17522

تسا ّرش  نز   - 18523

رسمه دّدعت  523مالسا و 

رسمه دّدعت  523مالسا و 

يرسمه دنچ  525خیرات 

تاجوز دّدعت  526لماوع 

تاجوز دّدعت  526لماوع 

درم يارچ  نوچ و  یب  طلست  ینارسوه و   - 1526

یعامتجا لماع   - 2526

هنایهام تداع   - 3526

يرادراب هرود  ندوب  دودحم   - 4527
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يداصتقا لماع   - 5527

هریشع دالوا و  ترثک  لماع   - 6527

نانز ددع  ترثک   - 7527

درم تعیبط   - 8527

يرسمه دنچ  529تالکشم 

يرسمه دنچ  529تالکشم 

یحور لکشم   - 1529

یتیبرت لکشم   - 2530

یقالخا لکشم   - 3530

یقوقح لکشم   - 4531

یفسلف لکشم   - 5532

مالسا هاگدید  زا  يرسمه  دنچ  تالکشم  532ّلح 

مالسا هاگدید  زا  يرسمه  دنچ  تالکشم  532ّلح 

یّمک تیودحم  داجیا   - 1532

تلادع موزل   - 2532

یفیک تیدودحم  داجیا   - 3533

نز باجح  533مالسا و 

نز باجح  533مالسا و 

باجح 533هچخیرات 

باجح شیادیپ  رد  ءارآ  534یسررب 

باجح شیادیپ  رد  ءارآ  534یسررب 

تینابهر تضایر و   - 1534

تینما مدع   - 2534

درم تداسح   - 3535

باجح یعقاو  536تلع 

باجح یعقاو  536تلع 
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یناور یحور و  شمارآ   - 1537

یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا   - 2537

عامتجا يراوتسا   - 3538

نز مارتحا  شزرا و   - 4538

باجح فشک  ياه  تکرح  تسکش  538لماوع 

باجح فشک  ياه  تکرح  تسکش  538لماوع 

باجح ندوب  يرطف   - 1538

باجح ندوب  ینید   - 2540

باجح دیاوف  زا  یهاگآ   - 3540

یباجح یب  ياه  تکرح  540أشنم 

رداچ یمالسا  542هقباس 

درم نز و  ششوپ  544توافت 

باجح فافع و  نیب  545طابترا 

فافع 545موهفم 

تالاکشا 545یسررب 

تالاکشا 545یسررب 

يدازآ لصا  باجح و   - 1546

یسنج کیرحت   - 2546

!! یکشم رداچ  هریت و  باجح  تهارک   - 3547

رشب قوقح  551مالسا و 

رشب قوقح  551مالسا و 

« قح  » 552موهفم

یناهج عماج  یقوقح  ماظن  هب  رشب  552جایتحا 

دوخ قوقح  نیودت  رد  رشب  554صقن 

رشب قوقح  هدننک  نیودت  558ادخ ،

هّلدا 559یسررب 
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همه يارب  یمالسا  560قوقح 

مالسا هاگدید  زا  رشب  قوقح  562هفسلف 

مالسا هاگدید  زا  رشب  قوقح  562هفسلف 

هدنزرا يرهوگ  ناسنا ،  - 1562

بلط ادخ  يدوجوم  ناسنا ،  - 2562

هنادواج يدوجوم  ناسنا ،  - 3564

یتسه هعومجم  اب  ناسنا  ینیوکت  طابترا   - 4564

مالسا رد  رشب  قوقح  564يایازم 

مالسا رد  رشب  قوقح  564يایازم 

اهزاسریز ظاحل  هب  يرترب   - 1564

يریذپ ناهرب   - 2566

ارجا تنامض  زا  يرادروخرب   - 3567

یگنهامه يراگزاس و   - 4568

شجنس رازبا  ياطعا   - 5569

رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  570صقاون 

رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  570صقاون 

ترطف زا  يرود   - 1570

شنیرفآ ناهج  ناسنا و  هطبار  زا  تلفغ   - 2570

دنوادخ اب  ناسنا  هطبار  زا  تلفغ   - 3570

یمالسا رشب  قوقح  زا  ییاه  571هنومن 

رشب قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یخرب  578دقن 

رشب قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یخرب  578دقن 

مهدراهچ 578هدام 

مهدزناش 579هدام 

مهدجه 580هدام 

مهدزون 581هدام 
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مجنپ تسیب و  581هدام 

للملا نیب  قوقح  581مالسا و 

للملا نیب  قوقح  581مالسا و 

هدیزگ 582فیرعت 

یمالسا نیناوق  رد  للملا  نیب  قوقح  583ترورض 

یللملا نیب  ياه  نامیپ  نیودت  584خیرات 

للملا نیب  قوقح  شیادیپ  588لماوع 

للملا نیب  قوقح  هب  مالسا  589مامتها 

یمالسا للملا  نیب  نیناوق  زا  ییاه  591هنومن 

یمالسا للملا  نیب  نیناوق  زا  ییاه  591هنومن 

حلص ظفح  مالسا و   - 1591

رامعتسا متس و  تحت  ياه  تلم  زا  تیامح  مالسا و   - 2592

للم لالقتسا  مالسا و   - 3593

للم يواست  مالسا و   - 4595

یللملا نیب  ریگارف  قوقح  مالسا و   - 5595

یللملا نیب  يداصتقا  طباور  مالسا و   - 6596

یللملا نیب  یگنهرف  فده  مالسا و   - 7598

ناگدید بیسآ  للملا  نیب  قوقح  مالسا و   - 8600

للملا نیب  قوقح  یملع  فادها  مالسا و   - 9601

اه تلود  ییاسانش  مالسا و   - 10602

اهروشک رگید  روما  رد  هلخادم  مدع  مالسا و   - 11604

605خیرات

نیملسم یگدنام  بقع  للع  605مالسا و 

نیملسم یگدنام  بقع  للع  605مالسا و 

مالسا زیگنا  باجعا  605تفرشیپ 

مالسا تفرشیپ  609لماوع 
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مالسا تفرشیپ  609لماوع 

مالسا دوخ  هب  طوبرم  لماوع  609فلا )

مالسا دوخ  هب  طوبرم  لماوع  609فلا )

مالسا میلاعت  دیاقع و  تناتم  یگداس و   - 1609

مالسا تیعماج   - 2613

نادجو عانقا  لالدتسا و  توق   - 3614

مالسا نیناوق  ندوب  يرطف   - 4615

نیملسم بوخ  راتفر  616ب )

یگچراپکی تدحو و  يارب  شالت  618ج )

مالسا یلصا  ریسم  زا  619فارحنا 

نیملسم طاطحنا  620لماوع 

نیملسم طاطحنا  620لماوع 

ینورد لماوع  620فلا )

ینورد لماوع  620فلا )

یثوروم ياه  تموکح  داجیا   - 1620

مزال تابث  تدحو و  نادقف   - 2620

مالسا یحالصا  مایپ  ندرپس  یشومارف  هب   - 3621

رمتسم ياه  گنج  دوجو   - 4621

يرکف تافارحنا   - 5621

ییارگ هقرف   - 6629

قیالان ناربهر  طلغ و  يربهر   - 7630

تلفغ ینارذگ و  شوخ   - 8632

یگتخابدوخ  - 9633

سلدنا طوقس   - 10635

دادبتسا  - 11639

ینوریب لماوع  640ب )
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ینوریب لماوع  640ب )

يداصتقا رامعتسا  هدیدپ   - 1640

نید نافلاخم  ياه  هئطوت   - 2641

یگنهرف رامعتسا  هدیدپ   - 3645

یبیلص ياه  گنج   - 4649

نالوغم روهظ   - 5650

ون رامعتسا   - 6651

مسینویهص  - 7652

لح 652هار 

لح 652هار 

لیصا مالسا  هب  تشگزاب   - 1652

تدحو هیاس  رد  تاناکما  نتفرگ  راک  هب   - 2653

یگدزبرغ 653مالسا و 

یگدزبرغ 653مالسا و 

یگدزبرغ 654يانعم 

یگدزبرغ 655ياهرطخ 

یگدزبرغ 659لماوع 

یگدزبرغ 659لماوع 

یلخاد لماوع  659فلا )

یجراخ لماوع  660ب )

یجراخ لماوع  660ب )

یبرغ رامعتسا   - 1660

اسیلک نیرشبم   - 2661

ناسانش قرش  تاغیلبت   - 3662

هتخورفدوخ ياه  تموکح   - 4663

اهدناب بازحا و   - 5663
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تسد هب  ملق  نارودزم   - 6663

برغ 664تقیقح 

جالع 667هار 

برغ 667هدنیآ 

" ملسو هلا  هیلع و  یلص  " ربمایپ نارسمه  دّدعت  668مالسا و 

668هراشا

ربمایپ نارسمه  دّدعت  669للع 

ربمایپ نارسمه  دّدعت  669للع 

نارسمه باختنا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يراوگرزب   - 1669

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  تلصو  هب  مدرم  قایتشا   - 2669

رسمه دّدعت  یگدنز و  تالکشم   - 3669

تاناکما دوبن  فیعض و  داصتقا   - 4669

لطاب ياه  تنس  اب  هزرابم   - 5671

لیابق دنویپ  يارب  یهار  جاودزا ،  - 6672

رهوش نتشادن  ندوب  بیع   - 7674

هیحور دیدجت   - 8675

موق ناگداز  گرزب  میرکت   - 9675

هشیاع اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  677جاودزا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  یگژیو  زا  نتشاد  رسمه  677ترثک 

ایبنا قالخا  678زا 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیب  678هسیاقم يا 

مالسلا هیلعدوواد  ترضح  نارسمه  679ددعت 

اتسار نیا  رد  679یماهتا 

نایدا يوگ  تفگ و  682مالسا و 

نایدا يوگ  تفگ و  682مالسا و 

وگ تفگ و  زا  مالسا  682لابقتسا 
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نایدا داحتا  هب  توعد  684مالسا و 

نایدا داحتا  هب  توعد  684مالسا و 

ینامسآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  نامیا   - 1684

تدحو هب  باتک  لها  توعد   - 2684

نایدا ناوریپ  هزوح  رد  داحتا  684ياهروحم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  نامتفگ  زا  685هنومن يا 

لوا 685تمسق 

مود 693تمسق 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  700مالسا و 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  700مالسا و 

« ندمت  » 701موهفم

« اه ندمت  دروخرب   » 702هیرظن

اه ندمت  يوگ  تفگ و  رکتبم  يدوراگ ، 708هژور 

اه ندمت  يالتعا  رد  ّرثؤم  709لماوع 

اه ندمت  طاطحنا  رد  ّرثؤم  709لماوع 

یمالسا ندمت  يریگ  لکش  ياه  711هنیمز 

یمالسا ندمت  يریگ  لکش  ياه  711هنیمز 

مالسا رد  شناد  هاگیاج   - 1711

مالسا ناهج  هب  نادنمشناد  بذج  مولع و  لاقتنا   - 2711

همجرت تضهن   - 3711

یمالسا ندمت  رد  یملع  زکارم   - 4711

یمالسا ندمت  زا  برغ  714يریذپریثأت 

برغ یلایخ  ندمت  هب  ارذگ  714یهاگن 

نیملسم تفرشیپ  717ندمت و 

ناگدنروآ مالسا  هاگدید  زا  722مالسا 

ناگدنروآ مالسا  هاگدید  زا  722مالسا 
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یسیلگنا روهشم  خّروم  زلو ، رتسم   - 1722

یلدیه درول   - 2723

رمراف .ب   . و  - 3725

( ناملس یلع   ) هونب رتکد   - 4726

سوکرام دیمح  رتکد   - 5727

( هَّللادبع دمحم   ) لویکر دلانود  داتسا   - 6728

( دمحا یلع   ) وبمله دونک   - 7731

زرولف .ج   . شیشک ر  - 8732

اجویک دراودا  تنوکلا   - 9733

وو میهاربا   - 10734

يارف نوتگنیراو  سیند   - 11735

يدوراگ هژور   - 12735

( دسا دّمحم   ) سیاف دلوبویل   - 13741

نایدا تدحو  هب  توعد  742مالسا و 

نایدا تدحو  هب  توعد  742مالسا و 

742هراشا

ینامسآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  نامیا   - 1742

تدحو هب  باتک  لها  توعد   - 2742

نایدا ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  742ياهروحم 

يرشب عماوج  هزوح  رد  743داحتا 

هقرفت زا  یهن  743نآرق و 

رداصم 744عبانم و 

اه تشون  750یپ 

ات 170 750زا 1 

ات 330 760زا 171 

ات 490 771زا 331 
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ات 650 780زا 491 

ات 800 791زا 651 

ات 960 800زا 801 

ات 1120 810زا 961 

ات 1252 821زا 1121 

زکرم 831هرابرد 
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تاهبش هب  خساپ  یسانش و  مالسا 

باتک تاصخشم 

هللا یلص  ربمایپ  مالسا و  زا  عافد  تاهبش  هب  خساپ  یـسانش و  مالـسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانـشرس : 
کباش .ص   768 يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1386 . سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم  یناوضر  رغصا  یلع  فیلات  هلاو /  هیلع 

 : تشاددای موس ) پاچ   ) اپاف یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاـچ   ) لاـیر لایر  45000 ؛ : 978-964-8484-70-8   30000 : 
سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  .موس  پاچ  تشاددای :  ناتـسمز .1385  مود : پاچ  تشادداـی :  اـپیف .) : 1384) لوا پاـچ 

عوضوم .ق   - 11 ترجه زا  لبق  مالسا 53 ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم :  .ربمایپ  مالـسا و  زا  عافد  رگید :  ناونع  .هیامن  تشاددای : 
يدنب هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  تخانـش  یـسررب و  مالـسا --  عوضوم :  .ق   41 ات زاغآ  زا  خیرات --  مالـسا --  : 

 84-47312 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297 :  يدنب  هدر  فلا 1386 5   65 ر  : BP11 / هرگنک

رشان همدقم 

اب میراودـیما  تسا ، هدـش  نیزم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  كرابم  مان  هب  هلظ » ماد   » يربهر مظعم  ماـقم  طـسوت  هک  یلاـس  رد 
.میشاب هدرک  يا  هفیظو  ماجنا  هدیدرگ ، فیلأت  نآ  یمارگ  ربمایپ  مالسا و  زا  عافد  رد  هک  باتک  نیا  راشتنا 

هحفص پیات ، هلباقم ، يراتساریو ، فلتخم ؛ لحارم  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  همه  یناوضر و  رغـصا  یلع  داتـسا  بانج  مرتحم  فلؤم  زا 
رـشن هنیمز  هک  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  هلظ » ماد   » یفاو هَّللا  تیآ  ترـضح  ًاـصوصخ  دـنا ؛ هدومن  يراـی  يدـنب و ... 
دروم نازیزع  همه  شالت  تسا  دیما  .میراد  ار  ینادردق  رکشت و  لامک  دنا ، هتخاس  مهارف  ام  يارب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم 

بحاص ترضح  هّجوت 
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.هَّللا ءاش  نا  .دریگ  رارق  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا - 

.دوب میهاوخ  نادردق  ار  نازیزع  ياه  ییامنهار  اهداقتنا و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

راتفگشیپ

يارب یهار  هن  تسا  هدـیقع  داصتقا ، هن  تسا ، نید  مالـسا  هک  دـنزاس  یم  يراج  نابز  رب  ار  مالک  نیا  ًامئاد  اه  هدز  برغ  اه و  یبرغ 
.دیامن داجیا  یساسا  لوحت  هعماج  رد  دناوت  یمن  زگره  دوخ و  يادخ  ناسنا و  نیب  تسا  یطابترا  هوحن  یگدنز ؛

زا شا  یعامتجا  تهج  و  یگدـنز ، زا  شا  هدـیقع  زگره  هک  تسا  یتضهن  ینوگرگد و  کی  مالـسا  دـنناد  یمن  نانیا  هک  یلاـح  رد 
.تسا هدوب  دوخ  خیرات  لوط  رد  درف  هب  رصحنم  یتضهن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسین و  ادج  نآ  یحور  ياوتحم 

ياه لکـش  مامت  هتـشگ و  دازآ  دنوادخ  ریغ  یگدنب  تیدوبع و  زا  ناسنا  نآ ، هطـساو  هب  هک  تسا  یمالـسا  هدـیقع  هرهوج  دـیحوت ،
.تسا نوریب  نورد و  زا  ناسنا  يدازآ  نامه  نیا  و  دنک ، یم  درط  ار  نیغورد  نایادخ 

یگدـنز هب  ار  وا  هدرک و  ظفح  ار  ناسنا  تفارـش  يدازآ و  ناـمیا ، .تسا  هدـش  لیکـشت  لـمع  یقـالخا و  لوصا  ناـمیا و  زا  مالـسا 
يارب ار  یـشخب  تّذل  مارآ و  یگدنز  هدومن و  میظنت  عامتجا  اب  ار  ناسنا  طابترا  یقالخا ، لوصا  .دنادرگ و  یم  لیان  يدـنم  تداعس 

.تسا جراخ  ملاع  رد  يو  نامیا  اب  لوصا  نیا  قیبطت  لمع ، .دنک و  یم  نیمضت  وا 

هب .تفای و  دهاوخ  نآ  رد  ار  دوخ  شمارآ  یتخبـشوخ و  دنک  فرـصم  دروم ، هب  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  هدـنزرا  تسا  یتورث  مالـسا ،
هب ار  نید  نیا  هک  تسا  ام  رب  اذل  و  دنک ، یم  یفرعم  نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیظو  نیـشناج  ار  ناملـسم  مالـسا ، يدوراگ » هژور   » لوق

هچرگ اریز  مینک ؛ یفرعم  دیدج  لسن 
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شراگدرورپ دوخ و  هدرک و  مگ  ار  دوخ  تقیقح  حور و  یلو  هدرک ، تفرـشیپ  تایدام  ندـمت و  ثیح  زا  مکی  متـسیب و  نرق  ناسنا 
.تسا هتخانشن  ار 

نیـشیپ نایدا  هک  يراکفا  ماـمت  هدـنریگرب  رد  تسا  ینید  مالـسا  اریز  دراد ؛ یمالـسا  تلاـسر  اـب  ییانـشآ  هب  جاـیتحا  هزورما  برغ ،
.تسا یناهج  نید  نایدا و  نآ  لّمکم  نید  نیا  دنا و  هدروآ 

ياه قفا  ندوب  هتـسب  ندـمت و  ندوب  چوپ  ندوب و  یلاخوت  نایحیـسم -  صوصخلا  یلع  برغ -  رد  نز  درم و  اـه  نویلیم  هک  هزورما 
یبوخ نیزگ  ياج  برغ ، ًاصوصخ  فلتخم و  عماوج  رد  نآ  حیحـص  ندـش  یفرعم  اـب  دـناوت  یم  مالـسا ، دـننک ، یم  كرد  ار  دوخ 

.دشاب برغ  ندمت  گنهرف و  يارب 

هک زوـت  هنیک  دوـهی  صوـصخلا  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  يدّـمحم  باـن  مالـسا  تقیقح و  ّقـح و  دـناعم  ناـفلاخم  یفرط  زا  یلو 
یمالـسا و ياه  هرازگ  رد  ههبـش  کش و  داجیا  ددـص  رد  دننیـشن و  یمن  تکاس  زگره  دراد ، نیملـسم  مالـسا و  اـب  هنیرید  ینمـشد 
هب یتدم  زا  سپ  نانآ  نیفصنم  زا  یخرب  هچرگ  .دنتسه  مالـسا  تمظع  اب  تمحر و  ربمایپ  صیخـش  صخـش  رب  ندرک  دراو  ضارتعا 

.دنا هدرب  یپ  دوخ  ملظ  هابتشا و 

رثا رضاح  ياه  یسررب  تاقیقحت و  : » دیسیون یم  نآرق » دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع   » دوخ باتک  همدقم  رد  تروپ » نوید  ناج  »
ياه تمهت  هکل  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تایح  خیرات  ناماد  ات  هدش  یعس  يدنمقالع  تقادص و  تیاهن  رد  یلو  تسا ، يزیچان 
نیرت گرزب  زا  یکی  ناونع  هب  هک  وا  ياعدا  قدـص  زا  عافد  رد  ناوارف  شـشوک  زین  .دوش و  كاپ  هنادرمناوجاـن  ياـهارتفا  بذـک و 

.تسا هتفر  راک  هب  دشاب  یم  تیرشب  ناهج  ناهاوخریخ  ناراکوکین و 

دنا هدش  هارمگ  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  هناروکروک  هک  یناگدنسیون 
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یهاوخریخ حور  هک  دـنا  هدرک  تباث  طقف  هن  دـنا  هتـشاد  اور  تناـها  یتسرپ  هناـگی  نییآ  هدـننک  هدـنز  ترهـش  نسح  هب  هجیتن  رد  و 
(1  .«) ...دنا هتفر  اطخ  هار  زین  تواضق  رد  هکلب  تسا  هدومنن  ریثأت  اه  نآ  رد  تردق  تماقتسا و  همه  نآ  اب  حیسم »  » هدنهد تاجن 

ّلح ناوت  اهنت  وا  لقع  هک  تسا  ور  هب  ور  يراتفر  ياه  شلاچ  يرکف و  ياه  شـسرپ  زا  یهوبنا  اب  هراومه  ناـسنا  رگید ، یفرط  زا  و 
هّجوت لباق  هتکن  .تسا  یعامتجا  یناور و  لماوع  اه  هد  اه و  هتساوخ  زیارغ ، ریـسا  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  دراد و  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ 

لاح يارب  دشاب و  سانش  نامز  دیاب  ناسنا  .دنتسه  راذگریثأت  یمدآ  لامک  تداعـس و  رد  اهراتفر  اه و  خساپ  نیا  زا  کی  ره  هک  نیا 
هب دـش  ور  هب  ور  مومـسم  تاغیلبت  نک  ناینب  موجه  تاهبـش و  اب  هک  یماگنه  دنیـشنب و  هک  نیا  هن  دـیامن ، يزیر  همانرب  شا  هدـنیآ  و 

لئاسم و حرط  اب  دیاب  زین  ام  دننک ، یم  قیرزت  ناکدوک  هب  ضارما  يریگـشیپ  يارب  هک  ینـسکاو  دننام  هکلب  دـشاب ، ییوج  هراچ  رکف 
يرادساپ یمالـسا  کیژولوئدیا  هدیقع و  ياهرگنـس  زا  هدرک و  ّدس  نادـناعم  نانمـشد و  ذوفن  يارب  ار  هار  اه ، نآ  خـساپ  تاهبش و 

نامز هک  یسک  ( » 2 (؛» سباوللا هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  .مییامن 
« .دروآ دهاوخن  موجه  وا  رب  باهبش  تسا ، سانش 

دوخ راگزور  تیعقوم )  ) سک ره  ( » 3 (؛» دادعتـسإلا نع  لفغی  مل  مایألا ، فرع  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 
« .دوب دهاوخن  لفاغ  یگدامآ  زا  تخانش ، ار 

نوصم يداریا  ههبـش و  هنوگره  زا  دـنک  میـسرت  يروط  ار  نآرق  نآ و  روآ  مایپ  مالـسا و  هرهچ  ات  هدـمآرب  ددـص  رد  رـضاح  باـتک 
دنشاب و
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.دشاب اشگ  هار  اتسار  نیا  رد  هک  مراودیما  .دشاب  مالسا  نانمشد  دوهی و  نایبرغ و  تاهبش  هب  یخساپ  نمض  رد 

یناوضر رغصا  یلع 

دیدج مالک 

ینید مسیلارولپ  مالسا و 

میسیلارولپ فیرعت 

.تسا ّرثکت  دّدـعت و  تغل ، رد  نآ  يانعم  هدـش و  هتفرگرب  تسا  عمج »  » يانعم هب  یـسیلگنا  ناـبز  رد  هک  لارولپ »  » هژاو زا  مسیلارولپ 
.تسا هدش  یم  هتفگ  تسیلارولپ  دنا ، هتشاد  نامز  مه  لغش  دنچ  هک  يدارفا  هب  یحیسم  ياسیلک  رد 

لاح نیا  اب  .تسا  راوشد  اه  نآ  یگلمج  يارب  كرتشم  ردـق  نتفاـی  هک  دراد  ینوگاـنوگ  دّدـعتم و  یناـعم  حالطـصا ، رد  مسیلارولپ 
ترثک نییآ  دـیاب  ار  مسیلارولپ  دـنا : هتفگ  یخرب  رذـگهر  نیمه  زا  .تسا  قح » ناـیدا  رثکت  دّدـعت و   » مسیلارولپ ياـنعم  نیرت  عیاـش 

.دراد دوجو  تبسانم  یعون  مسیلارولپ ، يوغل  یحالطصا و  يانعم  نایم  ناس  نیدب  .دیمان  ییارگ 

مسیلارولپ هچخیرات 

رد لاـس 1841 م  رد  یناـملآ  ناد  یعیبط  فوسلیف و  1817-1881 م ) « ) هستوت نامره   » راـب نیتسخن  ییوگ  ار  مسیلارولپ  حالطـصا 
دوب رواب  نیا  رب  وا  .درک  برغ  هفسلف  دراو  تعیبط ، رد  لماوع  رصانع و  ترثک  ندنایامن  روظنم  هب  هعیبطلا » دعبام   » مان هب  دوخ  باتک 

رب لقتسم  درف  ریثأت  اریز  دنتسین ؛ لقتـسم  سپ  دنراد ، لاعفنا  لعف و  و  ّرثأت ، ریثأت و  رگیدکی  رب  اما  دنّرثکتم ، دنچ  ره  ملاع  يایـشا  هک 
(4) .دنراد يونعم  دنویپ  مه  اب  نیاربانب  درادن ، ینعم  رگید  ّلقتسم  درف 

هب هزورما  زاـغآ و  یقـالخا ) يراـجنه و  مسیلارولپ   ) نآ هجو  نیرت  میـالم  زا  یجیردـت  تکرح  کـی  اـب  برغ  رد  ینید  مسیلاروـلپ 
.تسا هدیسر  قح  نایدا  دّدعت  ینعی  نآ ؛ هجو  نیرتدیدش 

هتفگ نخـس  نایدا  نیب  يوگ  تفگ و  زا  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  رامـش  رد  نونویکـسب » سیناـی   » ناـهج سکدـترا  مظعا  فقـسا 
رد هک  دوب  یحیسم  ریغ  نایدا  لهاج  ناوریپ  تیروذعم  یـشخب و  تاجن  مسیلارولپ  حرط  مسیلارولپ ، هیرظن  دشر  رد  مود  ماگ  .تسا 

ناناملسم ناکیتاو ، ياروش  نیمود  1963 م   - لاس 5 رد  .دیدرگ و  مالعا  پاپ  صخش  يوس  زا  لاس 1854 م 
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.دناوخ دّحوم  ار  روذعم 

؛ درک یبایزرا  صقان  اما  هدـنزرا  مهم و  ار  ناـکیتاو  تکرح  مسیلارولپ ، رـصاعم  زادرپ  هیرظن  نیرت  گرزب  دلوتم 1922  کیه ، ناج 
راوید نتـسکش  فدـه  هب  يو  ور  نیا  زا  .تفرگ  یمن  رب  رد  ار  ناناملـسم  ریغ  روذـعم و  ریغ  ناناملـسم  هدـش ، دای  هیناـیب  هک  نآ  هچ 

تیناـقح و زا  ناـیدا  ماـمت  يدـنم  هرهب   ) یتخانـش تقیقح  کـیتسلارولپ  هیرظن  مسیلاروـلپ و  نیماـجرف  هـجو  ینید ، ییارگ  راـصحنا 
.تخیر یپ  ار  يراگتسر )

هدیا زا  هک  برع  نارو  هشیدنا  .تفای  هار  دنه  هراق  هبـش  برع و  ناهج  هب  تیحیـسم  يایند  برغ و  زا  سپ  یتسیلارولپ ، ياه  هشیدنا 
رـصن  » و یفنح » نسح   » نوچ ییاه  هرهچ  .دنتـشگ  میـسقت  فلاخم  قفاوم و  هورگ  ود  هب  دـندرک ، یم  ریبعت  تیناـملع »  » هب مسیلارولپ 

یتخانش تقیقح  ینید و  مسیلارولپ  هشیدنا  طسب  نییبت و  تهج  رد  برع  يایند  رـصاعم  نازادرپ  يروئت  ناعفادم و  زا  دیزوبا » دماح 
.دنا

هجاوم لابقا  اب  برع  يایند  زا  شیب  تسین ، اجنیا  رد  اه  نآ  يریگیپ  حرط و  ياج  هک  يدنچ  لیالد  هب  دـنه ، هراق  هبـش  رد  مسیلارولپ 
نآ رب  ار  ودنیبور  نانیشرک و  دار  روسفورپ  نوچمه  يدنه ؛ نادنمشناد  متسیب ، نرق  تسخن  همین  رد  کیتسلارولپ  ياه  شیارگ  .دش 

.دنروآ مهارف  ار  يرتدیدج  بهذم  هجیتن  رد  ات  دنیآرب  يرت  ماع  بهذم  رد  تیحیسم  ودنه و  نییآ  قیفلت  ددصرد  هک  تشاد 

یناسکی دیاقع  زگره  ام  همه  اریز  تسا ؛ لباقتم  يراداور  نیّرز ، هدعاق  : » تشون نآ  نییبت  یتسیلارولپ و  شرگن  زا  عافد  رد  يدناگ 
(5 «.) مینیب یم  فلتخم  يایاوز  زا  ار  تقیقح  زا  یشخب  اهنت  هراومه  میرادن و 

نوـچ رگید  نیواـنع  اـی  مسیلاروـلپ  ماـن  اـب  هن  اـّما  دـنا ، هدـنادرگ  رب  شیپ  نرق  مین  هـب  ار  ناریا  رد  یتـسیلارولپ  ياـه  هشیدـنا  هنیـشیپ 
مدع ای  راصحنا  قح و  نایدا  دّدعت  زا  هکلب  ...ای  میقتسم و  ياهطارص 
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زا يرهطم » دیهـش   » و ییابطابط » همالع   » سپـس و  ینیوزق » ناویک   » نوچ یناسک  هدـمآ و  یم  نایم  هب  نخـس  مالـسا  رد  نآ  راـصحنا 
.دنا هتسیرگن  یم  ناهج  دوجوم  نایدا  هب  قح  نید  تدحو  رظنم 

یهلا و ناـیدا  هلـسلس  زا  ینامـسآ  ماـیپ  نیرخآ  هباـثم  هب  مالـسا  تیناّـقح  زا  ثحب  میرگنب  هلأـسم  هـب  ینید  نورد  رظنم  زا  رگا  هـتبلا 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  نآ  هجو  نیرتراکشآ  اب  ینایحو ،

مسیلارولپ ياهدربراک 

: دنا هتفرگ  راک  هب  ینوگانوگ  دراوم  رد  ار  مسیلارولپ 

.يراتفر مزیلارولپ  فلا )

.يراگتسر تاجن و  مزیلارولپ  ب )

.بهاذم نایدا و  همه  تیناّقح  ضرف  اب  یتفرعم  مزیلارولپ  ج )

: دراد تروص  هس  دوخ  هبون  هب  زین  ضرف  نیا 

لمتشم جراخ  تابثا و  ماقم  رد  نایدا  هک  نیا  رگید  ضرف  دنّقح ، رب  لمتشم  رمالا  سفن  عقاو و  توبث و  ماقم  رد  نایدا  هک  نیا  یکی 
.دنّقح رب  ود  ره  تابثا  توبث و  ماقم  رد  نایدا  هک  نیا  موس  ضرف  .دنّقح و  رب 

: دراد دوجو  هیرظن  هس  قح  نید  دروم  رد  رگید  ریبعت  هب 

عقاو و رد  ار  نید  کی  .تسا  لطاب  قح و  رادـمرئاد  هک  يا  هیرظن  تابثا ؛ توبث و  ماـقم  رد  قح  نید  تدـحو  هب  داـقتعا  لوا : هیرظن 
.درامش یم  لطاب  ار  رگید  نایدا  همه  قح و  رب  جراخ 

: تسا هدش  ریبعت  هنوگ  ود  هب  دوخ  هبون  هب  يأر  نیا  .تسا  قح  نید  ندوب  دّدعتم  هب  داقتعا  مود : هیرظن 

.تسا یبرع  نبا  زا  يأر  نیا  .عقاو  رمالا و  سفن  توبث و  ماقم  رد  مزیلارولپ  تیدّدعت و  فلا )

.تسا هتفرگ  همشچرس  تناک »  » هفسلف زا  هک  تسا  گیه » ناج   » زا يأر  نیا  هک  .جراخ  تابثا و  ماقم  رد  تیدّدعت  ب )

تسا یتقیقح  هب  نامیا  يرگید  تسه و  هک  هنوگ  نآ  تقیقح  هب  نامیا  یکی  تسا : نامیا  عون  ود  ساسا  رب  تناک »  » يانبم هفـسلف و 
دزن هک 
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.دشاب یم  مدرم  ام 

یخرب یلو  دنّقح  رب  همه  هچرگ  ینعی  دنا ؛ لامک  صقن و  رادم  رئاد  نایدا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ قح  تیلومش  هب  داقتعا  موس : هیرظن 
.دنصقان یخرب  لماک و 

ینید مسیلارولپ  هیرظن  حرط  لماوع 

: درک هراشا  یلماوع  هب  ناوت  یم  هیرظن  نیا  حرط  لماوع  دروم  رد 

: یحیسم نید  رابتعا  زا  نتساک  ورف   - 1

و یفرط ، زا  نآ  ناربـهر  یناـسفن  یـصخش  ياـهاوه  اـه و  هدـیا  نتخیمآرد  نآ ، تیمکاـح  نارود  رد  اـسیلک  باـبرا  ءوـس  درکلمع 
دندوب یلماوع  هلمج  زا  تیحیـسم ، نورد  رد  یبهذـم  ياه  هقرف  شرتسگ  زین  و  رگید ، فرط  زا  یحیـسم  نید  یتفرعم  ياه  ییاسران 

ورف ددـصرد  اذـل  و  دوب ، ضراعت  رد  اپورا  يرگنـشور  تضهن  ياه  هصخاـش  نیرتزراـب  ناونع  هب  ییارگ  لـقع  روهظ  زورب و  اـب  هک 
.دش حرطم  تیحیسم  دوخ  زا  اپورا و  بلق  رد  ینید  مسیلارولپ  هیرظن  هدمآرب و  یحیسم  نید  رابتعا  نتساک 

: مسیلارولپ رد  مسیلاربیل  باتزاب   - 2

یـصخش روما  ءزج  زین  ار  نید  ییوـس  زا  دـیزرو و  یم  دـیکأت  یـصخش  یموـمع و  روـما  ورملق  ود  رب  هک  مسیلاربـیل  یـسایس  هیرظن 
دشر و يارب  بسانم  رتسب  تخانـش ، یم  تیمـسر  هب  یـصخش  ياه  يدازآ  ناونع  هب  ار  توافتم  ینید  ياه  شیارگ  هدرک و  دادملق 

.تخاس مهارف  رتشیب  ار  ینید  مسیلارولپ  ییافوکش 

هدیبات و رب  ار  نایدا  مهافت  ترورـض  یطابترا ، دحاو  کی  هب  ناهج  لیدبت  رگیدکی و  هب  نیمز  نانکاس  تشونرـس  ندروخ  هرگ   - 3
.تسا هدناسر  يریگ  هجیتن  نیا  هب  ار  نانآ 

هدـیدرگ نوگانوگ  نایدا  رادـم  نید  نادنمـشیدنا  ییارگ  مه  مهافت و  ببـس  هاگ  زین  ینید  ّدـض  يداحلا و  ياه  هشیدـنا  جاور   - 4
.تسا

.تسناد هیرظن  نیا  هب  تیحیسم  درکیور  لماوع  زا  رگید  یکی  ناوت  یم  زین  ار  برغ  رد  تیونعم  لوفا   - 5

زا یمالسا  تناید  يواعد  یتسرد  هب  باتک  لها  ناملاع  زا  يا  هراپ  ییانشآ   - 6
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ّقح رد  میهس  نید  ناونع  هب  مالسا  هب  اه  نآ  هک  تسا  هدش  ببس  زین  ناشیا  يدادجا  ابآ و  نید  كرت  رد  یتاظحالم  دوجو  ییوس و 
.دنرگنب تقیقح  و 

هدـش هتخیر  نایدا  ناوریپ  نایم  زیتس  گنج و  رد  هک  هدوب  ییاه  نوخ  زا  رپ  ناهج ، نایدا  بهاذـم و  ناوریپ  طباور  خـیرات  رتسب   - 7
هک دنریگب  میمصت  ات  تخیگنارب  ار  زوسلد  نایحیسم  رابنوخ ، لماعت  نیا  ياه  همـشچرس  ندناکـشخ  هک  تسین  راظتنا  زا  رود  .تسا 

.دننک يریگولج  خلت  ياهدادیور  نآ  رارکت  زا  ینید  مسیلارولپ  حرط  اب 

نایدوهی هچ  دـندرب ، یم  راک  هب  یماس -  داژن  دوهی -  اب  تفلاخم  رد  رگید  دروم  ره  زا  شیب  ار  ینید  بّصعت  یحیـسم ، ياـپورا   - 8
رد يرکف  راک  دوهی ، تلود  لیکشت  هدیا  اب  نامزمه  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دندش  یم  یفرعم  حیـسم  ترـضح  نالتاق  ناونع  هب 

يرنوساـمارف و نوـچ  یــسایس  يرکف  ياـه  ناـیرج  يوـس  زا  اـپورا  رــسارس  رد  ینید  مسیلاروـلپ  هشیدـنا  شرتـسگ  حرط و  تـهج 
یحیسم ییاپورا و  ياه  تلم  طسوت  اپورا و  رد  دوهی  تلود  شریذپ  هنیمز  ات  دیدرگ ، زاغآ  اه  نآ  نارادفرط  يدوهی و  نادنمشیدنا 

مـسینویهص رت  تسرد  ریبعت  هب  ناـیدوهی و  همه ، زا  شیپ  ار  ییارگ  ترثک  نیریـش  هویم  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  .دـنروآ و  مهارف  ار 
.دنوش عقاو  تیامح  شریذپ و  دروم  یحیسم  ییاپورا و  عماوج  رد  دنتسناوت  یم  هک  دوب  هشیدنا  نیا  وترپ  رد  و  دیچ ، یسایس 

رب يرامعتسا  هطلس  شرتسگ  هنشت  ماخ و  داوم  نیمأت  دنمزاین  یتعنـص ، تردق  يژولونکت و  رظن  زا  دنمناوت  رگرامعتـسا و  برغ   - 9
، ناـنآ هار  رـس  رب  دوجوم  عـناوم  نیرت  مهم  زا  .دوـب  ینید  عـماوج  ریاـس  رد  دورو  هار  ندرک  راوـمه  دـنمزاین  و  یحیـسم ، ریغ  ناـهج 

نایدا ریاس  ناوریپ  ینید  بصعت 
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.تشادرب ناهج  رب  دوخ  هطلس  شرتسگ  هار  رس  زا  ار  عنام  نیا  ینید  ییارگ  ترثک  حرط  اب  اذل  .دوب 

؟ یتعیرش ای  ینید  مسیلارولپ 

.تسا تعیرش » نید و   » هژاو ریسفت  دریگ ، رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 

يدحاو رما  نید  اریز  تسا ؛ هدماین  عمج  ناونع  هب  نید  زگره  نآرق  رد  اذل  .دناد  یم  ددعتم  ار  تعیرـش  دحاو و  ار  نید  میرک  نآرق 
هیلع فسوی  ترـضح  .تسا  وا  يارب  زا  شتـسرپ  یگتـسیاش  هطلـس و  هک  تسا  ییادخ  ربارب  رد  میلـست  نامه  نآ  تقیقح  هک  تسا 

: دیامرف یم  دنوادخ  رد  مکح  راصحنا  زا  سپ  دوخ  ینادنز  مه  هب  مالسلا 

« .اجرباپ نییآ  تسا  نیا  و  ( » 6 (؛  ُمیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  } 

ار دوخ  يور  سپ  ( » 7 (؛} ...ًافِینَح ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  دـناوخ { : یم  میق  نید  ار  نآ  هتـسناد و  يرطف  روما  زا  ار  یتسرپ  اتکی  نآرق 
«. ...نک راگدرورپ  صلاخ  نییآ  هّجوتم 

، ادخ دزن  رد  نید  ( » 8 (؛  ُمالْسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  دیامرف { : یم  دهد و  یم  یهاوگ  مالـسا  رد  نید  راصحنا  هب  زین  تایآ  یخرب  رد 
« .تسا قح  ربارب  رد  ندوب  میلست  و   ] مالسا

نید ناوـنع  هب  ار  مالـسا  زا  ریغ  هک  سک  ره  و  ( » 9 (؛  ُْهنِم َلَـبْقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْإلا  َریَغ  ِغَْتبی  ْنَمَو  میناوخ { : یم  زین  تاـیآ  یخرب  رد 
« .دش دهاوخن  لوبق  وا  زا  زگره  دنک  بلط 

َْولَو ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  دـیامرف { : یم  نآرق  هک  تسا  دـیحوت  نید  نامه  قح  نید 
دنچ ره  دزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( » 10 (؛  َنوُکِرْشُْملا َهِرَک 

« .دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم 

.دسر یم  دصقم  هب  نآ  ندومیپ  اب  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  یهار  هب  تغل  رد  تعیرش  یلو 
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.دیامن یم  دییأت  ار  نآ  دهد و  یم  ربخ  تعیرش  دّدعت  زا  نید » تدحو   » هب حیرصت  نیع  رد  نآرق 

لباقم رد  ناسنا  تیلوؤسم  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  اب  هک  تسا  یقالخا  یلمع و  ياه  هزومآ  حالطـصا ، رد  تعیرـش  زا  دوصقم 
زا هتـشر  کی  خسن  .تسوا  لاعفا  تافـص و  ادـخ و  لباقم  رد  ناسنا  هدـیقع  هب  طوبرم  نید  تقیقح  یلو  .دراد  طابترا  مدرم  ادـخ و 

.تسا اه  تما  ینالقع  رکف  ییاناوت  توافت  نامز و  تایضتقم  همزال  تعیرش  ماکحا 

ياه لمعلا  روتـسد  ماکحا و  يرـس  کی  عیارـش  هک  اریز  دـیآ ؛ یمن  مزال  عیارـش  تدـحو  نایدا ، تدـحو  موزل  زا  رگید : ترابع  هب 
هک تسا  اذل  .تسا و  لّوحت  لباق  یفیک  یّمک و  ظاحل  زا  یناکم  ینامز و  تایـضتقم  حلاصم و  بسح  رب  هک  تسا  يراتفر  یلمع و 

« .میداد رارق  ینشور  هقیرط  نییآ و  امش  زا  مادک  ره  يارب  ام  ( » 11 (؛} ًاجاْهنِمَو ًهَعْرِش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  دیامرف { : یم  نآرق 

.تسا یتعیرش  مسیلارولپ  يانعم  هب  تقیقح  رد  ینید  میسیلارولپ  هک  دیآ  یم  تسدب  اجنیا  زا 

يراتفر مسیلارولپ  مالسا و 

يراتفر مسیلارولپ  مالسا و 

دننک و یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  دنناوت  یم  تاکرتشم  زا  يرس  کی  وترپ  رد  نایدا  همه  دنیوگ : یم  يراتفر  مسیلارولپ  هب  نادقتعم 
.دنیامن لّمحت  ار  رگیدمه 

يراتفر مسیلارولپ  نآرق و 

رتچ ریز  باتک  لها  اب  زیمآ  تملاسم  نتـسیز  هب  ار  مدرم  نآرق  اریز  تسا ؛ تعیرـش  نید و  درخ و  لـقع و  شریذـپ  دروم  تئارق  نیا 
َهَّللا َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  دـیامرف { : یم  دـنک و  یم  توعد  رگیدـکی  رانک  رد  دـیحوت 

! باتک لـها  يا  وگب  ( » 12 (؛  َنوُِملْـسُم ّانَِأب  اوُدَهْـشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتی  الَو  ًائیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  الَو 
یضعب میهدن و  رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب 

ام هک  دیـشاب  هاوگ  دییوگب : دننز  زابرـس  توعد  نیا  زا   ] هاگره سپ  .دریذـپن  ییادـخ  هب  هناگی -  يادـخ  ریغ  ار -  رگید  ضعب  ام  زا 
« .میناملسم

دنک یم  زیوجت  صاخ  يا  هنوگ  هب  زین  ناکرـشم  دروم  رد  ار  نآ  نآرق  هکلب  درادن ، باتک  لها  هب  صاصتخا  زیمآ  تملاسم  یگدـنز 
َهَّللا َّنِإ  ْمِهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  َْملَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنی  ـال  دـیامرف { : یم  و 

زا دندرکن و  راکیپ  امش  اب  نید  رما  رد  هک  یناسک  هب  تبسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادخ  ( » 13 (؛  َنیِطِسْقُْملا ُّبِحی 
« .دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، یمن  یهن  دندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و 

.دشاب هتشاد  دناوت  یمن  يرگید  موهفم  انعم ، نیمه  هب  زج  ییارگ  ترثک  ارگ ، عقاو  ناسنا  يارب 

: } دیامرف یم  دنک و  یم  نارفاک  اب  يراکوکین  ارادم و  هب  توعد  يرگید  تایآ  رد  میرک  نآرق 
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رد حلص  رد  زا  زین  وت  دنهد ، ناشن  لیامت  حلص  هب  رگا  و  ( » 14 (؛  ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  اَهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإَو 
« .تساناد اونش و  وا  هک  نک  لّکوت  ادخ  رب  و  يآ ،

هرانک امش  زا  رگا  سپ  ( » 15 (؛} ًالِیبَس ْمِهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اْوَْقلَأَو  ْمُکُوِلتاقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  دیامرف { : یم  زین  و 
« .دیوش اه  نآ  ضّرعتم  هک  دهد  یمن  هزاجا  امش  هب  دنوادخ  دنداد ، حلص  داهنشیپ   [ هکلب  ] دندومنن راکیپ  امش  اب  هدرک و  يریگ 

تملاسم یگدنز  نتـشادن  ندرکن و  ارادم  ینید ، ییارگراصحنا  همزال  هک  دـنرواب  نیا  رب  کیه  ناج  دـننام  اه  تسیلارولپ  زا  یخرب 
ال دـیامرف { : یم  هدرک و  هراشا  نید  رد  هارکا  مدـع  هب  نآرق  هدـیقع ، نیا  فالخ  رب  هک  یلاح  رد  تسا ، رگید  نایدا  ناوریپ  اب  زیمآ 

« .تسین یهارکا  نید  رد  ( » 16 (؛  ِنیِّدلا ِیف  َهارْکِإ 

ره ناتراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  قح  نیا  وگب  ( » 17 (؛} ْرُفْکْیلَف َءاش  ْنَمَو  ْنِمْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دوش رفاک  دهاوخ  یم  سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ  یم  سک 

ِهَنَـسَْحلا ِهَظِعْوَْـملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  ِبَر  َکـّ ِلـِیبَس  یلِإ  ُعُْدا  دـیامرف { : یم  هدرک و  رگید  ناـیدا  اـب  یقطنم  يوـگ  تفگ و  هب  توـعد  زین  و 
تـسا رتوکین  هک  یـشور  هب  اه  نآ  هب  امن و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  ( » 18 (؛  ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو 

« .نک هرظانم  لالدتسا و 

هلداجم تسا  رتوکین  هک  یـشور  اب  زج  باتک  لـها  اـب  ( » 19 (؛  ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اُولِداـُجت  ـالَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دینکن

اُولِدْعَت َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجی  الَو  ِطْسِْقلِاب  َءادَهُـش    ِ ِهَّلل َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  ناحبـس  دنوادخ  زین  و 
يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا 
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، یتیعمج اب  ینمـشد  .دیهد و  یهاوگ  تلادع ، يور  زا  و  دینک ، مایق  ادخ  يارب  هراومه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 20 (؛}..
« .تسا رت  کیدزن  يراکزیهرپ  هب  نیا  هک  دینک  تلادع  .دناشکن  تلادع  كرت  هانگ و  هب  ار  امش 

يراتفر مزیلارولپ  تایاور و 

.تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  یمالسا  تایاور  رد 

.دراد باتک  لها  نادنمتسم  هب  قوقح  تخادرپ  زاوج  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یباب  هعیشلا » لئاسو   » باتک رد  هعیـش  تایاور  فلا )
(21)

ّننوکتال و  مهب ، فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کـبلق  رعـشاو  : » دومرف رتشا  کـلام  هب  دوخ  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
يارب ار  تیعر  رب  ینابرهم  و  ( » 22 (؛» قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدلا  یف  کل  خأ  اّما  نافنـص : مّهناف  مهَلْکأ ، منتغت  ًایراض  ًاُعبَـس  مهیلع 

ار ناشندروخ  هک  يراکش  يروناج  نوچمه  شابم  .ار و  اه  نآ  اب  ندرک  ینابرهم  ندیزرو و  یتسود  زین  نادرگ و  یششوپ  دوخ  لد 
« .دنشاب یم  دننامه  وت  اب  شنیرفآ  رد  رگید  هتسد  دناوت و  ینید  ردارب  يا  هتسد  دنا : هتسد  ود  تیعر  هچ  يرامش ، تمینغ 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  .دـندرک  عییـشت  ار  يا  هزانج  نام  لباقم  زا  يزور  هک  هدـش  تیاور  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  زا 
نیا ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  ترضح  هب  هاگ  نآ  .میتساخ  اپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  ام  دنداتـسیا و  هلآو 

ار يا  هزانج  هاگ  ره  .تسین  ناسنا  کی  هزانج  ایآ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  تسا !؟ ینارـصن )  ) ای يدوهی  صخـش  هب  طوبرم  هزانج 
(23) .دیزیخ اپ  هب  مارتحا  يادا  يارب  دیدید 

نآ .دندش  تبحص  مه  رفـسمه و  يدوهی ) ای  یحیـسم   ) یبهذم ياه  تیلقا  زا  يدرم  اب  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زور  کی 
هفوک هب  دومرف : ترضح  دیور ؟ یم  اجک  هب  امش  دیسرپ : درم 
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هک دوـمن  هدـهاشم  تکرح  نیح  رد  درک و  تـکرح  دوـخ  دـصقم  فرط  هـب  درم  نآ  دندیـسر  یهار  ود  هـب  هـک  یماـگنه  .مور  یم 
: درک ضرع  رتشیب  بجعت  اب  درم  .يرآ  دومرف : ترـضح  دـیور !؟ یمن  هفوک  هب  امـش  رگم  دیـسرپ  بّجعت  اب  .دـیآ  یم  وا  اب  ترـضح 

دوخ قیفر  رای و  دیاب  ناسنا  هک  تسا  يرفس  مه  تبحـص و  مه  قوقح  زا  نیا  دندومرف : ترـضح  دیور ؟ یمن  هفوک  هار  زا  ارچ  سپ 
دیمهف هک  دیـسر  دوـخ  جوا  هب  یتـقو  درم  نآ  یتفگـش  بجعت و  .تسا  اـم  ربماـیپ  روتـسد  ناـمه  نیا  و  دـیامن ، تعیاـشم  يردـق  ار 

هرمز رد  درم  نآ  هک  دـش  بجوـم  ترـضح  لـمع  نیا  ماجنارـس  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیملـسم  هفیلخ  شرفـسمه 
(24) .دریگ رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يافو  اب  نارای  زا  رگراثیا و  نمؤم و  دارفا  نیرتهب 

لام هرز  نیا  دومرف : وا  هب  اذل  درک و  هدهاشم  هفوک  نایدوهی  زا  یکی  تسد  رد  ار  شیوخ  هدـشمگ  هرز  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دیاب دـیراد  ار  نآ  تیکلام  ياعدا  امـش  رگا  .منم  نآ  بحاص  سپ  تسا ، نم  تسد  رد  هرز  تفگ : دومن و  راکنا  يدوهی  .تسا  نم 
راتفر نیا  يدوهی  یتقو  .دـش  رداص  يدوهی  عفن  هب  مکح  یـضاق ، يأر  قباطم  دنتـشادن  هنیب  ترـضح  نآ  نوچ  .دـیروایب  لیلد  هنیب و 

يو هب  ار  هرز  ترضح  هاگ  نآ  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لام  هرز  نیا  تفگ : دش و  ناملـسم  هدرک ، هدهاشم  ار  ترـضح  هنالداع 
.دومن هیده 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تموکح  تحت  هک  ییاه  نیمزرس  هب  ات  دهد  یم  روتسد  فوع » نب  نایفس   » دوخ رکشل  هدنامرف  هب  هیواعم 
زین هدنامرف  نآ  .دنک  تشحو  بعر و  داجیا  ناشنیب  رد  نانآ ، راتشک  لتق و  اب  دیامن و  هلمح  تسا 
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همدـص و زین  دـندوب  مالـسا  هانپ  رد  هک  یبهذـم  ياـه  تیلقا  ناـنز  نادرم و  زا  يا  هدـع  يریگرد  راـکیپ و  نیا  رد  دـنک و  یم  نینچ 
رب مغ  هودنا و  هک  یلاح  رد  دندش و  نارگن  تحاران و  رایسب  دیسر ، ترضح  شوگ  هب  هعقاو  نیا  ربخ  هک  یماگنه  .دننیب  یم  بیسآ 
هک ناملسم  ریغ  ینز  هناخ  هب  ماش  رکشل  زا  يدرم  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دندومرف يا  هبطخ  نمـض  رد  دوب  نایامن  ناشکرابم  هرهچ 

عیجف و هثداح  نیا  يارب  رگا  تسا ، هدرب  تراـغ  هب  ار  وا  هراوشوگ  دـنبندرگ و  دنبتـسد و  لاـخلخ ، هدـش و  دراو  دوب  مالـسا  هاـنپ  رد 
ار ناسنا  بلق  تیعقاو  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا و  راوازس  نم  رظن  زا  دش و  دهاوخن  تمالم  دریمب ، فسأت  يور  زا  یناملـسم  خلت ،

(25 «.) دنک یم  هودنا  مغ و  راچد  دناریم و  یم 

تفالخ نامز  رد  .دنداد  یم  لیکـشت  رهـش  نآ  رد  ار  يدایز  تیعمج  نایتشترز  مالـسا  ردـص  رد  هک  ناریا  رد  تسا  يرهـش  سراف ،
هب تبـسن  درف  نیا  .دوـب  سراـف  رادناتـسا  ترـضح  نآ  فرط  زا  یبـحرا » هملـس  یبا  نب  رمع   » ماـن هب  يدرف  مالـسلا ، هـیلع  یلع  ماـما 

ادـخ و مان  زا  سپ  : » تشون نینچ  وا  هب  يا  همان  رد  دیـسر  ترـضح  هب  ربخ  نیا  هک  یماـگنه  دومن ، یم  يراتفردـب  یمک  ناـیتشترز 
نانآ راوازـس  هتـسیاش و  ...دنا  هدرک  تیاکـش  وت  یلدگنـس  مدرم و  ندرک  ریقحت  تواسق و  تنوشخ و  زا  ...و  ناناقهد  انامه  دورد ،

اب مأوت  يراـتفر  و  زیمآ ، مه  هب  ار  یتشرد  یمرن و  ناـنآ  اـب  راـتفر  رد  سپ  دـننامیپ ، مه  اـم  اـب  هک  اریز  ییاـمن ؛ يراتفردـب  هک  تسین 
(26 «.) نک تیاعر  ندرکرود ، ای  ندرک  کیدزن  رد  ار  يور  هنایم  لادتعا و  شاب ، هتشاد  شمرن  تدش و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يزور 
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.دـنک یم  ییادـگ  هچوک  رانک  رد  هک  داتفا  اراصن  ای  دوهی  زا  يریقف  هب  شمـشچ  هک  درک  یم  روبع  يا  هچوک  زا  شتموکح  مایا  رد 
ار وا  هدش  ناوتان  ریپ و  هک  نونکا  دیدیـشک و  راک  دـیتسناوت  یم  ات  يو  زا  یناوج  شوخ  راگزور  رد  دومرف : شنایفارطا  هب  ترـضح 

(27) .دنک قافنا  وا  رب  لاملا  تیب  زا  ات  داد  روتسد  لاملا  تیب  لوؤسم  هب  سپس  .دیا  هتخاس  مورحم  شیوخ  مّلسم  ّقح  زا 

هَّللا و لبق  ام  مهنم  لبقت  نا  مهیف  مکحلاف  هّمذلا  لها  ّقح  اّماو  : » دـیامرف یم  هّمذ  لها  قوقح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
یلع هب  هَّللا  مکح  امب  مهیف  مکحت  و  هیلع ، اوربجا  مهـسفنا و  نم  اوبلط  اـمیف  هیلا  مهلکت  هدـهع و  هتمذ و  نم  مهل  هَّللا  لـعج  اـمب  یفت 
یلص هَّللا  لوسر  دهع  هدهعب و  ءافولا  هَّللا و  همذ  هیاعر  نم  مهملظ  نیب  کنیب و  نکیل  .هلماعم و  نم  مهنیب  کنیب و  يرج  امیف  کسفن 

ّقح دروم  رد  و  ( » 28 (؛» هَّللاب ّالا  هوقال  لوحال و  هَّللا و  ّقتاف  همـصخ ،" تنک  ًادهاعم  ملظ  نم  : " لاق ّهنا  انغلب  ّهناف  لئاح ، هلآو  هیلع  هللا 
هّمذ و زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  ینک  افو  ییامن و  لوبق  اـه  نآ  زا  هدرک  لوبق  ادـخ  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناـنآ  هراـبرد  مکح  همذ ، لـها 
.يراذگاو و ناشدوخ  هب  ار  نانآ  هدومن  روبجم  نآ  رب  هدرک و  بلط  اه  نآ  دوخ  زا  هچنآ  رد  تسا و  هداد  رارق  نانآ  يارب  دوخ  دهع 
.دوش و یم  يراج  نانآ  وت و  نیب  هلماعم  زا  هچنآ  رد  تسا  هدومن  مکح  وت  رب  نآ  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  نانآ  ناـیم  رد  ینک  مکح 

ادخ همذ  تیاعر  دیاب  دوش  یم  وت  هب  نانآ  هیحان  زا  هک  یملظ  رد 
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ره : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدیـسر  ام  هب  اریز  دشاب ؛ لیاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهع  وا و  دـهع  هب  يافو  و 
« .تسین ادخ  هب  زج  يا  هوق  لوح و  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  .میوا " نمشد  نم  دنک  ملظ  تسا  مالسا  همذ  رد  هک  یصخش  هب  سک 

لوسر هب  هک  ربخ  .دیناسر  لتق  هب  ار  هّمذ  لها  زا  يدرف  نیملسم  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  شدنـس  هب  یعفاش  هماع 1 -  تایاور  ب )
هاگ نآ  .دنک » افو  وا  همذ  هب  هک  متـسه  یـسک  نیرتراوازـس  نم  « ؛» هتمذـب یفوا  نم  ّقحا  انا  : » دومرف دیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(29) .دنناسرب لتق  هب  ار  لتاق  ات  داد  روتسد 

؛» هنجلا هحئار  حری  مل  هّمذـلا  لها  نم  ًالیتق  لـتق  نم  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هَّللادـبع   - 2
« .دیشچ دهاوخن  ار  تشهب  يوب  دناسرب  لتق  هب  ار  هّمذ  لها  زا  یصخش  سک  ره  ( » 30)

یمذ سک  ره  ( » 31 (؛» همیقلا موی  هتمصخ  همصخ  تنک  نم  و  همصخ ، انأف  ًایمذ  يذآ  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  - 3
« .درک مهاوخ  همصاخم  وا  اب  تمایق  زور  رد  موش  وا  نمشد  نم  سک  ره  دوب و  مهاوخ  وا  نمشد  نم  دنک  رازآ  تیذا و  ار  يا 

ملظ تسا  مالسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  هب  سک  ره  ( » 32 (؛» همیقلا موی  هجیجح  انأف  هتقاط  قوف  هفّلک  ًادهاعم و  ملظ  نم  : » دومرف زین  و  - 4
« .درک مهاوخ  هّجاحم  وا  اب  تمایق  زور  رد  نم  دیامن  فیلکت  شتقاط  زا  شیب  ار  وا  دنک و 

یبرغ نارکفتم  فارتعا 

.دنا هدرک  هراشا  ناناملسم  دزن  هاگدید  نیا  هب  اه  یبرغ  زا  یخرب 

حیبقت ار  حیسم  نید  ناوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنچ  ره  : » دیوگ یم  تنارود » لیو  »
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(33 «.) تسا شیوخ  ناوریپ  نانآ و  نیب  هناتسود  یطابترا  راتساوخ  تسا و  نیب  شوخ  نانآ  هب  تبسن  لاح  نیا  اب  دنک ، یم 

دندرک یم  حتف  ار  اجک  ره  هک  دوب  نیا  بارعا  مسر  اریز  تشگن ؛ نآرق  تفرشیپ  بجوم  ریـشمش  روز  : » دیوگ یم  نوبول » واتـسوگ  »
دندیورگ و یم  مالسا  نید  هب  دنتشاد و  یم  رب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیسم  مدرم  هک  نیا  .دنتشگ  یم  دازآ  دوخ  نید  رد  اجنآ  مدرم 
، دـندید یم  حـتاف  بارعا  زا  ناـنآ  هک  ار  يداد  لدـع و  هک  دوب  تهج  نادـب  دـندیزگ ، یم  رب  دوخ  يرداـم  ناـبز  رب  ار  برع  ناـبز 

(34 «.) دندوب هدیدن  دوخ  نیشیپ  نارادمامز  زا  ار  شدننام 

يراگزاس و حور  کی  دـنراد  دوخ  نید  هب  تبـسن  هک  یمکحم  هدـیقع  اـب  هک  دنتـسه  ناناملـسم  اـهنت  نیا  : » دـیوگ یم  نوستبور » »
«. دراد دوجو  اه  نآ  رد  رگید  نایدا  اب  زین  حماست 

رب یلو  دـندناسرن ، نایحیـسم  هب  يرازآ  هنوگ  چـیه  دـندرک  حـتف  ار  سدـقملا  تیب  ناناملـسم ، هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  زین  وشیم » »
دندمآ اجنآ  هب  یتقو  زین  دوهی  .دـندرک  ماع  لتق  ار  ناناملـسم  یمحر  یب  لامک  اب  دـنتفرگ  ار  رهـش  نیا  يراصن  هک  یماگنه  سکع ،
یناسنا تّورم  محر و  هناشن  هک  ار  ناـیدا  هب  لـباقتم  مارتحا  شزاـس و  حور  نیا  هک  منک  رارقا  دـیاب  ...دـندنازوس  ار  همه  هناـکاب  یب 

(35 «.) دنا هتفرگ  دای  ناناملسم  زا  بهذم  یحیسم  ياه  تلم  تسا ،

رثا رب  تسا  هدنام  یقاب  ناهج  رد  یـسک  نونک  ات  يدوهی  سنج  زا  رگا  : » دـیوگ یم  يوسنارف  ناگدنـسیون  زا  يرتساک » يد  يرناه  »
اراصن هک  یتروص  رد  ...دـنداد  تاجن  ماشآ  نوخ  نایحیـسم  تسد  زا  ار  نانآ  یطـسو  نورق  رد  هک  دوب  یمالـسا  ياه  تلود  نامه 

(36 «.) دنتشاد یم  رب  ناهج  زا  ار  دوهی  لسن  دندرک ، یم  تموکح  ناهج  رب  دندنام و  یم  یقاب  تردق  لاح  هب  نانچمه  رگا 

: دیوگ یم  زتم » مادآ  »

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دنرب و  یم  رـس  هب  یمالـسا  تموکح  زا  جراخ  ییوگ  هک  دندومن  یم  نانچ  یمالـسا ، تموکح  نارود  رد  اه  هعموص  اهاسیلک و  »
اپورا هک  ددرگ  رارقرب  حماست  زا  ییاضف  نانچ  دش  یم  بجوم  دوخ  نیا  هک  دنتـسه  يرگید  نیمزرـس  زا  یـشخب  هک  دیـسر  یم  رظن 

(37 «.) تشادن ییانشآ  نآ  اب  هنایم  ياه  هدس  رد 

یبهذم ياه  تیلقا  زا  يدایز  هدع  دوجو  هدیـشخب ، زایتما  یحیـسم  ياپورا  زا  ار  یمالـسا  کلامم  هک  هچنآ  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
حرطم يا  هلأسم  نینچ  یحیسم  ياپورا  رد  هک  یتروص  رد  دنرب ، یم  رس  هب  هنادازآ  یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  هک  تسا  ناملسم  ریغ 

(38 «.) دوبن

( تاجن  ) يراگتسر مسیلارولپ 

ادـخ هب  وا  تسا  یفاک  ناسنا  يراگتـسر  رد  هک  نیا  و  تسا ، اه  نامز  مامت  رد  نایدا  عیارـش و  همه  يراگتـسر  يانعم  هب  قالطا  نیا 
.دنک يوریپ  عیارش  زا  یکی  میلاعت  زا  یگدنز ، رد  هدروآ و  نامیا 

: لیبق زا  تسا ؛ یتالاکشا  ياراد  انعم  نیا 

يا هرمث  هقرفت  داجیا  راکفا و  شیوشت  زج  هدوب و  وغل  نالوسر ، لاسرا  دّدعتم و  عیارش  عیرـشت  عیارـش ، همه  يراگتـسر  ضرف  اب   - 1
.درادن

یهجو وا  روهظ  هب  تراشب  يدعب و  ربمایپ  ندـمآ  هب  اه  تّوبن  ندـش  دودـحم  تسا ، يراگتـسر  هیام  یتعیرـش  ره  زا  يوریپ  رگا   - 2
.درادن

ْمَُکل َّلِحُِألَو  دومرف ... { : هک  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  راتفگ  و  تسا ، دروم  یب  ماکحا  خسن  تعیرـش ، یگنادواج  دولخ و  اب   - 3
انعم یب  .دوب » هدـش  مارح  امـش  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  امـش  يارب  منک  لالح  هک  نیا  يارب  ( » 39 (؛} ...ْمُکیَلَع َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب 

.دوب دهاوخ 

.درادن یهجو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  نییآ  زا  اراصن  دوهی و  زا  يوریپ  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  توعد   - 4

مدرم توعد  هب  رگید  يایبنا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  ياه  همان  لاسرا  اب   - 5
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.درادن يراگزاس  قح  نید  هب 

ود هب  لمع  ای  داضتم و  هدیقع  ود  دناوت  یم  هنوگچ  لاح  تسا ، حـلاص  لمع  هدـیقع و  ورگ  رد  ناسنا  تداعـس  يونعم و  تایح   - 6
.دشاب ناسنا  يونعم  تایح  نماض  فلاخم ، مکح 

.دشاب نیرفآ  تداعس  دناوت  یم  تسا  هدوب  رشب  تسد  هب  مه  نآ  تباتک  لصا  هک  هدش  فیرحت  ياه  باتک  ایآ   - 7

.درک يوریپ  رترب  زا  دیاب  درخ  لقع و  مکح  هب  دوش ، هداد  صیخشت  رت  لماک  رترب و  نایدا ، زا  یکی  هاگدید  هاگ  ره   - 8

درامش یم  راب  نایز  دنسپان و  ار  مالسا  زج  ینید  ره  شریذپ  دنک و  یم  یفرعم  شخب  تاجن  یعقاو و  نید  ار  مالسا  نید  نآرق ،  - 9
.دناد یم  نادواج  خزود  رد  ار  نانآ  ناوریپ  و 

امش نید  زورما  ( » 40 (؛} ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلَا  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .متفریذپ امش  نادیواج   ] نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ، مامت  امش  رب  ار  تمعن  و  مدرک ، لماک  ار 

دوخ يارب  مالسا  زج  سک  ره  و  ( » 41 (؛  َنیِرِساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َریَغ  ِغَْتبی  ْنَمَو  دیامرف { : یم  زین  و 
« .تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دیوجب  ار  ینییآ 

دارفا فالتخا 

: دنا هتسد  هس  دنتسین  قح  نید  عبات  هک  یناسک  دنوش و  لیان  قلطم  يراگتسر  هب  دنناوت  یم  قح  نید  عابتا  اهنت 

زا نییاپ  هبترم  رد  هجیتن  رد  هتـشاد و  ار  يراگتـسر  زا  يا  هبترم  نانیا  .دـنراد  نیقی  دوخ  نییآ  نید و  تیناقح  رب  هک  مدرم  ماوع   - 1
.دنتشهب

يا هجرد  رد  هتـشاد و  ار  يراگتـسر  زا  يا  هبترم  زین  ناـنیا  دـنراد  نیقی  دوخ  مارم  هب  هک  قـح  نید  ناـفلاخم  زا  ناـهوژپ  شناد   - 2
زا نییاپ 
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.دنراد رارق  تشهب 

رارق خزود  رد  متح  روط  هب  اه  نیا  .دنا  هتفایرد  ار  قح  هچرگ  دنا  هدوب  زیتس  رد  تقیقح  قح و  اب  هک  نادنمـشناد  زا  دـناعم  دارفا   - 3
.تفرگ دنهاوخ 

َْمل اُولاق َأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاظ  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
ِنادـْلِْولاَو ِنلاَو  ِءاـسّ ِلاـجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  اَِّلا  ًاریِـصَم *  ْتَءاـسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَـم  َکـِئلوُأَف  اـهِیف  اوُرِجاـُهتَف  ًهَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت 

ضبق  ] ناگتشرف هک  یناسک  ( » 42 (؛} ًاروُفَغ ًاّوُفَع  ُهَّللا  َناکَو  ْمُْهنَع  َوُفْعی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  َِکئلوُأَف  ًالِیبَس *  َنوُدَتْهیالَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْسیال 
نیا اب  ارچ  و  [ ؟ دیدوب یلاح  هچ  رد  امش  دنتفگ : اه  نآ  هب  دندوب ، هدرک  متس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اه  نآ  حور  حاورا 

ناگتـشرف  ] اه نآ  میدوب ، فضتـسم  راشف و  تحت  دوخ  نیمزرـس  رد  ام  دنتفگ : دیتشاد ]؟ ياج  راّفک  فص  رد  دـیدوب ، ناملـسم  هک 
يدب ماجنارـس  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  دنتـشادن و ] يرذع   ] اه نآ  دینک ؟ ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادـخ  نیمزرـس  رگم  دـنتفگ :
دنراد يا  هراچ  هن  دنفعضتسم ،] ًاتقیقح  و   ] دنتفرگ رارق  راشف  تحت  یتسار  هب  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  هتسد  نآ  رگم  .تسا 

« .دنبای یم  هدولآ  طیحم  نآ  زا  تاجن  يارب   ] یهار هن  و 

طیارـش زا  ار  تفـص  ود  نیا  تسا و  تردق  ملع و  هب  طورـشم  هیهلا  فیلاکت  عیمج  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  همه  یمالـسا  ياهقف 
.دنناد یم  فیلکت  هماع 

نآ رگم  درک ، میهاوخن  تازاـجم  ار ] یموق   ] زگره اـم  و  ( » 43 (؛} ًالوُسَر َثَْعبَن  یّتَح  َنِیبِّذَعُم  اّنُک  امَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
[.« دننک نایب  ار  ناشفیاظو  ات   ] میشاب هدرک  ثوعبم  ار  يربمایپ  هک 

عفر : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


اطخ و تسا : هدش  هتـشادرب  زیچ  هن  متما  زا  ( » 44 (؛» ...نوقیطیالام نوملعیالام و  هیلع و  اوهرکاام  نایـسنلاو و  أطخلا  هعـست : یتّما  نع 
«. ...دنرادن ار  نآ  تقاط  هک  ار  هچنآ  دنناد و  یمن  هک  ار  هچنآ  دنا و  هدش  هورکم  نآ  رب  هچنآ  نایسن و 

مل و  هجح ، هیلا  عفرت  مل  نم  فیعـضلا  دوـمرف ...« : هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  ینیلک 
دـننکن و هماقا  وا  دزن  لـیلد  تجح و  هک  تسا  یـسک  فیعـض  ( » 45 (؛» فعـضتسمب سیلف  فالتخالا  فِرَع  اذاف  فـالتخالا ، فرعی 

« .تسین فعضتسم  دشاب  فراع  فالتخا  عضاوم  هب  هک  یسک  اّما  دسانشن ، ار  بهاذم  نیب  رد  فالتخا 

هلبقلا لها  نم  نکی  مل  نم  و  ًاضعب ، مهـضعب  فلاخی  بورـض  نیملـسملا  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
فلاخم رگید  یـضعب  اب  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنوش  یم  میـسقت  یفلتخم  فانـصا  هب  نیملـسم  اـنامه  ( » 46 (؛» فعضتسم وهف  ًابـصان 

« .تسا فعضتسم  وا  دزرون  ینمشد  نیرهاط  همئا  اب  دشاب و  هدوب  هلبق  لها  زا  هک  سک  ره  .دنتسه و 

باب باوبا : هینامث  هّنجلل  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شدـج  زا  وا  و  شردـپ ، زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
باب ...انّوبحم و  انتعیـش و  اهنم  لخدـی  باوبا  هسمخ  و  نوحلاصلا ، ءادهـشلا و  هنم  لخدـی  باب  و  نوقیدـصلا ، نویبّنلا و  هنم  لخدـی 
يارب « ؛» مالـسلا مهیلع  تیبلا  لها  انـضغب  نم  هّرذ  لاقثم  هبلق  یف  نکی  مل  و  هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشی  نّمم  نیملـسملارئاس  هنم  لخدـی 

نآ زا  هک  تسا  يرد  رد ، کـی  و  دـندرگ ، یم  دراو  ناقیدـص  ناربماـیپ و  نآ  زا  هک  تسا  يرد  رد ، کـی  تسا : رد  تـشه  تـشهب 
رد کی  .دنوش و  یم  لخاد  ناحلاص  نادیهش و 
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هزادـنا هب  اه  نآ  لد  رد  دنتـسه و  هَّللا  ّـالا  هلا  ـال  دـیحوت و  هب  هدـنهد  تداهـش  هدـنیوگ و  هک  نیملـسم  ریاـس  نآ  زا  هک  تسا  رگید 
« .دنوش یم  لخاد  دشابن ، تیب  لها  ام  توادع  زا  هّرذ ، کی  ینیگنس 

ار تّما  ترضح  هک  نآ  زا  سپ  دنک : یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دوخ  باتک  رد  یفوک  یلاله  سیق  نب  میلس 
هدزیس هقرف ، هس  داتفه و  نیا  زا  دنتسه و  منهج  رد  هقرف  ود  داتفه و  تشهب و  رد  نانآ  هقرف  کی  هک  درک  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب 

ترضح هاگ  نآ  .دنـشتآ  لها  رگید  هقرف  هدزاود  تاجن و  لها  اه  نآ  زا  هتـسد  کی  طقف  هک  هدوب  بوسنم  تیب  لها  تبحم  رب  هقرف 
ارم رماوا  هدیورگ و  نم  هب  هک  تسا  يا  هقرف  کی  نامه  هدننک ، داشرا  هتفای  قیفوت  هملسم  هنمؤم  هتفای  هار  هیجان  هقرف  اّما  : » دیامرف یم 

قح و هدیدرگ و  نم  نمشد  ضغبم  نم و  تسود  هتـسج و  يرازیب  نم  نانمـشد  زا  هدش و  میلـست  نم  نامرف  ربارب  رد  هداهن و  ندرگ 
 .« ...دوشن ادیپ  وا  لد  رد  دیدرت  کش و  هنوگ  چیه  سپ  دشاب ، هدیمهف  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  ارم  تعاطا  بوجو  تماما و 

تموصخ ینمشد و  هدومن ، فقوت  هک  یناسک  لاح  دندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  اجنیا  رد  دیوگ : یم  سیق  نب  میلس 
امش تیالو  تحت  رد  دنا و  هتفرگن  لد  رد  ار  امش  توادع  هنیک و  و  دنا ، هدشن  امـش  هرابرد  یهانگ  مرج و  بکترم  هدرکن و  امـش  اب 

تسا و هدشن  فوشکم  ام  رب  تقیقح  میناد و  یمن  ام  هک  تسا  نیا  ناشراتفگ  دنا و  هتسجن  يرازیب  مه  امش  نانمـشد  زا  هدماین و  رد 
قداص راتفگ  نیا  رد 
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؟ تسیچ دنتسه ،

هکلب دنتسین ، هقرف  هس  داتفه و  نآ  ءزج  دیا  هدرک  فیصوت  ار  نآ  امـش  هک  يا  هقرف  نیا  : » دومرف خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دنا نانآ  زا  جراخ 

روهشم و ار  دوخ  هتشارفارب و  ار  دوخ  مَلَع  مادک  ره  هک  دنتـسه  ییاه  هقرف  هقرف ، هس  داتفه و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دارم 
ادخ و نید  هب  نیدتم  نانآ  زا  هقرف  کی  .دنتسه  یلالقتسا  هدارا  تیصخش و  ياراد  دننک و  یم  توعد  دوخ  نییآ  نید و  هب  ار  مدرم 
وا نیفلاخم  زا  دننارورپ و  یم  رس  رد  ار  وا  ناوریپ  ناطیش و  تیالو  یتسود و  و  دنا ، ناطیـش  نید  هب  نیدتم  نانآ  زا  هقرف  ود  داتفه و 

.دنوش یم  لخاد  باسح  نودب  خزود  رد  ای  باسح و  نودب  تشهب  رد  ای  هک  دنتسه  يدارفا  اه  نیا  .دنیوج  یم  يرازیب  تئارب و 

تلالـض و هب  نانآ  زا  کی  ره  دـنروآ و  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دنـسانشب و  یگناگی  هب  ار  دـنوادخ  هک  یناسک  اّما 
یتعدب تعیرـش  رد  هدیزاین و  تسد  ام  اب  ینمـشد  توادـع و  هب  زین  و  دـنا ، هتفاین  تسد  هدرکن و  ادـیپ  تفرعم  ام  نانمـشد  یهارمگ 
دنوادـخ هک  دـنا  هدومنن  فالتخا  هدرک و  قافتا  تما  هچنآ  مامت  هب  و  تسا ، هدرکن  مارح  ار  یلالح  و  لـالح ، ار  یمارح  هدراذـگن ،

هدرک يراددوخ  تسا ، هدومرف  یهن  دنوادخ  هک  دـنا  هدرک  قافتا  تما  عیمج  هچنآ  مامت  زا  هدرک و  ذـخا  هدومرف  رما  نآ  هب  ّلجوّزع 
لاح نیع  رد  هدرکن و  مارح  لالح و  هدادـن و  رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  يزیچ  هدرکن ، ادـخ  تعیرـش  رد  یتلاخد  یلک  روط  هب  و  تسا ،

ادخ هب  ار  شلمع  هتسناد  یمن  هک  ار  يزیچ  ره  و  تسا ، هدشن  وا  ریگتسد  تیالو  قح و 
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ناـیم رد  هقبط  نیا  .تسا و  تاـجن  لـها  زا  یـصخش  نینچ  نیا  .تسا  هدادـن  عقاو  فـالخ  رب  ییأر  اوتف و  دوـخ  زا  هدرک و  راذـگاو 
فارعا نازیم و  شاداپ و  زور  باسح و  دنقلخ و  تاقبط  مظعا  و  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  مدرم  تیرثکا  ناکرـشم  نانمؤم و  تعامج 

نیا دنبای  یم  تاجن  هدش و  جراخ  خزود  زا  نانمؤم  ناگتشرف و  ناربمایپ و  تعافش  تکرب  هب  هک  ییاه  یمّنهج  زین  .تسا و  نانآ  زا 
(47 «.) ...دنیوگ یم  یمنهج  ار  اه  نآ  اذل  دنناسک و 

يدارفا موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ینانک  سیرـض  زا  شدنـس  هب  یمق  میهاربا  نب  یلع 
امش تیالو  هب  یلو  دنا  هدرک  رارقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تّوبن  هب  زین  فارتعا و  رارقا و  ّلجوّزع  دنوادخ  تینادحو  هب  هک  دنتسه 

؟ تسیچ اه  نآ  لاح  دنرادن ، یماما  و  دنریم ، یم  هک  دنتسه  یناراکهانگ  زا  دنا و  هدشن  انشآ 

یلا ّدخ  هل  ّدخی  ّهناف  هوادـع ، هنمرهظی  مل  حـلاص و  لمع  هل  ناک  نمف  اهنم  نوجرخیال  مهرَفُح  یف  مّهناف  ءالؤه  اّما  : » دومرف ترـضح 
یلا اّماف  هتائیـس ، هتانـسحب و  هبـساحیف  هَّللا  یقلی  یتح  همیقلا  موی  یلا  هترفح  یف  حورلا  هیلع  لخدـیف  برغملاب ، هَّللا  اهقلخ  یتلا  هّنجلا 

جراخ هک  يروط  هب  دنراد  یم  هگن  دوخ  ياهربق  رد  ار  دارفا  نیا  ( » 48 (؛» ...ّلج وّزع  هَّللارمأل  نوفوقوملا  ءالوهف  .رانلا  یلا  اّما  هّنجلا و 
اه نآ  ربق  ریز  زا  تسا ، هدومنن  زورب  یتوادع  اه  نآ  زا  ام  هب  تبـسن  دنا و  هداد  ماجنا  هحلاص  لامعا  هک  يدارفا  نایم  زا  .دـنوش  یمن 
ات دـیآ  یم  روبق  نیا  رد  هتـسویپ  تشهب  نآ  زا  یمیـسن  هار  نیا  زا  هدرک و  قلخ  برغم  رد  راگدرورپ  هک  یتشهب  اـت  دنـشک  یم  یبقن 

ادخ هک  نیا  ات  تمایق و  زور 
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هک دنتـسه  یناسک  دارفا  نیا  .دتـسرفب  خزود  هب  ای  تشهب و  هب  ای  هدومرف ، یگدیـسر  نانآ  باسح  هب  دنوادخ  سپ  .دننک  تاقالم  ار 
«. دوش رداص  نانآ  هرابرد  دنوادخ  رما  ات  دنوش  یم  هتشاد  هگن  ینعی  دنا ؛ هَّللارمأل  نوفوقوم 

َّنِإ دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  ًالثم  دنا ، هدرک  کّسمت  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  يراگتـسر  مسیلارولپ  تابثا  يارب  یخرب  لاکـشا :
ْمِهیَلَع ٌفْوَخ  الَو  ْمِّهِبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَعَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباّصلاَو  يراصَّنلاَو  اوُداه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

 ]= نائباص اراصن و  دـندیورگ و  دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  دـنا و  هدروآ  نامیا  مالـسا  ربمایپ  هب   ] هک یناسک  ( » 49 (؛  َنُونَزْحی ْمُه  الَو 
تسا و مّلـسم  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دروآ و  نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  هاگ  ره  ییحی  ناوریپ 

« .تسین اه  نآ  يارب  یهودنا  سرت و  هنوگ  چیه 

ادـخ و هب  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هک  دراد  اراصن  دوهی و  زا  نیقباس  يراگتـسر  رب  تلـالد  هدـمآ و  یـضام  هغیـص  هب  هیآ  ًـالوا : خـساپ :
دروم رد  ناناملـسم  زا  يا  هدع  هک  هدش  هتفگ  قوف  هیآ  لوزن  نأش  رد  اذـل  .دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  دوخ  لوسر 
تئارق ار  هیآ  نیا  نانآ  باوج  رد  ترـضح  دندرک ؟ لاؤس  ربمایپ  زا  دنا  هتفر  ایند  زا  مالـسا  نید  ریغ  رب  مالـسا  زا  لبق  هک  ناشناردـپ 

.دومرف

.تسا نآ  تاروتسد  هب  لمع  مالسا و  هب  نامیا  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  زا {  دوصقم  ًایناث :

نآ نودـب  دراد  دوخ  بهذـم  نییآ و  نید و  هب  نیقی  ینید  ره  زا  یـسک  رگا  تسا و  یتاذ  تجح  نیقی ، هک  میدرک  هراشا  ًالبق  ًاثلاث :
ار نآ  تیناقح  لامتحا  ای  دشاب و  ربخاب  رگید  نید  بهذم و  زا  هک 
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.دوب دهاوخ  تاجن  لها  صخش  نیا  دهدب ،

یسانش تفرعم  هصرع  رد  مسیلارولپ 

هب .تسا و  هدش  هتـسناد  یهلا  ناربمایپ  نوگانوگ  ياه  تشادرب  لولعم  نآ  دّدعت  هدش و  ظفح  عقاو  رد  نید  تدـحو  قالطا ، نیا  رد 
.تسا هداد  رارق  فلتخم  رشب ، ياه  تیلباق  قبط  ار  اه  نآ  دنوادخ  هکلب  هدوبن  ناربمایپ  تشادرب  لولعم  نآ  دّدعت  رگید : ریبعت 

دراو سح  هک  ار  هچنآ  هکلب  دسر ، یمن  ام  هب  هدروخن و  تسد  زگره  و  تسا ، ام  دزن  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  عقاو  انعم ، نیا  قبط 
چیه ناسنا  اذل  دوش و  یم  يزیمآ  گنر  هدش و  يریگ  بلاق  ینهذ  هتخاس  شیپ  ياه  بلاق  هتـشر  کی  اب  دـنک  یم  كاردا  هاگتـسد 

.دسر یمن  تسه  هک  هچنآ  عقاو  هب  هاگ 

زا ّرثأت  اب  قلطم  دوهـش  زا  ار  دوخ  ياه  تفایرد  نانآ  تسا ، يراج  زین  ایبنا  دروم  رد  هیرظن  نیا  نابحاص  هاگدـید  زا  مکح  نیا  ًاـعبط 
ترثک نید و  دّدـعت  قیرط  نیا  زا  دوب و  دـهاوخ  يرگید  تفایرد  زا  ریغ  کی  ره  تفایرد  ًارهق  و  دـننک ، یم  نایب  هناگراهچ  لـماوع 
یسانش تفرعم  هصرع  رد  مسیلارولپ  ریسفت  هجیتن  نیا  .دوش  یمن  هدیـشوپ  مادک  چیه  مادنا  رب  لطاب  قح و  سابل  اذل  دیآ و  یم  دیدپ 

.دننک یم  حیرصت  ریسفت  نیا  هب  نآ  هب  نادقتعم  هک  تسا ،

توافتم ياه  شرگن  اهدرکیور و 

توافتم ياه  شرگن  اهدرکیور و 

: دراد دوجو  ینوگانوگ  ياه  شرگن  اهدرکیور و  یتفرعم ، ینید و  ییارگ  ترثک  رد 

نایدا نیب  يوگ  تفگ و  رظن و  لدابت  درکیور   - 1

: تسا هدش  ریسفت  هنوگ  دنچ  درکیور  نیا  يارب 

نایدا ریاس  هب  ییالقع  طباوض  اب  دنزادرپب و  نایدا  مامت  ینید  لوصا  یـسررب  هب  دیاب  یقطنم  یلقع و  شور  اب  نانیدـتم  هک  نآ  فلا )
.دنیآ لیان  رت  حیحص  نید  هب  ات  دنهد  ارف  شوگ 

: تسا هدش  هتفریذپ  نآرق  رظن  زا  درکیور  نیا 

یناسک نامه  .هد  تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  ( » 50 (؛  ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسی  َنیِذَّلا  ِدابِع *  ْرِّشَبَف  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس  هک 

نابحاص نانیدـتم و  هک  انعم  نیدـب  هناسانـش ، هعماـج  هناسانـش و  ناور  رظنم  زا  ناـیدا  نیب  يوگ  تفگ و  رظن و  لداـبت  درکیور  ب )
.دننیشنب وگ  تفگ و  هب  رگیدکی  اب  یبلق  بیرقت  يارب  یلدمه  ساسحا  اب  فلتخم  بهاذم 
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« .نک هلداجم  قیرط  نیرتهب  هب  اه  نآ  اب  و  ( » 51 (؛  ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 

« .نکن هلداجم  هجو  نیرتهب  هب  زج  باتک  لها  اب  و  ( » 52 (؛  ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  الَو  دیامرف { : یم  زین  و 

رب ار  وگ  تفگ و  ماظن  هک  نآ  رب  هوالع  ریـسفت  نیا  .دوخ  ینید  تادقتعم  رد  دـیدرت  ساسا  رب  نایدا  نیب  يوگ  تفگ و  درکیور  ج )
.درادن يراگزاس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  ياهدرواتسد  اب  دنز ، یم  مه 

« .تسا نید  رد  تماقتسا  تداعس ، نیرتهب  ( » 53 (؛» نیدلا هماقتسا  هداعسلا  لضفا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

« .دنیزگ ینکس  کش  شبلق ، رد  هک  یسک  هدرواین  نامیا  ادخ  هب  « ؛» هبلق کشلا  نکس  نم  هَّللاب  نمآ  ام  : » دومرف زین  و 

یتخانش تفرعم  تیکاکش  ییارگ و  تیبسن  درکیور   - 2

تیبسن و یعون  هب  تیاهن  رد  هیرظن  نیا  هک  تسا  لح  لـباق  ریغ  زیاـمت  اـم  دزن  تیعقاو  و  هسفن ، یف  تیعقاو  ناـیم  هاگدـید ، نیا  قبط 
.ددرگ یم  یهتنم  تیکاّکش 

: تسا لاکشا  لباق  یتاهج  زا  درکیور  نیا 

يروئت دناوت  یمن  هیرظن  نیا  فلا )
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ریغ فراعم  میقتسم و  ریغ  ياهطارـص  ار  ینید  ریـسافت  همه  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  اسب  هچ  هکلب  دنک ، هیجوت  ار  میقتـسم  ياهطارص 
.دنادب حیحص 

اذل و  تسین ، دنوادخ  شریذپ  دروم  تیبسن ، تیکاّکـش و  هب  داقتعا  هجو ، چـیه  هب  هک  دوش  یم  نشور  نآرق  تایآ  هب  شرگن  اب  ب )
تقیقح قح و  هب  ندیسر  هک  نیا  هجیتن  .دنک  یم  هدافتـسا  حضاو  نشور و  تایآ  تانیب »  » هژاو زا  ناکاّکـش  هناهب  لباقم  رد  دنوادخ 

.تسا ریذپ  ناکما 

الَْولَو ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  انیَتآ  ْدََـقلَو  دـیامرف { : یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناکاّکـش  تایآ ، زا  یخرب  رد  دـنوادخ 
نآ رد  سپـس  میداد و  ینامـسآ  باـتک  یـسوم  هب  اـم  ( » 54 (؛  ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  ْمُهَّنِإَو  ْمُهَنَیب  یِـضَُقل  ِبَر  َکـّ ْنـِم  ْتَقَبَـس  ٌهَِـملَک 

اه نآ  دـش و  یم  يرواد  اه  نآ  نایم  رد  دوبن  اه ] نآ  رب  تجح  مامتا  شیاـمزآ و  هنیمز  رد   ] ادـخ یلبق  ناـمرف  رگا  دـش و  فـالتخا 
« .ینامگدب هب  هتخیمآ  یّکش  دنا ، کش  رد  زونه ] ]

کـش ادخ  رد  ایآ  دنتفگ : اه  نآ  نالوسر  ( » 55 (؛} ...ِضْرَْألاَو ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  ْمُُهلُـسُر َأ  َْتلاق  دـیامرف ... { : یم  زین  و 
«. ...هدیرفآ ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  ییادخ  تسا ،

کیتونمره دیدج  ینابم  ساسا  رب  ینید  ییارگ  ترثک   - 3

.تسا یصخش  ًالماک  نید  زا  یتخانش  ره  اذل  دنا و  یناعم  زا  یلاخ  تماص و  ینید  نوتم  هک  درادنپ  یم  درکیور  نیا 

.مینک یم  هراشا  نآ  عون  ود  هب  هک  دراد  یتالاکشا  هیرظن  نیا 

.مینک یم  نایب  یتامدقم  رکذ  اب  ار  لاکشا  نیا  ینید  نورب  لاکشا  فلا )

.درادن یلقتسم  دیدج و  ناسل  شفراعم ، ندرک  هضرع  يارب  لاعتم  دنوادخ  - 

.تسا قلطم  لامک  هب  ندیسر  تقلخ  زا  فده  - 

.تسا هدش  نییبت  قلطم  لامک  هب  ندیسر  هار  میرک  نآرق  رد  - 

اه ضرف  شیپ  نودب  نآ ، تاروهظ  تاصوصن و  زا  هدافتسا  نآرق ، فراعم  هب  ندیسر  هار  - 
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.تسا

.دیآ یم  مزال  لاحم  رب  قیلعت  هنرگو  تسا  نکمم  ضرف  شیپ  نودب  نآرق  هب  عوجر  - 

.تسا رمالا  سفن  عقاو و  هب  ندیسر  نامه  قح ، - 

.دراد ناکما  نآرق  قیاقح  هب  یسرتسد  هجیتن :

.تسا فلاخم  نآرق  رهاوظ  اب  هتشاد و  زین  ینید  نورد  تالاکشا  درکیور  نیا  ینید  نورد  لاکشا  ب )

اب و  ( » 56 (؛} ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقِیل  َنازیِْملاَو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَأَو  دـیامرف { : یم  هدرک و  ناـیب  قح  هب  ندیـسر  يارب  ار  نازیم  نآرق ،
« .دننک تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هنالداع  نیناوق  لطاب و  زا  قح  ییاسانش   ] نازیم ینامسآ و   ] باتک اه ، نآ 

لزاـن وت  رب  ار  باـتک  نیا  ( » 57 (؛  َنیِِملْـسُْمِلل يرُْـشبَو  ًهَمْحَرَو  يدُـهَو  یَـش ٍء    ّ ِلُِکل ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َکیَلَع  اـْنلََّزنَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  هیام  زیچ و  همه  رگنایب  هک  میدرک 

هار زا  تسرد  هار  اریز ]  ] تـسین یهارکا  نـید  لوـبق  رد  ( » 58 (؛ّ}  یَْغلا َنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .تسا هدش  نشور  یفارحنا 

عنم هدــننک  رما  نآرق  سپ  ( » 59 (؛» هقلخ یلع  هَّللا  هجح  قطاـن و  تماـص  رجاز و  رمآ  نآرقلاـف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
« .دشاب یم  شقلخ  رب  دنوادخ  تجح  تسا و  هدننک  قطن  تکاس  هدننک و 

ینید هبش  ینید و  نایدا  همه  نتسناد  قح  رب  رد  ینید  درکیور   - 4

.تسین روصت  لباق  يرشب  بتاکم  ریاس  اب  رگیدکی و  اب  نایدا  نایم  هناسانش  تفرعم  توافت  چیه  ساسا ، نیا  رب 

ینید مسیلارولپ  تالاکشا 

ینید مسیلارولپ  تالاکشا 

يددـعتم تالاکـشا  ياراد  اه  نآ  زا  کیره  هب  ادـتقا  زاوج  ینید و  هبـش  یتح  ینید و  ناـیدا  همه  نتـسناد  قح  رب  رد  ینید  درکیور 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا 

ینید نورب  تالاکشا  فلا )

: میرب یم  هیرظن  نیا  هب  داقتعا  رد  یتالاکشا  دوجو  هب  یپ  لقع  هب  هعجارم  اب 

یم و  تسا ، ضقانت  لباقت  عون  زا  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  میرب  یم  یپ  نایدا  تاداقتعا  هب  هعجارم  اب  نیـضیقن  عامتجا  مسیلارولپ و   - 1
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ياه لومحم  دـحاو ، عوضوم  رب  اریز  ثیلثت ؛ تیونث و  دـیحوت و  هب  داـقتعا  لـثم : دنـشاب ؛ قح  رب  ضیقن  نیفرط  دـناوت  یمن  هک  میناد 
.دوش یمن  لمح  ضقانتم 

نید نایدا و  تدحو  ترثک و  هلأسم  رد  حرطم  شیارگ  هس  زا  یکی  ییارگرثکت  هک  اجنآ  زا  تسا  زادـنارب  نتـشیوخ  مسیلارولپ   - 2
رارـصا دوخ  يأر  تیناقح  رب  دیابن  نآ  نایعدم  داقتعا ، نیا  ياضتقم  هب  اذل  تسا ، ییارگراصحنا  مسیلارولپ ، لابق  رد  تساه و  هراو 

.دنزرو رارصا  مه  نارگید  يأر  لاطبا  رب  هدیزرو و 

اریز نآ ؛ نتم  نطب و  هن  تسا  نید  رـشق  مهف و  تسا  ام  دزن  هچنآ  همه  ینید ، مسیلارولپ  یناـبم  رباـنب  ناـمیا  عاـنتما  مسیلارولپ و   - 3
تفایرد كرتشم  لوصحم  هشیمه  ام  مهف  و  درادن ، دوجو  قَّدصم  قداص  مهف  و  دنشاب ، هابتـشا  طلغ و  هک  دنناوت  یم  یگمه  اه  مهف 

.تسا نورد  زا  ییاه  تخادرپ  نورب و  زا  ییاه 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  اذل  .تسا و  راوتـسا  نیقی  رب  تسا و  یبلق  دقع  نامیا  اریز  دروآ ؛ نامیا  دـناوت  یمن  يزیچ  هب  ناسنا  هجیتن : رد 
« .تسا نیقی  شلصا  نامیا  ( » 60 (؛» نیقیلا اهلصا  نامیالا  : » دومرف

یم طـقاس  راـبتعا  تیجح و  زا  ینید  نوتم  صوصن  رهاوظ و  هتـشذگ ، لاکـشا  رب  فطع  اـب  صوصن  تیجح  مدـع  مسیلارولپ و   - 4
يزیچ نانآ -  رظن  قبط  ام -  ياه  تفایرد  اریز  ددرگ ؛

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ملکتم  دارم  عقاو و  زا  ریغ 

دایقنا نامیا و  تیوغل  مسیلارولپ و   - 5

نکمم لاح  نیا  رد  ایآ  دـناد ، یم  يراگتـسر  حالف و  لها  ار  همه  هداد و  يأر  اه  نید  اه و  گنهرف  نیابت  هب  مسیلارولپ  هک  اجنآ  زا 
ار ...و  ضیوفت  ربج و  یتسرپ و  هناـگ  هس  یتسرپ و  هناـگود  یتسرپ ، هناـگی  نوچ  نیاـبتم ؛ ياـهرواب  يوس  دـنچ  اـی  ود  ره  هک  تسا 

.دوب داقنم  نآ  راثآ  هب  تبسن  تشاد و  نامیا 

، رـشب یجیردت  لماکت  تازاوم  هب  هک  تسا  نآ  یلاعت  قح  يرگ  تیادـه  ياضتقم  نید  يرگ  تیادـه  شقن  راکنا  مسیلارولپ و   - 6
اب هرخالاب  ات  دتسرف  ورف  ون  رصع  ناسنا  رترب  ياهزاین  روخ  رد  رتارف و  مهف  روخارف  ینید  هتشاد ، خوسنم  ار  نیشیپ  رـصع  ِنید  هراومه 

غولب هب  ناسنا  هتفرـشیپ  رّوطتم و  تایح  نوگانوگ ، طیارـش  رب  قابطنا  دادعتـسا  تعاطتـسا و  زیاـح  لـماک و  عماـج و  ینید  نداتـسرف 
نتخاس ماکان  رب  یعـس  ...و  فّرحم  خوسنم و  نایدا  هب  نامیا  تحـص  تیافک و  رب  رارـصا  .دنک  ریبدت  ار  یمدآ  لامک  ماود  هدیـسر ،

.تسا یهلا  خیرات  تیشم  تنس و  اب  تضراعم  يدنوادخ و  تیاده  ياه  همانرب 

ینید نورد  تالاکشا  ب )

نآرق هاگدید  زا 

کنیا .تسا  فلاخم  هیرظن  نیا  اب  راکشآ  حیرـص و  روط  هب  مالـسا  نید  عرـش و  هک  مینک  یم  هظحالم  زین  نآرق  تایآ  هب  هعجارم  اب 
: میراد یم  نایب  فلتخم  ياه  هتسد  رد  بلطم  نیا  تابثا  يارب  ار  یتایآ 

: نیشیپ ياه  تما  زا  قاثیم  دهع و   - 1

وا نییآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  روهظ  تروص  رد  هک  هتفرگ  دـهع  قاثیم و  نیـشیپ  ياه  تما  ایبنا و  همه  زا  دـنوادخ 
.دنروآ نامیا 

ْمُکَعَم اـِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُـسَر  ْمُکَءاـج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍباـتِک  ْنِم  ْمُُکتیَتآ  اـَمل  َنیِیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإَو  میناوـخ { : یم  میرک  نآرق  رد 
(61 (؛  ُهَّنُرُْصنََتلَو ِِهب  َُّننِمُْؤَتل 
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امـش هب  شناد  باتک و  هاگ  ره  هک  تفرگ  دّکؤم  نامیپ  اه ] نآ  ناوریپ  و   ] ناربمایپ زا  دـنوادخ  هک  ار  یماگنه   [ دـیروآ رطاخ  هب   ] «و
« .دینک يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دنک  یم  قیدصت  تسامش  اب  ار  هچنآ  هک  دمآ  امش  يوس  هب  يربمایپ  سپس  مداد ،

: هدننک خسن  نمیهم و  باتک  نآرق ،  - 2

 ]= باتک نیا  و  ( » 62 (؛  ِهیَلَع ًانِمیَهُمَو  ِباتِْکلا  َنِم  ِهیَدی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم    ّ ِقَْحلِاب َباتِْکلا  َکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .تساه نآ  نابهگن  ظفاح و  دنک و  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  رب  قح  هب  ار  نآرق 

ار یمکح  ره  ( » 63 (؛} ٌریِدَق یَش ٍء    ّ ِلُک یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  اِهْلثِم َأ  ْوَأ  اْهنِم  ٍریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  ْوَأ  ٍهیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام  دیامرف { : یم  زین  و 
زیچ ره  رب  دـنوادخ  هک  یتسناد  یمن  ایآ  .میروآ  یم  ار  نآ  دـننامه  اـی  نآ  زا  رتهب  میزادـنا  ریخأـت  هب  ار  نآ  خـسن   ] اـی مینک و  خـسن 

« .تساناوت

: یناهج ربمایپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح   - 3

یهاوگ و  میداتـسرف ، مدرم  يارب  لوسر  ار  وت  ام  ( » 64 (؛} ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَکَو  ًالوُسَر  ِساّنِلل  َكاْنلَـسْرَأَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .تسا یفاک  هراب  نیا  رد  ادخ 

امـش همه  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  وگب : ( » 65 (؛} ًاعیِمَج ْمُکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  ُساّنلا  اَـهیَأ  اـی  ْلـُق  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .متسه

نآرق هک  یسک  تسا  تکربرپ  ریذپان و  لاوز  ( » 66 (؛} ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت  دـیامرف { : یم  و 
« .دشاب نایناهج  هدنهد  میب  ات  درک  لزان  شا  هدنب  رب  ار 

: یناهج باتک  نآرق ،  - 4

تسا یباتک  نیا  ( »] 67 (؛  ْمِّهِبَر ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُْخِتل  َکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
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« .يروآرد ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  ار  مدرم  ات  میدرک  لزان  وت  رب  هک 

تـسا يزردنا  تیاده و  و  مدرم ، مومع  يارب  تسا  ینایب  نیا ، ( » 68 (؛  َنیِقَّتُْمِلل ٌهَظِعْوَمَو  يدُهَو  ِساّنِلل  ٌناَیب  اذه  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .ناراکزیهرپ يارب 

نآرق هک  یسک  تسا  تکرب  اب  ریذپان و  لاوز  ( » 69 (؛} ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت  دـیامرف { : یم  و 
« .دشاب نایناهج  هدنهد  میب  ات  درک  لزان  شا  هدنب  رب  ار 

: لیجنا تاروت و  رد  مالسا  هب  تراشب   - 5

ًارِّشَبُمَو ِهارْوَّتلا  َنِم  يَدی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  َمیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
میرم نب  یـسیع  هک  یماگنه  روآ ] داـی  هب   ] و ( » 70 (؛ ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذه  اُولاق  ِتانیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اّمَلَف  ُدَمْحَأ  ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأی  ٍلوُسَِرب 

 ]= هدش هداتسرف  نم  زا  لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  متـسه  امـش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ! ینب  يا  تفگ :
لیالد تازجعم و  اب  وا  هک  یماگنه  .تسا  دـمحا  وا  ماـن  دـیآ و  یم  نم  زا  دـعب  هک  یلوسر  هب  هدـنهد  تراـشب  و  مشاـب ، یم  تاروت 

« .راکشآ تسا  يرحس  نیا  دنتفگ : دمآ ، نانآ  غارس  هب  نشور 

: نانآ خیبوت  مالسا و  هب  باتک  لها  یناوخارف   - 6

ْدَق ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعیَو  ِباتِْکلا  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنیَبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  میناوخ { : یم  میرک  نآرق  رد 
یلِإ ْمِهیِدْهیَو  ِِهنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرْخیَو  ِمالَّسلا  َُلبُـس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهی  ٌنِیبُم  ٌباتِکَو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج 
یم نشور  دـیدرک  یم  نامتک  امـش  هک  ار  ینامـسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایـسب  هک  ام ، ربمایپ  باتک ! لـها  يا  ( » 71 (؛  ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص 

، دزاس
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رون و ادـخ ، فرط  زا  يرآ   ] .دـیامن یم  رظن  فرـص  تسین  تحلـصم  نآ  ياشفا  ًالعف  هک   ] نآ زا  يرایـسب  زا  و  دـمآ ، امـش  يوس  هب 
تیاده تمالس  ياه  هار  هب  دننک ، يوریپ  وا  يدونشخ  زا  هک  ار  یناسک  نآ ، تکرب  هب  دنوادخ  .دمآ  امش  يوس  هب  يراکـشآ  باتک 

« .دیامن یم  يربهر  تسار  هار  يوس  هب  ار  اه  نآ  درب و  یم  ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  دوخ  نامرف  هب  و  دنک ، یم 

نامیا نآرق  ما =[  هدرک  لزاـن  هچنآ  هب  و  ( » 72 (؛  ِِهب ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  الَو  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اـِمب  اُونِمآَو  تسا { : هدـمآ  زین  و 
« .دیشابن نآ  هب  رفاک  نیتسخن  دراد و  تقباطم  تسامش  ياه  باتک  رد  هچنآ  اب  نآ  ياه  هناشن  هک  دیروایب 

، دیوش یم  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا  ( » 73 (؛  َنوُدَهْـشَت ُْمْتنَأَو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  تسا { : هدمآ  و 
»؟ دیهد یم  یهاوگ  نآ  یتسرد  هب   ] هک یلاح  رد 

: اه تما  نیرتهب  یمالسا ، تما   - 7

رب ات  طیرفت ] طارفا و  ناـیم   ] میداد رارق  يا  هناـیم  تما  ار  امـش  ( » 74 (؛  ِساّنلا یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  } 
« .دیشاب هاوگ  مدرم 

« .دیا هدش  هدیرفآ  ناسنا  دوس  هب  هک  دیدوب  یتما  نیرتهب  امش  ( » 75 (؛} ...ِساّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َریَخ  ُْمْتنُک  } 

: رگید نایدا  رب  مالسا  هبلغ   - 8

اب ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  ( » 76 (؛} ًادیِهَـش ِهَّللِاب  یفَکَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  } 
« .دشاب عوضوم  نیا  هاوگ  ادخ  هک  تسا  یفاک  دنک و  زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و 

: باتک لها  تیاده  طرش  مالسا ،  - 9

رگا و  ( » 77 (؛  ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ْمُهاْنلَخْدََألَو  ْمِِهتائیَس  ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  } 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


« .میزاس یم  دراو  تشهب  تمعن  رپ  ياه  غاب  رد  ار  اه  نآ  میشخب و  یم  ار  نانآ  ناهانگ  دننک ، هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  باتک  لها 

هداتسرف ادخ و  هب  دیروایب  نامیا  سپ  ( » 78 (؛  َنوُدَـتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتاَو  ِِهتاِملَکَو  ِهَّللِاب  ُنِمْؤی  يِذَّلا    ّ ِمُْألا یّ   ّ ِیبَّنلا ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  } 
« .دیبای تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  و  دراد ، نامیا  شتاملک  ادخ و  هب  هک  يا  هدناوخن  سرد  ربمایپ  نآ  شا ،

زین اه  نآ  رگا  ( » 79 (؛  ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکیَـسَف  ٍقاقِـش  ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَو  اْوَدَتْها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  } 
نآ ّرش  دنوادخ ، دنا و  هدش  ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  و  دنا ، هتفای  تیاده  دنروایب  نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  دننام  هب 

« .تساناد هدنونش و  وا  دنک و  یم  عفد  وت  زا  ار  اه 

: باتک لها  ندروآ  نامیا  هب  رما   - 10

لزان هچنآ  هب  و  ( » 80 (؛  ِنوُقَّتاَف يایِإَو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  الَو  ِِهب  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  الَو  ْمُکَعَم  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اـِمب  اُونِمآَو  } 
دیـشابن و نآ  هب  رفاک  نیتسخن  دراد و  تقباطم  تسامـش  ياه  باتک  رد  هچنآ  اب  نآ  ياه  هناشن  هک  دـیروایب ، ناـمیا  نآرق  مدرک =[ 

« .دیسرتب نم  زا  اهنت  و  دیشورفن ، يزیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ 

َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم    ّ ِقَْحلا َنیِد  َنُونیِدـی  الَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَحی  الَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلِاب  ـالَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمْؤی  ـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق  } 
ار هچنآ  هن  و  دنراد ، نامیا  ازج  زور  هب  هن  ادخ و  هب  هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب  ( » 81 (؛  َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح 
عوضخ و اـب  هک  یناـمز  اـت  دـینک  راـکیپ  دـنریذپ ، یم  ار  قح  نییآ  هن  و  دنرمـش ، یم  مارح  هدرک  میرحت  ار  نآ  شلوسر  ادـخ و  هک 

، میلست
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« .دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج 

: نید رییغت  زا  یهن   - 11

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 82 (؛  َنیِِرفاک ْمُِکنامیِإ  َدـَْعب  ْمُکوُّدُری  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  اـی  } 
ار امـش  دینک ، تعاطا  تسا  توادـع  هنیک و  شتآ  ندرک  رو  هلعـش  ینکفا و  قافن  ناشراک  هک   ] باتک لها  زا  یهورگ  زا  رگا  دـیا !

« .دننادرگ یم  زاب  رفک  هب  نامیا  زا  سپ 

َنِم َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئلَو  يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  ْمُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یّتَح  يراصَّنلا  َالَو  ُدوُهْیلا  َْکنَع  یـضْرَت  َْنلَو  } 
هتـساوخ میلـست  لماک  روط  هب   ] ات دش  دنهاوخن  یـضار  وت  زا  اراصن  دوهی و  زگره  ( » 83 (؛} ٍریِـصَن الَو  ِیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  اـم  ِْملِْعلا 

ياه سوه  اوه و  زا  رگا  .تسا و  تیادـه  اهنت  یهلا  تیادـه  وگب : ینک ، يوریپ  نانآ  هتفای  فیرحت   ] نییآ زا  يوش و ] اـه  نآ  ياـه 
« .دوب دهاوخن  ادخ  بناج  زا  وت  يارب  يروای  تسرپرس و  چیه  يا ، هدش  هاگآ  هک  نآ  زا  دعب  ینک ، يوریپ  اه  نآ 

: دیدج نید  هب  نامیا  مدع  تهج  هب  باذع  هدعو   - 12

اّنََعل امَک  ْمُهَنَْعَلن  ْوَأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  } 
میدرک لزان  دوخ ] ربمایپ  رب   ] هچنآ هب  هدش ! هداد  امـش  هب  ادخ  باتک  هک  یناسک  يا  ( » 84 (؛} ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناکَو  ِْتبَّسلا  َباحْصَأ 

اه نآ  ای  مینادرگرس ، تشپ  سپـس  مینک  وحم  ار  ییاه  تروص  هک  نآ  زا  شیپ  دیروایب ، نامیا  تسامـش ، ياه  هناشن  اب  گنهامه  و 
« .تسا یندش  ماجنا  لاح  ره  رد  ادخ  نامرف  و  میتخاس ، رود  ار  تبس  باحصا  هک  هنوگ  نامه  میزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار 

: رگید نایدا  بتک  رد  فیرحت  عوقو   - 13

َنیِذَِّلل ٌلیَوَف  } 
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دوخ تسد  اب  يا  هتـشون  هک  اه  نآ  رب  ياو  سپ  ( » 85 (؛} ًالِیلَق ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقی  َُّمث  ْمِهیِدـیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکی 
« .دنشورفب یمک  ياهب  هبار  نآ  ات  تسادخ  فرط  زا  نیا  دنیوگ : یم  سپس  دنسیون ، یم 

راظتنا ایآ  ( » 86 (؛  َنوُمَْلعی ْمُهَو  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَحی  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْـسی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَـقَو  ْمَُکل  اُونِمْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ  } 
یم فیرحت  ار  نآ  ندیمهف ، زا  سپ  دندینـش و  یم  ار  ادخ  نانخـس  نانآ  زا  يا  هدـع  هک  نآ  اب  دـنروایب  نامیا  امـش  نییآ   ] هب دـیراد 

« .دنتشاد عالطا  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرک 

: دناد یم  یکی  ار  میقتسم  طارص  نآرق ،  - 14

و ّیبر ،»  » هب نآ  هفاـضا  اـب  زین  و  يوس »  » اـی میقتـسم »  » هب نآ  فاـصتا  اـب  هک  دراد  دوـجو  طارـص  دروـم  رد  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ 
.درامش یم  فرحنم  ار  اه  هار  هیقب  دنک و  یم  یفرعم  ار  طارص  زا  یصاخ  عون  ملکتم » ءای  «، » هَّللا «، » دیمح «، » زیزع «، » ّکبر »

، تسادخ ِنآ  زا  قرـشم  برغم و  ( » 87 (؛  ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشی  ْنَم  يِدْهی  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا    ِ ِهَّلل دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ 

« .میدرک ناشتیاده  تسار  هار  هب  میدیزگرب و  ار  اه  نآ  و  ( » 88 (؛  ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهانیَدَهَو  ْمُهانیَبَتْجاَو  } 

: مالسا هب  توعد   - 15

.دوش یم  زین  اراصن  دوهی و  لماش  دناد و  یم  مزال  ار  مالسا  هب  مدرم  توعد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و 

توعد مالـسا  هب  ار  نایدوهی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُِعبَّتإ  ُمَُهل  َلِیق  اذِإَو  هیآ {  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا 
(89 {.) انَءابآ ِهیَلَع  انْدَجَوام  ُِعبَّتَن  َْلب  دنتفگ { : یم  دنتفریذپ و  یمن  اه  نآ  یلو  درک  یم 

نارجن ياراصن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و 
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.دومن هلهابم  هب  توعد  ار 

: باتک لها  دیاقع  دقن   - 16

تحارـص هب  ار  اـه  نآ  هدرب و  لاؤـس  ریز  ار  اراـصن  دوـهی و  رادرک  دـیاقع و  اـه  نآ  رد  هـک  دراد  دوـجو  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .درامش  یم  لطاب  باوصان و 

ادخ تسد  دنتفگ : دوهی  و  ( » 90 (؛} ُءاشی َفیَک  ُقِْفنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعلَو  ْمِهیِدیَأ  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدی  ُدوُهْیلا  َِتلاقَو  } 
هداشگ وا  تردق   ] تسد ود  ره  هکلب  دنوش ، رود  یهلا   ] تمحر زا  نخس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشدوخ  ياه  تسد  .تسا  هتـسب 

« .دشخب یم  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  تسا ،

ُمُهَلَتاق ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاضی  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يراـصَّنلا  َِتلاـقَو  ِهَّللا  ُْنبا  ٌریَزُع  ُدوُهْیلا  َِتلاـقَو  } 
دوخ نابز  اب  هک  تسا  ینخس  نیا  .تسادخ  رسپ  حیسم  دنتفگ : اراصن  .تسادخ و  رـسپ  ریزع  دنتفگ : دوهی  ( » 91 (؛  َنوُکَفْؤی ّینَأ  ُهَّللا 

« .دنبای یم  فارحنا  قح  زا  هنوگچ  دشکب  ار  نانآ  دنوادخ  .تسا  نیشیپ  نارفاک  راتفگ  دننامه  هک  دنیوگ  یم 

اّمَع ُهَناْحبُـس  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ًادِـحاو ال  ًاهلِإ  اوُدـُبْعِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  امَو  َمیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملاَو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَناـبْهُرَو  ْمُهَراـبْحَأ  اوُذَـخَّتا  } 
نابهار نادنمشناد و  اه ] نآ  ( »] 92 (؛  َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمتی  ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأیَو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفْطی  ْنَأ  َنوُدیِری  َنوُکِرْـشی * 

دنوادـخ زج  دنتـشادن  روتـسد  هک  یلاـح  رد  ار ، میرم  دـنزرف  حیـسم  نینچمه  و [ دـنداد ، رارق  ادـخ  ربارب  رد  ییاـهدوبعم  ار  شیوخ 
ادخ رون  دنهاوخ  یم  اه  نآ  .دـنهد  یم  رارق  شیاتمه  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  وا  دنتـسرپب ، تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ار  ییاتکی 

رون هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک  شوماخ  شیوخ  ناهد  اب  ار 
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« .دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچ  ره  دنک  لماک  ار  دوخ 

؛  َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکَتَو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبلَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  َنوُدَهْشَت *  ُْمْتنَأَو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  } 
قح ارچ  باتک ! لها  يا  دیهد !؟ یم  یهاوگ  نآ  یتسرد  هب   ] هک یلاح  رد  دیوش  یم  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا  ( » 93)

»!؟ دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیراد  یم  هدیشوپ  ار  تقیقح  و  دینک ، یم  هبتشم  دیزیمآ و ] یم   ] لطاب اب  ار 

ٌباذَـع ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمَیل  َنُولوُقی  اّمَع  اوُهَْتنی  َْمل  ْنِإَو  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  امَو  ٍهَثالَث  ُِثلاـث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  } 
زا رگا  و  تسین ، هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  و  دندش ، رفاک  نیقی  هب  زین ]  ] تسادخ هس  زا  یکی  دنوادخ  دنتفگ : هک  اه  نآ  ( » 94 (؛  ٌمِیلَأ

« .دیسر دهاوخ   [ دننک یگداتسیا  هدیقع  نیا  يور  هک   ] اه نآ  نارفاک  هب  یکان  درد  باذع  دنرادن  رب  تسد  دنیوگ  یم  هچنآ 

ثیداحا هاگدید 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صخـش  اه  نآ  سأر  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک  میرب  یم  یپ  زین  یمالـسا  ثیداـحا  هب  هعجارم  اـب 
: مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هتشادن  داقتعا  ینید  مسیلارولپ  هب  زگره  هلآو 

« .تسا یلها  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب  یلطاب و  تسا و  یقح  ( » 95 (؛» ٌلها ٍّلکلو  ٌلطابو  ٌّقح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 1

انامه ( » 96 (؛» اـهل خـسانلا  مکبتک ، یلع  نمیهملا  یباـتک  لـعج  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنا  : » دـیامرف یم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر   - 2
« .تسا هداد  رارق  اه  نآ  خسان  امش و  ياه  باتک  رب  طلسم  ارم  باتک  ّلجوّزع  دنوادخ 

تعباتم زج  هب  یهار  دوب  هدنز  یسوم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ( » 97 (؛» یعابّتا ّالا  هعسوام  ًایح  یسوم  ناک  ول  هَّللاو  دومرف ...« : زین  و   - 3
نم زا 
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« .تشادن

« .دیشکب ار  وا  درک  لیدبت  ار  شنید  سک  ره  ( » 98 (؛» هولتقاف هنید  لّدب  نم  : » دومرف زین  و   - 4

ضرالا قرش  یف  یقبیال  یّتح  نایدالا  یلع  کنید  رهظا  نا  یلع  ّقح  دومرف « : لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد   - 5
نیا ات  مهد  هبلغ  رگید  نایدا  همه  رب  ار  وت  نید  هک  تسازـس  نم  رب  ( » 99 (؛» هیزجلا کنید  لها  یلا  يّدؤی  وا  کنید  ّالا  نید  اهبرغ  و 

« .دنهد هیزج  وت  نید  لها  هب  هک  نیا  ای  دنامن ، یقاب  وت  نید  زج  هب  ینید  نیمز  برغ  قرش و  رد  هک 

« .تسا قح  اب  یگنهامه  تمزالم و  تمکح ، يادنلب  ( » 100 (؛» ّقحلا موزل  همکحلا  سأر  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 6

« .دیهن ندرگ  نآ  هب  هک  قح  مزاول  هب  داب  امش  رب  ( » 101 (؛» اهومزلاف ّقحلا  تابجومب  مکیلع  : » دومرف زین  و   - 7

یف ناک  ولو  هزوج ، اّهنا  ملعت  تناو  کعفنی  ناکام  هؤلؤل  سانلا  لاق  هزوج و  كدی  یف  ناک  ول  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 8
مدرم همه  دوـب و  ییودرگ  وـت  تـسد  رد  رگا  ( » 102 (؛» هؤلؤل اّهنا  ملعت  تناو  كّرـضی  ناکام  هزوج  اّهنا  ساـنلا  لاـق  هؤلؤل و  كدـی 

همه تسا و  ّرد  وت  تسد  رد  رگا  .تسا و  ودرگ  نآ  هک  یناد  یم  وـت  اریز  دـناسر ؛ یمن  عـفن  وـت  هب  زگره  تسا ، ّرد  نآ  هک  دـنتفگ 
« .تسا ّرد  نآ  هک  یناد  یم  وت  اریز  دناسر ؛ یمن  ررض  وت  هب  زگره  تسا  ودرگ  دنتفگ  مدرم 

نآ هب  هک  تسا  یسک  ره  رب  تاجن  هیام  قح  ( » 103 (؛» لئاق ّلکل  هجح  و  لماع ، ّلکل  هاجنم  ّقحلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 9
« .تسا نآ  هب  لئاق  هک  تسا  یسک  ره  رب  تّجح  دنک و  یم  لمع 

(104 (؛» عرص ّقحلا  عراص  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 10

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


« .دروخ دهاوخ  نیمز  هب  دزیخرب  هلباقم  هب  قح  اب  سک  ره  »

زا يرایـسب  قح ، زا  یمک  ( » 105 (؛» بطحلا ریثک  قرحی  رانلا  نم  لیلقلا  ّنا  اـمک  لـطابلا ، ریثک  عفدـی  ّقحلا  لـیلق  : » دومرف زین  و   - 11
« .دنازوس یم  ار  مزیه  زا  يرایسب  شتآ  زا  یمک  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  عفد  ار  لطاب 

يوش راوـخ  ّقـح  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  رد  تّزع  ( » 106 (؛» کمزل اذا  ّقحلل  ّلذـت  نا  ّزعلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 12
« .درک یهارمه  وت  اب  هک  یماگنه 

؛» هلها فرعت  ّقحلا  فرعاف  ّقحلا ، هیآب  لب  لاـجرلاب  فرعیـال  هَّللا  نید  ّنا  : » دومرف طوح  نب  ثراـح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما   - 13
« .یسانشب ار  شلها  ات  سانشب  ار  قح  سپ  ددرگ ، یم  مولعم  قح  هناشن  هب  هکلب  دوش  یمن  هتخانش  نادرم  اب  ادخ  نید  زگره  ( » 107)

« .تسین قح  هب  نداد  شوگ  زا  رت  صلاخ  ییامنهار  چیه  ( » 108 (؛» ّقحلا عامتسا  نم  حصنا  لیلدال  : » دومرف زین  و   - 14

رد ار  تدوخ  ( » 109 (؛» هیلثم لطابلا  یف  یطعا  ّقح  یف  ًائیش  عنم  نم  ّهناف  ّقحلا ، یلع  کسفن  ربصا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 15
« .دوش یم  هداد  وا  هب  ربارب  ود  لطاب  زا  دنک  عنم  ار  يزیچ  قح  زا  هک  یسک  اریز  نادرگ ؛ روبص  قح  لوبق  ]

ینیریش زا  و  شاب ، روبص  قح  یخلت  رب  ( » 110 (؛» لطابلا هوالح  كایا  و  قحلا ، هرارم  یلع  ربصا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 16
« .زیهرپب لطاب 

هملک داهجلا  لضفا  ّنا  الأ  هملع ، اذا  ّقحلاب  مّلکتی  نا  سانلا  هباهم  ًـالجر  ّنعنمیـال  ـالأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 17
نآ هب  قح  هب  ملع  تروص  رد  اـت  دوشن  عناـم  مدرم  زا  سرت  تهج  هب  ار  یـسک  زگره  شاـب ! هاـگآ  ( » 111 (؛» رئاج ناطلـس  دنع  قحلا 

داهج نیرتهب  انامه  شاب ! هاگآ  .دنک  مّلکت 
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« .تسا ملاظ  ناطلس  دزن  قح  راتفگ 

ریبک وا  ریغص  نم  هب  ءاج  نم  یلع  لطابلا  ددرا  و  ًاضیغب ، ناک  نا  و  ریبک -  وا  ریغـص  هب -  كاتأ  نّمم  ّقحلا  لبقا  : » دومرف زین  و   - 18
نک ّدر  ار  لطاب  .دشاب و  وت  نمشد  هچرگ  گرزب ، ای  دشاب  کچوک  ریذپب ، وا  زا  دیوگ  یم  قح  هک  یـسک  ( » 112 (؛» ًابیبح ناک  نا  و 

«. دشاب وت  تسود  وا  هچرگ  گرزب ، ای  دشاب  کچوک  صخش  زا  هدروآ  ار  نآ  هک  یسک  رب 

« .لطاب لها  رب  تسا  يریشمش   [ نوچمه  ] قح ( » 113 (؛» لطابلا لها  یلع  فیس  ّقحلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 19

« .دش دهاوخ  كاله  دتسیاب  قح  يور  رد  ور  سک  ره  ( » 114 (؛» کله ّقحلل  هتحفص  يدبأ  نم  : » دومرف زین  و   - 20

 ّ ِقَْحلِاب ُفِذْقَن  َْلب  هلوق {  کلذ  و  لطابلا ، ّقحلا  لها  بلغ  ّالا  ّقحلا  ءازإب  موقی  لطاب  نم  سیل  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 21
نیا .دـش و  دـهاوخ  زوریپ  لطاب  رب  قح  لها  هک  نآ  زج  دـنک  یمن  مایق  قح  لباقم  رد  یلطاب  چـیه  ( » 115 (؛»} ...ُهُغَمْدیَف ِلِطاْبلا  یَلَع 

".« دزاس كاله  ار  نآ  ات  میبوک  یم  لطاب  رس  رب  ار  قح  ام  هکلب  : " دنوادخ لوق  تسا 

نبا دندومن  فالتخا  مدرم  هاگ  ره  ( » 116 (؛» قحلا عم  هیمس  نبا  ناک  سانلا  فلتخا  اذا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 22
« .تسا قح  اب  هیمس 

.تسا ینتفای  تسد  ناسنا  يارب  تسا و  یکی  قح  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  تایاور  تایاور و  نیا  هعومجم  زا 

ینید مسیلارولپ  یلقع  هلدا  ینابم و  دقن 

ینید مسیلارولپ  یلقع  هلدا  ینابم و  دقن 

: دیشک میهاوخ  دقن  هب  هناگادج  روط  هب  ار  مادک  ره  میزادرپ و  یم  یلقع  شخب  رد  ینید  مسیلارولپ  هشیدنا  ینابم  یسررب  هب  کنیا 

نایدا هناگی  رهوگ   - 1

رهوگ رد  یـشقن  اه  توافت  نیا  اـّما  تسا ، فلتخم  ناـیدا  ینوگاـنوگ  بساـنت  هب  تداـبع  يرهاـظ  کـسانم  و  عیارـش ، دـنیوگ : یم 
.درادن نایدا  هناگی  كرتشم و 

نوگانوگ ياـه  ماـن  نآ  رب  دوخ  هک  دنتـسه  ییاـغ  تقیقح  کـی  يوج  تسج و  قح و  تفرعم  یپ  رد  همه  اـه  نآ  ناوریپ  ناـیدا و 
نومنهر لازیال  رادیاپ و  تباث ، تقیقح  هب  یناف ، رادیاپان و  رهاظ ، دوخ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  نایدا  هلمج  فدـه  .دـنا  هتـشاذگ 

(117) .دنا لئاق  نایدا  یلاعتم  تدحو  هب  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  رخام » ریاش   » و يو ، نادرگاش  و  ناوش »  » .دزاس

، تدـحو نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  یلو  تسا ، یمالـسا  صوصن  دـییأت  دروم  لاـمجا  روط  هب  ناـیدا  يرهوـگ  تدـحو  هچرگ  خـساپ :
هدنروآ لوبق  قیدـصت و  رگید -  نید  ره  ای  دـشاب و  مالـسا  هچ  نید -  هناگی  رهوگ  اریز  دـهد ؛ یمن  هجیتن  ار  نایدا  یمامت  تیناقح 

رد هک  ور  نآ  زا  نایدا  ناگدنروآ  قیدصت  .دوش  یمن  ققحم  نید  عوضوم  مایپ ، هدـنروآ  قیدـصت  نودـب  هچ  درادربرد ، ار  نید  نآ 
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شقن نآ  رد  تیرخآ  تیولوا و  دراد و  یپ  رد  زین  ار  ناـمز  تهج  زا  ناـنآ  يروآ  ماـیپ  تثعب و  بیترت  دـنا ، هدـش  عقاو  خـیرات  قـفا 
هک تسا  نآ  ینامـسآ  نید  یهلا و  یحو  هدـنروآ  نیرخآ  ناونع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قیدـصت  همزال  هک  میناد  یم  .دراد و 

ناربمایپ یمامت  قیدصت  میرک  نآرق  هک  تسا  رذگهر  نیمه  زا  .دـنا  یمالـسا  تناید  شریذـپ  هب  فّلکم  ینونک  رـصع  رد  اه  ناسنا 
درامش یم  نامیا ) مالسا و   ) نید رهوگ  زا  يرو  هرهب  طرش  اه  نآ  ینامز  بیترت  تشاد  رظن  رد  اب  ار  یهلا 
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یـسُوم ِیتوُأ  امَو  ِطابْـسَْألاَو  َبوُقْعیَو  َقاحْـسِإَو  َلیِعامْـسِإَو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َلِْزنُأ  امَو  اـنَیلِإ  َلِْزنُأ  اـمَو  ِهَّللاـِب  اـّنَمآ  اُولُوق  دـیامرف { : یم  و 
میا هدروآ  نامیا  ناهج  يادخ  هب  ام  دییوگب : ( » 118 (؛  َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِّهِبَر ال  ْنِم  َنوِیبَّنلا  ِیتوُأ  امَو  یسیِعَو 

لزان بوقعی  ناگدنزرف  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  هک  یمایپ  ره  هب  میراد و  نامیا  هدش  لزان  ام  رب  هک  هچنآ  هب  و 
زا کی  چیه  ام  .میراد  نامیا  هدش  هداد  ناربمایپ  رب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  ره  هب  یسیع و  لیجنا  یسوم و  تاروت  هب  میراد و  نامیا  هدش 

« .میا هدروآ  دورف  میلست  رس  ادخ  ربارب  رد  میهد و  یمن  حیجرت  يرگید  رب  ار  ناربمایپ 

لیالد ؤفاکت   - 2

، صاخ نایدا  تیناقح  تابثا  يارب  اه  نآ  نادنمـشیدنا  لالدتـسا  اه و  نرق  رذـگ  رد  گرزب  ناـیدا  تاـیح  همادا  : » دـنیوگ یم  ناـنآ 
هتخاس نکمماـن  ار  يرگید  رب  نید  کـی  يرترب  هک  هدیـسر  ناـقتا  زا  يا  هبترم  هب  ناـیدا  نیا  تیناـقح  لـیالد  هک  تسا  نآ  رگناـشن 

(119 «.) ...تسا

ایآ نایدا ، ياه  توافت  شخب  رد  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  یلو  دـنا ، كرتشم  هناگی و  رهوگ  حور و  ياراد  نایدا  هچرگ  خـساپ :
؟ دبای یم  عقاو  قح و  هب  رت  کیدزن  ار  دنوادخ  بناج  زا  هدیسر  مایپ  نیرخآ  ای  درامش و  یم  ربارب  ار  نایدا  مامت  ناسنا  لقع 

.دشاب رتراگزاس  درخ  اب  رت و  کیدزن  عقاو  هب  مود  هنیزگ  هک  تسین  يدیدرت 

رد ینتورف  تیـشخ و  ياراد  یهلا و  تلاسر  لماح  یگلمج  هک  نیا  رب  ینبم  ناربمایپ  ياه  یگژیو  يرامـشرب  ماـگنه  هب  میرک  نآرق 
َنیِذَّلا دیامرف { : یم  هک  اجنآ  تسا ، ادخ  هداتسرف  نیرخآ  وا  هک  دناد  یم  نیا  رد  اهنت  ار  مالسا  ربمایپ  یگژیو  دنتسه ، دنوادخ  ربارب 

ًادَحَأ َنْوَشْخی  الَو  ُهَنْوَشْخیَو  ِهَّللا  ِتالاسِر  ِلَبی  َنوُغّ
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تلاسر هک  یناربمایپ  انامه  ( » 120 (؛  َنیِیبَّنلا َمَتاخَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  .ًابیِسَح  ِهَّللِاب  یفَکَو  َهَّللا  َّالِإ 
ردپ دمحم  .تسا  یفاک  یسرباسح  يارب  دنوادخ  دنـساره ، یمن  سک  چیه  زا  ادخ  زج  دنـساره و  رد  وا  زا  دننک و  یم  غیلبت  ار  ادخ 

« .تسا ناربمایپ  متاخ  یهلا و  هداتسرف  یلو  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه 

لقع یسرتسد  زا  تقیقح  يرود   - 3

هب حرط  کی  هب  درک و  حرطم  نآ  هرابرد  ناوتب  هداس  یلقع  ماکحا  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدـیچیپ  یـسب  عقاو  ناهج  : » دـنیوگ یم  ناـنآ 
(121 «.) ...تسین شیب  یّنظ  نایمدآ  ياه  نیقی  رتشیب  هک  اریز  تسب ؛ لد  یمزج  يا  هنوگ 

نایمدآ درخ  رخـسمت  نآ و  اب  زیتس  لقع و  ياپ  هب  ریجنز  نتـسب  تقیقح  رد  عقاو ، قح و  هب  ندیـسر  زا  لـقع  ندرمـش  زجاـع  خـساپ :
.تسا

ملع و نآ  هب  تبـسن  هک  دنک  يوریپ  یفده  زا  دورب و  یهار  زا  اهنت  اهنت و  دـیاب  ناسنا  هک  دراد  فعاضم  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  نآرق 
یعطق و یهاگآ  تخانش و  هب  ندیـسر  هار  و  دزیهرپب ، نونظم  كوکـشم و  ریـسم  ندومیپ  زا  دشاب و  هتـشاد  نشور  یعطق و  یهاگآ 

َداؤُْفلاَو َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفْقَت  الَو  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  دـنک ، یم  یفرعم  لقع  سح و  هار  ود  زین  ار  ینیقی 
« .دنلوؤسم همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هچ  ورم ، يرادن  ملع  نادب  هچنآ  یپ  رد  ( » 122 (؛} ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک 

ٍناْطلُـس ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  امَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ِینَْغلا  َوُه  ُهَناْحبُـس  ًادـَلَو  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اُولاق  دـیامرف { : یم  رگید  ییاج  رد  و 
اه تبسن  نیا  زا  دنوادخ  تسا ، هدیزگرب  ار  يدنزرف  راگدرورپ  هک  دنتفگ : ( » 123 (؛  َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  اذِهب َأ 
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لیلد دوخ  ياـعدا  نیا  رب  امـش  .تسوا  نآ  زا  همه  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  تسا ، زاـین  یب  ناـگمه  زا  وا  .دـشاب  یم  اّربم 
»؟ دیهد یم  تبسن  ادخ  هب  دیرادن  یهاگآ  ملع و  نادب  هچنآ  ایآ  .دیرادن  یعطق 

، خیرات تعیبط ، رد  لّقعت  رظن و  ّربدـت ، رّکفت ، هب  دـهد ، یم  زیهرپ  نامگ  ّنظ و  زا  ار  ناسنا  هک  دـیکأت  نامه  اب  نآرق  رگید ، يوس  زا 
یمدآ درخ  دنچ  ره  هک  دشاب  دوصقم  نیا  هب  دناوت  یمن  زگره  ّربدت  هشیدـنا و  هب  ناوخارف  نیا  .دـناوخ  یم  ارف  اهرادـیدپ  شنیرفآ و 

ياه ضرف  شیپ  نودب  حیحـص و  هشیدـنا  اب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دـشیدنیب ، دـیاب  مه  زاب  دـسر  یمن  قح  تیعقاو و  هب 
.دسرب تقیقح  عقاو و  هب  دناوت  یم  باوصان 

یهلا تیاده  فطل و  يریگارف   - 4

یلو تسا  هتشاذگ  دازآ  دوخ  یـساسا  ماظن  لیکـشت  يارب  ار  ناسنا  نابرهم ، يادخ  هک  درک  لوبق  ناوت  یم  : » دسیون یم  کیه  ناج 
طقف دـشاب  هداد  روتـسد  دراد ، تسود  ناسکی  تیاهن و  یب  یتّبحم  اب  ار  اـه  ناـسنا  همه  هک  ینامـسآ  ردـپ  درک  ضرف  ناوت  یم  اـیآ 

(124 «.) دنشاب هتشاد  تاجن  تصرف  دنتسه ، اراد  ار  ناهج  زا  صاخ  یشخب  رد  ندمآ  ایند  هب  سناش  هک  یناسک 

تـصرف ربمایپ  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  اب  دیدج  ربمایپ  ندیـسر  زا  لبق  يربمایپ و  ره  رـصع  رد  سک  ره  هک  میدقتعم  ام  ًالوا : خـساپ :
.دسرب تاجن  هب  دناوت  یم  دراد و  ار  تاجن 

نانآ مایپ  رگا  و  دتـسرفب ، اه  ناسنا  يوس  هب  ار  شیوخ  نالوسر  ایبنا و  هک  تسا  نآ  دنوادخ  يرگ  تیادـه  ماع و  فطل  همزال  ًایناث :
زا ییاه  هزیگنا  لیالد و  هب  تیرثکا  دنچ  ره  يدارفا  ای  يدرف  دیـسر و  مایپ  رگا  اّما  دهدن ، رفیک  باذع و  ار  اه  نآ  دیـسرن  یناسک  هب 

رما نیا  دندز ، زاب  رس  قح  شریذپ 
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.دوش لیدبت  تیناقح  ّقح و  هب  یهارمگ  هک  دوش  یمن  ببس 

دنتیاده رب  دـندروآ  يور  دـیدج  مایپ  هب  دوب و  تبثم  مدرم  شنکاو  رگا  سب ، تسا و  لسر  لاسرا  یهلا  تیادـه  ماع و  فطل  همزال 
.دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یهارمگ  رایتخا ، هب  ای  و  دنروذعم ، هک  دنسر  یمن  دننک و  یم  شالت  دنرود و  مایپ  طیحم  زا  ای  هنرگو ،

ینید مهف  رّثکت   - 5

نخـس رـس  رب  ار  نآ  دـیاب  ام  تسا و  تماص  دوخ  نتم  .تسا  نتم  زا  اـم  ياـه  مهف  دـنیآرب  تاـبثا  ماـقم  رد  نید  : » دـنیوگ یم  ناـنآ 
بسانتم ار  نآ  میور  یم  نتم  غارـس  هب  هک  یماگنه  دراد و  رارق  اهراظتنا  اه و  ضرف  شیپ  زا  يا  هلاه  رد  ام  مهف  ییوس  زا  .میروآ و 

دراو نتم  نوریب  زا  هراومه  تاراظتنا  اه و  ضرف  شیپ  نوچ  رگید ، یفرط  زا  مینک و  یم  مهف  دوخ  ياه  ضرف  شیپ  اه و  شـسرپ  اب 
«. ...تسا ندـش  نوگرگد  لاـح  رد  هراوـمه  زین  نتم  زا  اـم  مهف  تسا  شدرگ  ینوـگرگد و  لاـح  رد  هشیمه  زین  نوریب  دـنوش و  یم 

(125)

: دنراد تیعقاو  رظن  زا  کیتونمره  يارب  فلتخم  ریسفت  ود  ناگرزب  .تسا  کیتونمره »  » ثحب هب  طوبرم  بلطم  نیا  خساپ :

دعاوق هب  ملع  : » دـیوگ یم  کـیتونمره »  » فیرعت رد  فـلو » تسوـگا   » یفـسلف کـیتونمره  یـشانش ب ) شور  کـیتونمره  فـلا )
«. تسا هدنیوگ  ّفلؤم و  هشیدنا  فشک 

«. تسا مهف  ءوس  ای  یمهفدب  رطخ  زا  يریگولج  شور  : » دیوگ یم  رخام » ریالش  »

«. تسا یعیبط  مولع  یسانش  شور  لباقم  رد  یناسنا ، مولع  یسانش  شور  عون  کی  : » دیوگ یم  ياتلید » مهلیو  »

(126 «.) دزادرپ یم  نوتم  ریسفت  مزیناکم  مهف و  هویش  هب  هک  تسا  یشناد  : » دیوگ یم  وکیر » لپ  »

: یسانش شور  کیتونمره 

تیعقاو فشک  زین  رّسفم  فده  ًاعبط  و  هدنیآ ، رضاح و  لسن  هب  تسا  یمایپ  لماح  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ینتم  هک  یّفلؤم 
: } دیامرف یم  نآرق  .تسا  مایپ  نیا 
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« .دننک یمن  ّربدت  نآرق  رد  ایآ  ( » 127 (؛  َنآْرُْقلا َنوُرَّبَدَتی  الَفَأ 

ناسنا طورش  نآ  وترپ  رد  و  یفسلف ، هن  دراد  یـشور  هبنج  نآرق  ریـسفت  اریز  دنا ؛ هدرک  رکذ  ار  یطورـش  نآرق  ریـسفت  يارب  ناگرزب 
.دوش نومنهر  یهلا  دصاقم  هب  دناوت  یم 

( تغل ملع   ) ظافلا تخانش   - 1

( قاقتشا ملع   ) رگید یخرب  اب  ظافلا  زا  یخرب  بسانت  تخانش   - 2

( وحن فرص و  ملع   ) ظافلا ضراوع  تخانش   - 3

( رابخا راثآ و  ملع   ) تایآ لوزن  نأش  تخانش  فلتخم 5 -  تائارق  تخانش   - 4

یعامتجا و لئاسم  صاخ ، ماـع و  خوسنم ، خـسان و  تخانـش  تایآ 7 -  ریـسفت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـنایب  تخانـش   - 6
( لوصا  ) یفالتخا

( هقف ملع   ) یعرف لئاسم  تخانش   - 8

( مالک ملع   ) یلقع لئاسم  تخانش   - 9

تـسد هب  حلاص  ياهراک  ماجنا  هیاس  رد  نآ  هک  دنک ، لمع  دنادب و  هک  هداد  رارق  یناسک  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتبهوم ، ملع   - 10
« .دیازفا یم  ناشتیاده  رب  دنوادخ ]  ] دنا هتفای  تیاده  هک  یناسک  ( » 128 (؛  يدُه ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلاَو  یلاعت { : هَّللا  لاق  دیآ ؛ یم 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یطورش  زین  ثیدح  ریسفت  دروم  رد  و 

.دشاب حیحص  دنس  اب  موصعم  زا  ثیدح  رودص   - 1

(129) .دوش ریسفت  دنا ، هتفگ  ثیدحلا  ملع  رد  هک  طیارش  رگید  نابز و  روتسد  دربراک  هب  هجوت  اب  نتم   - 2

: یفسلف کیتونمره 

ود لوح  وا  ياه  هشیدـنا  دـیمان و  یفـسلف  کیتونمره  ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  يا  هیرظن  رخام » ریالـش   » دـیدج کـیتونمره  راذـگناینب 
: دنز یم  رود  روحم 

.باتک شراگن  ماگنه  هب  ّفلؤم  رب  مکاح  طیارش  گنهرف و  زا  یهاگآ   - 1

.ّفلؤم ّصاخ  تینهذ  زا  یهاگآ   - 2
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ار قیاقح  هتشر  کی  ناربمایپ  اریز  تسین ؛ حیحص  یهلا  یحو  رد  وحن  چیه  هب  نخس  نیا  مییوگ : یم  لوا  يانبم  دروم  رد 
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.درادن نآ  رب  مکاح  گنهرف  شیوخ و  طیحم  اب  یطابترا  هک  دنا  هدرک  تفایرد  بیغ  ملاع  زا 

زور بادآ  راکفا و  زا  ّرثأتم  هاگ  چیه  اه ، شرازگ  اهربخ و  تاروتسد ، ماکحا و  دیاقع و  فراعم و  نییبت  رد  نآرق  رگید : ترابع  هب 
.تسا هتخادرپ  زور  نآ  گنهرف  بادآ و  شهوکن  هب  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ، هدوبن 

زور شناد  بادآ و  یگنهرف و  لوصا  رب  هک  تسا  يرـشب  ياه  باتک  طقف  نآ ، هاـگیاج  میریذـپب  ار  رخاـم » ریالـش   » نخـس مه  رگا 
، ناسنا هشیدنا  زا  هن  و  هتفرگ ، همشچرس  الاب  ملاع  زا  هک  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  یهلا و  یحو  دروم  رد  هن  دشاب  هدش  هتشون 

.ددرگ حرطم  نانآ  تینهذ  ات 

یلـصا دوخ  يارب  يرظن  مولع  رد  وا  .تسا  هدش  عقاو  تناک »  » ریثأت تحت  زین  وا  و  رخام » ریالـش   » ریثأت تحت  شورـس  رتکد  نیاربانب ،
: دیوگ یم  هدرک و  سیسأت  ار 

: دراد نکر  ود  تخانش 

.دروآ یم  تسد  هب  سح  قیرط  زا  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  نامه  هدام ،  - 1

نیا قباطم  .دور  یم  رامش  هب  درف  لقع  مزاول  صیاصخ و  زا  هدنـسانش و  تاذ  مزاول  زا  هک  تسا  ینهذ  تالوقم  نامه  تروص ،  - 2
: دوش یم  نیا  هیرظن  نیا  هجیتن  و  دیآ ، یمن  یسک  گنچ  هب  ینهذ ، ياه  بلاق  زا  هتساریپ  ياه  تفایرد  لصا ،

.تسا ریذپان  بانتجا  تیعقاو  کی  رّسفم ، تینهذ  تلاخد  فلا )

.تسین ریذپ  ناکما  نتم  یعقاو  ینیع و  مهف  ب )

.میراد نتم  دروم  رد  فلتخم  ياهریسفت  نانآ  ياه  ضرف  شیپ  رطاخ  هب  دارفا  دادعت  هب  ج )

.درادن دوجو  نتم  زا  ییاهن  تباث و  مهف  د )

.درادن ّفلؤم  تین  دصق و  اب  يراک  رّسفم  نتم ، اب  اه  يرواد  شیپ  بیکرت  زا  تسا  ترابع  نتم  ریسفت  هک  اجنآ  زا  ه )

.درادن دوجو  ربتعمان  زا  ربتعم  ریسفت  يرواد  شجنس و  يارب  يرایعم  و )

چیه هجیتن :
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.تسین يرگید  مهف  زا  رترب  یمهف 

: مییوگ یم  اعدا  نیا  خساپ  رد 

: تسا یماسقا  ياراد  اه  ضرف  شیپ 

هدیدپ ریـسفت  هار  ات  دـنوش  هدرمـش  مرتحم  ییاه  ضرف  شیپ  دـیاب  هدـیدپ  ره  ای  نتم و  ره  ریـسفت  رد  كرتشم  ياه  ضرف  شیپ   - 1
: هک نیا  لثم  ددرگزاب ؛

.دشاب هدوب  دنمدرخ  لقاع و  نتم  هدنسیون  - 

.تسا هتفرگ  هشیر  وا  يّدج  هدارا  زا  نتم  نیا  رد  وا  تاشرازگ  ای  اه  تساوخرد  - 

.تسا هتفرگن  شیپ  ار  هیروت  شراگن  شرازگ و  رد  وا  - 

.تسا هدادن  تروص  يراک  دوخ  ضرغ  ّدض  رب  تسا ، میکح  هک  اجنآ  زا  - 

.تسا هتشونن  يزیچ  نابز  دعاوق  فالخ  رب  - 

اب هارمه  ًاعبط ، هدرب  راک  هب  یعقاو  ياـنعم  ریغ  رد  ار  ظـفل  یتبـسانم  هب  رگا  تسا و  هدرب  راـک  هب  دوخ  ياـنعم  رد  ار  يا  هژاو  ره  وا  - 
.تسا هدوب  هنیرق 

شیپ عون  نیا.درامـشب  مرتحم  ار  لوصا  نیا  دـیاب  دـنزب  ریـسفت  هب  تسد  دـهاوخب  يدرف  ره  تسین و  راکنا  ياج  اـه  ضرف  شیپ  نیا 
.تسا هدنسیون  دصاقم  مهف  هلیسو  هکلب  تسین  تقیقح  مهف  زا  عنام  اهنت  هن  اه  ضرف 

نآ ناگمه  هک  تسا  راوتسا  یلوصا  هتشر  کی  هیاپ  رب  ملع  تفرـشیپ  رثا  رب  يا  هدیدپ  ره  ریـسفت  كرتشم  ریغ  ياه  ضرف  شیپ   - 2
.تسا هتفرگ  دوخ  هب  یعقاو  یعوضوم و  تلاح  لوصا  نیا  نیرفآ ، نیقی  ياه  هبرجت  ای  یلقع  ناهرب  رثا  رب  و  دنراد ، لوبق  ار 

توبث هب  یعطق  ریغ  ياهرایعم  اب  هک  موجن  ای  یعیبط و  مولع  رد  هک  ار  یلوصا  هتشر  کی  رّسفم  یهاگ  یقیبطت  ياه  ضرف  شیپ   - 3
ینهذ ياه  بلاـق  اـب  تقیقح  رد  نیا  دزادرپ ، یم  ینید  نتم  ریـسفت  هب  هاـگ  نآ  دـنک و  یم  یّقلت  یعقاو  یعوضوم و  لوصا  هدیـسر ،

هشیدنا رگا.دسر  یمن  عقاو  هب  زگره  يرّسفم  نینچ  کی  .تسا  هتخیمآ  ار  نآرق  دوخ 
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نآ زا  هدـش و  ریبعت  يأر » هب  ریـسفت   » هب نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  قداص  اهریـسفت  زا  عون  نینچ  رد  دـشاب  یحیحـص  هشیدـنا  نانآ 
.دنتسین نینچ  نیا  كرتشم  ریغ  كرتشم و  ياه  ضرف  شیپ  یلو  تسا ، هدش  یهن  ًادیدش 

ندرکن تیاـعر  لوـلعم  هکلب  تسین ، تئارق  دّدـعت  هب  طوـبرم  تسه ، ینید  نوـتم  تاـیآ و  زا  تشادرب  رد  اوـتف  فـالتخا  رگا  يرآ ،
.تسا ریسفت  دعاوق 

: یفسلف کیتونمره  راثآ 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يرایسب  ءوس  راثآ  یفسلف  کیتونمره  هب  هدیقع 

هک تشاد  جاور  مسیفوس  هلأسم  وطسرا ، نوطالفا و  طارقس و  لاثما  ارگ ؛ عقاو  هفسالف  روهظ  زا  لبق  تیبسن  تیکاّکـش و  جیورت   - 1
تیبسن سابل  رد  تیکاّکـش  و  تسا ، هدومن  خر  رگید  یعون  هب  بتکم  نامه  اه  نرق  زا  سپ  نونکا  یلو  دـش ، راهم  ناـنآ  ندـمآ  اـب 

.تسین يرگید  زیچ  ناسنا  ینادان  رب  يراذگ  هّحص  يرورپ و  لهج  زج  هیرظن  نیا  لصاح  .تسا و  هدش  هدنز 

لیبق نیا  زا  دارفا  نیا  هیرظن  هک  تسا ، هیرظن  نآ  دوخ  نآ  ینابرق  نیتسخن  اه  هیرظن  زا  یخرب  شیوخ  تسد  هب  هیرظن  نیا  راحتنا   - 2
.تسا

وا اذـل  دـناد ، یم  تسیلائر  درف  کی  ار  دوخ  وا  هک  نآ  اب  درادـن ، يرگید  هجیتن  يرورپ  کش  زج  تناک »  » هیرظن يرورپ  ّکـش   - 3
.دنا هدرک  تناک »  » هب لگه »  » و هچین »  » ار لاکشا  نیا  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  هدیشک  مسیلائدیا  هب  هجیتن  رد 

زا ذخا  ضرف  رب  هتفرگن و  جراخ  زا  ار  اه  نآ  يدرف  چیه  هک  میراد  یناسنا  ياه  شناد  هتـشر  کی  ام  یقیقح  ياه  شناد  دوجو   - 4
رود و نالطب  نیّدـض ، عامتجا  عانتما  نیـضیقن ، عامتجا  عانتما  دـننام : تسا ؛ هدـشن  يریگ  بلاق  هتخاس  شیپ  یبلاق  چـیه  اـب  جراـخ ،

.تلع هب  دوجولا  نکمم  ره  زاین  لسلست ،

 - 5
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یم تقیقح  هب  یـصاخ  یگنر  کنیع  زا  سک  ره  تسین و  سک  چـیه  تسد  رد  قلطم  تقیقح  ًاعقاو  رگا  قلطم  تقیقح  هب  ندیـسرن 
هب هاگ  چیه  ادتبا  زا  رشب  دنشاب و  یم  قلطم  تقیقح  دوهش  زا  و  میقتسمریغ ؛ ياهطارـص  نایدا ، ای  عیارـش  مامت  تفگ : دیاب  سپ  درگن 

.دوب دهاوخ  نینچ  زین  زیخاتسر  زور  ات  تسا و  هتفاین  تسد  تقیقح 

ياه هزومآ  رد  هن  دنک  یم  هیجوت  ار  یتدیقع  ياه  هزومآ  شخب  رد  ینید  ترثک  تّحص ، ضرف  رب  هیرظن  نیا  هیرظن  تیدودحم   - 6
.یقالخا یلمع و  ماکحا 

!! دنوادخ تساوخ  نایدا ، رثکت   - 6

مادک ره  رب  داتسرف و  فلتخم  ناربمایپ  هک  دوب  دنوادخ  دوخ  تشاک  ناهج  رد  ار  مسیلارولپ  رذب  هک  یـسک  لّوا  : » دیوگ یم  شورس 
هروک هک  دومن  نینچ  داهن و  يریـسفت  مادـک  ره  نابز  نهذ و  رب  دومن و  رومأـم  ثوعبم و  يا  هعماـج  رد  ار  کـی  ره  درک و  يروهظ 

(130 «.) دش مرگ  مسیلارولپ 

نیا هب  تسا ، هدوب  رگیدکی  لوط  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  دنوادخ  بناج  زا  رگیدـکی ، ضرع  رد  عیارـش  دّدـعت  هاگ  چـیه  ًالوا : خـساپ :
نامز و زا  یتدم  تشذگ  زا  دعب  تسا و  هدـش  اتـسرف مدرم  يارب  هدش و  لعج  نآ  مدرم  لاح  ياضتقم  قبط  یتعیرـش  ره  هک  وحن 

.تسا هداتسرف  دیدج  تعیرش  اب  رگید  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  نآ ، طسوت  هب  مدرم  لماکت  تعیرش و  نآ  هب  لمع 

ادیپ عالطا  نآ  زا  اه  نآ  هک  تسا  رمألا  سفن  عقاو و  تقیقح و  قح و  نیع  هکلب  تسین ، ریسفت  ایبنا  زا  کی  ره  نابز  نهذ و  رد  ًایناث :
.دنا هدرک  نییبت  مدرم  يارب  یهابتشا  اطخ و  چیه  نودب  هدرک و 

.درک حرطم  زین  دروم  نیا  رد  ناوت  یم  میداد  هیضق  نیا  زا  ًالبق  هک  يرگید  یمومع  ياه  خساپ 

ینید مسیلارولپ  یلقن  هلدا  ینابم و  دقن 

ینید مسیلارولپ  یلقن  هلدا  ینابم و  دقن 

: دنا هدرک  کّسمت  زین  یمالسا  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  هب  ینید  مزیلارولپ  نارادفرط 

باتک لها  ماعط  تیلح   - 1

(131) .دراد نانآ  اب  جاودزا  باتک و  لها  ماعط  تیلح  رب  تلالد  هک  هدرک  کّسمت  تایآ  زا  یخرب  هب  نانآ 

.تسا هدش  تلفغ  دنک  یم  مالسا  هب  توعد  ار  باتک  لها  هک  رگید  تایآ  زا  هدش و  لالدتسا  تایآ  نیا  هب  هنوگچ  ًالوا : خساپ :

.دنک یمن  دییأت  ار  اه  نآ  نید  زگره  دراد و  ناناملسم  يارب  جرح  رسع و  دروم  هب  هراشا  تایآ  نیا  ًایناث :

.دراد يراتفر  مسیلارولپ  هب  هراشا  هیآ  ًاثلاث :
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.تسا لطاب  عامجا  روط  هب  باتک  لها  اب  ییادتبا  حاکن  ًاعبار :

مالسا هب  مازلا  مدع  باتک و  لها  هیزج   - 2

یفاک زین  ار  دوخ  نید  رب  ياقب  اب  هیزج  تخادرپ  هکلب  تسا ، هدرکن  رابجا  مازلا و  مالـسا  هب  ار  باتک  لها  مالـسا  دنیوگ : یم  یخرب 
.دناد یم 

 ّ ِقَْحلا َنیِد  َنُونیِدی  الَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَحی  الَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلِاب  الَو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
ازج زور  هب  هن  ادـخ و  هب  هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب  ( » 132 (؛  َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدـی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 

اب هک  ینامز  ات  دینک  راکیپ  دنریذپ ، یم  ار  قح  نییآ  هن  دنرامش و  یم  مارح  هدرک  میرحت  شلوسر  ادخ و  ار  هچنآ  هن  دنراد و  نامیا 
« .دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  میلست ، عوضخ و 

لوبق  ] رد ( » 133 (؛  ِنیِّدلا ِیف  َهاَرْکِإ  ال  : } دوش مالـسا  دراو  هارکا  دیدهت و  روز و  اب  یـسک  دهاوخ  یمن  هاگ  چیه  مالـسا  ًالوا : خساپ :
قباطم دنتسین و  تسرپ  تب  دنتـسه و  مزتلم  ینید  کی  هب  یلو  دنریذپب  ار  مالـسا  هک  دنتـساوخن  یناسک  رگا  و  .تسین » یهارکا  نید 

دوخ لاح  هب  ار  اه  نآ  صاخ  یطیارش  اب  مالسا  دنیآ ، یمن  رب  ناناملسم  هب  ضّرعت  ددصرد  دندنب  یم  نیملسم  اب  هک  یحلص  دادرارق 
یضار اه  نآ  نییآ  نید و  زا  هک  نیا  هن  دنک ، یم  راذگاو 
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.دشاب

: دراد مسیلارولپ  هیرظن  نالطب  رب  یتاراشا  هیآ  دوخ  ًایناث :

.باتک لها  اب  گنج  نالعا  فلا )

.باتک لها  نامیا  بیذکت  ب )

.قح نید  زا  باتک  لها  جورخ  ج )

.لاتق كرت  تیاغ  هیزج ، د )

.يراوخ تیاهن  اب  هیزج  نتفرگ  ه )

.دش هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  دراد  يراتفر  مزیلارولپ  هب  هراشا  قوف  هیآ  ًاثلاث :

لاعتم دنوادخ  ربارب  رد  قلطم  میلست   - 3

نایدا مامت  اریز  دنک ؛ ادیپ  ققحت  ینییآ  ره  بلاق  رد  لاح  تسا ، دنوادخ  ربارب  رد  میلست  تلادع و  نامه  نید  تقیقح  هک  دش  هتفگ 
.دنتسه میلست  راگدرورپ  ربارب  رد 

اْنلَعْجاَو انَّبَر  دیوگ { : یم  دیامن و  یم  ار  یقیقح  مالسا  تساوخرد  دوخ  لسن  تما و  يارب  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
میلـست هک  یتما  ام ، نامدود  زا  هد و  رارق  دوخ  نامرف  میلـست  ار  اـم  اراـگدرورپ ! ( » 134 (؛  ََکل ًهَِملْـسُم  ًهَّمُأ  اِنتیِّرُذ  ْنِمَو  ََکل  ِنیَِملْـسُم 

« .رآ دوجو  هب  دنشاب  تنامرف 

ُْمْتنُک ْنِإ  ِمْوَق  ای  یـسُوم  َلاقَو  تسا { : هدـمآ  نآرق  رد  هک  اجنآ  دـناوخ ، یم  ناملـسم  ار  دوخ  موق  زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
دینک لّکوت  وا  رب  دیا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  امش  رگا  نم ! موق  يا  تفگ : یـسوم  ( » 135 (؛  َنیِِملْسُم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَت  ِهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ 

« .دیتسه وا  نامرف  میلست  رگا 

راک هب  انعم  هس  هب  دـیجم  نآرق  رد  نآ  یلامعتـسا  يانعم  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  میلـست  يانعم  هب  تغل  رد  مالـسا  هچرگ  ًـالوا : خـساپ :
: تسا هتفر 

مامت و  ( » 136 (؛  َنوُعَجْری ِهَیلِإَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ  ینیوکت ؛ ياـنعم  فلا )
وا يوـس  هب  همه  و  دـنا ، میلـست  وا  ناـمرف   ] ربارب رد  راـبجا  يور  زا  اـی  راـیتخا  يور  زا  دنتـسه ، نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هـک  یناـسک 

« .دنوش یم  هدنادرگزاب 

نایدا همه  رهوگ  انعم  نیا  دنوادخ ؛ ربارب  رد  عوضخ  میلست و  ب )

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  لیکشت  ار  یهلا 

ِیتَـمِْعن ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُتـْلَمْکَأ  َمْوـْیلَا  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ  يدّـمحم ؛ صاـخ  تعیرـش  مالـسا و  نـییآ  ج )
نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  ( » 137 (؛} ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو 

« .متفریذپ امش   [ ِنادیواج ]

دنتسه باتک  لها  هک  اه  نآ  هب  و  ( » 138 (؛} اْوَدَتْها ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف  ُْمتْمَلْسَأ  ِمُْألاَو َأ  َنییّ َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُْلقَو  دیامرف { : یم  زین  و 
میلـست قح  قطنم  ادـخ و  نامرف  ربارب  رد   ] رگا دـیا ؟ هدـش  میلـست  مه  امـش  اـیآ  وگب :  [ ناکرـشم ناداوس =[  یب  و  اراـصن ] دوهی و  ]= 

« .دنبای یم  تیاده  دنوش ،

.تسا هدرب  راک  هب  مالسا  تعیرش  موهفم  رد  ار  مالسا  هژاو  زین  رگید  هیآ  اه  هد  تایآ ، نیا  رب  هوالع 

.تساه نآ  دوخ  ینامز  فرظ  رد  نیشیپ  نایدا  نتسناد  قح  تهج  هب  دناوخ  یم  ناملسم  ار  نیشیپ  ياه  تما  نآرق  رگا  ًایناث :

میقتسم ياهطارص  هب  نآرق  ریبعت   - 4

تروص هب  هن  تسا  هدروآ  تسار  یهار  ینعی  میقتسم ) طارص   ) هرکن تروص  هب  ار  ایبنا  هب  طوبرم  میقتسم  طارص  نآرق ، دنیوگ : یم 
زا ًاـعطق  وـت  هک  ( » 139 (؛  ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  َنِیلَـسْرُْملا *  َنَِمل  َکَّنِإ  دـیامرف { : یم  ًـالثم  .تسا  تسار  هار  ياـنعم  هـب  هـک  هـفرعم 

 .« يراد رارق   ] تسار یهار  رب  .یتسه و  دنوادخ ]  ] نالوسر

(140 {.) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  َکیِدْهیَو  دیامرف { : یم  رگید  ییاج  رد  و 

(141  .) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلإ  ُهانیَدَهَو  دیامرف { : یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هرابرد  و 

َمیِقَتْسُْملا و َطارِّصلا  اَنِدْهإ  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  تسا ، هدروآ  هفرعم  تروص  هب  ییاج  رد  ار  میقتـسم  طارـص  میرک ، نآرق  خساپ :
یم مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  ترـضح  هرابرد  و  ( 142 {.) ...ُهوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأَو  دیامرف { : یم  رگید  ییاج  رد 

(143  .) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  امُهانیَدَهَو  دیامرف { :

ار هار  کی  ناربمایپ  همه  نیاربانب 
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تقد تیمها و  رب  رگید  تایآ  رد  میقتسم  طارص  ندروآ  هرکن  و  تسا ، دیحوت  یگدنب و  تدابع و  میقتسم  طارص  نآ  دنا و  هدومیپ 
.میقتسم طارص  هن  تسا  یهلا  ُلبُس  تسا  دّدعتم  هچنآ  يرآ ، .نآ  ندوب  مولعمان  ای  ندوب  رامش  یب  هن  دراد ، تلالد  نآ  رد 

تسا يزیچ  ره  لیصفت  تاروت  رد   - 5

سپس ( » 144 (؛} ًهَمْحَرَو يدُهَو  یَش ٍء    ّ ِلُِکل ًالیِصْفَتَو  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع  ًامامَت  َباتِْکلا  یَسُوم  انیَتآ  َُّمث  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
نآ زاین  دروم  هک   ] ار زیچ  همه  و  میدرک ، لماک  دندوب ، راکوکین  هک  اه  نآ  رب  ار ] دوخ  تمعن  و  ، ] میداد ینامسآ   ] باتک یـسوم  هب 

« .دوب تمحر  تیاده و  هیام  هک  یباتک  میتخاس ، نشور  نآ  رد  دوب ، اه 

 ّ ِلُک ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَکَو  دیامرف { : یم  يرگید  ياج  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  .تسا  یسوم  ترضح  رـصع  هب  طوبرم  هیآ  خساپ :
ره زا  يزردــنا  حاوــلا ، رد  وا  يارب  و  ( » 145 (؛} اِهنَـسْحَِأب اوُذُـخْأی  َکَمْوَق  ُْرمْأَو  ٍهَّوُِقب  اهْذُـخَف  یَـش ٍء    ّ ِلُِـکل ًالیِـصْفَتَو  ًهَظِعْوَم  یَش ٍء 
« .دننک لمع  اه  نآ  نیرتوکین  هب  وگب : دوخ  موق  هب  و  ریگب ، تیّدج  اب  ار  نآ  سپ  میداد ، لیصفت  ار  زیچ  همه  و  میتشون ، یعوضوم 

تاروت حاولا  لیصفت  هب  ات  دنا  هدوب  رومأم  لیئارسا  ینب  ینعی  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  موق  اهنت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.دنیامن لمع  نآ  هب  هدرک و  ذخا 

یگدنز فده  مالسا و 

یگدنز فده  مالسا و 

یتهج هچ  هب  ارچ و  تسیچ ؟ یگدنز  زا  فده  : » هک نیا  تسا  جیار  اه  ناوج  صوصخلا  یلع  مدرم  نیب  رد  هک  ییاه  لاؤس  زا  یکی 
؟ مییامن ملظ  نافعـضتسم  هب  هدرک و  زواجت  يّدعت و  ایند  نیا  رد  هک  میا  هدمآ  تهج  نیا  هب  ایآ  تسا ؟ هدـیرفآ  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ 
ار ییازج  تخـس ، فیلاکت  اب  ات  میا  هدـمآ  تهج  نیدـب  ایآ  میا ؟ هدـمآ  ایند  نیا  هب  شون  شیع و  كاروخ و  دروخ و  تهج  هب  اـیآ 
رد رت  یلاع  رتالاو و  یفدـه  ناسنا  تقلخ  يارب  هک  نیا  ای  و  میرب ؟ رـس  هب  تمعن  زان و  رد  تشهب  رد  رگید  ملاع  رد  ات  مییامن  بسک 

؟ تسا هدش  هتفرگ  رظن 

میهد یم  رارق  یسررب  دروم  اجنیا  رد  ار  فلتخم  يارآ 
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.مینک یم  جارختسا  تایاور  نآرق و  زا  ار  قح  لوق  و 

ثحب هچخیرات 

.دندرک یم  وجو  سرپ  لاؤس و  نآ  هفسلف  یگدنز و  فده  زا  نوگانوگ  لاکشا  اب  يدارفا  يا ، هعماج  ره  رد  میدق ، ياه  نارود  زا 

لوصو يارب  ار  دوخ  دیاب  هک  یگدنز  يالعا  فده  دور و  یم  اجک  هب  هدـمآ و  اجک  زا  دـناد  یمن  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  نوطالفا 
(146 «.) تسا نتشیوخ  رکنم  تسیچ ، دزادنیب  وپاکت  هب  نآ  هب 

«. درادن نتسیز  شزرا  هدشن  یسررب  یگدنز  : » تفگ هک  تسا  لقن  طارقس  زا 

دیدپ زار  ماهلا ، شنیب و  درخ و  هار  زا  اناد ! گرزب و  هدننیرفآ  يا  : » تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  تقلخ  هفـسلف  زا  هنوگ  نیا  اتـسوا  رد 
(147 «.) مزاس راکشآ  ناهج  مدرم  هب  ار  تقیقح  ات  زومایب  نم  هب  لوا  زور  زا  ار  شنیرفآ  ندمآ 

هدرک و هراشا  تقلخ  یلـصا  فدـه  هب  فوافتم  تاریبعت  اب  فلتخم و  تالاجم  رد  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  مالـسا  تهج  نیمه  هب 
: دیامن یم  قیوشت  نآ  هب  هجوت  يارب  ار  مدرم 

هدوهیب ار  امـش  دـیدرک  نامگ  اـیآ  ( » 148 (؛  َنوُعَجُْرت انَیلِإ ال  ْمُکَّنَأَو  ًاـثَبَع  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دیوش یمن  هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  و  میدیرفآ ،

هک ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  ( » 149 (؛» نیأ یلا  نیأ و  یف  نیأ و  نم  ملع  ًءرما  هَّللا  محر  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
« .تفر دهاوخ  اجک  هب  دنک و  یم  یگدنز  اجک  رد  هدمآ و  اجک  زا  دنادب 

: دیوگ یم  هدروآرد و  رعش  هب  ار  ثیدح  نیا  نومضم  يولوم 

ارم تخاس  ببس  هچ  زک  بجع  تخس  ما  هدنام  منتشیوخ  لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک  منخس  بش  همه  تسا و  نیا  نم  رکف  اهزور 

دوب هچ  رهب  مندمآ  ما  هدمآ  اجکز  منتخاس  نیا  زا  يو  دارم  تسا  دوب  هچ  ای 

منطو ییامنن  رخآ  مور  یم  اجک  هب 
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دروآ هک  نآ  مور  زاب  دوخ  هب  هک  اجنیا  مدمان  دوخ  هب  نم  مندب  زا  ما  هتخاس  یـسفق  يزور  دنچ  كاخ  ملاع  زا  مین  متوکلم  غاب  غرم 
(150) منطو رد  درب  زاب  ارم 

: تسا هدرک  شرافس  نینچ  دوخ  نادیرم  هب  يزیربت  سمش 

؟ ما هچ  رد  تعاس  نیا  و  تساجک ؟ زا  نم  لصا  و  مور ؟ یم  اجک  هب  مدمآ و  هچ  هب  مرهوج ؟ هچ  ما و  یک  نم  هک  شاب  نآ  دـنب  رد  »
(151 (»؟ مراد هچ  هب  يور  و 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  يولوم 

؟ یتسیچ ییاج ، هچ  زو  ییاجک  زا  یتسیک  ات  رگن  دوخ  رد  يا  هظحل 

یگدنز فده و  موهفم 

یم ینیعم  تاکرح  ماجنا  يوس  هب  ناسنا  كّرحم  نآ ، ندروآ  تسد  هب  هناقاتـشم  هناـهاگآ و  هک  یتقیقح  زا  تسا  تراـبع  فدـه » »
.دزاس یم  لوصو  لباق  ار  تقیقح  نآ  هک  دوش 

: تسا یفلتخم  ياه  هبنج  ياراد  فده ،

.دوش یم  قایتشا  بجوم  هک  تسا  یناسنا  تعیبط  اب  تمیالم  هب  طوبرم  هک  یتاذ ؛ نورد  هبنج   - 1

.تسا یمدآ  بولطم  نآ  هب  لوصو  تسا و  فده  یعقاو  دوجو  هک  یتاذ ؛ نورب  هبنج   - 2

، دراد ساسحا  دـنک ، یم  تکرح  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يا  هدـیدپ  ياراد  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تایح  یهیدـب  هبنج  نامه  یگدـنز » »
 . ...و دروآ  یم  تسد  هب  ییاناد  دشک ، یم  درد  درب ، یم  تّذل 

یگدنز فده  زا  لاؤس  ياه  هزیگنا 

زا هک  دوش  یم  ثعاب  یفلتخم  لماوع  رگید  ریبعت  هب  .دـنراد و  یفلتخم  ياه  هزیگنا  دـننک  یم  لاؤس  یگدـنز  فدـه  زا  هک  یناـسک 
: لیبق زا  دننک ، لاؤس  ناسنا  یگدنز  هفسلف  فده و 

.ایند ییافو  یب  یگدنز و  يرادیاپان  اب  ناسنا  ههجاوم   - 1

.ناتسود گرم  اب  ههجاوم   - 2

.یناگدنز ياهراک  اه و  يریگ  فده  رد  تسکش   - 3

.یعامتجا دعاسمان  طیارش   - 4
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.شنیرفآ ندش  اّمعم   - 5

...و

یمن دوخ  دصاقم  فادـها و  هب  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دوش ، یم  ناسنا  تقلخ  هفـسلف  زا  یقیقح  لاؤس  رتمک  مدرم  نیب  رد  هنافّـسأتم 
تسد هب  تایح  نیمه  زا  ار  یگدنز  هفسلف  ات  دنددصرد  هتسیرگن و  یعیبط  تایح  هب  اهنت  و  دنور ، یم  یگدنز  هفسلف  غارس  هب  دنسر 

هک هدش  ببس  یگدنز  زا  سأی  زین  یخرب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  لقتـسم  روط  هب  هفـسالف  زا  یخرب  هچرگ  .دنروآ 
.دیآ دیدپ  لاؤس  نیا  ندرک  لابند  رد  نانآ  يارب  يا  هّقرج 

تقلخ ندوب  دنمفده 

تقلخ ندوب  دنمفده 

: میتسه ور  هبور  ینیب  ناهج  عون  ود  اب  ملاع  نیا  هرابرد 

یهلا ینیب  ناهج   - 1

صاخ يدـنمتیاغ  تمکح و  ساسا  رب  ار  ناهج  هک  تسا ، هَّللا »  » مان هب  تعیبط  ياروام  زا  یقلاـخ  ار  ملاـع  ینیب ، ناـهج  نیا  قباـطم 
.دهد یم  قوس  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  ار  نآ  هدرک و  قلخ 

ار دـنوادخ  لاعفا  هک  هرعاشا  بهذـم  مان  هب  تسا  یبهذـم  دـنلئاق  ملاع  نیا  رب  یعیبط  ياروام  أدـبم  هب  لئاق  هک  یناـسک  نیب  رد  یلو 
، دشاب جاتحم  فده  نآ  هب  یلاعتم  أدبم  نآ  هک  دیآ  یم  مزال  تروص  نیا  رد  هک  تسا  دقتعم  اریز  دناد ؛ یمن  دنمفده  راد و  ضرغ 
ات دشاب  لعاف  لامکتـسا  تهج  هب  اه  ضرغ  اه و  فده  مامت  هک  تسین  مزال  دنیوگ : یم  نانآ  باوج  رد  رگید  نویهلا  هک  یلاح  رد 
زا دنوادخ  دروم  رد  و  تسا ، تاقولخم  ینعی  لعف  لامکتـسا  رد  اه  ضرغ  اه و  فده  زا  یخرب  هکلب  دوش ، دنوادخ  رد  زاین  هب  ّرجنم 

.تسا لیبق  نیا 

: تسا رّوصتم  لاکشا  ود  اجنیا  رد 

: تسین نوریب  تروص  ود  زا  دنوادخ  ریغ  هب  لعف  تیاغ  عفن و  تشگزاب   - 1

.تسا لطاب  هدوب و  حّجرمالب  حیجرت  نیا  هک  تسا  ناسکی  دنوادخ  يارب  ریغ  هب  ندناسرن  عفن  ریغ و  هب  ندناسر  عفن  فلا )

و تسا ، لامکتـسا  نامه  نیا  هک  تسا  دنوادخ  لاح  هب  بسنا  یلوا و  ریغ ، هب  ندناسر  عفن  دـنراد و  توافت  رگیدـکی  اب  ود  نیا  ب )
(152) .تسا لاحم  دشاب  هک  یتروص  ره  هب  دنوادخ  رد  لامکتسا 

ياه یگژیو  تافـص و  اب  لعف  هک  تسا  نیا  لعاف  يارب  لعف  نتـشاد  تیولوا  يانعم  اریز  تسین ؛ لامکتـسا  مزلتـسم  تیولوا  خـساپ :
.تسا گنهامه  لعاف 
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وا ریغ  هب  تیاغ  نآ  هدوب و  دنمتیاغ  شلعف  هک  تسا  نیا  وا  هب  تبسن  تیولوا  هک  میکح ، تسا و  تاذلاب  ینغ  لعاف  فلا )
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.ددرگزاب

.دسرب لامک  هب  صقن  زا  لعف  نآ  هطساو  هب  وا  هک  تسا  نیا  وا  لاح  هب  لعف  يدنمتیاغ  تیولوا  هک  تسا ، تاذلاب  ریقف  لعاف  ب )

؛ ددرگ ّبترتم  نآ  رب  لعف  تیاغ  ناونع  هب  هک  دشاب  يرگید  تیعقاو  وا  لعف  لعاف و  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  مزلتسم  لعف  يدنمتیاغ   - 2
دنا و یهلا  لاعفا  تادوجوم ، همه  اریز  تسین ؛ رّوصتم  وا  لاعفا  دنوادخ و  دروم  رد  ضرف  نیا  .تسا  تیاغ  ققحت  هطـساو  لعف  ینعی 

(153  .) ...دنیآ رامش  هب  تیاغ  یخرب  هطساو و  یخرب  هک  تسین  اه  نآ  نایم  یتوافت  تهج  نیا  زا 

اب هدوبن و  هتفریذـپ  یبرجت  یلقع و  رظن  زا  دوـش  یم  هدـیرفآ  دـنوادخ  يوـس  زا  هطـساو  نودـب  تادوـجوم  همه  هک  نیا   - 1 خساپ :
هبرجت یحو و  دـییأت  دروم  تسا ، یلقع  مّلـسم  لوصا  زا  هک  تیلولعم  تیلع و  لـصا  .درادـن  يراـگزاس  زین  ینید  رهاوظ  صوصن و 

تلع هلسلس  تسین و  دنوادخ  زج  تاذلاب  قلاخ  هچرگ  دنشاب ، یم  رگید  یخرب  شیادیپ  هطساو  تادوجوم  زا  یخرب  نیاربانب ، .تسا 
تیاغ لعاف و  زج  تسا  ادخ  هدـیرفآ  ناهج  هک  تهج  نآ  زا  ناهج  هب  یّلک  هاگن  رد  .ددرگ 2 -  یم  یهتنم  دنوادخ  هب  بابسا  اه و 
تیاغ یخرب  دنـشاب و  یم  رگید  يا  هراپ  تمدـخ  رد  تادوجوم  زا  يا  هراپ  یلیـصفت ، یئزج و  یهاگن  رد  یلو  دوب ، دـهاوخن  ناهج 

.رگید یخرب 

یبلطم اه  تمکح  حلاصم و  هب  یعرش  ماکحا  هژیو  هب  لاعفا  زا  یخرب  لیلعت  هک  تسا  نیا  قح  : » دیوگ یم  ینازاتفت  لیـصفت  هب  لوق 
بلطم نیا  رب  زین  ینید  صوـصن  هک  ناـنچ  اـه ، نیا  دـننام  تارکـسم و  تمرح  تاراـفک و  بوـجو  دودـح و  دـننام  راکـشآ ، تسا 

: دهد یم  یهاوگ 

سنا ّنج و  نم  ( » 154 (؛  ِنوُُدبْعِیل َّالِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
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[.« دنوش کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ] دننک متدابع  هک  نآ  رگم  مدیرفاین ، ار 

«. ...هک میتشاد  رّرقم  لیئارسا  ینب  رب  تهج  نیمه  هب  ( » 155 (؛} ...َلِیئارْسِإ ِیَنب  یلَع  اْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم  دیامرف { : یم  زین  و 

زا ار  شزاین  دیز  هک  یماگنه  ( » 156 (؛  ٌجَرَح َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکی  یَِکل ال  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌدیَز  یـضَق  اّمَلَف  دیامرف { : یم  زین  و 
«. ...دشابن نانمؤم  يارب  یلکشم  ات  میدروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  ام  دش ] ادج  وا  زا  و   ] دروآ رس  هب  نز  نآ 

(157) .تسا لّمأت  ثحب و  ّلحم  تسین  ضرغ  تیاغ و  زا  یلاخ  دنوادخ  لاعفا  زا  کی  چیه  هک  نیا  بلطم و  نیا  میمعت  یلو 

هلأسم هکلب  دوش ، هدنسب  تسا  هدمآ  ینید  صوصن  رد  هک  يدراوم  هب  ات  تسین  يدّبعت  لئاسم  زا  یهلا  لاعفا  يدنمتیاغ  هلأسم  خساپ :
.تسا صیصخت  لباق  ریغ  یلقع  ماکحا  و  یلقع ، تسا  يا 

امکح هاگدید 

؛» نییهلالا فئاوط  ءامکحلا و  هذباهج  کلذ  یلع  مهقفاو  و  : » دیوگ یم  هتسناد و  گنهامه  دوخ  اب  ار  امکح  هاگدید  فقاوم  حراش 
« .نویهلا فیاوط  امکح و  ناگرزب  بلطم  نیا  رد  ار  نانآ  هدرک  تقفاوم  و  ( » 158)

هدرکن یفن  یهلا  لاعفا  زا  ار  ضرغ  تیاغ و  یّلک  روط  هب  امکح  : » دـیوگ یم  اردـصالم  اریز  تسا ؛ تسرداـن  تشادرب  نیا  لاکـشا :
يارب اّما  .تسا  یهلا  لعف  نیتسخن  يارب  یتسه و  قلطم  يارب  یهلا  تاذ  زا  ریغ  یضرغ  تیاغ و  دوجو  دنا  هدرک  یفن  نانآ  هچنآ  دنا ،

تادوجوم تیاغ  هدیاف و  رد  ثحب  زا  راشرس  نانآ  ياه  باتک  هک  نانچ  دنا ، هدرک  تابثا  يا  هژیو  ياه  تیاغ  دیقم ، صاخ و  لاعفا 
(159 «.) تسا

يدام ینیب  ناهج   - 2

، ملاع يارب  ناوت  یمن  تسا و  هدرواین  دوجو  هب  ار  نآ  يروعـشاب  لعاف  هدـمآ و  دوجو  هب  هدام  زا  ناهج  هک  دـندقتعم  رگید  یهورگ 
رد ار  یضرغ  فده و 
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.تفرگ رظن 

.تسا هدش  هداد  باوج  نآ  زا  هدش و  هتخادرپ  لّصفم  روط  هب  هاگدید  نیا  هب  يداقتعا  ثحابم  رد 

تایآ رد  یهلا  لاعفا  يدنمتیاغ 

ِْقلَخ ِیف  َّنِإ  دـیامرف { : یم  هـک  اـجنآ  تـسا ، هدرک  ناوارف  دـیکأت  ناـسنا  ًاـصوصخ  تـقلخ ؛ ملاـع  ندوـب  دــنمفده  رب  مـیرک  نآرق 
ِیف َنوُرَّکَفَتیَو  ْمِِهبُونُج  یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذـی  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا *  ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلاَو  ِلیَّللا  ِفالِتْخاَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاواـمَّسلا 

رد و  نیمز ، اه و  نامسآ  شنیرفآ  رد  ًامّلسم  ( » 160 (؛} ِراّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ 
هاگ نآ  و  هتسشن ، هداتسیا و  لاح  رد  ار  دنوادخ  هک  اه  نامه  .تسا  نادنمدرخ  يارب   [ ینشور ي   ] اه هناشن  زور ، بش و  تفر  دمآ و 

ار اه  نیا  اهلا ! راب  : [ دنیوگ یم  و   ] دنـشیدنا یم  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رـسارس  رد  و  دـننک ، یم  دای  دـنا ، هدـیباوخ  ولهپ  رب  هک 
« .راد هاگن  شتآ ، باذع  زا  ار  ام  وت ! یهّزنم  يا ، هدیرفاین  هدوهیب 

هدوهیب تساه  نآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  ام  ( » 161 (؛} ًالِطاب امُهَنَیب  امَو  َضْرَْألاَو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .میدیرفاین

هب ار  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  اـم  و  ( » 162 (؛  َنِیبِعال امُهَنَیب  امَو  َضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو  دـیامرف { : یم  و 
« .میدیرفاین فده  یب  و   ] يزاب

دوخ اب  نانآ  اـیآ  ( » 163 (؛ّ}  ِقَْحلِاب َّالِإ  امُهَنَیب  امَو  َضْرَأـْلاَو  ِتاواـمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتی  َْملَو  َأ  دـیامرف { : یم  زین  و 
»!؟ تسا هدیرفاین  قح  هب  زج  تسا ، ود  نآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  دنوادخ ، هک  دندیشیدنین 

هب و  میا ، هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  ( » 164 (؛  َنوُعَجُْرت انَیلِإ ال  ْمُکَّنَأَو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  دیامرف { : یم  زین  و 
»؟ دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس 

ایآ ( » 165 (؛  يدُس َكَْرتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحی  َأ  دیامرف { : یم  زین  و 
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»!؟ دوش یم  اهر  فده  یب  دنک  یم  نامگ  ناسنا 

تایاور رد  یهلا  لاعفا  يدنمتیاغ 

؟ ینعمال هّلع و  ریغل  لیعافألا  نم  ًالعف  هدبع  میکحلا  فّلکی  نا  زوجی  له  لاقف : لئاس  لأس  نا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 1
میکح صخش  هک  تسا  زیاج  ایآ  دیوگب : دنک و  لاؤس  یسک  رگا  ( » 166 (؛» لهاجال بئاغ و  ریغ  میکح  ّهنال  کلذ ، زوجیال  هل : لیق 

یمیکح وا  اریز  تسین ؛ زیاج  فیلکت  نیا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـنک ؟ فیلکت  یتهج  ّتلع و  نودـب  اهراک  زا  يراک  هب  ار  شا  هدـنب 
« .لهاج هن  تسا و  بیاغ  هن  هک  تسا 

مل یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  : » دـیامرف یم  دـیرفآ »؟ ار  ناگدـنب  دـنوادخ  ارچ   » هک لاؤس  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 2
بلجیل مهقلخام  و  هناوضر ، کلذـب  اوبجوتـسیف  هتعاط  مهفّلکیل  هتردـق و  راهظإل  مهقلخ  لب  يدـس ، مهکرتی  مل  ًاـثبع و  قلخلا  قلخی 

ار ملاع  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اـنامه  ( » 167 (؛» دـبألا میعن  یلا  مهلـصوی  مهعفنیل و  مهقلخ  لـب  هّرـضم  مهب  عفدـیلالو  هعفنم  مهنم 
ار اه  نآ  هک  نیا  ات  .تسا و  هدیرفآ  شتردق  راهظا  تهج  هب  ار  نانآ  هکلب  تسا ، هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  هدیرفاین و  هدوهیب 

عفد ای  هدرک و  تعفنم  بلج  ناشیا  زا  ات  هدیرفاین  ار  نانآ  .دنوش و  وا  يدونـشخ  بجوتـسم  نآ  طسوت  هب  ات  دنک  فیلکت  شتعاط  هب 
« .تسا هدرک  قلخ  یمئاد  تمعن  هب  ناشندناسر  ندناسر و  عفن  تهج  هب  ار  نانآ  هکلب  دیامن ، ررض 

ییارگ چوپ  روهظ 

ریوصت نتشادن  اب  یگدنز و  تالکشم  ههجاوم  اب  دنسرب  یحیحص  هجیتن  هب  عوضوم  نیا  رد  دنتـسناوتن  هک  نآ  زا  دعب  مدرم  زا  یخرب 
یـسررب اب  هک  تسا  مزال  درف  ره  رب  اذل  .دنتـشادنپ  لایخ  رـسارس  ار  نآ  رد  یگدـنز  ایند و  دـنداتفا و  ییارگ  چوپ  هب  نآ ، زا  ییالقع 

ییاغ فده  هب  حیحص 
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.ددرگ نومنهر  تقلخ 

یمن نآ  نتـسیز  تمحز  هب  یگدنز  هک  دندقتعم  نوچ  دنهد  یم  همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  يرایـسب  ناسک  دـیوگ ...« : یم  وماک  ربلآ 
(168 «.) تسا هلأسم  نیرت  بجاو  یگدنز  يانعم  نم ، هدیقع  هب  سپ  ...دزرا 

.دنا هداتفا  ییارگ  چوپ  هب  یگدنز  فده  زا  حیحص  میسرت  مدع  تهج  هب  یبرغ  نادنمشناد  زا  یخرب  یتح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
نانیا .نارگید  وکـسنوی و  نژوا  رتراس ، لـپ  ناژ  فومادآ ، روترآ  تکب ، لـئوماس  وماـک ، ربلآ  اـکفاک ، ستنارف  نوچمه : یـصاخشا 

یب یچوپ و  همانـشیامن ، هلاقم و  ناتـساد ، تروص  هب  اذل  دنا و  هدرک  ادـیپ  شنیرفآ  هب  تبـسن  ییارگ  چوپ  هاگدـید  یگدـنز  هرابرد 
.دنا هدومن  نییبت  ار  یگدنز  ییانعم 

یم يو  رـسمه  .دـش  هدـناشک  یچوپ  يدـیمون و  هب  دوب  هتفاین  رد  ار  شنیرفآ  يامعم  نوچ  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يدورتشه  رتکد 
شاخرپ دوجو  ياّمعم  ربارب  رد  یناوتان  نیا  باتزاب  .تخادنا  یم  بات  بت و  هب  ار  رتکد  ندرواین ، رد  رس  نتسناوتن و  نیمه  : » دسیون

(169 «.) دیرب همه  زا  دیزگ و  اوزنا  رطاخ  نیمه  هب  رمع  رخآ  ياهزور  .دش  یم  لدب  اه  ندیشورخ  اه و  یقلخ  گنت  اه ،

هنوگ نامه  تسا ، هدناشک  ینیبدـب  سأی و  يوس  هب  ار  یخرب  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  زین  نآ  يامعم  ندـشن  لح  گرم و  هشیدـنا 
.مییامن یم  هدهاشم  يّرعم  مایخ و  لثم  يدارفا  رد  هک 

رادفده یگدنز  یگژیو 

: تسا دنچ  ییاه  یگژیو  ياراد  رادفده  یگدنز 

.تیصخش ندناسر  رمث  هب  لماکت و  هب  ندوب  مزتلم  یتسه و  ناهج  رد  نتشیوخ  تیعقوم  تخانش  ینعی  نیرب ؛ دهعت   - 1

.دزاس رادومن  ار  تایح  یعقاو  هرهچ  دناوت  یم  هک  تسا  رادفده  یگدنز  اهنت  اریز  تایح ؛ شزرا  تخانش   - 2

.تداعس ییانشور و  زا  يرادروخرب   - 3

.یتسه ناهج  نتفرگ  يدج   - 4

هک يرابنارگ  ریجنز  دوش  یقلت  فده  ياراد  یگدنز  یتقو  اریز  نیرب ؛ يدازآ  ندروآ  تسد  هب   - 5
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هتسب ام  ساسا  یب  ياه  سوه  يوه و  ياپ  تسد و  هب  زاب و  حور  ندرگ  زا  هدش ، هیبعت  ام  دوجو  رد  تایح  هدام و  رازراک  نایرج  رد 
.دوش یم 

ییارگ چوپ  زا  يریگولج  رد  بهذم  ریثأت 

سوسحم و هزادـنا  نآ  ام  ياه  شالت  یگدوهیب  دوش  یم  مّسجم  ام  مشچ  يولج  رد  گرم  هک  تقو  ره  : » دـیوگ یم  زمیج » ماـیلیو  »
اه تحارج  اه و  مخز  يور  هک  تسا  ییاه  هچراپ  دـننام  ًانیع  ام  یقالخا  نیزاوم  مامت  هک  مینیب  یم  یبوخ  هب  هک  ددرگ  یم  دوهـشم 

نیا هـمه  هـک  ددرگ  یم  رهاـظ  .دوـب و  دـهاوخن  اـم  شیر  لد  رب  یمحرم  ّـالا  دـناشوپب و  ار  اـه  تـحارج  اـه و  مـخز  اـت  دنـشک  یم 
دیآ یم  ام  کمک  هب  بهذـم  هک  تساجنیا  .تسا  اوه  رب  اپ  ام  یگدـنز  هدوب و  یلاخوت  ياهزیچ  دریگ ، یم  ماجنا  هک  اه  يراکوکین 

...تفاـی ناوـت  یمن  ار  نآ  رگید  ياـج  رد  هک  تسا  یناـحور  یماـقم  تلاـح و  بهذـم  رد  .دریگ  یم  تسد  رد  ار  اـم  تشونرـس  و 
(170 «.) دوش یم  هاگهانپ  ار  ام  میا  هتشاد  تشحو  نآ  زا  هچنآ  هک  تساجنیا 

هعجارم نم  هب  ناهج  رـسارس  زا  هک  ینارامیب  موس  ود  : » دیوگ یم  تسا ، برغ  يواک  ناور  گرزب  دـیتاسا  زا  هک  گنوی » روسفورپ  »
جنر ار  اه  نآ  یگدنز ، ندوب  انعم  یب  و  یموهفمان » یچوپ و   » ینعی گرزب ؛ درد  هک  دنتسه  یقفوم  هدرک و  لیصحت  دارفا  دنا ، هدرک 

تسا و بهذـمال »  » متـسیب نرق  رـشب  بّصعت ، يرظن و  هتوـک  میلاـعت و  دوـمج  يژوـلونکت و  رثا  رب  هـک  تـسا  نآ  بـلطم  .دـهد  یم 
ار یگدنز  ندوب  انعم  یب  یچوپ و  یبهذم ، یب  .درادن و  شیاسآ  دباین  یبهذم  ات  دشاب و  یم  دوخ  حور  يوج  تسج و  رد  هتشگرس 

(171 «.) دوش یم  بجوم 

ییارگ چوپ  یناور  تاصتخم 

: دراذگ یم  ریثأت  فلتخم  داعبا  رد  زین  ناسنا  ناور  حور و  رد  هنایارگ  چوپ  یگدنز 

ناونع هب  ار  نآ  لاح  نیع  رد  هکلب  دزادـنا ، یم  دوخ  شـشوج  زا  ار  تایح  اهنت  هن  هک  یعیبط ؛ تایح  ساـسحا  ندـش  نوگرگد   - 1
.دهد یم  هولج  ناسنا  رظن  رد  روآرّفنت  ترورض  کی 

نیناوق و تایعقاو و  یگدیشاپ  مه  رد   - 2
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.تایعقاو نآ  رب  مکاح  طباور 

.اه یتسپ  اه و  تمظع  ندش  طولخم  اه و  شزرا  طوقس   - 3

.ارگ چوپ  ناسنا  ناور  رد  يا  هظحل  ياه  تیعقوم  نداد  رارق  ریثأت  تحت   - 4

هفسلف و لکش  هب  يرامیب  نیا  هک  نآ  ًاصوصخ  نآ ؛ نیناوق  تایح و  ریسفت  زا  یناوتان  : » زا تسا  ترابع  تیـصوصخ  راهچ  نیا  أشنم 
«. دوش هضرع  بتکم 

یگدنز فده  رد  فلتخم  يارآ 

یگدنز فده  رد  فلتخم  يارآ 

حرط و هب  کـنیا  .تسا  هدـش  هئارا  یفـسلف  ینید و  هبـش  ینید و  بتاـکم  زا  یفلتخم  لاوقا  ارآ و  یگدـنز  هفـسلف  فدـه و  هراـبرد 
: میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یخرب  یسررب 

ادوب بتکم  رد  یگدنز  فده   - 1

«. تسا العا  ِناسنا  ینعی  اناورین »  » هب لوصو  ندیسر و  يارب  اه  تضایر  هب  نداد  نت  ذیاذل و  كرت   » یگدنز فده  ادوب  بتکم  رد 

هک ییاه  تضایر  قیرط  زا  هن  یلو  دوش  یفرعم  فده  دناوت  یم  ادخ  هب  مات  برق  تهج  هب  العا  ِناسنا  هب  لوصو  هچرگ  ًالوا : خساپ :
.دریگب هدیدان  ار  تایح  تبثم  هبنج  دزاس و  یفتنم  یّلک  هب  ار  یگدنز 

اه و هعموص  هب  ندرب  هانپ  نآ و  ذـیاذل  اـیند و  كرت  اـب  اـهنت  دـصقم  نیا  هب  ندیـسر  هار  هک  میرب  یم  یپ  ییادوب  نییآ  هب  هعجارم  اـب 
تقلخ ییاغ  فده  قلطم و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ار  يروتـسد  نینچ  زگره  مالـسا  هک  یلاح  رد  تساه ، نابایب  اهراغ و  اهدبعم و 

.دهد یمن  ناسنا 

يویند ذیاذل  زا  يدنم  هرهب  زا  ار  وا  لاح  نیع  رد  یلو  دنک ، یم  میسرت  ادوب  بتکم  زا  رت  یلاع  رایسب  فده  هک  لاح  نیع  رد  مالسا 
.دنک یمن  عنم  یهلا  نارکیب  ياه  تمعن  و 

ار یهلا  ياه  تنیز  یسک  هچ  وگب : ( » 172 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتابیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دیامرف { : یم  میرک  نآرق 
»!؟ تسا هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  و  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب  هک 

فدـه و مالـسا  رد  هدـش ، یفرعم  ادوب  العا و  ِناسنا  هب  لوصو  ندیـسر و  ناـسنا  تقلخ  هفـسلف  فدـه و  ادوب  بتکم  رد  رگا  ًاـیناث :
.تسا هدش  نیعم  یهلا  ياقل  هب  وا  ندیسر  ناسنا  هفسلف 

هب سک  ره  سپ  ( » 173 (؛} ًادَـحَأ ِّهِبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرْـشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْری  َناـک  ْنَمَف  دـیامرف { : یم  میرک  نآرق 
دیاب دراد ، دیما  شراگدرورپ  ياقل 
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« .دنکن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چیه  دهد و  ماجنا  هتسیاش  يراک 

.تسا هدش  نییعت  ادوب  بتکم  رد  هک  تسا  یفده  زا  رتالاب  رت و  یلاع  رایسب  فده  هدرک ، میسرت  مالسا  هک  ار  فده  نیا 

اه تسینوده  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 2

، یگدنز فده  : » دیوگ یم  یگدنز  فده  ریوصت  رد  هدش  انب  یتسرپ  تذل  ییوج و  تذـل  ساسا  رب  یبتکم  هک  یتسینودـه  بتکم 
«. تسا یشوخ  تذل و  لیصحت  يارب  اه  نآ  زا  يرادرب  هرهب  رثکادح  یعیبط و  زیارغ  شرورپ 

ناهج هب  هن  درگنب  یناسنا  دقن  یگدنز  دوجوم و  يدام  ناهج  هب  تداعـس  بسک  يارب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هاگدـید  نیا  يانبم 
.یلایخ موهوم و  ياه 

هیاس رد  هک  تسا ، تیدـبا  اـت  يونعم  تذـل  هب  جاـتحم  هتـشاد و  اـقب  هک  تسا  درجم  حور  ماـن  هب  یتقیقح  ياراد  ناـسنا   - 1 خساپ :
.ددرگ یم  نیمأت  نآ  بیذهت  حور و  هب  نتخادرپ 

نوچمه یعیبط  یّـسح و  ياروام  ناهج  اذل  .دناد  یمن  موهوم  ار  رگید  ناهج  هب  هجوت  لمتحم ، ررـض  عفد  موزل  كالم  هب  لقع   - 2
.تسین موهوم  لوقع  حاورا و  ملاع 

ار دوخ  تایح  دـناوت  یمن  زگره  یقیقح ، ياه  هتـساوخ  هن  تسا  دوخ  يزاجم  یناسفن  ياه  هتـساوخ  نیمأت  ددـصرد  هک  یـسک   - 3
.دشاب نآ  فده  يوج  تسج و  هب  هدرک و  كرد 

نایارگ ینهذ  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 3

.دنناد یم  یناور  شمارآ  لداعت و  لیصحت  اب  قلطم  تداعس  هیاس  رد  ار  یگدنز  فده  نایارگ  ینهذ 

.دهد یمن  ار  هدمآ  هچ  يارب  هک  یتسه  عومجم  هب  تبسن  ار  ناسنا  یّلک  ياه  شرگن  خساپ  هدیقع ، نیا  ًالوا : خساپ :

یملع و ياه  لومرف  هب  دـیاب  و  دـنک ، عناق  ار  لقاع  ناسنا  دـناوت  یمن  اذـل  و  تسا ، یناور  مهو  لایخ و  شرگن  هاگدـید و  نیا  ًاـیناث :
.دریگ رارق  یگدنز  یّلک  فده  قلطم و  تداعس  دناوت  یمن  فده  نیا  اریز  تخادرپ ؛ روآ  نانیمطا 

هب ار  وا  دودحم  رمع  و  دشاب ، ناسنا  ياه  هتـساوخ  همه  يوگخـساپ  دـناوتب  هک  تفرگ  رظن  رد  ناسنا  تقلخ  يارب  یفدـه  تسا  مزال 
.دنک هیجوت  هبناج  همه  یقطنم و  روط 

اه تسیلیهن  هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 4

.دنا تایح  يارب  هفسلف  فده و  رکنم  یّلک  هب  دنرادن و  هدیقع  یتقیقح  چیه  هب  لّقعت  هشیدنا و  نایتابارخ  اه و  تسیلیهن  هورگ 

فدـه راکنا  رد  ناشدوخ  ياـه  هشیدـنا  تاـکاردا و  یچوپ  هب  مکح  يرورـض  روط  هب  دوش ، زیچ  همه  یچوپ  هب  مکح  رگا  خـساپ :
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هدـیقع یتح  درک  زاربا  ناـسنا  ناـهج و  هراـبرد  ار  یمکح  هدـیقع و  نیرت  کـچوک  ناوت  یمن  هجیتـن  رد  و  دـنا ، هدرک  زین  یگدـنز 
.دوش یمن  تابثا  زین  تسا  ناسنا  یگدنز  ناهج و  ندوب  فده  یب  هک  ناشدوخ 

هفسالف هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 5

: دنیوگ یم  هک  هنوگ  نیا  هب  دننک  یم  نییبت  میسرت و  دنوادخ  تیضایف  يانبم  رب  ار  شنیرفآ  فده  یمالسا  هفسالف 

.تسا رادروخرب  يدوجو  تالامک  عیمج  زا  تسا و  فرص  دوجو  قلطم و  یتسه  دنوادخ ، فلا )

.تسوا تاذ  نیع  دنوادخ  یلامک  تافص  ب )

زین ضایف  یلماک ، دوجوم  ره  اریز  دـشاب ؛ یم  قـالطالا  یلع  ضاـیف  تسا ، ماـمت  لـماک و  هک  تهج  نآ  زا  دوجولا  بجاو  تاذ  ج )
.تسه

.تسا وا  ضیف  هیلاع  لوصحم  زین  شنیرفآ  ناهج  و  دراد ، یشخب  ضیف  باجیا  یلاعت  قح  هقلطم  تیضایف  هک : نیا  هجیتن 

افرع هاگدید  زا  یگدنز  فده   - 6

.تسا هدوب  تانکمم  تاهج  رد  دوخ  یّلجت  روهظ و  تادوجوم ، تقلخ  زا  دنوادخ  فده  هک  دندقتعم  افرع  زا  یعمج 

، مدوب یفخم  جـنگ  نم  ( » 174 (؛» فرعا یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  ًاـیفخم  ًازنک  تنک  : » تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد 
« .موش هتخانش  ات  مدرک  قلخ  ار  ملاع  موش ، هتخانش  هک  متشاد  تسود 

: دیوگ یم  یماج  يا  هنییآ  ار  شیهاش  دوب  ات  يا  هنیس  بحاص  تخاس  هفیلخ  سپ 

دوخ لاعفا  تافـص و  تاذ و  هک  تساوخ  ادخ  نوچ  : » دـنیوگ یم  نانآ  سفنا  قافآ و  رد  درک  یّلجت  سّدـقت  میلقاز  همیخ  دز  نورب 
«. ...درک قلخ  ار  ناسنا  دنک ، هدهاشم  تیرهاظ  تیرخآ و  مکح  هب  ار 

ِهَیلِإ اـّنِإَو   } میدرگ یم  زاـب  وا  هب  و    ِ{ ِهَّلل اـّنِإ   } میتـسه یبوبر  ملاـع  زا  اـم  هک  اـجنآ  زا  : » دـننک یم  هیجوـت  هنوـگ  نیا  رگید  یخرب  و 
تافص امسا و  رد  يریس  ات  درک  قلخ  ار  ناسنا  اذل  دشاب ، هتشاد  يریـس  شتافـص  امـسا و  رد  ناسنا  هک  درک  هدارا  دنوادخ  َنوُعِجار 

«. ددرگرب وا  يوس  هب  هرابود  دنک و  دوخ  یلعف 

سّدقم و تاذ  زج  يّزع  تیاغ  ّقح  قلطم  لعف  يارب  زا  هک  دنیوگ  هفسالف  زا  نیققحم  هک  نادب  : » دیامرف یم  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 
تسین نکمم  و  تسین ؛ وا  هیتاذ  تایلجت 
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هک یلعاف  ره  هک  اریز  دشاب ؛ هتشاد  يرگید  تیاغ  دوخ  سدقم  تاذ  یّلجت  روهظ و  دوخ و  تاذ  زج  ایشا  داجیا  رد  سّدقم  تاذ  هک 
تدابع و يارب  ای  دشاب و  ریغ  هب  تبوثم  ندیـسر  عفن و  لاصیا  ولو  دـشاب ، یتیاغ  ره  يارب  دـنک ، يداجیا  تاذ  ریغ  ِتیاغ  دـصق و  هب 
روصق و صقن و  مزلتـسم  نیا  و  تسا ، نآ  مدـع  زا  یلوا  شیارب  نآ  دوجو  تسا و  نآ  هب  لمکتم  دـشاب ، تدـمحَم  اـنث و  اـی  تفرعم 
، وا لاعفا  رد  سپ  .تسا  لاحم  تاهجلا  عیمج  نم  بجاو  تاذـلاب و  ینغ  قالطالا و  یلع  لماک  سدـقم  تاذ  رب  نآ  و  تسا ، عاـفتنا 

تاذ ریغ  دنراد  رگید  دصاقم  ضارغا و  دوخ  لاعفا  رد  تادوجوم  ریاس  اّما  و  لَعْفی .  اّمع  لَأْسیال  تسین و {  تیمل  زا  لاؤس  تیمل و 
(175 «.) دوخ

یهلا نایدا  هاگدید  زا  یگدنز 

عورـش يدام  یگدنز  نیمه  زا  هک  تسا  يدبا  یقیقح و  تایح  هب  دورو  تهج  هب  ندش  هدامآ  نید ، بتکم  رد  یعیبط  تایح  فده 
.ددرگ یم 

: تسا یساسا  هولج  ود  ياراد  یگدنز  تایح و  مالسا ، رظنم  زا 

زج ار  دوخ  تایح  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یناگدنز  تایح و  چوپ  هولج  تایح  یقیقح  هولج  یناگدنز ب ) چوپ  هولج  فلا )
.دیامنن یهّجوت  يویند  رهاظم  زا  ریغ  يزیچ  هب  دنیبن و  ییوج  تذل  باوخ و 

ُهایَْحلا اَمَو  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  تسا ، هداد  رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  ار  یگدـنز  تاـیح و  هب  شرگن  هنوگ  نیا  میرک  نآرق 
« .تسین بیرف  هیامرس  زج  يزیچ  ایند ، یگدنز  و  ( » 176 (؛} ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا 

یگدنز دینادب  ( » 177 (؛} ِدالْوَْألاَو ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَتَو  ْمُکَنَیب  ٌرُخافَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلِْعا  دـیامرف { : یم  زین  و 
لّمجت یمرگرس و  يزاب و  اهنت  ایند 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


« .تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یشورفرخف  یتسرپ و 

ُراّنلا ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  َنُوِلفاغ *  اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  اِهب  اوُّنَأَمْطاَو  اْینُّدـلا  ِهایَْحلِاب  اوُضَرَو  انَءاِقل  َنوُجْری  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  دـیامرف { : یم  و 
هیکت نآ  رب  دندش و  دونشخ  ایند  یگدنز  هب  و  دنرادن ، زیخاتـسر ] زور  و   ] ام تاقالم  هب  نامیا  هک  اه  نآ  ( » 178 (؛  َنُوبِسْکی اُوناک  اِمب 

« .دنداد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  تسا ، شتآ  ناشهاگیاج  اه  نآ  همه   ] دنلفاغ ام  تایآ  زا  هک  اه  نآ  و  دندرک ،

یب ییوج و  تذل  زا  رتالاب  یقفا  زا  تایح  هب  دشیدنیب و  شیوخ  یعقاو  فده  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یگدنز  تایح و  یقیقح  هولج 
اْینُّدلا ُهایَْحلا  اَمَو  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنادب  وا  تاذ  رد  انف  اقل و  دنوادخ و  هب  برق  ار  فده  درگنب و  يرابو  دـنب 
يارـس .تسین و  یمرگرـس  يزاب و  زج  يزیچ  ایند ، یگدـنز  ( » 179 (؛  َنُولِقْعَت الَفَأ  َنوُقَّتی  َنیِذَِّلل  ٌریَخ  ُهَرِخآـْلا  ُراّدـَللَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  ـَّالِإ 

»!؟ دیشیدنا یمن  ایآ  تسا ، رتهب  دنراکزیهرپ ، هک  نانآ  يارب  ترخآ 

هک یلاح  رد  دیراد ، یم  مّدقم  ار  ایند  یگدنز  امـش  یلو  ( » 180 (؛  یْقبَأَو ٌریَخ  ُهَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  َهایَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ 

يارـس هـک  سک  نآ  و  ( » 181 (؛} ًاروُکْـشَم ْمُهیْعَـس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اهیْعَـس  اـَهل  یعَـسَو  َهَرِخآـْلا  َدارَأ  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  و 
هداد شاداپ  ادخ ] يوس  زا   ] وا شالت  یعـس و  دشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  دنک  شـشوک  یعـس و  نآ  يارب  و  دبلطب ، ار  ترخآ 

« .دش دهاوخ 

تسا و یهلا  مات  تمحر  رهظم  هک  تسا  رگید  یملاع  هب  ندیـسر  هدـش  یفرعم  ایند  نیا  زا  رتهب  هک  تایآ  نیا  رد  ترخآ  زا  دوصقم 
يالعا هجرد 
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.تسوا تاذ  رد  يانف  یهلا و  ياقل  هب  لوصو  نامه  نآ 

هک ره  سپ  ( » 182 (؛} ًادَحَأ ِّهِبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرْـشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل  اوُجْری  َناک  ْنَمَف  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  اذـل 
« .دنکن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چیه  و  دهد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دیاب  دراد ، دیما  شراگدرورپ  ياقل  هب 

میرک نآرق  هاگدید  زا  تقلخ  فده 

.تسا هداد  رارق  تدابع  ار  سنا  ّنج و  تقلخ  زا  فده  میرک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد 

متدابع هک  نیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  ( » 183 (؛  ِنوُُدبْعِیل َّالِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
[.« دنوش کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ] دننک

: تسا فالتخا  تسیچ ؛ ِنوُُدبْعِیل  يانعم {  هک  نیا  رد 

.تسا تدابع  رب  مدقم  تفرعم  اریز  تسا ؛ هدرک  انعم  نوفرعیل »  » يانعم هب  ار  نآ  سابع  نبا  فلا )

ماما زا  یثیدـح  قباطم  هک  دـشاب ، نآ  هب  داقتعا  ناـعذا و  هقلطم و  تیدوبع  هب  ندیـسر  ياـنعم  هب  ِنوُدـُبْعِیل  هک {  تسا  لـمتحم  ب )
و تسا ، یهلا  ياقل  تاذ و  رد  يانف  ماقم  تلاح  نامه  تلاح  نیا  .تسا و  تیبوبر  نآ  هنُک  هعیرشلا » حابصم   » رد مالسلا  هیلع  قداص 

.دراد يراگزاس  هدوب و  فدارم  هدش ، هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  رگید  فادها  اب 

لامعا لاـمتحا  نیا  اـب  هک  دـشاب  هزور و ...  زاـمن و  لـیبق  زا  هرمزور ؛ تاداـبع  نیمه  ِنوُدـُبْعِیل  زا {  دارم  هک  دراد  لاـمتحا  زین  و  ج )
.تسادخ دای  ینعی  رکذ »  » هب ندیسر  يارب  همدقم  يدابع 

« .راد اپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  ( » 184 (؛  يِرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 

؟ تسا ناسنا  تقلخ  ییاغ  فده  رکذ »  » ایآ هک  نیا  تسا  حرطم  هک  یلاؤس 

يروآدای و  رکذ »  » هکلب ریخ ، هک : تسا  نیا  خساپ 
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و ( » 185 (؛  ُنـیِقْیلا َکـِیتْأی  یّتَـح  َکَّبَر  ْدـُبْعاَو  دــیامرف { : یم  لاـعتم  دــنوادخ  .تـسا  نـیقی »  » هـب ندیــسر  يارب  لاـعتم  دــنوادخ 
« .دسر ارف  وت  گرم   ] نیقی ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ 

طئاـسو هب  زگره  ینیبب و  بابـسالا  ّببـسم  زا  ار  ایـشا  همه  هک  تسا  نآ  نیقی  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  یناـشاک  ضیف  تسیچ ؟ نیقی 
(186 «.) ...دنرادن يا  هراچ  دوخ  زا  هک  ینادب  دنوادخ  رّخسم  ار  طئاسو  مامت  هکلب  ینکن ، تافتلا 

؟ تسا ییاهن  فده  نیقی  ایآ  هک  نیا  تسا  حرطم  هک  يرگید  لاؤس 

ناسنا زونه  اذل  و  دسرب ، تدحو  هب  دناوت  یمن  ناسنا  اذل  تسا ، هدشن  دّدعت  تیئود و  یفن  زونه  نیقی  هبترم  رد  هک  تسا  نآ  باوج 
ِّهِبَر َءاِقل  اوُجْری  َناک  ْنَمَف  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا ، یهلا  اقل »  » نامه هک  تسا ، هدیسرن  فده  زا  ییاهن  تیاغ  هب 

ماجنا هتسیاش  ياهراک  دیاب  دراد ، دیما  شراگدرورپ  ياقل  هب  هکره  سپ  ( » 187 (؛} ًادَحَأ ِّهِبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرْشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعْیلَف 
« .دنکن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چیه  و  دهد ،

شیپ تشونرـس  کی  فرط  هب  دنا  هدوب  نآ  دـّلوم  هک  ییاه  هطقن  زا  عورـش  اب  عون ، کی  هب  ّقلعتم  يدرف  ره  : » دـسیون یم  رریو » ور  »
(188 «.) ...دنک یم  ادیپ  لماکت  هدش  ینیب 

دـصقم يوس  هب  ایند  ییوگ  .تسا  نایامن  تیـشم  ماظن و  يرگنب  هک  وس  ره  هب  تعیبط ، ناـهج  رد  : » دـسیون یم  رلهوب » فلدا  ناـج  »
(189 «.) تسا نشور  ًالماک  متا  ملاع  رد  انعم  نیا  .دوش  یم  هداد  قوس  یصّخشم 

ایبنا تثعب  فده 

هب ار  رـشب  ات  دنا  هدش  ثوعبم  ایبنا  اریز  تسین ؛ ادج  دنا ، هدش  ثوعبم  نانآ  يارب  ایبنا  هک  يدارفا  یگدنز  فده  زا  ایبنا  تثعب  فدـه 
.دنهد قوس  شفده  يوس 

.دراد ینوگانوگ  تاریبعت  نآرق  دنا ، هدمآ  هچ  يارب  ناربمایپ  هک  هلأسم  نیا  دروم  رد 

َكاْنلَسْرَأ ّانِإ  ِیبَّنلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  اج  کی  رد 
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ناـسر میب  هدـنهد و  تراـشب  هاوگ و  ار  وـت  اـم  ربماـیپ ! يا  ( » 190 (؛} ًارِینُم ًاجارِـسَو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـیِعادَو  ًاریِذـَنَو *  ًارِّـشَبُمَو  ًادِـهاش 
« .یشاب نازورف  غارچ  وا و  نذا  هب  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  هک  میداتسرف 

« یعاـمتجا تلادـع   » نآ هک  تسا  هدرک  یفرعم  اـیبنا  تثعب  فدـه  ناوـنع  هب  ار  يرگید  زیچ  تحارـص  لاـمک  رد  رگید  يا  هـیآ  رد 
.تسا

ٌدیِدَش ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساّنلا  َموُقِیل  َنازیِْملاَو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأَو  ِتانیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  دیامرف { : یم  دنوادخ 
يارب میدرک  لزان  قح  سایقم  باتک و  ناشیا  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  شیوخ  ناربمایپ  قیقحت ، هب  ( » 191 (؛  ِساّنِلل ُِعفانَمَو 

« .تسا مدرم  يارب  اه  تعفنم  دیدش و  تبالص  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  نهآ  و  دننک ، مایق  تلادع  هب  مدرم  هک  نیا 

.تسا مدرم  نایم  رد  تلادع  يرارقرب  نانآ  تثعب  ناربمایپ و  نامرآ  فده و  هیآ  نیا  قباطم 

: تسا هیرظن  هس  هیآ  ود  نیا  نیب  عمج  رد 

رگید ریبعت  هب  .تسا و  تلادع  هب  ندیـسر  يارب  وا ، تدابع  ادـخ و  هب  توعد  تسا و  یعامتجا  تلادـع  یلـصا ، فدـه  هک  نیا   - 1
.تسا تلادع  همدقم  نامیا 

نیا رد  رـشب  هک  نیا  يارب  .تسا  يوناث  فده  تلادع  تسا و  یلـصا  فده  وا  هب  بّرقت  تدابع و  دـنوادخ و  تخانـش  هک  نیا   - 2
.دنک یمن  ادیپ  رارقتـسا  تلادع  وترپ  رد  زج  رـشب  یگدنز  و  دنک ، یگدـنز  ایند  رد  دـیاب  ددرگ  لصاو  زئاف و  تیونعم  هب  دـناوتب  ایند 

، دـشابن نینچ  نیا  رگا  .دـسرب و  ادـخ  هب  تحار  لایخ  اب  ایند  نیا  رد  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  همدـقم  همه  تلادـع  نوناـق و  سپ 
.درادن یشزرا  تلادع 

ام هک  دراد  یترورض  هچ  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یموس  رظن   - 3
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هک تسا  نکمم  اذـل  .میهد و  رارق  همدـقم  ار  یقبام  یلـصا و  فدـه  ار  زیچ  کـی  میریگب و  رظن  رد  تثعب  يارب  فدـه  کـی  ًاـمتح 
نایم دنـشاب  یطابترا  هقلح  هک  نیا  يارب  یکی  دنا : هدرک  مایق  لالقتـسالاب  فده  ود  يارب  و  دنا ، هتـشاد  فدـه  ود  ناربمایپ  مییوگب :

.دوش رارقرب  اه  ناسنا  نایم  رد  تلادع  هک  تهج  نیدب  رگید  و  دسرب ، ادخ  هب  رشب  ات  ادخ ، رشب و 

ناونع هب  هن  یلو  تسا ، لـئاق  شزرا  تیمها و  نآ  يارب  هداـعلا  قوف  هکلب  دریذـپ ، یم  ار  تلادـع  لـصا  نآرق  هک  تسا  نیا  قح  رظن 
نامه دنک ، یگدنز  شوخ  ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  همدـقم  تلادـع  هک  نیا  ای  و  تسا ، ییاهن  فدـه  تلادـع  هک  نیا 

.دهاوخ یم  دنوادخ  هب  ندیسر  هیاس  رد  مه  ار  ایند  شوخ  یگدنز  هکلب  مینک ، یم  كرد  ام  هک  یشوخ 

شنیرفآ هفسلف  لماک ، ناسنا 

اریز وا ؛ یعیبط  يدام و  تایح  رابتعا  هب  هن  یلو  تسا  ناهج  شنیرفآ  تیاغ  ضرغ و  ناسنا ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  هدش  دای  تایآ  زا 
لامک يونعم و  تایح  هبنج  زا  هکلب  دشاب ، اه  نآ  شنیرفآ  تیاغ  ات  درادن  یعیبط  تادوجوم  رگید  رب  يرترب  هنوگ  چـیه  رظن  نیا  زا 

.دروآ یم  تسد  هب  تدابع  قیرط  زا  هک  يا  هژیو 

« .دننک یم  لمع  رتهب  ناشمادک  هک  مییامزایب  ار  اه  نآ  ات  ( »... 192 (؛} ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  دیامرف ... { : یم  لاعتم  دنوادخ 

دنوادـخ تهج ، نیمه  هب  .دـشاب  یم  تعیبـط  ناـهج  تقلخ  دوـصقم  تسا  رترب  نسحا و  لـمع ، رظن  زا  هک  نآ  تسا : نیا  هیآ  داـفم 
یمن قلخ  ار  كـالفا  يدوـبن  وـت  رگا  ( » 193 (؛» كالفألا تقلخ  اـمل  كـالول  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربماـیپ  هب  لاـعتم 

« .مدرک

يدازآ مالسا و 

يدازآ مالسا و 

، يدازآ راعش  اب  هاگ  .تسا  هتفرگ  رارق  یناوارف  ياه  هدافتسا  ءوس  شوختسد و  دروم  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یـسّدقم  هژاو  يدازآ 
دوخ يدازآ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هتـشاگنا  ناسنا  تقلخ  فده  يدازآ ، هاگ  هدش و  هتفرگ  رخـسمت  هب  يرطف  ینید و  ياه  شزرا 

هار هنادازآ  ناسنا  دبای و  یم  انعم  لیـصا  یتاذ و  ياه  شزرا  ریاس  ياتـسار  تمدخ و  رد  هک  تسا  ناسنا  يرطف  ياه  شزرا  زا  یکی 
رایـسب تیمها  هلوقم  نیا  لاح  ره  هب  .یناسنا  لامک  هب  یباـی  تسد  هنیمز  يدازآ  تسا و  لاـمک  ناـسنا  فدـه  .دـیوپ  یم  ار  لـماکت 

.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  کنیا  .تسا  يرتشیب  قیمعت  لیلحت و  دنمزاین  دراد و  ینیرفآ  لمأت  ّربدت و  رد  يدایز 

يدازآ یسانش  یتسه  يانبم 

یمالـسا ینیب  ناهج  نآ  لماک  عون  هک  يدـیحوت  ینیب  ناـهج  رد  .دراد  يدازآ  يدـنبزرم  رد  ییازـسب  شقن  یـسانش ، یتسه  ياـنبم 
هنامیکح تیـشم  نآ  هک  یتیاغ  ياتـسار  رد  دیاب  ناسنا  يدازآ  ور  نیا  زا  .تسا  هدـمآ  دـیدپ  هنامیکح  تیـشم  کی  زا  ناهج  تسا ،

.ددرگ يدنبزرم  تیاده و  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناهج  يارب 

رد هجیتن  رد  ناهج و  نتـسناد  دـنمتیاغ  رد  نآ ، ندوب  یفداصت  اـی  یتسه  نتـشاد  قلاـخ  هب  داـقتعا  تهج  زا  یـسانش  یتسه  هاگدـید 
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.دراد ییازسب  ریثأت  يدازآ  يدنبزرم 

دنوادخ نآ  رد  هک  دـنک  یم  هئارا  یتسه  ناهج و  زا  يریوصت  مسیلاربیل ، هفـسلف  رد  یـسانش  یتسه  یتسه ، هب  شرگن  نیا  لباقم  رد 
.تسا هدراذگ  ناسنا  دوخ  هدهع  هب  زین  ار  نیناوق  عضو  درادن و  تیبوبر  شقن 

اب ینیمز  ارف  أدبم  نایم  دنویپ  هنوگ  ره  یهاگدید  نینچ  اب  .تسا  دایز  رایسب  يدازآ  يریگ  لکش  رد  یتخانـش  یتسه  يانبم  نیا  ریثأت 
نیمه هب  .تفر  ینیمز  عبانم  غارس  هب  دیاب  ًامیقتسم  يدازآ  يانبم  نتفای  يارب  هدیدرگ و  عطق  يدازآ 
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چیه تیاهن  رد  هتفرگ و  تروص  عبانم  نیا  هب  هجوت  اب  اهنت  یسایس  يدازآ  لصا  هیجوت  مسیلاربیل ، یـسایس  هفـسلف  رد  هک  تسا  لیلد 
.دوش یمن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ینیمز ) ارف   ) یسدق يانبم  عبنم و 

هچنآ ور ، نیا  زا  تسه و  زین  نآ  ّربدـم  ّبر و  تسا  ناهج  قلاخ  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ  یمالـسا ، یـسانش  یتسه  رد  هک  نآ  لاح 
میلاعت هئارا  نالوسر و  لاسرا  دنک و  یم  اطعا  نآ  هب  دراد  زاین  نآ  هب  شفده  هب  ندیـسر  رد  يدنمتیاده  ریبدـت و  تیبرت و  رد  ناهج 

.دراد یهلا  تیبوبر  رد  هشیر  ایبنا ، طسوت  یهلا 

يدازآ یسانش  ناسنا  يانبم 

میتسناد میکح  یقلاخ  هدارا  قولخم  ار  یتسه  ناهج  رگا  .تسا  راذگریثأت  يدازآ  هلوقم  رد  یسانش  یتسه  دننامه  زین  یسانش  ناسنا 
رب هک  هنوگ  ناـمه  میرک  نآرق  .دوب  دـهاوخ  یفدـه  ياراد  تسا  یتسه  ناـهج  زا  یئزج  هک  زین  ناـسنا  تسا ، دـنمفده  شلاـعفا  هک 

.دزرو یم  دیکأت  زین  ناسنا  تقلخ  ندوبن  هدوهیب  رب  دیامن ، یم  دیکأت  ناهج  يدنمفده 

هدرک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ  ( » 194 (؛  يدُس َكَْرتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحی  َأ  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
»!؟ میا

»؟ میا هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دیا  هدرک  نامگ  ایآ  ( » 195 (؛} ًاثَبَع ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  دیامرف { : یم  زین  و 

هدـش هدـیرفآ  يدـصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوش  یم  رّکذـتم  اه  ناسنا  هب  دـنک و  یم  یفرعم  رادـفده  ار  یناسنا  تایح  تایآ ، نیا 
يدـنبزرم و فدـه  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  دـیاب  مه  اه  ناـسنا  يدازآ  یناـسنا ، تاـیح  يرادـفده  تروص  رد  کـش  نودـب  .تسا 

.ددرگ یحارط 

ِهِیف َخَفَنَو  ُهاّوَس  َُّمث  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسه  زین  حور  ياراد  مسج ، رب  هوالع  ناسنا  مالـسا ، هاگدـید  زا  رگید ، يوس  زا 
شیوخ حور  زا  درک و  مادنا  تسرد  ار  وا  هاگ  نآ  ( » 196 (؛  ِهِحوُر ْنِم 
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« .دیمد وا  رد 

نیا رد  نآرق  .دـنک  کیدزن  يدـیلپ  ای  اوقت  زرم  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  حور  نآ  زا  تلاصا  یمالـسا ، گـنهرف  رد  نینچمه 
، درک تسرد  ار  نآ  هـک  سک  نآ  سفن و  هـب  دـنگوس  ( » 197 (؛} اهاْوقَتَو اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس *  اـمَو  ٍسْفَنَو  دـیامرف { : یم  هراـب 

« .تخومآ نآ  هب  ار  شا  يراکزیهرپ  يراکدیلپ و  سپ 

؛ تسا وا  ندـش  یهلا  هفیلخ  ناسنا ، تقلخ  هفـسلف  یمالـسا  گنهرف  رد  .تسا  وا  حور  اب  طابترا  رد  یمدآ ، تیاغ  لامک و  نیاربانب ،
دناوت یم  یـسک  اریز  دوش ؛ لیان  تسا ، یهلا  برق  هطـساو  هب  هک  یهللا  هفیلخ  تلزنم  ماـقم و  هب  اـت  دـیرفآ  ار  ناـسنا  دـنوادخ  ینعی 

.دشاب یهلا  تالامک  هاگ  هولج  دناوتب  رتشیب  هتشاد و  طابترا  تیخنس و  دنوادخ  اب  نارگید  زا  شیب  هک  دشاب  هَّللا  هفیلخ 

رد ور  نیا  زا  .دیآ  لیان  یهلا  برق  هب  یلمع  يرظن و  ظاحل  هب  هک  دبای  لامک  دـشر و  نانچ  ناسنا  هک  تسا  نآ  یهللا  هفیلخ  تلزنم 
.دنا هدمآ  لیان  یهلا  برق  هب  هک  دنقفوم  ییاه  ناسنا  ینآرق ، گنهرف 

اه نآ  دنماگـشیپ ، ناماگـشیپ  هورگ  نیموـس   ] و ( » 198 (؛  َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباّـسلا *  َنوُِقباّـسلاَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دننابرقم

رارق تهج  نیا  رد  دیاب  زین  ناسنا  يدازآ  کش  نودـب  تایدام ، رد  نتفر  ورف  هن  تسا  ادـخ  هب  برق  ناسنا  فدـه  تیاغ و  رگا  لاح 
.دشاب ناسنا  فده  هدننک  نیمأت  ات  دریگ 

هک يرـشب  بتاکم  فالخ  رب  لامک ، هب  ناسنا  یبای  تسد  يارب  تسا  يا  هلیـسو  يدازآ  مالـسا ، هاگدید  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل 
.دنروآ یم  رامش  هب  فده  کی  ار  يدازآ 

يدازآ یتخانش  هعماج  يانبم 

یمن زیاج  ار  هزوح  نیا  رد  هارکا  مالـسا  ور ، نیا  زا  تسا  هتـسباو  وا  باختنا  رایتخا و  هب  درف ، لامک  تداعـس و  هلئـسم  کش ، نودب 
.درامش

: دیامرف یم  میرک  نآرق 
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رفک اـی  دـشاب  رازگرکـش  هاوـخ  میدرک  تیادـه  تسرد  هار  هب  ار  ناـسنا  اـم  ( » 199 (؛} ًاروُفَک اّمِإَو  ًارِکاش  اـّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهانیَدَـه  اـّنِإ  } 
« .دزروب

یبیسآ هعماج  لامک  هب  ًانایحا  ددرگ و  عامتجا  لامک  هعماج و  دارفا  ریاس  يدازآ  محازم  باختنا ، يدازآ  مان  هب  دناوت  یمن  ناسنا  اّما 
.دنزرو یم  دیکأت  نآ  رب  زین  يرشب  بتاکم  هکلب  مالسا ، اهنت  هن  هک  تسا  يا  هلئسم  نیا  .دناسرب 

يارجا هک  اجنآ  زا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  زیاج  یمومع  عفانم  اب  طابترا  رد  يدازآ  تیدودحم  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زلار » ناج  »
هب تسا ، يدازآ  ياقترا  لامعا و  مزال  طرش  یگدنز ، تاناکما  درادناتـسا  لقاّدح  زا  هعماج  يدنم  هرهب  ینعی  یمومع  تعفنم  لصا 

(200 «.) دومن دودحم  ار  يدازآ  ناوت  یم  لصا  نیا  هب  لین  روظنم 

زا .دناسرن  بیسآ  هعماج  لامک  هب  هک  دوش  یم  هدرمش  مرتحم  اجنآ  ات  شلامک  هب  ندیسر  رد  نآ  يدازآ  درف و  لامک  بیترت ، نیدب 
لامک یعامتجا و  يدازآ  میرح  زا  مه  دـنک و  عافد  يدرف  يدازآ  زا  مه  هک  تسا  نآ  تیمکاح  تلود و  فیاـظو  زا  یکی  ور ، نیا 

.دیامن تظفاحم  هعماج 

يدازآ هفسلف 

نیا رد  .دوش  مولعم  نآ  هفسلف  انبم و  دیاب  ادتبا  نآ ، دودح  زین  یقوقح و  یسایس و  ماظن  رد  نآ  هاگیاج  يدازآ و  حیحص  نییبت  يارب 
.دراد دوجو  یفلتخم  ياه  هاگدید  صوصخ 

ناسنا هک  دندقتعم  دـننک و  یم  دادـملق  یتاذ  یترابع  هب  لالدتـسا و  زا  زاین  یب  زرحم و  يرما  ار  یعامتجا  يدازآ  شزرا  یخرب   - 1
يدوجو رما  کی  تیعقاو و  کی  ینیوکت ، يدازآ  هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  هدیرفآ  دازآ  ًانیوکت  نوچ  دـشاب ، دازآ  عامتجا  رد  دـیاب 
.تسا بولطم  يا  يدازآ  ره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  يدازآ  نیا  تیبولطم  اب  اّما  .دراد  شتسود  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تمعن  و 
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.تسا ینیوکت  يدازآ  نیا  زا  يرو  هرهب  هفسلف  نییبت  تسا  مهم  هچنآ  نیاربانب ،

.دنناد یم  ناسنا  ياه  هتساوخ  تالیامت و  ار  يدازآ  أشنم  هشیر و  برغ ، رد 

دوش و یم  بوسحم  يراذـگ  شزرا  عبنم  هکلب  یلـصا ، شزرا  رـشب  هدارا  تساوخ و  مسیناموا  هاگدـید  زا  : » دـسیون یم  رتسالبرآ » »
(201 «.) دننک یم  طوقس  ناسنا  هدارا  ّدحرس  ات  دوش  یم  نییعت  یلعا  ملاع  رد  هک  ینید  ياه  شزرا 

و دشاب ، دازآ  دنک  یم  نییعت  دوخ  يارب  دوخ  هچنآ  زج  يدنب  دیق و  ره  زا  دیاب  هدمآ و  ایند  هب  دازآ  ناسنا  هک  دندقتعم  اه  تسیناموا 
نیمأت يارب  دش  دهاوخ  يرازبا  يدازآ  هجیتن ، رد  .دنناد  یم  ینتفریذـپان  دودرم و  ار  هیاعرلا  مزال  یهلا و  ياه  شزرا  ساسا  نیاربانب 

هیمالعا رد  .دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  يا  همانرب  حرط و  اه  ناسنا  يارب  نآ  يارو  دناوت  یمن  نوناق  هک  یـصخش ، ياه  هتـساوخ  لایما و 
ناسنا دوخ  ّقح  مکاح ، نییعت  نوناق و  عضو  لصا ، رد  هک  هدـش  هتفگ  یحیولت  وحن  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  زین  رـشب  قوقح  یناهج 

(202) .درادن ار  مهم  رما  ود  نیا  رد  تلاخد  تیحالص  يرگید  عبنم  چیه  تسا و  اه 

ملاـع تعیبط  رد  هشیر  يدازآ  نآ ، ساـسا  رب  تسا و  حرطم  قوقح  هفـسلف  رد  هک  تسا  یعیبـط  قوقح  هیرظن  رکفت ، زرط  نیا  أـشنم 
.تسا بولطم  شدوخ  رطاخ  هب  هدوب و  مرتحم  لیلد  نیمه  هب  دراد و  ناسنا 

رارق ناسنا  تداعـس  ریـسم  رد  يدازآ  رگا  .تسا  نآ  دـصقم  فدـه و  هب  نآ  شزرا  هکلب  درادـن  یتاذ  شزرا  يدازآ  مالـسا  رد   - 2
یب تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب و  یم  دنمـشزرا  ًالماک  يرما  دـشاب  هعماـج  یـشرورپ  یـشزومآ و  یگنهرف و  یلاـعت  ثعاـب  هتفرگ و 

.دوب دهاوخ  شزرا  ّدض  ًانایحا  ای  شزرا و 

يدازآ يارب  ییاپورا  رشب  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  داتسا 
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، میریگب رظن  رد  ار  يدازآ  یعقاو  شزرا  رگا  هک  یلاح  رد  دـناد ، یم  شتـسرپ  قیال  ار  نآ  یتح  تسا و  لئاق  يا  هداـعلا  قوف  شزرا 
میلعت و گنهرف و  نوچ  تبثم  لماوع  شزرا  و  تسا ، تداعـس  ریـسم  زا  عناوم  یفن  لـماع  يدازآ  تداعـس ، لـماوع  ریاـس  هب  تبـسن 

ناسنا یتاذ  تیثیح  نامه  يدازآ  مارتحا  هشیر  باب  رد  ام  هدیقع  .تسا  طرـش  تسین ، ناسنا  لآ  هدـیا  يدازآ ، .تسا  رت  مهم  تیبرت 
، قح أشنم  دـنک و  یم  باجیا  قح  ینعی  تقلخ  ییاغ  سومان  هک  تسا  مارتحا  موزل  يانبم  تهج  نآ  زا  یتاذ  تیثیح  نیا  یلو  تسا ،

.تسا دوجو  ییاغ  ماظن 

اریز تسا ؛ میقع  يدازآ ، مارتحا  موزل  تلع  نایب  ظاحل  زا  نینچمه  يدازآ و  أشنم  هفـسلف و  نایب  ظاحل  زا  ییاپورا  هفـسلف  ام ، رظن  زا 
«. دـیامن رکذ  ار  نآ  هجیتن  دـنک و  هیجوت  دـشاب  مارتحالا  مزال  همه  يارب  ددرگ  ببـس  هک  روط  نآ  ار  رـشب  یتاذ  تیثیح  تسین  رداـق 

(203)

قلخ دازآ  ًانیوکت  ناـسنا  .دـنراد  ار  دوخ  صاـخ  تمکح  هفـسلف و  مادـک  ره  یعاـمتجا  يدازآ  ینیوکت و  يدازآ  هک  تسا  نیا  قح 
، دریگ هرهب  دوخ  لاوز  ای  لامک و  هار  رد  يدازآ  نیا  زا  هک  تسا  راتخم  وا  هک  اـجنآ  زا  اـّما  دـسرب ، دوخ  بولطم  لاـمک  هب  اـت  هدـش 

فیرعت ار  نآ  رد  ناسنا  يدازآ  ّدح  يا  هعماج  ره  فادها  نوچ  دنک  هدافتسا  هعماج  طوقـس  يارب  يدازآ  نیا  زا  درادن  قح  نیاربانب 
.دنک یم 

مالسا هاگدید  زا  يدازآ  دودح 

مالسا هاگدید  زا  يدازآ  دودح 

: تسا هدش  رکذ  ییاهزرم  ّدح و  يدازآ  يارب 

تلادع  - 1

اُولِدْعَت ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجی  ال  دیامرف { : یم  میرک  نآرق  .تسا  هدـش  هدرمـش  تلادـع »  » يدازآ دودـح  زا  یکی  مالـسا  رد 
يراکزیهرپ هب  هک  دینک ، تلادع  .دناشکن  تلادـع  كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  ( » 204 (؛  يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدـْعِإ 

« .تسا رت  کیدزن 

زا .تسا  هدرک  صخشم  یقطنم  تروص  هب  زین  ار  نآ  تخانـش  رایعم  دناد ، یم  يدازآ  ّدح  ار  تلادع  رگا  نارگید  فالخ  رب  مالـسا 
ناونع هب  تسا ؛ نآ  ییاسانـش  رایعم  یحو ، تعیرـش و  يرـشب ، لـقع  ییاـسران  دراوم  رد  رگید و  يوس  زا  و  یعطق ، لـقع  وس  کـی 

عرش هب  زاین  يدراوم  رد  مدرم  هب  ملظ  ییاسانش  دنک و  یم  صخشم  یحو  ار  ادخ  هب  ملظ  قیداصم  اّما  تسا ، عونمم  ًالقع  ملظ  لاثم :
.تسا رما  نیا  هب  زاین  يدراوم  رد  درادن و 

ینیوکت تیکلام  تیبوبر و   - 2

رب دوخ  يدوجو  لماوع  تقلخ و  فده  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یتیلوئسم  رصنع  هب  هجوت  يدازآ ، حیحـص  ّدح  هب  یبای  تسد  زار 
.دراد هدهع 
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ربارب رد  ور  نیا  زا  تسا و  لوؤسم  دراد ، هطلـس  وا  يدوجو  نوؤش  صخـش و  هب  تبـسن  یعون  هب  هک  یناـسک  همه  هب  تبـسن  ناـسنا 
وا هب  تبـسن  یتیّلع  نینچ  ياراد  هک  یناسک  اما  .دننک  یهن  رما و  ار  وا  دـنناوت  یم  شیب  مک و  نانآ  تسین و  دازآ  قلطم  روط  هب  نانآ 

.دنهد نامرف  وا  هب  هک  دنرادن  قح  دنتسین ،

همه ًاعبط  درادن و  لیـصا  قح  زیچ  چیه  هب  تبـسن  یمدآ  هجیتن  رد  دراد ، ینیوکت  تیکلام  تیبوبر و  ناسنا ، هب  تبـسن  لاعتم  يادخ 
یگنوگچ دـنارب و  نامرف  ناـسنا  رب  دراد  قح  وا  ینعی  تسا ؛ لاـعتم  دـنوادخ  هزاـجا  نذا و  هب  طورـشم  ملاـع  يایـشا  رد  شتافرـصت 

رگا ینعی  دنک ؛ نییعت  ار  وا  تافرصت 
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.دوش یم  نایمدآ  رب  تموکح  بحاص  وا  دراد  ییاورنامرف  نذا  یسک 

نوناق  - 3

هتساوخ اب  قفاوم  هک  دراگنا  یم  ربتعم  ار  ینوناق  هیمالعا ، نیا  تسا ؛ يرشب  نوناق  يدازآ ، رگید  ّدح  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  رد 
حلاصم اب  قباطم  هک  دناد  یم  ربتعم  ار  ینوناق  مالسا  اّما  دناد ، یم  مدرم  لایما  ارآ و  ار  نوناق  رابتعا  أشنم  .دشاب و  ناسنا  یناسفن  ياه 

(205) .دشاب اه  ناسنا  یعقاو 

.تسا هدیرفآ  ار  ناسنا  هک  دنک  نایب  ار  نآ  حیحـص  روط  هب  دناوت  یم  دسانـش و  یم  دـناد و  یم  یـسک  ار  يدازآ  ّدـح  هک  یلاح  رد 
فیرعت زین  ار  نآ  زا  هدافتـسا  ّدـح  دـناوت  یم  تسا  هدرک  اطع  ناسنا  هب  رگید -  ياـه  تمعن  همه  دـننامه  ار -  يدازآ  هک  سک  نآ 

.دنک

يادخ يوس  زا  هک  نیزاوم  نیا  هک  ارچ  تسا  مالسا  نیزاوم  ماکحا و  نآ ، زمرق  ّطخ  يدازآ و  ّدح  مالسا  هاگدید  زا  مالک ، کی  رد 
.تسا تلادع  نیع  هدش  رداص  قلطم  لداع  قیاقح و  هب  ملاع 

مسینردم مالسا و 

مسینردم مالسا و 

زا هک  تشاد  لابند  هب  ییاکیرمآ  ییاپورا و  عماوج  رد  ار  يرامـش  یب  یفنم  تبثم و  راثآ  دمآ ، دـیدپ  برغ  رد  هک  یتعنـص  بالقنا 
یگدـنز شرگن و  رد  لّوحت  هشیدـنا ، هویـش  رکفت و  زرط  رد  بالقنا  دـیلوت ، نهک  ياه  شور  رد  ینوگرگد  داجیا  هب  ناوت  یم  نآ 

.درک هراشا  یتسدیهت  تاقبط  شیادیپ  عبتلاب  یتاقبط و  یگدنز  شرتسگ  روهظ و  مدرم ، هنازور 

نییبت لباق  نیون  یگدنز  یتعنـص و  بالقنا  اب  طابترا  رد  هک  درک  هدهاشم  ار  يریگمـشچ  تالوحت  ناوت  یم  زین  یگنهرف  هصرع  رد 
رد يراج  تالوحت  زا  ینیون  رـصع  دوخ  نیون  راتخاس  تفاـب و  ساـسا  رب  روبزم  ياـه  هدـیدپ  یماـمت  عومجم  رد  .تسناد  ریـسفت  و 

ریظن ییاه  نارحب  تالوحت ، نیا  رگید ، يوس  زا  .دوش  یم  دای  مسینردم  ای  نردم  رصع  هب  نآ  زا  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  نیمز  برغم 
تیندم و نارحب 
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مهم عوضوم  نیا  هب  دراد  اج  .دوش  یم  دای  مسینردـم  ياـه  نارحب  ناونع  هب  اـه  نآ  زا  هک  تشاد  یپ  رد  ار  يژولونکت  ملع و  نارحب 
.میزادرپب

مسینردم فیرعت 

ای و  ندوب » زور  هب   » موهفم هب  دوخ  يا  هشیر  یلـصا و  راتخاس  رد  هژاو  نیا  .تسا  هدیدرگ  سابتقا  نیتال  هشیر  زا  نردـم »  » حالطـصا
یمیدق هنهک و  روما  هب  تبسن  نردم  ياه  هدیدپ  روما و  هک  تسا  يزیامت  رگنایب  ینیماضم  میهافم و  نینچ  .تسا  ندوب » نایرج  رد  »

.دراد هتشذگ  نارود  رد  هتسویپ  عوقو  هب  روما  ای 

هدس لالخ  رد  یلامـش  ياکیرمآ  اپورا و  رد  هک  يدیدج  ندمت  رـصاعم و  ینالقع  هشیدنا  هب  صخـشم ، روط  هب  نینچمه  مسینردـم 
.دراد هراشا  دمآ ، راک  يور  متسیب  نرق  يادتبا  رد  هژیو  هب  ریخا و  ياه 

ار یـشوخ  هافر و  دامتعا و  تینما و  هیعاد  یفرط  زا  دنارورپ ؛ یم  دوخ  ناهن  رد  ار  داضتم  تلـصخ  ود  هک  تسا  يا  هدیدپ  مسینردم 
جاوما رگید ، بناج  زا  اـّما  تسا ، هدوب  قفوم  یعیبط  یناـسنا و  ياـه  هتـساوخ  نیا  نیمأـت  اـب  طاـبترا  رد  يدودـح  اـت  دراد و  رـس  رد 

.دنارورپ یم  لد  رد  ار  یخلت  بارطضا و  هرطاخم ،

مسینردم هاگتساخ 

، مسینردم ياه  نیـسیروئت  زا  یکی  لید » گنیلاه   » .درک وج  تسج و  برغ  رد  دیاب  ار  مسینردم  هاگیاج  هاگتـساخ و  دـیدرت  نودـب 
تفرعم شناد و  يایحا  یبرجت و  مولع  شیادیپ  روهظ و  یبهذم ، ياهداهن  هطلس  لزلزت  اسیلک و  ینید  تردق  تسکـش  ریظن  یلماوع 

برغ رد  نیون  هفسلف  ییافوکش  يارب  ار  یبسانم  ياضف  هک  دنسانش  یم  يزاس  هنیمز  لماوع  هلمج  زا  ار  نیون  کبس  هب  ینید  یسانش 
(206 «.) تشگزاب شا  یلصا  ياه  هار  هب  دش و  دازآ  یحیسم  تیمزج  تیمومیق  زا  رکفت  ، » يو رظن  هب  .دروآ  مهارف 

يدودح ات  يروآ ، نف  يژولونکت و  ملع ، تیندم ، هنیمز  رد  مسینردم  دـیآ ، یم  تسد  هب  برغ  ندـمت  خـیرات  زا  هک  هنوگ  نآ  یلو 
هتشذگ نورق  رد  یمالسا  گنهرف  ياه  هشیدنا  اب  برغ  یقالت  زا  یشان  یگنهرف  لّوحت  زا  ّرثأتم 
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.دنا هدرک  فارتعا  يریذـپریثأت  نیا  هب  تاو » يرمگتنوم   » و تنارود » لیو   » ریظن یبرغ ؛ فصنم  نارظن  بحاص  زا  یخرب  .تسا  هدوب 
 - ییاـسیلک ّدـض  اـهنت  هن  و  ینید -  ّدـض  تازراـبم  اـب  درک  ساـبتقا  یمالـسا  قرـش  زا  برغ  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  تـسه  هـک  يزیچ 
نآ رابنایز  راثآ  هک  دز  نماد  یگنهرف  ینید و  یقالخا ، یتعنـص ، ياه  نارحب  نوچمه  ییاـه  نارحب  هب  رذـگهر  نیا  زا  تخیمآرد و 
رد جـیار  تاـفارخ  ماـهبا و  زا  زیرگ  ناونع  هب  تسخن  نید ، زا  برغ  زیرگ  .تسا  هدوـب  برغ  ریگ  نماد  یفلتخم  داـعبا  رد  نوـنک  اـت 

.دیماجنا ینید  تامازتلا  نید و  ساسا  لصا و  زا  برغ  ندش  نازیرگ  هب  تیاهن  رد  دیدرگ و  یقلت  هدش  فیرحت  ینید 

مسینردم اب  يزیرگ  نید  بسانت 

يونعم و یلاـعتم  ینغ و  هناوتـشپ  زا  عماوج  نیا  اریز  تسناد ؛ یمالـسا  عماوج  یلمع  يوگلا  ناوـت  یمن  زگره  ار  یبرغ  يزیرگ  نید 
ياه تلاصا  زا  نتـسش  تسد  عماوج  نآ  یتعنـص  یملع و  ياه  تیقفوم  زمر  هاگ  چیه  روبزم ، طیارـش  رد  .تسا  رادروخرب  یبهذـم 

نودـب باـن و  تروـص  هب  دوـب ، هدـش  لزاـن  یحو  ياـه  همـشچرس  أدـبم و  زا  هک  ناـنچ  نآ  رگا  نـید  .دـشاب  یمن  یگنهرف  ینید و 
هارگرزب ناـمأوت  تروـص  هب  ملع  نید و  هنوـگچ  هک  تفاـی  یمرد  رـشب  تـفرگ ، یم  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  یفیرحت  نـیرت  کـچوک 

، دوخ نالوسر  ناروآ و  نید  میلاعت  تداهـش  هب  یهلا  ینامـسآ و  نید  کی  .دـننک  یم  میـسرت  ار  اه  ناسنا  يونعم  يدام و  تداـعس 
هدیشوک یم  يرشب  فراعم  یلاعت  اقترا و  لیمکت ، رب  هراومه  هکلب  تسا ، هتساخنرب  يرشب  ياه  هشیدنا  يدوبان  راکش و  هب  هاگ  چیه 
شتقلخ فادـها  زا  ار  ناسنا  هک  دـناد  یم  بولطم  يدـح  هب  ات  ار  کینکت  ملع و  مالـسا ، هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  یلو  .تسا 

درادنزاب و تسا  حور  یلاعت  نامه  هک 
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.دناد یم  بولطم  تقلخ ، فادها  ياتسار  رد  ار  کینکت  ملع و  رگید  يریبعت  هب 

یبرغ مسینردم  راوگان  هولج  یقالخا ، نارحب 

دش و زاغآ  تسایـس  یگدنز و  زا  نید  ییادج  زین  تیونعم و  نید و  زا  زیرگ  اب  هجیتن  رد  ینید و  ییارگ  حالـصا  اب  ییارگون  رـصع 
نیزگیاج دناوت  یمن  مسینردم  هک  دش  تباث  یـسارکومد  مسیرالوکـس و  مسیلاربیل ، ياه  ههاریب  زا  روبع  هدس و  نیدنچ  یط  زا  سپ 

جنر تیونعم ، نودب  یگدنز  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  برغ  رد  يزورما  رـشب  .دشاب  يونعم  ياه  شیارگ  نید و  يارب  یبسانم 
.دنک یم  بلس  ناسنا  زا  ار  رادیاپ  يداش  تّذل و  دشخب و  یم  یتسس  يدرس و  ناسنا  حور  هب  دراد و  یپرد  ار  یناور  باذع  و 

ینابایخ ناناوج  ناناوجون و  دشر  هب  ور  ناوارف و  دادعت  و  یگداوناخ ، ماظن  یگدیـشاپ  مه  زا  یـسنج ، یقالخا و  دسافم  يالاب  رامآ 
برغ ریگ  نابیرگ  هک  تسا  یناما  یب  جنر  زا  یکاح  تسا و  یتیعقاو  نینچ  کی  رگنایب  نآ ، ریاظن  هداوناخ و  نوناک  زا  هدـش  هدـنار 

.تسا هدش 

هلاس ره  طسوتم  روط  هب  اکیرمآ  رد  : » دیوگ یم  رگنیر » تربار   » مان هب  اکیرمآ  یگنهرف  روما  نارظن  بحاص  ناگدنـسیون و  زا  یکی 
نینس نیب  هک  ییاه  یشکدوخ  دادعت  وس  نیا  هب  لاس 1960  زا  .زور  ره  رد  رفن  هدزیس  ینعی  دننک ؛ یم  یشکدوخ  ناوجون  رازه  جنپ 

لاس ات  هلاس  هدراهچ  ات  هد  ناناوجون  ناـیم  یـشکدوخ  راـمآ ، هاوگ  هب  تسا و  هدیـسر  ربارب  ود  هب  دریذـپ  یم  ماـجنا  هلاـس  ات 24   15
(207 «.) تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یشکدوخ ) رازه  جنپ   ) دادعت نیا  زا  دصرد   32 يدالیم ،  1976

نیرتّرثؤم هناگتفه ، ياـهرنه  زا  یکی  ناونع  هب  هک  اهامنیـس  .دـنیب  یمن  نآ  یناور  تیعـضو  زا  رتهب  ار  برغ  یگنهرف  تیعـضو  يو 
یگنهرف يامیس  میسرت  رد  ار  اه  شقن 
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ماد هب  ار  ناـنآ  تعرـس  هب  هداد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  نارگاـشامت  نجهتـسم ، ياـه  مـلیف  شیاـمن  اـب  دـنا  هتـسناوت  دـنراد ، هدـهع  رب 
(208 «.) ...دنزادنا

.دننک یم  اضرا  ناشناعونمه  لتق  اب  ار  دوخ  نانآ  زا  یخرب  .دنا  هتفرگ  رارق  طوقـس  يریزارـس  رد  ناناوجون  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
مدرم نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هناهب ، چیه  نودب  یهاگ  هناقمحا و  ياه  هناهب  اب  یناسآ  هب  دندرگ و  یم  اهرهش  رانک  هشوگ و  رد  نانآ 

(209 «.) دننک یم  یقلت  حیرفت  شزرو و  یعون  ار  ناشراک  نیا  دنیالآ و  یم 

، دـنک یم  دـیدهت  ار  برغ  ندـمت  هک  يرطخ  نیرتزیمآ  هعجاف  لاح  نیع  رد  نیرتدـب و  دـیاش  هک  دـهد  یم  ناشن  رگنیر »  » یباـیزرا
یـسب یـشاپ  مه  زا  عون  نیا  یتسار  هب  دنـشاپ و  یم  مه  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاه  هداوناخ  .تساه  هداوناخ  ناماسبان  عاضوا 

(210 «.) تسا نیرفآرطخ 

زورید ناهج  اب  هسیاقم  رد  برغ  رد  هک  میبای  یم  رد  ینـشور  هب  نیـشیپ  ياه  هدـس  هب  یهاگن  اب  برغ و  زورید  ناهج  هب  یـشرگن  اب 
داد و یم  شرورپ  ار  ینید  یقالخا و  ياـه  شزرا  فراـعم و  دوخ ، نتم  رد  برغ  .تسا  هتفرگ  تروص  يا  هجرد  شهج 180  کی 

؟ تفای یفنم  لّوحت  هزادنا  نیا  ات  برغ  رد  یگدنز  طیارش  هک  دش  هچ  اّما  .دوب  یقالخا  یتیبرت و  تهاجو  بحاص 

هراشا يداصتقا  یناوهش و  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  نداد  رارق  رازبا  ناوج و  نانز  رامثتـسا  هب  هک  یـسنج  مسیرورت  موش  هدیدپ 
هتفرگ لکـش  نید  هب  یهّجوت  یب  زا  یـشان  یقالخا  نارحب  رثا  رد  ریخا  ياه  ههد  رد  هک  تسا  يراوگاـن  ياهدادـیور  هلمج  زا  دراد ؛

هب دوخ  مایپ  یط  ناهج ، ياه  کیلوتاک  قباس  ربهر  مود ،» لپ  ناژ  پاپ   » ًاریخا هک  تسا  روآ  جـنر  ّداح و  هلئـسم  نیا  ردـق  نآ  .تسا 
راهظا کیلوتاک » نانز  یناهج  نامزاس  یمومع  عمجم  »
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«. دنک یم  لیمحت  هعاشا و  تسا  نز  تیصخش  ماقم و  اب  فلاخم  هک  ار  یگدنز  زا  ییاه  شور  مسینردم  : » دوب هتشاد 

(211 «.) دوش یم  هعماج  رد  نز  دشر  ییایوپ و  عنام  نردم  گنهرف  : » دوب هدرک  هفاضا  يو 

یبرغ مسینردم  تسب  نب 

ياهدرواتـسد هک  اـه  نآ  تشاد و  زیگنا  قوش  قیمع و  هدرتـسگ و  سب  یکاوژپ  تفرـشیپ ، یّقرت و  هشیدـنا  متـسیب ، نرق  زا  شیپ  اـت 
اب اما  دندرک  یم  ینیب  شیپ  تیرشب ، يارب  ار  يزورهب  یتخبشوخ و  زا  راشرس  يا  هدنیآ  دندوب ، هدرک  سمل  ار  دیدج  ندمت  نیزاغآ 

، یتخبشوخ رورغ و  ياه  بابح  یناهج ، گنج  ود  دادخر  دیدج و  ندمت  ياهدمایپ  جیاتن و  زا  یخرب  روهظ  متـسیب و  نرق  هب  دورو 
ندش راکشآ  هب  ور  ددجت ، یقرت و  بهذم و  ياز  نارحب  هنوگ و  بارس  ياه  هبنج  دومن و  ندیکرت  هب  عورـش  يرگید ، زا  سپ  یکی 

.دیسر یم  شوگ  هب  ددجت ، نارود  نایاپ  همزمز  رگید ، نونکا  .تشاذگ 

رب شیپ ، اه  لاس  .دوب  ربخ  یب  اه  نآ  زا  شیپ ، اه  لاس  هک  دـنک  یم  ساره  سرت و  ساسحا  ییاهزیچ  زا  ندـمتم ، ناسنا  اـهزور  نیا 
هب تفرشیپ ، هار  رس  رب  یلکشم  عنام و  چیه  درادن و  یتیاهن  نآ  يداصتقا  تفرـشیپ  هک  دنک  یم  یگدنز  یناهج  رد  هک  دوب  رواب  نیا 
هب مشچ  یناوارف ، قنور و  يایند  رد  هک  یناناوج  هدرک و  ادـیپ  ینوگرگد  ریخا ، لاس  دـنچ  نیا  رد  ناـهج  اـما  .دـمآ  دـهاوخن  دوجو 
زا شخب  نیا  شخب  ناـنیمطا  ینمیا و  رـصانع  همه  دـننک و  یم  یگدـنز  يداـصتقا ، نارحب  ناـهج  رد  نوـنکا  دـنا ، هدوـشگ  ناـهج 

.دوش یناسنا  تایح  رد  یندرکنرواب  هرظتنم و  ریغ  تارییغت  بجوم  اسب  هچ  هک  هدش  لزلزت  شوختسد  یگدنز ،

مـشچ هچیرد  زا  مد  کی  رگا  : » دـسیون یم  نینچ  ددـجتم » يایند  نارحب   » ناونع اب  دوخ  رثا  رد  يوسنارف ، ریهـش  دـقتنم  نونگ ،» هنر  »
مّعنت  " هک میرگنب  یناسک 
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یگدنز رد  ددجت  رـصع  یقرت " تفرـشیپ و   " رثا رب  هک  ییاه  يدوبهب  مومع  زا  ناونع ، نیدب  هتخاس و  دوخ  نامرآ  ار  يدام  هافر " و 
، رشب يانبا  هک  دراد  تقیقح  ایآ  دنا ؟ هتشگن  ادیـش  هدروخن و  بیرف  هک  دنراد  رطاخ  نانیمطا  نانیا  ایآ  دنرادروخرب ، هتـشگ ، لصاح 

اریز دنراد ؛ رایتخا  رد  شامق ، نیا  زا  رگید  ییاهزیچ  رت و  عیرـس  یطابترا  لیاسو  اریز  دـنمیدق ؛ ناراگزور  زا  رت  تخبـشوخ  هزورما 
لداـعت و مدـع  .دـشاب  یم  نآ  سکع  رب  ینعم  ماـمت  هـب  عـضو  اـم  رظن  هـب  دـنرت ؟ جـنرغب  رت و  یناـفوط  مطـالتم و  یناگدــنز  ياراد 

ضورعم رتشیب  دشاب ، رتشیب  یمدآ  ياه  يدنمزاین  هچ  ره  یهگناو ، .دـشاب  نیتسار  تداعـس  يزورهب و  طرـش  دـناوت  یمن  یناماسبان ،
ياه يدنمزاین  شیازفا  زا  تسا  ترابع  ددجتم ، ندمت  فده  .دوب  دهاوخ  یتخبدـب  شوختـسد  هجیتن ، رد  يزیچ و  ندوب  دـقاف  ِرطخ 

، داهن ماـگ  هار  نیا  رد  یمدآ  یتقو  اریز  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  يدـنمزاین  دـیامن ، اـضرا  دـناوت  یم  هچنآ  زا  شیب  ندـمت  نیا  یعّنـصت ؛
(212) .دشاب هتشادن  دوجو  صخشم  يا  هطقن  رد  فقوت  يارب  یبجوم  لیلد و  چیه  یتح  دیاش  دشاب و  یم  راوشد  فقوت  تسیا و 

نیا هار  رد  طقف  هچنآ  ره  نوماریپ  رد  یتح  ام  تسا ؟ هدـشن  رتشیب  شیایازم  زا  يدام  لماکت  نیا  بیاعم  ایآ  : » دـیوگ یم  همادا  رد  وا 
...مینار یمن  نابز  رب  ینخـس  تسا ، هدوب  لماکت  نیا  دوخ  زا  شیب  سایق ، زا  نوزف  يوحن  هب  نآ  شزرا  هتـشگ و  ادف  لماکت  دـشر و 

نیا هجیتـن  هک  تسا  شیپ  رد  رطخ  نیا  میجنـسب ، مه  اـب  تسا  ندـمت  نـیا  هداز  هـک  ار  ییاـه  ناـیز  اـهدوس و  بیاـعم ، اـیازم و  رگا 
 - مه ار  ییاهورین  هک  دنکانرطخ  نانچ  دنبای ، یم  شرتسگ  نوزفازور ، یباتش  اب  هزورما  هک  یتاعارتخا  .دشاب  یفنم  تخـس  شجنس ،

یتح هرسکی  ناش  یقیقح  تیهام  هک 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع نـالطب  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  يربخ ، یب  نیا  دزادـنا و  یم  راـک  هب  تسا -  سانـشان  دـنرب  یم  راـک  هب  ار  اـه  نآ  هک  یناـسک  رب 
(213 «.) دوب دهاوخ  ددجتم 

رثا رب  مادـهنا  نیا  هک  دراد  تیمها  هچ  الاح  دـیدرگ ، دـهاوخ  دوبان  اجنآ ، زا  يوحن  هب  ددـجتم ، ندـمت  : » دریگ یم  هجیتن  هرخـالاب  و 
هک نیا  ای  نآ و  یعامتجا  تاقبط  ای  لـلم  نیمه  راـکفا  ارآ و  فـالتخا  ینعی  دـشاب ؛ برغم  مدرم  دوخ  نیب  يارآ  راـکفا و  فـالتخا 

دوخ هک  دهد  خر  میظع  یتبیـصم  لابند  هب  هک  نیا  ای  و  هدش ، یبرغ  نانیمز  قرـشم  تالمح  لولعم  دنراد ، اعدا  یـضعب  هچنآ  دـننام 
وا دوخ  دـلوم  لولعم و  هچنآ  تلع  هب  شدوخ و  رطاـخ  هب  طـقف  برغم  ياـیند  لاـح ، ره  هب  .تسا  مولع " تفرـشیپ  یقرت و   " دوـلوم

(214 «.) دشاب یم  يدوبان  رطخ و  ضورعم  تسا ،

یبرغ مسینردم  رد  ینعم  ألخ 

زا ار  ییادز » یلاعت   » شا يدام  یکینکت و  یملع و  ياهدروآ  هر  اب  دیدج  ندـمت  و  دوخ ، یفـسلف  يرکف و  ینابم  لوصا و  اب  ددـجت 
نیا .دوب  عـماوج  دارفا و  رد  يوـنعم  یحور و  نارحب  ینعم و  ـألخ  نآ ، موـتحم  هجیتـن  هک  درک  زاـغآ  دـیدج ، رـشب  لـمع  هشیدـنا و 

.تسا هتفرگ  رارق  نادقتنم  زا  يرایسب  هراشا  دروم  نارحب ،

یمن تسا : هداد  خساپ  تسیچ "؟ یگدنز  ینعم   " شسرپ هب  هک  تسا  خیرات  رد  ندمت  نیتسخن  ام  ندمت  : » دسیون یم  ورلام » هردنآ  »
(215 !«) مناد

مومع هب  هضرع  يارب  یلوبق  لباق  صخشم و  یـسانش  ناسنا  رـصع ، نیا  هشیدنا  : » تسا هتـشون  نینچ  زین  يوسنارف  هیکـساپود » هژور  »
، ینونک تافالتخا  اه و  یگدـیروش  بادرگ  رد  میهافم  نیا  تسا و  نوگانوگ  میهافم  زا  ینابنا  دراد ، شود  رب  هچنآ  درادـن و  مدرم 

، دیدج ندمت  دننامه  یندمت  چیه  رد  يرآ ، .دنناوتان  رشب  عضو  هب  عجار  گنهامه  یفیرعت  داهنشیپ  زا 
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، دوب هچ  رهب  نامندـمآ  میا ، هدـمآ  اجک  زا  ام  تسیچ ؟ يارب  ایند  هک  تسا  هدـشن  تلفغ  اه  هتکن  نیا  زا  هراو  ماظن  لماک و  هنوگ  نیا 
(216 (»؟ تفر نامدیاب  ارچ  میور و  یم  اجک  هب 

نانچ نآ  ناسنا  هب  دـشاب و  ارگ " ناسنا   " تساوخ یم  دوخ ، نیزاغآ  تکرح  ماـگنه  هب  هک  دـیدج  ندـمت  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
دوپ رات و  ام  راگزور  رد  تسا ؛ هدـش  راچد  تفگـش  نینچ  نیا  ییارجام  هب  نونکا  درک ، شزیچ  همه  ماجنا  زاـغآ و  هک  داد  یتلاـصا 
ثبع یچوپ و  هفسلف  هاگ  نآ  هتخاس ، هتفرـشیپ  رابتالاو و  ینومیم  یمدآ  زا  ییارگ ، روطت  بتکم  .تسا  هتـسسگ  مه  زا  ناسنا  موهفم 
نهپ رد  هک  یماگنه  ...تسا  هدـش  نینچ  نیا  دریگب و  يو  زا  ار  یمدآ  يزاـسمه  هدـنامیقاب  اـت  تسا ، هداـهن  نادـیم  هب  ماـگ  ییارگ ،

تازایتما نوگانوگ و  تاناکما  اهنت  دـهن و  یم  ورف  فک  زا  ار  دوخ  ینعم  تاـیح ، دوش ، هتـسناد  ثبع  چوپ و  یگدـنز  نیمز ، تشد 
روط هب  لاح ، نیع  رد  دنا و  هتشادن  ار  نآ  ندید  يارای  مه  باوخ  رد  یتح  هتشذگ ، ياه  لسن  هک  ددرگ  یم  ینازرا  یمدآ  هب  يدام 

بیاجع نیا  یمامت  هجیتن  رد  تسا ؟ يزیچ  هچ  دـنموزرآ  قاتـشم و  تسیچ و  عقاو  هب  یمدآ  هک  دوش  یم  تلفغ  هتکن  نیا  زا  لـماک 
ار دوخ  هک  یندمت  لاح  ره  هب  ...دریمن  ورف  يدیماان  یمگردرـس و  نافوط  رد  یمدآ ، دوجو  عمـش  هک  دنوش  نآ  زا  عنام  دـنناوت  یمن 

ریقحت .دزاس  یم  شدوبان  ماجنارـس  دـبیرف و  یم  دـنک و  یم  ریقحت  ار  ناـسنا  هک  هدـمآرد  بآ  زا  یماـظن  دـیمان ، یم  ارگ " ناـسنا  "

هب يداـم و  یمک و  هفیظو  هلـسلس  کـی  زا  بکرم  هاگتـسد  هب  ار  ناـسنا  روکذـم ، ندـمت  هک  تسا  هار  نیا  زا  ینعم و  نیا  رد  یمدآ 
دیلوت ًارصحنم  ینیشام 
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نمی هب  هک  تسا  هدنارواب  يو  هب  اریز  تسا ؛ هتـشارفارب  ار  ناسنا  ریقحت  مَلَع  ندمت ، نیا  .دیامن  یم  لیدبت  هدـننک  فرـصم  هدـننک و 
شیپ  » هدـنامیقاب دـنب  دـیق و  زا  ییاهر  يدازآ و  يرایتسد  اب  لاعف و  یعامتجا  ناـمزاس  ددـم  هب  ملع و  هعـسوت  طـسب و  هار  زا  یقرت و 

رد هک  ییاه  جنر  اهدرد و  دنادرگ ، یم  شزوریپ  اه  جنر  اهدرد و  رب  دناسر و  یم  تداعس  هب  ار  وا  هتشذگ ، ياهرابجا  و  اه » يرواد 
مورحم ناسنا و  نتـسسگ  دـنب  زا  دـنب  نتخاس و  هابت  نمـض  رد  ندـمت  نیا  ماجنارـس ، اّما  .دنـشاب  یم  يرـشب  عضو  مزـالم  لاـح  نیع 

(217 «.) دناشک یم  قلطم  يدوبان  هب  ار  یمدآ  ینعم ، حور و  زا  يو  یگدنز  نتخاس 

بلاغ و ياه  متـسیس  مامت  هک  مینک  یم  یگدـنز  يرـصع  رد  ام  : » تسا هتـشون  واه » کنیوریل   » مان هب  یبرغ  نارکفتم  زا  رگید  یکی 
ضرعم رد  هداهن و  لاوز  هب  ور  يژولوئدیا ، ات  تایهلا  زا  دنداد ، یم  لکش  ار  برغ  ینالقع  تایح  هیاپ  يراگزور  هک  یناهج  ّطلسم 
يراگنا تسین  ییارگ و  منادـن  ییارگ ، کـش  نآ  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  یماجنارـس  هب  رما  نیا  .دـنا  هتفرگ  رارق  یگتخیـسگ  مه  زا 

زا دـنرب ، لاؤس  ریز  ار  زیچ  همه  هک  دـهد  یم  قوس  اـج  نادـب  ار  اـه  نهذ  نیرت  هداـس  هک  یلاوـحا  عاـضوا و  دـش ؛ دـهاوخ  رادـیدپ 
(218 «.) اه فالتخا  شزرا  ات  هتفرگ  اه  شزرا  فالتخا 

« ناسنا یتخبـشوخ  ملع و   » باتک رد  سیراپ  کینکت  یلپ  هاگـشزومآ  کیزیف  داتـسا  هسنارف و  یمداکآ  وضع  هگنیر » سنرپل  یئول  »
اه ناسنا  شـشوک  ایآ  تسا ؟ یبوخ  زیچ  شنوگانوگ  ياه  هتـشر  اـب  تسا ، همه  بولطم  هک  یـشناد  نیا  ماجنارـس  اـیآ  : » دـسرپ یم 

، ییوراد اـی  ییایمیـش  نیوـن  ياـه  هدروارف  فـشک  ددـعتم و  ياهزتنـس  ندروآ  تسد  هب  تعیبـط و  ناـیب  زیچ و  همه  تخانـش  يارب 
اه و لوکلم  يدنب  فیدر  هّرذ و  نتفاکش 
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؟ تسا هدـش  مدآ  یتخبـشوخ  بجوم  یتسار  هب  دـنلب ، هاتوک و  جاوما  طسوت  تاعالطا  رابخا و  لاـقتنا  یمتا و  يژرنا  هب  یباـی  تسد 
دیلوت اب  رشب  ایآ  تسا ؟ عوبطم  بولطم و  زین  نآ  یلمع  ياهدربراک  تاقیبطت و  همه  ایآ  یلو  تسا ، تعیبط  تخانش  زا  ترابع  ملع ،

، یحاّرج ینامرد و  نیون  تاناکما  تاعالطا و  رابخا و  بسک  اب  لـقن و  لـمح و  تالیهـست  اـب  ییایمیـش ، نوگاـنوگ  ياـه  هدروارف 
(219 (»!؟ تسا هدش  شیپ  زا  رت  تخبشوخ  رت و  مارآ  رت و  هدوسآ 

هچ تسیلایــسوس و  هـچ  اـهروشک  هـمه  رد  ناـسنا  : » دـنک یم  هوکــش  نـینچ  دـیدج  يژوـلونکت  مـلع و  زا  زین  راووـبود » نومیــس  »
تسد زا  ار  شیوخ ) نتشیوخ   ) یلصا تیوه  شراک ، رد  تسا ؛ هدش  هدرول ) هل و   ) هتـسکش درخ و  کینکت ، طسوت  هب  تسیلاتیپاک ،

دوش یم  یـشان  نیا  زا  تبیـصم ، یتخبدب و  اه و  يراتفرگ  همه  .تسا  هدیدرگ  قمحا  فرخ و  هدش و  هدیـشک  ریجنز  هب  .تسا  هداد 
چیه دـنک و  شالت  نوزفازور ، ياهزاین  نیا  ندروآرب  يارب  هراومه  دـیاب  یمدآ  هداهن و  شیازفا  هب  ور  هتـسویپ  ناـسنا ، ياـهزاین  هک 

دوجو مه  هاگ  چیه  دیاش  درادن و  دوجو  زگره  هک  يراشرـس  تمعن  یناوارف و  یپ  رد  هک  نآ  ياج  هب  ناسنا  .دوشن  زاین  یب  مه  هاگ 
هک نانچ  دوش ، اضرا  نآ  اب  هدرک و  افتکا  دوخ  یتایح  ياهزاین  لقاّدح  هب  تسا  رتهب  دشاب ، اسرف  تقاط  شالت  رد  هتسویپ  دنکن ، ادیپ 

هدرکن ذوفن  خوسر و  يژولونکت ، اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ناـنوی  رد  اـی  یندراـس »  » رد زونه  مه  يریقف  ياـه  هورگ 
هدرک ظفح  ار  يا  هژیو  ياه  شزرا  اریز  دنراد ؛ ییانشآ  یتخبـشوخ  اب  مدرم  اجنآ  رد  .تسا  هدشن  یهابت  داسف و  هیام  لوپ ، و  تسا ،

یّصاخ معط  یگدنز  هب  هک  يدرمناوج ، يردارب و  هب  مارتحا  یناسنا ، یتسار  هب  ياه  شزرا  .دنا 
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نیا .تسا  نوزفازور  وا  ياه  يراوشد  اه و  يراتفرگ  دیآ ، یم  دیدپ  يدام  نوزفازور  ياهزاین  یمدآ  يارب  هک  ینامز  ات  .دشخب  یم 
همه اه  نیا  .دندرمـش  رترب  ییابیز  زا  ار  يدنمدوس  دنداد و  يرترب  تمکح  رب  ار  ملع  هک  يزور  زا  تسا ؟ هدش  زاغآ  یک  زا  طوقس 

هک دیـشوک  دیاب  درک ؟ دیاب  هچ  میا ، هدیـسر  اجنیا  هب  هک  کنیا  .دمآ  دیدپ  یگدز  ملع  اب  مسیلاتیپاک و  اب  ییارگدرخ و  سناسنر ، اب 
هن یعامتجا و  هن  یقالخا ، بالقنا  کی  اهنت  .میروآ  دیدپ  ار  ییابیز  ساسحا  تمکح و  شیوخ ، نوماریپ  رد  شیوخ و  نتخانش  رد 

(220 «.) ...دنادرگزاب شا  هتفر  تسد  زا  تقیقح  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  کیژولونکت ، هن  یسایس و 

تسیز طیحم  یهابت 

يارب رما  نیمه  دوب ، قفوم  دنلبرـس و  اه  هصرع  رگید  رد  تشادـن و  تسیز  طـیحم  یناریو  زج  يا  هعیاـض  چـیه  رگا  دـیدج ، ندـمت 
هنوگ ره  هار  هک  تسا  هدرک  داـجیا  ناـسنا ، هاگتـسیز  نیمز و  يارب  يا  هیلب  ناـنچ  کـیژولونکت  ندـمت  .دوب  یفاـک  وا  ندوـب  دودرم 

.تسا هداد  رارق  تیرشب  يور  شیپ  ار  کیرات  مهبم و  سب  يا  هدنیآ  هدومن و  دس  زین  ار  تشگزاب  حالصا و 

هک تسا  ...و ) زاگ  نیزنب ، تفن ، گنـس ، لاغز   ) یلیـسف ياه  تخوس  زا  هدافتـسا  تسیز ، طیحم  یهابت  یگدولآ و  لـماع  نیرتمهم 
دوخ ندمت  يوگلا  رییغت  يارب  دیاب  رـشب  هک  تسا  ییاهب  تسیز  طیحم  يدوبان  رگید ، ترابع  هب  .تسا  یتعنـص  ندمت  موادـت  همزال 

.دزادرپب یعانص  ندمت  هب  یعیبط  ندمت  زا 

مالعا دوب ، هدش  لیکـشت  نئوژ 1988  دـیدش  يامرگ  رد  هک  اکیرمآ  يانـس  تاسلج  زا  یکی  رد  اـسان ، ققحم  نسناـه » زمیج   » یتقو
.تسا هدرکن  شکورف  مه  زونه  هک  تخیگنارب  ار  یمومع  ینارگن  زا  يداـبدرگ  تسا ، هدـش  عورـش  نیمز  هرک  ندـش  مرگ  هک  درک 

هرک ياوه  بآ و  ندش  مرگ 
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ره دـیدش  یگتخیـسگ  مه  زا  ثعاب  دـناوت  یم  هوقلاب  تسا و  رادروخرب  يدـیدش  سایقم  زا  هک  تسا  یطیحم  تسیز  هعجاـف  نیمز ،
هچرگا .دوشب  تسا ، هدروآ  دـیدپ  دوخ  یمرگ  تشپ  يارب  رـشب  هک  ییاهداهن  اـهراتخاس و  زا  يرایـسب  یعیبط و  یموب  تسیز  ماـظن 

ياه ههد  رد  اوه  بآ و  دیدش  هداعلا  قوف  رییغت  زادنا  مشچ  اب  ایند  یلو  هدرک ، رییغت  یکدـنا  طقف  لاح  هب  ات  نیمز  هرک  ياوه  بآ و 
.تسور هبور  هدنیآ 

( نبرک ود  دیسکا   ) CO2 تظلغ شیازفا  زا  اوه  بآ و  رییغت  رطخ  .تسا  رطخ  رد  زورما  تایح ، همزال  طیارش  میتفگ  هک  روط  نامه 
یم ترارح  هجرد  نتفر  الاب  ثعاب  دـنراد و  یم  هاگن  یناتحت  رفـسمتا  رد  ار  امرگ  هک  دریگ  یم  تأشن  يا ، هناخلگ  ياهزاگ  ریاس  و 

لوصحم ناونع  هب  نبرک  ندـش  دازآ  هب  رجنم  یعیبط ، زاگ  تفن و  دـننام  ینبرک ؛ ياه  تخوس  ریاس  گنـس و  لاغز  نتخوس  .دـنوش 
دوجوم نبرک  دیسکا  يد  نازیم  رب  عیسو ، یحطس  رد  يریـسمرگ  ياه  لگنج  ندش  وحم  لاح ، نیمه  رد  دوش و  یم  قارتحا  یلـصا 

.دیازفا یم  وج  رد 

رد تمسق  هب 352  نویلیم  رد  تمـسق  زا 315   CO2 تظلغ نونک  اـت  دـش  زاـغآ  نبرک  بترم  شجنـس  هک  لاـس 1958  زا  تسرد 
«. تسا هدوب  دوجوم  نیمز  رد  هتشذگ  لاس  رازه  یط 160  هک  تسا  یتظلغ  نیرتالاب  زا  رتالاب  رایسب  مقر ، نیا  هتفای و  شیازفا  نویلیم 

(221)

(222 :) مینک یم  هراشا  نیمز  هرک  ندش  مرگ  ياهدمایپ  زا  یشخب  تسرهف  هب 

.اه یطحق  اه و  یلاسکشخ  زورب  - 

.يزرواشک برش و  بآ  نارحب  - 

.عرازم اه و  لگنج  نتفر  نیب  زا  - 

.يروناج یهایگ و  ياه  هنوگ  يدوبان  - 

یگراوآ تاسیسأت و  ینوکـسم ، لزانم  اهرازتشک ، يدوبان  نآ  لابند  هب  ...ياه و  خی  ندش  بآ  رثا  رب  اهایرد  بآ  حطـس  نتفرالاب  - 
.اه ناسنا 

هک  ) رشب ّلک  يارب  یتشادهب  تاعیاض  - 
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(. تخادرپ میهاوخ  نادب  ًاحورشم 

: تسا هدز  کینکت  دّدجتم و  رشب  يارب  دیفم  بلاج و  هجیتن  کی  هدنرادربرد  اوه ، بآ و  رییغت  هلأسم  هتبلا 

هرک هتخیسگ  ماجل  ندش  مرگ  .دنکفا  یمن  رـشب  تفرـشیپ  رکف  رب  دیدرت  هیاس  اوه ، بآ و  رییغت  هلأسم  دننام  يا  هلأسم  چیه  عقاو  رد  »
زا ار  هتفای  لماکت  یـسایس  ياه  ماظن  ای  رتآراک  ياهداصتقا  رت و  هتفرـشیپ  ياه  يژولونکت  زا  یـشان  ياـیازم  ماـمت  دـناوت  یم  نیمز ،

«. دنک جراخ  رشب  تسد 

یتمالس نارحب 

اه ناسنا  یتمالس  هب  همدص  اذغ ، اوه و  بآ و  یگدولآ  ایرد و  یکشخ و  رد  یهابت  روهظ  تسیز و  طیحم  یگدولآ  تاعبت  زا  یکی 
یم هدرب  مان  دیـشروخ  شفنب  ءاروام  هعـشا  شباـت  ربارب  رد  نیمز  هرک  یظفاـحم  رپس  ناونع  هب  نآ  زا  هک  نزوا -  هیـال  یناریو  .تسا 

نیمز ّوج  رد  ناتم  لـثم  اـهزاگ  زا  رگید  یخرب  نبرک و  دیـسکا  يد  مکارت  شیازفا و  لولعم  هک  ینزوا  ياـه  هرفح  داـجیا  و  دوش - 
.دور یم  رامش  هب  اه  يرامیب  شیازفا  داجیا و  لماوع  زا  ( 223 ،) تسا

هاجنپ لاـس 1985 ، رد  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  نارگـشهوژپ  .دوش  یم  رت  هدرتـسگ  لاـس  هب  لاـس  بوـنج ، بطق  ینزوا  هرفح 
.تسا هدیسر  دصرد  هب 60  لاس 1987  رد  نازیم  نیا  هک  دوب  هتفر  تسد  زا  هیحان  نیا  نزوا  دصرد 

زا نت  دـص  ًاریخا  .تسا  هدـحتم  تالایا  نیمزرـس  تعـسو  هب  بونج ، بطق  ینزوا  هیـال  رد  دوجوم  هرفح  اـه ، نآ  شرازگ  ساـسارب 
هدمآ دوجو  هب  یلامش  هرک  مین  رد  لامش ، بطق  هار  همین  نزوا  هیال  رد  يرگید  هرفح  هک  دنداد  شرازگ  سانش ، رفسمتا  نادنمشناد 
تسا يا  هرفح  نادنمشناد ، شرازگ  هب  هک  هدمآ  تسد  هب  لامـش  بطق  رد  یموس  هرفح  شیادیپ  زاغآ  رب  ینبم  ینیارق  نونکا  .تسا 

.دنلنئورگ تعسو  هب  رفسوتارتسا  رد 

لاس 2050، رد   NASA ینیب شیپ  ساسارب 
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دش دهاوخ  ثعاب  نزوا ، ظفاحم  رپس  ریگمشچ  شهاک  نیا  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ   EPA تفر. دهاوخ  نیب  زا  نزوا  هیال  دصرد  هد 
.دش دهاوخ  هدوزفا  دیآ ، یم  شیپ  ًالعف  هچنآ  رد  تسوپ  ناطرس  دروم  نویلیم  ود  هنایلاس  هک 

ربارب رد  ار  ناهج  رـسارس  مدرم  دوش و  یم  ناسنا  ندب  ینمیا  هاگتـسد  ندـید  بیـسآ  ثعاب  نینچمه  شفنبارف ، هعـشا  شبات  شیازفا 
رگا  -: » یعیبط عبانم  زا  عافد  نمجنا  وضع  سالگ - » ود  دلاناد   » هتفگ هب  .دنک  یم  رتریذـپ  بیـسآ  ینوفع  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب 

(224 «.) تسین زیمآ  قارغا  دتفا ، یم  هرطاخم  هب  ناهج  رسارس  رد  مدرم  اه  نویلیم  ینمیا  یتسردنت و  هک  دوش  هتفگ 

نردم يرگ  یماظن 

ار عماوج  ياه  تورث  وس ، کی  زا  تفرشیپ  نیا  .تسا  يرشب  نیون  ندمت  داعبا  زا  رگید  یکی  یماظن ، یتاحیلست و  یقرت  تفرـشیپ و 
زا دـیازفا و  یم  ناهج  مدرم  رب  يداصتقا  راشف  رب  زور  ره  دـنک و  یم  هتفرـشیپ  ياه  حالـس  دـیلوت  تخاس و  فرـص  هدرب و  جارات  هب 

.تسا هدش  یناهج  سایقم  رد  نیگمهس  تارطخ  اه و  ینماان  أشنم  رگید  يوس 

رفن درایلیم  ود  زا  رتشیب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ییاکیرمآ  رالد  نویلیم  ود  رب  غلاب  هقیقد  ره  رد  ینونک ، ناهج  رسارس  رد  یماظن  جراخم 
هنـسرگ هشیمه  و  دـنرادن ، یفاـک  ياذـغ  هدـع ، نیا  زا  نویلیم  دـصناپ  دـننک و  یم  یگدـنز  رقف  ییاونیب و  رد  نیمز  هرک  تیعمج  زا 

!... دنتسه

هب ور  روشک  هدزاود  شرورپ  شزومآ و  هنالاس  هجدوب  اب  ربارب  اکیرمآ ، یمتا  ییایردریز  کی  اهنت  جرخ  هک  تسا  نیا  زیگنا  تشهد 
(225) .تخاس موس  ناهج  رد  هسردم  نارازه  ناوت  یم  یمتا ، ییایردریز  کی  ياهب  اب  .تسا  هعسوت 

یناگدـنز کی  ندـنارذگ  يارب  رـشب  هک  یلاح  رد  دـعلب  یم  ار  رالد  درایلیم  دـصتفه  دودـح  هنالاس  ناهج ، یتاحیلـست  ياـه  هنیزه 
(226) .دراد مربم  زاین  غلبم ، نیا  هب  ناسنا ، روخرد 

اّما و 
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: تسا ناوارف  یندینش  بلاطم  زین  یبورکیم  یمتا و  ياه  حالس  تخاس  لابند  هب  هدش  داجیا  ياه  ینماان  باب  رد 

گنج ياه  هزیگنا   » دوخ باتک  رد  هتفرـشیپ ، يژولونکت  دیدج و  یتعنـص  تاسیـسأت  يریذـپ  اطخ  تیـساّسح و  هرابرد  زلیم » تیار  »
ییاکیرمآ ياه  هاگیاپ  زا  یکی  رد  رادار  ياه  هاگتـسد  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا  عقاو  هب  کیدزن  ناسآ و  یلیخ  : » دسیون یم  موس »

ياه هراوهام  زا  یکی  یگراوخیم ) ای   ) یگتـسخ هجیتن  رد  اه  نآ  زا  یکی  رومأم  هک  نآ  ای  دوش  یکیناکم  لـالتخا  راـچد  اداـناک  رد 
هب زاورپ  هار  رد  هک  دنک  روصت  ییامیپ  هراق  کشوم  تسا ، هداد  تسد  زا  ًالامتحا  ار  دوخ  یگدنتسرف  تردق  هک  ار  هنهک  یعونـصم 
رد ادص  هب  ار  رطخ  ياهریژآ  هقیقد ، دنچ  لالخ  رد  تسا و  هتفر  هناشن  ار  اکیرمآ  عیانـص  بلق  تسا و  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  يوس 

یتعنص زکارم  اهرهش و  يوس  هب  یمتا ، ياه  کهالک  اب  دربرود  ياه  کشوم  کیژتارتسا و  ییاوه  یهدنامرف  ياهامیپاوه  دروآ و 
ای یگتـسخ  یباوخ و  مک  زا  یـشان  هابتـشا  رثا  رب  هقیقد  دـنچ  فرظ  رد  موس  گرزب  گنج  هنوگ  نیدـب  دـنیآرد و  زاورپ  هب  يوروش 
رد هظحل  دـنچ  یپ  رد  ار  نایناهج  ددرگ و  رو  هلعـش  ناهج  رـسارس  رد  تساـکیرمآ ، رد  هژیو  هب  يداـع  رایـسب  يرما  هک  یگراوخیم 

(227 !«) دنک رتسکاخ  دوخ  كانتشحو  بیهل 

هب یبای  تسد  راک  رد  تفرـشیپ  .دوب  دـهاوخ  رت  گرزب  دروآ  راب  هب  دـناوت  یم  هک  مه  ییاه  تراـسخ  دـشاب ، رتشیب  تردـق  هچ  ره 
دوخ ياه  فدـه  هب  ریظن  یب  تقد  اب  دـنناوتب  هک  دـنوش  هتخاس  یمتا  کهالک  اـب  ییاـه  کـشوم  هک  دـش  بجوم  يا  هتـسه  يژرنا 

نمشد دنک و  دراو  ار  تسخن  هبرض  اه ، کشوم  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دشوکب  اه  فرط  زا  یکی  هک  رطخ  نیا  هجیتن ، رد  .دننک  تباصا 
ياپ زا  مد  رد  ار 
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(228) .دنک یم  دیدهت  ار  رشب  هتشذگ ، لاس  دنچ  زا  شیب  اهراب  یمتا  منهج  کی  رطخ  زورما  .تسا  هتفای  شیازفا  دروآرد ،

: دیوگ یم  وا  .تسا  هدز  مقر  تیرـشب  يارب  ار  یتارطاخم  هچ  شا  یملع  تالیکـشت  هک  درب  یپ  هتکن  نیا  هب  اهدعب  دوخ  مه  نیتشینا 
ندیزغل لاح  رد  ام  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  ار ، ام  ندرک  رکف  هویش  زج  تسا  هدرک  نوگرگد  ار  زیچ  همه  متا ، هتخیسگ  راسفا  تردق  »

یم رادومن  رتشیب ، هظحل  دنچ  ره  رتشیب و  هچ  ره  یناگمه ، يدوبان  کی  هبـش  هار ، يوس  نآ  رد  میتسه  يا  هقباس  یب  هعجاف  يوس  هب 
(229 «.) ددرگ

گرزب ياه  تردق  زورما  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نیتشینا  .تسا  تارطاخم  نیا  داعبا  زا  رگید  یکی  یبورکیم  يا و  هتسه  مسیرورت 
هک دنرب  یم  رـس  هب  نآ  میب  رد  دوخ  دـنک ، وروریز  راب  نیدـنچ  ار  ناهج  تسا  رداق  هک  یمتا  ياه  حالـس  همه  نآ  نتـشاد  دوجو  اب 

(230 !«) دننزب يا  هتسه  ژاتوباس "  " یمتا و مسیرورت "  " هب تسد  ناشیا ، حالطصا  هب  موس  ناهج  رد  ناشنافلاخم 

دنناوت یم  یملع  ياه  تفرشیپ  رثا  رد  زین  یتلود  ریغ  ياه  هورگ  دارفا و  اه ، تلود  زا  يرایسب  رب  هوالع  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  و 
.دنشاب بیقعت  لباق  یتحار  هب  هتشاد  یصخشم  تباث و  هاگیاپ  هک  نآ  نودب  دننک ، ادیپ  تسد  یبورکیم  يا و  هتسه  ياه  حالس  هب 

جیردـت هب  ینانیمطا  لباقریغ  یعامتجا  ياه  هعومجم  هکلب  دارفا  زا  يرتشیب  رامـش  اـهنت  هن  نآ  رد  هک  میتسه  یتیعـضو  رد  اـم  نونکا 
.دنروآ یم  تسد  هب  ار  ام  همه  يدوبان  تیلباق 

هک دننک  مارآ  دعاقتم و  ار  دوخ  دنتـسناوت  یم  زونه  مدرم  هلحرم ، نآ  رد  .دنتـشاد  ار  تیلباق  نیا  اه  تردقربا  اهنت  هلحرم ، نیلوا  رد 
.دنوش یم  هرادا  لقاع  ًاتبسن  مدرم  زا  یهورگ  طسوت  اه  تردق  نیا 

هک تسا  يا  هلحرم  مینآ ، دهاش  ام  نونکا  هک  يدعب  هلحرم 
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تـسد هب  تیاهن  رد  .دـشاب و  یم  رت  کچوک  ياهروشک  زا  يریثک  رامـش  هب  شرتسگ  لاـح  رد  تعرـس  هب  یمومع  ياـحما  تیلباـق 
دنتابث یب  ینهذ  ظاحل  زا  هک  دتفا  یم  یماّکح  تسد  هب  ای  دنراد و  رارق  دیدهت  دروم  ای  دـنراشف و  تحت  ای  هک  دـتفا  یم  ییاهروشک 

.تسا شیازفا  لاح  رد  راهم و  لباقریغ  يا  هنوگ  هب  تالامتحا  نیا  و 

یمتا ياه  حالـس  نآ  یط  هک  تسا  يا  هلحرم  تسا ، یلبق  هلحرم  ود  یقطنم  یلاوت  اّما  میدیـسرن  نآ  هب  زونه  اـم  هک  موس  هلحرم  رد 
.دـتفا یم  اه  نامزاس  ای  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  ياه  هورگ  رگید  ای  یتلود  ریغ  ياه  تسیرورت  تسد  هب  یناهج  یبیرخت  تردـق  دـجاو 

(231)

: تسا رت  كانرطخ  رایسب  هلأسم  ییایمیش ، ياه  حالس  دروم  رد  اّما  و 

هدنـشک دـیلوت  تخاس و  تسا ، هتفای  راشتنا  نتگنـشاو  رد  ًاریخا  هک  یجراخ " تسایـس  لیلحت  يوتیتسنا   " ربتعم ياه  شرازگ  قباطم 
رد دشرا  یـسانشراک  ياراد  یـصخش  ره  .تسا  اه  شک  هرـشح  دیلوت  تخاس و  یگداس  هب  باصعا ، زاگ  ییایمیـش و  حالـس  نیرت 

ار نآ  دناوت  یم  تلوهـس  هب  یکردم  نینچ  دقاف  صخـش  .دنزب  تسد  نآ  تخاس  هب  نیمزریز  ای  ژاراگ  کی  رد  دناوت  یم  یمیـشویب 
شرافس قیرط  زا  اه  نآ  زا  یضعب  یتح  و  ددزدب ، راحب  ءاروام  هدحتم و  تالایا  رد  رامش  یب  یتاقیقحت  ياه  هاگـشیامزآ  زا  یکی  زا 

دجاو هوقلاب  هک  دـنراد  رارق  ییاـه  نآ  تسرهف  رد  یتسیرورت  هورگ   55 هدـحتم ، تالایا  رد  اهنت  .تسا  هیهت  لباق  اـکیرمآ  رد  یتسپ 
ههد لـئاوا  رد  هک  زینویبـمیز  شخب  يدازآ  شترا  ...دنتـسه  یکیژولویب  ییایمیـش و  ( S.B)(232  ) ياه حالـس  زا  هدافتـسا  ییاناوت 

گنج هنیمز  رد  یبوتکم  ياـه  هماـنرب  هک  دـش  نشور  درک و  یم  هتـشغآ  مس  هب  ار  دوخ  ياـه  هلولگ  دوب  لاـعف  اـینرفیلاک  رد   1970
تسد باصعا  زاگ  تخاس  هب  یسلجنآ  سل  هناوید  سدنهم  کی  لاس 1974  رد  .دراد  یکیژولویب 
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لامتحا کی  .درک  دیدهت  داتسرف ، دیفس  خاک  هب  هک  يا  هدش  طبض  راون  هلیسو  هب  ار  روهمج  سیئر  نوسکین  دراچیر  سپـس  تفای و 
نآ اب  ار  هقطنم  کی  هک  دـننک  دـیدهت  دـنبای و  تسد  هتیویتکاویدار  داوم  هب  اه  تسیرورت  تسا  نکمم  هک  نیا  رگید  هدـننک  نارگن 
خر ییایمیش  ياه  حالس  رگید  اب  هطبار  رد  مه  یهباشم  رطخ  هتبلا  .دنزادنیب  رهـش  کی  بآ  نزاخم  رد  ار  نآ  ای  دنزاس و  یم  هدولآ 

.دیامن یم 

یکیژتارتـسا ياـه  لـحم  رد  هک  داوـم  نیا  زا  یکدـنا  ریداـقم  دـنریظن ، یب  ییاذـیا  ثیح  زا  صوـصخ  هب  یکیژوـلویب  ياـه  حـالس 
(233 «.) دراذگ اج  هب  ار  يا  هدرتسگ  تافلت  دناوت  یم  دشاب ، هدش  يراذگاج 

مسینردم اب  هطبار  رد  مالسا  هاگدید 

رقف اب  دراد و  ار  مامتها  تیاهن  يدام ، ياه  تمعن  زا  اه  نآ  يرادروخرب  اه و  ناسنا  تشیعم  نیمأت  هب  تبسن  مالسا  هک  تسین  یکش 
: تسا هدرک  دای  گرزب » گرم   » ناونع اب  نآ  زا  دراد و  زیتس  رس  دیامن ، راومهان  مدرم  يونعم  یلاعت  يارب  ار  هار  هک  یتسدگنت  و 

« .تسا گرزب  گرم  یتسدگنت ، ( » 234 (؛» ربکالا توملا  رقفلا ، : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مهارف دوصقم ، نیا  يارب  ار  زیچ  همه  دش و  مدرم  يارب  بسانم  تشیعم  نیمأت  راک  رد  رـشب ، تقلخ  زاغآ  زا  الع -  ّلج و  دنوادخ - 
رد تخومآ و  وا  هب  ار  زیچ  همه  تشاذـگناو و  دوخ  لاـح  هب  ار  ناـسنا  شاـعم ، روما  نیرت  ییادـتبا  نیرت و  یئزج  رد  یتـح  دوـمن و 

.تسا هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  هتفرگن و  هلصاف  مدرم ، يایند  زا  هاگ  چیه  نید ، هک  تسا  انعم  نادب  نیا  تشاذگ ؛ وا  رایتخا 
ای درف  چـیه  يارب  .تسا و  دودرم  مالـسا ، رظن  زا  دوش ، باختنا  تبغر  لیم و  اب  رگا  یتح  ایند ، زا  تلزع  تیناـبهر و  رگید ، يوس  زا 

: دناد یمن  زاجم  ار  هویش  نیا  يا  هعماج 

هیلع مظاک  ماما 
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يارب ار  شنید  ای  شنید و  يارب  ار  شیایند  هک  نآ  ( » 235 (؛» هایندل هنید  كرت  وا  هنیدل  هایند  كرت  نم  اّنم  سیل  : » دیامرف یم  مالسلا 
« .تسین ام  زا  دنک ، اهر  شیایند 

يورخا ینادواج  تایح  هب  لوصو  يارب  يرازبا  رتسب و  هباثم  هب  يدام ، تامعن  تاّذل و  ایند و  هک  تساجنیا  مهم  یـساسا و  هلأسم  اّما 
يا هطقن  نامه  نیا  تسا و  یمدآ  تراسخ  بجوم  ترخآ ، زا  تلفغ  هیام  دـنوش و  عقاو  لـصا  هظحل ، کـی  يارب  یتح  رگا  تسا و 
نینچ هکلهم  زا  ار  اه  ناسنا  هک  دنا  هدرک  نآ  هب  فوطعم  ار  دوخ  شالت  مامت  دنراد و  زیتس  رس  نآ  اب  مالـسا  یهلا و  نایدا  هک  تسا 

.دنهد تاجن  ییایند 

و دـنزادرپب ، دوخ  يّداـم  تاـیح  یناداـبآ  تراـمع و  هب  یناـنمؤم  و  دورب ، نآ  يزور  قزر و  اـیند و  غارـس  هب  ینمؤـم  تسا  رارق  رگا 
هار هدننک  راومه  هک  دنهد  ناماس  ار  یتشیعم  نانچ  دیاب  دزادـنارد ، یحرط  هعماج ، تشیعم  هعـسوت  ینادابآ و  يارب  ینید ، یتموکح 

هبانا هصالخ ، و  نواعت ، قافنا ، راثیا ، تیونعم ، تلادـع ، تدابع ، نوچمه  ییاه ؛ تلیـضف  تیمکاح  يارب  ار  هعماـج  دـشاب و  ترخآ 
تـسد لّمجت  و  هاـفر ، مّعنت ، تورث ، هب  رتشیب  هچ  ره  هعماـج  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ رگیراـی  رورغ ، راد  زا  یفاـجت  دولخ و  راد 

رد و  تسا ، هدز  مقر  دوخ  يارب  ار  يرت  كانرطخ  يورخا  يویند و  تبقاـع  هدرک و  مهارف  دوخ  يارب  ار  يرتشیب  لاـبو  رزو و  دـبای ،
.دوب دهاوخ  رقف  زا  شیب  انغ  تورث و  رطخ  یطیارش  نینچ 

ایند هب  هدننک  هیصوت  تایآ 

یقلت هب  مکح  دـنریگ و  یم  هجیتن  ار  یبرغ  هعـسوت  تیبولطم  تایآ ، نیا  هب  دانتـسا  اـب  یناـسک  هک  میزادرپ  یم  یتاـیآ  رکذ  هب  ادـتبا 
.دنهد یم  نآ  زا  مالسا  تبثم 

يروآدای ار  هتکن  نیا  دیاب  ًاتمدقم 
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رانک رد  هک  نآ  ای  تسا و  نآ  ياه  ییابیز  اـه و  تمعن  اـیند و  زا  تلزع  تیناـبهر و  یفن  ماـقم  رد  اـی  تاـیآ  زا  هتـسد  نیا  هک  مینک 
نیا کی  کی  حیـضوت  رکذ و  هب  نونکا  .تسا  هداد  رادشه  لداعت ، ّدح  زا  جورخ  يور و  هدایز  هب  تبـسن  هلـصافالب  ایند ، هب  هیـصوت 

: میزادرپ یم  تایآ 

لالح امش  يارب  ادخ  هک  ار  يا  هزیکاپ  ياهزیچ  نانمؤم ! يا  ( » 236 (؛  ْمَُکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهیَأ  اـی   - } 1
« .دینکن مارح  تسا ، هدرک 

يارب هک  ار  یهلا  تنیز  یـسک  هچ  وـگب  ربماـیپ ! يا  ( » 237 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتاـبیَّطلاَو  ِهِداـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَـم  ْلـُق   - } 2
« .تسا هدرک  مارح  ار  وا  هزیکاپ  قزر  و  هدروآ ، دیدپ  شناگدنب 

« .دیریگرب يدجسم  ره  رد  ار  دوخ   [ كاشوپ  ] تنیز مدآ ! نادنزرف  يا  ( » 238 (؛} ٍدِجْسَم   ّ ِلُک َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای   - } 3

« .نکم شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  ( » 239 (؛} اْینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  الَو   - } 4

.تسایند زا  يرو  هرهب  زرم  دح و  هاوگ  یبوخ  هب  هلمج ، نیا  دعب  لبق و  ترابع 

َهَّللا َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  الَو  َکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأَو  اْینُّدلا  َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  َهَرِخْآلا  َراّدـلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتباَو  } 
نکم شومارف  مه  ایند  زا  ار  تا  هرهب  يوجب و  ار  ترخآ  يارس  تسا ، هدیـشخب  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  ( » 240 (؛  َنیِدِسْفُْملا ُّبِحی  ال 

تـسود ار  ناراـکهبت  دـنوادخ  هک  يوـجم  یهاـبت  هنتف و  نیمز ، رد  نک و  یکین  تسا  هدرک  یکین  وـت  هـب  دـنوادخ  هـک  ناـنچمه  و 
« .درادن

کغارف و کتّوق و  کتحـص و  سنتالو  : » دنا هدومرف   { اْینُّدلا َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  هیآ {  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
کطاشن کبابش و 
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« .يریگ راک  هب  ترخآ  بلط  رد  ار  تطاشن  یناوج و  تغارف ، ورین ، تمالس ، هک  ینک  شومارف  ادابم  ( » 241 (؛» هرخآلا اهب  بلطت  نا 

هب ار  امـش  دروآ و  دـیدپ  نـیمز  زا  ار  امــش  وا  ( » 242 (؛  ِهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  اـهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـساَو  ِضْرَأـْلا  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  َوُـه   - } 5
« .دینک هبوت  وا  هاگرد  هب  دیهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  سپ  تشاداو ، نآ  رد  يرگدابآ 

صخـشم ياهزرم  دح و  اب  ینادابآ  قوف ، هیآ  رد  يدابآ  نارمع و  زا  دوصقم  هک  تسا  حضاو  تایاور ، تایآ و  هعومجم  هب  هجوت  اب 
تایآ و ناوت  یمن  هیآ ، کی  زا  تشادرب  رد  هک  نیا  نمـض  یبرغ ، هعـسوت  عون  زا  یتح  ینادابآ  عون  ره  هن  .دشاب  یم  مالـسا  رد  نآ 

.تسا نارمع  تهج  رگنایب  ِهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْساَف  زارف {  نینچمه  .تفرگ  هدیدان  ار  رگید  تایاور 

مالـسا دوش  نشور  ات  میزادرپ  یم  ترخآ  اـیند و  دروم  رد  تاـیاور  تاـیآ و  زا  رگید  يا  هتـسد  رکذ  هب  نونکا  قوف ، تاـیآ  زا  سپ 
ایند هب  اه  ناسنا  نانیمطا  نوکر و  بجوم  نآ و  زا  تلفغ  هیام  هکلب  ترخآ و  هار  ّدـس  هک  يا  هعـسوت  مالـسا و  زا  ار  ترفن  نیرتشیب 

: تسا هتشاد  زاربا  دشاب ،

ایند هب  تبسن  هدنهد  رادشه  تایآ 

تسا و هدش  هتـسارآ  نارفاک ، مشچ  رد  ایند  یناگدنز  ( » 243 (؛} اُونَمآ َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْـسیَو  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنیُز   - } 1
« .دننک یم  دنخشیر  ار  نانمؤم 

« .تسین بیرف  هیام  زج  ایند  یناگدنز  ( » 244 (؛} ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَو   - } 2

َّالِإ ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َنوُسَْخبی  اهِیف ال  ْمُهَو  اهِیف  ْمَُهلامْعَأ  ْمِهَیلِإ    ّ ِفَُون اهَتَنیِزَو  اْینُّدـلا  َهاـیَْحلا  ُدـیِری  َناـک  ْنَم   - } 3
، دهاوخب ار  نآ  لّمجت  ایند و  یناگدنز  سک  ره  ( » 245 (؛  َنُولَمْعی اُوناک  ام  ٌلِطابَو  اهِیف  اوُعَنَص  ام  َِطبَحَو  ُراّنلا 
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رد هک  دنا  یناسک  نانیا ، .دید  دنهاوخن  یتساک  مک و  نآ  رد  میهد و  یم  اه  نآ  هب  لماک  روط  هب  ایند ، نیمه  رد  ار  شلامعا  لصاح 
« .تسا هدش  لطاب  ناشرادرک  راک و  هتفر و  داب  رب  دنا  هدرک  ایند  رد  هچ  ره  دنرادن و  خزود  شتآ  زج  ترخآ 

یعَسَو َهَرِخْآلا  َدارَأ  ْنَمَو  ًاروُحْدَم *  ًامُومْذَم  اهالْصی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َهَلِجاْعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم   - } 4
هک سک  ره  يارب  اـم  دــهاوخب ، يوـیند   ] باــیدوز هرهب  سک  ره  ( » 246 (؛} ًاروُکْـشَم ْمُهیْعَـس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اهیْعَـس  اـَهل 

دـیآرد و نآ  هب  دورطم  هدـیهوکن و  هک  میراد  یم  ررقم  وا  يارب  ار  منهج  سپـس  میزادـنا ، شیپ  نآ  رد  میهاوخب  هچ  ره  میهاوخب و 
« .تسا روکشم  ناش  یعس  هک  دننانیا  دشاب ، نمؤم  دشوکب و  نآ  هار  رد  دیاب  هک  نانچ  دهاوخب و  ار  ترخآ  سک  ره 

زج اـیند  یناگدـنز  نیا  و  ( » 247 (؛  َنوُمَْلعی اُوناـک  َْول  ُناویَْحلا  یَِهل  َهَرِخآـْلا  َراّدـلا  َّنِإَو  ٌبَِعلَو  ٌوَْهل  ـَّالِإ  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  ِهِذـه  اـمَو   - } 5
« .دنتسناد یم  رگا  تسا  یناگدنز  يارس  ترخآ ، يارس  نامگ  یب  تسین و  هچیزاب  یمرگرس و 

َنْدُِرت َُّنْتنُک  ْنِإَو  ًالیِمَج *  ًاحارَس  َّنُکْحِّرَـسُأَو  ِتَمُأ  َّنُکْعّ َنَیلاعَتَف  اهَتَنیِزَو  اْینُّدلا  َهایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ِیبَّنلا  اَهیَأ  ای   - } 6
ایند و یناگدنز  رگا  وگب : تنارسمه  هب  ربمایپ ! يا  ( » 248 (؛} ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِـسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َهَرِخْآلا  َراّدلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا 

يارـس وا و  ربمایپ  دنوادخ و  رگا  و  منک ، ناتیاهر  وکین  یـشیاهر  هب  مزاس و  ناتدـنم  هرهب  ات  دـییایب  سپ  دـیهاوخ ، یم  ار  نآ  لّمجت 
« .تسا هتخاس  هدامآ  گرزب  یشاداپ  امش  ناراکوکین  يارب  زا  دنوادخ  هک  دینادب  دیهاوخ ، یم  ار  ترخآ 

ُدیِری َناک  ْنَم   - } 7
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تشک هرهب  هک  سک  ره  ( » 249 (؛  ٍبیِصَن ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  امَو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیِری  َناک  ْنَمَو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخْآلا  َثْرَح 
یم وا  هب  نآ  زا  يرادقم  دشاب ، هتساوخ  ار  يویند  تشک  هرهب  سک  ره  مییازفا و  یم  وا  تشک  رد  شیارب  دشاب ، هتـساوخ  ار  يورخا 

« .تسین يا  هرهب  ترخآ  رد  وا  يارب  میشخب و 

يزور دنوادخ  رگا  و  ( » 250 (؛} ٌریَِـصب ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشی  ام  ٍرَدَِـقب  ُلِّزَنی  ْنِکلَو  ِضْرَْألا  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْولَو   - } 8
هک دراد  یم  ررقم  دهاوخب  هک  يا  هزادنا  هب  یلو  دـندرک ، یم  داسف  هنتف و  نیمز  يور  رد  تشاد ، یم  هدرتسگ  شناگدـنب  همه  رب  ار 

« .تسانیب هاگآ و  شناگدنب  راک  هب  وا 

َُّمث ُُهتابَن  َراّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍثیَغ  ِلَثَمَک  ِدـالْوَْألاَو  ِلاْومَأـْلا  ِیف  ٌُرثاـکَتَو  ْمُکَنَیب  ٌرُخاـفَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلِْعا   - } 9
رویز و یمرگرس ، هچیزاب و  ایند  یناگدنز  انامه  هک  دینادب  ( » 251 (؛} ٌدیِدَش ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًاماطُح  ُنوُکی  َُّمث  ًاّرَفْصُم  ُهارَتَف  ُجیِهی 

سپـس دـیآ ، شوخ  نآ  هایگ  ار  نازرواشک  هک  یناراـب  دـننامه  تسا ، دـالوا  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  و  امـش ، ناـیم  رد  یـشورفرخف 
« .تسا دیدش  یباذع  مه  ترخآ  رد  دوش و  زیر  درخ و  سپس  ینیب ، درز  ار  نآ  دوش و  هدرمژپ 

ار ایند  یناگدنز  دشاب و  هدیزرو  نایغط  سکره  هاگ  نآ  ( » 252 (؛  يوْأَْملا یِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا  َهایَْحلا  ََرثآَو  یغَط  ْنَم  اّمَأَف   - } 10
« .تسا وا  هاگیاج  منهج  کش  یب  دنیزگرب ،

مالسلا مهیلع  نیموصعم  رظنم  زا  ایند 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

يارب هچنآ  رگم  تسا ، هدـش  نیرفن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  ( » 253 (؛» ّلجوّزع هَّلل  اهیف  ناک  ام  الإ  اهیف  ام  نوعلم  هنوعلم  ایندـلا   - » 1
« .دوش هتفرگ  راک  هب  ادخ 

یف ّنإ   - » 2
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هب ریزگان  یهاوخاـیند  ( » 254 (؛» رارـضإلاب یلوأ  اّهنإف  اینّدلاب  اوّرـضأف  اینّدلاب  ٌرارـضإ  هرخآلا  بلط  یف  هرخآلاب و  ًارارـضإ  اینّدـلا  بلط 
« .تسا نایز  هب  رتراوازس  نآ  هک  دیناسرب  نایز  ناتیایند  هب  سپ  ایند ، هب  زین  ییوج  ترخآ  و  دناسر ، دهاوخ  نایز  ترخآ 

؛» هرامعلل هربعلل ال  ایندلا  و  مّعنّتلل ، دّبعّتلل ال  دبعلا  و  هلداجملل ، لمعلل ال  ملعلا  .كاسمالل و  قافنالل ال  لاملا  هعبرأل : هعبرا  قلخ   - » 3
لمع يارب  شناد   - 2 ندرک ، سبح  هن  تسا  شـشخب  يارب  لاـم   - 1 تسا : هدـش  هدـیرفآ  دوصقم  راهچ  يارب  زیچ ، راهچ  ( » 255)

« .ینادابآ هن  تربع  يارب  ایند   - 4 ینارذگشوخ ، هن  تیدوبع  يارب  هدنب   - 3 هلداجم ، هن  تسا  ندرک 

نأ ایندلا  یلإ  تیحوأ  ّینإ  کل  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  قحلا  دـمحم  ای  لاقف  هروص  نسحأ  یف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یلإ  طبه   - » 4
یئاقل اوضغبی  یتح  یئادعأل  یبیطت  یلهـست و  يرـسیت و  یئاقل و  اوبحی  یتح  یئایلوأ  یلع  يدّدـشت  یقیـضت و  يرَّدـکت و  يرَّرَمَت و 

يا تـفگ : دـمآ و  دورف  نـم  رب  لیامـش  لکـش و  نیرتـهب  رد  لـیئربج  ( » 256 (؛» یئادـعأل هّنج  یئایلوأل و  انجـس  ایندـلا  تلعج  ّینإـف 
، هریت خلت ، نم  ناتـسود  هب  تبـسن  هک  مدرک  یحو  ایند  هب  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  دورد  وت  رب  دـنوادخ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

نم رادید  زا  ات  شاب  اراوگ  راومه و  ناسآ و  نم  نانمـشد  هب  تبـسن  و  دنـشاب ، قاتـشم  نم  رادید  هب  هتـسویپ  ات  شاب  تخـس  گنت و 
« .ما هداد  رارق  منانمشد  تشهب  مناتسود و  نادنز  ار  ایند  نم  هک  دنشاب ، رازیب 

لفسألا كردلا  یف  ناک  هیلع و  هَّللا  طخس  بجوتسا  اهتنیز  ایندلا و  ّبح  هیلع  رثآ  ایندلا و  هب  دیری  ملعلا  مّلعت  نم  دوعسم  نب  ای   - » 5
رانلا نم 
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ار اـیند  هوـلج  یتـسود و  دزوماـیب و  شناد  اـیند  هب  یباـی  تسد  تـین  هـب  سک  ره  دوعـسم ! نـبا  يا  ( » 257 (؛» يراـصنلا دوهیلا و  عم 
« .تسا منهج  نیریز  هقبط  رد  يراصن  دوهی و  اب  هارمه  تمایق  رد  شهاگیاج  تسا و  هتخیگنارب  ار  ادخ  مشخ  دنیزگرب ،

نوزفا ار  هودنا  مغ و  ایند ، هب  یگتفیـش  ( » 258 (؛» ندبلا بلقلا و  حیری  ایندـلا  یف  دـهزلا  نزحلا و  ّمهلا و  رثکت  ایندـلا  یف  هبغرلا   - » 6
« .دشخب یم  یتحار  ار  نت  ناج و  ایند ، رد  دهز  دنک و  یم 

زا يدرف  تماـیق ، زور  رد  ( » 259 (؛» ًاتوق ّالإ  اینّدـلا  نم  طعی  مل  ّهنأ  همایقلا  موی  یّنمتی  وه  ّالإ و  نیرخآلا  نیلّوـألا و  نم  ٌدـحأ  اـم   - » 7
« .تشاد یمن  ایند  زا  يا  هرهب  هنازور ، زاین  زا  شیب  شاک  يا  دنک : یم  وزرآ  هک  نآ  رگم  تسین  ایند ]  ] رخآ لوا و  نامدرم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

« .دنک یم  چوک  شراگدرورپ  يوس  هب  نادب  هک  تسا  نمؤم  بکرم  ایند  ( » 260 (؛» ّهبر یلإ  لحتری  اهیلع  نمؤملا  هیطم  ایندلا   - » 8

یسک يارب  تسا  یبوخ  هاگیاج  ارس و  هچ  ایند  ( » 261 (؛» ًاّلحم اهنّطوی  مل  نم  ّلحم  ًاراد و  اهب  ضری  مل  نم  راد  ایندـلا )  ) معنل و   - » 9
« .دراگنین ندنام  يارس  هاگیاج و  ار  نآ  هک 

تسا يزیچ  ره  زا  رت  تسپ  هک  تسا  هتفرگ  مان  ایند  ور  نآ  زا  ایند  ( » 262 (؛» یش ء لک  نم  یندأ  اّهنأل  ایند  ایندلا  تیمس  اّمنإ   - » 10
(«. تسا یشزرا  یب  یتسپ و  يانعم  هب  وند "  " هشیر زا  ایند  )

؛» انرمأ اهیف  یعّسلاب  انقلخ و ال  اینّدلل  انـسل  ًالمع و  نسحأ  مهیأ  ملعیل  اهلهأ  اهیف  یلتبا  اهدعب و  امل  اینّدلا  لعج  هناحبـس  هَّللا  ّنإ   - » 11
رارق شیامزآ  التبا و  دروم  ار  ایند  لها  تسا و  هدیرفآ   [ ترخآ  ] نآ زا  دعب  يارب  ار  ایند  دنوادخ  ( » 263)
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رومأم نآ  رد  زرم ] ّدـح و  یب   ] شالت هب  میا و  هدـشن  هدـیرفآ  اـیند  يارب  اـم  .تسا  رتراـکوکین  یـسک  هچ  دوش  مولعم  اـت  تسا ، هداد 
« .میا هتشگن 

شوخرس يرهاظ  هچرگ  تسا ، نایرگ  ایند  رد  نارذگشوخ  ياه  لد  ( » 264 (؛» اوحرف نإ  مهبولق و  یکبت  ایندلا  نم  نوعّتمتملا   - » 12
« .دنراد

يارب وت  هک  نادب  مدـنزرف ! ( » 265 (؛» هایحلل توملل ال  ءاقبلل و  ءانفلل ال  ایندـلل و  ـال  هرخـآلل  تقلخ  اـّمنا  کـّنا  ینب  اـی  ملعا  و   - » 13
« .تایح هن  گرم ، يارب  یتسه و  هن   [ ایند رد   ] یتسین يارب  ایند و  هن  يا ، هدش  هدیرفآ  ترخآ 

« .دش یم  ناریو  ایند  دندوب ، دنمدرخ  یگمه  ایند  مدرم  رگا  ( » 266 (؛» تبرخ ایندلا  لها  لقع  ول   - » 14

نوچ ار  ایند  ( »... 267 (؛» اهیلإ هرورّـضلا  لاح  یف  ّالإ  اهنم  عبـشی  نأ  ٍدحأل  ّلحی  یّتلا ال  هتیملاک  مهـسفنأ  نم  اینّدلا  اولزنأو   - »... 15
« .دنتسناد یمن  لالح  ار  نآ  زا  ندش  ریس  ندروخ و  رارطضا ، تلاح  رد  زج  هک  دنتسناد  یم  يرادرم 

هلزنمب امه  اهاداع و  هرخـآلا و  ضغبأ  اـهّالوت  اینّدـلا و  ّبحأ  نمف  ناـفلتخم  نـالیبس  ِناـتوافتم و  ناّودـع  هرخـآلا  اینّدـلا و  ّنإ   - » 16
نمــشد ود  ترخآ  اـیند و  ( » 268 (؛» ناتّرـض دـعب  اـمه  رخـآلا و  نم  دـعب  ٍدـحاو  نم  برق  اـملک  اـمهنیب  ٍشاـم  برغملا و  قرـشملا و 

قرـشم و هباثم  هب  ترخآ  ایند و  .تسا  هتـشاد  نمـشد  ار  ترخآ  درادـب ، تسود  ار  اـیند  سک  ره  نوگاـنوگ ؛ هار  ود  دـننوگمهان و 
« .دنتسه ووه  نوچ  ود  نیا  ددرگ و  رود  يرگید  زا  دوش ، کیدزن  یکی  هب  هاگ  ره  دنک ، یم  ریس  ود  نآ  نایم  هک  یسک  دنبرغم و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

ندیسر رتسب  هار و   ] غالب يایند   - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  ایند  ( » 269 (؛» هنوعلم ایند  غالب و  ایند  ناءایند : ایندلا   - » 17
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 .« ترخآ زا  هدیرب  لیصا و  يایند   ] روفنم يایند  ترخآ 2 -  هب 

اّمنإ ایندـلا  لهأل  ـال  ایندـلا و  یف  قلخت  مل  هحارلا  هحارلل و  کـلذ  بلطی  اـّمنإف  ایندـلا  یف  هعـسلا  لاومـألا و  ینغلا و  بلط  نم   - » 18
تسور نآ  زا  دیوج ، یم  ار  ایند  تشیعم  هعـسوت  تورث و  يزاین و  یب  هک  سک  نآ  ( » 270 (؛» هنجلا لهأل  هنجلا و  یف  هحارلا  تقلخ 

رد راگدنام ] یعقاو و   ] یتحار .تسا  هدشن  هدـیرفآ  ایند  لها  يارب  ایند و  رد  یعقاو   ] یتحار هک  یلاح  رد  دـبای ، تسد  یتحار  هب  هک 
« .تسا تشهب  لها  يارب  تشهب و 

دوخ نارای  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ( » 271 (؛» اهورمعت اهوربعاف و ال  هرطنق  ایندلا  اّمنإ  نییراوحلل  مالسلا  هیلع  حیسملا  لاق   - » 19
« .دیزادرپن نآ  يدابآ  هب  و  دیرذگب ، نآ  زا  تسا ، لپ  ایند  دومرف :

تخانش زا  دعب  ( » 272 (؛» اینّدـلا ضغب  نم  لضفأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  هفرعم  ّزع و  ّلج و  هَّللا  هفرعم  دـعب  لـمع  نم  اـم   - » 20
« .تسین ایند  اب  ینمشد  زا  رتدنمشزرا  يراک  چیه  شلوسر ، دنوادخ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

« .تسا ترخآ  بسک   ] يارب یبوخ  روای  هچ  ایند ، ( » 273 (؛» هرخآلا یلع  ایندلا  نوعلا  معن   - » 21

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هّدک و یلمعب  ینّرـضی  لالقإب  اهتنیز و ال  تارهز  ینتفت  اهتجهب و  بئاجع  ینیهلت  اینّدـلا  نم  ٍراثکإب  كرکذ  نع  ینلغـشت  و ال   - » 22
ردـق نآ  نم  هب  ایند  زا  ادـنوادخ ! ( » 274 (؛» كاضر هب  لانأ  ًاغالب  کقلخ و  رارـش  نع  یًنغ  کـلذ  نم  ینطعأ  هّمه و  يردـص  ـألمی 

نآ هن  و  دـهد ، مبیرف  نآ  يابیز  ياه  هفوکـش  دزاس و  مرگرـس  دوخ  هب  ارم  نآ  ياز  يداش  ياه  هبذاج  دوش  بجوم  هک  هدـم  هداـیز 
مزاب کین  لمع  زا  هک  هدب  مک  ردق 
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« .میامن بلج  ار  وت  يدونشخ  مناوتب  نآ  اب  موش و  زاین  یب  دب  مدرم  زا  هک  هد  نم  هب  ردق  نآ  هکلب  دنک ، رابمغ  ار  ما  هنیس  دراد و 

هب ار  ایند  ياهرد  زا  يرد  چیه  دـنوادخ  ( » 275 (؛» هلثم صرحلا  نم  هیلع  هَّللا  حتف  ّالإ  اینّدـلا  رمأ  نم  ًاباب  ٍدـبع  یلع  هَّللا  حـتف  ام   - » 23
« .دوشگ وا  يور  هب  ار  یهاوخ  هدایز  صرح و  زا  يرد  نآ ، يازا  هب  هک  نآ  رگم  دوشگن ، يا  هدنب  يور 

رمؤت مل  ّکنإف  اهرمعت  اهبرخأ و ال  رهّدـلا ، رخآ  اهیلإ  عجرت  مل  اـهتکرت و  اـهیلع و  تزج  ٍرهن  یلع  ٍهرطنق  هلزنمب  اینّدـلا  لـعجا   - » 24
یمن زاـب  نآ  هب  زگره  يرذـگ و  یم  ینک و  یم  روبع  نآ  زا  هک  هدـب  رارق  يا  هناـخدور  رب  یلپ  ناوـنع  هب  ار  اـیند  ( » 276 (؛» اهترامعب

« .يا هدشن  شرافس  نآ  ینادابآ  هب  وت  هک  زادرپن  نآ  يدابآ  هب  نک و  ناریو  ار  نآ  نیا  ربانب  ، ] يدرگ

ال ینب ! ای  .کترخآب  رضی  ًالوخد  اهیف  لخدت  الو  سانلا  یلع  ًالایع  نوکتف  اهضفرت  ًاغالب و ال  ایندلا  نم  ذخ  و  هنبال : نامقل  لاق   - » 25
مل نیعیطملل و  ًاباوث  اهمیعن  لعجی  مل  ّهنأ  يرت  الأ  .اهنم  هیلع  نوهأ  وه  ًاـقلخ  هَّللا  قلخ  اـمف  اـهب  کـبلق  لغـشت  ـال  ایندـلا و  یلإ  نکرت 

، دشاب تابحتـسم  تابجاو و  رب   ] ترگیرای هک  يا  هزادـنا  هب  ایند  زا  تفگ : شرـسپ  هب  نامقل  ( » 277 (؛» نیصاعلل هبوقع  اهءالب  لعجی 
! مدـنزرف .یناسر  نایز  تترخآ  هب  هک  زادرپب  نآ  هب  ردـق  نآ  هن  یـشاب و  مدرم  رابرـس  هک  نک  اـهر  یّلک  هب   ] ار نآ  هن  وش ، دـنم  هرهب 

رگم درادن ، ایند  زا  رت  تسپ  یقولخم  دنوادخ ، هک  ارچ   ] نکن لوغشم  نآ  هب  ار  تلد  وشم و  ایند  هب  لیام 
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« .تسا هدادن  رارق  ناشکرس  يارب  ار  شا  يراتفرگ  نارادربنامرف و  يارب  ار  شا  یشوخ  دنوادخ  هک  ینیب  یمن 

هنم اوحکنی  ًادـصق و  هنم  اوسبلی  ًادـصق و  هنم  اوبرـشی  ًادـصق و  هنم  اولکأی  ْنأ  مهرمأ  هقلخ و  دـنع  عئادو  هلعج  هَّللا  لاـم  لاـملا   - » 26
ًامارح هنم  برـش  ام  ًامارح و  هلکأ  ام  ناک  کلذ  يّدعت  نمف  نینمؤملا  ءارقف  یلع  کلذ  يوس  امب  اودوعی  ًادصق و  هنم  اوبکری  ًادصق و 

هدش هتشاذگ  مدرم  دزن  تناما ، هب  هک  تسادخ  نآ  زا  لام ، ( » 278 (؛» ًامارح هنم  هبکر  ام  ًامارح و  هنم  هحکن  ام  ًامارح و  هنم  هسبل  ام  و 
هب ار  نآ  رب  نوزفا  و  دنریگب ، بکرم  لادتعا  هب  دننک ، جاودزا  لادتعا  هب  دـنروخب ، لادـتعا  هب  هک  تسا  هداد  نامرف  اه  نادـب  تسا و 

، هدش راوس  هدرک و  جاودزا  هدیـشوپ و  هدیـشون و  هدروخ و  هچنآ  دنک ، زواجت  دـح  نآ  زا  هک  سک  ره  سپ  دنـشخبب ، نمؤم  يارقف 
« .تسا مارح 

رارصا دوبن  رگا  ( » 279 (؛» قیضأ وه  ام  یلإ  اهیلع  مه  یّتلا  لاحلا  نم  مهلقنل  قزّرلا  بلط  یف  هَّللا  یلع  هعیّشلا  هذه  حاحلإ  َْول ال   - » 27
« .داد یم  رارق  دنراد ، نونکا  هک  یتیعضو  زا  رت  تخس  یطیارش  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  يزور ، بلط  رد  نایعیش  يراشفاپ  و 

نم یطعأ  اـمل  کـلذ  نامیلـس و  هنجلا  یلإ  ًـالوخد  ءاـیبنألا  رخآ  ّنإ  سرفلا و  دـخ  یلع  راذـعلا  نم  نمؤـملا  یلع  نیزأ  رقفلا   - » 28
، دوـش یم  لـخاد  تشهب  هب  هک  يربماـیپ  نیرخآ  اـنامه  تسا و  بسا  ندرگ  رب  ماـجل  زا  رتاـبیز  نمؤـم  يارب  يراداـن  ( » 280 (؛» ایندلا

« .دش هداد  يو  هب  هک  تسا  ایند  یهاشداپ  کلم و  رطاخ  هب  نیا  تسا و  نامیلس 

تایاور تایآ و  يدنب  عمج 

: دیآ یم  تسد  هب  ریز  تاکن  هدش  دای  تایاور  تایآ و  هعلاطم  زا 

( فلا
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ترخآ و هاگتشک  هک  تسا  ییایند  دوصقم  تسا ، هتفرگ  رارق  فیصوت  شیاتس و  دییأت و  دروم  ایند  تایاور ، تایآ و  رد  هک  اج  ره 
اب ار  دوخ  طابترا  هظحل  کـی  رگا  یتح  اـیند  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ، يورخا  هنادواـج  ياـه  تمعن  تشهب و  هار  هدـننک  راومه 

.تسا روفنم  مومذم و  دنک ، عطق  ترخآ 

زین رما  نیمه  تسا و  ذّذـلت  یـشوخ و  رطاخ ، نانیمطا  رخافت ، تیاـضر ، هیاـم  اـبیز و  نارفاـک ، مشچ  رد  نآ ، ياـه  هولج  اـیند و  ب )
، راثیا تدابع ، رغصا ، داهج  ربکا ، داهج   ) حلاص لمع  التبا و  هصرع  نانمؤم ، دزن  رد  اّما  تسا ، نانآ  يورخا  باذع  نارسخ و  بجوم 

.دشاب یم  ترخآ  رد  يراگتسر  يارب  ...و ) تیصعم  رب  ربص  تبیصم و  رب  ربص  تعاط ، رب  ربص  قلخ ، هب  تمدخ 

مّعنت یتحار و  راتساوخ  هک  نانآ  .تسین  عمج  لباق  یهاوخ  ترخآ  اب  زگره  دشاب ، ترخآ  رتسب  هک  يّدح  زا  رتارف  یهاوخ ، ایند  ج )
.دنشاب ترخآ  باذع  رظتنم  دیاب  دنتسه ، ذّذلت  و 

رد دـنک ، یم  زورب  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  ییاهالب  اه و  بیـسآ  ییایند ، رظتنم  ریغ  رظتنم و  ياهدادـخر  ثداوح و  هب  هجوت  اب  د )
.ددنبب لد  نآ  هب  دشاب و  لقاع  ناسنا  نانیمطا  نما و  هیام  هک  تسین  ییاج  ایند  ًاساسا  هک  میبای  یم 

یم تسد  ایند  رد  هک  یتیزم  ناکما و  ره  هب  ناسنا  رگید ، يوس  زا  دوش و  یم  یناف  هرخالاب  اـیند  رد  یتّذـل  تمعن و  ره  وس  کـی  زا 
.تسایند روآ  هغدغد  مارآان و  تاذ  رگناشن  دوخ  نیا  تسا و  نآ  زا  رتارف  راتساوخ  دبای 

يایند  ) دنک راومه  مدرم  يارب  ار  ترخآ  ریسم  هک  تسا  مالسا  شرافـس  دروم  اجنآ  ات  هعماج ، تشیعم  رد  هعـسوت  ایند و  ترامع  ه )
عونمم نآ  زا  رتارف  و  غالب )
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(. نوعلم يایند   ) تسا

نآرق رد  رادم  ایند  عماوج  تشذگرس 

یـساسا ّمه  هک  دـنک  یم  وگزاب  ار  یماوقا  عماوج و  ماجرف  هک  میزادـنیب  یتایآ  هب  یهاگن  تسا  بسانم  شیپ ، ثحبم  لـیمکت  يارب 
نیمه دندیدرونرد و  ار  یگتفای  هعسوت  نآ ، يزورما  ریبعت  هب  نارمع و  زا  يریگ  مشچ  لحارم  دنا و  هتشاذگ  ایند  ینادابآ  رب  ار  دوخ 

: دش یهلا  باذع  ناش و  يراتفرگ  و  رفک ، نایغط ، بجوم  رما 

ار ییاه  لسن  نانآ ، زا  شیپ  رایـسب  هچ  و  ( » 281 (؛} ًایْءِرَو ًاثاثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَکَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .میدرک دوبان  دندوب ، رتامن  شوخ  رت و  گرب  زاس و  شوخ  هک 

؛  َنِیثِراْولا ُنَْحن  اّنُکَو  ًالِیلَق  ـَّالِإ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ْنَکُْـست  َْمل  ْمُُهنِکاـسَم  َکـِْلتَف  اهَتَـشیِعَم  ْتَرَِطب  ٍهیْرَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَکَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
هک تسا  ناشیاه  هناخ  نیا  میدرک و  دوبان  دندرک  یم  یتسمرس  ناش  یگدنز  رد  هافر  تّدش  زا   ] هک اهرهـش  زا  رایـسب  هچ  و  ( » 282)

« .میناثراو دوخ  ام  تسا و  هدوبن  نوکسم  یکدنا  زج  نانآ  زا  سپ 

یمن نوراق   ] اـیآ ( » 283 (؛} ًاـعْمَج ُرَثْـکَأَو  ًهَُّوق  ُْهنِم  ُّدَـشَأ  َوُـه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  َکَـلْهَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعی  َْملَو  َأ  دـیامرف { : یم  و 
هدرک دوبان  دـندوب ، رتزودـنا  لام  رتدـنمورین و  وا  زا  هک  ار  یناسک   [ دـندوب هک  یی  ] اه لسن  نایم  زا  وا ، زا  شیپ  دـنوادخ  هک  تسناد 

»؟ تسا

؛} اهوُرَمَعَو َضْرَْألا  اوُراثَأَو  ًهَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُْظنیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسی  َْملَو  َأ  دیامرف { : یم  و 
ناشیا زا  نانآ  دندوب ؟ نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  تسا  هدوب  هنوگچ  دنرگنب  هک  دـندرکن  رفـس  ریـس و  نیمز  رد  ایآ  ( » 284)

« .دندرک شدابآ  دندوب ، هتخاس  دابآ  ار  نآ  نانآ  هچنآ  زا  شیب  دندرک و  واک  دنک و  ار  نیمز  دندوب و  رتدنمورین 

َأ دیامرف { : یم  و 
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ایآ ( » 285 (؛} ِداْولِاب َرْخَّصلا  اُوباج  َنیِذَّلا  َدوُمَثَو  ِدالِْبلا *  ِیف  اُهْلثِم  ْقَلْخی  َْمل  ِیتَّلا  ِداـمِْعلا *  ِتاذ  َمَرِإ  ٍداـِعب *  َکُّبَر  َلَـعَف  َفیَک  َرَت  َْمل 
اهرهش رد  شدننام  هک  نامه  رادنوتس ، مرا  ّقح  رد  درک ؟ لمع  هنوگچ  داع  نیمزرس  موق و   ] ّقح رد  تراگدرورپ  هک  يا  هدیشیدنین 

[.« دندیشارت یم   ] دندیرب یم  گنس  زا ] هناخ   ] يرقلا يداو  رد  هک  دومث  موق  زین  دوب و  هدشن  هتخاس 

مسینردم تسُپ  مالسا و 

مسینردم تسُپ  مالسا و 

، برغ رد  یگنهرف  یعامتجا و  روما  نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  هک  تسا  یبرغ  مسینردم  زا  یـشان  ياه  ییاسران  دوجو  لیلد  هب  دـیاش 
نارود زا  یـشان  ياه  یناماسبان  تالّوحت و  ربارب  رد  يّدج  شنکاو  کی  ار  مسینردم  تسپ  ياه  هدیدپ  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب 

ون رـصع  زاغآ  رد  برغ  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  نینچ  يرایـسب  تسا ، هداهن  ماگ  موس  هرازه  هب  برغ  هک  هزورما  .دـننادب  مسینردـم 
حیحص و روط  هب  رصع  نیا  رب  مکاح  طیارـش  اه و  هتـساوخ  اب  بسانتم  یعامتجا  مولع  دراد  اضتقا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق 

حالطصا هک  نیا  زا  رظن  فرص  تسا ، هدناشک  مسینردم  يوسارف  هب  ار  ام  دیدپ ، ون  رصع  نیا  نانآ ، رظن  رد  .دنشاب  وگخساپ  هتسیاش 
هب هدننک ، نییعت  لاح  نیع  رد  جیار و  ياه  حالطـصا  زا  یخرب  تسا ، رـضاح  رـصع  زا  ییاه  یگژیو  عون  هچ  رگنایب  مسینردم  تسپ 

.دنراد هراشا  مسینردم  تسپ  ماظن  ناونع  تحت  رتدیدج  یماظن  زورب  روهظ و  و  نیشیپ ، ماظن  لاوز  لوفا و 

« مسینردم تسُپ   » موهفم

ییاضف روهظ  هشیدنا  .دش  هتفرگ  راک  هب  يدالیم  لاس 1939  رد  یب » نیوت  دلونرآ   » يوس زا  هبترم  نیلوا  مسینردم » تُسپ   » حالطصا
رد ههد 1960  رد  ًادعب  حالطصا  نیا  .دوب  هدرک  روطخ  یب » نیوت   » نهذ هب  لاس 1934  رد  ینعی  لبق ؛ اه  تدم  زا  مسینردم ، زا  سپ 

ار روبزم  هژاو  ههد 1970  رد  هک  دندوب  ییاپورا  نازادرپ  هیرظن  نیا  سپـس  .دش  هتفرگ  راک  هب  نادقتنم  نادنمرنه و  طسوت  كرویوین 
.دندرب یم  راک  هب 

نارود نیا  لوفا  مسینردم و  ییافوکـش  نارود  نایاپ  هب  دوخ ، ریگارف  موهفم  هب  هدنیازف  روط  هب  ریخا  ياه  ههد  رد  نردـم  تُسپ  هژاو 
ددرت یعون  یبرغ  رصاعم  گنهرف  رد  هژاو  نیا  .دراد  هراشا  متسیب  نرق  رد  مسینردم  روهظ  جوا  زا  سپ 
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هداس ياه  هشیدنا  فرط و  کی  زا  لکشم  هدیچیپ و  ًالماک  یفسلف  ياه  تشادرب  نایم  اه  هتشون  بلغا  رد  ار  یموهفم  یمگردرـس  و 
.دنک یم  اقلا  رگید ، بناج  زا  هناراگنا 

هب دناوت  یم  دهد ، یم  لیکـشت  ار  بتکم  نیا  عضاوم  لوصا  هلـسلس  عقاو  رد  هک  مسینردـم  تُسپ  ییاوتحم  يرـصنع و  ياه  یگژیو 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  نآ  زا  هک  ددرگ  نایب  رت  هتسجرب  رت و  صخاش  یتروص 

هب نخـس  ّرثکتم  ياه  هشیدنا  اه و  شنیب  اه و  لقع  زا  دیاب  هک  نیا  و  هشیدنا ، هدـیقع و  رکف ، هنوگ  ره  زا  تیعماج  تیّلک و  یفن   - 1
.دروآ نایم 

ینوگرگد رب  یناسنا ، عامتجا  درف و  مجسنم  تیوه  رب  دیکأت  ياج  هب  هک  وحن  نیا  هب  عامتجا ؛ درف و  هتفای  ماجـسنا  تیوه  راکنا   - 2
.دوش یم  دیکأت  هعماج  درف و  تیوه  رد  یتابث  یب  و 

تـسا مزالم  ینیزاوم  لوصا و  يرـس  کی  هب  داقتعا  اب  يژولوئدیا  موهفم  اریز  يژولوئدیا ؛ يرابتعا  یب  نتفریذـپ و  نایاپ  نالعا   - 3
تابث و هک  یتروص  رد  تسا ، هدیدرگ  یقلت  رادیاپ  ریگارف و  هتفای و  تیبثت  يروما  ناونع  هب  دوخ  نامزتلم ، نادنمرواب و  هاگن  رد  هک 

.تسا دورطم  مسینردم  تُسپ  هاگدید  زا  هشیدنا  رکف و  يرادیاپ 

ات تسا  شالت  رد  دـنک و  یم  رظن  ینیع  تقیقح  زا  یموهفم  هنوگ  ره  هب  هناداّقن  مسینردـم  تُسپ  ینیع ؛ تباـث و  تقیقح  راـکنا   - 4
.درادن دوجو  رواب  زا  ینیع  یقیقح و  رایعم  چیه  هک  دراد  نایب 

تشادرب هنوگ  ره  هب  تبسن  هراومه  هک  تسا  یلصا  نینچ  ساسا  رب  اذل  یـسانش ؛ تفرعم  عون  ره  هب  تبـسن  زیمآ  داقتنا  دروخرب   - 5
، تیعطق تیمامت و  اب  طابترا  رد  هک  ینیداینب  ياه  هیـضرف  بیترت ، نیدب  .دوش  یم  هتـسیرگن  زیمآ  داقتنا  هاگن  هب  مسینردـم  زا  یـشان 

یخرب تیعماج  تیلع و  نینچمه 
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.دنا هتفرگ  رارق  رظن  دیدجت  يداقن و  دروم  مسینردم  تُسپ  هفسلف  بناج  زا  دندوب  مسینردم  هفسلف  دییأت  دروم  روما  زا 

تـُسپ زا  هتفرگرب  ياه  هدـیا  اه و  هشیدـنا  هک  انعم  نیا  هب  یطاـقتلا ؛ رـصانع  یناـبم و  ساـسا  رب  زیمآـطاقتلا  يرکف  ناـیرج  هئارا   - 6
.دشاب يددعتم  يرکف  ياه  شیارگ  لصاح  دناوت  یم  ای  تسا و  هیرظن  هفسلف و  بتکم و  نیدنچ  زا  یبیکرت  رگناشن  مسینردم ،

مسینردم تسُپ  ياه  یگژیو  لیلحت 

یقالخا ینید و  یفسلف ، قیمع  ياه  نارحب  يرکف و  دیدش  ياه  ییاسران  رد  دیاب  ار  ییاه  شرگن  رکفت و  زرط  نینچ  رب  ّبترتم  راثآ 
هداهن ياج  رب  یبرغ  عماوج  زا  یخرب  رد  ار  یگنهرف  ياه  یناماسبان  زا  يدـیدج  رود  نونک ، ات  دوخ  مهـس  هب  هک  درک  وج  تسج و 

زا یکی  یترُر »  » .تسا هدرک  ییوگ  ضقاـنت  راـتفرگ  نورد  زا  ار  مسینردـم  تُسپ  هفـسلف  قوـف ، ياـه  شرگن  رگید ، یفرط  زا  .تسا 
.میتسه ور  هبور  یفسلفارف  یگنهرف  اب  اه  ناسنا  ام  ینونک ، رصع  رد  هک  دزرو  یم  رارصا  رواب  نیا  رب  مسینردم  تُسپ  نازادرپ  هیرظن 

، یتسیلائر ات  تسا  یتسیلآ  هدیا  هبنج  هکلب  دسر ، یمن  رظن  هب  هنانیب  عقاو  دنز ، یم  مقر  مسینردم  تُسپ  هک  ییاه  هشیدـنا  زا  يرایـسب 
.تفرگ رظن  رد  مسینردم  تُسپ  هفسلف  نیودت  نیوکت و  يارب  ار  یصاخ  هنیمز  ناوت  یم  یتخس  هب  اذل 

.تسا راوتـسا  ریغتیال  تباث و  نیماضم  ینابم و  هب  تبـسن  يرواب  رید  یعون  رب  مسینردم  تُسپ  عضاوم  لوصا  ینید ، هشیدنا  ظاحل  هب 
نامه تروص ، ره  رد  .تسا  یتخانـش  لدـبت  رییغت و  لباق  ریغ  لوصا  هنوگ  ره  دـقاف  یتشرـس  روط  هب  يرـشب  هشیدـنا  هک  انعم  نیدـب 

ياهرایعم لوصا و  ساسا  رب  .نید  اب  مسینردم  تُسپ  ههجاوم  یسررب  تشذگ ، نید  اب  مسینردم  دروخرب  یسررب  دقن و  رد  هک  هنوگ 
زا زین  راب  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  مسینردم ، تُسپ  ملاست  دروم 
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هروک اه و  ههار  دنچ  رس  رب  ار  نردم  تُسپ  هشیدنا  زا  ّرثأتم  رـشب  هک  دبای  یم  تدش  يدح  ات  نارحب  نیا  .تسین  يزیرگ  نید  نارحب 
هجیتن رد  دنک و  یم  ینادرگرس  یمگردرس و  راچد  ینید  ضقانتم  ًانایحا  نوگانوگ و  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  رامـش  یب  ياه  هار 

.دیامن یم  لکشم  رایسب  يو  يارب  نارحب  نیا  زا  زیرگ  هار  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ؛ یم  هجاوم  ینید  نارحب  اب  ار  وا 

نردم تُسپ  هشیدـنا  رد  بیترت  نیدـب  .تفایرد  ناوت  یم  نید  هب  تبـسن  نآ  عضوم  زا  زین  ار  قالخا  هب  مسینردـم  تُسپ  شرگن  زرط 
ياه متـسیس  تسا ، هدـنکفا  هیاس  نردـم  تُسپ  يراذـگ  شزرا  ماظن  رب  نونکا  هچنآ  .تسین  یقالخا  تابث  اب  مئـالع  زا  يربخ  رگید 

لیامـش لاکـشا و  یناـسنا  عـماوج  دارفا و  ّداـضتم  نوگاـنوگ و  ياـه  هشیدـنا  هب  هتـسب  هک  تـسا  یفرع  اـی  يدرف و  يراذـگ  شزرا 
ای نید  زا  هک  یقالخا  ریغتیال  تباث و  دعاوق  اهرایعم و  اهراجنه ، نردم ، تُسپ  هشیدـنا  رد  .دـنک  یم  ادـیپ  داضتم  ًانایحا  نوگانوگ و 
یم گنر  يرگید  زا  سپ  یکی  تسا ، هدیدرگ  میظنت  ای  سیسأت و  يرشب  ترطف  قفاوم  تسا و  هتفرگ  تأشن  اه  ناسنا  میلس  لقع  زا 

تُسپ یقالخا  ماظن  ساسا  رب  .دهد  یم  یناسنا  دارفا  ياه  شهاوخ  اه و  تساوخ  زا  یـشان  دعاوق  اهرایعم و  هب  ار  دوخ  ياج  و  دزاب ،
یقالخا هلئـسم  ای  عوضوم  ره  هب  ضوع  رد  .دـیآ  یم  رظن  هب  نکممان  يرما  یملع ، هبنج  زا  یناهج  ینیع و  تایقالخا  قّقحت  نردـم ،

دارفا و دنسپان  دنـسپ و  هب  یقالخا ، يرواد  يراذگ و  شزرا  تروص  نیا  رد  .تسیرگن  ضقانتم  فلتخم و  داعبا  ایاوز و  زا  ناوت  یم 
.دراد یگتسب  نانآ  هارکا  تساوخ و 

بتکم نیا  ياه  تئارق  اه و  تشادرب  هب  مسینردم  تُسپ  عضاوم  لوصا  یشم و  ّطخ  ندوب  صخشمان  عومجم ، رد 
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نتشاد زا  روبزم  بتکم  هک  تسا  نیا  یبلطم  نینچ  نشور  لیلد  .تسا  هدرک  تیارـس  زین  یناسنا  نوگانوگ  ياه  هدیدپ  تالوقم و  زا 
.داهن نآ  رب  بتکم  مان  یتح  ناوتب  لکشم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هرهب  یب  یفسلف  يرکف -  ینابم  يرس  کی 

هعسوت مالسا و 

هعسوت مالسا و 

یگدنز لیهـست  تهج  رد  تامدخ ، تادـیلوت و  یفیک  یّمک و  شیازفا  يارب  يژولونکت  ملع و  تفرـشیپ  اب  هارمه  يداصتقا  هعـسوت 
همانرب تسا و  بولطم  يرما  عماوج ، يارب  رطاخ  شمارآ  شیاـسآ و  هب  ندیـسر  يراـکیب و  تیمورحم و  رقف و  ندودز  رـشب ، يداـم 

ایآ مالسا  يداصتقا  ماظن  هب  هجوت  اب  یلو  دشاب ، یم  زین  مالـسا  دیکأت  دروم  دراد و  ترورـض  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  شالت  يزیر و 
؟ داد رارق  ییاهن  فده  ار  نآ  درک و  افتکا  ناوت  یم  دح  نیا  هب 

هویـش رد  هدـنزاس  تالّوحت  زج  يزیچ  هعـسوت ، تسا ، مکاح  نیمز  هرک  زا  یمین  زا  شیب  رب  نونکا  هک  یلعف ، يراد  هیامرـس  ماظن  رد 
دیلوت نازیم  يریگ  هزادنا  ياه  صخاش  لابند  هب  دیاب  عماوج ، هعـسوت  دشر و  يریگ  هزادنا  يارب  ماظن  نیا  قبط  تسین و  دـیلوت  ياه 

! ...ددرگ یم  هیصوت  دیلوت  شیازفا  اب  ماگمه  فرصم ، دشر  داصتقا ، ییافوکش  يارب  و  دوب ، هعماج 

تاقّلعت زا  يدازآ  یناسنا و  تالامک  یقالخا و  یلاعت  دـشر و  يارب  يرازبا  یعاـمتجا ، هاـفر  يداـصتقا و  دـشر  مالـسا ، رظن  زا  یلو 
ییاهن یلـصا و  فده  دناوت  یمن  يدام  ذیاذل  اه و  تیبولطم  ندومن  رثکادـح  یبلطدوس و  هزیگنا  یمالـسا ، رکفت  رد  .تسا  یناسفن 
روحم ار  ناسنا  عورـشم ، ياه  هار  زا  يدام  ياه  تّذل  دوس و  بسک  شریذـپ  اب  مالـسا  هکلب  دوش ، دادـملق  ناسنا  شـشوک  شالت و 

یسررب ثحب و  دروم  ار  هلأسم  نیا  کنیا  .تسا  هداد  رارق  نآ  فده  ار  وا  يونعم  يدام و  یلاعت  دشر و  و  هعسوت ،
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.میهد یم  رارق 

هعسوت زا  برغ  تشادرب  اب  مالسا  تفلاخم 

ییاهن فده  هزیگنا و  تهج  زا  یلو  دراد ، برغ  ناهج  رد  هعسوت  دنیارف  اب  یکرتشم  هوجو  هچرگ  مالسا ، دییأت  رظن و  دروم  هعـسوت 
شزرا يایحا  تهج  رد  هعماج  تاناکما  همه  نآ  رد  هک  تسا  دنمـشزرا  يا  هعـسوت  مالـسا  رظن  زا  اریز  دنتـسین ؛ قبطنم  رگیدـکی  رب 

ینورد و ياهورین  زا  يریگ  هرهب  دوخ و  رایتخا  هدارا و  اب  دنناوتب  هعماج  دارفا  هک  يروط  هب  دوش ، هتفرگ  راک  هب  هدـش  هتفریذـپ  ياه 
.دننک تکرح  هعماج  يونعم  يدام و  يالتعا  لماکت و  تهج  رد  دوجوم ، تاناکما 

شیاسآ هافر و  تهج  رد  يا  هدنزرا  راثآ  تبثم و  ياهدمایپ  هچرگ  هتفرشیپ ، ياهروشک  رد  یگتفای  هعـسوت  هدیدپ  رـضاح ، لاح  رد 
لاح رد  زور  هب  زور  میارج ، اشحف ، داسف و  خرن  روکذـم ، ياهروشک  رد  هک  ددرگ  یم  هظحالم  یلو  تسا ، هدروآ  ناغمرا  هب  ناسنا 

، ناکـشزپ نیرت  دـمآرد  رپ  اکیرمآ ، رد  نونکا  هک  يروط  هب  دـنا  هدـش  رپ  یناور  نارامیب  زا  يدایز  ياـه  ناتـسرامیب  .تسا  شیازفا 
دیلوت ياه  هصخاش  دنچ  ره  یتیعضو  نینچ  رد  .تساهوراد  نیرت  فرـصم  رپ  زا  هطوبرم  ياهوراد  دنناور و  باصعا و  نیـصّصختم 

یگدنز رد  اه  نآ  هتفای و  ققحت  عماوج  نیا  رد  یعقاو  عماج و  يانعم  هب  هعـسوت  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  یلو  دشاب ، لآ  هدـیا  الاب و 
.دنتسه تخبشوخ  قفوم و  دص  رد  دص  دوخ  يدام 

هب تیانع  اب  .تخادرپ  نآ  زا  هناروکروک  دیلقت  هب  تّوق ، فعض و  طاقن  رد  لّمأت  نودب  ناوت  یمن  ار  یبرغ  لدم  اب  هعـسوت  نیا ، ربانب 
رشب ناور  حور و  شمارآ  داجیا  لماع  نیرتّرثؤم  هک  هعماج  يونعم  یقالخا و  ياه  هنیمز  رد  تفرشیپ  دیاب  هعـسوت  یناسنا  ياه  هبنج 

ریذپ ناکما  نآ  حیحص  تخانش  نید و  هب  يدنبیاپ  هیاس  رد  اهنت  مهم  نیا  .دریگ  رارق  رظن  ّدم  تسا ،
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.تسا

؛ دنا هدرک  فیرعت  رشب  يدام  ياهزاین  نیمأت  ساسارب  ار  هعسوت  یبرغ  نانادداصتقا  بلاغ 

(286 «.) تسا یعامتجا  متسیس  رد  ییانبریز  تارییغت  داجیا  تهج  رد  روآون  قّالخ و  دنور  کی  هعسوت ، : » دیوگ یم  نمدیرف » »

رد رظن  دیدجت  دیلوت و  یگنوگچ  رد  لّوحت  ندمآ  دیدپ  رتشیب و  دیلوت  يانبم  رب  يداصتقا  هعـسوت  : » دیوگ یم  رگرب » لدنیک  زلراچ  »
(287 «.) تسا راوتسا  دیلوت  فلتخم  ياه  هبعش  هب  راک  يورین  عبانم و  صیصخت 

.تسا ناسنا  هب  يرگنوس  کی  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تافیرعت ، هنوگ  نیا 

: دراد یگژیو  هس  مالسا  هاگدید  زا  هعسوت 

نودـب يا  هنیمز  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم  هعماـج  دارفا  هـمه  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هـنیمز  هدـننک  مـهارف  هعـسوت ،  - 1
.دیآ یمن  دوجو  هب  ربارب  ياه  تصرف  داجیا  یعامتجا و  تلادع  يرارقرب 

.تسا حرطم  رگیدکی  رانک  رد  هعماج  درف و  یلاعت  دشر و  ناسنا و  يونعم  يدام و  ياه  هتساوخ  نیمأت  دنیارف ، هنیمز  رد   - 2

ینیب ناهج  رد  هک  تسا  وا  ماقم  هتسیاش  ییاهن  لامک  هب  ناسنا  ندیسر  نآ  زا  ییاهن  فده  تسا و  راد  تهج  يدنیارف  هعـسوت ،  - 3
دشاب و یم  تالامک  مامت  همشچرس  تادوجوم و  همه  شخب  یتسه  ناونع  هب  هَّللا  یلا  برق  ناسنا ، ییاهن  لامک  یمالسا ، گنهرف  و 

.دبای یم  ققحت  ناسنا  ینورد  ياهدادعتسا  هیلک  ندیسر  تیلعف  هب  ندش و  افوکش  اب 

نآرق هاگدید  زا  هعسوت  ندوب  هلیسو 

ریس و ياهتنم  يدام  هافر  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  هکلب  تسین ، مدرم  یهافر  عضو  دوبهب  يانعم  هب  هعسوت  فلاخم  یـسک  هزورما ،
؟ تسوا ییاهن  فده  ناسنا و  شالت 

ماظن رد  یمدآ  هاگیاج  و  وا ، تداعـس  یتخبـشوخ و  فیرعت  ناسنا ، شنیرفآ  تقلخ و  فدـه  لیبق : زا  یلئاسم  زیچ ، ره  زا  لـبق  رگا 
کی رد  دـشاب و  یمن  ناهج  نیا  رد  ناسنا  لیـصا  ییاهن و  فدـه  يداصتقا  هعـسوت  هک  میبای  یمرد  مینک  لـح  دوخ  يارب  ار  تقلخ 

ماظن
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هار رد  يرازبا  هلیـسو و  ینعی  طـسوتم ؛ یفدـه  ناونع  هب  هکلب  تسین ، ییاـهن  فدـه  قلطم  روـط  هب  هعـسوت  دـشر و  ًاـساسا  یمالـسا 
: } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  هَّللا  یلا  برق  ریـسم  ندومیپ  یقـالخا و  مراـکم  لـیاضف و  هب  ناـسنا  ندیـسر 

[ اجب حیحص و  هدافتسا  اب   ] ات تخاس  دنم  هرهب  هزیکاپ  ياه  تمعن  زا  ار  امش  دنوادخ  ( » 288 (؛  َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِتابیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَرَو 
« .دیشاب یهلا  هاگرد  رازگساپس 

هدرک تیانع  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  اب  ( » 289 (؛} اْینُّدلا َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  َهَرِخْآلا  َراّدـلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتباَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
«. ...نکن شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  بیصن  امن و  بلط  ار  ترخآ  هناخ  تسا ،

یلع اهب  يّوقا  هشیعم  ینتیقباام ، یتشیعم  یف  هیهافرلا  مهللا  کلئـسا  : » دنک یم  ضرع  دوخ  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
وت یگدـنب  تعاط و  رب  نآ  هب  هک  هد  رارق  ار  یهافر  نانچ  نآ  ما  یگدـنز  رد  اراـگدرورپ ! ( » 290 (؛» ...کناوضر اهب  غلبا  کتعاط و 

« .مروآ تسد  هب  ار  وت  تیاضر  يدونشخ و  مشاب و  اناوت 

یبرغ يوگلا  اب  هعسوت  یفنم  ياهدمایپ 

یبرغ يوگلا  اب  هعسوت  یفنم  ياهدمایپ 

دـشر تهج  رد  هریغ ، ییارجا و  يراذـگ ، نوناـق  زا  ّمعا  یعاـمتجا ، يداـصتقا و  ياـه  ماـظن  ّلـک  يریگ  تـهج  ياـنعم  هـب  هعـسوت 
همه ياـنبم  اـنبریز و  داـصتقا ، هجیتن  رد  ددرگ و  فذـح  دـیاب  دوشن  رجنم  يداـصتقا  دـشر  هب  هک  یحرط  هماـنرب و  ره  هک  يداـصتقا 

ینیـشام یگدـنز  اب  هارمه  فرـصم  دـیلوت و  ساسا  رب  طباور  تابـسانم و  دوش و  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  يزیر  همانرب  تالوحت و 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  دوخ  صاخ  ياهدمایپ  رما  نیا  دشاب ، هتفرگ  لکش 

یبلط تّذل   - 1

، دنناد یم  یگتفای  هعسوت  زا  ییاهن  فده  ار  يدام  ذیاذل  زا  رتشیب  هچ  ره  عّتمت  ییارگ و  فرـصم  برغ ، يداصتقا  بتاکم  زا  یخرب 
هب شا  هتـسیاش  یلاع و  ماقم  زا  ار  ناسنا  دریگ ، رارق  یگدـنز  فدـه  يدام ، عفانم  عتمت و  هچنانچ  مالـسا ، هاگدـید  زا  هک  یلاـح  رد 
هب یگدـنز  رد  ناسنا  فدـه  اـهنت  یبلط  تّذـل  رگا  .دروآ و  یم  نییاـپ  یناویح  لزاـن  هجرد  اـت  رّکفتم  لـقاع و  دوجوم  کـی  ناونع 

راتفرگ نآ  ءوس  بقاوع  دسافم و  هب  یبرغ  ناسنا  دننام  ددرگ و  یم  تسس  هداوناخ  ناینب  هب  تبـسن  وا  يدنبیاپ  دّهعت و  دیآ ، باسح 
.دوش یم 

.تسا یعامتجا  یقالخا و  دسافم  همه  هشیر  دراد -  جاور  برغ  یفسلف  يرکف و  بتاکم  زا  يرایسب  نایم  رد  هک  يرکفت -  نینچ 

هب تسا ، یطارفا  هتخیـسگ و  ماجل  یبلط  تذل  گنهرف  زا  یـشان  اکیرمآ -  هژیو  هب  برغ -  رد  زدیا  يرامیب  عویـش  هنومن ، ناونع  هب 
طباور نتفر  لیلحت  عماوج ، نیا  رد  نآ  ریاظن  يرامیب و  نیا  عویـش  تلع  دنتـسه و  نازاـب  سنج  مه  نآ  هب  ناـیالتبم  رثکا  هک  يروط 

.تسا هداوناخ  ناینب  ندش  تسس  یصخش و  عفانم  لوپ و  نتفرگ  رارق  روحم  یفطاع و 

فرصم رد  ریذبت  فارسا و   - 2
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دیلوت ياهالاک  هیور  یب  فرصم  دوخ ، هعسوت  دنیارف  رد  هوبنا  دیلوت  هب  ندیـسر  زا  دعب  یتعنـص ، هتفرـشیپ  عماوج  تالکـشم  زا  یکی 
ياهزاین ندرک  شومارف  ریذبت و  فارـسا و  هب  ناگدـننک  فرـصم  لیامت  بجوم  هک  تسا  رتشیب  دـیلوت  اب  دـنور  نیا  موادـت  هدـش و 

.تسا هدش  ییارگدم  اب  هارمه  بذاک ، ياهزاین  ياضرا  یعقاو و 

تسیز طیحم  یگدولآ   - 3

، دنمـشزرا يرورـض و  ياه  هقلح  ناونع  هب  تالوضف  هشیمه  هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  تعیبط و  ماظن  لاعتم  دـنوادخ 
تـسا انعم  نیا  هب  دنیوگ ، یم  دناروخ » سپ   » حالطـصا هب  هک  دننک  یم  تیوقت  لیمکت و  نیمز  هرک  رد  ار  تایح  ظفاح  ياه  هخرچ 

هدروارف هب  یتعنـص  هتفرـشیپ  يایند  رد  یگدنز  هزورما  نکیل  .دـیآ  یمن  دوجو  هب  زگره  دـیاز  داوم  ای  تالوضف  ناونع  هب  يزیچ  هک 
زگره یعیبط  تاـیح  رد  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دروآ  یمرد  يداوم  تروص  هب  ار  عباـنم  هدرتسگ  یحطـس  رد  هک  تسا  هتـسباو  ییاـه 

.دنیازفا یم  تسیز  طیحم  یگدولآ  رب  زور  ره  دنرادن و  ار  شیالاپ  بذج و  ناکما 

تسد همزال  اریز  دومن ؛ دیلقت  اه  نآ  زا  تقفاوم و  نآ ، تاعبت  برغ و  هعـسوت  يوگلا  اب  ناوت  یمن  مالـسا  هاگدید  زا  هک : نیا  هجیتن 
.تسا رتشیب  دیلوت  يداصتقا و  دشر  هب  ندیسر  يارب  زیچ  همه  نتشاذگ  اپریز  هعسوت ، نیا  هب  یبای 

اهدمآرد رباربان  عیزوت   - 4

فارـسا و اب  هارمه  فرـصم ، حطـس  شیازفا  نآ و  زا  لصاح  دوس  دیلوت و  ندرک  رثکاّدح  فده  اب  برغ  ناهج  تفرـشیپ  هعـسوت و 
زا یکی  .تسا  هتـشاد  لابند  هب  ار  یخلت  جیاتن  هتفاین  هعـسوت  ياهروشک  يارب  یناسنا ، یقالخا و  ياه  شزرا  ندرک  شومارف  ریذبت و 
هب رفن  اه  نویلیم  هلاس  ره  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدوب  یناسنا  عماوج  نایم  رد  يرباربان  یگنـسرگ و  رقف ، شرتسگ  روکذم ، دنور  جیاتن 

.دنراپس یم  ناج  هیذغت  ءوس  ای  یگنسرگ  رطاخ 

رد يداـصتقا  یـسایس و  هطلـس  تهج  رد  يرازبا  ناوـنع  هب  ییاذـغ  داوـم  زا  زورما ، ندـمتم  هتفرـشیپ و  ناـهج  هـک  نـیا  راـب  فسأـت 
.دیامن یم  هدافتسا  ریقف  هعسوت و  لاح  رد  ياهروشک 

هجوت حالس  نیا  هب  دیاب  ام  .درب  راک  هب  حالس  ياج  هب  ناوت  یم  ار  ییاذغ  تادیلوت  : » دیوگ یم  نوگاتنپ  تاماقم  زا  یکی 
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(291 «.) میشاب نآ  ياه  هار  زا  هدافتسا  هشیدنا  رد  ریقف  ياهروشک  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینک و 

یبرغ هعسوت  زا  يزادنا  مشچ 

هدـس رد  هک  ناـنچ  یقرت ، رادـنپ  روصت و  : » دـسیون یم  ناگدـنز » هب  نیون  راتـشه  کـی  اـه ، نکروگ   » باـتک رد  يدوراـگ » هژور  »
هب مهدزون  هدس  رد  تسا و  هدش  نایب  1743-1794م )  ) يوسنارف رادم  تسایـس  نادداصتقا و  فوسلیف ، هسرودنک »  » طسوت مهدجه 

هدـس رد  نینچمه  هتـشگ و  یفرعم  ( 1857  - 1797  ) مسیویتـیزوپ بتکم  راذـگ  ناـینب  يوسنارف و  فوسلیف  تنک » تسگا   » طـسوت
، تسا ياه 18 و 19  هدس  ياهرادنپ  تاروصت و  نامه  ثاریم  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  لوحت »  » و هعـسوت »  » و ییافوکـش »  » اب متـسیب 

: دیدرگ صخشم  یساسا  لصا  هس  اب  سناسنر »  » نامز رد  هک  دنا  هداز  یگنهرف  زا  همه 

تعیبط رب  طلست  یپ  رد  رـشب  هک  دش  نیا  هجیتن  تساوخ ، یم  تعیبط  بابرا  هدننک و  ریخـست  ار  ام  هک  نکیب ) ای   ) تراکد لصا   - 1
.یلاعتم فده  بولطم و  لامک  هنوگ  ره  زا  هرهب  یب  نایرع و  یتعیبط  تفر ؛

گرگ ناسنا ، : » هک درک  صخـشم  هیاپ  نیا  رب  ار  رـشب  دارفا  نایم  طـباور  هک  ( 1679 یـسیلگنا 1558 -  فوسلیف   ) سباه لصا   - 2
هدنب و اقآ و  تیعر و  بابرا و  هطبار  و  اه ، هتسد  بازحا و  دارفا و  نایم  یلگنج  يدنب  ههبج  رازاب ، ياه  تباقر  هطبار  تسا ،»! ناسنا 

ناسنا يارب  ناسنا  ندوب  گرگ  هیاپ  رب  هدش  دای  لصا  هجیتن  یگمه  تشحو ،» لداعت  : » ام یکینکت  تردق  ینونک  حطس  رد  نینچمه 
.تسا

يا : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  مالعا  ار  ادـخ  گرم  هک  تسواف » رتکد  زیگنا  مغ  تشذگرـس   » مان هب  شفورعم  رثا  رد  ولرام  لـصا   - 3
هنوگ ره  درط  ّدر و  ناسنا و  یلاعتم  هبنج  یناوتان  فعض و  ...رـصانع ،» مامت  ياقآ  بابرا و  وش ! ادخ  کی  دوخ  ياناوت  زغم  اب  ناسنا !

شزرا
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.تسا هشیدنا  نیا  دمایپ  قلطم ،

کی ياراد  اهنت  یگنهرف ، يامنرود  نیا  رد  یقرت  تفرشیپ و  زا  تنک )» تسگا   » هفسلف ربانب  یققحت  ای  یتابثا   ) تسیویتیزوپ تخانش 
رگید رب  تعیبط و  رب  یگریچ  رد  ناسنا  تردـق  نآ  طسوت  هب  هک  یّنف  یملع و  لّوحت  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  يراـبتعا  كـالم 

« کینکت  » هب طوبرم  ياه  مان  ياراد  تیرـشب ، خـیرات  ياه  نارود  هک  تسا  انعم  رپ  يا  هناشن  دوخ  نیا  .دوش  یم  هدیجنـس  اه  ناـسنا 
.متا نارود  ماجنارس  قرب و  نارود  راخب ، نیشام  نارود  نهآ ، نارود  گنس ، نارود  تسا ؛ نارود  ره  رد  لومعم 

داقتنا دروم  ار  يژولونکت  قلطم  هطلـس  تموکح و  ای  کیژولونکت » مسیراتیلاتوت   » نیا زورما ، ناگدنـسیون  نادنمـشیدنا و  زا  یخرب 
.تسا هداد  رارق 

ار رازفا »  » هدـنیآ خـیرات و  زا  شیپ  یخیرات  هتـشذگ  نخـس » تکرح و   » باـتک رد  هسنارف ) فورعم  ناگدنـسیون  زا   ) ناـهوگآ ورول 
اهنت تسین و  ینف  تفرـشیپ  یقرت و  هب  لوکوم  رـصحنم و  اهنت  ناسنا ، ندش  ناسنا  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم 

.دشاب هتشاد  اه  ناسنا  لماکت  زا  تیاکح  دناوت  یمن  اه  کینکت  لماکت 

يانعم ناسنا  رگا  زورما ، ناهج  رد  يرالاس  نف  يژولونکت و  تفرـشیپ  نتفرگ  رظن  رد  اب  دسرپ : یم  دوخ  باتک  رد  ناهروگآورول » »
؟ دنام دهاوخ  یقاب  زیچ  هچ  وا  يونعم  یناسنا و  هبنج  زا  دراد ، رازبا  هدنزاس  ياوس  يرگید 

اجنآ ات  هتخاس  ام  رّخسم  ًالمع  ار  تعیبط  کینکت ، ملع و  .میشاب  تعیبط  هدننک  ریخست  بابرا و  دیاب  ام  هک  تفگ  نکیب ) و   ) تراکد
ار رفن  رازه  داـتفه  هظحل  کـی  رد  دـندنکفا ، امیـشوریه  رب  ناـییاکیرمآ  هک  یبمب  .میربب  ناـیم  زا  ار  تعیبط  میناوت  یم  اـم  زورما  هک 

اب ار  نآ  هک  یماگنه  هژیو  هب  دیآ ؛ یم  رامش  هب  کینکت  تفرشیپ » یقرت و   » کی نیا  .تشک 
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یب ناینابرق  ياه  هّلک  زا  یّلت  تسناوت  ات  دیـشک  لوط  زور  تفه  درک ، حـتف  ار  ناهفـصا  یتقو  هک  مینک  هسیاقم  ناـخ » زیگنچ   » لـمع
یلمع و ناکما  ینعی  تسا ؛ امیـشوریه »  » بمب نویلیم  کی  زا  يا  هریخذ  راـبنا  اـب  ربارب  دـیدج »  » یمتا بمب  تردـق  دزاـسب ! ار  هاـنگ 

ندرب نایم  زا  ینعی  دراد ؛ دوجو  نیمز  يور  رد  هک  یسوفن  رامش  زا  رتشیب  راب  هدزناپ  ای  هدزاود  ناسنا ، درایلیم  داتفه  نتشک  یکینکت 
 . ...نیمز هرک  حطس  رد  یگدنز  راثآ  هنوگ  ره 

نامز كدـنا  رد  یناسردوس  يداصتقا و  ییـالقع  ًـالثم  هظحـالم  اـهنت  .دوش  یمن  فقوتم  اـجنیا  رد  رازاـب  داـصتقا »  » رگ ناریو  شقن 
رد زیگنا  لالم  تشز و  ياه  نامتخاس  ندرک  اپرب  اب  ار  اهرهـش  راو  گنچرخ  كانرطخ  شرتسگ  يزاس و  ناـمتخاس  رازاـب  نکمم ،

هنایـشحو يراک  نامتخاس  نیا  .تسا  هداد  جاور  قنور و  اضف ، اوه و  بآ و  ندرک  دـساف  اه و  غاب  بیرخت  اهرهـش و  جراخ  لخاد و 
زا .درب  یم  نایم  زا  شیرتا »  » روشک رـسارس  تحاسم  هزادنا  هب  ار  اه  لگنج  زا  یتحاسم  اپورا  رد  لاس  ره  هدزباتـش ، ییوجدوس  يارب 
رد نیمز  يور  رد  سوفن  درایلیم  دـنچ  سفنت  ببـس ، نیدـب  دوش و  یم  هتـساک  راتکه  راهچ  تسیب و  زور  ره  نوزامآ  ياـه  لـگنج 

ياه يدنمزآ  یگدـنز و  زا  یتیمک  تشادرب  .تسا  هدـناشک  یهابت  هب  ار  يرـشب  طباور  رازاب ، قطنم  .تسا  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم 
لکـش هب  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  یناسفن  ياهاوه  ضارغا و  دروخرب  عفانم و  داضت  زا  یلگنج  اه ، نآ  نیمأـت  يارب  شـالت  ریذـپانزرم و 
حطـس رد  و  یعامتجا ، ياهداضت  اـه و  يدـنب  هتـسد  بجوم  دـنک و  یم  زورب  نوگاـنوگ  ياـه  يراـکهبت  يدرف و  يّدـعت  زواـجت و 

(292 «.) دوش یم  تشحو » نزاوت   » ثعاب یناهج 

ریقح یگدنز  نیا  یگدنز ، : » دیازفا یم  دیدج  هدزایند  ندمت  يارب  دوخ  همان  گوس  رد  يدوراگ » »
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رییغت یقالیی ، ياهرفـس  يارب  يزیر  همانرب  دراد : یم  رود  یقیقح  یگدـنز  زا  ار  ام  هک  تسا  یتاکرح  زا  هدـنکآ  هک  تسین  یطلغ  و 
« میـسیسران  » یهاوخدوخ و هکلب  تسین ، یقیقح  یگدنز  یبرغ ، ياه  یمرگرـس  رگید  و  وئدـیو ، ياشامت  لیبموتا ، لدـم  ای  متـسیس 

.تسا یقیقح 

رطع و ياراد  تسا ، اه  نآ  ندید  زا  عنام  نویزیولت ، ریواصت  هک  تسا  مدرم  یقیقح  یگدنز  زا  ییاهریوصت  ياراد  یقیقح  یگدـنز 
داب همزمز  ياراد  دسرب ! ام  ماشم  هب  دراذگ  یمن  راگیـس  دود  زاگ و  تفن و  يوب  هک  تسا  اه  سونایقا  اهایرد و  اه و  لگنج  زا  ییوب 

ّلحم هدرک  مد  ياوه  غولش و  رهش  يادص  رس و  هناخراک و  ياه  خرچ  تکرح  يادص  هک  تسا  ینامسآ  ياشامت  میـسن ، شزاون  و 
.دسرب ام  مشچ  شوگ و  هب  دراذگ  یمن  یگدنز ، ّلحم  هاتوک  فقس  راک و 

نامکوک روتانیدرا »  » يراذـگ همانرب  اب  هک  میا  هدـش  نردـم  يژولونکت  تخاس  ینیـشام ) ياه  مدآ   ) ياه توبر  نوچمه  نایبرغ  ام 
یم ناکدوک  هب  اه  هسردم  رد  هک  یخیرات  نامه  میزاس ؛ یم  ار  رصاعم  خیرات  مینک و  یم  یگدنز  كوک )  ) نیا بسح  رب  دندرک و 

.دننک یم  هنقح »  » اهرتگرزب هب  ویدار  نویزیولت و  تاعوبطم و  رد  دنزومآ و 

رهق و هطلـس و  خـیرات  تسا ؛ يراج  یمیهب  رـصنع  اب  رگید  ترابع  هب  ای  دراد و  نایرج  تیناسنا » ناسنا و   » دوجو نودـب  هک  یخیرات 
ار اه  مدآ  روتکارت  اب  هک  ییاه  لارنج  خیرات  یتعنـص ، ياهروطارپما  خـیرات  ...یگنهرف  يداصتقا و  يالیتسا  یماظن و  لاغـشا  هبلغ و 

هصالخ و  ...ادخ ! كاخ  بجو  دنچ  اهزرم و  فالتخا  رس  رب  هیاسمه  ماوقا  بازحا و  لادج  گنج و  خیرات  .دننک  یم  روگ  هب  هدنز 
سوکعم ّطخ  رد  تسرد  هک  ییاهزیچ  نآ  همه  .تسا  هدرک  تبث  يرـشب  ياـهاطخ  طـبخ و  زا  هناـمز  هک  ییاـهزیچ  نآ  همه  خـیرات 

تیناسنا و
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(293 «.) تسا یگنازرف 

و هعـسوت ، اـیند و  ملع و  هب  دـیدج  ياـه  شرگن  لوصحم  هک  ندـمت -  هعـسوت و  داـصتقا و  زا  وحن  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤـس  نوـنکا 
تایاور نآرق و  یتقو  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  ینید  يدـیحوت و  تشیعم  اب  یتبـسن  هچ  تسا -  نردـم  ياه  يژولونکت  اهرازبا و 

ظافلا و زا  یضعب  رد  یگناگی  هباشت و  فرص  ایآ  دنراد ؟ رظن  يداصتقا  يدام و  كولس  نینچ  هب  دنیوگ ، یم  نیمز  يدابآ  زا  نخس 
؟ دشاب يرگن  هنوراو  هیام  دناوت  یم  هزادنا  نیا  ات  ریباعت ،

هعسوت اب  مالسا  تقفاوم 

هب طوبرم  هقف  باوبا  ثحابم و  زا  یعیـسو  شخب  اذـل  تسا و  یمالـسا  هعماج  رد  هعـسوت  دـعاسم  رـصانع  زا  ّولمم  یمالـسا  گنهرف 
 . ...و اضق  ضرق ، نهر ، هراجا ، تالماعم ، تراجت و  باوبا  دننام  تسا ؛ وا  يویند  روما  ریبدت  ناسنا و  هرمزور  لئاسم 

َنِم َکَبیِصَن  َْسنَت  الَو  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  دنک ، شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  بیـصن  دیابن  ناسنا  هک  دنک  یم  نایب  تحارـص  اب  نآرق 
« .نکم شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  بیصن  و  ( » 294 (؛} اْینُّدلا

َنِم ْمُکَأَْـشنَأ  َوُه  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ  تسا ، نیمز  ندرک  داـبآ  هب  فّظوم  نیمز  يور  رب  دوـخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناوـنع  هب  زین  و 
« .تشاذگاو امش  هب  ار  نآ  يدابآ  و  دیرفآ ، نیمز  زا  ار  امش  هک  تسوا  ( » 295 (؛} اهِیف ْمُکَرَمْعَتْساَو  ِضْرَْألا 

ِیتَّلا ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دیامرف { : یم  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  دننک  یم  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  زین  و 
هزیکاپ ياه  يزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه  تنیز  یـسک  هچ  وگب : ( » 296 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتابیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ 

»!؟ تسا هدرک  مارح  ار 

(297 (؛» هایندل هنید  كرت  وا  هنیدل  هایند  كرت  نم  اّنم  سیل  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
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« .تسین ام  زا  دریگب  هدیدان  ار  دوخ  نید  ایند ، رطاخ  هب  ای  دزاس  اهر  ار  ایند  دوخ ، نید  رطاخ  هب  هک  یسک  »

یمالسا تّزع  تهج  رد  هعسوت  ترورض 

تّزع و بسک  ترورـض  دروآ ، یم  مهارف  هعماج  بولطم  هعـسوت  دـشر و  يارب  ار  یبساـنم  رتسب  نآ  رب  ماـمتها  هک  یلماوع  زا  یکی 
ییافوکش هب  یماظن  یگنهرف و  یسایس ، يداصتقا ، فلتخم  داعبا  رد  دیاب  یمالسا  هعماج  اریز  تسا ؛ یمالـسا  هعماج  يارب  يدنلبرس 

هتشادن و ناگناگیب  هب  يزاین  ات  هتفای  تسد  رظن  دروم  هعـسوت  دشر و  هب  اه  هنیمز  مامت  رد  يرترب  بسک  اب  هکلب  دسرب ، مزال  رادتقا  و 
.دسرب يدنلبرس  تّزع و  هب  دناوتب  ات  دنامب  ناما  رد  يریذپ  هطلس  یگتسباو و  زا 

هک هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  يروط  هب  تسا ؛ رادروـخرب  يرایـسب  تیمها  زا  مالـسا  رظن  زا  نآ  ظـفح  تّزع و  بسک 
(298 «.) تسین ام  زا  دریذپب  ار  ّتلذ  تبغر ، لیم و  اب  یسک  رگا  : » دومرف

(299 «.) تسا يراوخ  ّتلذ و  اب  یگدنز  زا  رتهب  تزع  اب  گرم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  زین  و 

رود هب  ربمایپ  تیب  لها  ام  زا  تلذ  ( » 300 (؛» ّهلّذلا اّنم  تاهیه  : » دندومرف دیزی  اب  تعیب  يارب  ناشیا  زا  توعد  خساپ  رد  ترضح  زین  و 
« .تسا

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

هدرک و هراشا  اه  هرازگ  نیا  زا  کی  ره  هب  کنیا  .دراد  تافانم  هعسوت  گنهرف  اب  یمالـسا  ياه  هرازگ  زا  یـضعب  دنیوگ : یم  یخرب 
.داد میهاوخ  خساپ  اه  نآ  هب 

هعسوت یبلطایند و  تّمذم   - 1

.درادن يراگزاس  هعسوت  اب  نیا  دنک و  یم  جیورت  ار  یبلط  ترخآ  یفن و  ار  ییارگایند  مالسا ، هک  هدش  هتفگ 

: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  ایند  هب  طوبرم  تایاور  خساپ 

.دنا هتسناد  تسپ  شزرا و  یب  ار  ایند  هک  یتایاور  فلا )

هک تسا  ییارـس  ایند  ( » 301 (؛» هفورعم ردـغلاب  هفوفحم و  ءالبلاب  راد  : » دومرف ایند  هرابرد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا 
« .تسا اه  بیرف  اه و  هلیح  هب  فورعم  اهالب و  هب  هتشغآ 

.تسا هدوتس  ار  نآ  رد  دوجوم  تاناکما  ایند و  هک  یتایاور  ب )

راد اهنم و  دّوزت  نمل  ینغ  راد  اهنع و  مهف  نمل  هیفاع  راد  اهقّدص و  نمل  قدـص  راد  ایندـلا  ّنا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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اوحبر همحرلا و  اهیف  اوبـستکا  هَّللا ، ءایلوا  رجتم  هَّللا و  یحو  طبهم  هَّللا و  هکئالم  یّلـصم  هَّللا و  ءاّبحا  دجـسم  اـهب ، ظـعّتا  نمل  هظعوم 
نآ اب  افـص  قدص و  اب  دراد و  رواب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسرد  یتسار و  يارـس  ایند  ( » 302 (؛»...؟ اهّمذی اذ  نمف  هّنجلا  اهیف 

تسا يرگناوت  يزاین و  یب  يارس  دشاب و  تفرعم  لها  نآ  هب  تبـسن  هک  یـسک  يارب  تسا  یتمالـس  ینمیا و  هناخ  دیامن و  دروخرب 
تدابع لحم  هاگ و  هدجـس  اـیند  .دریگب  دـنپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  نتفرگ  دـنپ  لـحم  دریگرب و  هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب 

هب ار  ادخ  تمحر  نآ  رد  هک  تسادـخ  يایلوا  هناخ  تراجت  ادـخ و  یحو  لوزن  ياج  یهلا و  ناگتـشرف  زامن  لحم  ادـخ و  ناتـسود 
تسا یسک  هچ  سپ  .دنتخاس  دوخ  بیصن  ار  تشهب  هدروآ ، تسد 
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»؟ دنک یم  تمذم  ار  ایند  هک 

ندروآ تسد  هب  يارب  ایند  تسا  یکمک  بوخ  ( » 303 (؛» هرخآلا یلع  ایندلا  نوعلا  معن  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
« .ترخآ

موی ّلج  ّزع و  هَّللا  یقل  هراج  یلع  ًافّطعت  هلها و  یلع  ًاعیـسوت  ساـنلا و  نع  ًافافعتـسا  ایندـلا  بلط  نم  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و 
هداوناخ و رب  شیاشگ  داجیا  مدرم و  زا  يزاین  یب  دوخ و  يوربآ  ظفح  يارب  هک  یسک  ( » 304 (؛» ردبلاهلیل رمقلا  لثم  ههجو  همیقلا و 

بـش هام  نوچ  وا  تروص  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تاقالم  ار  لاعتم  دنوادخ  تمایق  زور  رد  دیامن ، بلط  ار  ایند  شا  هیاسمه  هب  فطل 
« .تسا مهدراهچ 

: دنا هدومن  میسقت  حودمم  مومذم و  يایند  هب  ار  ایند  هک  یتایاور  ج )

: تسا هنوگ  ود  صاخـشا  يارب  ایند  ( » 305 (؛» هنوعلم ایند  غالب و  ایند  ناءایند : ایندلا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  زا 
« .تسا رود  هب  یهلا  تمحر  زا  هدش و  نیرفن  هک  ییایند  دناسر و  یم  دصقم  هب  ار  دارفا  هک  ییایند 

.تسا هدرک  صخشم  ایند  اب  دروخرب  رد  ار  ناسنا  هفیظو  هک  یتایاور  تایآ و  د )

ِْغبَت الَو  َکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأَو  اْینُّدلا  َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  الَو  َهَرِخْآلا  َراّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتباَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
ار دوخ  بیصن  امن و  بلط  ار  تترخآ  هناخ  هدرک  تیانع  وت  هب  ادخ  هچنآ  اب  ( » 306 (؛  َنیِدِسْفُْملا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا 

اریز شاـبم ؛ داـسف  يوج  تسج و  رد  نیمز  رد  زگره  نک و  یکین  هدرک  یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ  ناـمه  نکن و  شومارف  اـیند  زا 
« .درادن تسود  ار  نادسفم  دنوادخ 

رد دیاب  يدام  تاناکما  یهلا و  ياه  تمعن  زا  هدافتسا  هک  میرب  یم  یپ  هیآ  نیا  دافم  هب  هجوت  اب 
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هب یکین  ناسحا و  فیلکت و  يادا  هفیظو ، ماجنا  هار  رد  اه  نآ  زا  دیاب  هراومه  دـشاب و  ترخآ  رد  یهلا  تمحر  هب  ندیـسر  ياتـسار 
.درک زیهرپ  متس  ملظ و  زا  دومن و  هدافتسا  ادخ  ناگدنب 

کتعاط و یلع  اهب  يوقا  هشیعم  ینتیقباام ، یتشیعم  یف  هیهافرلا  مهللا  کلئسا  : » دنک یم  ضرع  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
ار یهافر  نانچ  نآ  ما  یگدنز  رد  اراگدرورپ ! ( » 307 (؛» ًانزح یلع  اهقارف  لعجتال  ًانجس و  یلع  ایندلا  لعجتال  ...کناوضر و  اهب  غلبا 

رارق میارب  ینادنز  نوچ  ار  ایند  ...مروآ و  تسد  هب  ار  وت  تیاضر  يدونشخ و  مشاب و  اناوت  وت  یگدنب  تعاطا و  رب  نآ  اب  هک  هد  رارق 
« .نکم ما  یتحاران  هودنا و  هیام  ار  نآ  زا  ییادج  هدم و 

هجو هب  یغتبا  نم  ّالا  اهیف  ام  نوعلم  هنوعلم ، ایندـلا  رذابا ! اـی  : » دـیامرف یم  يراـفغ  رذوبا  هب  باـطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
تیاـضر بجوم  هک  يرادـقم  رگم  تسا ، رود  هب  یهلا  تمحر  زا  شزرا و  یب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  رذوبا ! يا  ( » 308 (؛» ...هَّللا

« .ددرگ لاعتم  دنوادخ 

؛» اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواو و  هسفن  عاب  لجر  نالجر : اـهیف  ساـنلا  ّرقم و  راد  ایندـلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یهورگ دنتسه : هورگ  ود  ایند  رد  مدرم  .یگـشیمه  مئاد و  ّرمم  ّلحم  هن  دنک ، یم  روبع  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  يا  هناخ  ایند  ( » 309)

« .دنزاس یم  دازآ  ایند  دیق  زا  هدیرخ و  ار  دوخ  رگید  یهورگ  و  دنیامن ، یم  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  هتخورف و  ایند  هب  ار  ناشدوخ 

هک تسین  ییایند  نآ  هدش  یفرعم  شزرا  یب  نید  رد  هچنآ  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تایاور  تایآ و  هب  عماج  یهاگن  اب  نیا ، ربانب 
يایند هکلب  تسا ، هدش  هدرمش  ترخآ  يارب  هعرزم 
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.تسا یبلط  هاج  دسح و  رورغ ، ربک ، صرح ، هلیذر  تافص  زا  ندش  ّرثأتم  یناسفن و  تاقّلعت  نامه  مومذم ،

يا هسیاقم  یـشزرا  یب  يانعم  هب  نید  رظن  زا  ایند  ندوب  شزرا  یب  : » دسیون یم  ایند  ندوب  شزرا  یب  هرابرد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 
هب دـیهدب و  تسد  زا  ار  يراوگرزب  تیناسنا و  یعاـمتجا ، یقـالخا و  لوصا  نآ ، رطاـخ  هب  امـش  هک  درادـن  شزرا  اـیند  ینعی  تسا ؛
هب نانچ  نید  هک  تسا  نیا  حیحـص  ریـسفت  نیارباـنب ، .دـیدرگ  ـالتبم  نارگید  قوقح  عییـضت  ینکـش و  ناـمیپ  تناـیخ ، ملظ ، غورد ،

نید .تشذگ  دیاب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  اه  نیا  يارب  دیوگ  یم  هک  دهد  یم  تیمها  قالخا  نامیا و  هدـیقع ، قوقح ، لوصا ،
قوقح تلیـضف و  يوقت ، تیونعم ، شزرا  هکلب  هدرواین ، نییاپ  دـنمهف  یم  همه  تسه و  هچنآ  زا  ار  ایند  شزرا  دوخ ، یلاع  قطنم  اـب 
تـسا يا  هسیاقم  یـشزرا  یب  ایند  یـشزرا  یب  سپ  .تسا  هدرب  الاب  هدومن و  یفرعم  دنرب ، یم  یپ  نآ  هب  رتمک  مدرم  هک  ار  یعامتجا 

نیا رب  يدهاش  مالـسا  مکحم  یقوقح  تارّرقم  تسا و  قوقح  هب  مارتحا  نیع  هکلب  درادن ، ییایند  قوقح  ندوب  مرتحم  اب  یتافانم  هک 
(310 «.) تسا بلطم 

ياوه زا  تعباتم  هب  لاعتم  يادخ  یگدنب  زا  ار  وا  دشاب و  درف  تحلصم  هب  يونعم  يدام و  رظن  زا  هک  یـششوک  شالت و  ره  نیاربانب ،
هک اـیند  یتسود  دریگ ، ماـجنا  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  ماـجنا  دـصق  هب  یهلا و  هزیگنا  اـب  دـناشکن و  یناویح  تاوهـش  یناـسفن و 

.ددرگ یمن  بوسحم  تساهاطخ  مامت  همشچرس 

.میـسرب نآ  هب  میراد  تسود  مینک و  یم  شالت  اـیند  يارب  اـم  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـصخش 
هدافتسا یهار  هچ  رد  يروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  هچنآ  يراد  تسود  : » درک لاؤس  وا  زا  ترضح 
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.منک هدافتـسا  هرمع  جـح و  رفـس  ادـخ و  هار  رد  قاـفنا  محر و  هلـص  ما و  هداوناـخ  دوـخ و  هرادا  تهج  داد : خـساپ  درم  نآ  ینک »؟
(311 «.) تسا ترخآ  بلط  هکلب  تسین ، ایند  بلط  یشور  نینچ  : » دومرف ترضح 

يایند نید و   ] حالـصا هار  رد  هچنآ  بلط  ( » 312 (؛» کحلـصی ام  بلط  ایندلا  ّبح  نم  سیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  و 
« .ددرگ یمن  بوسحم  ایند  یتسود  دشاب  وت 

هعسوت دهز و  رب  دیکأت   - 2

دشر يارب  يّدس  عنام و  دناوت  یم  هدش و  هدرمشرب  یهلا  نایدا  مامت  و  مالسا ، رد  یقالخا  تانّسحم  زا  یکی  دهز  دنیوگ : یم  یخرب 
! تسین هعماج  دوخ و  یگدنز  هعسوت  رکف  هب  دراد  هنادهاز  رکف  هک  یسک  اریز  دشاب ؛ یمالسا  تما  يداصتقا  هعسوت  و 

.داد میهاوخ  نیملسم  طاطحنا  لماوع  للع و  ثحب  رد  ار  لاؤس  نیا  خساپ :

هعسوت ردق و  اضق و  هب  داقتعا   - 3

اه ناسنا  يارب  رایتخا  دوجو  یفرط  زا  .تسا و  ناسنا  زا  رایتخا  بلس  مزلتـسم  ردق ، اضق و  هب  داقتعا  هک  دننک  یم  روصت  نینچ  یخرب 
لالقتـسا و هدارا ، ياراد  راتخم ، يدوجوم  ناسنا  هعـسوت ، گنهرف  رد  اریز  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  هعـسوت  ریـسم  رد  تکرح  یناـبم  زا 

يراگزاس يداصتقا  دشر  هعـسوت و  اب  ردـق  اضق و  هب  داقتعا  هک  دوش  یم  هتفگ  اذـل  ددرگ ، یم  یقلت  یتسه  هنحـص  رد  نیرفآ  شقن 
.دهد یمن  ناشن  یشبنج  تیلاعف و  تکرح و  دوخ  زا  هدوب و  ردق  اضق و  میلست  دراد  ار  داقتعا  نیا  هک  یسک  اریز  درادن ؛

.داد میهاوخ  نیملسم  طاطحنا  لماوع  للع و  ثحب  رد  زین  ار  لاؤس  نیا  خساپ  خساپ :

هعسوت لّکوت و   - 4

لبنت و درف  کی  تروص  هب  دتـسیا و  زاب  شـشوک  شالت و  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  ادـخ  رب  لّکوت  دامتعا و  دـنیوگ : یم  یخرب 
.دیآرد رابرس 

يارب ندرک  راک  تسا و  یبلق  رما  کی  عقاو ، رد  لّکوت  .تسین  ندرکن  شـالت  راـک و  لّـکوت ، ياـنعم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  خـساپ :
تیاعر اب  رشب  دارفا  همه  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هک  دناد  یم  وا  اریز  تسا ؛ یهلا  رماوا  زا  تعاطا  هفیظو و  ماجنا  لّکوتم  صخش 

ار شالت  راک و  طقف  اه  نآ  هک  تسا  نیا  رد  نارگید  اب  لّکوتم  دارفا  توافت  .دنیامن  شـشوک  شالت و  وا  رب  داقتعا  اب  یهلا و  دودح 
یم يا  هلیسو  ار  دوخ  ششوک  شالت و  هتـسناد ، ّببـسم  زاسراک و  ار  ادخ  لّکوتم ، دارفا  یلو  دنناد ؛ یم  اه  يدنمزاین  نیمأت  بجوم 

.تسا هداد  نامرف  نآ  هب  تبسن  ملاع  نیا  ماظن  هنامیکح  ریبدت  رد  دنوادخ  هک  دنناد 

هک هاگ  نآ  ( » 313 (؛  ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَـف  دـیامرف { : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  باـطخ  میرک  نآرق 
ماجنا رب  میمصت 
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« .نک لّکوت  ادخ  رب  سپ  یتفرگ  يراک 

.نک لّکوت  ادخ  رب  طقف  راذگب و  تسد  يور  تسد  نیشنب و  دیامرف : یمن  نآرق 

، دـنزادرپ یمن  عرز  تشک و  هب  هدیـشک ، راـک  زا  تسد  هک  دـندید  ار  یهورگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لـقن  تـیاور  رد 
نخس و ّدر  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .میتسه  ناگدننک  لّکوت  ام  دنداد : باوج  دیتسه »؟ هنوگچ  امش  : » دومرف نانآ  هب  ترـضح 

(314 «.) دیتسه مدرم  هعماج و  رابرس  امش  : » دومرف نانآ  هویش 

ادـخ رب  لّـکوت  یلاـع  هبترم  زا  هک  نیا  اـب  ناـنآ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  یگدـنز  خـیرات  هب  هعجارم  اـب 
رت و يّدـج  هعماج  دارفا  همه  زا  نیکاـسم ، ارقف و  هب  یگدیـسر  دوخ و  یگدـنز  هرادا  شاـعم و  نیمأـت  يارب  یلو  دـندوب ، رادروخرب 

.دندوب رت  شالترپ 

حماست لهاست و  مالسا و 

حماست لهاست و  مالسا و 

ینید فراعم  تاداقتعا و  هب  هلمح  ددـصرد  لهاست  حـماست و  راعـش  ییاـپرب  اـب  دـنراد  مالـسا  ياـعدا  هک  هدز  برغ  دارفا  زا  یخرب 
ذوفن يارب  ار  هار  نامیا ، زا  اـه  نآ  ندرک  حالـس  علخ  زا  دـعب  یفرط  زا  .دـننک و  یم  تسـس  ناـشنامیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هدـمآرب و 
هعماج مالـسا و  تیثیح  هب  ییاه  هبرـض  هچ  راعـش  نیا  اب  هک  دنناد  یمن  نانآ  دـنیامن ، یم  زاب  ناگناگیب  فراعم  تاداع و  گنهرف و 

.دننز یم  یمالسا 

.میهد رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  مهم  عوضوم  نیا  دراد  اج  کنیا 

حماست لهاست و  موهفم 

اب یلو  تسا  ندرک  دروخرب  یـسک  اب  یمرن  یناسآ و  هب  يانعم  هب  دنـشاب و  یم  فدارتم  رگیدـکی  اب  حـماست »  » و لهاست »  » هژاو ًابلاغ 
يانعم هب  حماست  نیاربانب ، .تسا  تشذـگ  شـشخب و  يانعم  هب  تحامـس »  » هدام زا  حـماست »  » هک نایب  نیا  هب  حـماست ، رد  قرف  یمک 

(315) .تسا يراوگرزب  دوج و  اب  هارمه  ندمآ  رانک  یعون 

لامعا و هب  تبـسن  یهاگآ  دـصق و  يور  زا  نداد  هزاجا  اـی  تعناـمم  هلخادـم و  مدـع  ياـنعم  هب  لـهاست  حـماست و  حالطـصا ، رد  و 
.دشابن صخش  دنسپ  شریذپ و  دروم  هک  تسا  يدیاقع 

: تسا هدش  ظاحل  لهاست  حالطصا  رد  ریز  رصانع  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب 

.فالتخا عّونت و  دوجو   - 1

.یتیاضران يدونشخان و   - 2
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.دصق یهاگآ و   - 3

.هلخادم رب  ییاناوت  تردق و   - 4

لهاست يارب  مزال  طرش  ناونع  هب  ار  قوف  هناگراهچ  طورـش  ًابلاغ  یبرغ  نادنمـشیدنا  تسا و  لوادتم  برغ  گنهرف  رد  فیرعت  نیا 
.دنریگ یم  رظن  رد  حماست  و 

مالسا رد  حماست  لهاست و 

هتفر و راـک  هب  تاـیاور  رد  نآ  تاّقتـشم  یلو  دنـشاب  حـماست  لـهاست و  هب  رومأـم  ناناملـسم  نآ  رد  هک  درادـن  دوجو  یتیاور  هیآ و 
.تسا يرابدرب » ملح و   » هملک مالسا  رد  نآ  لداعم  نیرتهب 

، دناد یم  دودح  نیا  هدننک  نییعت  ار  دنوادخ  دنک و  یم  لوبق  یطیارش  دودح و  اب  ار  نآ  اهنت  درادن و  لوبق  ار  قلطم  لهاست  مالـسا ،
قوقح یعیبط ، ای  یعامتجا  ياهراجنه  ای  اهدادرارق  عامتجا ، ای  درف  قیرط  زا  اـهزرم  ّدـح و  نیا  نییعت  یبرغ ، رّکفت  رد  هک  یلاـح  رد 

یقالخا و ییارگ  ترثک  مسیلارولپ و  لهاست ، كالم  یبرغ ، رکفت  رد  زین  .دریذپ و  یم  تروص  تعیبط  ناسنا و  یّلک  روط  هب  رشب و 
نیا مالسا  هک  تسا  یقالخا  یگنهرف و  تیبسن  ای  ینید و 
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.درادن لوبق  ار  اه  كالم 

برغ رد  لهاست  یخیرات  هنیشیپ 

رد یطسو  نورق  رد  زین  نایحیسم  .ددرگ  یمزاب  يدالیم  مهدفه  مهدزناش و  ياه  نرق  هب  برغ  رد  حماست  لهاست و  یخیرات  هنیـشیپ 
ًابیرقت هیور  نیا  دوب و  ناراذگ  تعدب  نانکفا و  هقرفت  یندب  تازاجم  ناهاوخ  نیتسوگآ »  » .دندرک یمن  لّمحت  ار  یبیقر  چیه  یتدم 

.دنتشادن نآ  زورما  يانعم  هب  حماست  لهاست و  هب  يداقتعا  زین  نولاک »  » و رتول »  » .دوب جیار  یطسو  نورق  مامت  رد 

يا هدیاف  یبهذم  عازن  شنت و  هک  دش  مولعم  یبهذـم ، رمث  یب  خـلت و  ياه  يریگرد  هلاس و  یـس  ياه  گنج  یط  مهدـفه ، نرق  رد 
لـهاست و موهفم  راـب ، نیلوا  يارب  هک  دوـش  یم  هتفگ  .دـش و  یبـلط  حـماست  هب  شیارگ  بجوـم  رما  نیمه  درادـن و  فرط  ود  يارب 

.دش حرطم  ارادم » لهاست و  باب  رد  یبوتکم   » ناونع اب  يا  هلاسر  رد  كال » ناج   » طسوت برغ  رد  حماست 

نرق رد  .تفای  جاور  ینید  یتوافت  یب  نآ ، ببـس  هب  تفرگ و  لکـش  یبهذم  حماست  موهفم  مهدـجیه ، نرق  رد  هک  دـییاپن  يرید  اّما 
، دوب هدش  مالعا  يدالیم  لاس 1776  رد  ییاکیرمآ  نادنورهش  قوقح  روشنم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  یبهذم ، حماست  تسایـس  مهدزون ،

.دوب یضاران  یبهذمریغ  نوناق  نیا  زا  يوریپ  هب  تبسن  مور  کیلوتاک  ياسیلک  دنچ  ره  تفای ، جاور  ییاپورا  کلامم  بلغا  رد 

یبرغ حماست  لهاست و  ینابم  دقن 

یبرغ حماست  لهاست و  ینابم  دقن 

: تفرگ رظن  رد  یبرغ  حماست  لهاست و  هشیدنا  يریگ  لکش  يارب  ناوت  یم  ار  انبم  هس  یّلک  روط  هب 

یسانش یتسه  يانبم   - 1

رد تسا و  هتفرگ  ارف  فالتخا  عّونت و  ترثک و  ار  یتسه  ناهج  رسارس  دوب  دقتعم  هک  تسا  وطـسرا  ياه  هشیدنا  زا  هتفرگرب  انبم  نیا 
تقیقح رد  دـنزب و  باـختنا  شنیزگ و  هب  تسد  دـیاب  تسا -  لـقع  نآ  یقیقح  رهوج  هک  يدوـجوم  ناوـنع  هب  ناـسنا -  ناـیم  نیا 

یملع شزرا  رتشیب و  یلقع  شنیزگ  تصرف  دـشاب ، رتشیب  فالتخا  ّرثکت و  تواـفت و  هچ  ره  و  تسا ، شنیزگ  نیمه  رد  وا  تداـعس 
(316) .تسا مزال  يرورض و  اه  عّونت  اه و  فالتخا  نیا  ظفاح  يانعم  هب  لهاست ، اتسار ، نیا  رد  .دوب  دهاوخ  رتالاب  نآ 

زا تسا و  يراتفر  هیور  ارآ و  ندرک  نوگمه  ددصرد  دنک ، یمن  لّمحت  ار  فالتخا  عّونت و  هک  لهاستمان  صخـش  هک  دوب  دقتعم  وا 
(317) .دزاس یم  دودحم  ار  تداعس  ینعی  نآ ؛ ساسا  رب  لمع  یلقع و  حیحص  شنیزگ  باختنا و  هنیمز  قیرط ، نیا 

ناوت یم  دنراد ، رگیدکی  رد  ازجا  نیا  هک  یتاریثأت  هب  هجوت  اب  اّما  دنتـسه ، هدنکارپ  ادـج و  مه  زا  یتسه  يازجا  هچرگ  ًالوا : خـساپ :
.دسر یمن  رظن  هب  یقیقح  تدحو  ناهج ، يازجا  يارب  تدحو  نیا  دنچ  ره  تسناد ، يدحاو  ماظن  ياراد  ار  یتسه  ناهج  همه 

؛ دشاب دودحمان  دـناوت  یمن  توافت  نیا  اّما  تسا ، يرورـض  باختنا ، رایتخا و  يارب  فالتخا  توافت و  دوجو  هک  تسا  تسرد  ًایناث :
.دشاب يا  هزات  تلاح  راظتنا  رد  دیاب  هراومه  ناسنا  تروص  نیا  رد  اریز 
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ثعاب تسا ، ناسنا  یقیقح  تداعـس  لامک و  بجوم  هچنآ  باختنا  .دشاب  تداعـس  أشنم  دناوت  یمن  شنیزگ  باختنا و  فرـص  ًاثلاث :
.تسین یفاک  یتداعس  لامک و  نینچ  صیخشت  يارب  ییاهنت  هب  یمدآ  لقع  دوش و  یم  تداعس 

هک يا  هجیتن  ًاعبار :
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هب تردـق  زکرمت  اریز  تسا ؛ تسردان  دـنا ، هتـسناد  دادبتـسا  بجوم  ار  تردـق  زکرمت  هتفرگ و  ییوطـسرا  يانبم  زا  ناـیارگ  ترثک 
رظن زا  يریگ  هرهب  ینزیار و  تروـشم و  اـب  تردــق  زکرمت  هـک  ناـنچمه  تـسین ، دادبتــسا  یگماـکدوخ و  مزلتــسم  دوـخ  يدوـخ 

ای يدرف  عفانم  ساسا  رب  نوناق  ریسفت  فیرحت و  نوناق و  هریاد  زا  جورخ  دوش  یم  دادبتـسا  ثعاب  هچنآ  .درادن  یتافانم  ناسانـشراک ،
.تسا و یهورگ  یـصخش و  لایما  یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ  نآ ، أـشنم  هک  تسا  هعماـج  ّلـک  تداعـس  هب  هجوت  مدـع  یهورگ و 

.دشاب هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  تردق  عیزوت  تروص  رد  یتح  لماع  أشنم و  نیا  هک  تسا  نشور 

یتخانش تفرعم  يانبم   - 2

چیه هک  ارچ  تسین ؛ قلطم  ینیقی و  یتخانش ، تفرعم و  چیه  دیوگ : یم  تسا ، تخانـش  تفرعم و  باب  رد  تیبسن  نامه  هک  انبم  نیا 
یقلطم رایعم  تسا و  نوگانوگ  تایعقاو ، نآ  زا  نایمدآ  تشادرب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتیعقاو  رگا  و  درادـن ، دوجو  یقلطم  تقیقح 

، لهاست یتفرعم ، ظاـحل  هب  اذـل  .دـهد  ناـشن  ار  فلتخم  ياـه  تشادرب  ندوب  لـطاب  اـی  قح  تسرداـن و  زا  تسرد  هک  درادـن  دوجو 
.تسا ییارگ  عقاو  ریغ  ییارگ و  یبسن  ییارگ و  کش  دازمه 

یم تسا و  يزادنارب » دوخ   » نآ تالاکـشا  زا  یکی  یلو  دبلط  یم  يا  هناگادج  ثحب  ییارگ ، یبسن  تیکاّکـش و  هیرظن  دقن  خساپ :
یباـیزرا يارب  قلطم  یعقاو و  راـیعم  هک  یتروص  رد  اریز  دـشاب ؛ لـهاست  مدـع  تنوشخ و  هب  ندـش  لـئاق  يارب  لـیلد  نیرتهب  دـناوت 

، نانآ هیرظن  هک  دننک  اعدا  دنناوت  یم  زین  تنوشخ  لهاست و  مدع  نارادفرط  دشاب ، هتشادن  دوجو  نوگانوگ  ياهاعدا  مقس  تّحص و 
.تسا قح  تسرد و  نانآ  فلاخم  ياه  هیرظن  هک  تسا  قح  تسرد و  هزادنا  نامه  هب  مک  تسد 

ییارگدرف ییارگ و  ناسنا  يانبم   - 3

اه ناسنا  همه  رگید  يوس  زا  و  دشاب ، تیناّقح  كالم  هک  درادن  دوجو  ناسنا  يارو  یعجرم  عبنم و  وس ، کی  زا  دیوگ : یم  انبم  نیا 
درادـن و نارگید  هب  ار  دوخ  ياهرواب  اه و  شزرا  لیمحت  ّقح  یهورگ  اـی  صخـش  چـیه  هجیتن  رد  .دـنربارب  یقوقح  شزرا و  ياراد 
رد هک  دشاب  هتشاد  رگید  دارفا  يارب  ینایز  ررض و  هک  یتروص  رد  رگم  دوش ، هدرمش  مرتحم  دیاب  درف  ره  قیالـس  اهرواب و  اهـشزرا ،

.تسا انبم  نیمه  برغ  رشب  قوقح  ساسا  .درک  يریگولج  اه  نآ  زا  ییاهدادرارق  قیرط  زا  ناوت  یم  تروص  نیا 

تلاصا زین  يا  هفرح  ناراکهبت  ایآ  دنراد ؟ تلاصا  اه  ناسنا  همه  ایآ  تسا ، ور  هبور  يدّدـعتم  ياه  شلاچ  اب  انبم  نیا  ًالوا : لاکـشا :
ناوت یمن  ًاعطق  دنراد ؟
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.دراد نارگید  اب  ربارب  یقوقح  قح و  هدوب و  دنمشزرا  ندوب  ناسنا  فرص  هب  یناسنا  ره  هک  درک  اعدا 

عجرم تسیچ و  تیناـسنا  مییوگ : یم  خـساپ  رد  ناـسنا ، هن  تسا  تیناـسنا »  » تلاـصا كـالم  هک  تسا  نیا  اـنبم  نیا  دارم  رگا  ًاـیناث :
؟ تسا مادک  نآ  هدننک  نییعت 

كالم دـنناوت  یمن  ییاهنت  هب  يرـشب  ياهدادرارق  یعمج و  يدرف و  فطاوع  تاساسحا و  لقع و  هک  دـهد  یم  ناشن  یلمأت  كدـنا 
هدـننک نییعت  ار  ناـسنا  رگا  اـه ، نآ  يریذـپ  اـطخ  تیدودـحم و  صقن و  زا  رظن  فرـص  اریز  دنـشاب ؛ نآ  هدـننک  نـییعت  تیناـسنا و 
تـسا نکمم  هراومه  اهدادرارق ، یعمج و  يدرف و  تاـساسحا  لـقع و  ناـیم  نآ ، رب  هوـالع  .تسا  رود  یعون  نیا  مینادـب ، تیناـسنا 

هتـشادن ار  یناسنا  ياه  تیدودـحم  هک  یعبنم  دـنمزاین  میتسه ؛ دوخ  ياروام  هب  دـنمزاین  اذـل  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  توافت  ضراعت و 
هولج تیعقاو ، نیا  .نوگانوگ  ياه  شیارگ  اهرواب و  ناسنا و  زا  لقتـسم  یتیعقاو  دنمزاین  ددرگن ؛ اطخ  راچد  دوخ  مکح  رد  دشاب و 

یحو و قیرط  زا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نآ  لماک  قادـصم  هک  درک  ریبعت  قح »  » هب ناوت  یم  نآ  زا  هک  دراد  یتوافتم  بتارم  اه و 
.تسا هتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  ار  تیناّقح  قح و  كالم  نید ،

برغ زا  يریذپریثأت 

نوزفازور ياه  تفرـشیپ  هک  نیا  لیلد  هب  یبرغ  نادنمـشیدنا  راثآ  هعلاـطم  رثا  رد  هدزبرغ  نادنمـشناد  زا  یخرب  یمالـسا ، عماوج  رد 
هدیدنـسپ و ار  یبرغ  حماست  لهاست و  هشیدـنا  يرظن  يانبم  نامه  تسا ، هدرک  هریخ  ار  نانآ  برغ ، ناهج  يدام  یتعنـص و  یملع و 

یبرغ حـماست  لهاست و  فلاخم  هک  دـنیامن  ریـسفت  فیرعت و  يا  هنوگ  هب  ار  ینید  ياه  هزومآ  دـننک  یم  یعـس  دـننک و  یم  جـیورت 
ره یتخانش ، تفرعم  تیکاّکش  تیبسن و  يانبم  رب  یهاگ  هنومن ، باب  زا  دشابن ؛
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یّـصاخ ریوصت  نازرو ، تنوشخ  دنیوگ ...« : یم  دـنناد و  یم  لهاست  فالخ  ار  يراگنا  قلطم  یـشیدنا و  مزج  يرواب و  نیقی  هنوگ 
(318 «.) دنتسه يراگنا  قلطم  تیمزج و  یعون  هب  دقتعم  ینعی  دنراد ؛ تقیقح  زا 

تیناسنا زا  يرود  تیمدآ و  كرت  هک  تسین  بیع  ردق  نآ  ینید  یب  : » دنیوگ یم  هتـسناد و  نید  زا  رتالاب  ار  تیمدآ  تیناسنا و  ای  و 
(319 «.) یکشک هچ  ینید و  هچ  یشابن  مدآ  رگا  .تسا  ندش  ناسنا  يارب  نید  .تسا  بیع 

نیا هک  دـنناد  یم  ینآرق  تامیلعت  ار  لهاست  يانبم  قلطم ، تقیقح  دوجو  رب  دـیکأت  اب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  زا  رگید  يا  هدـع  یلو 
یم هک  اجنآ  ناسنا ، هن  دراد  تلاصا  ّقح  نآرق ، هاگدید  زا  .تیناسنا  ناسنا و  هن  دـنهد  یم  ادـخ  هب  ار  تیروحم  تلاصا و  تامیلعت ،

؛ تسوـت راـگدرورپ  فرط  زا  یّقح  مـکح  هـلبق  رییغت  ناـمرف   ] نـیا ( » 320 (؛  َنیِرَتْـمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  ـالَف  ِبَر  َکـّ ْنِم  ُّقَْـحلَا  دـیامرف { :
« .شابم نآ  رد  ناگدننک  دیدرت  زا  زگره  نیاربانب ،

، قح زا  تعباتم  تقباطم و  نازیم ، هکلب  دنتـسین ، مارتحا  لباق  هزادنا  کی  هب  دارفا  همه  لایما  اهراتفر و  اهرواب ، تسا ، نینچ  هک  لاح 
.تسا نآ  دودح  هدننک  نییعت  لهاست و  كالم  تقیقح ، قح و  .دیامن  یم  نییعت  ار  اه  نآ  شزرا  مارتحا و  رادقم 

یمالسا حماست  لهاست و 

نآ رد  هک  میقتـسم  تسار و  نید  رب  نم  ( » 321 (؛» هلهسلا هحمسلا  هیفینحلاب  تثعب  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
« .ما هدش  ثوعبم  تسا  یناسآ  تشذگ و 

رد لهاست  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اّما  دـنیامن ، یفرعم  حـماست  لهاست و  نید  ار  مالـسا  تیاور ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  یخرب  تسا  نکمم 
نآ زاجم  ّدح  اهنت  تسا و  نارگید  راتفر  دیاقع و  رد  هلخادم  مدع  يانعم  هب  نآ -  يرظن  ینابم  هب  هجوت  اب  برغ -  گنهرف 
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، دایتعا یـشکدوخ ، لیبق  زا  ییاهراک  ساسا ، نیا  رب  .دـشاب  هتـشادن  هعماج  يارب  ینایز  بیـسآ و  راتفر ، اـی  دـیاقع  نیا  هک  تسا  نیا 
كالم مالـسا  قطنم  رد  یلو  .دشاب  زیاج  دیاب  یبرغ  لهاست  قبط  دشاب ، هتـشادن  نارگید  يارب  يررـض  هک  یمادام  ...و  یقالخا  داسف 

دـیاقع و هب  تبـسن  دـیابن  سک  چـیه  تساه ، ناسنا  همه  هلزنم  هب  درف  ره  تسا و  قح  اب  اـه  نآ  تعباـتم  تقفاوم و  اـهراک ، یتسرد 
نیع رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ور  نیا  زا  .دـنادب  كالم  ار  دوخ  ناـیز  ررـض و  طـقف  دـشاب و  تواـفت  یب  نارگید  راـتفر 

.درادن يراگزاس  یبرغ  يانعم  هب  لهاست  اب  تسا و  نارگید  راتفر  دیاقع و  هب  تبسن  تیساّسح  هلخادم و 

هلحرم رد  دنوادخ  تسا و  ناسآ  نآ  ماکحا  اه و  نامرف  ماجنا  هک  تسا  ینید  مالـسا  هک  تسا  نآ  هدش  رکذ  هک  یثیدح  يانعم  اذـل 
راچد ناگدنب  هک  تسا  هدرکن  عضو  يا  هنوگ  هب  ار  یمالـسا  ماکحا  و  تسا ، هتفرگ  ناسآ  مدرم  رب  يراذـگ  نوناق  ماکحا و  عیرـشت 

.دنوش لّمحت  لباق  ریغ  تالکشم 

هنهادم زا  یهن 

.تسا هدـش  هدرمـش  مومذـم  يرما  هنهادـم »  » رگید فرط  زا  یلو  تسا  هدـش  شرافـس  مدرم  اـب  يارادـم  قفر و  هب  هچرگ  مالـسا  رد 
تیاعر رطاخ  هب  یلو  تسا ، نآ  عفر  رب  رداق  هک  یلاح  رد  دـنک  هدـهاشم  یـسک  زا  ار  يدنـسپان  رکنم  ناـسنا ، هک  تسا  نآ  هنهادـم 

.دیامنن عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دوشن و  وا  ضّرعتم  نید ، راک  رد  یتسس  یتالابم و  مک  تلع  هب  ای  هدنوش ، بکترم  بناج 

یم یفرعم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  دـعب  هیآ  رد  و  .نکم » تعاطا  ناـیوگغورد  زا  ( » 322 (؛  َنِیبِّذَکُْملا ِعُِطت  الَف  دـیامرف { : یم  میرک  نآرق 
(323 (؛  َنُونِهْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو  دیامن { :
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وت نید  هب  ندـش  کیدزن  هب  زین  نانآ  یهد ، ناشن  ناشیا  هب  شوخ  يور  نانآ  نید  هب  ندـش  کیدزن  اـب  اـت  دـنراد  یم  تسود  ناـنآ  »
« .دنهد یم  ناشن  وت  هب  شوخ  يور 

راّفک اب  راتفر  تیفیک 

هب نانآ  اب  دنرادن ، ار  نیملسم  مالسا و  اب  دانع  ینمشد و  رس  رگا  هک  دهد  یم  روتسد  ناناملسم  هب  رافک  ناکرشم و  هب  تبسن  مالسا ،
.دریذپ یمن  وحن  چیه  هب  ار  ناشراتفر  دیاقع و  هچرگ  دوش ؛ راتفر  یمرن 

بذـج نیملـسم  مالـسا و  فرط  هب  هدـش ، مرن  براحم  ریغ  رافک  بولق  ینابرهم ، تفوطع و  هیاـس  رد  اـت  دـنک  یم  شرافـس  مالـسا 
ْمُهوُّرَبَـت ْنَأ  ْمُکِراـیِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  َْملَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاـقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنی  ـال  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .ددرگ 

امـش اب  نید  رد  هک  یناـسک  اـب  تلادـع  تیاـعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادـخ  ( » 324 (؛  َنیِطِـسْقُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو 
« .دراد یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  اریز  دراد ؛ یمن  زاب  دندنارن ، نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امش  دنا و  هدرکن  رازراک 

ًالِیلَق َّالِإ  ْمُْهنِم  ٍهَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلازَت  الَو  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  دوش ، یـشوپ  مشچ  نانآ  ياه  تنایخ  زا  هک  دوش  یم  هیـصوت  یتح 
دنوادـخ هک  نک  رظن  فرـص  رذـگرد و  هزات   ] یتنایخ زا  ناـمز  ره  و  ( » 325 (؛  َنِینِـسْحُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْـصاَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  ْمُْهنِم 

« .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین 

داهج نامرف  دتسیا و  یم  نانآ  لباقم  رد  مالسا  دنیآرد ، نیملسم  مالسا و  اب  ینمشد  گنج و  دانع و  رس  زا  نیکرشم  راّفک و  رگا  اّما 
نیکرشم همه  اب  ( » 326 (؛} ًهَّفاَک ْمُکَنُوِلتاقی  امَک  ًهَّفاَک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاقَو  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  دـیامن ، یم  رداص  ار  نانآ  اب  لاتق  و 

« .دنگنج یم  امش  همه  اب  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دیگنجب 

نادسفم ناقفانم و  اب  ترشاعم  تیفیک 

ات تسین  شزاس  لّمحت و  لها  يراتفر ، یلمع و  داسف  يرکف و  یتدـیقع و  داسف  زا  معا  داسف ؛ یهابت و  ناجّورم  نیقفانم و  اـب  مالـسا 
: } دیامرف یم  دودح  يارجا  دروم  رد  اذل  .میلست  شریذپ و  هب  دسر  هچ 
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ار راکانز  نز  درم و  زا  مادـک  ره  ( » 327 (؛  ِهَّللا ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُخْأَت  الَو  ٍهَْدلَج  َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِیناّزلاَو  ُهِیناّزلَا 
« .دیرادن اور  نانآ  هب  تبسن  ینابرهم  تفأر و  چیه  یهلا  نید  يارجا  رد  دینزب و  هنایزات  دص 

.تسا هدرک  بجاو  رایسب  تادیکأت  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داسف ، زا  يریگولج  يارب  و 

يذـلا هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  هل ! نیدـال  يذـلا  نمؤملا  ضغبیل  هَّللا  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا 
یم نید  یب  نمؤم  یـسک  هچ  هب  دش : لاؤس  .تسا  دنوادخ  بضغ  دروم  درادن  نید  هک  یفیعـض  نمؤم  ( » 328 (؛» رکنملا نع  یهنیال 

« .دنک یمن  یهن  داسف  رکنم و  زا  هک  یسک  دومرف : ترضح  دنیوگ ؟

(329 (؛» هَّللا هنعل  هیلعف  لـعفی  مل  نمف  هملع  ملاـعلا  رهظیلف  یتـّما  یف  عدـبلا  ترهظ  اذا  : » دومرف نید  رد  يراذـگ  تعدـب  دروـم  رد  و 
وا رب  ادخ  تنعل  دنکن  نینچ  سک  ره  دنزاس و  راکشآ  ار  دوخ  ملع  دیاب  نادنمشناد  دوش ، راکشآ  ياه  تعدب  راچد  نم  تما  یتقو  »

« .داب

ماما زا  اذل  .تسین  قلطم  شزاس  توکس و  مزلتـسم  نآ  بتارم  زا  مادک  چیه  یلو  دراد  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هچرگ 
هتسیاش ( » 330 (؛» هرییغت یلع  ردـقیال  هَّللا و  یـصعی  ًاـسلجم  سلجی  نا  نمؤملل  یغبنیـال  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص 

« .دهد رییغت  ار  سلجم  نآ  دناوت  یمن  وا  دوش و  یم  ادخ  تیصعم  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  نمؤم  تسین 

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

ره هب  کنیا  .دنا  هدرک  لالدتـسا  اه  نآ  هب  هدرک و  کّسمت  دنچ  یتادیؤم  هلدا و  هب  نآ  یبرغ  کبـس  هب  لهاست  حماست و  نارادـفرط 
: میهد یم  خساپ  هدرک و  هراشا  اه  نآ  زا  مادک 

لوا ههبش 

رکف یناهج  هدش  هتفریذپ  لوصا  هب  ینید  تابّصعت  زا  شیب  هک  هدیـسر  نآ  نامز  یناهج » هدکهد   » ندش حرطم  اب  دنیوگ : یم  یخرب 
ینید و ياـه  هزومآ  رب  دوـخ  رود  هب  راـصح  ندیـشک  اـب  و  میـشاب ، هتـشاد  لـهاست  حـماست و  نآ  تاـمیلعت  نید و  هب  تبـسن  مینک و 
ار دوخ  ریثأت  هاوخان  هاوخ  ییایفارغج  ياهزرم  زا  نوریب  رد  هدـش  هتفریذـپ  دـعاوق  لوصا و  هک  ارچ  میزرون ، بّصعت  شیوخ  یقالخا 

 . ...میتسه لوصا  نیا  شریذپ  هب  روبجم  ام  تشاذگ و  دهاوخ  ام  رب 

یب ینوناق ، یب  راچد  هدکهد  نیا  هک  ددنـسپ  یمن  یلقاع  ناسنا  چـیه  روبزم ، يانعم  هب  یناهج  هدـکهد  ققحت  ضرف  رب  ًالوا : خـساپ :
نیا رب  دیاب  ییانبم  هچ  رب  هدـکهد  نیا  نانکاس  اّما  .ددرگ و  مکاح  نآ  رب  يدـعاوق  لوصا و  دـیاب  ًامتح  دوش و  جرم  جره و  یمظن و 

؟ دنریذپب ار  لصا  نیا  دیاب  ارچ  و  دنهن ؟ ندرگ  دعاوق 

نیمه قبط  .دـشاب  مکاح  لوصا  اـه و  شزرا  شریذـپ  راـیعم  اـنبم و  دـیاب  تقیقح  قح و  هک  میدومن  تاـبثا  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
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مومع هدوب و  یهلا  گنهرف  ندـش  یناهج  يدانم  یناهج ، هدـکهد  ندـش  حرطم  زا  لـبق  لاـس  اهدـص  میرک  نآرق  هک  تسا  كـالم 
ْمُکَقَلَخ يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساّنلا  اَهیَأ  ای  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  توعد  لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  تدابع و  هب  ار  مدرم 

دینک تدابع  هدرک  قلخ  امـش  زا  لبق  هک  ار  یناسک  امـش و  هک  ار  ناتراگدرورپ  مدرم ! يا  ( » 331 (؛  َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَو 
« .دیوش راکزیهرپ  دیاش  ات 

و
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انَنَیب ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی  ْلـُق  دـیامرف { : یم  دـنک و  یم  ییاـمنهار  نید  باـختنا  رد  ار  ناـنآ  رگید  تاـیآ  رد  زین 
(332 (؛  َنوُِملْسُم ّانَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتی  الَو  ًائیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو 

ياتمه ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا ، ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باتک ! لها  يا  وگب  »
: دییوگب دننز  زابرس  توعد  نیا  زا   ] هاگره .دریذپن  ییادخ  هب  هناگی -  يادخ  زا  ریغ  ار -  رگید  ضعب  ام  زا  یضعب  و  میهدن ، رارق  وا 

« .میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ 

، مسیلاربیل نوچمه : يدعاوق  لوصا و  رگا  تسا  هدش  دای  یناهج  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  ناونع  هب  نآ  زا  لاکـشا  رد  هک  یلوصا  ًایناث :
ناسنا هزورما  هک  ارچ  دنا ؛ هدش  هتفریذپ  یلوصا  اه  نیا  هک  میریذپب  میناوت  یمن  دشاب ، اه  نیا  لاثما  مسینردم و  برغ ، يراد  هیامرس 

ياـه یبارخ  اـه و  تراـسخ  ناربج  يارب  يا  هراـچ  نتفاـی  لاـبند  هب  ًادـیدش  برغ  رد  یتح  ناـهج  نادنمـشیدنا  اـیند و  هدازآ  ياـه 
ناراد هیامرـس  لوصحم  هک  ابر  رب  ینتبم  داصتقا  .دنتـسه  مسیلاربیل  زا  یـشان  یقالخا  ياـه  یگزره  اـه و  يرابودـنب  یب  زا  هتـساخرب 

ایند تورث  دصرد  داتـشه  نآ ، هجیتن  رد  هک  هدرپس  رگ  هطلـس  ياه  تردـق  تسد  هب  ار  رـشب  داصتقا  ضبن  ًالمع  هزورما  تسا ، یبرغ 
.دنرب یم  رس  هب  رقف  جنر و  رد  مدرم  تیرثکا  تسا و  مدرم  دصرد  اهنت 20  تسد  رد 

هدرپس تلفغ  هب  ار  ناسنا  يدوجو  داعبا  رگید  هدروآ و  ناغمرا  هب  تیرشب  يارب  ار  يدُعب  کت  صقان و  تفرشیپ  کی  اهنت  مسینردم ،
یحور شیاسآ  بلس  یناسنا ، تسیز  طیحم  تعیبط و  بیرخت  نوچمه : ییاه  نایز  نآ  هجیتن  رد  هک  تسا ،
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.دیمان یناهج  هتفریذپ  لوصا  ار  لوصا  نیا  مسا  یناسآ  هب  ناوت  یمن  اذل  .تسا  هدمآ  دیدپ  ...و  اه  ناسنا  یناور  و 

فرص ایآ  .مینک  یـسررب  ار  لوصا  نیا  شریذپ  يانبم  دیاب  یلو  تسا  یناهج  هتفریذپ  لوصا  لوصا ، نیا  میریذپب  هک  ضرف  رب  ًاثلاث :
لابند هب  دیاب  لقاع  ناسنا  تسا ؟ هدـش  هتفریذـپ  رما  تیناقح  رب  لیلد  دنـشاب ، دارفا  تیرثکا  ای  همه  ولو  دارفا  يوس  زا  ندـش  هتفریذـپ 

.تسا هدرک  تباث  ار  بلطم  نیا  فالخ  لیلد ، ددرگب و  انبم  لیلد و 

مود ههبش 

دراد و دوـجو  بهذـم  زا  یتـح  نید و  زا  یفلتخم  ياـه  تئارق  تسین و  نید  نـیع  نـید ، زا  اـم  تـشادرب  یتـقو  دـنیوگ : یم  یخرب 
ره رظن  یتوافت ، یب  اب  میرگنب و  حماست  هدید  هب  ار  اه  تشادرب  نیا  همه  دیاب  راچان  هب  میرادن ، لطاب  زا  قح  یسانشزاب  يارب  يرایعم 

.میرامشب مرتحم  شدوخ  يارب  طقف  ار  درف 

بسک يوس  هب  یهار  ناسنا  ًاساسا  ایآ  هک  مینک  یسررب  ار  هلأسم  نیا  ًالبق  دیاب  بهذم ، ای  نید  کی  تیناّقح  هب  ندیسر  يارب  خساپ :
مینک تابثا  میناوتب  رگا  درادن ؟ دوجو  یتباث  قلطم و  تفرعم  چیه  تسا و  یبسن  تفرعم ، هک  نیا  ای  دراد ، یقیقح  تفرعم  تخانش و 

رد نید  کی  تیناّقح  رب  یفراعم  نینچ  نداد  رارق  انبم  اـب  میناوت  یم  دنتـسه ، تباـث  قلطم و  يرـشب  فراـعم  زا  یخرب  مک  تسد  هک 
میدرک و دـقن  ار  یـسانش  تفرعم  رد  ییارگ  تیبسن  يانبم  ثحب  نیا  رد  ًالبق  .مینک  هماقا  یلقع  ناهرب  لالدتـسا و  نایدا ، ریاـس  ربارب 

یبسن يرـشب  ياه  تفرعم  همه  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  و  میدیـشک ، دـقن  هب  ار  کیتونمره »  » يانبم زین  یتفرعم » مزیلارولپ   » ثحب رد 
هک دنتسه  ریذپان  رییغت  تباث و  قلطم ، ییاه  تفرعم  يرشب  فراعم  زا  یضعب  مک  تسد  و  دنتسین ،
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.هیوناث تایهیدب  هیلوا و  تایهیدب  زا : دنترابع 

تیاعر اب  ناوت  یم  و  دندییأت ، قیدصت و  لباق  دصرد  دص  دنراد ، طابترا  تایهیدب  نیا  اب  يوحن  هب  هک  ینید  میلاعت  زا  هتـسد  نآ  اذل 
.تفرگ ددم  تایهیدب  زا  نید  کی  تیناّقح  تابثا  يارب  اوتحم  لکش و  رظن  زا  لالدتسا  یقطنم  طیارش 

.درک هماقا  ناهرب  نآ  نیداینب  لوصا  رب  یلقع ، تایهیدب  نیا  هطساو  هب  ناوت  یم  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا  دوجوم ، نایدا  نایم  رد 

ینید تفرعم  ندوبن  لماک  ندوب و  يرشب  هب  هجوت  اب  هدش : هتفگ  هک  داد  باوج  زین  يرگید  ههبـش  لاکـشا و  هب  ناوت  یم  نایب  نیا  اب 
؟ تسا ییارگ  لهاست  اب  هلباقم  يارب  یهار  هچ  تفرعم ، نیا  تسادق  مدع  هجیتن ، رد  و 

یم دندییأت و  قیدصت و  لباق  دصرد  دص  دنراد  طابترا  هیوناث  هیلوا و  تایهیدب  اب  يوحن  هب  هک  ینید  میلاعت  زا  هتسد  نآ  میتفگ  اریز 
.دنتسه يا  هژیو  تسادق  ياراد  فراعم  نیا  هجیتن  رد  درک و  تباث  ار  اه  نآ  تیناقح  ناوت 

مسیناموا مالسا و 

مسیناموا مالسا و 

حرطم وا  هرابرد  یتخانـش  شزرا  یـسانش و  یتسه  رظن  زا  یفلتخم  ياه  هاگدید  هک  تسا  يرـشب  هشیدـنا  ياهروحم  زا  یکی  ناسنا 
حرطم داضتم  هکلب  توافتم  ًالماک  هاگدید  ود  يو  ياه  يدـنمناوت  اهدادعتـسا و  ناسنا و  یعقاو  تیوه  باب  رد  رظنم  کی  زا  .تسا 

هار شیوخ و  تداعـس  تخانـش  رد  هک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  لقتـسم  دازآ و  ًالماک  يدوجوم  ناسنا  هاگدید  کی  رد  .تسا  هدـش 
هب هداـهناو  قلطم و  تردـق  ياراد  راـتخمدوخ ، يدوجوم  دـنز و  یم  مقر  دوخ  ار  شدوخ  تشونرـس  تساـفکدوخ ، نآ  هب  ندیـسر 

.تسا دازآ  ًاقلطم  دوخ ، يریگ  میمصت  تساوخ و  زا  نوریب  ینعی  ینوریب  مازلا  فیلکت و  هنوگ  ره  زا  شیوخ و 

يارب یفاک  هن  مزال ، تخانش  تردق  زا  ناسنا  مود ، هاگدید  رد 
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دراد و رارق  ادخ )  ) ییاروام یتردـق  تیادـه  ریبدـت و  تحت  تسا ؛ یهلا  ییامنهار  دـنمزاین  رادروخرب و  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر 
هداهن وا  رایتخا  رد  ناربمایپ  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یتامازلا  فیلاکت و  ياراد  شیوخ ، تداعس  هب  ندیـسر  يارب 

.تسا هدش 

هب اجنیا  رد  ام  هک  دنا ، هتـشاد  تیمکاح  یناسنا  عماوج  رب  قلطم  ای  یبسن  تروص  هب  رـشب  خیرات  لوط  رد  هاگدید  ود  نیا  زا  کی  ره 
ناسنا  » ای مسیناموا »  » ناونع اب  مهدراهچ  نرق  دودح  زا  هک  میزادرپ  یم  تسخن  هاگدـید  تیمکاح  هریجنز  زا  هقلح  نیرخآ  یـسررب 
تحت ار  برغ  یبدا  یسایس و  يرکف -  ياه  بتکم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ریخا ، نورق  هژیو  هب  نرق ؛ شش  یط  تفای و  جاور  يرادم »

ار عوضوم  نیا  کنیا  .درک  بذـج  دوخ  هب  هاگآدوخان  ای  هناـهاگآ  زین  ار  ینامـسآ  ناـیدا  ناوریپ  زا  یخرب  و  داد ، رارق  دوخ  هرطیس 
.درک میهاوخ  نایب  نآ  هب  تبسن  ار  مالسا  هاگدید  هداد و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم 

مسیناموا روهظ  ياه  هنیمز 

: درک هراشا  صوصخ  نیا  رد  مهم  لماع  ود  هب  ناوت  یم  مسیناموا  شیادیپ  هنیمز و  دروم  رد 

اـسیلک بابرا  نورق و  نآ  رب  مکاح  يرکف  ماظن  دـیدش  قانتخا  راـشف و  تحت  هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص  یطـسو  نورق  ناـمز  رد   - 1
هنوـگ ره  ربارب  رد  اـسیلک  .دنتـشگ  یم  موـکحم  همکاـحم و  دـیاقع  شیتـفت  هاـگداد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  نادنمــشیدنا  .دـندوب 

ملاع روما  رد  ناطیش  تلاخد  هباثم  هب  یقیقحت  یملع و  راک  .تساخ  یم  رب  هلباقم  هب  ون  هشیدنا  ییافوکـش  دشر و  یملع و  يروآون 
.دش یم  یقلت  ناسنا  تیدوبع  یفانم  و 

ره دقاف  ار  دوخ  اسیلک ، تامیلعت  تحت  هک  دوب  ریذپ  ریثأت  لعفنم و  ًالماک  يدوجوم  نورق  نآ  رد  ناسنا 
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ياهورین زا  رپ  ار  نیمز  تفریذـپ و  یم  دوخرب  ار  هداعلا  قراخ  یعیبط و  قوف  ياـهورین  تیمکاـح  تسناد و  یم  هدارا  راـیتخا و  عون 
نانآ زا  ملاع  بیجع  هداـعلا و  قراـخ  ياـهراک  دـنراد و  تلاـخد  ناـسنا  تشونرـس  رد  هک  تسناد  یم  هداـعلا  قوف  سوفن  یحور و 

.دوش یم  رداص 

یم دوجو  هب  یتارطخ  شیارب  دـنرت و  کیدزن  ناـسنا  هب  ناـنآ  هک  دنتـشادنپ  یم  دنتـشاد و  خـسار  داـقتعا  شنایهاپـس  نیطایـش و  هب 
هلیـسو نیدب  دنتـشادن و  ینابرق  تاسدقم و  اسیلک و  اعد و  هب  ندرب  هانپ  زج  يا  هراچ  نانآ  ّرـش  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  اذـل  .دـنروآ 

(333) .دوبن یندش  عطق  سّدقم ، راثآ  هب  ناش  یگتسباو 

بهذـم و دـندومن و  یم  لامعا  ار  یتلادـع  یب  ضیعبت و  متـس و  عون  همه  ناش ، يرادـنید  ياعدا  مغر  یلع  اسیلک  نابابرا  یفرط  زا 
؛ یحیـسم تسردان  ياه  هزومآ  زا  یخرب  زین  .دـندوب و  هداد  رارق  يزودـنا  تورث  یبلط و  تردـق  يارب  يرازبا  ار  تاسدـقم  اسیلک و 

اسیلک میلاعت  لوقعمان  لیمحت  و  لقع ، ملع و  اب  تیحیـسم  هضراعم  و  تشهب ، شورف  دیرخ و  و  ناسنا ، نتـسناد  یتاذ  راکهانگ  دننام 
مور و زا  نتفرگ  وگلا  تیحیسم و  ینعی  نامز ؛ نآ  جیار  مکاح و  ماظن  زا  ینادرگیور  يارب  ار  هنیمز  یلقع ، یملع و  ياهدرواتسد  رب 

.تخاس مهارف  داد  یم  ار  تیمها  نیرتشیب  وا  ییالط  درخ  ناسنا و  هب  هک  میدق  نانوی 

یم دوخ  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  يّدج  عنام  ار  نید  دنتشاد و  طابترا  تردق  زکارم  اب  هک  اه  مسیناموا  زا  يرایـسب  رگید  يوس  زا   - 2
هیجوت ییارگدّدجت و  یـسایس و  تالوحت  ینالقع  نییبت  هب  نیـشیپ ، ياه  هورگ  یـشنم  رالاس  يارب  یّلح  هار  نتفای  روظنم  هب  دـندید ،

اه و شزرا  نید و  هب  هلمح  مسینردم ، تیعبس  هیجوت  ینوت ،» سیوید   » ریبعت هب  و  هتخادرپ ، نآ  یفنم  ضراوع 
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نید و لاجر  نید و  هب  تبسن  هعماج  تینهذ  بیرخت  هب  و  ( 334) .دنداد رارق  دوخ  تّمه  ههجو  ار  اسیلک  ماظن  ینید و  ياه  تسادـق 
.دنتشامگ تمه  عامتجا  تسایس و  زا  نید  ییادج  ترورض 

دش و تسایـس  عامتجا و  هنحـص  زا  نید  ینیـشن  بقع  هب  ّرجنم  شیوخ ، زا  تظفاحم  يارب  اسیلک  شالت  رانک  رد  هدش ، دای  لماع  ود 
.تشگ سیسأت  مسیناموا »  » مان هب  یبتکم  نآ  لباقم  رد 

مسیناموا ياهدمایپ 

مسیناموا ياهدمایپ 

ناسنا نتفرگ  رارق  رایعم  روحم و  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  یمـسیناموا  فلتخم  ياه  هلحن  كرتشم  رـصنع  هک  مسیناموا  حور  هرهوج و 
.تسا زیچ  همه  يارب 

.درک هراشا  اه  نآ  زا  هّفلؤم  راهچ  هب  ناوت  یم  میریگب  رظن  رد  ار  هرازگ  نیا  یقطنم  ياه  مازلتسا  اهدمایپ و  اه و  هّفلؤم  رگا  و 

ییارگ هبرجت  ییارگدرخ و   - 1

، یتسه دوخ ، تخانـش  رد  یناسنا  یلقع  لالقتـسا  ییاـفکدوخ و  هب  داـقتعا  ییارگ و  لـقع  مسیناـموا ، یـساسا  ياـه  هفلؤم  زا  یکی 
رـشب ینالقع  تردق  هجنپرـس  اب  هک  يزیچ  دندقتعم  یـسانش  تفرعم  دعب  رد  اه  مسیناموا  .تسا  نآ  هب  ندیـسر  هار  یعقاو و  تداعس 

، یحو ادـخ ، لیبق  زا  تعیبط ؛ ءاروام  دوجوم  هنوگ  ره  یتخانـش  یتسه  دـُعب  رد  لیلد  نیمه  هب  .درادـن و  دوجو  دـشابن ، فشک  لـباق 
زین یتخانـش  شزرا  دُعب  رد  .دنرادنپ و  یم  تابثا  لباق  ریغ  یتایعدـم  تسا -  حرطم  ینید  شنیب  رد  هک  هنوگ  نآ  ار -  داعم  زاجعا و 

هب ياهروتـسد  ربارب  رد  یـشبنج  مسیناموا ، .درک  نییعت  يرـشب  لقع  زا  دادمتـسا  اـب  دـیاب  ار  یقوقح  ياـه  شزرا  هک  دـنرواب  نیا  رب 
یعنام ار  نید  مسیناموا ، لیلد  نیمه  هب  و  دش ، یم  تفایرد  تیحیسم )  ) یحو نید و  قیرط  زا  هک  دوب  یتنس  یبتارم  هلسلس  حالطـصا 

ارگادـخ ياج  هب  ارگدوخ  يدوجوم  ناونع  هب  ناسنا  تلزنم  نأش و  زا  يا  هزاـت  تفاـیرد  ار  دوخ  رهوج  و  درک ، یم  یقلت  دوخ  يارب 
.تسا يرّکفت  نینچ  هدییاز  یگدز  ملع  ای  یتسرپ  ملع  .تسناد  یم 

یهاوخ يدازآ   - 2

اّما .دشاب  دازآ  دنک  یم  نییعت  شدوخ  يارب  دوخ  هچنآ  زج  دنب ، دیق و  ره  زا  دیاب  هدمآ و  ایند  هب  دازآ  ناسنا  دندقتعم : اه  تسیناموا 
زا هدـش  تفایرد  ياه  شزرا  زا  يا  هعومجم  ناونع  هب  ار  یقالخا  ینید و  ماکحا  ریـسا و  ار  ناـسنا  یطـسو  نورق  یـساسا  ياـهداهن 

دودرم تاعارملا » مزال  یهلا و  ياه  شزرا   » ناونع هب  ار  اه  شزرا  نیا  اه  تسیناموا  .دـنا  هدرک  مکاح  وا  رب  هک  دنتـسناد  یم  قوفام 
.دوبن راگزاس  یمدآ  لالقتسا  يدازآ و  اب  اریز  دنتسناد ؛ یم  ینتفریذپان  و 

ناسنا نیا  .دوش و  مکاح  شیوخ  تشونرس  رب  دوخ  دنک و  هبرجت  هعماج  تعیبط و  رد  ار  دوخ  يدازآ  دیاب  رشب  دنتفگ : یم  اه  نآ 
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.دوش نییعت  وا  يارب  قوفام  زا  یفیلکت  هک  نآ  هن  دنک  یم  نییعت  ار  شیوخ  قوقح  هک  تسا 

حماست لهاست و   - 3

موهفم رب  حرطم و  فلتخم  نایدا  تادـقتعم  نیب  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه  هلأـسم  يدـالیم  و 17  نرق 16  ینید  ياـه  گـنج  رثا  رد 
نیا رد  .تفرگ  رارق  حماست  لهاست و  هیحور  ریثأت  تحت  ًادیدش  مسیناموا  هب  رظان  یتنـس  ياه  شنیب  دـش و  دـیکأت  حـماست  لهاست و 

یتسیزمه رگیدـکی  رانک  رد  دـنناوت  یم  يرگید ، اـب  کـی  ره  ياـه  تواـفت  ظـفح  اـب  ناـیدا  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  حـماست  هاگدـید ،
ناسنا عون  ینید  تادقتعم  هک  تفرگ  یم  هیام  هشیدنا  نیا  زا  نیون  نایارگ  ناسنا  لهاست  حماست و  یلو  دنشاب ، هتشاد  زیمآ  تملاسم 

حلـص ناکما  دـنراد و  یـساسا  نیداینب و  تدـحو  تادـقتعم ، نیا  هیام  نورد  .تسین  ییارواـم  يرما  دریگ و  یم  هیاـم  يو  نورد  زا 
رد هک  دندرک  یم  دادملق  رشب  یفسلف  لقع  نامه  ار  حیسم  يادخ  ادخ ، زا  یناهج  نیا  يریسفت  اب  اه  تسیناموا  .دراد  دوجو  یناهج 

.تسا هدش  رت  هداس  بهذم  بلاق 

مزیرالوکس  - 4

، دننک یم  میـسقت  دحلم  نمؤم و  هب  ار  نارادم  ناسنا  دنوش و  یم  تفای  نید  ادخ و  هب  دقتعم  يدارفا  اه  تسیناموا  نایم  رد  دـنچ  ره 
تسا راگزاس  ًالماک  نید  راکنا  یسانشان و  ادخ  اب  مک  تسد  مینادن ، زیتس  نید  زیرگ و  نید  ار  مسیناموا  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  اّما 

ماگ هب  ماگ  اه  تسیناموا  هک  هدش  ببـس  ادخ  هب  تلاصا  ربارب  رد  ناسنا  هب  نداد  تلاصا  .دراد  نآ  زا  تیاکح  زین  مسیناموا  خیرات  و 
.دنوش هدنار  ینید  یب  ییادخ و  یب  مزیرالوکس و  يوس  هب 

یمسیناموا رّکفت  دقن 

یمسیناموا رّکفت  دقن 

: میزادرپ یم  اه  نآ  یسررب  هب  هک  دراد  یتالاکشا  یمسیناموا  هشیدنا  رّکفت و 

لمع هشیدنا و  ضقانت   - 1

يرـشب عماوج  رب  مسیناموا  تیمکاح  خیرات  نتم  لمع و  رد  هچنآ  يرکف و  شبنج  کی  ناونع  هب  مسیناموا  نایم  قیمع  هلـصاف  دوجو 
.دشاب یم  یمسیناموا  رّکفت  یساسا  ياهدقن  زا  یکی  هداد ، يور 

زا يرادم  ناسنا  نایعدم  هدرک و  دـیدج  نویفا  نیا  ینابرق  لمع  رد  ار  ناسنا  ناسنا ، ماقم  هب  نداهن  جرا  ياج  هب  یمـسیناموا  شبنج 
ناونع هب  هافر  يداش و  ناسنا و  يدازآ  یگدنز ، ّقح  هک  زاغآ  نامه  زا  .دـنا  هدرک  هدافتـسا  ءوس  شیوخ  عفانم  نیمأت  يارب  هژاو  نیا 

زا يدایز  هورگ  دوب و  ینوناق  اکیرمآ  رد  ناهایـس  یگدرب  دـعب ، نرق  کی  ات  دـمآ ، یم  ناـیم  هب  نخـس  یمـسیناموا  یناـسنا  یقوقح 
.دندش یم  بوکرس  نردم ، يرادم  ناسنا  مان  هب  هعماج  رد  اه  ناسنا 

نآ زا  ییاهر  يارب  دـنا و  هدرمـش  ناسنا  تراسا  یعون  ار  نآ  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هک  دوب  يوحن  هب  مسیناـموا  راوگاـن  ياهدـمایپ 
(335) .دندرک يزیر  همانرب 
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يرکف هناوتشپ  نادقف   - 2

نیهارب و وترپ  رد  هک  نآ  زا  شیب  اه  تسیناموا  .تسا  مسیناموا  فعض  هطقن  نیمود  نآ  ینابم  یمسیناموا و  تایعدم  ندوب  لیلد  یب 
، اسیلک تیمکاح  ربارب  رد  یفطاـع  یـساسحا و  تکرح  یعون  راـتفرگ  دـننک ، يریگ  هجیتن  دـندوب ، نآ  یعدـم  هک  ار  هچنآ  لـیالد ،

.دندوب هدش  یشنم  رالاس  هب  هژیو  یگتسبلد  ناتساب و  نانوی  مور و  ربارب  رد  یگتفیش  یگتخابلد و 

حرطم عفاـنم  ظـفح  تهج  رد  ار  اـه  نآ  هک  نآ  نمـض  اـه  مسیناـموا  يوس  زا  هدـش  حرطم  یّلک  میهاـفم  دروم  رد  ینوت » سیوـید  »
مادک لومـش  ناهج  نالک و  میهافم  نیا  تشپ  میـسرپب : دوخ  زا  هشیمه  هک  تسا  نآ  طایتحا  طرـش  : » دسیون یم  دناد  یم  ناگدننک 

(336 «.) تسا هتفهن  یّلحم  یصخش و  عفانم 

هداس ياه  لح  هار  یپ  رد  هکلب  دندوبن ، اه  هشیدنا  حالـصا  ناسنا و  ماقم  جرا و  يارب  يا  همانرب  هیهت  ددصرد  لک ، رد  اه  تسیناموا 
.دندوب نیشیپ  یعامتجا  ياه  هورگ  يرالاس  يارب  يرت 

هب
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راـکنا قـلطم و  ینادواـج و  قیاـقح  هنوـگ  ره  یفن  زیچ و  همه  يارب  ناـسنا  ندوـب  ساـیقم  روـحم و  رب  هـک  نارادـم  ناـسنا  یتـسار ،
ار یگرزب  تایعدم  نینچ  لیلد  مادک  هناوتـشپ  اب  دننک ، یم  دـیکأت  گرم  زا  سپ  ناهج  ادـخ و  هلمج  زا  یعیبط و  قوفام  تادوجوم 
ادخ و یفن  اه ، ناسنا  قلطم  يدازآ  یگداهناو و  رب  یلیلد  یتخانـش  تفرعم  دُعب  رد  هن  یتخانـش و  یتسه  دُعب  رد  هن  دـنا ؟ هدرک  هئارا 
رب یقوقح  یقالخا و  ياه  شزرا  يانتبا  رب  ینقتم  لیلد  یتخانـش  شزرا  دـُعب  رد  هن  دـنراد و  یحو  زا  يزاین  یب  نآ و  زا  یـشان  ماظن 

ياه لیلحت  اب  ار  یفـسلف  یلقع و  لئاسم  هنوگ  نیا  ناوت  یم  هن  و  تسا ، هدـش  هماقا  يرـشب  ياه  هشیدـنا  اهرادـنپ و  اهوزرآ ، لاـمآ ،
تلالد نآ  فالخ  رب  یبرجت  دهاوش  یلقن و  یلقع و  لیالد  هکلب  درک ، تابثا  ای  یفن  رادـم ، ناسنا  هفـسالف  زا  یخرب  یتخانـش  ناور 

.دراد

ییارگ يدام  ییارگ و  تعیبط   - 3

مه یعیبط و  يدوجوم  ار  ناسنا  اه  تسیناـموا  .دـنلئاق  ناـسنا  دروم  رد  ییارگ  تعیبط  یعون  هب  اـه  تسیناـموا  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا 
(337) .دنناد یم  يدادرارق  ًافرص  ار  ناسنا -  ریغ  هاوخ  ناسنا و  هاوخ  ناروناج -  يدنب  هدر  دننک و  یم  یفرعم  تاناویح  زارط 

رگید يوس  زا  برغ و  ناهج  داسف  يّدام و  تّذل  تلاصا  يراگنا و  دوس  فرط  کی  زا  ناسنا ، هب  تبـسن  شرگن  عون  نیا  ياهدمایپ 
.تسا ینادواج  تداعس  يونعم و  تالامک  لیاضف ، ییاروام ، یقوقح  یقالخا ، شزرا  هنوگ  ره  یفن 

يو ناهج  هن  دوش و  یم  هصالخ  یعیبط  يدام و  دـعب  رد  تسا و  تاـناویح  زارط  مه  ناـسنا  هن  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  دوخ  ياـج  رد 
دـهد و یم  لیکـشت  ار  وا  یعقاو  تیوـه  هک  تسا  يداـمریغ  یتحاـس  ياراد  وـس  کـی  زا  ناـسنا  .تسا  يداـم  ناـهج  نـیمه  ًاـفرص 

، تالامک
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روما رد  وا  یگدنز  دوش و  یمن  دوبان  گرم  اب  ناسنا  رگید ، يوس  زا  و  تسا ، نآ  نداد  دـشر  وترپ  رد  وا  یناسنا  تداعـس  لیاضف و 
.ددرگ یمن  هصالخ  يدام 

نانچ .تسا  ترخآ  ناهج  رد  مدرم  يارب  نآ  لماک  یّلجت  هک  تسوا  ندـش  هنوگادـخ  ادـخ و  هب  ندـش  کیدزن  رد  وا  ییاهن  لامک 
، تسین ناسنا  ياهوزرآ  لامآ و  اهرادنپ و  لوصحم  یضرف و  دوجو  کی  ًافرص  ادخ  هدیسر ، تابثا  هب  یسانش  یتسه  ثحابم  رد  هک 
وا هب  هتفرگ و  تأـشن  وا  زا  یتـسه  ناـهج  همه  تسا ؛ اـه  شزرا  هاگتـساخ  یتـسه و  روحم  هک  تسا  ینیع  یقیقح و  يدوـجو  هکلب 

.دراد رارق  وا  یعیرشت  ینیوکت و  یهدنامزاس  ریبدت و  تحت  تسا و  هتسباو 

لقع هب  شرگن  رد  لداعت   - 4

.تسا ینوریب  تجح  ناوـنع  هب  یهلا  ياـیبنا  راـنک  رد  ادـخ  ینورد  تجح  تاـیاور ، ریبـعت  هـب  یهلا و  یتـبهوم  يزرودرخ ، لـقع و 
دقن رد  هچنآ  .تسناد  يزرودرخ  لقع و  هب  نداد  تیمها  اب  تفلاخم  يانعم  هب  ناوت  یمن  ار  مسیناموا  اب  تفلاخم  هنوگ  ره  نیاربانب ،

نومنهر ادـخ  هب  ار  ناسنا  لـقع ، نید ، رظنم  رد  .تسا  لـقع  هب  نداد  تیمها  رد  طارفا  دوش ، یم  حرطم  صوصخ  نیا  رد  مسیناـموا 
.دزاس یم 

ادخ نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  لقع  ( » 338 (؛» نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  لقعلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دیآ یم  تسد  هب  تشهب  دوش و  یم  تدابع 

زا رادقم  نیا  یلو  تسا ، یبای  تسد  لباق  یهلا  ترطف  لقع و  کمک  اب  یقوقح ، یقالخا و  ياه  شزرا  لوصا  زین  اه  شزرا  دُعب  رد 
یم تیافک  يو  یعقاو  تداعـس  هب  ناسنا  یبای  تسد  يارب  هن  تسا و  یمـسیناموا  ییارگدرف  مزلتـسم  هن  لقع  يدنمناوت  ییامنهار و 

ناسنا و ياه  يدنمزاین  نیمأت  مهبم  یّلک و  لوصا  دهن  یم  رایتخا  رد  لقع  ار  هچنآ  .دنک 
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ندیسر يارب  اّما  تسوا ، ياهدادعتـسا  ياضرا  يزاسافوکـش و  ناسنا و  یلاعتم  ياه  شزرا  يدازآ ، دارفا ، قوقح  تلادع و  تیاعر 
رود يرـشب  لقع  سرریت  زا  هک  يرما  .دوش  هتخانـش  دیاب  نآ  دراوم  قیداصم و  هدـش و  دای  روما  دودـح  نازیم و  یعقاو ، تداعـس  هب 

.تسا

هتخیسگ نانع  يدازآ   - 5

دیاقع لوصا و  یفـسلف ، هتـسب  ياه  ماظن  یناسنا ، ياه  شزرا  زا  يراد  بناج  هک  دـندوب  دـقتعم  اه  تسیناموا  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ 
دنک هبرجت  هعماج  تعیبط و  رد  ار  يدازآ  دوخ  دیاب  ناسنا  و  ( 339 ،) تساوران یناسنا  ياه  شزرا  رد  یعازتنا  ياه  لالدتسا  ینید و 

.تسا رادروخرب  لماک  تیحالص  زا  تسه ، هک  هچنآ  دروم  رد  دوبهب  رییغت و  داجیا  ون و  یناهج  نتخاس  يارب  و 

یعقاو ياهزاین  قوقح و  هدننک  نیمأت  ناسنا و  ییافوکش  ياه  هنیمز  هدنروآ  مهارف  هک  نآ  ياج  هب  هتخیـسگ ، راسفا  يدازآ  عون  نیا 
.دروآرد مسیزان  مسیشاف و  زا  رس  و  دش ، وا  یقیقح  ياه  شزرا  قوقح و  نتفرگ  هدیدان  ناسنا و  رب  متس  يارب  يرازبا  دشاب ، وا 

یناسنا يدازآ  رگا  هک  دناسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  تسا ، وا  یتشرس  لیصا و  ياه  لیم  زا  هک  ناسنا  یتسود  دوخ  رد  لّمأت  یکدنا 
یتسود و دوخ  هب  لیم  هرطیـس  تحت  موکحم و  وا  درخ  لقع و  دوشن ، راهم  یقوقح  یقـالخا و  ياـه  شزرا  ینید و  میلاـعت  وترپ  رد 
ار نارگید  شیوخ و  طوقـس  هنیمز  یحو ، زا  يادج  ِناسنا  .دنز  یم  تسد  یتیانج  ره  هب  دریگ و  یم  رارق  یناویح  تسپ  لایما  رگید 

یم یهابت  داسف و  هب  زین  ار  دوخ  ییاـیند  یگدـنز  يدـبا ، تداعـس  زا  نارگید  دوخ و  نتخاـس  مورحم  زا  هتـشذگ  دـنک و  یم  مهارف 
.دناشک

؛} ِْربَّصلِاب اْوَصاوَتَو    ّ ِقَْحلِاب اْوَصاوَتَو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
دنگوس رصع  هب  ( » 340)
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هدرک و شرافـس  قح  هب  ار  رگیدـکی  و  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  رگم  دـننایز  رد  همه  اـه  ناـسنا  هک 
« .دندومن هیصوت  تماقتسا  ییابیکش و  هب  ار  رگیدکی 

، ینامسآ نایدا  مالسا و  رد  یلو  دریگب ، هدیدان  ار  ینید  تادقتعم  ياهزرم  دح و  دناوت  یم  اه  ناسنا  يدازآ  یمـسیناموا ، شنیب  رد 
.دنراد هیاعرلا  مزال  میرح  زین  تاسدقم  تادقتعم و  اه ، ناسنا  قوقح  میرح  رب  نوزفا 

لهاست حماست و   - 6

هب عوجر  یطـسو و  نورق  رد  مکاح  گنهرف  اب  هزرابم  لبنـس  ار  نآ  دننک و  یم  يرادبناج  قلطم  لهاست  حماست و  زا  نارادم ، ناسنا 
.دنناد یم  ناسنا  هب  نداهن  جرا  يدازآ و  ياضتقم  میدق و  نانوی  مور و 

هعومجم رب  دـیکأت  دنتـسه ، یتفرعم  تیکاّکـش  تیبـسن و  راـچد  دـنناد و  یم  رـشب  رکف  تسد و  هتخاـس  ار  اـه  شزرا  همه  هک  ناـنآ 
.دننک یم  یقلت  لوقعم  ریغ  يرما  ار  نآ  زا  عافد  تیمکاح و  شریذپ ، ترورض  اه و  شنیب  اه و  شزرا  زا  یصاخ 

کی زا  .تسا  داضتم  هکلب  راگزاسان  فلتخم  تاهج  زا  یّلک  هب  هدـمآ  مالـسا  هژیو  هب  ینامـسآ  نایدا  میلاعت  رد  هچنآ  اب  شرگن  نیا 
، ینید شنیب  رد  اریز  تسین ؛ راگزاس  ینید  شنیب  اب  اه ، تفرعم  اه و  شزرا  تیبسن  ندوب و  يرـشب  ینعی  لهاست  حماست و  ینابم  وس 

رگید يوس  زا  .تسا و  رادروخرب  ینیقی  یتفرعم  هناوتـشپ  قالطا و  زا  اه  شزرا  نیا  و  ناسنا ، هن  تسا  دـنوادخ  اـه  شزرا  هاگتـساخ 
رد .دراد و  ریذـپان  یتـشآ  یعـضوم  داـحلا  رفک و  لـباقم  رد  دریذـپ و  یمن  ار  اـه  نآ  ناوریپ  نید و  ره  دروم  رد  لـهاست  حـماست و 

هبوچراچ رد  هتبلا  .دراد  دوجو  یـصاخ  بوچراچ  زرم و  ّدـح و  ياراد  یمالـسا  يارادـم  زین  ینامـسآ  نایدا  رگید  ناوریپ  صوصخ 
ناوریپ اب  يارادم  رب  اهنت  هن  مالسا  تارّرقم ، نیا 
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متـس و تحت  دنب و  رد  ياه  ناسنا  يدازآ  يارب  شالت  دـیامن و  یم  هیـصوت  زین  نانآ  هب  ندرک  یکین  هب  هکلب  دـنک  یم  دـیکأت  نایدا 
.دیآ یم  رامش  هب  یناملسم  ناشن  ناناملسم و  فیاظو  زا  زین  دنناوخ  یم  ارف  یهاوخداد  هب  ار  ناناملسم  هک  یناسک  یسردایرف 

یمسیناموا رکفت  زا  برغ  هفسالف  يریذپریثأت 

شالت دوخ  یفـسلف  رکفت  رد  هتفرگ و  رارق  تضهن  نیا  ناوارف  ریثأت  تحت  دنا  هدمآ  یمـسیناموا  تضهن  زا  سپ  هک  یگرزب  هفـسالف 
.دنهد رارق  ادخ  ضرع  رد  ار  وا  درخ  لقع و  هتسناد و  روحم  ار  ناسنا  هدومن و  هیکت  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  شزرا و  رب  ات  دنا  هدرک 

« متـسه سپ  مشیدـنا  یم  نم   » شفورعم هلمج  اب  هک  دوب  تراـکد » هنر   » داـهن اـنب  ار  رکفت  نیا  مهدزناـش  نرق  رد  هک  یفوسلیف  نیلوا 
تابثا هب  نم ،»  » تابثا اب  داد و  رارق  أدبم  ار  ناسنا  شا  هلمج  نیا  اب  وا  .دروآرد  رکفت  هفـسلف و  کی  تروص  هب  ار  یمـسیناموا  شنیب 

افکدوخ تاذ و  هب  مئاق  یتروص  هب  ار  ناسنا  تسناد و  یمدآ  هشیدنا  هب  مئاق  زین  ار  دنوادخ  یتح  هلیـسو  نیا  هب  تخادرپ و  دـنوادخ 
یم رامش  هب  یمـسیناموا  هشیدنا  يوق  ياه  هرهچ  زا  تراکد  زا  دعب  هک  یفوسلیف  نیمود  ( 341) .دومن یفرعم  تفرعم  أدبم  ناونع  هب 

رب ناسنا  رکف  هک  دوب  دـقتعم  یمدآ ، رب  نید  تیراّهق  ندرک  موکحم  ناسنا و  نداد  رارق  روحم  اب  زین  وا  .تسا  ازونیپسا » خوراـب   » دور
لقع هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یمدآ  رکف  یبای  تسد  عنام  دـنک و  یم  رایتخا  بلـس  ناسنا  زا  ینید  تاماهلا  دراد و  هطاحا  دوجو  ملاـع 

(342) .تسه زین  تیاهن  یب  روما  رب  طیحم  یتح  یمدآ 

رد هک  دوب  تناک » لئوناما   » داـهن اـنب  ار  شا  هفـسلف  مسیناـموا ، زا  يریذـپریثأت  اـب  هک  یفوسلیف  نیموس  یمـسیناموا ، رکفت  موادـت  رد 
شروحم ناسنا  شنیب 
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، دنک ادیپ  ماظتنا  ایـشا ، قباطم  ناسنا ، فراعم  مولع و  هک  نیا  ياج  هب  تسا و  تفرعم  ییاسانـش  هژوس  عوضوم و  ناسنا  دـش  دـقتعم 
(343) .دنوش میظنت  ناسنا  تفرعم  قباطم  دیاب  ایشا 

رمالا سفن  هب  ییاسانـش  لـمع  رد  هک  تسا  یمدآ  .تسا  روصلا  بهاو  وا  دـهد و  یم  اـنعم  ملاـع  هب  هک  تسا  ناـسنا  دـیوگ : یم  وا 
نیناوق زا  یعباـت  ناـهج  ینعی  میـشیدنا ؛ یم  ار  نآ  هک  تسا  دوجوم  هزادـنا  نآ  ناـسنا  يارب  ناـهج  وا  رّکفت  رد  .دـهد  یم  تروـص 

.تسام هشیدنا 

مینیب یم  رتراس » لپ  ناژ   » رد شّداح  تروص  هب  ار  يروحم  ناسنا  رکفت  زراب  هنومن  مسیناموا ، زا  برغ  هفسالف  يریذپریثأت  همادا  رد 
ره وا  رظن  زا  .دوش  یم  ناسنا  ندـش  ادـخ  ای  یناسنا  ادـخ  هب  دـقتعم  دـنک و  یم  یفرعم  يزکرم  ادـخ  ياـج  هب  ار  يزکرم  ناـسنا  هک 
ماگ ار  دوخ  ات  تسا  دازآ  ناسنا  هجیتن  رد  درادـن ، دوجو  یناسنا  كرتشم  تعیبط  چـیه  تسا و  لماک  قلطم و  هناگی و  اتکی ، يدرف ،

(344) .دوش یم  یلاعتم  تیعجرم  ره  رکنم  عبطلاب  دریگ و  یم  ار  يو  ياج  درخ  دزاسب و  ماگ  هب 

یگناگیب دوخ  زا  مالسا و 

یگناگیب دوخ  زا  مالسا و 

.تفرگ رارق  هجوت  دروم  رتشیب  اسیلک  ماظن  زا  دعب  نورق  رد  هک  تسا  یگناگیب  دوخ  زا  هلأسم  مسیناموا ، ياه  هیام  نورد  زا  یکی 

دوکر و هب  ار  نآ  ای  دشخبب  یلاعت  دزاس ، نوگرگد  ار  دوخ  یعقاو  تیوه  دـناوت  یم  هک  تسا  ناسنا  اهنت  ناهج ، تادوجوم  نایم  رد 
يروضح هناهاگآ  ملع  اـب  ار  یناـسنا  حور  ینعی  شیوخ ؛ یعقاو  تیوه  دـناوت  یم  هک  تسا  ناـسنا  طـقف  نینچمه  .دـناشکب  طوقس 

.دوش هناگیب  نآ  زا  دنک و  شومارف  ار  دوخ  دوش و  لفاغ  دوخ  زا  ای  دبایب ،

هجوت دروم  یناسنا  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  رد  هک  تسا  یتخانش  ناسنا  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  دوخ ، زا  ناسنا  یگناگیب 
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.تسا هتفرگ  رارق 

یگناگیب دوخ  زا  موهفم 

ّدـض یفنم و  یـشزرا  راب  اب  ییانعم  ًابلاغ  یلو  هتـشاد ، تبثم  یـشزرا  راب  اب  یموهفم  هاـگ  خـیرات ، لوط  رد  یگناـگیب » دوخ  زا   » هژاو
رد هزورما  هچنآ  .تسا  هدرک  ادیپ  رالوکس  یموهفم  سه »  » و خابرئوف » «، » رواب  » ینعی لگه »  » ناوریپ تسد  هب  .تسا و  هتشاد  شزرا 
هب ینافرع  يونعم و  لفاحم  رد  ناونع  نیا  هچرگ  تسا ، نآ  یفنم  دربراک  تسا ، رظن  ّدـم  اجنیا  رد  حرطم و  یگنهرف  یملع و  لفاحم 

.تسا هتفرگ  دوخ  هب  یقیقح  یشزرا و  راب  تهج  نیا  زا  هدمآ و  ندش  لصا  قح و  هب  نتشذگ و  دوخ  زا  يانعم 

رـشب یگناـگیب  دوخ  زا  بجوم  ار  نید  هس ، ره  هک  تسا  نآ  یگناـگیب  دوخ  زا  نید و  هطبار  هنیمز  رد  رّکفتم  هس  نیا  كرتـشم  هجو 
مکاح يرـشب  هشیدنا  رب  نید  ات  دراذـگ و  رانک  ار  نید  هک  دـبای  یم  زاب  ار  شیوخ  نتـشیوخ  ینامز  رـشب  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم 

رد نآرق  مالـسا و  هژیو  هب  ینامـسآ ، نایدا  شنیب  لباقم  هطقن  ًاـقیقد  نخـس ، نیا  .تسا  یمدآ  ریگ  ناـبیرگ  یگناـگیب  دوخ  زا  تسا 
.تسا یگناگیب  دوخ  زا  هلأسم 

یگناگیب دوخ  زا  هلأسم  نآرق و 

وا تیوه  تقیقح و  ناسنا و  هب  تبـسن  فلتخم  ياه  بتکم  رد  هک  دراد  يریوصت  هب  ماـت  یگتـسب  یگناـگیب » دوخ  زا   » هلأـسم حرط 
.دوش یم  هئارا 

، ناسنا و  ددرگ ، یمزاب  وا  يوس  هب  هتفرگ و  تأشن  ادخ  زا  هک  دهد  یم  لیکشت  وا  هنادواج  حور  ار  ناسنا  تقیقح  ینآرق ، شنیب  رد 
، ناسنا تسرد  قیقد و  تخانـش  یناـسنا ، شنیب  رد  .دراد  ({ 345) َنوُعِجار ِهَیلِإ  اـّنِإَو    ِ ِهَّلل اـّنِإ  ییوا { » يوـس  هب   » و ییوا » زا   » تیوـه

، ادخ زا  وا  ندرک  ادج  ندیرب و  .تسادخ  هب  طبر  نیع  ناسنا  یتسه  .تسین  رّسیم  ادخ  اب  وا  هطبار  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
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هدـش عقاو  راکنا  ای  تلفغ  دروم  یهلا  ریغ  ياه  بتکم  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  درب ، یم  ورف  ماـهبا  هدرپ  رد  ار  شا  یعقاو  تیوه 
.تسا

یم انب  ار  نآ  ایند  نیا  رد  دوخ  نامیا  اب  هارمه  هناصلخم و  شالت  اب  هک  تسا  ترخآ  يارس  رد  ناسنا  یعقاو  یگدنز  رگید ، يوس  زا 
.داد رارق  هجوت  دروم  دیاب  بوچراچ  نیا  رد  ار  نآرق  هاگدید  زا  یگناگیب  دوخ  زا  هلأسم  نیاربانب ، .دهن 

یگدـنز بوچراچ  رد  يو  يونعم  ياهزاین  ًانایحا  يدام و  ياـهزاین  ییاـیند و  یگدـنز  رد  ار  يو  یگدـنز  ناـسنا و  ناـیارگ ، هداـم 
.دنا هتسیرگن  رظنم  نیا  زا  هلأسم  داعبا  همه  هب  هدرک و  هصالخ  ییایند 

ياوه ناطیـش و  زا  يوریپ  یتسرپ ، تب  هداد و  رادشه  ادخ ، ریغ  هب  ناسنا  یگدرپسرـس  دوخ و  زا  تلفغ  دروم  رد  اهراب  دـیجم  نآرق 
اهراب و زین  نآ  دروم  رد  رادـشه  ناسنا و  رب  ناطیـش  هطلـس  .تسا  هدرک  شهوکن  ار  ناگرزب  ناکاین و  زا  هناروکروک  دـیلقت  سفن و 

دوخ زا  ناسنا  دوش  یم  رگم  .تسا  هدش  دـیکأت  نج  سنا و  نیطایـش  هسوسو  رثا  رد  ناسنا  فارحنا  رطخ  هب  حرطم و  نآرق  رد  اهراب 
!؟ دشورفب ار  دوخ  هک  نآ  ای  دنک  شومارف  ار  دوخ  دوش و  لفاغ 

ار ادخ  هک  دیـشابن  نانآ  دـننامه  ( » 346 (؛  ْمُهَـسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَتـالَو  دـیامرف { : یم  هراـب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
« .درک یشومارف  راچد  ناشدوخ  هب  تبسن  ار  نانآ  مه  ادخ  دندرک و  شومارف 

« .تسا يزیچ  دب  دنتخورف ، نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ  ( » 347 (؛  ْمُهَسُْفنَأ ِِهب  اْوَرَتْشا  امَْسِئب  دیامرف { : یم  رگید  ییاج  رد  و 

« .دنروآ یمن  نامیا  نانآ  سپ  دندش ، ینایزدوخ  راچد  هک  نانآ  ( » 348 (؛  َنُونِمْؤیال ْمُهَف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلَا  دیامرف { : یم  زین  و 

میریگب رظن  رد  ار  ناسنا  یقیقح  ِدوخ  رگا 
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اه ناسنا  زا  يرایـسب  .دـبای  یم  موهفم  انعم و  دوخ  رهاظ  نامه  اب  ریباعت  نیا  مینک ، رظن  تاـیآ  نیا  هب  یگناـگیب » دوخ  زا   » هیواز زا  و 
دوخ زا  راتفرگ  هتفاین و  ار  دوخ  دـنکن  تکرح  ادـخ  يوس  هب  ات  ناسنا  .دـنا  هدـش  لفاغ  نآ  زا  ای  هدرک  شومارف  ار  ناش  یقیقح  ِدوخ 

.تسا یگناگیب 

یگناگیب دوخ  زا  ییاهدومن 

یگناگیب دوخ  زا  ییاهدومن 

: میزادرپ یم  یگناگیب  دوخ  زا  ياهدومن  زا  یخرب  یسررب  هب  تمسق  نیا  رد 

يرگید هب  نداد  تلاصا   - 1

صیخـشت اهدرد ، ساسحا  اه ، یبایزرا  رد  دـهد و  یم  يرگید  هب  ار  تلاصا  دوخ ، نوؤش  یخرب  اـی  ماـمت  رد  هناـگیب  دوخ  زا  ِناـسنا 
.دجنـس یم  وا  ساسا  رب  ار  دوخ  روما  دـهد و  یم  رارق  لصا  ار  يرگید  اه ، لآ  هدـیا  اهزاین و  اه ، لح  هار  تالکـشم و  اـه ، ناـمرد 

َنِم ُناطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتی  يِذَّلا  ُموُقی  امَک  ّاِلا  َنُوموُقیال  ابِّرلا  َنُولُکْأی  َنیِذَّلَا  دـیامرف { : یم  راوخابر  ياه  ناـسنا  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
رگم دننک  یمن  يراک  هب  مادقا  دنزیخ =[  یمن  رب  دـنروخ ، یم  ابر  هک  نانآ  ( » 349 (؛} ...ابِّرلا ُْلثِم  ُعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ    ّ ِسَْملا
تلاح نیا  دنز ؛] یم  مه  رب  ار  وا  لداعت  و   ] دنک یم  هتفشآ  ندناسر  بیسآ  و   ] سامت رثا  رد  ار  وا  ناطیش  هک  یـسک  نتـساخرب  دننام 

« .تسابر دننام  شورف  دیرخ و  انامه  دنتفگ : ناراوخ  ابر  هک  تسور  نآ  زا 

، داعبا عورف و  لئاسم و  همه  رد  تسا و  لئاق  تلاصا  مه  يرگید  نوؤش  يارب  دهد ، یم  تلاصا  يرگید  هب  هک  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا 
ار ناسنا  وا  .تسابر  دننام  مه  شورف  دـیرخ و  تسا و  يراوخابر  اب  تلاصا  راوخابر  ِناسنا  دـید  زا  .دـهد  یم  يرگید  هب  ار  تلاصا 

قادـصم يراوخابر  دوش و  یم  رت  کیدزن  فدـه  هب  رت و  لـماک  دـشاب ، رتشیب  اـیند  زا  شا  يدـنم  هرهب  هچ  ره  هک  هتـشادنپ  یناویح 
.تسا يدنم  هرهب  نیا  لماک 

یحور لداعت  ندروخ  مه  رب   - 2

: دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  لداعت  لیلد  ود  هب  داهن ، يرگید  تسد  رد  ار  شیوخ  رایتخا  نانع  دش و  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا  رگا 

.دوش یم  لداعت  مدع  راچد  تسین ، راگزاس  وا  يدوجو  راتخاس  ياضتقم  اب  نوچ  يرگید  نآ  ياه  تکرح  هک ، نآ  تسخن  فلا )

تساوخ ددعتم ، دارفا  ای  فلتخم  تادوجوم  نیا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  یعّونتم  ددعتم و  ياهدوجوم  يرگید ، نآ  هک ، نآ  رگید  و  ب )
دنراد و یفلتخم  مک  تسد  داضتم و  ياه 
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ٌبابْرَاَء دـیامرف { : یم  دـناد ، یم  هناگیب  دوخ  زا  ار  كرـشم  ناسنا  هک  میرک  نآرق  .دـننز  یم  مه  رب  ار  هناگیب  دوخ  زا  ِناسنا  لداـعت 
« .همه رب  هریچ  هناگی  يادخ  ای  دنرتهب  هدنکارپ  نادنوادخ  ایآ  ( » 350 (؛} ُراّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌریَخ  َنُوقِّرَفَتُم 

هدز یلثم  دنوادخ  ( » 351 (؛} ًالَثَم ِنایِوَتْسی  ْلَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَس  ًالُجَرَو  َنوُسِکاشَتُم  ُءآکَرُش  ِهِیف  ًالُجَر  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  دیامرف { : یم  زین  و 
لثَم رد  ود  نیا  اـیآ  .دـشاب  درم  کـی  نآ  زا  هک  يدرم  دنـشاب و  کیرـش  وا  رد  راـگزاسان  وخدـب و  هجاوـخ   ] دـنچ هک  يدرم  تسا :

»؟ دنربارب

تسا میقتـسم  هار  هک  دیحوت  هار  زج  هب   ] رگید ياه  هار  لابند  هب  ( » 352 (؛  ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَتال  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دزاس هدنکارپ  ادج و  ادخ  هار  زا  امش  هک  دیورن 

تسین و رادروخرب  لداعت  زا  هک  هتـسناد  عورـصم  ناسنا  نانوچ  ار  راوخابر  ناسنا  راتفر  تشذگ -  هک  هنوگ  نآ  زین -  ( 353) ابر هیآ 
.دناد یم  وا  رکف  تماقتسا  یحور و  لداعت  مدع  لولعم  ار  وا  راتفر  رد  لداعت  مدع 

يرایعم یب  یفده و  یب   - 3

یم فصو  هنوگ  نیا  دـنا ، هناگیب  دوخ  زا  یعمج  هک  ناـقفانم  نآرق ، هاگدـید  زا  .دوش  یم  یفدـه  یب  راـچد  هناـگیب  دوخ  زا  ناـسنا 
ادـخ ریغ  ادـخ و  نیب  ( » 354 (؛} ًـالِیبَس َُهل  َدِـجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللْـضی  ْنَمَو  ِءـآلُؤه  یلِإ  ـالَو  ِءـآلُؤه  یلِإ  ـال  َکـِلذ  َنَیب  َنِیبَذـْبَذُم  دـنوش { :
یهار شیارب  دـنک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  هک  ره  دنتـسین و  لد  کی  وس و  کی   ] نارفاک هورگ  اب  هن  ناـنمؤم و  هورگ  اـب  هن  .دـننادرگرس 

« .یباین

تیعضو رییغت  رب  تردق  یگدامآ و  مدع   - 4

شا یلعف  تیعـضو  نتـشادنپ  بولطم  رثا  رد  ای  تسا ، لفاغ  شا  یعقاو  ِدوخ  زا  هتـشادنپ و  يرگید  ار  دوخ  هک  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا 
تیعـضو دوخ و  زا  تلفغ  لـیلد  هب  اـی  دـنک ، یم  تمواـقم  نآ  ربارب  رد  تسین و  شیوـخ  تیعـضو  رد  رییغت  هنوـگ  چـیه  هب  رـضاح 

.درادن تیعضو  رییغت  رب  تردق  هجیتن ، رد  تسین و  تیعضو  ِرییغت  هشیدنا  رد  بولطم ،

نوچ سپ  ( » 355 (؛  ِْملِْعلا َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَئاج  اّمَلَف  دیامرف { : یم  ناقفانم  نارفاک و  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
« .دندرک شوخلد  دوب  نانآ  دزن  هک  یشناد  كدنا   ] هب دندمآ  ناش  يوس  هب   ] نشور لیلد  اب  ناش  راگدنوادخ ]  ] ناگداتسرف

ِیفَو ُهوُهَقْفی  ْنَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  ّانِإ  ُهادی  ْتَمَّدَـقام  یِـسَنَو  اْهنَع  َضَرْعَأَف  ِّهِبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَا  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
تاـیآ هـب  هـک  تـسا  نآ  زا  رتراــک  متــس  یــسک  هـچ  و  ( » 356 (؛} ًادـَبَأ ًاذِإ  اوُدـَـتْهی  ْنَـلَف  يدـُْـهلا  َیلِإ  ْمُهُعْدـَـت  ْنِإَو  ًاْرقَو  ْمِِـهنآذآ 

رب ام  هک  یتسار  هب  .دنک  شومارف  هداد  ماجنا  تشز  ياهراک  زا   ] ار هچنآ  دنادرگ و  يور  نآ  زا  سپ ، دوش ، هداد  دنپ  شراگدنوادخ 
رگا و  دنونشن ] ار  نآ  ات   ] میداهن ینیگنس  ناشیاه  شوگ  رد  دنباینرد و  ار  نآرق  نآ =[  ات  میداهن  ییاه  ششوپ  ناشیاه  لد 
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« .دنوشن تیاده  زگره  یناوخب ، ادخ  دومنهر  تسار و  هار  هب  ار  نانآ 

.تسا هدش  حرطم  یگناگیبدوخ  زا  يدومن  ناونع  هب  رییغت ، رب  تردق  مدع  تیعضو و  حالصا  یناوتان  زین  هیآ  نیا  رد 

تایّدام هّدام و  تلاصا   - 5

هک تسا  یعیبط  تشادنپ ، يرگید  ار  دوخ  ناسنا  رگا  یلو  دهد ؛ یم  لیکـشت  وا  یناویح  ارف  یناحور و  دـُعب  ار  ناسنا  یعقاو  تیوه 
یعقاو ِدوخ  ياج  هب  ار  تیناویح  هراومه  هناگیب  دوخ  زا  ياـه  ناـسنا  نآرق ، ناـیب  هب  .درادـنپ  یم  دوخ  تیوه  ار  يرگید  نآ  تیوه 

مسج و نیمه  تسه ، هچ  ره  هک  دوـش  یم  هتـشادنپ  نینچ  رگید  تسـشن  تیناـسنا  ياـج  هب  تیناوـیح  نوـچ  دـنناشن و  یم  شیوـخ 
رد .تسین  يّدام  ناهج  زج  يزیچ  زین  يو  ناهج  .یناویح و  زیارغ  يّدام و  مسج  نیمه  زج  تسین  يزیچ  ناسنا  .تسا  يّدام  تامّعنت 

« .دشاب راک  رد  تمایق  منک  یمن  نامگ  ( » 357 (؛} ًهَِمئاق َهَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  دیوگ { : یم  هتخاب  دوخ  زا  ِناسنا  یطیارش  نینچ 

میریم و یم  هک  تسین  ایند  نیمه  زج  یگدنز  ( » 358 (؛} ُرْهَّدلا َّالِإ  انُِکلْهی  امَو  ییَْحنَو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  ّالِإ  یِه  ام  دیوگ { : یم  وا 
« .دنک یمن  كاله  ار  ام  راگزور  زج  يزیچ  میوش و  یم  هدنز 

َنوُعَّتَمَتی اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  دوش { : یم  ییاـیند  ذـیاذل  زا  يدـنم  هرهب  یناویح و  ياـهزاین  زین  ناـسنا  نیا  ياـهزاین  یـشنیب ، نینچ  رثا  رد 
اذل و  .دنریگ » یم  هرهب  ییایند  ذیاذل  زا  دنروخ و  یم  نایاپراچ  دـننامه  دـندش ، رفاک  هک  نانآ  ( » 359 (؛  َماْعنَألا ُلُکْأَت  امَک  َنُولُکْأیَو 

« .دنک انحرف  ایند  یگدنز  هب  و  ( » 360 (؛} اْینُّدلا ِهایَْحلِاب  اوُحِرَفَو  دندونشخ { : ایند  یگدنز  هب 

رش هک  یماگنه  ( » 361 (؛} ًاعوزج ّرشلا  هّسم  اذا  تسا { : یبات  یب  بجوم  مهم و  رایـسب  یکدنا ، یمـسج  يرامیب  یناسنا  نینچ  يارب 
ِبَُنن ْمُُکئّ ْلَه  ُْلق  دنرادنپ { : یم  بوخ  ار  یحور  ياه  يرامیب  زا  یهوک  نانآ  .تسا » بات  یب  دسر  وا  هب 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


نایز زا  ار  امـش  اـیآ  وگب : ( » 362 (؛} ًاْعنُص َنُونِـسْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحی  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلَا  ًالامْعَأ *  َنیِرَـسْخَْألِاب 
هک دننک  یم  نامگ  دوخ  تسا و  هتفر  رده  هب  و   ] هدش مگ  ایند  یگدنز  رد  نانآ  شـشوک  هک  یناسک  میزاس ؟ هاگآ  مدرم  نیرتراک 

« .دننک یم  راتفر  بوخ 

حور لقع و  زا  يریگ  هرهب  مدع   - 6

ار دوخ  دوش و  یم  وا  میلـست  درادنپ و  یم  دوخ  ار  يرگید  دوجوم  ای  ناویح و  ناطیـش ، دوش ، یم  یگناگیبدوخ  زا  راچد  هک  یـسک 
ياه هار  هدرک و  رهم  ار  دوخ  یناسنا  یحور  ینالقع و  تخانـش  ياـهرازبا  هجیتن  رد  .دـنک  یم  هصـالخ  نآ  تاّذـل  اـیند و  نیمه  رد 
َهَّللا َّنَأَو  ِهَرِخْألا  یَلَع  اْینُّدلا  َهویَْحلااوُّبَحَتْـسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  : } دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  ددـنب ، یم  دوخ  رب  ار  تقیقح  تخانش 
نانآ اریز  ( » 363 (؛  َنُوِلفاَْـغلا ُمُه  َکـِئلوُأَو  ْمِهِراَْـصبَأَو  ْمِهِعْمَـسَو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  َنیِِرفاـْکلا *  َمْوَْقلا  يِدـْهی  ـال 

اه شوگ  اه و  لد  رب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  .دنک  یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  دندیزگرب و  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز 
« .دننالفاغ دوخ ، نانآ  هداهن و  رهم  ناشیاه  مشچ  و 

هجیتن همه  اه  نیا  دوش و  یم  لصاح  ریسم  نآ  رد  تکرح  یناویح و  یگدنز  باختنا  اب  نداهن ، نامشچ  شوگ و  بلق و  رب  رهم  نیا 
ُماْعنَْألاَک َِکئلُوا  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  رت  تسپ  ناویح  زا  یناسنا  نینچ  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  یناویح  یگدنز  باختنا 

اریز .دـنلفاغ ؛» دارفا  نامه  اه  نآ  .دـنرت  هارمگ  ناـنآ  هکلب  دـننایاپراچ ، نوچمه  ناـنآ  ( » 364 (؛  نُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلُوا  َّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب 
یلو تسین ؛ یگناگیب  دوخ  زا  تیناویح ، ریسم  رد  اه  نآ  تکرح  دنا و  هدش  قلخ  ناویح  هکلب  هدرکن  باختنا  ار  تیناویح  تاناویح ،

.تسا هدش  هناگیب  دوخ  زا  دنیزگرب  ار  تیناویح  رگا  هدش  قلخ  ناسنا  هک  ناسنا 

ینافرع یگناگیب  دوخ  زا 

یم ادـخ  تساوخ  وا  تساوخ  دـنک و  یم  مکاح  دوخ  رب  ار  دـنوادخ  زین  ادـخ  هب  فراع  نمؤم و  ناـسنا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
زا زین  دّحوم  ناسنا  سپ  دناد ؛ یم  ندرک  شومارف  ار  دوخ  یّلک  هب  ندش و  ادخ  میلست  اپارس  ار  نامیا  دیحوت و  جوا  هطقن  و  دوش ،
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.تسا هناگیب  دوخ 

هب طبر  نیع  وا  تیوه  تقیقح و  .ددرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  هتفرگ و  تأشن  وا  زا  هک  دراد  ییادخ  یتیوه  ناسنا  هک  مینادب  دیاب  یلو 
ِدوخ هب  مامتها  اه  نآ  زا  دوصقم  هدرک ، شهوکن  دوخ  هب  مامتها  زا  هک  یتایآ  .تسا  شیوخ  نتفایزاب  نیع  ندش  ادخ  میلست  و  ادخ ،

ْمُهُـسُفنَأ ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَـق  ٌهَِفئاَطَو  دـیامرف { : یم  هک  هنوگ  نامه  تسا ، دـنوادخ  ياه  هدـعو  هب  ینامگدـب  ترخآ و  زا  تلفغ  یناویح و 
نامگ دنوادخ  هب  دندوب و  نتـشیوخ  ناج  ییایند و  یگدـنز   ] هشیدـنا رد  یهورگ  و  ( » 365 (؛} ِهِیلِهاْجلا َّنَظ    ّ ِقَْحلا َریَغ  ِهَّللاـِب  َنوُّنُظی 

« .تیلهاج نارود  اب  بسانتم  ینامگ  دنتشاد ، اوران 

یعامتجا تیوه  نادقف 

.درادـنپ یم  دوخ  ار  رگید  يا  هعماج  دوش و  یم  هناگیب  دوخ  زا  يا  هعماج  هاگ  .تسا  یعاـمتجا  مه  يدرف و  مه  یگناـگیب ، دوخ  زا 
هعماج تفرـشیپ  هار  هک  يدارفا  .دـهد  یم  رارق  لصا  ار  رگید  هعماج  درادـنپ و  یم  دوخ  تیوه  ار  رگید  هعماج  تیوه  زین  اـجنیا  رد 

.دنناناملسم ندرک  هناگیب  دوخ  زا  ددصرد  دنناد  یم  یگدز  برغ  رد  ار  یمالسا 

هب زاین  دش  هناگیب  دوخ  زا  هعماج  یتقو  .دننک  یم  هناگیب  دوخ  زا  ار  هعماج  کی  هک  تسا  نیمه  يرابکتـسا  عماوج  ياهراک  زا  یکی 
هب دوش ، یلمع  یگنهرف  مجاهت  اب  دـیاب  هچنآ  .دوش  یم  یپک  هناگیب  گنهرف  مه ، یگنهرف  مهاـفت  لاـح  رد  .تسین  یگنهرف  مجاـهت 

یقاب اه  شزرا  گنهرف و  زا  يزیچ  دسر و  یم  ارف  هعماج  نآ  دمآرس  یطیارـش ، نینچ  رد  .دشوپ  یم  لمع  هماج  هعماج ، دارفا  تسد 
.تسا هدش  خسم  اریز  درادن ؛ دوجو  شا  یعمج  تیوه  اب  هعماج  نآ  دنراد ، دوجو  دارفا  هک  لاح  نیع  رد  و  دنام ، یمن 

، کیژولونکت تفرشیپ  دشر و  رد  هعسوت  تفرشیپ و  ندرک  هصالخ  نآ و  دیدج  لکش  رد  هدام  تلاصا  يرادم ، ناسنا  یگدز ، ملع 
زا
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.تسا زورما  ناهج  رد  عماوج  یگتخاب  دوخ  زا  ِنیون  رهاظم 

یگتخاب دوخ  زا  نامرد 

: تسا مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  نآ  زا  تاجن  یگناگیب و  دوخ  زا  هطرو  رد  طوقس  زا  يریگولج  يارب 

.تلفغ زا  ندش  جراخ  هّبنت و   - 1

.هتشذگ هب  تبسن  اوقت  اب  هارمه  هناداّقن  يرگنزاب   - 2

یعامتجا دُعب  رد  و  دشاب ، هتشادن  سفن  هبساحم  يدرف  دعب  رد  دنکن و  يرگنزاب  دهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  رد  يا  هعماج  ای  درف  رگا 
يرگنزاب يدوخ  گنهرف  رد  هناگیب  گنهرف  ذوفن  نازیم  هویـش و  باب  رد  دـشابن و  علّطم  یفاک  روط  هب  هناگیب  دوخ و  گنهرف  زا  زین 

ردق نآ  دناوت  یم  نتفرگ  هلصاف  نیا  .تسا و  دایز  رایسب  شیوخ  یعقاو  تیوه  زا  نتفرگ  هلـصاف  ناکما  دشاب ، هتـشادن  یـسانشزاب  و 
.تسین روصتم  وا  یگناگیب  دوخ  زا  يارب  یتاجن  هار  هک  دماجنیب  یگناگیب  دوخ  زا  يدوخ و  گنهرف  دوخ و  نایسن  هب  هک  دور  شیپ 

َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ٍدَِغل  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُظنَْتلَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأی  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
هشیپ یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 366 (؛  َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُفنَأ  ْمُهیـسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  * 

هک دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  .دـنک و  يرگنزاب  ار  نآ  دـشیدنیب و  هداتـسرف  شیپ  تمایق  يادرف  يارب  هچنآ  باب  رد  یـسک  ره  دـینک و 
نتـشیوخ زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننامه  .تسا و  هاگآ  دـیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ 

« .تخاس شومارف 

اوقت زا  مه  هلحرم  نیا  رد  ناـسنا  رگا  .تسا  لاـمعا  يرگنزاـب  رد  اوـقت  قوـف ، هیآ  رد  مود  ياوـقت  زا  دوـصقم  دـنیوگ : یم  نارّـسفم 
هدش و یبیرف  دوخ  راچد  دشابن  رادروخرب 
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هجیتن ات  دـشاب  یهلا  ياوقت  اب  مأوت  دـیاب  هتـشذگ  لامعا  يرگنزاب  ینآرق ، شنیب  رد  .دوش  یم  هداد  قوس  یگناـگیب  دوخ  زا  يوس  هب 
.دشاب هتشاد  یبولطم 

دوجوم دوخ ، هاگ  ناسنا ، .دریذـپ  یم  تروص  نارگید  همانرب  حرط و  دوخ و  تلفغ  اب  هاـگ  دوخ ، تسد  هب  هاـگ  یگناـگیب ، دوخ  زا 
دننک یم  نییعت  يدوخ  وا  يارب  نارگید  دوش و  یم  لفاغ  دوخ  زا  هاگ  دوش و  یم  هناگیب  دوخ  زا  دهن و  یم  دوخ  ياج  هب  ار  يرگید 

.دننک یم  نییعت  ناشدوخ  فادها  اب  بسانتم  ِدوخ  وا ، يارب  دنیآ و  یم  رب  وا  رامثتسا  رکف  رد  و 

وگلا وا  هب  دـنیآ و  یم  رب  وا  یگنهرف  تیوه  نییعت  ددـصرد  نارگرامعتـسا  دوش ، لفاغ  دوخ  زا  هک  يا  هعماج  زین  یعامتجا  روما  رد 
بقارم هراومه  میـسانشب و  ار  دوخ  یعمج  يدرف و  یعقاو  تیوه  تسا  مزال  گرزب ، بیـسآ  ود  نیا  زا  تاجن  يارب  اذـل  .دـنهد  یم 

(367 (؛  ُْمتیَدَتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضیال  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیأ  آی  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  .میـشاب  نآ 
هارمگ هک  سک  نآ  دیتفای ، تیاده  امش  هاگ  ره  دیشاب ،] نتـشیوخ  بقارم  و   ] دیزادرپب ناتدوخ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

« .دناسر یمن  ینایز  امش  هب  هدش 

ندش یناهج  مالسا و 

ندش یناهج  مالسا و 

همه اب  ار  دوخ  هدرک و  هدافتسا  ءوس  سدقم  هدیا  نیا  زا  هک  دننک  یم  شالت  اه  یبرغ  یلو  تسا ؛ یـسدقم  هدیا  يزاس ، یناهج  هدیا 
ياهاوه اه و  هدـیا  اب  گنهامه  دـنزاسب  یناهج  هصالخ  دـنزاس و  مکاح  تیرـشب  ناـهج  رب  دوخ  یناطیـش  يرابکتـسا و  ياـهرایعم 

وترپ رد  هک  یناهج  رادـیاپ  يرطف و  ياهرایعم  یهلا و  ياه  هدـیا  اب  گنهامه  دزاسب  یناهج  دـهاوخ  یم  مالـسا  یلو  دوخ ، یناـسفن 
یهلا و هدحاو  تما  دنشاب و  هناگی  نآ  يازجا  اضعا و  همه  اوقت ، یتسرپ و  اتکی 
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.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  برغ  مالسا و  هاگدید  زا  ار  يزاس  یناهج  تایصوصخ  کنیا  .دبای  قّقحت  یمالسا 

ندش یناهج  موهفم 

: اریز .تسا  هدشن  هئارا  نآ  زا  یعماج  نشور و  فیرعت  نونک  ات  هدش ، هئارا  ندش  یناهج  زا  هک  یفیراعت  همه  اب  دسر  یم  رظن  هب 

.تسا هدیسرن  دوخ  ییاهن  لماکت  ّدح  هب  زونه  هدیدپ  نیا  ًالّوا :

.تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ  داعبا  زا  يدُعب  فیرعت ، ماقم  رد  یسک  ره  ًایناث :

: مینک یم  هراشا  فیراعت  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد 

یگنهرف یعامتجا و  طباور  رب  هک  ییایفارغج  ياهدـنب  دـیق و  نآ  رد  هک  دـنناد  یم  یعامتجا  يدـنیارف  ار  ندـش  یناـهج  یخرب   - 1
(368) .دور یم  نیب  زا  تسا  هدنکفا  هیاس 

نانچ ار  مه  زا  رود  ياه  ناکم  هک  دنناد  یم  ناهج  رـساترس  رد  یعامتجا  طباور  دیدشت  يانعم  هب  ار  ندش  یناهج  رگید  یخرب   - 2
(369) .ددنویپ یم  عوقو  هب  رترود  اهرتمولیک  هک  تسا  یثداوح  هداز  لحم ، ره  تاقافتا  هک  دزاس  یم  طبترم  مه  هب 

(370) .دنک یم  یّقلت  اه  هلصاف  شهاک  ناکم و  نامز و  یگدرشف  موهفم  ود  هدنرادرب  رد  ار  ندش  یناهج  يوراه ،  - 3

ندش یناهج  یخیرات  ياه  هشیر 

، ناسانـش ناتـساب  ناسانـش و  هعماـج  رظن  قبط  .تسناد  طوبرم  رـشب  خـیرات  قمع  هب  ناوت  یم  ار  ندـش  یناـهج  یخیراـت  ياـه  هشیر 
تیعمج هب  جیردت  هب  هدش و  عورش  اه  هاگهانپ  اهراغ و  اه و  لگنج  رد  يدارفنا  یگداوناخ و  دودحم  ياه  یگدنز  زا  رشب  یگدنز 

ياهدحاو اهاتسور و  هب  لیدبت  ًادعب  هدش ، لیدبت  اه  هناخدور  اه و  همشچ  رانک  رد  دودحم  تاعامتجا  يا و  هلیبق  يا و  هریـشع  ياه 
، عومجم رد  نیا ، ربانب  .دنا  هدمآ  دیدپ  اه  تلود  اهروشک و  جیردت  هب  اهرهش  زا  هدش و  لیکشت  اهرهـش  سپـس  دنا و  هدش  کچوک 

.دوش یم  دایز  اه  عمجت  مک و  اه  هقرفت  میور  یم  شیپ  هب  هک  هچ  ره  ینعی  .تسا  تکرح  رد  ندـش  یناـهج  يوس  هب  رـشب  یگدـنز 
زا يریگ  هرهب  اب  و  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  رتشیب  تعرس  ریخا  نورق  رد  تکرح  نیا  هتبلا 
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.تفرگ دهاوخ  يرتشیب  باتش  ندش  یناهج  يوس  هب  تکرح  یعمج  طابترا  دیدج  لیاسو 

ندش یناهج  زا  اه  یبرغ  فادها 

یناهج  » ناونع هس  ره  هب  حـماست  ای  هابتـشا  هب  هک  میتسه  ور  هبور  مه  زا  زیامتم  یهاگ  یـساسا و  مهم و  هجو  هس  اب  دـسر  یم  رظن  هب 
: ددرگ یم  قالطا  ندش »

.ندش یناهج  یجیردت  یعیبط و  دنیارف   - 1

.یبرغ يزاس  یناهج   - 2

.ییاکیرمآ يزاس  یناهج   - 3

زا ییـالاب  لـحارم  هب  دـیدج  رـصع  رد  هدرک و  یط  ار  یلماـکت  یعیبـط و  یجیردـت ، تکرح  دـنور و  کـی  هچرگ  ندـش » یناـهج  »
یلماکت دشر و  هب  ور  تکرح  رد  یعیبط  دـنور  نیمه  یلو  تسا ، هتفای  تسد  يژولونکت  يداصتقا و  یملع ، ییافوکـش  یگدـنلاب و 

عفانم و تمدخ  رد  دراوم  یـضعب  رد  هدوب و  گرزب  یـسایس  يداصتقا و  ياه  تردق  فّرـصت  لخد و  يزادنا و  تسد  دـهاش  دوخ 
یبرغ و هتفرـشیپ  ياـه  تردـق  رت  نشور  تراـبع  هب  .دوـش  یم  ریبـعت  ندرک » یناـهج   » هب نآ  زا  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  اـه  نآ  لاـمآ 

دنیارف نیا  رب  ار  دوخ  یعون  هب  هتفرگ و  دوخ  عفانم  تمدـخ  رد  ار  دـنور  نیا  ...و  يراجت  يداصتقا و  گرزب  ياه  تکرـش  نابحاص 
.دنا هدرک  داجیا  فارحنا  نآ  تکرح  ریسم  رد  یتح  هدرک و  لیمحت  یعیبط 

يرما تسا و  اکیرمآ  يوس  زا  ناهج  ّلک  نداد  رارق  هطلـس  تحت  يزاس و  ییاکیرمآ  نامه  ًاقیقد  ییاکیرمآ  يزاس » یناـهج   » هژورپ
يزاس یناهج   » اب یبرغ » ندرک  یناهج   » و یعیبط » ندـش  یناهج   » نیب تقیقح  رد  سپ  .تسا  ندـش » یناهج   » دـنور اب  زیامتم  ًالماک 
هلداـبم هطلـس و  ماـظن  تیمکاـح  يراد و  هیامرـس  قیمع  لّوـحت  لاـبند  هب  داـصتقا » ندرک  یناـهج   » .تسا یـشحاف  قرف  ییاـکیرمآ »

ناهج رسارس  رد  طرش  دیق و  یب  تباقر  ندش  مکاح  یناهج و  يراد  هیامرـس  يزوریپ  جوا  هژورپ ، نیا  .دریذپ  یم  تروص  نزاوتمان 
.تسا

« ییاکیرمآ يزاس  یناهج  »
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اکیرمآ هدحتم  تالایا  نالک  ياه  يژتارتسا  اه و  تسایـس  زا  یـشان  هک  تسا  يا  هژورپ  يداصتقا  یّتح  یـسایس و  یماظن ، هنیمز  رد 
.تسا يزاس  ییاکیرمآ  نامه  يزاس  یناهج  رگید  ترابع  هب  .تسا 

ندش یناهج  یفنم  ياه  هبنج 

زا ییالاب  لحارم  هب  دیدج  رصع  رد  هدرک و  یط  ار  یلماکت  یعیبط و  یجیردت ، تکرح  دنور و  کی  هک  نآ  مغر  هب  ندش » یناهج  »
یم هک  تسا ، هتشاد  یپ  رد  زین  یفنم  راثآ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هتفای  تسد  يژولونکت  يداصتقا و  یملع ، ییافوکش  یگدنلاب و 

: درک هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  ناوت 

.اه ییوج  هزیتس  اه و  تباقر  ینوزف  للملا و  نیب  هصرع  رد  راذگریثأت  دحاو و  يربهر  دوبن   - 1

.دنیآرف نیا  وترپ  رد  يونعم  یقالخا و  ياه  هزومآ  نتفر  نیب  زا  یبرغ و  طحنم  گنهرف  اشحف و  يراب ، دنب و  یب  داسف ، جیورت   - 2

.اهروشک زا  یخرب  رد  يداصتقا  ياه  يرباربان  ندمآ  دوجو  هب   - 3

.یگدنز روما  زا  يرایسب  ندش  یکیناکم  يروآ و  ّنف  عیرس  دشر  تهج  هب  يراکیب  لضعم  رب  ندش  هدوزفا   - 4

لیبق زا  ییاه  يرامیب  عویـش  زین  ...و و  ناکدوک  نانز و  قاچاق  رّدـخم ، داوم  قاچاق  لیبق  زا  اه ؛ فالخ  میارج و  ندـش  یناـهج   - 5
 . ...و زدیا 

ندرک حرطم  رگید و  ياه  ّتلم  یگنهرف  تیوه  ندرک  خـسم  يارب  شالت  لکـش  هب  اه  گنهرف  رگید  رب  یبرغ  گـنهرف  ّطلـست   - 6
.نیزگیاج ناونع  هب  یبرغ  گنهرف 

ینید عبانم  رد  ندش  یناهج 

هک ار  یموهفم  انعم و  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  هراشا  يزاس » یناـهج  ندـش و  یناـهج   » عوضوم هب  یمالـسا  تاـیاور  میرک و  نآرق  رد 
« ندش یناهج   » رگا لاح  نیع  رد  یلو  .تسا  توافتم  نآ  یمالسا  ریغ  یبرغ و  موهفم  انعم و  اب  دهد  یم  هئارا  هژاو  ود  نیا  زا  مالـسا 

.تسا هدرک  یفرعم  ار  نآ  مالسا  هک  دشاب  یناهج  تموکح  زاس  هنیمز  دناوت  یم  دورب  شیپ  دوخ  یعیبط  تروص  هب 

: مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  هب  کنیا 

ِدَْعب ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو   - } 1
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نم راکوکین  ناگدـنب  ًامتح  هک  میتشون  مه  دوواد  روبز  رد  تاروت ، زا  دـعب  ام  و  ( » 371 (؛  َنوُِحلاّصلا يِدابِع  اُهثِری  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا 
« .دش دنهاوخ  فرّصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم 

ُمُهَنیِد ْمَُهل  َّنَنِّکَمِیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   - } 2
ماجنا هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ( » 372 (؛} ...ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبِیلَو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا 

نیمز يور  تفالخ  اه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ؛ دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد 
یم لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  راد  هشیر  اجرب و  اپ  هدیدنسپ  نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب و  ار 

«. ...دنک

لوسر هک  تسا  یسک  وا  ( » 373 (؛  َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل    ّ ِقَحلا ِنیِدَو  يدُـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوَه   - } 3
« .دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ 

؟ تسا هدش  لصاح  يزوریپ  نیا  ایآ  دیـسرپ : دوخ  نارای  زا  هیآ ، نیا  توالت  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد 
چیه هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  راکشآ  يزوریپ  نیا  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  هن ، : » دومرف ترـضح  .يرآ  دنتفگ :

(374 «.) دسر شوگ  هب  نآ  زا  هَّللا  ّالا  هلا  گناب ال  ماش  حبص و  هک  نآ  رگم  دنامن  نیمز  يور  يدابآ 

چیه هک  نانچ  نآ  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  زا  يدـهم  مایق  ماگنه  هب  يزوریپ  نیا  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تلاسر  هب  رارقا  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  ناهج  رد  سک 
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«. درک دهاوخ 

مالسا حرط  تازایتما 

ریوصت هب  نارگید  هچنآ  اب  دـنک  یم  یفرعم  مالـسا  هک  ندرک  یناهج  يزاس و  یناهج  ندـش و  یناهج  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
رادروخرب یـصاخ  تازایتما  زا  دـنک  یم  ریوصت  مالـسا  هک  ار  هچنآ  .دراد  یـساسا  قرف  دنتـسه  نآ  ندرک  هدایپ  ددـصرد  هدیـشک و 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا 

اطخ و زا  موصعم  هک  ینید  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  هتـسراو و  حـلاص و  دارفا  يربهر  تحت  یمالـسا ، یناهج  دـحاو  تموکح   - 1
تحت برغ ، يداهنـشیپ  یناهج  دـحاو  تموکح  یلو  تسا ، مکاح  هعماج  نآ  رد  ادـخ  نوناق  و  دوش ، یم  هرادا  دـنموصعم  ولت  یلات 

.تسا نارگمتس  نارادمروز و  نادنمتردق و  فارشا  رظن و 

نیناوق روحم ، برغ ، يزاس  یناهج  ندش و  یناهج  رد  یلو  تسوا ، ماکحا  ادخ و  هعماج ، رد  روما  مامت  روحم  مالـسا ، دـید  زا   - 2
.تسا يرشب  هعوضوم 

تموکح رد  هک  یلاح  رد  تسا ، راوتـسا  یتینما  یعامتجا ، یقالخا ، هعـسوت  روحم  رب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح   - 3
.درادن یهاگیاج  چیه  تیونعم  برغ ، یناهج 

ندـش یناهج  رـصع  رد  هک  یلاـح  رد  ( 375 ،) تسا مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح  ياـه  یگژیو  زا  یملع  هعـسوت   - 4
.دننک یم  يریگولج  رگید  ياهروشک  هب  نآ  لاقتنا  زا  اهروشک  نیا  هک  تسا  یصاخ  ياهروشک  راصحنا  رد  هتفرشیپ  شناد  یبرغ ،

، ندش یناهج  هک  یلاح  رد  ینید ، یتایح و  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  تسا  یتموکح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح   - 5
یبلط هطلـس  يراد و  هیامرـس  ماظن  اب  طابترا  رد  يروآ ، نف  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  تفرـشیپ  هناهاگآان  هناهاگآ و  لصاح  دمایپ و 

.تسا

شریذپ دروم  زین  مدرم  هیحان  زا  هک  دراد  ادخ  زا  ار  دوخ  تیعورشم  تسا و  ییالو  مالـسلا  هیلع  يدهم  یناهج  دحاو  تموکح   - 6
تیعورشم ندش ، یناهج  هک  یلاح  رد  تسا ،
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.دریگ یم  راک  هب  مدرم  يارآ  نتفرگ  رد  هک  يراک  بیرف  نارازه  اب  مه  نآ  دناد ، یم  مدرم  هیحان  زا  ار  یناهج  تموکح 

هب روهظ  رـصع  رد  اه  ناسنا  لقع  اریز  تسا ، لقع  تیمکاـح  ياـنبم  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  دـحاو  تموکح   - 7
.دریگ یم  لکش  یناویح  تالیامت  یناسفن و  ياهاوه  يانبم  رب  يزاس ، یناهج  ساسا  رب  تموکح ، هک  یلاح  رد  دسر ، یم  لامک 

هک یماگنه  ( » 376 (؛» مهلوقع اهب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
هداد و شرورپ  ار  ناشراکفا  لماک و  نآ  طسوت  ار  اه  نآ  لوقع  دراذگ و  یم  ناگدنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنوادخ  دـنک  مایق  ام  مئاق 

« .دنک یم  لیمکت 

یمامت دوش ، یم  ادیپ  رـشب  لقع  شناد و  رد  هک  يا  هعـسوت  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح  رد   - 8
تـسرد زین  عیزوت  متـسیس  دریگ و  یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  روفو  دـح  هب  هیامرـس  دوش و  یم  فشک  تعیبط  يداصتقا  ياـه  تیفرظ 

.دراد دوجو  یکانتشحو  يداصتقا  ياه  فاکش  ناهج ، رب  مکاح  يداصتقا  ياه  ماظن  رد  هک  یلاح  رد  ( 377) ...دنک یم  لمع 

دننک یم  عامتجا  وا  رود  هب  نانمؤم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  دحاو  تموکح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  قبط   - 9
یهاگیاج یعقاو  نانمؤم  یبرغ ، يزاس  یناهج  رد  هک  یلاح  رد  ( 378 ،) تسین يرثا  تموکح  نآ  رد  رفاک  رجاف و  قساف و  دارفا  زا  و 

.دنا هتفرگ  یلاباال  تسرپاوه و  دارفا  ار  نادنمتردق  نامکاح و  فارطا  دنرادن و 

اریز ( 379 ،) دـنوش یم  رفیک  دـب  نارازگراـک  ناـیتوغاط و  نارگمتـس و  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموـکح  رد   - 10
سکع هب  هیـضق  تسرد  ندـش » یناهج  يزاس و  یناهج   » رـصع رد  یلو  دوش ، یم  هرادا  طسق  لدـع و  ساسا  رب  ترـضح  تموکح 

بقل ناراکتیانج  هب  تسا ،
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.دنمان یم  تسیرورت »  » ار ناهاوخ  تلادع  و  دنهد ، یم  حلصم » »

لاح نیع  رد  یلو  تسا ، یناهج  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  يورـشیپ  شرتسگ و  لاـح  رد  تعرـس  هب  دـنچ  ره  یناـهج ، هدـیدپ   - 11
اب ندش ، یناهج  هبرجت  رد  یناسنا  تاعامتجا  تیعـضو  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ونیگ  يرام  ناژ  .تسا  هدـیچیپ  اسران و  مهبم ، يرما 

یناهج اب  درف  هطـساو  یب  ییورایور  دروآ . ...  یم  تسد  هب  ار  شا  ییانیب  ناهگان  هک  تسا  هسیاقم  لباق  ییاـنیبان  صخـش  تیعـضو 
تایاور و رد  ینـشور  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ریوصت  هک  یلاح  رد  ( 380 «.) ...تسا روآ  رکـس  ایند  ندش 

تسا هتشگ  نییبت  میسرت و  رت ، مامت  هچ  ره  ّتقد  اب  تموکح ، نیا  يرگن  عماجو  دمآراک  راتخاس  اه و  یگژیو  هدش و  نایب  ثیداحا 
.درادن دوجو  نآ  رد  یتساک  ماهبا و  هنوگ  چیه  و 

ینماان دوخ  لابند  هب  تسا و  يداصتقا  یسایس و  ياه  هصرع  رد  اکیرمآ  برغ و  ّطلست  ثعاب  تقیقح  رد  یبرغ  يزاس  یناهج   - 12
یلـصا هماـنرب  ساـسا و  هک  یلاـح  رد  تسین ، نآ  شریذـپ  هب  رـضاح  یتـّلم  چـیه  هک  يزیچ  .دراد  هارمه  هـب  هنامـصخ  ياـهراتفر  و 

ناهج زا  يزیرنوخ  گنج و  و  متس ، ملظ و  ینک  هشیر  شیاسآ و  تینما و  حلص و  يرارقرب  شرتسگ و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
{. ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنَم  ْمُهََّنلِدَـبَیلَو  دـش { : دـهاوخ  لّدـبم  شیاسآ  تینما و  هب  مدرم  سرت  دـیامرف ، یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .تسا 

(381)

رظن فالخ  رب  هک -  تسا  نشور  اّما  دراد ، ار  عماوج  اه و  گنهرف  یکیدزن  ياعدا  یعامتجا ، یگنهرف و  رظن  زا  ندش  یناهج   - 13
رـس نیون  ییاه  گنهرف  اه و  ندمت  نیداینب ، یلباقت  زا  سپ  و  دمآ ، دهاوخن  دوجو  هب  یگچراپکی  هدنیآ  ناهج  رد  یبرغ -  نایعدم 

لوحتم ار  ناهج  هرهچ  هدیشکرب و 
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هک یلاح  رد  دنک ، یم  ینماان  شنت و  باهتلا ، نتسبآ  ار  ناهج  اه  گنهرف  اه و  ندمت  ّداضت  دروخرب و  هجیتن  رد  .تخاس و  دنهاوخ 
اه و نّدمت  ییوج  هطلـس  یّتح  یـسایس و  یگنهرف و  شکمـشک  فالتخا و  زا  یناشن  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  رـصع  رد 
اب نآ  هیاس  رد  دـش و  دـنهاوخ  اریذـپ  ار  يدـحاو  گـنهرف  نییآ و  دوخ ، باـختنا  شنیزگ و  اـب  مدرم  و  دوب ، دـهاوخن  اـه  گـنهرف 

.درک دنهاوخ  یگدنز  رطاخ  یگدوسآ  شمارآ و 

شیاین اعد و  هفسلف  مالسا و 

شیاین اعد و  هفسلف  مالسا و 

ناسنا مسج  حور و  نآ ، زا  حیحص  هدافتسا  هک  تسا  نآرق  مالسا و  مّلـسم  قیاقح  زا  هدنزرا و  رایـسب  ياه  هیامرـس  زا  شیاین ، اعد و 
، داتفین یعطق  لاوز  طوقس و  هب  خیرات  رد  یتّلم  چیه  : » دیوگ یم  فورعم -  سانش  ناسنا  لراک -  سیسکلا  .دهد  یم  شرورپ  ار  اه 
وا دراذگ و  یم  ناسنا  ترطف  حور و  هب  ار  راثآ  نیرت  قیمع  اعد  ...دومن  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  كرت و  ار  اعد  ًالبق  هک  نآ  رگم 
اب رگا  اـعد  شیاـین و  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  ...دـنک  یم  یگنت  وا  رب  تثارو  طـیحم و  هعماـج ، هک  دـهد  یم  دـشر  ناـنچ  نآ  ار 
«. ددرگ یم  هدوشگ  شیور  هب  دـبوکب  ار  يرد  ره  و  دروآ ، یم  تسد  هب  دـهاوخب  رگـشیاین  ار  هچ  ره  دریگ  ماجنا  شطیارـش  یمامت 

(382)

اعد رارکت  و  دیآ ، رگـشیاین  تسد  هب  ینادراک  تقایل و  اب  دیاب  هک  تسا  يزیچ  هصالخ  تیعقوم و  ماقم ، لامک ، تساوخرد  شیاین ،
ار وا  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  هقالع  قشع و  دیما و  يورین  وا  رد  دراذگ و  یم  رثا  ناسنا  حور  رد  هک  تسا  يراعـش  دننام  نتـساوخ ، و 

.دراد یماو  شبنج  وپاکت و  هب  فده  نآ  هب  ندیسر  هار  رد 

دنک یم  اعد  تسین ، یفاک  هدننک و  عناق  شیارب  تسه  هچنآ  هدرک  كاردا  هک  یناسنا 
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یم تسه  نونکا  مه  هچنآ  زا  رتهب  لآ و  هدـیا  يا  هدـنیآ  قاتـشم  هنـشت و  هشیمه  یـصخش  نینچ  نیا  دـسرب ؛ دـشاب  دـیاب  هچنآ  هب  ات 
.مییوگ یم  نخس  باب  نیا  رد  طوسبم  روط  هب  لاح  دش ؛ نایب  نآ  هفسلف  اعد و  هرابرد  هک  دوب  يا  هصالخ  نیا  .دشاب 

اعد موهفم 

(383) .تسا هدمآ  یسک  زا  نتساوخ  يزیچ و  هب  تبغر  یسک ، ندیمان  ندرک ، لاؤس  ندناوخ ، يانعم  هب  تغل  رد  اعد 

و وا ، دزن  زجع  يدـنمزاین و  راهظا  ماجنارـس  و  وا ، زا  دادمتـسا  دـنوادخ و  لضف  تیاـنع و  تساوخرد  زا  تراـبع  حالطـصا  رد  اـعد 
.تسوا اب  ياوجن  ناهج و  راگدیرفآ  اب  اه  ناسنا  يونعم  طابترا 

شیاین نآرق و 

: تسا هداد  زین  تباجا  هدعو  هدرک و  توعد  شیاین  هب  تحارص  اب  تایآ ، زا  يا  هراپ  رد  نآرق 

زا نم  ناگدـنب  نوچ  و  ( » 384 (؛  ِناعَد اذِإ  ِعاّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِدابِع  َکـَلَأَس  اذِإَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دناوخب ارم  هاگره  منک  یم  تباجا  و  متسه ، کیدزن  نانآ  هب  نم  هک  دننادب  دنسرپب  وت  زا  نم  یکیدزن  يرود و  ]

ِیتَداـبِع ْنَـع  َنوُِربْکَتْـسی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُـکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا  ُمُـکُّبَر  َلاـقَو  دـیامرف { : یم  هدرک و  شیاـین  هـب  رما  رگید  ییاـج  رد  و 
نم تدابع  اعد و  زا  هک  نانآ  منک و  تباجا  ار  ناتیاعد  ات  دیناوخب  ارم  هک  دومرف  امـش  راگدرورپ  ( » 385 (؛  َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدیَس 

« .دنوش خزود  رد  يراوخ  ّتلذ و  اب  دوز  دننک ، یم  یشکرس  ضارعا و 

تایاور رد  اعد 

هک تسین  نیا  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  زیچ  چیه  دومرف : ترـضح  تسا ؟ لضفا  تدابع  مادک  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا   - 1
هب هک  یسک  زا  دنوادخ  دزن  يدرف  چیه  .دوش و  تساوخرد  تسوا  دزن  هچنآ  زا  دریگ و  رارق  شیاین  لاؤس و  دروم  شـسدقم » تاذ  »

(386) .تسین رت  ضوغبم  دنکن ، تساوخرد  وا  زا  هدرک و  ربکت  شیاین  تدابع و 

(387 «.) دنشاب ناوتان  هدنامرد و  شیاین ، زا  هک  دنا  یناسک  مدرم  نیرتزجاع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 2

(388 «.) تسا شیاین  اعد و  نیمز  يور  رد  دنوادخ  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 3

نآرق رد  ناربمایپ  شیاین 

نآرق رد  ناربمایپ  شیاین 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  شیاین   - 1

؛  َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَتَو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  انَـسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  درک { : ضرع  دش ، هدـنار  تشهب  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 
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« .دوب میهاوخ  ناراک  نایز  زا  هنیآ  ره  ییامنن  مّحرت  يزرماین و  ار  ام  رگا  میتشاد و  اور  متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ  ( » 389)

مالسلا هیلع  حون  ترضح  شیاین   - 2

نم و زرمایب  اراگدرورپ  ( » 390 (؛} ...ًانِمُْؤم ِیتَیب  َلَخَد  ْنَِملَو  يَِدلاِولَو  ِیل  ْرِفْغا    ّ ِبَر دنک { : یم  ضرع  دوخ  ياعد  رد  ترـضح  نآ 
« .ار ینامیااب  ره  ار و  منیدلاو 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  شیاین   - 3

ّیِنِإ انَّبَر  دنک { : یم  ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  هکم  کشخ  نیمزرـس  رد  شدنزرف  نز و  نتـشاذگ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
رد تشک  لباق  ریغ  یناـبایب  رد  ار  ما  هیرذ  نم  اراـگدرورپ ! راـب  ( » 391 (؛  ِمَّرَحُْملا َِکتَیب  َدـْنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِریَغ  ٍداِوب  ِیتیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ 

« .مدرک نکاس  تمارح  هَّللا  تیب  رانک 

راب ( » 392 (؛} ِءاعُد ْلَّبَقَتَو  انَّبَر  ِیتیِّرُذ  ْنِمَو  ِهالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا    ّ ِبَر دـیوگ { : یم  هدرک و  اعد  هنوگ  نیا  رگید  ياـج  رد  نینچمه 
« .ریذپب ار  ام  ياعد  هد و  رارق  نارازگزامن  زا  ار  ما  هیرذ  نم و  اراگدرورپ !

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  شیاین   - 4

یلَعَو یَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ    ّ ِبَر َلاق  دنک { : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نامیلـس  ترـضح  ياعد  لاعتم  دنوادخ 
یتمعن ات  نک  راداو  ارم  اراگدرورپ ! راب  تفگ : ( » 393 (؛  َنیِِحلاّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأَو  ُهاضْرَت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأَو  يَِدلاو 

هب شیوخ  تمحر  هب  ارم  يدنـسپب و  ار  نآ  هک  منک  هتـسیاش  یلمع  مراد و  ساپـس  يا  هدومرف  تمحرم  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  ار 
« .روآرد تا  هتسیاش  ناگدنب  فص 

مالسلا هیلع  سنوی  ترضح  تاجانم   - 5

َهلِإ ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  دنک ... { : یم  لقن  هنوگ  نیا  یهام  مکـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  تاجانم  لاعتم  دنوادخ 
، تسین وت  زج  ییادخ  درک : ادن  اه  یکیرات  رد  ( » 394 (؛ّ}  ِمَْغلا َنِم  ُهانیََّجنَو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِِملاّظلا * َنِم  ُْتنُک  ّیِنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  َّالِإ 

« .میداد شتاجن  هودنا  زا  ار و  وا  تساوخ  میدرک  تباجا  سپ  .مناراکمتس  زا  نم  یتسه و  هزنم  وت 

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  شیاین   - 6

َیلِإ ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا    ّ ِبَر دنک { : یم  لقن  هنوگ  نیا  اخیلز  اب  شیارجام  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ياعد  لاعتم  دنوادخ 
« .تسا رتهب  دننک  یم  توعد  نآ  يوس  هب  ارم  هچنآ  زا  نم  يارب  نادنز  اراگدرورپ ! راب  ( » 395 (؛} ...ِهَیلِإ ِینَنوُعْدی  اّمِم 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  شیاین   - 7

؛} ٌریِقَف ٍریَخ  ْنِم  َیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  ّیِنِإ    ّ ِبَر دنک { : یم  لقن  نینچ  لاعتم ، دنوادخ  زا  یسوم  ترـضح  يزور  تساوخرد  هرابرد  نآرق 
« .مجاتحم يدرک  لزان  نم  يوس  هب  ریخ  زا  هچنآ  هب  نم  انامه  اراگدرورپ ! راب  ( » 396)

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعایرکز  ترضح  شیاین   - 8

(397 (؛} ِءاعُّدلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًهَبیَط  ًهیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه    ّ ِبَر درک { : اعد  نینچ  دـنوادخ  زا  حـلاص  دـنزرف  تساوخرد  يارب  وا 
« .ییاعد هدنونش  وت  انامه  امرف ، اطع  نم  هب  كاپ  هیرذ  تهاگشیپ  زا  اراگدرورپ ! راب  »

وگب ( » 398 (؛} ًادَـحَأ ِِهب  ُكِرْـشُأ  الَو  ّیِبَر  اوُعْدَأ  امَّنِإ  ُْلق  دـیامرف { : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ 
« .مهد یمن  رارق  وا  کیرش  ار  یسک  مناوخ و  یم  ار  مراگدرورپ  انامه 

نادنمشناد هاگدید  زا  اعد 

.دنا هدرب  یپ  نآ  ترورض  هب  نارادمتسایس  زین  واکناور و  سانش و  ناور  نادنمشناد  هک  تسا  يّدح  هب  شیاین  اعد و  تیمها 

وا نادجو  هکلب  دـناوخ ، یم  دوخ  شیپ  ار  يدـحاو  لومرف  کی  ناسنا  طقف  هن  اعد  عقوم  رد  : » دـیوگ یم  لراک  سیـسکلا  رتکد   - 1
یّقرت و هب  دـیابن  ار  بیجع  تلاـح  نـیا  دـنکب ؛ دـناوت  یمن  ار  نآ  روـصت  شدوـخ  هـک  دور  یم  ورف  عاـطقنا  دّرجت و  ملاـع  رد  ناـنچ 
رد .تسا  هقباس  یب  دوخ  عون  رد  هک  دراذگ  یم  اج  هب  یتلاح  ام  ندب  ياضعا  رد  تاجانم  اعد و  ...داد  تبسن  یحور  ياوق  تفرشیپ 

نیا رد  ناسنا  .دنک  یمن  يربارب  نآ  لباقم  رد  یتّذل  چـیه  دـش  يداع  هک  یتقو  مک  مک  اّما  تسین ، هجوت  بلاج  اهردـق  نآ  لوا  زور 
رد و  تسا ، رایتخا  یب  شارت  گنـس  لباقم  رد  يرمرم  گنـس  هتخت  هک  نیا  لثم  دیامن ؛ یم  میلـست  ادـخ  هب  يزرط  هب  ار  دوخ  تلاح 

(399 !«) دیامن یم  بلط  ار  مّحرت  تمحر و  دوخ  يادخ  زا  لاح  نامه 

ره طسوتم  روط  هب  اکیرمآ  رد  دنا ، هدش  یبهذم  دیدج  غّلبم  عون  کی  مه  ناسانـش  ناور  یّتح  زورما  : » دیوگ یم  یگنراک  لید   - 2
ياهاعد بهذم و  رد  هک  یشمارآ  نآ  لابند  مدرم  رگا  .دوش  یم  هناوید  رفن  کی  هقیقد  ود  ره  و  دنک ، یم  راحتنا  رفن  کی  هقیقد   35

دنتفر یم  تسا  ناهنپ  یبهذم 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


(400 «.) دش یم  یفتنم  اه  یگناوید  اه و  یشکدوخ  نیا  ِرتشیب 

ارم هک  ما  هتشاد  تخس  رایسب  ياه  یماک  خلت  دوخ ، یـصوصخ  یمومع و  یگدنز  براجت  رد  نم  : » دیوگ یم  يدناگ  امتاهام   - 3
نامز هچ  ره  ...تسا  هدوب  میاهزامن  اعد و  رطاخ  هب  موش  هریچ  اه  يدیماان  نیا  رب  ما  هتـسناوت  رگا  تخاس ، یم  يدیماان  ِشوخ  تسد 

دوخ هب  ریذـپان  تمواقم  یتروص  تشگ و  یم  رتشیب  زامن  اعد و  هب  نم  زاین  تفای و  یم  شیازفا  دـنوادخ  هب  نم  داقتعا  تشذـگ  یم 
(401 «.) دوب یهت  درس و  میارب  یگدنز  نآ  نودب  هک  تفرگ ، یم 

اه و يزور  هریت  نانچ  نآ  اب  زور  ره  رد  مدرک ، یمن  سح  دوخ  نورد  رد  ار  ادـخ  روضح  نم  رگا  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  ومه 
(402 «.) منکفیب یلگ » وه   » دور رد  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  متشونرس  مدش و  یم  هناوید  يدیماان  زا  هک  متشگ  یم  هجاوم  یبیاصم 

یکدوک نینس  زا  شیاین 

اعد و ياه  ترابع  ظافلا و  كدوک ، تسا  نکمم  .دراذگ  یم  لفط  ناور  حور و  رد  یناشخرد  رثا  یکدوک  نینس  رد  شیاین  اعد و 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  زاین  اعد و  ضرع  دنوادخ ، زا  دادمتـسا  ادخ ، اب  زاین  زار و  ادـخ ، هب  هجوت  يانعم  یلو  دـمهفن ، ار  زامن  شیاین و 

، دوش یم  نئمطم  شدودحمان  تمحر  دنوادخ و  هب  شلد  دـیآ ، یم  راب  راودـیما  دـنک ، یم  كرد  شا  یکدوک  ملاع  رد  ار  زاین  یب 
رد هک  دوب  دـهاوخ  شا  یگدـنز  نارود  مامت  رد  تداعـس  هیامرـس  هک  دـنک  یم  ساسحا  دوخ  يارب  یهاـگ  هیکت  شیوخ  نطاـب  رد 
ّدم رزج و  رد  دـشاب و  نئمطم  یکّتم و  نآ  هب  دـنک ، هدافتـسا  ییاهن  يورین  نآ  زا  دـناوت  یم  راوگان  ياهدـمآ  شیپ  تخـس و  عقاوم 

.دنک ظفح  ار  شتیصخش  مارآ ، يرطاخ  اب  ثداوح 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .میزاس  انشآ  زامن  اب  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  كدوک  هک  هدش  شرافس  تایاور  رد  ور  نیمه  زا 
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(403 «.) دیراداو زامن  هب  یگلاس  تفه  رد  ار  دوخ  ناکدوک  : » دومرف

شمارآ توکـس و  رد  ار  یهاتوک  ياه  نامز  هک  داد  تداع  ار  ناکدوک  یگدنز ، زاغآ  زا  یتسیاب  : » دیوگ یم  نادنمـشناد  زا  یکی 
(404 «.) دننارذگب شیاین  اب  صوصخ  هب 

يزور رصتخم ، ییاه  هلمج  اب  هک  میهد  دای  دوخ  ناناوج  ناکدوک و  هب  تسا  بوخ  هچ  : » دیوگ یم  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  یکی 
(405 «.) ...تسا يروظنم  ره  ندروآرب  جایتحا و  ره  عفر  يارب  شور  نیرتهب  اعد  اریز  دنناوخب ؛ اعد  راب  دنچ 

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

لوا لاؤس 

 . ...دنام یمن  یقاب  شیاین  يارب  ییاج  رگید  و  تسا ، هدیرفآ  نیعم  يا  همانرب  اب  مظن ، تمکح و  قبط  ار  يزیچ  ره  ناهج  دنوادخ 

هب طورـشم  یهلا  تارّدـقم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هتکن  یلو  تسا ، تمکح  ملع و  يور  راـگدرورپ  تارّدـقم  دـیدرت  یب  خـساپ :
زا یتمسق  اعد  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؛ بولطم  نآ  ققحت  طرش  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  شیاین  و  تسا ، طرش  دنچ  ای  کی  مدع  ای  دوجو 

وراد هدرک و  اوادم  ار  ضرم  نامه  رگا  یلو  دریمب ، دنکن  اوادم  رگا  هک  تسا  نآ  رب  ریدقت  هک  یـضیرم  دـننامه  تسا ، یهلا  ریدـقت 
.دهد یم  همادا  دوخ  تایح  هب  هتفای و  دوبهب  دروخب 

مود لاؤس 

زا بل  هدوب و  شوماخ  میلـست و  دیاب  سپ  دناد ، یم  ار  ناگدنب  حـلاصم  مامت  تسا و  علطم  ناهج  راکـشآ  ناهن و  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.میدنبورف شیاین 

دنادب تحلـصم  ار  هچنآ  تسا و  هاگآ  ام  ینورد  راکفا  زا  یّتح  تادوجوم ، همه  راکـشآ  ناهن و  هب  لاعتم  دنوادخ  کش  یب  خـساپ :
اعد هب  طورـشم  تحلـصم  و  دشابن ، يزیچ  ياطع  رد  تحلـصم  اعد ، نودـب  تسا  نکمم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـهد ، یم  ماجنا 

.دشاب

هچ ره  وگم  و  نک ، شیاین  دوخ  راگدرورپ  اب  رسیم ! يا  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  زیزعلادبع  نب  رسیم 
قیرط زا  زج  هک  تسا  یماقم  تلزنم و  دـنوادخ  دزن  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  ماجنا  يدـنوادخ  تیـشم  ریدـقت و  ملق  هب  دوشب  تسیاـب  یم 
لاؤس سپ  دش ، دهاوخن  اطع  وا  هب  يزیچ  دنکن ، تساوخرد  ددنبورف و  شیاین  زا  بل  يدرف  رگا  دیسر و  یهاوخن  نآ  هب  تساوخرد 

ماجنارس هک  نآ  رگم  دوش  یمن  هدیبوک  يرد  چیه  رسیم ! يا  .تفرگ  یهاوخ  رارق  ششخب  اطع و  دروم  هک  نک  شیاین  و 
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(406 «.) دوش هدوشگ  ناسنا  يور  هب 

موس لاؤس 

.تسا روآ  مرـش  یلمع  ادـخ و  ندرک  هرخـسم  تقیقح  رد  اعد  دـنیوگ : یم  هتـسناد و  یهلا  هاگرد  هب  تراـسج  ار  اـعد  رگید  یخرب 
(407)

تـسد راگدرورپ  هاگرد  هب  راب  کشا  یمـشچ  اب  راسکنا  عوضخ و  لامک  اب  هک  یـصخش  ایآ  تفگ : دیاب  دارفا  نیا  خساپ  رد  خساپ :
!؟ تسا بدا  یب  روسج و  دنک  یم  دنلب  اعد  هب 

؟ دنک یم  نیعم  فیلکت  ادخ  يارب  دیامن ، یم  دادمتسا  شترضح  زا  هتشاد و  نالعا  ار  دوخ  جایتحا  لامک  یکچوک و  هک  یـسک  ایآ 
! تسا ناهج  راگدرورپ  زا  هژیو  هب  زاین ، یب  صخش  زا  تساوخرد  دنمزاین  صاخشا  هفیظو  سکعرب ؛ ای 

ار نآ  ناوت  یمن  ایآ  دـشاب ، هتـشادن  عامتجا  دارفا و  روما  حالـصا  ای  اهدرد  نامرد  يارب  يریثأـت  چـیه  اـعد  لاـحم -  ضرف  رب  رگا - 
راگدرورپ زا  ینعی  تسناد ؟ تسردان  زا  حیحـص  هار  نتفای  يارب  ییامنهار  بلط  فیلکت و  بسک  گرزب و  يادخ  اب  طابترا  هلیـسو 

لامک اـب  لـمع  هار  نتفاـی  زا  سپ  و  دومن ، یگدـنز  هدـیچیپ  ياـمعم  فشک  يارب  رت  کـیدزن  لـماک و  قیرط  صیخـشت  تساوخرد 
.تشادرب يراوتسا  ياه  ماگ  نآ  نداد  ماجنا  يارب  رطاخ  شمارآ 

یم يریگ  شیپ  یلمع  يرکف و  شزغل  فارحنا و  عوـن  ره  زا  هدرک و  زاـب  اـه  ناـسنا  رکف  يور  هب  ار  ناـهنپ  ياـه  هار  شیاـین  يرآ ،
.دنک

عامتجا درف و  رد  شیاین  اعد و  راثآ 

عامتجا درف و  رد  شیاین  اعد و  راثآ 

لاعتم دنوادخ  اب  طابترا   - 1

یلاثم بلطم  ندـش  رت  نشور  يارب  .تساه  هنیمز  همه  رد  لاعتم  دـنوادخ  اب  گنتاگنت  طابترا  شیاین  اعد و  تاکرب  راـثآ و  زا  یکی 
اه بورکیم  تهج  هب  یتدـم  زا  دـعب  دـنامب  روط  نیمه  رگا  بآ  نیا  تسا ؛ يا  هچـضوح  ایرد  کیدزن  یناـبایب  رد  دوش : یم  هدروآ 
ار دوخ  دیآرب و  ایرد  هب  لصو  ددـصرد  رگا  یلو  .دوش  یم  ریخبت  هتـشگ و  مودـعم  باتفآ  يامرگ  تدـش  تهج  هب  ای  ددـنگ و  یم 

يایرد هب  یهار  شیارب  مک  مک  دنیبب ، چیه 
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یب ییاـیرد  تسه ، هچ  ره  تسین ، هکرب  رگید  دـش  یناـف  نآ ، رد  لـصتم و  اـیرد  هب  هـک  نآ  زا  دـعب  و  ددرگ ، یم  لـصاح  نارک  یب 
دهاوخ نانچ  زین  وا  دوش  یمن  سجنتم  تسا و  هدنرادهگن  نارک  یب  بآ  هک  هنوگ  نامه  .تسا و  هدـش  یناف  نآ  رد  هک  تسا  نارک 

 . ...و دش ،

ار دوخ  نطاب ، هار  زا  تسا ، دودـحم  اه  هنیمز  مامت  رد  هک  یناسنا  رگا  دـشاب -  شیاین  اعد و  نامه  هک  يونعم -  روما  دروم  رد  لاح 
 . ...تشگ دهاوخن  برطضم  راگزور  مطالت  رد  رگید  و  دش ، دهاوخ  وا  لامج  لامک و  تافص  رهظم  دنک ، لصتم  دودحمان  هب 

ناور حور و  شمارآ   - 2

باجعا ياه  تفرـشیپ  مامت  اب  نّدـمتم  ناهج  دـیدرت  یب  .تسا  بلق  نانیمطا  حور و  شمارآ  شیاین ، اعد و  مهم  راثآ  زا  رگید  یکی 
لاعتم دنوادخ  اب  شیاین  اعد و  لاح  .تسا  هدومیپ  ار  لوزن  سوق  هتشادن و  یتفرشیپ  نادنچ  تایونعم  هنیمز  رد  شریگمشچ  نیرفآ و 

اب و  دـنیب ، یمن  هانپ  یب  اهنت و  ار  دوخ  زگره  رگـشیاین  ناسنا  .تسا  حور  رطاخ و  بارطـضا  ینارگن و  نامرد  ِّرثؤم  ياه  هار  زا  یکی 
نیمزرس رد  ینارگن  رکـشل  هک  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  هاگ  چیه  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  شیوشت  مغ و  نیرفآ ، تفگـش  یتماقتـسا 

.دنز همیخ  شزغم  لد و 

بارطـضا و تقو  ارچ  سپ  دـشخب ، یم  ییابیکـش  ربص و  هجرد  نیا  ات  بهذـم  هب  نامیا  هک  یتروص  رد  : » دـیوگ یم  یگنراک  لید 
؛ دینک ادـیپ  لسوت  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  هک  مینکن  هجوت  یناملآ  فوسلیف  تناک "  " روتـسد هب  ارچ  میورن ؟ دـنوادخ  يوس  هب  ینارگن 

.تسا دیفم  امش  لاح  هب  اعد  زاب  دیـشاب ، ینید  یب  مدآ  تیبرت ، رثا  رد  ای  ًاتعیبط و  امـش  رگا  یّتح  .دیراد  يزیچ  نینچ  هب  جایتحا  اریز 
تارثا زا  نم  روظنم 
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هچ كرشم و  هچ  همه -  هک  ار  یسانش  ناور  لصا  هس  ندرک ، اعد  نتفر و  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  نیا  مدوصقم  تسیچ ؟ اعد  یلمع 
: دنک یم  هدنز  اه  نآ  رد  دندنمزاین  نآ  هب  سانشادخ -  رادنید و 

.میروآ نابز  هب  میراد  هک  ییاه  يراتفرگ  اه و  یتحاران  ات  دنک  یم  کمک  ام  هب  شیاین  اعد و  فلا )

.میشابن اهنت  هدرک و  ادیپ  یمغ  ِکیرش  هک  دهد  یم  تسد  ام  هب  ساسحا  نیا  شیاین  رثا  رد  ب )

هک منالوبقب  دوخ  هب  مناوت  یمن  نم  .تسا  لمع  يوس  هب  ماگ  نیتسخن  و  دراد ، یماو  شـشوک  راک و  هب  ار  ناسنا  شیاـین  اـعد و  ج )
.درادنرب یماگ  دوخ  فده  هار  رد  رگید ، ترابع  هب  دریگن ؛ هجیتن  دیامن و  شیاین  دنوادخ  هاگرد  هب  دوخ  روظنم  ماجنا  يارب  یـسک 

يرادرب هرهب  نآ  زا  ارچ  سپ  دـنک ، دـیلوت  دـناوت  یم  ناـسنا  هـک  تـسا  ییورین  نـیرت  گرزب  شیاـین  دـیوگ : یم  لراـک  سیــسکلا 
(408 (»؟ مییامنن

اب ادخ  دـشاب  اجک  ره  شیاین  ياج  یلو  دوش ، ماجنا  یـصاخ  مسارم  یط  دـیاب  هک  تسا  یتادابع  : » دـیوگ یم  لراک  سیـسکلا  رتکد 
یلاح رد  دناوت  یم  ناسنا  اه  هاگ  هانپ  نیا  توکس  رد  دوش ؛ یلوتسم  شنورد  رب  شمارآ  هک  یماگنه  رگم  دیوگ ، یمن  نخس  ناسنا 

شجنس يورین  دنک و  راب  کبـس  ار  شحور  دشخب ، شمارآ  ار  شیاضعا  تالـضع و  تسا ، زاورپ  رد  ادخ  يوس  هب  شا  هشیدنا  هک 
شیوـناز هب  هدرک و  راـب  وا  شود  رب  دـیدج  ندـمت  هک  يراوـشد  یگدـنز  لـمحت  تردـق  و  دـهد ، ـالج  صوـلخ و  ار  صیخـشت  و 

(409 «.) دروآ تسد  هب  تسا  هدروآرد 

يافص دهد ، یم  ناشن  يدرف  هب  رصحنم  صخشم و  رایـسب  تامالع  اب  ار  دوخ  تایـصوصخ  شیاین  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ومه 
لابقتسا زین  تیاده و  دادعتسا  نیقی ، زا  رپ  يا  هرهچ  هغدغد ، یب  يداش  طاسبنا و  راتفر ، تناتم  هاگن ،
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نآ ار  اه  ناسنا  شیاین ، هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  .ار  گرم  دیهـش  کی  ای  زابرـس  کی  نتفرگ  شوغآ  رد  یگداس  هب  اـه ، هعقاو  زا 
اه نآ  راگدرورپ  تاقالم  .ددرگ  یم  هاتوک  ناشیارب  تسا  هتخود  ناشتماق  هب  طیحم  تثارو و  هک  يا  هماج  هک  دهد  یم  دـشر  نانچ 
هک اج  ره  ار  نآ  و  تسا ، رادومن  ناشاه  هرهچ  زا  حلص  نیا  وترپ  هعشعش  هک  يروط  هب  دزاس ، یم  زیربل  نورد  شمارآ  حلص و  زا  ار 

(410 «.) دنرب یم  دوخ  اب  دنور 

نونج زا  يریگولج   - 3

یماجنارـس زورما  يایند  رد  يرکف  یتحاران  ناشیرپ و  راکفا  راشف  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  نونج  زا  يریگ  شیپ  شیاـین ، رثا  نیموس 
طابترا شیاین و  ادخ و  يوس  هب  تشگرب  ناکشزپ -  ناور  حیرـصت  هب  وراد -  نیرتهب  یلو  درادن ، یناور  ياه  یتحاران  نونج و  زج 

.تسوا اب 

، دنرب یم  رس  هب  ناتسرامیت  هشوگ  رد  نونکا  هک  یناسک  زا  رفن  نارازه  : » دیوگ یم  یگنراک » لید   » فورعم سانش  ناور  دنمشناد و 
یمن راتفرگ  يزور  نینچ  هب  دـندوب ، هتفرن  ینارگن  گنج  هب  اهنت  دـندوب و  هدرک  عوجر  وا » اب  شیاین  ادـخ و   » قوفاـم تردـق  هب  رگا 

(411 «.) دندش

راحتنا زا  يریگ  شیپ   - 4

رد اه  ینارگن  هودنا و  رکشل  موجه  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  یـشکدوخ  راحتنا و  زا  يریگولج  شیاین ، راثآ  زا  رگید  یکی 
.دـنا هدـشن  نآ  ریـسا  بولغم و  كدـنا  يدادـعت  طـقف  نینوخ  دربن  نیا  رد  هتـشاد و  یناوارف  تاـفلت  نونک  اـت  یگدـنز ، دربن  نادـیم 
زیگنا تفگش  يا  هناوتشپ  هاگ و  هیکت  هناگی  ار  شیاین  یلو  دنا ، هدرک  داهنـشیپ  ار  ییاه  هار  نآ ، لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  نادنمـشناد 

.دنا هتسناد 

زا هک  دراد  یموزل  هچ  میراذـگ ، نایم  رد  دوخ  يادـخ  اب  میناوت  یم  ار  دوخ  بیاصم  اهدرد و  هک  یتقو  : » دـیوگ یم  یگنراک  لـید 
(412 «.) ...میوش نارگن  دوخ  تالکشم 

قالخا بیذهت  شیاین و   - 5

دنک یم  افـصاب  كاپ و  ار  ناسنا  حور  بلق و  اعد  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  سفن  هیکزت  قالخا و  بیذهت  شیاین ، راثآ  زا  رگید  یکی 
نینچمه دریگ ؛ تروص  تسرد  ادخ  اب  طابترا  اعد و  هژیو ، طیارـش  اب  رگا  ینعی  دنک ؛ یم  يریگ  شیپ  اه  یکاپان  اه و  فارحنا  زا  و 

زا فیلکت  بسک  شیاین و  ناهج و  راگدـیرفآ  اب  طابترا  هب  هتـسویپ  دـننکب و  لماک  هجوت  زاس  یگدـنز  یتایح و  رما  نیا  هب  ناگمه 
، سکع هب  .دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  تسا  هدوب  ینید  ناربهر  وطـسرا و  طارقـس و  يوزرآ  هک  يا  هلـضاف  هنیدم  دنزرو ، مامتها  ادخ 
، ینیبدب طوقـس ، زج  عامتجا  رد  هدـش و  قرغ  فارحنا  داسف و  بالجنم  رد  شیاین  كرت  گرزب و  يادـخ  اب  هطبار  عطق  تروص  رد 

.تشاد دهاوخن  يا  هرهب  رگید ، یقالخا  تبکن  نارازه  فالتخا و  يزوت ، هنیک 

؟ دوب اخیلز  نوردنا  رد  طقف  شکرس ، سفن  سوه و  لیم و  ایآ  دروآرد ؟ ياپ  زا  ار  ناوج  ابیز و  فسوی  تسناوتن  اخیلز  ارچ  یتسار 
اعد و درب ، هانپ  ادخ  هب  یلو  دوب ، زادـنارب  نامناخ  شکرـس و  هزیرغ  نیا  ياراد  دارفا  ریاس  دـننامه  زین  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
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شیاین
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مدـقم رذـگدوز  ياه  سوه  زا  يوریپ  رب  ار  جـنر  ییاـهنت و  نادـنز و  لاـس  نیدـنچ  دز ، ماـجل  دوخ  یـسنج  هزیرغ  سفن و  هب  درک ،
.تشگ زوریپ  سفن  ياوه  رب  تروص  نیدب  تشاد و 

هشیدنا لوحت  شیاین و   - 6

اعد .تسا  درخ  رکف و  راگدیرفآ  تردق و  ملع و  تیاهن  یب  أدبم  اب  رگـشیاین  رکف  زغم و  میقتـسم  طابترا  شیاین ، ریگ  مشچ  راثآ  زا 
زا ار  باوص  هار  هدنام و  نوصم  دیدرت  یگدـنامرد و  هابتـشا و  شزغل و  زا  میـشیدنیب و  رت  قیقد  رت و  حیحـص  دـنک  یم  کمک  ام  هب 

.مییامن لح  ار  یعامتجا  يدرف و  تالکشم  نآ ، لابند  هب  میهد و  صیخشت  اطخ 

تسا يرت  قیمع  حطـس  اعد  ینعی  تسا ؛ رکف  لاقتنا  زا  رت  قیمع  شتایلمع  حطـس  اعد  : » دیوگ یم  یحیـسم  هدنـسیون  كرالک  نلگ 
(413 «.) میدرگ یم  لیامتم  هجوتم و  راگدرورپ )  ) ردپ يادن  هب  ام  همه  اجنآ  رد  هک 

یم دـیدپ  رگ  شیاین  زغم  رد  هقباس  یب  هزات و  ییاه  هشیدـنا  هدومنزاـب و  یناـسنا  بلق  رکف و  يور  هب  ییاـهرد  اـه  شیاـین  نیارباـنب 
زگره دـبای و  یم  يدـیفم  ناسآ و  ياه  لح  هار  اه و  باوج  یملع ، تالکـشم  اه ، ضرم  اهدـماشیپ ، ربارب  رد  هک  تساجنیا  .دروآ 

.ددرگ یم  نوصم  يور  جک  یشیدنا و  جک  زا  .دوش و  یمن  ناریح  هدنامرد و 

یم روطخ  امـش  نهذ  رد  ار  يرکف  ادخ  یتقو  دیـشاب ، هتـشاد  تسد  مد  ار  ملق  ذغاک و  دـینک  یم  اعد  یتقو  : » دـیوگ یم  خابال  رتکد 
(414 «.) دیروآرد لمع  هلحرم  هب  دیناوتب  ات  دیشاب  هتشاد  رظن  ّدم  رد  هدرک و  تشاددای  ار  نآ  دهد 

هدارا تیوقت  شیاین و   - 7

يدام و  ) یقرت بتارم  زا  کی  ره  هب  ناسنا  ًاساسا  .تسا  رگـشیاین  سفن  هب  نیقلت  هدارا و  تیوقت  شیاین ، اـعد و  راـثآ  زا  رگید  یکی 
یـسک هدارا  رگا  هک  تسادیپ  هتفگان  .دراد  تسا -  یحور  تاکلم  هبترم  نیرخآ  هک  هدارا -  هوق  هب  جایتحا  دـسرب  دـهاوخب  يونعم )

اذـل .دـیامیپ  یم  ار  لوزن  سوق  زور  هب  زور  هتفر و  نوریب  وا  فک  زا  ناگیار  هب  دنمـشزرا  ياه  تصرف  رگید  دوش  دوباـن  اـی  فیعض 
مورحم یعامتجا  نیتم  يوق و  يا  هدارا  زا  هک  یتّلم 
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یم مه  رد  هدـیدرگ و  فلاـخم  ياـهداب  ماـیا و  ثداوح  ِشوخ  تسد  هک  دوش  یم  ناـبیتشک  یب  ناـبداب و  یب  یتـشک  دـننام  دـشاب ،
.دنکش

رد هبذاج  هوق  نوچ  ییورین  دنک ، دـیلوت  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  ییورین  نیرت  گرزب  تدابع  : » دـیوگ یم  لراک  سیـسکلا  رتکد 
يوراد اب  اه  نآ  يرامیب  دـش ، یمن  عقاو  دـنمدوس  اه  نآ  رد  تاجلاعم  مامت  هک  نیا  زا  دـعب  هک  ما  هدـید  ار  یناـسک  یکـشزپ ، ملاـع 

(415 «.) تفای یم  مایتلا  اعد  تدابع و 

ششوک اعد و 

تیلاعف نودـب  یمدآ  هک  تسا  نیا  تعفنم ، بلج  ناهج و  رد  يدـب  ندرک  نک  هشیر  هار  اهنت  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب 
هب مروفر »  » تضهن ار  هیرظن  نیا  .دنک  فرطرب  ار  شتالکـشم  دنوادخ  هک  دـشاب  رظتنم  دزودـب و  راگدرورپ  تمحر  هب  مشچ  یتبثم 

تـسد تیلاعف  نودب  ناسنا ، داد و  یم  ماجنا  ییاهنت  هب  ار  اهراک  همه  دـنوادخ  رگا  اریز  تسا ؛ لطاب  ًالماک  هیرظن  نیا  .دروآ  دوجو 
یم دودحم  رـشب  ینامـسآ  رازگ  تمدخ  کی  هب  راگدرورپ  تشادن و  یموهفم  رگید  یگدـنز ، ناهج و  درک ، یم  زارد  وا  فرط  هب 

.دش

رگا .میروآ  تسد  هب  يا  هرمث  دوخ  تیلاعف  اب  میناوتب  ات  هدیـشخب  ام  هب  ورین  و  مینک ، رکف  میناوتب  ات  هدومرف  اطع  شوه  ام  هب  دنوادخ 
اه و شـشوک  يارب  اعد  زامن و  .تشادـن  یموهفم  انعم و  تیلاعف  يدنمـشوه و  رگید  میدرک ، یم  بسک  زاـمن  اـعد و  اـب  ار  اـه  نیا 

.دوب دـهاوخ  كانرطخ  تیاهن  یب  ددرگ  تیلاعف  شـشوک و  نیزگیاج  رگا  یلو  تسا ، يزیگنا  تفگـش  مزال و  لمکم  اه ، تیلاـعف 
(416)

یبابسا اب  ار  ناشدصاقم  هک  هدومرف  رّرقم  شناگدنب  يارب  دنوادخ  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیمه  زا 
(417 «.) تسا هدرک  رما  نوناق  نیا  هب  ار  نانآ  تسا و  هداد  رارق  اه  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دننک  تساوخرد  وا  زا 

تنس : » تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد 
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یببـس ملاع  نیا  رد  يزیچ  ره  يارب  دـنوادخ  ساسا  نیا  يور  دزاـس ، يراـج  شبابـسا  هار  زا  ار  زیچ  ره  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا 
رّرقم قطاـن  اـیوگ و  يرد  یـشناد ، ره  يارب  یـشناد و  حرـش ، تـمکح و  ره  يارب  یتـمکح و  حرـش و  ببــس ، ره  يارب  هداد و  رارق 

(418 «.) تسا هدومرف 

.تسا يرورض  ناسنا  بناج  زا  زین  لمع  تکرح و  یلو  تسا ، بجاو  مزال و  اعد  هک  نیا  هجیتن 

دیاقع

تیمکاح مالسا و 

هب ناسنا  دنیوگ : یم  اه  یبرغ  هک  هنوگ  نامه  ایآ  مدرم ؟ باختنا  هب  ای  تسا  یهلا  بصن  ّصن و  هب  تموکح  تفالخ و  تماما و  ایآ 
ماما و هک  نیا  ای  دـنک  باختنا  ار  یمالـسا  مکاـح  ماـما و  دـناوت  یم  تسا و  دازآ  راـتخم و  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  لقتـسم  روط 

؟ ددرگ باختنا  یهلا  تیشم  هدارا و  اب  ادتبا  زا  دیاب  یمالسا  مکاح 

تیمکاح و دنشاب و  یم  دوخ  تشونرس  نییعت  رد  ناسنا  قلطم  رایتخا  يدازآ و  هب  دقتعم  یخرب  یلو  تسا ، مّود  لوق  هب  دقتعم  هعیش 
.دنا یبرغ  یسارکومد  هیرظن  نامه  هب  لئاق  تقیقح  رد  دنناد ؛ یمن  دنوادخ  زا  هلاصالاب  ار  تموکح 

ِتیمکاح هب  تسادـخ -  باختنا  نامه  هک  دوخ -  باـختنا  اـب  اـت  هتـشاذگاو  اروش  هب  ار  تموکح  رما  دـنوادخ  دـندقتعم  زین  یخرب 
.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  یسررب  هب  کنیا  .دنشخب  تیعورشم  مکاح 

مالسا رد  يربهر 

مالسا رد  يربهر 

نوئـش هرادا  هدودـحم  رد  نویّداـم  دزن  يربهر  .دراد  نادـحلم  نویّداـم و  هاگدـید  اـب  يرهوج  یـساسا و  تواـفت  مالـسا  رد  يربهر 
یم هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رثؤم  فلتخم  ياه  هصرع  رد  يربهر  مالـسا ، رد  یلو  دوش ، یم  هصالخ  رـشب  يدام  یگدـنز 

: مینک

ایند يارب  لمع   - 1

يدروم نامه  نیا  .دـنک  دـنم  ماظن  ار  شروما  ات  دراد  يربهر  هب  زاین  ایند  نیا  رد  رـشب  رگید ، ملاوع  خزود و  تشهب و  زا  رظن  عطق  اب 
زا هکلب  تسین ، یلالقتسا  یهاگن  اب  دراد ، هجوت  رظن و  نآ  هب  رگا  زین  مالسا  دنا و  هدرک  روصحم  نآ  رد  ار  يربهر  نویّدام  هک  تسا 

.دنک یم  يزیر  همانرب  نآ  يارب  هتسیرگن و  ار  ایند  ترخآ ، يارب  تسا  يا  هعرزم  ربعم و  لپ و  ایند  هک  تهج  نآ 

: تسیرگن هیواز  ود  زا  ناوت  یم  ار  رشب  يویند  نوئش  هرادا  هب  مالسا  تیمها 

نایم نوچ  و  ( » 419 (؛  ِلْدَْـعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساّنلا  َنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ  ملظ  عفر  لدـع و  شرتسگ  فلا )
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« .دینک يرواد  تلادع  هب  دینک  مکح  مدرم 

هچ وگب  ( » 420 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتابیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  يویند  يدـنم  هرهب  ب )
« .تسا هدرک  عنم  هزیکاپ  لالح و  يزور  فرص  زا  هدرک و  مارح  دیرفآ  شناگدنب  يارب  هک  ار  ادخ  ياه  تنیز  یسک 

ترخآ يارب  لمع   - 2

، دنا هتـشاد  فوطعم  تعیبط  ملاع  هب  ار  دوخ  شـشوک  هجوت و  اهنت  دنا ، هدرک  ادـج  داعم  أدـبم و  زا  ار  ایند  ملاع  هک  اجنآ  زا  نویّدام 
زین تسایند -  ملاـع  زا  رت  میظع  هک  رگید -  یملاـع  يارب  لـمع  هب  ار  مدرم  تسا ، داـعم  أدـبم و  هب  دـقتعم  هک  اـجنآ  زا  مالـسا  یلو 

هک اجنآ  تسا ؛ هدرک  هراشا  ّمهم  تقیقح  نیا  هب  نآرق  .دناد  یم  ترخآ  ملاع  يارب  يا  همّدقم  تقیقح  رد  ار  ایند  دنک و  یم  توعد 
ِهِذـه امَو  دـیامرف { : یم  زین  و  .تسا » رتهب  اـیند  زا  وت  يارب  ترخآ  هنیآ  ره  و  ( » 421 (؛  یلوُْألا َنِم  ََکل  ٌریَخ  ُهَرِخْآَللَو  دـیامرف { : یم 

یَِهل َهَرِخْآلا  َراّدلا  َّنِإَو  ٌبَِعلَو  ٌوَْهل  َّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا 
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مالـسا .تسا » ترخآ  راد  تقیقح  هب  یناگدـنز  تسین و  شیب  يا  هچیزاـب  وـهل و  اـیند  هزور  دـنچ  یناگدـنز  نیا  ( » 422 (؛  ُناویَْحلا
.دناد یم  يورخا  تداعس  ياشگ  هار  ار  ربهر  هتفرگ و  رظن  رد  زین  ار  هبنج  نیا  دراد ، يربهر  هب  هک  یهجوت 

یلمع ياقترا  لامک و   - 3

رارق لصا  لیلد  هب  مالـسا  یلو  دـنرادن ، لوبق  یحور  یقالخا و  ياه  شزرا  ناونع  هب  ار  يزیچ  زگره  يدام ، لـئاسم  زا  ریغ  نویّداـم 
نیمه زا  .تسا  هدرک  یصاخ  هجوت  يونعم ، یقالخا و  ياه  شزرا  هب  حور ، مان  هب  یتقیقح  هب  رواب  زین  داعم و  أدبم و  هب  داقتعا  نداد 

.دیامن يربهر  زین  هنیمز  نیا  رد  ار  یمالسا  عمتجم  دناوتب  ات  هدرک  تیبرت  یهلا  یناربهر  ور 

ماکحا يارجا   - 4

نیا يربهر  صوصخ  رد  مالسا  ياه  هاگدید  زا  یکی  .دراد  ییاهروتسد  مکح و  اه  هنیمز  مامت  رد  هک  ارگ  لومش  تسا  ینید  مالسا 
ياه هنیمز  مامت  دروم ، نیا  دناد و  یم  يرشب  هعماج  ّلک  حطـس  رد  یهلا  ياهروتـسد  ماکحا و  ندرک  هدایپ  ار  ربهر  هفیظو  هک  تسا 

یم ناسنا  یناـسفن  لاـمک  يورخا و  تداعـس  يویند ، هاـفر  بجوم  ماـکحا  ندرک  هداـیپ  قیبطت و  اریز  دـهد ؛ یم  شـشوپ  ار  نیـشیپ 
.ددرگ

تماما ماما و  زا  يدـنلب  ياهریبعت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  ياهاعد  تایاور و  ارچ  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  اجنیا  زا 
رما ناوت  یم  یفیاظو  نینچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاح  .دنا  هتفرگ  رظن  رد  ار  ینیگنـس  فیاظو  یمالـسا  هعماج  رد  يربهر  يارب  هدومن و 

؟ تشاذگاو مدرم  هب  ار  هعماج  يربهر  تماما و 

تّنس لها  يأر 

نانآ تسا ، مدرم  تسد  رد  لقتسم  میقتسم و  روط  هب  یمالسا  هعماج  يربهر  رما  هک  دوش  یم  هدافتسا  ّتنس  لها  تاملک  عومجم  زا 
مدرم هب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب ، یجایتحا  رگا  دـنرادن و  يزاین  یهلا  تیـشم  هدارا و  نذا و  چـیه  هب  دـننیزگ و  یم  رب  دوخ  هک  دنتـسه 

.تسا هتشاذگاو 

یم تیعورشم  صخش  يربهر  تماما و  رفن ، دنچ  يأر  هب  دیوگ : یـسک  رگا  : » دیوگ یم  ق )  . ت 403ه  ) ینالقاب رکبوبا  یضاق   - 1
نآ هک  یتروص  رد  ددرگ ، یم  تباث  صخـش  يربهر  تماما و  دقع ، ّلح و  لها  زا  رفن  کی  يأر  رظن و  هب  مییوگ : باوج  رد  دبای ؟

(423 «.) دشاب هتشاد  ار  ماما  رد  مزال  تایصوصخ  طیارش و  صخش 

يارب دوش  یم  تباث  اوقت  شـشوک و  لها  زا  رفن  کی  يأر  اب  يربهر  تماما و  : » دـیوگ یم  ق )  . ت 429ه  ) يدادغب رهاقلا  دبع   – 2
هک تسا  مزال  نیریاس  رب  رفن  کی  تعیب  تروص  رد  و  دشاب ، نآ  قیال  هک  یصخش 
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(424 «.) دننک تعاطا  وا  زا 

عامجا هب  يزاین  رگید  دـبای ، یم  تیعورـشم  تعیب  رایتخا و  اب  يربهر  تماما و  هک  دـش  تباـث  نوچ  : » دـیوگ یم  یجیا  یـضاق   - 3
«. دـنک یم  تیافک  دـقع  ّلح و  لها  زا  رفن  ود  ای  رفن  کی  تعیب  هکلب  درادـن ، دوجو  نآ  رب  یعمـس  ای  یلقع  لـیلد  اریز  تسین ؛ تّما 

(425)

اه تموکح  عاونا 

اه تموکح  عاونا 

: میرمش یم  رب  ار  اه  نآ  نیرت  مهم  دنا  هتشاد  یفلتخم  ياه  شرگن  هک  هدوب  ییاه  تموکح  دهاش  هراومه  خیرات 

يروتاتکید تموکح   - 1

یم لمع  دوخ  هدارا  تیـشم و  هب  صاخ  ینوناق  هب  هجوت  نودـب  وا  تسا و  رفن  کی  تسد  هب  تردـق  هطلـس و  مامت  هک  تسا  یماظن 
اه و تردق  مامت  هام  شش  تدم  هب  دندرک و  یم  باختنا  ار  مکاح  مدرم  اریز  تفر ؛ راک  هب  مور  تموکح  رد  هملک  نیا  لصا  .دنک 

رهق اب  دنچ  ره  دش ؛ قالطا  دوش ، تردق  زکارم  مامت  ّیلوتم  هک  یمکاح  ره  رب  اهدعب  هملک  نیا  یلو  دش ، یم  راذگاو  وا  هب  اه  هطلس 
.دشاب هدیسر  تردق  هب  دنادب  نوناق  چیه  عبات  ار  دوخ  هک  نیا  نودب  مئاد و  لکش  هب  اتدوک و  هبلغ و  و 

یتاقبط تموکح   - 2

مان هب  تموکح  یعون  حرط  دوب ، فلاـخم  یـسارکومد  تموکح  اـب  وا  هک  اـجنآ  زا  اریز  تسا ؛ نوطـالفا »  » تموکح عون  نیا  رکتبم 
نآ زین  وطـسرا  هک  دوب  گنهرف  نابحاص  فارـشا و  ییالط ، هقبط  زا  وا  دوصقم  دومن و  حرطم  ار  ییالط  هقبط  تموکح  ای  یتاقبط » »

.تسا هدیمان  امکح » تردق  هطلس و   » ار

یسارکومد تموکح   - 3

رب هک  تسا  یعامتجا  یـسایس -  ماظن  یعون  حالطـصا ، رد  تسا و  مدرم  تموکح  ياـنعم  هب  یناـنوی و  لـصا  رد  یـسارکومد  هملک 
.ددرگ یم  داجیا  تاواسم  روط  هب  یمدرم  تکراشم  اب  تلود  عمتجم و  نیب  طابترا  هقالع و  عون  ساسا 

مدرم و نیب  تسا  یعامتجا  يدادرارق  ماظن ، ِساـسا  دـنا و  هطلـس  تردـق و  أـشنم  مدرم  هک  تسا  راوتـسا  لـصا  نیا  رب  تموکح  نیا 
.مکاح

ینید تموکح   - 4

اب مکاح -  دـشاب و  یم  لاعتم  دـنوادخ  هطلـس  تردـق و  أـشنم  ینعی  ینید ؛ داـقتعا  ساـسا  رب  مئاـق  تسا  یماـظن  تموکح ، عون  نیا 
.تسا هدرک  ذخا  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  هطلس  ( - 426) ایصوا ایبنا و  تموکح  دننامه  هطساو ، یب  ای  هطساو 
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یلامجا یسررب 

دروم زگره  يروتاتکید ) تموکح   ) لّوا عون  هک  نیا  هب  میرب  یم  یپ  تموکح  دروم  رد  فلتخم  ياه  هاگدـید  یلاـمجا  یـسررب  اـب 
نانعلا و قلطم  هرّونم ، هنیدم  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخـش  یّتح  هدوبن و  مالـسا  رظن 

یلص شربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  .دنک  مکح  یهلا  دودح  نیناوق و  قبط  هک  هدوب  رومأم  هکلب  تسا ، هدوبن  یهلا  نوناق  زا  اهر 
هدرک لزان  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  نانآ  نیب  نک  مکح  هک  نیا  و  ( » 427 (؛  ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَنَیب  ْمُکْحا  ِنَأَو  دیامرف { : یم  هلآو  هیلع  هللا 

« .تسا

يرترب عون  چـیه  رگیدـکی  رب  مدرم  تاقبط  ثیدـح ، نآرق و  صوصن  قبط  اریز  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  زین  یتاـقبط ) تموکح   ) مّود عون 
.دنرادن اوقت  رد  زج 

 - تفگ میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  اریز -  دوب ؛ دـهاوخن  یمالـسا  تموکح  ماـظن و  رب  قبطنم  زین  یـسارکومد  تموکح  کـش  یب  اـّما 
باختنا تعیب و  يارب  ناوت  یم  هک  یشزرا  اهنت  دنرادن و  ناشماما  ای  ربمایپ و  نییعت  رد  یّقح  چیه  مدرم  یعرـش ، یلقع و  هلدا  قباطم 

ربمایپ ماما و  مکاح و  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یصخش  ياهروتسد  زا  تعاطا  هب  یلمع  مازتلا  نامه  تسناد  نانآ 
.ددرگ یم  زاب  ناشدوخ  هب  زین  باختنا  نیا  دوس  هدش و  یفرعم 

: دنلئاق هنیمز  ود  رد  لوسر  زا  دعب  ِتموکح  رد  ار  یسارکومد  عون  کی  هک  دنتنس  لها  نیا  يرآ 

؛ مکاح نییعت  رد  فلا )

لعج عیرشت و  رد  ب )
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.یتموکح لئاسم  رد  نوناق 

تموکح عون  ود  نیب  يا  هسیاقم 

تموکح عون  ود  نیب  يا  هسیاقم 

.دننک یم  هیبشت  هسیاقم و  یحیسم  ياطسو  نورق  رد  اسیلک  ینید  تموکح  اب  ار  یمالسا  ینید  تموکح  یخرب 

مینک یبایزرا  تسایـس  ملع  تاحالطـصا  قباطم  ار  ّتنـس  لها  هعیـش و  يأر  میهاوخب  رگا  : » دیوگ یم  یحبـص  دومحم  دـمحا  رتکد 
رـصع رد  هک  تسا  ینید  تموکح  و  یطارقویث »  » هیبش تسایـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هطلـس  رد  هعیـش  يأر  هک  مییوگب  دیاب 

ای یحو  زا  هتفرگرب  تموکح  هک  تسا  نآ  یطارقویث »  » موهفم .تسا  یبرغ  یسارکومد  اب  قباطم  ّتنـس  لها  رظن  دمآ و  دیدپ  اسیلک 
(428 «.) ...دشاب یهلا  ماهلا 

تموکح .دراد  یـساسا  ياه  تواـفت  یطـسو  نورق  رد  یحیـسم  ینید  تموکح  اـب  یمالـسا  ینید  تموکح  مییوگ : یم  باوج  رد 
رد يزرم  ّدح و  دیق و  چیه  نودب  ات  دـش ، هداد  پاپ )  ) اسیلک ربهر  هب  یحیـسم  ياسیلک  فرط  زا  تقیقح  رد  یطـسو  نورق  رد  ینید 

.دنشاب ضحم  میلست  هدرک و  عوضخ  وا  لباقم  رد  مدرم  همه  و  دنک ؛ تلاخد  مدرم  یتموکح  ماظن 

: زا دنترابع  هک  درک  یط  ار  هلحرم  هس  هیرظن  نیا 

اسیلک نامکاح  يارب  یهلا  تعیبط   - 1

رب تیاهن  یب  یتردق  هطلـس و  اذل  تسوا ، هدـش  تیبرت  دـنزرف  ای  وا و  رهظم  ای  ادـخ  روتارپما ، هک  دوب  راوتـسا  لصا  نیا  رب  هیرظن  نیا 
یم یپ  میدق  رـصم  خیرات  هب  هعجارم  اب  .ددرگ  یم  زاب  نپاژ  رـصم و  ناریا ، مور ، نوچ  میدق ، ياه  ندـمت  هب  هیرظن ، نیا  .دراد  مدرم 

 . ...دندوب لئاق  ار  يزایتما  هدیقع و  نینچ  دوخ  هنعارف  ناهاشداپ و  يارب  رصع  نآ  مدرم  میرب 

میقتسم باختنا   - 2

ار مکاح  هتـشذگ ، هیرظن  فالخ  رب  شرگن  نیا  .دمآ  دیدپ  نامکاح  هرابرد  يدـیدج  هاگدـید  تیحیـسم  رد  نامز  تشذـگ  زا  دـعب 
هطلـس تردـق و  وا  هب  دراد  هک  ییاه  تیلباق  تهج  هب  هدرک و  رایتخا  میقتـسم  روط  هب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسناد  یم  یناـسنا 

.تسا یهلا  یقیقح  هطلس  تردق و  زا  هتفرگرب  شتردق  مامت  درادن و  يا  هطلس  لالقتسا  روط  هب  دوخ  زا  وا  .تسا  هداد 

میقتسم ریغ  باختنا   - 3

دیدپ یماگنه  هیرظن  نیا  .میقتسم  لقتسم و  تروص  هب  هن  دنک ، یم  باختنا  مدرم  هطساو  هب  ار  مکاح  دنوادخ  دیوگ : یم  هیرظن  نیا 
زا ار  اـسیلک  ذوـفن  دنتـسناوت  قـیرط  نیا  زا  تفرگ و  رد  عازن  تموـکح  رـس  رب  اـپورا  ناـهاشداپ  تیحیـسم و  ياـسیلک  نیب  هک  دـمآ 

.دنرادرب اه  تموکح 
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تموکح عون  ود  نیا  نیب  میرب  یم  یپ  یمالـسا  ینید  تموکح  و  یطارقویث )  ) یحیـسم ینید  تموکح  رد  تقد  لمأت و  اب  لّوا  قرف 
یـصاخ ياهزرم  دودـح و  رد  دـشاب ، ماما  ای  ربمایپ  هچرگا  مکاح ، تسا  دـقتعم  یمالـسا  ینید  ماـظن  اریز  تسا ؛ یـساسا  ياـه  قرف 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  ور  نیمه  زا  تسین ؛ زرم  ّدح و  یب  شتردق  دهد و  رظن  دناوت  یم  هتـشاد و  هطلس 
ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحی  َْمل  ْنَمَو  دیامرف { : یم  نامکاح  مومع  هب  باطخ  نینچمه  ( 429  .) ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَنَیب  ْمُکْحا  ِنَأَو  دیامرف { : یم 

« .دننارفاک نامه  اه  نآ  سپ  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  قبط  سک  ره  و  ( » 430 (؛  َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف 

ماظن فالخ  رب  نیا  دنک و  یّطخت  نآ  زا  درادن  قح  زگره  دنیب و  یم  لوؤسم  یمالسا  یهلا و  نوناق  ربارب  رد  ار  دوخ  یمالسا  مکاح 
هقلطم و تردق  اسیلک  ناربهر  يارب  نانآ  اریز  تسا ؛ یطسو  نورق  رد  یحیسم  تموکح  یطارقویث و 
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.دنلئاق ار  زرم  ّدح و  یب 

یحیـسم ياـه  تیـصخش  لاـجر و  هک  تسا  نیا  مینیب ، یم  ینید  تموکح  عوـن  ود  نیا  يرظن  ياـنبم  رد  هک  يرگید  قرف  مّود  قرف 
هک یلاح  رد  دـندرک ، یم  افتکا  یقالخا  ظعاوم  هب  اهنت  دنتـشادن و  یتموکح  یـسایس و  لئاسم  دروم  رد  يدـنم  ماـظن  روتـسد  چـیه 

.تسا هتشاذگ  ياج  هب  يروتسد  دوخ  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  هک  تسا  یعماج  نید  مالسا 

یّلک و تواـفت  دـش -  حرطم  اـپورا  تیحیـسم و  نیب  رد  هک  ینید -  یهلا  تموـکح  یطارقوـیث و  : » دـیوگ یم  يدودوـم  یلعـألاوبا 
نوناق تردق  مدرم  زا  يا  هقبط  هک  دش  يراذگ  هیاپ  لصا  نیا  رب  اپورا  رد  تیحیـسم  ینید  تموکح  اریز  دنراد ؛ رگیدکی  اب  یـساسا 
فـالخ رب  دـننک ، لـعج  ار  ینیناوق  دوخ ، يا  هفیاـط  یـصخش و  ضارغا  سوه و  اوه و  قـبط  اـت  دنـشاب  هتـشاد  دوـخ  يارب  يراذـگ 

(431 «.) دناد یم  یهلا  تباث  نیناوق  رد  روصحم  ار  مکاح  هک  یمالسا  ینید  تموکح 

اه ماظن  لوصا  یسررب 

اه ماظن  لوصا  یسررب 

: میزادرپ یم  ناهج  رد  جیار  ماظن  هس  ناکرا  لوصا و  یسررب  هب  شخب  نیا  رد 

مسیسکرام ماظن   - 1

مسیسکرام ماظن   - 1

: دریگ یم  همشچرس  نآ  يرکف  يانبم  زا  هک  تسا  راوتسا  یساسا  لصا  دنچ  رب  ماظن  نیا 

نید ندوب  یفارخ  فلا )

.درک هلباقم  نآ  اب  یتح  هدومن و  روبع  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يا  هفارخ  مسیسکرام  گنهرف  رد  نید 

(432 «.) تسا نید  هب  داقتعا  مدع  یهجوت و  یب  رد  یسایس  يدازآ  : » دیوگ یم  سکرام 

(433 «.) مینک یم  رود  دوخ  زا  دنک ، ضرف  یقالخا  يدیاقع  ام  رب  دهاوخب  هک  یعمط  هنوگ  ره  ام  : » دسیون یم  سلگنا 

داصتقا تیروحم  ب )

يداصتقا عفانم  هب  ندیسر  زین  ار  ناسنا  ریس  زا  فده  یقالخا و  ياه  شزرا  هن  دنا  هتـسناد  داصتقا  ار  زیچ  ره  ِساسا  اه  تسیـسکرام 
.دنناد یم 

«. تسا يداصتقا  تعفنم  نامه  تیاغ ، تسا و  هلیسو  اهنت  ناوت ، ورین و  : » دیوگ یم  سلگنا 
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یتاقبط ماظن  ج )

هعماج تاقبط  مدرم و  ّلک  رب  مکاح  بزح  نآ ، سأر  رد  هک  دنا  هدرک  داجیا  یتاقبط  یماظن  دوخ  تموکح  عون  رد  اه  تسیسکرام 
.دنک یم  تموکح 

«. تسا رگراک  هقبط  رب  هطلس  ياراد  یسایس  مکاح  بزح  : » دیوگ یم  رزتیلوب 

.تسا دودرم  مالسا  رظن  قبط  لوصا  نیا  زا  مادک  ره 

مسیسکرام ینابم  دقن 

مسیسکرام ینابم  دقن 

: مییوگ یم  لصا  نیا  ِباوج  رد  .تسا  نید  ندوب  یفارخ  مسیسکرام ، ینابم  لوصا و  زا  یکی 

میلـست هب  یتشیعم ، روما  رد  ماکحتـسا  ناـقتا و  هب  روتـسد  نیع  رد  ناـسنا  ینورد  شمارآ  يارب  هک  تسا  یعماـج  نید  مالـسا  ًـالّوا :
.دنک یم  رما  تعیبط  ياروام  اب  ینطاب  طابترا  اه و  یماکان  ربارب  رد  ندشن 

: هلمج نآ  زا  دراد ؛ يرامش  یب  دیاوف  راثآ و  نید  ًایناث :

؛ قافتا هن  دناد  یم  مظن  ساسا  رب  ار  تقلخ  نید  اریز  تسا ؛ نید  هیاس  رد  ملع  تفرشیپ  فلا )

؛ تسا یقالخا  لئاسم  هناوتشپ  نید  ب )

؛ تسا رارمتسا  كّرحت و  لماع  بیاصم ، دیادش و  دوجو  اب  نید  ج )

.دنیب یم  ادخ  رضحم  رد  ار  شدوخ  اریز  تسا ؛ نوناق  هب  دیقم  راد  نید  د )

هب داقتعا  هک  یسک  .تسا  داعم  أدبم و  هب  نانآ  داقتعا  مدع  زا  یشان  تسا ، داصتقا  تیروحم  نامه  هک  اه  تسیسکرام  مود  لصا  اّما 
هک یلاح  رد  دـنیب ، یم  يویند  هافر  داـصتقا و  تیروحم  رب  ار  تقلخ  یتسه و  دوجو و  همه  هک  تسا  یعیبط  درادـن  تعیبط  يارواـم 

.تسا هدناسر  تابثا  هب  ار  بلطم  نیا  فالخ  هفسلف ، مالک و  ملع 

يراگزاس یناسنا  تمارک  اب  تسا ، رگراک  هقبط  رب  مکاح  بزح  ماظن و  يرترب  یتاـقبط و  فـالتخا  ناـمه  هک  موس  لـصا  نینچمه 
فده و هب  ندیـسر  تفرـشیپ و  لماع  هک  اوقت  رد  زج  يرگید  رب  یـسک  هک  دراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  تنـس  نآرق و  لقع ، .درادن 

.درادن يرترب  تسا ، تقلخ  تیاغ 

یسارکومد ماظن   - 2
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: تسا هدرمشرب  زیچ  راهچ  ار  یسارکومد  لوصا  مکحلا  هسایس  باتک  رد  ینر  نتسوا 

نیا .دننک  یم  ضیوفت  مکاح  هب  ار  دوخ  رب  تموکح  تردق و  هک  دنمدرم  نیا  تسا و  یمدرم  هدارا  زا  یـشان  یـسایس  هطلـس  فلا )
دناوت یمن  یسک  تسا و  مدرم  دوخ  يارب  هطلس  ّقح  دیوگ : یم  لصا 
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.دنادب شبزح  ای  دوخ  ِنآ  زا  ار  نآ 

.درادن يرترب  يرگید  رب  یسک  دنراد و  يواسم  قوقح  تسایس ، نوناق و  اب  هطبار  رد  مدرم  همه  ب )

حالص هک  یسایس  تیدودحم  عون  ره  وا  ات  دنراذگاو  یـصخش  هب  ار  دوخ  رب  ذوفن  هطلـس و  ّقح  دنناوت  یم  اروش  قیرط  زا  مدرم  ج )
.دهد رارق  نانآ  يارب  دناد  یم 

رب تسا و  تموکح  هب  بوصنم  وا  دنداد ، تبثم  يأر  یـصخش  هب  مدرم  زا  دـصرد  ّلقا 51  ّدـح  رگا  تسا و  تیرثکا  يأر  نازیم  د )
(434  ... .) دننک يوریپ  دنا ، هدرک  باختنا  نانآ  هک  یمکاح  زا  هدرمش و  مرتحم  ار  يأر  نیا  هک  تسا  نارگید 

یمالسا ماظن   - 3

یمالسا ماظن   - 3

: زا دنترابع  هک  تسا  راوتسا  يا  يدابم  لوصا و  رب  زین  مالسا  یتموکح  ماظن 

« هَّللا ، » تموکح أدبم  فلا )

ینعی تسا ؛ هدرک  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  نآرق و  هک  تسا  مالـسا  ًاـصوصخ  ینید ؛ رکف  لوصا  ناـکرا و  نیرت  یـساسا  زا  أدـبم  نیا 
قلخ مدع ، دوجو و  هک  روط  نامه  تسوا و  هدهع  هب  زین  یعیرشت  تموکح  تسا ، دنوادخ  ِنآ  زا  ینیوکت  تموکح  هک  هنوگ  نامه 

هک دراد  انعم  دـنچ  أدـبم  نیا  .تسوا  تسد  هب  زین  در  لوبق و  یهن و  رما و  تسوا ، ِنآ  زا  تعاطا  ّقح  تیمکاح و  اطع ، عنم و  اـنف ، و 
: زا تسا  ترابع 

.تسا هدش  نییبت  مالسا  تعیرش  رد  هک  یهلا  روتسد  اب  یمالسا  تسایس  تیعبات  عوضخ و   - 1

وا تکرح  نید  تسین و  دازآ  قلطم  تروص  هب  هَّللا »  » تموکح وترپ  رد  ناسنا  هک  اـنعم  نیا  هب  لـماکت ؛ يدازآ  نید و  تموکح   - 2
.تسا هداد  رارق  ییالقع  حیحص و  ریسم  رد  ار 

همه مالـسا  اریز  ...و ؛ یفارـشا  یتاقبط ، ساـسا  رب  هن  دـنک ، یم  يدـنب  هتـسد  ییاوقت  ینید و  ساـسا  رب  ار  مدرم  هَّللا »  » تموکح  - 3
.تسا هدشن  لئاق  یصاخ  شزرا  تیموق  نابز و  داژن ، يارب  هدناوخ و  رگیدکی  ردارب  ار  نانمؤم 

یناسک ًاصوصخ  تسا ؛ دنوادخ  يوس  هب  مدرم  ِتوعد  هعماج  درف  ره  ریطخ  ياه  تیلوئـسم  زا  لاعتم ؛ دنوادخ  يوس  هب  توعد   - 4
.دنراد هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  فیلکت  دنتموکح  سأر  هک 

امش زا  دیاب  و  ( » 435 (؛} ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأیَو  ِریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دننک یهن  يراکدب  زا  دنناوخ و  ارف  يراکوکین  هب  ار  مدرم  دننک و  توعد  حالص  ریخ و  هب  ار  قلخ  یخرب  ناناملسم 
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تّما تموکح ، أدبم  ب )

سفق رد  هک  تسا  یغرم  دننام  درادن و  دوخ  زا  يا  هدارا  يدازآ و  هنوگ  چیه  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هَّللا »  » تموکح أدبم 
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یگدـنز دـشوکب و  نآ  یناداـبآ  يارب  دراد  قـح  تسا  نیمز  يور  ادـخ  هفیلخ  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  هـکلب  تـسا ، هدـش  ینادـنز 
.دراد زاب  اه  يدب  زا  دنک و  توعد  فورعم  ریخ و  هب  ار  تّما  دشاب و  هتشاد  يدنمتداعس 

شیاه تیحالـص  دیوگ  یم  یـسارکومد  هک  هنوگ  نآ  تسین و  یهلا  دودـح  زا  زواجت  يانعم  هب  تما » تموکح   » أدـبم هب  مازتلا  اّما 
مدرم هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتیلوئـسم  عقاو  رد  هکلب  دوب ، دـهاوخن  هَّللا »  » تموکح ضرع  رد  تما » تموکح   » هدوبن و قـلطم 

.دنیاه تیلوئسم  نآ  نداد  ماجنا  هب  مزلم  زین  مدرم  تسا و  هدراذگاو 

یقالخا ياه  شزرا  تموکح ، أدبم  ج )

، رگیدکی هب  مارتحا  ناسحا و  قدص ، هب  توعد  نیع  رد  مالسا  .تسا  لئاق  يا  هژیو  تیمها  یقالخا  ياه  شزرا  يارب  یمالـسا  ماظن 
زا یتشز ؛ ياهراک  زا  لباقم ، رد  دـنا و  یتاذ  لاـمک  نسح و  ياراد  لاـمعا  نیا  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  ار  يرگید  هدیدنـسپ  تاـفص 

.دناد یم  يونعم  طوقس  ار  اه  نآ  دنک و  یم  یهن  حیبق  تافص  رگید  قافن و  شغ ، غورد ، لیبق :

ْمُکَّنَمِرْجی ـالَو  دـیامرف { : یم  هدرک و  توعد  یقـالخا  ياـه  شزرا  ییاـپرب  هب  ار  مدرم  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  مالـسا  ور ، نیمه  زا 
.دینکن تلادع  هک  دراد  نآ  رب  ار  امـش  یهورگ  ینمـشد  دـیابن  هتبلا  و  ( » 436 (؛  يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدـْعا  اُولِدـْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش 

عون چـیه  قالخا  يارب  هک  تسا  یتسیـسکرام  گنهرف  لـباقم  هطقن  تسرد  نیا  و  .تسا » رت  کـیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دـینک  تلادـع 
یموق و یبزح و  ای  یصخش  عفانم  تحلصم ، هب  دودحم  ار  یقالخا  ياه  شزرا  هک  یبرغ  یسارکومد  نینچمه  تسین ؛ لئاق  یـشزرا 

.دناد یم  یتکلمم 

: ور نیمه  زا  دهد ؛ یم  هعسوت  یسایس  لئاسم  هلمج  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  ار  یقالخا  ياه  شزرا  مالسا 

هیجوت اه  شزرا  نیا  ساسا  رب  ار  هلیسو  فده و  ًالوا :
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ار العا  فده  هک  دوب  یسک  ترضح  نآ  اریز  دوش ؛ یم  هدهاشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  رد  نآ  زراب  هنومن  هک  دنک  یم 
ترـضح .دیـسرن  سدـقم  فادـها  نآ  هب  شزرا  ّدـض  قیرط  زا  زگره  هتـسناد و  یقالخا  ياه  شزرا  ندرک  هدایپ  تفـالخ ، لوبق  رد 

ققحت زا  عناـم  يو  دـنچ  ره  دـشاب ، شتـالایا  زا  یکی  یلاو  وا ، فرط  زا  قساـف  رئاـج و  یمکاـح  دـشن  رـضاح  يا  هظحل  يارب  یّتـح 
«. تسا بولغم  دنک ، هبلغ  نارگید  رب  رش  هار  زا  دهاوخب  هک  یسک  : » دومرف یم  ددرگن و  وا  یلاع  فادها 

نیا تسا و  هدرک  يراذگ  هیاپ  هعماج  رد  اه  شزرا  ندش  هدایپ  ترورض  هب  نامیا  ساسا  رب  ار  دوخ  توعد  یمالـسا  تموکح  ًایناث :
فدـه دـنیوگ و  یم  نخـس  یـسارکومد  زا  هک  ییاه  تلود  فـالخ  رب  یتحلـصم ؛ هن  تسا  یتدـیقع  یئدـبم و  یمازتلا  تقیقح  رد 

.تسا دوخ  ياهروشک  عفانم  حلاصم و  هب  ندیسر  يارب  ییاعدا  یقالخا  ياه  شزرا  زا  ناش  یلصا 

حلاصم و فعضتسم ، ياهروشک  هب  اه  تدعاسم  اه و  کمک  نیا  مامت  تشپ  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دیوگ یم  دنالبوک » زلیام  »
(437 «.) تسا رظن  ّدم  رد  ام  دوخ  عفانم 

رد هعماج  دارفا و  يارب  ینورد  هزیگنا  داجیا  یمالـسا و  هعماج  یقالخا  تیبرت  تسا ، هتفهن  لصا  نیا  رد  هک  يرگید  ّمهم  هتکن  ًاثلاث :
.دنا هتشاذگ  او  نانآ  شود  رب  هک  تسا  ینیگنس  هفیظو  لباقم 

يا : » دیامرف یم  نانآ  اب  هلباقم  يارب  نمی  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نداتسرف  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مینیب  یم  ور ، نیمه  زا 
، ینک تیاده  ار  یـسک  رگا  ادخ ! هب  مسق  اریز  ینک ؛ توعد  مالـسا  هب  ادتبا  رد  ار  وا  هک  نآ  رگم  نکم  گنج  یـسک  اب  زگره  یلع !

(438 «.) تسا رتهب  دنک  یم  بورغ  عولط و  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  وت  يارب 

ماما تیالو  تموکح ، أدبم  د )

نیا رب  نایدا  ریاس  مالسا و 
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تکرح زا  زگره  دـسرب ، یعامتجا  یگنهرف و  تفرـشیپ  كاردا و  زا  يا  هطقن  ره  هب  شلحارم  ماـمت  رد  تّما  هک  دـنراد  دـیکأت  هتکن 
؛} ٌریذَن اهیف  الَخ  َّالِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  دش ؛ دهاوخن  زاین  یب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تیالو  تیاده و  یهیجوت و 

« .تسا هدوب  ییامنهار  هدنناسرت و  ناش  نایم  رد  هک  نآ  زج  هدوبن  یتّما  چیه  و  ( » 439)

(440 (؛  ِساّنلا َنِم  َکُمِـصْعی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم  زین  و 
رازآ زا  ار  وت  ادخ  يا و  هدرکن  هفیظو  يادا  تلاسر و  غیلبت  یناسرن  رگا  هک  ناسرب  قلخ  هب  دش ، لزان  وت  رب  ادخ  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا  »

« .تشاد دهاوخ  هاگن  مدرم 

ادخ و باتک  مهد : یم  رارق  امـش  نایم  رد  ار  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 
(441 «.) دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک ، کّسمت  ود  ره  هب  رگا  هک  مترتع ،

تردق هطلس و  أشنم 

تردق هطلس و  أشنم 

أدـبم دوخ  يارب  اه  ماظن  زا  کی  ره  .تسا  تردـق » هطلـس و  أدـبم   » عوضوم یـسایس ، ياه  ماـظن  لوصا  یناـبم و  نیرت  مهم  زا  یکی 
: دنلئاق یصاخ 

مالسا  - 1

ار ناسنا  نایدا  ریاس  دننامه  مالـسا  .ددرگ  یم  زاب  قلاخ  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  ملاع و  تقلخ  هلئـسم  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  هاگدـید 
تردق هطلـس و  ناسنا  هدیقع ، نیا  وترپ  رد  دنک و  شنرک  عضاوت و  عوضخ و  شربارب  رد  دیاب  هک  دناد  یم  هَّللا »  » مان هب  یقلاخ  دـبع 

ره دوخ  اب  دـناوت  یمن  دـناد و  یمن  یتردـق  هطلـس و  دوخ  رب  یتح  وا ، لباقم  رد  زگره  دـناد و  یم  لاعتم  دـنوادخ  يارب  زا  ار  قلطم 
نودب ات  هدرکن ، راذگاو  مدرم  مومع  هب  ار  هطلس  تدایس و  نیا  لاعتم  دنوادخ  .تسادخ  هدنب  وا  اریز  دهد ؛ ماجنا  دهاوخب  هک  يراک 

ای صوصخ  روط  هب  ار  یمالسا  مکاح  هدش و  رما  نیا  لّفکتم  دوخ  ور  نیمه  زا  .دنهد  يأر  دنتـساوخ  هک  یـسک  ره  هب  يرایعم  چیه 
.تسا هدرک  یفرعم  مومع 

یبرغ یسارکومد   - 2

یسایس و لاجم  رد  هچ  عیرشت و  يراذگ و  نوناق  لاجم  رد  هچ  دنا ، قلطم  هطلـس  تدایـس و  تردق و  بحاص  تّما  هیرظن ، نیا  قبط 
.دنراد ار  دوخ  رب  تشونرس  نییعت  ّقح  ناشدوخ  اذل  دنا ، هدش  هدیرفآ  دازآ  مدرم  اریز  ینار ؛ مکح 

ررـض هب  هک  ییاهراک  رد  رگم  دنک ، دودـحم  ار  رـشب  يدازآ  دـناوت  یمن  نوناق  : » تسا هدـمآ  رـشب  قوقح  هیمالعا  زا  مجنپ  هدام  رد 
(442 «.) ...دشاب عامتجا 

یهلا هطلس  ّقح 
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یهلا هطلس  ّقح 

هک سک  ره  اذل  تسا ، لاعتم  دنوادخ  يارب  تاذلاب  لالقتسا و  روط  هب  نآ  هک  تسا  نیا  هطلس  تدایس و  ّقح  دروم  رد  مالسا  هیرظن 
، رظن يأر و  نیا  .دشاب  هتـشاد  هزاجا  نذا و  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  میقتـسم -  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دیاب -  دـسر  یم  تموکح  هب 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  تسا  یثیدح  ینآرق و  یلقن ، یلقع و  هلدا  قباطم 

هعاطلا ّقح  دیحوت   - 1

تعاطا هک  یـسک  اهنت  ینعی  تسا ؛ هعاطلا  ّقح  رد  دیحوت  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یماسقا  یلاعفا  دیحوت  يارب  ناملکتم 
، تسا بجاو  دنوادخ  تعاطا  لوط  رد  زین  نارگید  تعاطا  دـشاب و  یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا  بجاو  لالقتـسا  روط  هب  تاذـلاب و  وا 

تسا تیکلام  نوئش  زا  تعاطا ، هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  دشاب و  هدیـسر  ادخ  بناج  زا  ریغ  نآ  تعاطا  رب  يروتـسد  هک  یتروص  رد 
ار شربمایپ  تعاطا  بوجو  لاعتم  دنوادخ  اذـل  تسا ، بجاو  ًاتاذ  زین  وا  تعاطا  سپ  تسادـخ ، ناسنا ، یقیقح  کلام  هک  اجنآ  زا  و 
هب هک  نآ  رگم  میداتسرفن  یلوسر  چیه  ( » 443 (؛} ...ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاطِیل  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  امَو  دیامرف { : یم  دناد و  یم  دوخ  نذا  هب 

«. ...دننک تعاطا  وا  زا  یهلا  نذا 

رد .تسوا  تعاـطا  لوط  رد  ادـخ و  تعاـطا  عرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تعاـطا  دوش ، یم  هدافتـسا  حوـضو  روـط  هب  هیآ  نیا  زا 
هدرک تعاطا  ار  ادـخ  ًاعطق  دـنک ، تعاـطا  لوسر  زا  سک  ره  ( » 444 (؛  َهَّللا َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  دـیامرف { : یم  رگید  ییاـج 

« .تسا

: تسا بجاو  دارفا  یخرب  زا  تعاطا  لاعتم ، دنوادخ  رما  هب  میرک و  نآرق  ّصن  قبط  تسا  بجاو  ادخ  رما  هب  ناشتعاطا  هک  یناسک 

؛ مرکا لوسر  فلا )

: } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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زا رگا  لوسر ، ادـخ و  زا  دـینک  يرادربنامرف  ربمایپ ! يا  وگب  ( » 445 (؛  َنیِرفاْکلا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَـف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ْلـُق 
« .تشاد دهاوخن  تسود  ار  نارفاک  دنوادخ  انامه  دینادرگ ، يور  نانآ 

؛ رمألا یلوا  ب )

ادـخ و نامیا ! لها  يا  ( » 446 (؛  ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دینک تعاطا  ار  دوخ  زا  رما  نابحاص  لوسر و 

؛ ردام ردپ و  ج )

ار وا  زج  هـک  هدرک  مـکح  تراـگدرورپ  ( » 447 (؛} ...ًاناسْحِإ ِنیَدـِلاْولِابَو  ُهایِإ  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یـضَقَو  دـیامرف { : یم  دـنوادخ 
«. ...دینک ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردپ و  هب  دیتسرپم و 

.دنشاب هدرکن  رما  تیصعم  كرش و  هب  هک  تسا  يدراوم  هب  دودحم  هدوب و  ناسحا  قیداصم  زا  نانآ  تعاطا  يرآ ،

؛ مکاح هیقف  د )

دـنرگن و یم  ام  مارح  لالح و  رد  هدرک و  لقن  ار  ام  ثیدـح  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دـینک  رظن  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
مکح ام  مکح  هب  وا  هک  هاگ  ره  .ما و  هداد  رارق  مکاح  امش  رب  ار  اه  نآ  نم  اریز  دیهد ؛ رارق  مَکَح  ار  نانآ  دنسانش ، یم  ار  ام  ماکحا 

در ار  ادخ  مکح  دـنک ، در  ام  رب  سک  ره  تسا و  هدرک  در  هدرمـش و  کبـس  ار  ام  مکح  تقیقح  رد  دریذـپن ، ار  نآ  یـسک  دـنک و 
(448 «.) تسوا هب  كرش  مکح  رد  نآ  هدرک و 

تیمکاح دیحوت   - 2

يارب زا  ًاـتاذ  هلاـصإلاب و  تیمکاـح ، ینارمکح و  تموـکح ، ینعی  تسا ؛ تیمکاـح  رد  دـیحوت  یلاـعفا ، دـیحوت  ماـسقا  زا  نینچمه 
فرصت و هک  یلاح  رد  تسین ، تیدودحم  داجیا  لاوما و  سوفن و  رد  فّرصت  زا  ّکفنم  زگره  تیمکاح  اریز  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ 

رد دراد و  تنطلس  تیالو و  نارگید  رب  هک  تسا  یسک  ّقح  تیدودحم 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


ِنآ زا  زین  تیمکاـح  سپ  تسا ، دـنوادخ  يارب  ًاـتاذ  هلاـصألاب و  تنطلـس  تیـالو و  ّقـح  .تسا  یناودـع  فّرـصت  تروـص  نیا  ریغ 
عوضوم نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  .دـشاب  هتـشاد  نذا  وا  بناج  زا  دـیاب  دـنک  تموکح  مدرم  رب  تسا  رارق  هک  سک  ره  .تسا  دـنوادخ 

یم هک  اجنآ  يراذگ ؛ نوناق  عیرـشت و  تیمکاح  یکی ، تسا : هدرک  رکذ  دوخ  يارب  زا  نآرق  رد  ار  تیمکاح  عون  ود  هدرک و  هراشا 
نآ زج  هک  هدومرف  رما  تسا و  دـنوادخ  ملاع  يامرف  مکح  اـهنت  و  ( » 449 (؛} ...ُهایِإ َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ    ِ ِهَّلل َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  دـیامرف { :

« .دیتسرپن ار  یسک  اتکی  تاذ 

هب امش  هک  یباذع  ( » 450 (؛ِ}  ِهَّلل َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يدـْنِع  ام  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  نیوکت ؛ رد  تیمکاـح  يرگید ،
« .دوب دهاوخن  ادخ  يارب  زج  نامرف  تسین ، نم  تسد  هب  دیراد  لیجعت  نآ 

زا زین  تسا  لعج  ریثأت و  زا  یعون  هک  یمکح  تسا ، لاعتم  دنوادخ  ِنآ  زا  ریثأت  هک  اجنآ  زا  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
اجنآ دوش ؛ یم  دییأت  نآرق  تایآ  اب  انعم  نیا  يرابتعا و  یعضو و  عیارـش  رد  ای  دشاب  ینیوکت  قیاقح  رد  مکح  نآ  هاوخ  تسوا ، ِنآ 

َبِّقَعُم ـال  ُمُکْحی  ُهَّللاَو  ُمْکُْحلا { ،  َُهلَو  ِهَرِخـْآلاَو  یلوُـْألا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  ُمْکُْحلا { ،  َُهل  ـالَأ  ِهَّلل { ،ِ}  ـَّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  دـیامرف { : یم  هک 
زگره دشاب و  وا  نذا  هب  دنوادخ و  مکح  زا  دعب  دیاب  تسه  یمکح  ادخ  ریغ  يارب  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  ِهِمْکُِحل ؛ 

(451 «.) ...دشاب هتشادن  یتافانم  وا  تیشم  هدارا و  اب 

ماظن هک  تسا  ضرف  نیمه  اب  .تسوا  یقیقح  مکاح  اهنت  تسا و  دـنوادخ  يارب  اهنت  تیمکاـح  : » دـیوگ یم  زین  يدودوم  یلعـألاوبا 
یمالسا
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(452 «.) ...دشاب یم  یهلا  یتموکح  هکلب  تسین ، یسارکومد  ماظن  رد  لخاد 

ماما بصن  نآرق و   - 3

راذگاو دنادب  حالـص  هک  سک  ره  هب  تسا و  دـنوادخ  رما  هب  تموکح  تماما و  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  تایآ  رد  ّربدـت  هعجارم و  اب 
.دنک یم 

یماگنه نآ  رآ  دای  هب  ( » 453 (؛} ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
قلخ ییاوـشیپ  هب  ار  وـت  نم  تفگ : ودـب  ادـخ  .دروآ  ياـج  هب  ار  همه  وا  دوـمرف و  ناـحتما  دـنچ  يروـما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هـک 

«. ...مدیزگرب

«. مداد رارق  ماما  مدرم  رب  ار  وت  نم  : » دیامرف یم  تسا ، دنوادخ  تسد  هب  تماما  رما  هک  اجنآ  زا 

؛ دهد رارق  دوخ  نیشناج  ریزو و  ار  نوراه  شردارب  ات  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و 
ِیناِسل ْنِم  ًهَدـْقُع  ُْللْحاَو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسیَو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َلاق  دـیامرف { : یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لوق  زا  هک  اجنآ 

امرف و اطع  نم  هب  ردـص  حرـش  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یـسوم  ( » 454 (؛} ...یِخَأ َنوُراـه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَـعْجاَو  ِیلْوَق  اوُهَقْفی 
رارق نم  نواعم  ریزو و  ار  یکی  متیب  لها  زا  زین  دـنمهفب و  یبوخ  هب  ار  منخـس  مدرم  ات  اشگب  ار  منابز  هدـقع  .نادرگ  ناـسآ  ارم  راـک 

«. ...ار نوراه  مردارب  هد ،

ای َکـَلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَـق  دومرف { : هکلب  نک ، عوجر  مدرم  يأر  هب  دوـمرفن : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  باوـج  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
« .میدرک اطع  وت  هب  یتساوخ  ام  زا  هچنآ  ( » 455 (؛  یسُوم

ام رما  هب  ار  قلخ  ات  میداد ، رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  نانآ  و  ( » 456 (؛} انِْرمَِأب َنوُدْهی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  دـیامرف { : یم  رگید  ياج  رد  زین  و 
« .دننک تیاده 

َنَیب ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  دیامرف { : یم  نینچمه 
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« .ینک مکح  قح  هب  ادخ  قلخ  نایم  رد  ات  میداد ، تفالخ  ماقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دوواد ! يا  ( » 457 (؛  ِقَْحلِاب ِساّنلا 

ماما بصن  تایاور و   - 4

تفالخ و تماـما و  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هریـس  لاوقا و  رد  ّربدـت  خـیرات و  هب  هعجارم  اـب 
لوسر هک  هدشن  هدینش  ای  هدید  يدروم  زگره  .دشاب  دنوادخ  رما  هب  دیاب  مه  شبـصن  هدوب و  یهلا  يرما  ترـضح  نآ  دزن  تیمکاح 
بلـس مدرم  زا  ار  نآ  سکع ، هب  هکلب  دراذـگاو ، مدرم  هب  ار  دوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  تماما و  تفالخ و  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

.تسا هتسناد  دنوادخ  صوصخم  هدرک و 

: میزادرپ یم  لیبق  نیا  زا  يدهاوش  رکذ  هب  کنیا 

دنوادخ هب  ار  نانآ  ترـضح  .دندیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  هعـصعص  نب  رماع  ینب  : » دنک یم  لقن  ماشه  نبا   - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  سارف » نب  هریحب   » ماـن هب  ناـنآ  زا  یـصخش  .درک  هضرع  ناـنآ  رب  ار  دوخ  دوـمن و  توـعد  لاـعتم 

رما رد  یّقح  وت  زا  دـعب  ام  اـیآ  يدرک ، هبلغ  تنانمـشد  رب  وت  هاـگ  نآ  مینک ، تعیب  مالـسا  رب  وت  اـب  اـم  رگا  وگب : نم  هب  درک : ضرع 
وا .دهد  یم  رارق  دنادب  حالص  هک  اج  ره  تسادخ و  تسد  هب  نم  ینیشناج  تفالخ و  تماما و  رما  دومرف : ترضح  میراد ؟ تفالخ 

، یـسرب يزوریپ  هب  امـش  ات  میهد  رارق  اه  هزین  ریت و  فدـه  ار  دوخ  ياهولگ  ام  ایآ  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باوج  رد 
دوخ دنـس  هب  زین  ریثک  نبا   - 2 ( 458 «.) ...میریذپ یمن  ار  ینید  نینچ  نیا  ام  میشاب ؟ هتشادن  یمهـس  وت  ینیـشناج  تفالخ و  رد  یلو 

هلیبق هک  دنک  یم  لقن 
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تفالخ رد  ار  ام  یتفای  رفظ  تنانمشد  رب  وت  رگا  دندرک : ضرع  هدش ، بای  فرش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  هب  هدنک » »
حالص هک  اجک  ره  تسا ، دنوادخ  يارب  تموکح  تنطلس و  کلم و  دومرف : ترضح  ینادرگ ؟ یم  میهـس  دوخ  زا  دعب  ینیـشناج  و 

.تسین یتجاح  يا  هدروآ  هک  ینید  هب  ار  ام  دـندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  زین  نانآ  .دـهد  یم  رارق  ار  نآ  دـنادب 
(459)

لیفط نب  رماع  دندیسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  هنیدم  رد  سیق » نب  دبرا   » و لیفط » نب  رماع   » هک دنک  یم  لقن  ومه 
، دنراد ناناملسم  هک  يزایتما  ره  دومرف : ترضح  داد ؟ یهاوخ  رارق  میارب  يزایتما  هچ  مروآ  مالـسا  نم  رگا  دّمحم ! يا  درک : ضرع 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يراذگ ؟ یماو  نم  هب  ار  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  تفالخ و  رما  ایآ  تفگ : رماع  .داد  مهاوخ  زین  وت  هب 

(460) .دوب دهاوخن  تموق  وت و  يارب  تماما  رما 

تّما هطلس  هلدا  دقن 

تّما هطلس  هلدا  دقن 

: دنا هدرک  لالدتسا  میرک  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  هب  یسارکومد  هیرظن  نارادفرط  زا  یخرب 

نآرق یمومع  ياه  باطخ  فلا )

هک نیا  هب  تسا ، تدایـس  هطلـس و  أشنم  تّما  هک  نیا  تّما و  هطلـس  رب  دوش  یم  لالدتـسا  یهاگ  : » دیوگ یم  یـسوم  فسوی  دّمحم 
روما ذیفنت  رد  ّقح  بحاص  ار  تّما  هک  لیلد  نادب  دـنک ، یم  نانمؤم  مومع  هّجوتم  ار  دوخ  ياه  باطخ  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق 

(461 «.) تسا تّما  هطلس  ّقح  يانعم  نامه  نیا ، دناد و  یم 

: تسا لطاب  یتاهج  زا  لالدتسا  نیا 

تعیبط فیلاکت ، هنوگ  نیا  تسا و  ناـنمؤم  هجوتم  ییاـفک -  اـی  ینیع  بجاو  زا  معا  فیلاـکت -  رد  میرک  نآرق  ياـه  باـطخ   - 1
.تسا هداد  رارق  تّما  يارب  ار  هطلس  ّقح  نآرق  دوش : يریگ  هجیتن  هک  نیا  ات  دشاب  مکاح  هب  طونم  نآ  ذیفنت  هک  درادن  ییالو 

؛} ٍهَدـْلَج َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِیناّزلاَو  ُهِیناّزلا  هفیرـش { : هیآ  دـننامه  دوش ؛ یم  مّهوت  هنوگ  نیا  دراوم  زا  یخرب  رد  يرآ ،
« .دینزب هنایزات  دص  مادک  ره  ار  راکانز  درم  راکانز و  نز  ( » 462)

« .دینک عطق  ار  دزد  نز  درم و  ناتسد  ( » 463 (؛} ...امُهیِدیَأ اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو  هیآ { : زین  و 

كاپ نانز  هب  هک  نانآ  و  ( » 464 (؛} ...ًهَْدلَج َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِهََعبْرَِأب  اُوتْأی  َْمل  َُّمث  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْری  َنیِذَّلاَو  هیآ { : نینچمه 
« .دیهد رفیک  هنایزات  داتشه  هب  ار  نانآ  دنرواین  دوخ  ياعدا  رب  دهاش  راهچ  هاگ  نآ  دنهد ؛ انز  تبسن  نمؤم 

تّما يارب  تدایـس  ّقح  اـه  نآ  زا  اـت  تسین ، تّما  عومجم  هب  قوـف  تاـیآ  باـطخ  هک  میرب  یم  یپ  تاـیآ  رد  لـّمأت  ّتقد و  اـب  یلو 
.دنراد ار  مدرم  نیب  ِتواضق  ّقح  هک  تسا  یناسک  رمألا و  یلوا  هب  باطخ  هکلب  دوش ، هدافتسا 
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یلاح رد  دریگب ، تیاضر  تّما  همه  زا  شا  ینارمکح  رد  ماما  دیاب  تسا ، تّما  يارب  زا  هطلس  ّقح  رگا   - 2
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یم دـقعنم  زین  دـقع  ّلح و  لها  ياملع  زا  رفن  کی  یّتح  دـقع و  ّلح و  لها  زا  یخرب  تعیب  هب  ماما  تیالو  دـندقتعم  تنـس  لها  هک 
.دوش

دنچ ره  تسا ، بجاو  شتعاطا  یعرش و  شتیالو  دش ، مدرم  بناج  زا  تّما  رما  ّیلوتم  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  لصاح   - 3
زا و  هدرک ، یهن  نیملاظ  اب  يراکمه  یتسود و  زا  هک  یتایاور  تایآ و  اب  دراد  تافانم  هاگدید  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، رئاج  قساف و 

.دیوگ یم  نخس  دنک ، یم  مکح  یهلا  ماکحا  زا  ریغ  هب  هک  یسک  تعاطا  تمرح 

دوش یم  هدافتسا  ( 465 (؛} ...ِبیَْغلِاب ُهَلُسُرَو  ُهُرُْـصنی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعِیلَو  دننام ... { : رگید ؛ تایآ  زا  یخرب  قوف و  تایآ  نیب  عمج  اب   - 4
.دننک تعاطا  يرای و  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  مدرم  هفیظو  یلو  تسا ، لاعتم  دنوادخ  يارب  زا  تدایس  هطلس و  ّقح 

فالختسا تایآ  ب )

َلاق ْذِإَو  لاـعتم { : دـنوادخ  لوق  لـثم  نیعم ؛ صخـش  هن  تسا  عمتجم  يارب  زا  تفـالخ  هک  نیا  هب  هدـش  هراـشا  تاـیآ ، زا  یخرب  رد 
رد نم  انامه  دومرف : هکئـالم  هب  تراـگدرورپ  هک  ار  یناـمز  روآ  داـی  و  ( » 466 (؛} ...ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِـعاج  ّیِنِإ  ِهَِکئـالَْمِلل  َکُّبَر 
ّقح سپ  تسا ، نیمز  يور  رد  ادخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناسنا  نوچ  دنا  هدرک  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  .مهد » یم  رارق  هفیلخ  نیمز  يور 

: مییوگ یم  باوج  رد  .تسوا  دوخ  يارب  زین  هطلس 

ناسنا هطلس  هب  یطبر  انعم  نیا  تسا و  نیمز  يور  ینادابآ  رد  دنوادخ  نیـشناج  رـشب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایآ  نیا  زا  ًالّوا :
هکلب دهد ، یمن  تبـسن  مدرم  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا ، تموکح  يانعم  هب  تفالخ  هک  یماگنه  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  .درادن  دوخ  رب 

ُدوُواد ای  دیامرف { : یم 
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سپ میداد ، رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  نیشناج  ار  وت  ام  دوواد ! يا  ( » 467 (؛  ِقَْحلِاب ِساّنلا  َنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ 
« .نک مکح  قح  هب  مدرم  نیب 

صاخ یطیارـش  رب  عیرـشت  اریز  دراد ؛ رـشب  هب  نیمز  ینادابآ  ضیوفت  رب  تلـالد  ًاعیرـشت -  هن  ًاـنیوکت  هّماـع -  تفـالخ  تاـیآ  ًاـیناث :
.تسا فقوتم 

تناما هیآ  ج )

(468 (؛  ِلْدَْـعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساّنلا  َنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو  اِهلْهَأ  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأـی  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
يرواد تلادـع  هب  دـینک  یم  مکح  مدرم  نایم  نوچ  دـینادرگرب و  ناشنابحاص  هب  ار  اـه  تناـما  هتبلا  هک  دـنک  یم  رما  امـش  هب  ادـخ  »

« .دینک

: } تسا هدـمآ  هیآ  رد  هک  یعیرفت  هنیرق  هب  تسا ، مدرم  نیب  تموکح  تناـما ، زا  دوصقم  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ  قوـف  هیآ  زا 
نیا بطاخم  اریز  دنتسه ؛ نآ  ریبدت  کلام  بحاص و  اه  نآ  تسا و  تناما  مدرم  نیب  تموکح  مکح و  هک  انعم  نیا  هب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو 

.دنک راتفر  لدع  هب  دیاب  دش  باختنا  مدرم  قیرط  زا  سک  ره  دننانآ و  مکح 

تموکح دـنراد  هفیظو  مدرم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تسا ، مدرم  مومع  هب  شباـطخ  هک  ضرف  رب  هفیرـش  هیآ  مییوگ : یم  باوج  رد 
مکاـح دوـخ  دـنهاوخب  میراد و  قـح  نآ  رد  اـم  دـنیوگب  هک  نآ  هن  دـنراذگاو ، تسا -  بوـصنم  ادـخ  بناـج  زا  هک  شلها -  هب  ار 

.دننیزگرب

يدازآ هطلس و  نیب  داضت  لاکشا 

ناسنا رد  يدازآ  بلس  قییـضت و  أشنم  هطلـس  اریز  تسا ؛ يدازآ  هطلـس و  نیب  داضت  تسایـس ، ملع  رد  اه  لاکـشا  نیرتزراب  زا  یکی 
داضت نیمه  يور  دـنک و  یگدـنز  دازآ  هک  تسا  یناسنا  ره  ّقح  .درادـن  يراگزاس  ناسنا  يدازآ  اب  لـمع  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ،
رگید ترابع  هب  .دزیرگب  نآ  زا  هک  دشوک  یم  تسا و  نارگید  هطلس  اب  دربن  زیتس و  لاح  رد  خیرات  لوط  رد  رشب  مینیب  یم  هک  تسا 

: دراد لاکشا  هبنج  ود  زا  هطلس 

؛ یملع هبنج   - 1

.یلمع هبنج   - 2

اهدـیق اه و  قییـضت  ضرف  اب  درادـن ، يدودـح  ّدـح و  هک  ناسنا  يدازآ  نیب  ناوت  یم  هنوگچ  تسا : حرطم  لاؤس  نیا  یملع  هبنج  زا 
عمج
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دودـح و یـصخش  بناـج  زا  اـه  ناـسنا  يارب  ینازیم  راـیعم و  هچ  هب  تسین ؟ ناـسنا  یعیبـط  يدازآ  دـییقت  قییـضت و  نیا  اـیآ  درک ؟
؟ دوش یم  مهارف  یتاقییضت 

یم دـیق  ّدـح و  نودـب  قلطم و  ار  دوخ  يدازآ  ناسنا  هک  یمادام  نایب : نیا  اب  دـیآ ، یم  دـیدپ  زین  یلمع  هبنج  رد  یملع  لاکـشا  نیا 
؟ دنشاب ارگ  هطلس  مکاح  رادربنامرف  عیطم و  مدرم  همه  هک  داد  ییارجا  تنامض  ناوت  یم  هنوگچ  دنیب ،

لاکشا ّلح 

لاکشا ّلح 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  داهنشیپ  ییاه  همانرب  اه و  حرط  لاکشا  نیا  ّلح  يارب 

یعامتجا دادرارق  هیرظن   - 1

هطلـس مکاح  تموکح و  هک  يوحن  هب  دشاب ، داضت  نیا  هدننک  فرطرب  دـناوت  یم  یعامتجا  دادرارق  تسا  دـقتعم  وسور » كاژ  ناژ  »
نوناـق لـعج  اـب  هک  دـبای  یم  قـح  تموـکح  مکاـح و  دادرارق ، نیا  اـب  دـندنب و  یم  وا  اـب  مدرم  هک  دریگ  یم  يدادرارق  زا  ار  دوـخ 

.دنک داجیا  مدرم  يارب  ار  یتاقییضت 

: دنک یم  راوتسا  لصا  هس  رب  ار  دوخ  هیرظن  وسور 

؛ دنک یم  یفن  ار  رگید  ناسنا  رب  یناسنا  هطلس  تیالو و  فلا )

؛ دریگ یم  تسد  هب  دوخ  ار  دوخ  تشونرس  نییعت  قح  ناسنا  رگید ، ریبعت  هب  دراد و  تیالو  شدوخ  رب  ناسنا  ب )

دهد یم  لیکـشت  هک  يا  همکاح  تئیه  اب  وا  ات  دنک ، راذگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  قح  یعامتجا ، دادرارق  کی  اب  دـناوت  یم  ناسنا  ج )
.دنک تموکح  مدرم  رب 

دارفا مامت  عطق  روط  هب  دـننک ؛ یم  حرطم  هعماج  نارکف  نشور  هک  دـشاب  یناوارف  ياه  شـسرپ  يوگباوج  تسا  هتـسناوتن  هیرظن  نیا 
دشاب دصرد  دنچ 51  ره  ار -  تیرثکا  يأر  هلئسم  هیرظن  نیا  نابحاص  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دننک ، یمن  قافتا  درف  کی  رب  هعماج 

.دنرادن لوبق  ار  صخش  نآ  هطلس  هک  تسا  هعماج  هیقب  دصرد  هب 49  یملظ  نیا  دننک و  یم  حرطم  - 

یم باوج  رد  .دنریذپ  یم  ار  هدش  باختنا  درف  هدـش و  لئاق  مارتحا  تیرثکا  يأر  رب  یقالخا  هبنج  زا  مدرم ، هیقب  هک  دوش  هتفگ  رگا 
ای ماـع  ّصن  اـب  ار  هلئـسم  ناوت  یم  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هتـشادن  ینیزگیاـج  هک  تسا  لوبق  دروم  یتروص  رد  رارطـضا  نیا  مییوـگ :

شیپ یفالتخا  هجیتن  رد  هک  درک  لح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  غالبا  لاعتم و  دـنوادخ  بناج  زا  یمالـسا  مکاـح  ماـما و  رب  صاـخ 
ّقح دیآ و  یمن 
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.دوش یم  تاعارم  رتشیب  دنوادخ  یلوا  یتاذ و 

بختنم صخش  هب  هک  یلاح  رد  دنسر ، یم  یسایس  روعش  دشر و  غولب و  ّدح  هب  اهدعب  هک  دش  دهاوخ  عیاض  یصاخشا  ّقح  نینچمه 
یبازحا صاخشا و  رایسب  هچ  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  دنا ؛ هتـسبن  یعامتجا  دادرارق  وا  اب  هدادن و  تبثم  يأر  نارگید 

.دننک یمن  هدرکن و  هک  ییاه  تنایخ  هچ  دوخ  یبزح  یصخش و  عفانم  يارب  هک 

یگتسباو هیرظن   - 2

: دیوگ یم  وا  .تسا  هدمآ  رب  یعامتجا  هطلـس  يدازآ و  نیب  ضقانت  ّلح  ددصرد  هک  تسا  ینازادرپ  هیرظن  زا  رگید  یکی  یکـسال » »
: دـیوگ یم  هک  یـسک  .دراد  یگتـسباو  وا  هب  هک  تسا  مّظنم  يا  هعماج  هعومجم  زا  یئزج  تقیقح  رد  هعماج ، درف  کـی  تیـصخش  »
زا یئزج  هک  مهد  قفو  ار  دوخ  منک و  ریـس  یماظن  اب  هک  مراد  یعـس  نم  دیوگ : یم  عقاو  رد  منک ، هدایپ  ار  مفادها  ات  مشوک  یم  نم 

(469 «.) ...تسین اهدیق  دودح و  ندرک  هراپ  هاگدید ، نیا  زا  يدازآ  تیرح و  سپ  ...متسه  ماظن  نآ 

لاح یعقاو  حرـش  رگنایب  دناوت  یمن  زگره  یلو  دشاب ، هتـشادن  یملع  يرظن و  لاکـشا  تسا  نکمم  ضرف  رب  دـنچ  ره  هاگدـید ، نیا 
دارفا اب  عازن  لاح  رد  ًامئاد  وا  .تسا  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  اه و  هتـساوخ  ندرک  هدایپ  ددصرد  هشیمه  ناسنا  اریز  دـشاب ؛ ناسنا 

اب لاحشوخ و  دنک  رداص  ام  عفن  هب  ار  یمکح  همکاح ، هاگتسد  هاگ  ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  .تسا  یصخش  عفانم  بلج  يارب  هعماج 
؟ میوش یم  تحاران  نآ  سکع 

ناسنا زین  یلمع  هبنج  زا  دنک و  لح  ار  يدازآ  هطلـس و  نیب  داضت  لکـشم  یملع  هبنج  زا  هک  تسا  هتـسناوت  هاگدید  هیرظن و  نیا  ایآ 
یپ اه  ناسنا  دوجو  قمع  هب  عوجر  اب  دیامن ؟ همکاح  هاگتسد  ِضحم  میلست  ار 
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یبزح و یـصخش و  حلاصم  ددصرد  اه  ماظن  بلاغ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  تسا ؛ هدوبن  نینچ  یتموکح  زگره  میرب  یم 
.دیآ یم  دیدپ  نوناق  زا  زیرگ  لکشم  هک  تساج  نیا  زا  .دنرادن  یهجوت  نادنچ  رگید  تاقبط  هب  دنتسه و  دوخ  یموق 

ینید هیرظن   - 3

: تسا هدرک  لح  ار  لاکشا  نیا  یلمع  يرظن و  هبنج  ود  ره  رد  لماک  وحن  هب  هدرک و  تلاخد  هلئسم  نیا  رد  زین  نید 

یتیدوبع دـنک ؛ یم  شرافـس  یهلا  تیدوبع  هب  ار  ناسنا  هکلب  دـناد ، یمن  ناـسنا  یعیبط  ّقح  ار  قلطم  يدازآ  نید  يرظن  هبنج  فلا )
هاگدـید زا  .تسا  هدیـشخب  قلطم  يدازآ  ناسنا  هب  تعیبط  هک  تسا  فلاخم  رظن  نیا  اـب  نید  .تسا  هارمه  مزـالم و  وا  دوجو  اـب  هک 

بلـس تیدوبع و  نیا  هچرگا  درادن ، يدازآ  هنوگ  چـیه  یقیقح ، کلام  نیا  لباقم  رد  تسا ، شقلاخ  دـبع  كولمم و  ناسنا  ینید ،
هکلب دنک ، یناسفن  هلیذر  تافص  زیارغ و  تاوهش و  دنب  ریـسا  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدب  يدازآ  .تسا  يدازآ  نیع  يدازآ 
اوُعُد اذِإ  َنینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناک  امَّنِإ  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  دـهد ؛ یم  دـیون  ار  يدازآ  وا  هب  ینطاب  ياهدـیق  نیا  زا  ناسنا  ییاهر 

ات دنناوخب  ناشلوسر  ادخ و  ِمکح  يوس  هب  نوچ  هک  دننانمؤم  نآ  ( » 470 (؛} انْعَطَأَو انْعِمَس  اُولوُقی  ْنَأ  ْمُهَنَیب  َمُکْحِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ 
« .میدرک تعاطا  میدینش و  ار  ادخ  مکح  هک  تفگ  دنهاوخ  دنک  يرواد  نانآ  نایم  ادخ 

دنوادـخ هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ داضت  بجوم  یهلا ، تعاـط  زا  يرود  نآ و  دودـح  زا  جورخ  تسا ، تیدوبع  ناـسنا  رد  لـصا  رگا 
« .تسا هدرک  ملظ  دوخ  هب  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا  سک  ره  و  ( » 471 (؛  ُهَسْفَن َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتی  ْنَمَو  دیامرف { : یم  لاعتم 

هیآ رد 
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ُنمْحَّرلا ِنْدِری  ْنِإ  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَأَء  َنوُعَجُْرت  ِهَیلِإَو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأ  ِیل ال  امَو  تسا { : هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  يرگید 
وا يوـس  هب  امـش   [ همه تسا و [ هدـیرفآ  ارم  هک  متـسرپن  ار  یـسک  ارچ  رخآ  ( » 472 (؛  ِنوُذِْقنی الَو  ًائیَـش  ْمُُهتَعافَـش  ِنَع  یّ ِنُْغت  ِّرُِـضب ال 

ناشتعافـش هن  دناسرب ، يدنزگ  نم  هب  دهاوخب  نامحر   [ يادخ  ] رگا هک  متـسرپب  ار  ینایادخ  وا  ياج  هب  نم  ایآ  دیبای ؟ یم  تشگزاب 
»؟ دنناهرب ارم  دنناوت  یم  هن  دهد و  یم  دوس  ملاح  هب 

نامه دوش ؛ یمن  ادج  ناسنا  ترطف  زا  زگره  هک  تسا  يزیچ  شیاهروتـسد ، دـنوادخ و  ربارب  رد  ناسنا  تیدوبع  دـنوادخ و  تدابع 
فاکنتـسا ابا و  ندوب  ادخ  هدنب  زا  حیـسم  زگره  ( » 473 (؛ِ}  ِهَّلل ًاْدبَع  َنوُکی  ْنَأ  ُحیِـسَْملا  َفِْکنَتْـسی  َْنل  دـیامرف { : یم  نآرق  هک  هنوگ 

« .درادن

لاعتم دنوادخ  زا  شأشنم  تساه ، ناسنا  رب  تردق  تدایـس و  ّقح  ببـس  هک  یعرـش  هطلـس  دیوگ : یم  مالـسا  ینید ، لصا  نیا  قبط 
.ددرگ زاب  وا  هب  دیاب  اه  هطلس  مامت  تسوا و  ناسنا  یقیقح  ِکلام  اریز  هدش ؛ هتفرگ 

زگره دیآ و  یم  رب  هطلـس  ماظن  اب  عازن  ددـصرد  وا  ارچ  تسا ؟ يریذـپ  هطلـس  هطلـس و  زا  رارف  ددـصرد  ناسنا  ارچ  یلمع  هبنج  ب )
؟ دشاب نآ  نیناوق  مامت  ربارب  رد  قلطم  میلست  هتشاد و  قافو  نآ  اب  تسین  لیام 

: دشاب هتشاد  لماع  هس  يریگ  عضوم  نیا  تسا  نکمم  مییوگ : یم  باوج  رد 

تافانم شا  يدازآ  اب  هدش ، هدراذگ  شیارب  هک  يدیق  ّدح و  ره  تسوا و  یعیبط  ّقح  يدازآ  هک  درادنپ  یم  نینچ  ناسنا  لّوا : لماع 
.تسا دودرم  هجیتن  رد  دراد و 

.تسا ناسنا  هزیرغ  رد  سفن  ّبح  نیا  .تسا  دوخ  يارب  یصخش  عفانم  بلج  سفن و  تاذ و  ّبح  مود : لماع 

مکاح هیحان  زا  ملظ  تنایخ و  رّوصت  مّوس : لماع 
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.دراد یماو  مکاح  لباقم  رد  يریگ  عضوم  هب  ار  يو  ناسنا ، مّلسم  قوقح  ندرک  لامیاپ  رگ و  هطلس 

.دوش لح  يدازآ  هطلس و  نیب  ضراعت  لکشم  هجیتن  رد  ات  تسا ، هدرک  جالع  هنوگچ  ار  لماع  هس  نیا  نید  مینیبب  لاح 

يرکف ثیح  زا  ار  ناسنا  هک  دننآ  ددصرد  دنرامـش و  یم  دودرم  ار  یلایخ  يدازآ  هنوگ  ره  نایدا  هک  مینیب  یم  لّوا : لماع  دروم  رد 
يرظن هبنج  هب  اهنت  نید  .دسرب  یهَّللا  هفیلخ  ماقم  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب  راگدرورپ  قلطم  هدنب  هک  دننک  تیبرت  هنوگ  نیا  یقالخا  و 

یلع ماما  .دنک  تیبرت  هدیقع  نیا  رب  ار  وا  هک  تسا  نآ  ددصرد  هکلب  درادن ، هجوت  تسا -  دـنوادخ  تیدوبع  هب  دـقتعم  هک  ناسنا - 
زا ارم  تسا  سب  ایادخ  « ؛) 474 «) ًّابر یل  نوکت  نأ  ًارخف  یب  یفک  و  ًادبع ، کل  نوکا  نا  ًاّزع  یب  یفک  یهلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

« .یشاب نم  راگردورپ  وت  هک  رخف  رد  ارم  تسا  یفاک  مشاب و  وت  هدنب  هک  تّزع  ثیح 

ناسنا هب  دهاوخ  یم  هکلب  دـنک ، ادـج  ناسنا  زا  ار  عفانم  لیـصحت  لیم  سفن و  ّبح  ات  تسین  نآ  ددـصرد  نید  مّود : لماع  دروم  رد 
يارب ار  دوخ  دوجو  مامت  ناسنا  دیاب  اذل  تساجرباپ و  ترخآ  ملاع  حلاصم  اهنت  تسا و  یتّقوم  رذگدوز و  ایند  نیا  حلاصم  دنامهفب 

.دریگ راک  هب  یلاع  یفده 

زا هاگ  چـیه  دـهاوخ ، یم  ار  شحالـص  ریخ و  اهنت  وا  تسادـخ و  یلـصا  مکاح  دـنادب  ناسنا  هک  یتروص  رد  مّوس : لـماع  دروم  رد 
.دنز یمن  زاب  رس  هدش  بوصنم  وا  طسوت  هب  هک  یمکاح  وا و  نامرف 

ایند هک  تسا  يدوس  نآ  رد  هکلب  تشاد ، دهاوخن  وا  يارب  يررض  چیه  مکاح  هطلس  هب  ناسنا  عوضخ  تعاطا و  هجیتن ، رد 
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.دنک یم  نیمأت  ار  وا  ترخآ  و 

هب تسا  ییورین  تسا ، هتفرگ  تأشن  نآ  زا  يدازآ  هک  ینیوکت  یعیبط  لصا  نآ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
.دنازیگنا یم  رب  لمع  تیلاعف و  هب  ار  وا  تسا و  هدش  هداهن  ناسنا  دوجو  رد  هک  هدارا »  » مان

نیب زا  نآ  دـمایپ  ددرگ و  یم  ناسنا  روعـش  ّسح و  يدوبان  یبوکرـس و  هب  رجنم  دوش  بوکرـس  رگا  هک  تسا  یحور  یتلاـح  هدارا ،
رد یگدنز  هب  ار  وا  شتعیبط  شنیرفآ و  تسا ، یعامتجا  يدوجوم  رـشب  هک  اجنآ  زا  رگید ، ییوس  زا  اّما  .تسا  ناسنا  تیناسنا  نتفر 

نارگید تیلاعف  اب  ار  شتیلاعف  رگید و  ياه  هدارا  اـب  ار  شا  هدارا  هک  تروص  نیدـب  .دـهد  یم  قوس  نارگید  اـب  یهارمه  عاـمتجا و 
ییاه تیدودـحم  عضو  اب  ار  اه  تیلاعف  اه و  هدارا  هک  نوناق -  ربارب  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  .دـیامن  یم  راـگزاس  هارمه و 

.دشاب میلست  عضاخ و  دنک -  یم  لیدعت 

زین ناسنا  لمع  هدارا و  هدننک  دودحم  شدوخ  تسا ، هدیـشخب  لمع  هدارا و  يدازآ  ناسنا  هب  هک  یـشنیرفآ  تعیبط و  نامه  نیاربانب 
شماکحا هیاپ  ینونک  ندمت  نیناوق  هک  ییاج  نآ  زا  .دزاس و  یم  دودحم  دـیقم و  ار  هیلوا  يدازآ  ییادـتبا و  ندوب  اهر  نآ  تسه و 

مزاول ینید و  ییانبریز  فراعم  هب  مازتلا  رظن  زا  عماوج  نیا  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  تسا ، هدـش  هداهن  انب  يدام  عفانم  ساـسا  رب 
؛ دوش یم  تسا  روکذـم  نیناوق  يارو  رد  هک  هچنآ  ره  یقالخا و  لئاسم  رد  ناـنآ  ندوب  دازآ  بجوم  هک  ناـنچمه  دنـشاب ؛ دازآ  نآ 

دزن يدازآ  يانعم  تسا  نیا  .تسا  دازآ  دهدب  ماجنا  هک  ار  هچ  ره  دهاوخب و  هک  ار  هچ  ره  نیناوق  نآ  يارو  رد  ناسنا  ینعی 
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نیدـب .هلـضاف  قالخا  ساسا  رب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدـش  عضو  دـیحوت »  » لصا ساسا  رب  نوناق  مالـسا  رد  اما  .ینونک  ندـمت  ناوریپ 
مهم و رایـسب  روما  ات  هتفرگ  یئزج  روما  زا  تسا ، طوبرم  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  لاـمعا  هب  هک  ار  ییاـهزیچ  همه  نوناـق  نیا  تهج 

.تسا هدرک  نایب  داعبا ، همه  رد  مه  نآ 

یم مشچ  هب  نآ  زا  يرثا  ناشن و  یمالسا  تعیرـش  رد  دراد ، نآ  اب  یطابترا  ناسنا  ای  دراد و  ناسنا  اب  یطابترا  هک  يزیچ  ره  نیاربانب 
.درادن دوجو  مالسا  رد  تسا ، حرطم  يدام  ندمت  رد  هک  ییانعم  نآ  هب  يدازآ  روهظ  زورب و  يارب  ییاج  رگید  ور  نیا  زا.دروخ 

، تسین هملک  کی  زا  رتشیب  هچرگا  يدازآ  نیا  دراد ، دوجو  لاعتم » دنوادخ  ریغ  یگدنب  دیق  زا  يدازآ   » ناسنا يارب  مالسا  رد  يرآ ،
هویـش رد  یمالـسا و  نیناوق  رد  یفاک  قیقحت  قّمعت و  اب  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  .تسا  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  ییانعم  ياراد  یلو 

، دـنک یم  رارقرب  هعماج  تاقبط  دارفا و  نیب  ار  اه  هویـش  نیناوق و  نآ  دـناوخ و  یم  ارف  نآ  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  هک  يدربراـک  ياـه 
يزورما و ندـمتم  عـماوج  رب  مکاـح  هناـشنم  باـبرا  هنارادـمروز و  نیناوـق  اـه و  شور  اـب  ار  نآ  سپـس  دـنک و  یـسررب  شواـک و 

تروص نیا  رد  دنک ، هسیاقم  دراد  دوجو  فیعض  عماوج  يوق و  عماوج  نیب  ای  عماوج و  نآ  دارفا  تاقبط و  نیب  هک  ییاه  ییوگروز 
(475 «.) درب دهاوخ  یپ  ریگارف  هدرتسگ و  يانعم  نیا  هب  هک  تسا 

يدازآ موهفم  رد  يا  هسیاقم 

فـالتخا نآ  موهفم  یلو  دروـخ ، یم  مشچ  هب  داـیز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  نآ ، حیحـص  ياـنعم  موـهفم و  هب  يدازآ 
.دنک یم  هدارا  نآ  زا  یبرغ  یسارکومد  هچنآ  اب  دراد  یساسا 
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«. ...دـندازآ مدرم  مامت  انامه  تسا و  هدـشن  هدـیرفآ  زینک  ای  دـبع  ناسنا  مدرم ! يا  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
(476)

(477 «.) تسا هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  یلاح  رد  شابم ، ریغ  هدنب  : » دومرف ومه 

دیابن نینچمه  .دور  نارگ  هطلس  تراسا  قوی  ریز  ددرگ و  يرگید  هدنب  دیابن  تسا  دازآ  هک  لیلد  نادب  ناسنا  دنک  یم  دیکأت  مالسا 
دازآ لیلد  هب  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مالسا  رد  يدازآ  اما  .دشاب  دوخ  هلیذر  تافص  اوق و  ریاس  بضغ و  توهش و  ریـسا  هدنب و 

.دنک ینکش  نوناق  يزیرگ و  نوناق  دنیبب و  زاین  یب  هدرک و  جراخ  شناگداتسرف  دنوادخ و  تموکح  هطلس و  زا  ار  دوخ  شندوب ،

هدرک لمع  نآ  اب  داضت  رد  ای  هتشادن  یهجوت  نادب  زگره  یبرغ  گنهرف  هک  دنک  یم  رکف  یقیاقح  هب  ناسنا  يدازآ  دروم  رد  مالسا 
هب دـیوگ : یم  رگا  .تسوا  حور  يدازآ  تیرح و  تمارک و  ظفح  ددـصرد  دـناد و  یم  وا  حور  رد  ار  ناـسنا  تقیقح  مالـسا  .تسا 

برغ و رد  يدازآ  نیب  یلک  روـط  هب  .تسا  یناـسنا  تیـصخش  تمارک و  ظـفح  يارب  نیا  نـکن ؛ مـیظعت  ار  وا  یـسک ، ِلاوـما  رطاـخ 
رب مالسا  رد  یلو  تسا ، هدش  يراذگ  هیاپ  نتشادن  تیلوئسم  رب  برغ  رد  يدازآ  .دراد  دوجو  یساسا  قرف  مالـسا  رد  يدازآ  موهفم 

.تسا یبرغ  یسارکومد  مالسا و  نیب  یساسا  قرف  نیا  .تسا  هدش  هداهن  انب  لاعتم  دنوادخ  ِتیدوبع  تیلوئسم و  ساسحا  ساسا 

ییازج لدع  مالسا و 

ییازج لدع  مالسا و 

ترخآ و ملاع  ياهرفیک  رگید  ترابع  هب  ییازج و  لدـع  هلأسم  هدـش ، حرطم  نید  ملع و  ضراعت  قیداـصم  زا  هک  یتاهبـش  زا  یکی 
.تسا خزود  دوجو 

هلمج زا  یهلا  نایدا  شریذپ  دروم  هک  ار  يورخا  باذع  منهج و  دوجو  برغ ، رد  نادقتنم  بلغا 
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رد یـضعب  دـننک و  یم  یقلت  یهلا  تمحر  تلادـع و  تمکح و  اـب  راـگزاسان  نوگمهاـن و  ار  تسا  هتفرگ  رارق  تیحیـسم  مالـسا و 
.دنرگن یم  دیدرت  کش و  هدید  اب  ینامسآ  ناربمایپ  هب  يورخا  ياهرفیک  دانتسا  تحص 

اب دیاب  رفیک  میمهف ، یم  ام  هک  نانچ  نآ  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  برغ  فورعم  دقتنم  فوسلیف و  1776 م )  - 1711 « ) مویه دیوید  »
(478 (.»...!؟ يدبا رفیک  ناسنا ، نوچ  یفیعض  ِدوجوم  یتقوم  ياهزواجت  يازا  رد  ارچ  تروص  نیا  رد  .دشاب  هتشاد  یبسانت  زواجت 

رظن هب  : » دیوگ یم  يورخا  ياهرفیک  ندوب  هنالقاعان  صوصخ  رد  یکیژلب  روهشم  فوسلیف  1949 م )  - 1860 « ) گنیلرتم سیروم  »
(479 «.) ...تسا هدرک  قلخ  ار  منهج  ادخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  هدش ، ادخ  ماقم  هب  نونک  ات  هک  یتناها  نم ،

شتآ هک  هدیقع  نیا  منک  یم  رکف  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  رضاح  نرق  فوسلیف  نیرتروهشم  1970 م )  - 1872 « ) لسار دنارترب  »
(480 «.) ...دشاب هناملاظ  يا  هدیقع  تسا  ناراکهانگ  يارب  تازاجم  عون  کی  منهج ،

ار يدـبا  تازاجم  ناکما  میراد  غارـس  وا  رد  هک  یناسنا  صیاصخ  نآ  اب  یـسیع  نوچ  یـصخش  منک  یمن  روصت  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(481 «.) دشاب هتفریذپ 

رفیک ماسقا 

: تسین جراخ  مسق  ود  زا  تسا  راکهانگ  صخش  يارب  هک  یتازاجم  رفیک و 

نتخوـس شتآ و  هب  ندز  تسد  لـثم  دراد ، دوـجو  لـمع  رفیک و  نآ  نـیب  یلوـلعم  یّلع و  یقیقح و  هـطبار  هـک  ینیوـکت : رفیک   - 1
.تسد

مکاـحم ياـهرفیک  رثـکا  لـثم  درادـن ، دوجو  رفیک  مرج و  نیب  یلولعم  یّلع و  یقیقح و  هطبار  هنوـگ  چـیه  هک  يدادرارق : رفیک   - 2
.نامرجم هرابرد  ییاضق 

رفیک هزیگنا 

: تسا هدش  رکذ  ییاه  هزیگنا  مرج  رفیک  هرابرد 

.دنک یم  ارجا  ندرک  یلاخ  هدقع  يارب  مولظم  هک  نآ  لثم  رطاخ ؛ یفشت   - 1

.لبنت زومآ  شناد  بیدأت  لثم  مرجم ؛ صخش  حالصا  تیبرت و   - 2

.نتفرگ تربع  تهج  هب  مادعا  لثم  یعامتجا ؛ حالصا   - 3

.تسین نآ  رب  رداق  هک  یمولظم  قح  زا  ثلاث  صخش  عافد  لثم  ّقح ؛ قاقحا   - 4

.دوش یم  تازاجم  یصخش  رت  گرزب  تیانج  زا  يریگولج  تهج  هب  اهنت  یهاگ  هک  يریگشیپ ؛  - 5
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ناسنا دننامه  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دسر ؛ یم  رظن  هب  لاحم  یهلا  تاذ  رد  لّوا  هزیگنا  دـنوادخ ، هیحان  زا  يورخا  باذـع  دروم  رد 
يازج باـسح و  ماـگنه  ترخآ  هک  نوچ  دـنرادن ، یهاـگیاج  ترخآ  رد  همه  اـه  نیا  مجنپ  موـس ، مود ، هزیگنا  .درادـن  لد  بلق و 

.دننک لمع  دوخ  فیلکت  هب  دنوش و  ّرثأتم  مه  نیریاس  نامرجم ، رفیک  اب  ات  فیلکت ، نامز  هن  تسا  لامعا 

، باسح هن  تسا  لمع  هاگیاج   [ ایند  ] زورما ( » 482 (؛» لمعال باسح و  ًادغ  باسحال و  لمع و  مویلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
« .لمع هن  تسا  باسح  ياج  تمایق   ] ادرف و 

نانآ دنا  هدش  بکترم  رمش  رلتیه و  نوچ  یناراکتیانج  هک  ییاه  متس  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  انعم  نیدب  مولظم ، ّقح  قاقحا  هزیگنا  اّما 
رگید ياه  هزیگنا  هب  هزیگنا  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  یلمأت  كدنا  اب  دناسر ، یم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار 
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.دشاب يورخا  باذع  هدننک  هیجوت  دناوت  یمن  اه  هزیگنا  نیا  هجیتن  رد  .ددرگ  یم  زاب 

يورخا رفیک  زا  دنوادخ  ياه  هزیگنا 

يورخا رفیک  زا  دنوادخ  ياه  هزیگنا 

ار اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  هراشا  یفلتخم  تاهج  هب  يورخا  باذع  رفیک و  زا  دنوادخ  ياه  هزیگنا  هب  خساپ  رد  مالـسا  ناملاع 
: مینک یم  وگزاب 

یهلا لدع  ياضتقم  رفیک ،  - 1

تمایق زور  رد  ار  لدع  يوزارت  ام  ( » 483 (؛} ًائیَـش ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَنَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دوش یمن  یمتس  نیرتمک  سک  چیه  هب  سپ  مینک ، یم  اپ  رب 

.تسا هدیباوخن  رفیک  تلادع ، موهفم  رد  ًالوا : خساپ :

«. دـنک بجاو  كرت  هن  دوش و  حـیبق  لعف  بکترم  هن  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  میکح  لداع  : » دـیامرف یم  هللا  همحردـیفم  خـیش 
(484)

(485) .تسا هدیسر  زین  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  زا  انعم  نیمه 

.ددرگ یمن  مولظم  دیاع  يا  هرمث  عفن و  مرجم ، ندرک  باذع  اب  اریز  دوش ؛ یمن  ادا  ملاظ  باذع  اب  مولظم  ّقح  ًایناث :

دنوادخ تساوخزاب  مدع   - 2

هک ار  یلعف  ره  دنوادخ  هک  دـندقتعم  دـننک و  یم  یعرـش  نسح  هب  فصتم  ار  یهلا  لاعفا  مامت  یلقع ، حـبق  نسح و  راکنا  اب  هرعاشا 
.تسا لدع  نیع  دهد ، یم  ماجنا 

.تسا هدیسر  تابثا  هب  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  یهلا  لاعفا  رد  ضرغ  دوجو  یلقع و  حبق  نسح و  دوخ ، ياج  رد  خساپ :

فیلکت تیاغ  رفیک ،  - 3

ایند رد  هک  یفیلاکت  رماوا و  زا  دیاب  میکح  دنوادخ  هک  تسا  یـضتقم  یهلا  تمکح  هک  دندقتعم  هیماما  ناملکتم  زا  یخرب  هلزتعم و 
نیاربانب .دوشن  ثبع  دوش ، یم  ناگدنب  جنر  بجوم  هک  فیلکت  لعج  ات  دشاب  هتـشاد  یفده  تیاغ و  تسا  هتـشاذگ  ناسنا  هدـهع  هب 

(486) .تسا فیلاکت  لعج  زا  دنوادخ  فده  مرجم ، درف  نداد  رفیک  عیطم و  صخش  نداد  شاداپ 

یلو دوش  یم  نیمأـت  عیطم  باوث  شاداـپ و  اـب  هک  دـنک  یم  تباـث  ار  یهلا  فیلاـکت  رد  تیاـغ  دوـجو  ترورـض  لـیلد ، نیا  خـساپ :
.دنک یمن  تابثا  ار  یصاع  رفیک  ترورض 
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فیلاکت يارجا  نماض  باقع ،  - 4

.تسا یهلا  فیلاکت  يارجا  يارب  تنامض  داجیا  باقع ، هفسلف  هک  دنیوگ  یم  هیماما  هلزتعم و  ناملکتم  زا  یخرب 

دهاوخن بقاعم  شمرج  رطاخ  هب  وا  هک  دنادب  يراک  هانگ  رگا  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  ار  هلزتعم  هیرظن  یجیا  نیدـلادضع  یـضاق 
(487 «.) دش دهاوخ  شهانگ  رد  راک  هانگ  ماودت  رارمتسا و  بجوم  نیا  دش 

ناسنا ام  رد  هک  ارچ  دوش ؛ یم  حیبق  لعف  باکترا  زاس  هنیمز  دشابن  نیب  رد  يرفیک  باقع و  رگا  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  یّلح  همالع 
دهاوخ هدیشک  هانگ  يوس  هب  هاوخان  هاوخ  دنک ، ادیپ  مزج  باقع  مدع  هب  یناسنا  رگا  دراد و  دوجو  هانگ  ماجنا  هب  یـششک  لیم و  اه 

(488 «.) تسا حیبق  زین  حیبق  هب  ندرک  راداو  دش و 

هک تسا  هدیرفآ  رـشب  داهن  رد  ار  ندوب  یعامتجا  یبلط و  تقیقح  یتسود ، عون  ترطف  نادجو و  لقع و  يورین  دنوادخ  ًالوا : خساپ :
.دننادرگب یبوخ  هب  روما  نیا  هب  کّسمت  اب  ار  ناشعامتجا  ياه  خرچ  دنناوت  یم  اه  ناسنا 

تـسا باذـع  هب  هدـعو  دـیدهت و  نیا  هکلب  تسین ، ترخآ  ملاع  رد  رفیک  دوخ  تسا ، فیلاکت  يارجا  نماض  ًاتقیقح  هک  هچنآ  ًایناث :
.تسا هدش  حیرصت  نادب  ًاررکم  ناهانگ  ماجنا  هب  تبسن  ینید  نوتم  رد  هک 

هب یخرب  ًاثلاث :
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.دنیامن تعاطا  ار  دنوادخ  هدرک و  تدابع  تسا  نکمم  یهلا  تشهب  هب  ندیسر  تهج 

یهلا دیعو  ياضتقم  رفیک ،  - 5

.تسا یمتح  یهلا  باذع  تهج  نیا  زا  اذل  و  تسا ، ءافولا  بجاو  وا  هدعو  دننامه  دنوادخ  دیعو  دنیوگ : یم  هلزتعم 

ره هب  دنوادخ  تسا و  هداد  باذع  هدعو  ناراکدب  هب  شاداپ و  هدعو  ناراکوکین  هب  دنوادخ  : » دـیوگ یم  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق 
حیبق لعف  دـنوادخ  ارچ  هک  نیا  اما  .تسا  حـیبق  لعف  بذـک و  هک  نیا  يارب  دـیامن  هدـعو  فلخ  تسین  زیاـج  و  دـنک ، یم  لـمع  ود 

(489 «.) تسا زاین  یب  زین  نآ  ماجنا  زا  دراد و  نآ  حبق  هب  ملع  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دوش  یمن  بکترم 

یم الوم  اریز  تسین ؛ بجاو  دراوم  مامت  رد  دـیعو  هب  لمع  هک  دـبای  یم  رد  شیوخ  لقع  نادـجو و  هب  عوجر  اب  یناـسنا  ره  خـساپ :
نیب هشیمه  دیاب  ناسنا  اذـل  و  دـشاب ، علّطم  نآ  زا  هدـنب  ایند  رد  هک  نآ  نودـب  دـنک  باختنا  ترخآ  رد  ار  تشذـگ  وفع و  هار  دـناوت 

.دشاب اجر  فوخ و 

یهلا فطل  باقع ،  - 6

.دنناد یم  یهلا  فطل  قادصم  ار  نآ  دوش  یم  یهلا  بّرقت  تعاطا و  بجوم  باقع  هک  تهج  نآ  زا  هیماما  ناملکتم  زا  یخرب 

ار تّمذم  رفیک و  قاقحتـسا  بجاو ، كرت  هانگ و  باکترا  اب  ناسنا  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 
ینعی مراهچ ؛ خـساپ  هب  خـساپ  نیا  یّلک  حور  ًـالوا : خـساپ : ( 490 «.) تسا یهلا  فطل  مزلتـسم  باـقع  هک  نیا  يارب  دـنک ، یم  ادـیپ 

.دش هداد  خساپ  ًالبق  هک  ددرگ ، یمزاب  فیلکت  ییارجا  تنامض 

رد ددرگن ، فّلکم  ررـض  اذـیا و  بجوم  هک  دـشاب  فطل  دـناوت  یم  يزیچ  هک  نیا  نآ  دراد و  طرـش  کـی  رفیک  ندوب  فـطل  ًاـیناث :
.دوش یم  رّرضتم  فّلکم  رفیک ، دروم  رد  هک  یلاح 

تیولوم تیدوبع و  ياضتقم  رفیک ،  - 7

یم ({ 491) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإَو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  هفیرش {  هیآ  هب  دانتسا  اب  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
لقع تامّلسم  زا  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  یمالغ  دبع و  ییالوم  رگا  هک  نایب  نیا  هب  تسا ، یلقع  لیلعت  کی  رگنایب  هیآ  نیا  : » دیامرف

(492 «.) دناسرب تازاجم  هب  ار  وا  دنک و  فّرصت  وا  رد  دهاوخب  هک  وحن  ره  هب  دناوت  یم  الوم  هک  تسا  نیا 

(493) .تسا رظن  نیمه  هباشم  زین  هرعاشا  نامّلکتم  يأر 

زاوج رد  مالک  ّلحم  اّما  تسین ، يا  ههبش  ثحب و  چیه  ياج  یهلا ، درف  هب  رـصحنم  یقیقح  تیکلام  هقلطم و  تردق  دروم  رد  خساپ :
سفن وا  هب  دـنک و  قلخ  ار  یناسنا  دـناوت  یم  دـنوادخ  ایآ  ساـسا ، نیا  رب  هک  تسا  ناـهذا  رد  رّوصتم  لاـعفا  ماـمت  یلقع  تحـص  و 

؟ دناسرب اه  هجنکش  تازاجم و  ّدشا  هب  ار  وا  سپس  دیامن ، اطعا  فیطل 
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 . ...تسا حیبق  حیبق ، لعف  هک  دندقتعم  یلقع  حبق  نسح و  نارادفرط 

یهلا يامسا  روهظ  باقع ،  - 8

تاذ رد  رصحنم  مه  نآ  تسا و  دحاو  دوجو ، هک  دندقتعم  دنتسه ، يدوجو  تدحو  برشم  ياراد  هکنیا  هب  تیانع  اب  مالسا  يافرع 
ققحت هدام  ملاع  هریاد  رد  هچ  ره  هک  دندقتعم  اذل  .دنا و  قح  دوجو  یّلجت  دومن و  تقیقح ، رد  ایـشا  هیقب  دشاب و  یم  دوجولا  بجاو 

.تسا تیدحاو  ماقم  روهظ  هیبیغ و  ملاوع  قیاقح  تیهام و  رهظم  رسارس  دبای  یم 

.تسا ماقتنالا  دیدش  رهاق و  ناید ، نوچمه  یئامسا  روهظ  تلع  هجو  رد  ههبش  داریا و  لصا  خساپ :

سفن ریهطت  هیفصت و  هیام  باقع ،  - 9

ماقم هب  ار  دوخ  دـناوتب  ناسنا  ات  دـنا ، هدرک  رکذ  یـصاعم  ياه  یگدولآ  زا  سفن  هیفـصت  شیالاپ و  ار  باـقع  هزیگنا  اـفرع  زا  یخرب 
.دناسرب یبوبر  عیفر 

باذع سپ  .تسا  ناشدوخ  رودقم  تالامک  هب  نآ  لها  ندیسر  تهج  هب  مه  منهج  تقوم  باذع  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرـصیق 
(494 «.) تسا یهلا  فاطلا  نیرتهب  نّمضتم 

تهج هب  هکلب  دهد  یمن  رفیک  ار  راک  هانگ  یّفـشت ، روظنم  هب  دنوادخ  : » دیوگ یم  وا  .دراد  ار  يأر  نیمه  میق  نبا  ناملکتم ، نایم  زا 
هانگ قح  رد  دنوادخ  فطل  تحلـصم و  باذع ، سپ  .دـنک  یم  باذـع  ار  يو  تمحر ، لومـش  روظنم  هب  زین  ندـش و  رهاط  كاپ و 

(495 «.) ددرگ اه  باذع  نیرتدب  لّمحتم  يو  هچرگا  تسا ، راک 

يارب دـنوادخ  ارچ  تسین ؟ یفاک  یهلاوفع  تعافـش و  نوچمه  يرگید  زیچ  ریهطت ، هانگ و  راثآ  ندـش  وحم  يارب  اـیآ  ًـالوا : خـساپ :
؟ تسا هدرک  باختنا  ار  باذع  هار  سفن  ریهطت 

.تسا يدعب  تالامک  هب  ندیسر  همدقم  اه  نآ  باقع  دوش  هتفگ  ات  تسین  روصتم  یتشهب  رافک ، دروم  رد  ًایناث :

! میهد تاجن  لّمحت  لباق  ریغ  تازاجم  زا  ار  دوخ  ات  میرذگ  یم  یهلا  معن  ریخ  زا  ام  دیوگب : راک  هانگ  صخش  تسا  نکمم  ًاثلاث :

هک مییوگب  یلیلد  هچ  هب  تمایق  ياه  باذع  دروم  رد  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ینارهت  همالع 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


هیکزت ریهطت و  تلع  ار  نآ  ناوـت  یمن  یلیلد  چـیه  هب  نآ ، رد  ندوـب  دـّلخم  منهج و  هب  دورو  فرـص  تسا ...؟ هـیکزت  ریهطت و  يارب 
(496 «.) تسناد

لمع مسجت  ياضتقم  رفیک ،  - 10

.تسا حلاص  ریغ  لمع  ینیوکت  ياضتقم  باقع  هک  دندقتعم  یخرب 

ناسنا هلیذر  تافـص  اهرفیک  تقیقح  رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  بلق  سفن و  تاذ  زا  يورخا  ياهرفیک  : » دیوگ یم  یلازغ  دمحم 
(497 «.) تفایرد تفرعم  ملع و  اب  ار  نآ  دیاب  دراد و  دوجو  ناسنا  نطاب  رد  خزود  دیدرت  یب  سپ  .تسا  نیرق  يو  اب  هک  تسایند  رد 

رثا رب  ناوـیح  تکـاله  زا  لاؤـس  دـننام  دوـش  یم  باـقع  هب  ّرجنم  تیـصعم  ارچ  هک  نیا  زا  لاؤـس  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  يو 
(498 (»؟ دوش یم  ناویح  تکاله  بجوم  ّمس  ارچ  هک  نیا  تسا و  ّمس  ندروخ 

یجراخ مقتنم  هب  یطابترا  تسا و  سفن  رد  یناملظ  تائیه  هلیذر و  تاـکلم  ببـس  هب  يورخا  ياـهرفیک  : » دـیوگ یم  قارـشا  خـیش 
(499 «.) درادن

«. رگید زیچ  ببـس  هب  هن  تسا و  هئیـس  هنـسح و  لامعا  سفن  ببـس  هب  ترخآ  باقع  باوث و  دیدرت ، یب  : » دیوگ یم  نیهلأتملاردص 
(500)

(501 «.) تسا صخش  دوخ  لعف  همزال  هکلب  تسین ، یجراخ  ضرغ  ءوس  زا  باذع  لصا  : » دیوگ یم  يراوزبس  میکح 

«. ...دراذـگ یم  ریثأت  ناسنا  سفن  رد  لامعا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، لـمع  یعیبط  رثا  تماـیق  يازج  : » دـیوگ یم  هدـبع  دـمحم  خـیش 
(502)

رد ازج  لمع و  هطبار  دـنراد ، ناهانگ  اب  يرت  يوق  ینیوکت  هطبار  رگید  ناهج  ياه  تازاجم  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  يرهطم  دـیهش 
.تسا رتالاب  هجرد  کی  مه  نآ  زا  هکلب  یلولعم ، یّلع و  هطبار  عون  زا  مود  عون  دننام  هن  تسا و  يدادرارق  لوا  عون  دننام  هن  ترخآ ،

(503 «.) تسا امرف  مکح  داحتا  تینیع و  هطبار  اجنیا  رد 

: دراد يراگزاس  زین  ثیدح  نآرق و  رهاظ  اب  هیرظن  نیا 

(504 (؛  َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  َمْوْیلا  اوُرِذَتْعَت  ال  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
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« .دیوش یم  هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  دینکن ، یهاوخرذع  زورما  »

راـک يا  هّرذ  نزو  مه  سک  ره  سپ  ( » 505 (؛  ُهَری ًاّرَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَو  ُهَری *  ًاریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَف  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دنیب یم  ار  نآ  هدرک  دب  راک  يا  هّرذ  نزو  مه  سک  ره  دنیب و  یم  ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ 

« .دنیب یم  ار  نآ  شاداپ  هداد  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  سک  ره  زورما  ( » 506 (؛  ْتَبَسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوْیلا  دیامرف { : یم  و 

« .دیوش یمن  هداد  ازج  دینک  یم  لمع  ار  هچنآ  زج  و  ( » 507 (؛  َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  الَو  دیامرف { : یم  و 

ملظ و هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  ( » 508 (؛} ًاران ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرف { : یم  و 
« .دنروخ یم  شتآ  اهنت  تقیقح  رد  ، ] دنروخ یم  متس 

یتقو دوش و  یم  مّسجم  وا  لباقم  یـصخش  دوش ، یم  هتـشاذگ  ربق  هب  تیم  هک  یعقوم  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یقاب وت  هارمه  اذـل  مدوب  وت  راتفر  لمع و  نم  ( » 509 (؛» کعم تیقبف  کلمع  تنک  : » دـیوگ یم  وا  دـنک  یم  لاؤس  وا  تیوه  زا  تیم 

« .دنام مهاوخ 

ناراکهانگ ندرگ  رد  باذـع  ياهریجنز  لامعا  ( » 510 (؛» قانعالا یف  دئالق  لامعالا  تراص  و  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
« .ددرگ یم 

رفاک شنیرفآ  هفسلف  مالسا و 

رفاک شنیرفآ  هفسلف  مالسا و 

بابرا مارآان  صاّوغ و  ياه  نهذ  هک  تسا  يرـشب  شناد  خـیرات  یگدوشگان  کیرات و  ياهاّمعم  زا  ناکما ، ملاـع  شنیرفآ  هفـسلف 
هب دـنک  یم  شـشوک  نآ  هرگ  ندوشگ  ّلـح و  رد  رتـشیب  هچ  ره  زورما  رـشب  .تسا  هدرک  فوطعم  دوـخ  يوـس  هب  ار  تفرعم  درخ و 

میزادرپ یم  رفاک » شنیرفآ   » ینعی نآ  قیداصم  زا  یکی  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  .دنک  یم  دروخرب  يا  هدش  مگ  تاقلح  هب  هزادنا  نامه 
میکح دنوادخ  ارچ  هک  میهد  یم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  و 
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هدـیرفآ ار  یتـخب  نوگن  ناـسنا  نینچ  تسوا ، يدـبا  باذـع  ینعی  رفاـک  یعطق  تشونرـس  هب  قلطم  ملاـع  هک  نیا  دوجو  اـب  فوئر  و 
؟ دراد يراگزاس  یهلا » تفأر  تمکح و   » تفص اب  تقلخ  عون  نیا  ایآ  تسا ؟

.میزادرپ یم  لاؤس  نیا  یسررب  هب  کنیا 

اه هاگدید  یسررب 

اه هاگدید  یسررب 

.درک میهاوخ  حرطم  ار  دوخ  يأر  تیاهن  رد  میزادرپ و  یم  هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  هک  ییاه  خساپ  فلتخم و  يارآ  لقن  هب  ادتبا 

یهلا لاعفا  رد  تیاغ  ضرغ و  موزل  راکنا   - 1

هیآ هب  کّسمت  اب  و  دـنراد ، یهلا  لاعفا  رد  تایاغ  ضارغا و  موزل  دوجو و  راکنا  اب  هطبار  رد  هک  ییانبم  هب  هجوت  اب  هرعاشا  ناملکتم 
تـساوخزاب دروم  اه  نآ  یلو  دریگب ؛ هدرخ  وا  راـک  رب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  ( » 511 (؛  َنُولَئْـسی ْمُهَو  ُلَعْفی  اّمَع  ُلَئْـسی  ال  هفیرش { :

« .دنوش یم  عقاو 

شنیرفآ ههبـش  دـنهاوخ  یم  تسا ، نآ  هب  زاین  رگ  تیاور  لعاف ، يارب  تیاغ  دوجو  هک  یلقع  رهاظ  لـیلد  هب  کّـسمت  اـب  نینچمه  و 
يوس زا  رفاک  شنیرفآ  ضرغ  تیاغ و  زا  لاؤس  هک  دنریگب  هجیتن  شیپ  یلقع  لالدتـسا  زا  دننک و  لصف  ّلح و  هلیـسو  نیدب  ار  رفاک 

، تسا قلطم  ینغ  هیلامج و  هیلامک و  تافـص  مامت  دـجاو  هک  دـنوادخ  هک  نیا  يارب  تسا ؛ هدوهیب  ثبع و  لاؤس  یلاـعت  يراـب  تاذ 
.دنک داجیا  ار  یلعف  نآ  رطاخ  هب  ات  درادن  تیاغ  هب  يزاین 

مک تسد  ام  لاعفا  رد  اریز  تسین ؛ اه  ناسنا  لاعفا  اب  نآ  تهباشم  ام  دوصقم  تسا ، نایم  رد  یهلا  لاـعفا  يدـنمتیاغ  زا  نخـس  یتقو 
لعف ماجنا  قیرط  زا  لعاف  تسا و  لعاف  ياهدوبمک  اهزاین و  عفر  تهج  رد  لعف  تیاـغ  هک  نیا  تسخن  دراد : دوجو  تیـصوصخ  ود 

.دبای یم  لامکتسا 

یمرب لعف  باکترا  رب  ار  لعاف  دراذـگ و  یم  ریثأـت  نآ  ماـجنا  رد  لـعف ، ماـجنا  زا  لـبق  تیاـغ  روصت  هک  تسا  نآ  مود  تیـصوصخ 
: اریز درادن ؛ دوجو  دنوادخ  لعف  رد  هجو  چیه  هب  هدش  دای  یگژیو  ود  نیا  یلو  .دنازیگنا 

دهاوخب ات  درادن  یصقن  تسا و  قلطم  لماک  یهلا  سدقم  تاذ  ینعی  لعاف  اریز  تسین ؛ لامک  هب  ندیسر  دنوادخ  لاعفا  تیاغ  ًالوا :
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وا تاقولخم  لامکتـسا  تهج  رد  ددرگ و  یمزاب  وا  تاـقولخم  هب  یهلا  لاـعفا  تیاـغ  هکلب  دـنک ، فرطرب  ار  نآ  دوخ  لـعف  قیرط  زا 
.تسا

میهافم روصت  اب  مزالم  هک  یلوصح  ملع  خنس  زا  دنوادخ  ملع  اریز  ددرگ ؛ نآ  ماجنا  ببس  لعف ، تیاغ  رّوصت  هک  تسین  نینچ  ًایناث :
نآ بولطم  لامک  هب  دوخ  تاقولخم  ندناسر  یضتقم  دوخ  قلطم  لامک  لیلد  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یهلا  تاذ  هکلب  تسین ، دشاب 

.دشاب یم  اه 

وا تاقولخم  هب  هک  تسا  یعفانم  حلاصم و  رب  لمتـشم  وا  لعف  هک  تسا  نیا  دنوادخ  لعف  ندوب  دنمتیاغ  زا  ام  دوصقم  بیترت ، نیدـب 
.دشاب هیوسلا  یلع  وا  راگدیرفآ  عفانم  ظاحل  هب  نآ ، ماجنا  كرت و  هک  تسین  نینچ  ددرگ و  یمزاب 

یتیاغ چیه  تسا و  ینغ  قلطم و  لماک  دـنوادخ  تاذ  اریز  لعاف ؛ تیاغ  هن  تسا  لعف  ِلاعفا  تیاغ  یهلا ، لاعفا  رد  تیاغ  ور ، نیا  زا 
.تسین رّوصتم  وا  يارب 

ثبع لعف  ماجنا  تسا و  وغل  ثبع و  دـشاب ، تیاغ  دـقاف  هک  یلعف  دـنا : هتفگ  یهلا  لاـعفا  ندوب  راد  فدـه  رب  لالدتـسا  رد  نیملکتم 
تـسین نکمم  تسا ، لاحم  دنوادخ  يوس  زا  حیبق  راک  باکترا  یلقع ) حبق  نسح و  ساسا  رب   ) هک اجنآ  زا  .دـشاب و  یم  حـیبق  ًالقع 

.تسا ضرغ  ياراد  دنمتیاغ و  یهلا  لاعفا  مامت  هجیتن : رد  .دشاب  ثبع  زین  وا  لاعفا 

یلقع حبق  نسح و  راکنا   - 2

، ناشدوخ یمیدـق  لصا  نیا  اب  دـنهاوخ  یم  نانآ  .تسا  یلقع » حـبق  نسح و  راکنا   » رفاـک تقلخ  هیجوت  يارب  هرعاـشا  لـیلد  نیمود 
حبق نسح و  كاردا  ناوت  لقع  هک  دـنریگب  هجیتن  دـنوش و  رکنم  یّلک  هب  یهلا  لاعفا  اب  هطبار  رد  ًاصوصخم  ار  لقع  كاردا  تردـق 

.درادن ار  ادخ  لاعفا 

تواضق و قح  لقع  اهنت  هن  هرعاشا  بتکم  رد  رگید : ترابع  هب  و 
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.تسا عراش  حیبقت  نیسحت و  طقف  ملاع  رد  حبق  نسح و  صیخشت  رتماراپ  كالم و  هناگی  هکلب  درادن ، ار  یلقع  حبق  نسح و  كاردا 

راکنا لـقع و  باـب  ّدـس  تروص  رد  مینادـب  هک  نیا  تسا  سب  و  تسا ، حـضاو  درخ  باـبرا  يارب  یلقع  حـبق  نسح و  كاردا  دـقن :
یم لاؤس  ریز  نآ  یعّدم  قدـص  تّوبن و  تابثا  ات  هتفرگ  نید  ماکحا  نیرتزیر  زا  ینید  ياه  تفرعم  مامت  نآ ، حـبق  نسح و  كاردا 

.دور

تایئزج هب  ادخ  ملع  راکنا   - 3

هدـش حرطم  يداضتم  فلتخم و  تاـیرظن  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  هفـسلف  مـالک و  ثحاـبم  نیرت  لـضعم  زا  یکی  دـنوادخ  ملع  ثحب 
وحن هب  دـنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  .دـنتایئزج  هب  یهلا  ملع  ّقلعت  رکنم  هک  تسا  ناـملکتم  زا  یخرب  هیرظن  تاـیرظن ، نیا  زا  یکی  .تسا 

، دـش دـهاوخ  رفاک  ورمع  نمؤم و  دـیز  ًالثم  هک  نیا  اّما  تسا ، هتـشاد  ملع  نآ ، نارفاک  نانمؤم و  هب  اه  ناسنا  شنیرفآ  زا  لـبق  یّلک ،
ملع دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  رفاـک »  » هلأـسم رد  دـنوادخ  ملع  زا  یجاتنتـسا  نینچ  دروآ  هر  .تسا  هدوـب  یلیـصفت  ملع  نیا  دـقاف 

.دوش یمن  وا  هجوتم  ًالصا  رفاک  قلخ  تیاغ  زا  لاؤس  اذل  تسا  هتشادن  رفاک  ياه  ناسنا  هب  یلیصفت 

(512) .تسا لّمأت  ّلحم  نآ  تّحص  هک  تسا  هداد  تبسن  مکح  نب  ماشه  هب  ار  هیرظن  نیا  يزار  رخف 

: تسا هشدخ  لباق  یتاهج  زا  انبم  هیرظن و  نیا  دقن :

نایم ار  نآ  هک  يوحن  هب  هدـش ، دراو  یعافد  لباق  ریغ  تاداریا  نیهلأتملاردـص ، دـننامه  هفـسالف ؛ ناـگرزب  يوس  زا  هیرظن  نیا  ًـالوا :
.تسا هدرک  رابتعا  دقاف  نیققحم 

نیا اب  دیوگ : یم  هدننک  لاکـشا  اریز  دهد ؛ خساپ  رفاک  شنیرفآ  لاکـشا  زا  دناوت  یمن  زاب  انبم ، هیرظن و  نیا  شریذـپ  ضرف  رب  ًایناث :
رفاک ياه  ناسنا  دوجو  هب  یلامجا  یّلک و  ملع  دنوادخ  هک 
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دوجو هب  مه  رفاک  اه  ناسنا  نآ  نمـض  رد  ات  دز  ناسنا  لصا  شنیرفآ  هب  تسد  ارچ  زاـب  تسا ، هتـشاد  نمؤم  ياـه  ناـسنا  نمـض  رد 
!؟ دیآ

لامک هب  لین  هیرظن   - 4

دنوادـخ لاعفا  رد  تیاغ  تمکح و  دوجو  موزل  هب  دـقتعم  دـنوادخ ، زا  تیاغ  نودـب  ثبع و  لعف  رودـص  راکنا  اب  هیماـما  ناـمّلکتم 
نآ تسا و  هتـشاد  یتیاغ  فده و  وا  شنیرفآ  زا  ًامتح  دنوادخ  اذـل  دراد ، رارق  هدـعاق  نیمه  هعومجم  ریز  مه  رفاک  نوچ  .دنتـسه و 
یم ردرس  يدبا  رفیک  خزود و  زا  نآ ، هب  لین  ياج  هب  رفاک  هک  نیا  اّما  .تسا  يدبا  لامک  تداعـس و  هب  رفاک  نمؤم و  ناسنا  لین  مه 

.دنک شنزرس  تمالم و  دیابن  ار  شدوخ  زج  یسک  دروم  نیا  رد  تسا و  هدرک  داجیا  ار  نآ  شدوخ  هک  تسا  یلکشم  نیا  دروآ ،

هک تسا  ناسنا  دوخ  نیا  هکلب  دوش ، وا  تقلخ  هاگتـسد  هّجوتم  داریا  ات  تسا  هدرکن  قلخ  رفاـک  ار  رفاـک  دـنوادخ  رگید ، تراـبع  هب 
.دنک یم  دحلم  رفاک و  ار  دوخ 

بناج زا  هک  اریز  تسین ؛ لوقعم  يدرک ، قلخ  ارم  ایادـخ )  ) ارچ هک  نیا  هب  رفاک  ضارتعا  : » دـیامرف یم  يراسناوخ  نیدـلا  لامج  اقآ 
رب وا  تردـق  دوـجو  اـب  تسا  وا  راـیتخا  ءوـس  هار  زا  باـقع ، هب  وا  يراـتفرگ  تسین و  يزیچ  وا  هب  ناـسحا  ریغ  هب  وا  قـلخ  دـنوادخ ،

(513 «.) فالخ

هک تسین  رفاک  رفیک  باذـع و  لصا  رد  داریا  ثحب و  هک  اریز  دوش ؛ یم  نشور  زین  لالدتـسا  نیا  فعـض  هتـشذگ  بلاـطم  زا  دـقن :
ار رفاک  دـنوادخ  دوش  هتفگ  هک  تسین  رفاک  دوجو  تقلخ و  لـصا  رد  ثحب  ّلـحم  نینچمه  .دـنا و  هتخادرپ  نآ  هیجوت  هب  ناـملکتم 

رد رفک و  هب  ّرجنم  هک  تسا  يرفاک  شنیرفآ  رد  ثحب  مالک و  مامت  هکلب  تسا ، هدیرفاین  رفاک 
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.دوش یم  وا  يدبا  باقع  هجیتن 

تیاغ هب  لهج  هیرظن   - 5

هدافتـسا دنوادخ  تمکح  تفـص  اب  دنا و  هدرک  رکذ  ملاع  رد  رورـش  قلطم  رفاک و  ههبـش  هیجوت  يارب  يرگید  لیلد  هیماما  ناملکتم 
مه تیاغ  نودب  ثبع و  لعف  نوچ  و  دوش ، یمن  رداص  یحیبق  لعف  چیه  تسا  قلطم  ملاع  ینغ و  هک  میکح  صخـش  زا  هک  دننک  یم 

فـشک ار  اه  نآ  ام  لقع  هک  نیا  ولو  تسا ، یحلاصم  ضارغا و  هب  لّلعم  یهلا  لاعفا  ماـمت  اذـل  تسا ، حـیبق  لـعف  قیداـصم  زا  یکی 
.دنک یمن  نآ  نادقف  رب  تلالد  هجو  چیه  هب  تیاغ  تخانش  مدع  اّما  .دنکن 

، حیحـص ضرغ  همکح و  هجو  هیف  نوـکی  نأ  نم  ّدـبالف  مـیکح  لـعف  نـم  فـیلکتلا  اذـه  : » دـیوگ یم  هراـب  نـیا  رد  يزار  یـصمح 
ضرغ تمکح و  تهج  نآ  رد  دـیاب  میکح  لـعف  زا  فـیلکت  نـیا  ( » 514 (؛» هلمجلا قرط  یلع  انیفکی  ردـقلا  اذـه  و  ًاثبع ، نوکیـالف 

« .دنک یم  تیافک  یّلک  روط  هب  ار  ام  رادقم  نیا  .دشاب و  هدوهیب  ثبع و  دناوت  یمن  سپ  دشاب ، هتشاد  یحیحص 

: تسا لمأت  لباق  یتاهج  زا  لالدتسا  نیا  دقن :

اب هشیمه  ار  راتخم  يدام  ياه  لعاف  همه  ام  نوچ  ینعی  تسا ؛ دهاش  هب  بیاغ  سایق  فرـص  هکلب  تسین ، یلقع  لالدتـسا  نیا  فلا )
بجاو تیلعاـف  هک  یلاـح  رد  دراد ؛ یتیاـغ  متح  روط  هب  زین  دـنوادخ  هک  مینک  یم  طابنتـسا  میدرک ، هدـهاشم  روصت و  تیاـغ  موزل 

.تسا تایاغ  ضارغا و  نیا  زا  رتارف  دوجولا 

شنیرفآ هّجوتم  لاؤس  هکلب  تسین ، يو  تقلخ  لصا  زا  لاؤس  اّما  درک ، هیجوت  لیلد  نیا  اب  ناوت  یم  ار  رفاک  تقلخ  لصا  هچرگ  ب )
اب هک  درک  قلخ  ار  يرفاک  ناسنا  دنوادخ  ارچ  هک  نایب  نیا  هب  دشاب ، یم  يو  يدبا  تکاله  هب  یهلا  یلزا  ملع  ندرک  همیمض  اب  رفاک 

تکاله دوخ ، تیلع  رایتخا و 
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؟ دنک مهارف  ایهم و  شدوخ  يارب  ار  يدبا  باذع  و 

نیا هب  ههبش  هکلب  دشاب ، نآ  هب  رظان  ناملکتم  زا  قوف  لیلد  هک  تسین  هسفن  یف  دنوادخ  لعف  دوخ  هجوتم  داریا  لصا  نخس ، رگید  هب 
؟ تسا حبق  ّرش و  نّمضتم  نآ  هک  تسا  هدرک  قلخ  ار  يدوجوم  دنوادخ  ارچ  هک  تسا  حرطم  وحن 

یهلا لاعفا  رد  تیاغ  دوجو  مدع   - 6

رورـش قلطم  ههبـش  زا  دنا  هتـساوخ  تسا ، لعف  اب  لعاف  لامکتـسا  مزلتـسم  هک  یهلا  لاعفا  رد  ضرغ  تیاغ و  ققحت  راکنا  اب  هفـسالف 
یلعف ره  اذل  و  درادن ، دوخ  ریغ  هب  يزاین  نیرت  کچوک  تسا  قلطم  ینغ  دنوادخ  نوچ  هک : حیـضوت  نیا  اب  دنهد ، خـساپ  هدام  ملاع 

تیلعاف هکلب  تسین  دصقلاب  تیلعاف  یهلا ، تیلعاف  امکح  حالطـصا  هب  .درادن و  مه  یـضرغ  ظاحل  نیا  زا  دهد  یم  ماجنا  هک  مه  ار 
دقاف یهلا  لاعفا  هک  دندقتعم  امکح  لاح  نیع  رد  اّما  .درادن  دوجو  شتاذ  زج  یضرغ  نآ  رد  هک  تسا  یلّجتلاب  هیانعلاب و  تیلعاف  وا 

.دننک یم  ادیپ  ققحت  یهلا  لاعفا  مزاول  تروص  هب  هک  يدیاوف  تسین ، مه  حلاصم  عفانم و 

دوش شلعف  فدـه  زا  لاؤس  یتقو  دـنوادخ ، زا  ریغ  یلعاف  ره  : » دـیوگ یم  هفـسالف  لـیلد  نیا  ریرقت  رد  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
.دوش قیبـطت  جراـخ  ملاـع  رب  تسا  لـعاف  نهذ  رد  هک  يروصت  ضرغ و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  لـعاف  لـعف  هک  تسا  نیا  دارم  روـظنم و 

؛ تسا نکممان  یلاعت  يراب  تاذ  زا  لاؤس  وحن  نیا  اّما  .تسا  هدـش  لعف  هدارا  بجوم  هک  یتحلـصم  یعاد و  هب  دوش  هراـشا  نینچمه 
ینعی تسا ؛ دّحتم  ود  ره  اجنیا  هکلب  دوش ، قبطنم  يرگید  رب  یکی  ات  دنتـسین  مه  ریاغم  یجراخ  ملاع  لعاف و  لعف  ضرف  نیا  رد  اریز 

ماظن نامه  دنوادخ  لعف 
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(515 «.) تسا لوقعمان  یهلا  لاعفا  رد  لعف  تیاغ  زا  لاؤس  اذل  و  تسا ، وا  لعف  نامه  یتسه  ماظن  یتسه و 

و تسا ، يریذپان  هشدخ  مات و  لالدتـسا  یفده ، تیاغ و  هب  شعنـص  رد  یلاعت  يراب  جایتحا  مدـع  دروم  رد  هفـسالف  لالدتـسا  دـقن :
؛ دنا هدش  رداص  هدوهیب  ثبع و  تروص  هب  تسا و  يا  هدیاف  تحلـصم و  عون  ره  دقاف  یهلا  لاعفا  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  نکل 

یلاخ یلاعت  يراب  لاعفا  دشاب  رارق  رگا  لاح  .تسا  لاحم  دوجولا  بجاو  زا  ثبع  لعف  رودص  هک  دنراد  دیکأت  زین  هفسالف  دوخ  اریز 
؟ تسا هدرک  قلخ  ار  رفاک  ناسنا  یعفن ، تحلصم و  نیمادک  هب  هجوت  اب  دنوادخ  هک  دوش  یم  لاؤس  دشابن ، یتحلصم  هدیاف و  زا 

.دننک نییبت  یّلح  هار  رفاک  شنیرفآ  هیجوت  رد  دیاب  زین  نانآ  تسا و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  مه  هفسالف  هیرظن  نیا  اب  داریا  لصا ، نیاربانب 

هدام ملاع  ترورض  رفاک ، شنیرفآ   - 7

هدام و ملاع  هک  دندقتعم  هتـشاگنا و  هدام  ملاع  تایرورـض  زا  ار  نآ  ملاع ، رد  رورـش  ققحت  لصا  شریذـپ  نمـض  هفـسالف  زا  یخرب 
يا هراچ  تسا  تیلقا  رد  هک  رورـش  دوجو  زا  دـش  یم  قلخ  رگا  ای  دـش و  یم  قلخ  دـیابن  ای  تسا -  ریثک  ریخ  نمـضتم  هک  ناـسنا - 
ریثک ریخ  كرت  نیا ، رب  هوالع  .تسین  وا  هضافا  یهلا و  دوج  اـب  راـگزاس  نیا  هک  تسا  ریثک  ریخ  كرت  مزلتـسم  لوا  تروص  .تسین 

ناونع هب  هک  نیا  ولو  رفاک  ياه  ناسنا  .تسین  يزیرگ  لیلق  رورـش  اب  یناسنا  يداـم و  ملاـع  ققحت  زا  اذـل  .تسا و  ریثک  ّرـش  مزلتـسم 
.تسا يرورض  هدام  ملاع  يارب  اه  نآ  دوجو  اّما  دنوش ، یم  بوسحم  ملاع  نیا  رورش 

رگا هک  تسا  دقتعم  نیهلأتملاردص  .دراد  دوجو  یفلتخم  لاوقا  تسا ، هنوگچ  ترورض  نیا  تیفیک  هک  نیا  اّما 
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ناطیش لاّجد و  نوعرف و  هب  وا  ( 516) .دش یم  لتخم  ملاع  ماظن  هجیتن  رد  دنام و  یم  دکار  ایند  ینادابآ  دندوب ، نمؤم  اه  ناسنا  همه 
لیذ یـسدق  ثیدح  هب  شیوخ  ياعّدـم  دـییأت  يارب  دـنک و  یم  هراشا  ایند  يدام  تفرـشیپ  هعـسوت و  همزال  لاثم و  ناونع  هب  راّفک  و 

ینادابآ ببس  ار  مدآ  تیصعم  نم  انامه  ( » 517 (؛» ایندلا هرامع  ببس  مدآ  هیصعم  تلعج  ّینا  : » دومرف دنوادخ  هک  دیامن  یم  کّسمت 
« .مداد رارق  ایند 

مزاول زا  هک  تسا  هلیلق  رورـش  هلمج  زا  باقع  دولخ  : » دـیوگ یم  رفاک  هنادواج  باذـع  ندوب  رـش  هب  فارتعا  نمـض  یجیهال  ققحم 
(518 «.) دشاب یم  هریثک  تاریخ 

: تسا نینچ  نیا  نآ  هصالخ  هک  دراد  یبلطم  رفاک  شنیرفآ  اب  طابترا  رد  دوخ  ریسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

.دنراد لباقتم  ریثأت  هتشاد و  طابترا  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  تعیبط و  ملاع  فلا )

.دنوش یم  لیان  تداعس  لامک و  هب  اه  ناسنا  زا  یخرب  ب )

.تسا ضرعلاب  دوصقم  راّفک  طوقس  تاذلاب و  دوصقم  اه  ناسنا  تداعس  ج )

.دوش یم  ناربج  نمؤم  ياه  ناسنا  تداعس  طسوت  هب  رفاک  نارسخ  د )

(519) .دنک لتخم  ار  دوخ  یلصا  دارم  دنوادخ  هک  دوش  یمن  رجنم  راّفک  يدبا  تکاله  هب  دنوادخ  یلزا  ملع  ه )

هک تسا  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  روذـحم  نامه  بولغم  ّرـش  زا  زیهرپ  يارب  بلاغ  ریخ  كرت  رد  : » دـیوگ یم  یلمآ  يداوج  داتـسا 
توف يرامـش  یب  ریخ  دنکن  ادیپ  دوجو  رگا  كدنا ، شّرـش  تسا و  ناوارف  شریخ  هک  يزیچ  اریز  درادربرد ؛ ار  بلاغ  ّرـش  زین  دوخ 

(520 «.) دشاب یم  رامش  یب  ّرش  ناوارف ، ریخ  لاوز  نینچمه  و  دش ، دهاوخ 

ناسنا شنیرفآ  همزال  رفاک  دوجو   - 8

قلخ ار  یناسنا  ًالـصا  دـیاب  ای  دـنوادخ  هک  نایب  نیا  هب  .تسا  رفاک  نمؤم و  ناسنا  شنیرفآ  ناسنا ، تقلخ  همزـال  دـنیوگ : یم  یخرب 
رفاک نمؤم و  ناسنا  دوجو  نآ  همزال  هک  درک  یم  قلخ  ار  یناسنا  ای  درک و  یمن 
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طیارش دوجو  تروص  رد  دنک  یم  مکح  تیلع  لصا  ًالثم  .تسا  ملاع  رد  تیّلع  لصا  نایرج  ینیوکت  همزال  مه ، همزال  نیا  و  تسا ،
نمؤم ای  رفاک و  دشر ، زا  دعب  نامیا ، ای  رفک و  للع  دوجو  هب  هجوت  اب  مه  دازون  نیا  .دیایب  ایند  هب  يدازون  نیدلاو ، زا  عناوم  نادـقف  و 

.سکعلاب دش و  دهاوخ  ّدلوتم  ینمؤم  ناسنا  يرفاک ، نیدلاو  زا  اسب  هچ  زاب  .دش و  دهاوخ 

رفاک دـناد  یم  هک  يدازون  تقلخ  زا  دـنوادخ  هک  نیا  اّما  .تسا  رفک  نامیا و  ثیح  زا  اه  ناسنا  فـالتخا  تیّلع ، لـصا  همزـال  سپ 
ملاـع ماوق  هک  تسا  تیّلع  لـصا  ضقن  نیا  دـیامن ، فّرـصت  لـخد و  وا  هفطن  لیکـشت  هیلوا  يازجا  رد  دزرو و  عاـنتما  دـش  دـهاوخ 

فرصت تروص  رد  هک  دنوش  ّدلوتم  يا  هوسا  نمؤم و  ياه  ناسنا  يرفاک ، ناسنا  زا  اسب  هچ  یهگناو  .دشاب  یم  راوتسا  نآ  رب  تعیبط 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  ییاه  ناسنا  نینچ  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز  رفاک ، تقلخ  رد  دنوادخ  ینیوکت 

رایتخا لصا  همزال  رفک ،  - 9

زا یکی  .میریذـپب  مه  ار  یتـمعن  نینچ  ياهدـمایپ  دـیاب  میهد  یم  ار  مزـال  ياـهب  راـیتخا  يدازآ و  هب  اـه  ناـسنا  اـم  رگا  هدـش : هتفگ 
یم یمئاد  باقع  بجوم  هک  تسا  رفاک  يارب  داحلا  رفک و  باختنا  نمؤم و  يارب  هانگ  قسف و  باـختنا  راـیتخا ، نیا  مهم  ياهدـمایپ 

دنوادـخ ارچ  هک  ددرگ  یمزاـب  ناـسنا  ندوب  دازآ  راـتخم و  لـصا  هب  ضارتعا  هب  رفاـک ، شنیرفآ  رب  ضارتـعا  هک : نیا  هجیتـن  .ددرگ 
!؟ تسا هدیرفآ  راتخم  دازآ و  ار  ناسنا 

هقف

داهج مالسا و 

داهج مالسا و 

، هتفرگ رارق  تفلاخم  موجه و  دروم  مالسا  نانمشد  نافلاخم و  هیحان  زا  تسا و  یساسا  لئاسم  زا  مالسا  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
بلط و تنوـشخ  ار  ناناملـسم  تهج  نیدـب  هتـسناد و  مالـسا  نید  رد  تنوـشخ  قیداـصم  زا  ار  داـهج  ناـنآ  .تسا  داـهج  عوـضوم 

.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  اذل  .دنا  هدرک  یفرعم  مسیرورت 

ییادتبا داهج  موهفم 

 - ترابع رهاظ  فالخ  رب  دـنک -  یم  ادـیپ  تیعورـشم  موصعم  ماما  روضح  هلمج  زا  صاخ  طیارـش  اب  هک  ییادـتبا  داهج  زا  دوصقم 
ققحت نمـشد  یکیزیف  مجاهت  زا  ریغ  یلیالد ، هب  هک  تسا  یگنج  روظنم  هکلب  دنـشاب ، نآ  هدـننک  زاغآ  ناناملـسم  هک  تسین  یگنج 

: دوش یم  میسقت  هخاش  ود  هب  دوخ  دریگ ، یم  ماجنا  یجراخ  نمشد  ربارب  رد  هک  گنج  نیا  .دبای  یم 

.دادبتسا متس و  تحت  ياه  تلم  نافعضتسم و  زا  تیامح  روظنم  هب  نارگ و  فاعضتسا  اب  شخب » يدازآ   » داهج  - 1

نیمأت زین  نآ و  هار  رـس  زا  عناوم  عفر  دـیحوت و  طسب  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  تهج  هب  نارفاک  ناکرـشم و  اـب  توعد »  » داـهج  - 2
لماش ییادتبا  داهج  عون  نیا  .دراد  يراگزاسان  ملاع  يالقع  مامت  لقع  لیصا و  ترطف  اب  ینید  یب  كرـش و  اریز  ناناملـسم ؛ تینما 

.دوش یم  زین  باتک  لها  زا  یخرب  ناتسرپ و  تب 
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ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهوُذُخَو  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْالا  َخَلَْـسنا  اَذِإَف  دیامرف { : یم  ناحبـس  دنوادخ  لّوا  دروم  رد 
مارح ياه  هام  یتقو  اما  ( » 521 (؛  ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َهاکَّزلا  اُوَتآَو  َهالَّصلا  اُوماقَأَو  اُوبات  ْنِإَف  ٍدَـصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدـُْعقاَو 
نانآ هار  رس  رب  هاگ  نیمک  رد  دینک و  هرصاحم  دیزاس و  ریسا  ار  اه  نآ  و  دیناسرب ، لتق  هب  دیتفای  هک  اج  ره  ار  ناکرشم  تفرگ  نایاپ 

هبوت هاگ  ره  سپ  .دینیشنب 
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« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دیزاس ؛ اهر  ار  اه  نآ  دنزادرپب  ار  تاکز  دنراد و  اپ  رب  ار  زامن  دننک و 

الَو ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَحی  الَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلِاب  الَو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤیـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ  مود ، دروم  رد  و 
هب هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اـب  ( » 522 (؛  َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدـی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم    ّ ِقَْحلا َنیِد  َنُونیِدـی 

، دنریذپ یم  ار  قح  نییآ  هن  دنرمـش و  یم  مارح  دنا ، هدرک  میرحت  شلوسر  ادخ و  ار  هچنآ  هن  دنراد و  نامیا  ازج  زور  هن  دنوادخ و 
« .دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  میلست ، عوضخ و  اب  هک  ینامز  ات  دینک  راکیپ 

.تسین زواجت  یـسک  ره  فرط  زا  یگنج  ره  یلو  تسا ، زواجت  تسا  مومذـم  هچنآ  .تسین  هدـیقع  لیمحت  مجاهت و  ییادـتبا  داـهج 
ار تیعقاو  نیا  .هدیقع  لیمحت  هن  دـشاب  یم  قح  هدـیقع  باختنا  تهج  رد  رّکفت و  هشیدـنا و  يزاسدازآ  يارب  توعد  ییادـتبا  داهج 
، بلاغ ناناملسم  هک  هدشن  هدید  یگنج  چیه  رد  .تفای  ناوت  یم  دیماجنا  ناناملسم  يزوریپ  هب  هک  مالسا  ردص  ياه  گنج  مامت  رد 

میمـصت هدرک و  رکف  هنادازآ  دوخ  ات  دـنا  هدرک  دازآ  اه  توغاط  لاگنچ  زا  ار  مدرم  هکلب  دـننک ، روبجم  مالـسا  شریذـپ  هب  ار  مدرم 
.دندرک باختنا  ار  مالسا  ناشدوخ  دنتفایرد ، ار  مالسا  مایپ  تقیقح  یتقو  زین  مدرم  .دنریگب و 

یمالسا تفأر  اب  داهج  يراگزاس 

یم هدهاشم  یمالـسا  داهج  فادها  هب  هجوت  اب  یلو  درادن ، يراگزاس  یمالـسا  تفأر  اب  یعافد  ییادتبا و  داهج  دـنیوگ : یم  یخرب 
لیبق زا  تسا ؛ هدش  خیرات  لوط  رد  یناوارف  زوس  نامناخ  ياه  گنج  شیادیپ  بجوم  هک  یناسنا  ریغ  فادها  زا  کی  چیه  هک  مینک 

نامرهق ییاشگ و  روشک  یبلط ، يرترب  هاج و  ّبح  يداصتقا ، يدام و  عفانم 
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رظن دروم  یناسنا  یلاع و  فادها  هکلب  دوش ، یمن  هدـید  یمالـسا  داهج  گنج و  فادـها  رد  هریغ ، یـصخش و  ياهاوعد  یهاوخ و 
لسن و تکاله  مـالک  کـی  رد  يزوس و  ناـمناخ  يرگ و  یـشحو  تراـغ و  زا  یمالـسا  تلود  هیحاـن  زا  ار  گـنج  ًاـعبط  هک  تسا 

داهج زاوج  موزل و  هیلوا  طیارـش  زا  هک  نیا  رب  ًافاضم  .دراذـگ  یمن  یقاب  داقتنا  يارب  ییاج  تهج  نیا  زا  .دزاـس و  یم  رود  تنوشخ 
تجح مامتا  عقاو  رد  دننک و  توعد  نید  تاروتسد  مالـسا و  هب  ار  ناملاظ  نازواجتم و  راّفک و  ادتبا  هک  تسا  نیا  یعافد  ییادتبا و 

اریز دسر ؛ یم  هزرابم  لاتق و  هب  تبون  دـنتفریذپن ، ار  توعد  دـندیزرو و  دانع  مه  زاب  دـش و  تجح  مامتا  هک  یتروص  رد  .دـنیامن و 
.دوش یم  باختنا  دروخرب  هار  درک ، هدافتسا  ءوس  تفأر  نیا  زا  یسک  رگا  تسا و  ینابرهم  تفأر و  نید  مالسا 

هدیقع باختنا  يدازآ  داهج و 

هب نآ  هجیتن  هک  يداهج  دراد ؟ ییانعم  هچ  داهج  سپ  تسا  هدـیقع  باـختنا  يدازآ  رب  مالـسا  رظن  رگا  هک  دوش  یم  لاکـشا  یهاـگ 
هب خوسنم  ار  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  هیآ { : یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هدیقع  هب  داقتعا  مالـسا و  هب  مدرم  ندرک  دراو  روز 

.دنناد یم  داهج  تایآ 

داـهج گـنج و  زگره  هنرگو  تسا ، هدـش  عیرـشت  هدـیقع  يدازآ  ناـسنا و  زا  عاـفد  تهج  هب  داـهج  هک  تسا  نآ  بـلطم  قـح  یلو 
، داهج هفسلف  .تسا  تداعس  لماکت و  زاس  هنیمز  هک  يداهج  دشاب ؛ ادخ  هار  رد  هک  نآ  رگم  درادن ، یلـصا  شزرا  یتاذ و  تیبولطم 

رمؤی مل  هَّللا  رکذ  الول  دومرف ...« : هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یتیاور  رد  اذل  .تسا و  هدیقع  حیحصت  ادخ و  هب  ندیسر 
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« .دش یمن  داهج  هب  رما  زگره  دوبن  ادخ  دای  رگا  ( » 523 (؛» لاتقلاب

أدبم و هب  نامیا  گنج و  هفسلف  هب  ندیـسر  یبلق و  داقتعا  دوصقم  هکلب  تسین ، نابز  هقلقل  اهنت  ادخ » رکذ   » زا روظنم  هک  تسا  مولعم 
.تسا داعم 

یم امـش  اـب  هک  یناـسک  اـب  ادـخ ، هار  رد  و  ( » 524 (؛} ...ْمُکَنُوِلتاقی َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاـقَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ  اذـل 
«. ...دینک دربن  دنگنج ،

ْنِإ َنیِذَّلا  دـیامرف { : یم  نینچ  رگید  يا  هیآ  رد  اذـل  .دـنک و  یم  نید  ادـخ و  هار  رد  لاتق  هب  رما  رگید ، رایـسب  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد 
هک یناسک  نامه  ( » 525 (؛} ِرُومُْألا ُهَِبقاع    ِ ِهَّللَو ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َهاکَّزلا  اُوَتآَو  َهالَّصلا  اُوماـقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاـّنَّکَم 
یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنهد و  یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  میدیـشخب ، تردـق  اه  نآ  هب  نیمز  يور  رد  هاگ  ره 

« .تسا دنوادخ  ِنآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  و  دننک ،

يدازآ ناسنا و  زا  عافد  تقیقح  رد  داهج  .دنـشیدنیب  هنادازآ  ات  تساه  ناسنا  يارب  هنیمز  هار و  ندرک  زاـب  ملظ و  عفر  داـهج  هفـسلف 
.تـسا يرـشب  ره  يارب  یقیقح  تداعـس  قـقحت  لّـفکتم  داـهج  .دـهاوخ  یم  ار  نآ  يرـشب  ترطف  هـک  ینید  زا  عاـفد  .تـسا  هدـیقع 

.دنک یم  عافد  یتادهاعم  دوقع و  نمض  اه  نآ  زا  هکلب  تسین ؛ دوخ  دالب  رد  رگید  نایدا  دوجو  عنام  مالسا  تموکح 

نیا رد  یلو  تسا ، هدرک  بجاو  ضرف و  ار  داهج  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  هیآ {  رد  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همـالع 
مهم ینید  هفیظو  نیا  هک  دـنکن  روطخ  وا  لایخ  ناسنا و  نهذ  رد  ات  تسا  هدرک   { ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  هب {  دـیقم  ار  نآ  رگید  تایآ  هیآ و 

هعسوت کشخ و  يویند  هطلس  داجیا  تهج  هب  اهنت 
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رد مدرم  حالـص  هک  تسا  ینید  هطلـس  هعـسوت  تهج  هب  داـهج  هکلب  ...دـنیوگ  یم  هزورما  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا ، يروـص  تـکلمم 
(526 «.) تسا نآ  رد  ایند  ترخآ و 

ار نآ  تامیلعت  و  دننک ، یم  یفرعم  ار  دوخ  یمالـسا  تلاسر  یمادقا ، ره  زا  لبق  یمالـسا  نایعاد  : » دیامرف یم  هللا  همحرردص  دیهش 
رد یلو  دنام  یمن  یقاب  يا  هشقانم  ياج  رگید  دش ، مامت  نانمشد  رب  تجح  هک  یتروص  رد  .دنیامن و  یم  تیوقت  نیهارب  ججح و  اب 

داهج زج  دوخ  لباقم  رد  یهار  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ...دنتـسه  رون  اب  هلباقم  ددـصرد  يا  هدـع  هک  دـندرک  هدـهاشم  لاـح  نیع 
(527 «.) دننیب یمن  هناّحلسم 

ّنلتاقتال یلع ! ای  یل : لاق  نمیلا و  یلا  هَّللا  لوسر  ینثعب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
لوسر ( » 528 (؛» ...تبرغ سمـشلا و  هیلع  تعلط  اّمم  کـل  ریخ  ًـالجر  کیدـی  یلع  هَّللا  يدـهی  نـال  هَّللا  میأ  و  هوعدـت ، یتح  ًادـحا 
توعد مالسا  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم  نکن  گنج  یسک  اب  زگره  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  داتسرف و  نمی  هب  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

رتهب دنک  بورغ  هدرک و  عولط  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  وت  يارب  دبای  تیادـه  وت  تسد  هب  رفن  کی  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .ینک 
«. ...تسا

هب ار  يدارفا  یمادقا ، ره  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  تیبرت  نداد و  تیفرظ  نید  مالـسا 
یبا نب  بطاح  و  ناریا ، هب  ار  یمهـس  هفاذـح  نب  هَّللادـبع  .دـننک  توعد  ترطف  نید  هب  ار  مدرم  ادـتبا  ات  داتـسرف  یم  فلتخم  قطانم 

هک مالسا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  ...و  دنه ، هب  ار  نامی  نب  هفیذح  نامع ، هب  ار  صاع  نب  ورمع  رصم ، هب  ار  هعتلب 
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.دنیامن توعد  تسا  ترطف  نید 

داهج يانبم 

تسا یلیاسم  زا  دوش  یم  رادیدپ  نآ  هار  رس  رب  هک  یعناوم  نتشادرب  نید و  مالـسا و  فادها  دربشیپ  تهج  هب  داهج  گنج و  هلأسم 
رکف یتسیلارولپ  ام  رگید : يریبعت  هب  .نآ و  دّدعت  ای  میـشاب  تقیقح  ّقح و  تدـحو  هب  لیاق  ام  هک  نیا  نآ  دراد و  یـساسا  ییانبم  هک 

ّقح رب  دنناوت  یمن  اوعد  فرط  ود  تسه و  زین  لوصولا  نکمم  دراد و  روحم  کی  ّقح  هک  میدقتعم  ام  رگا  .میـشاب  یتدحو  ای  مینک 
ره زا  ّقح  يوس  هب  ار  مدرم  دیاب  ایبنا  اه  نآ  سأر  رد  یهلا و  يایلوا  هجیتن  رد  میدناسر ،-  تابثا  هب  ًالبق  ار  هدـیقع  نیا  هک  دنـشاب - 

.دنزاس فرطرب  زین  هدمآ  دیدپ  نآ  تفرشیپ  رد  هک  ار  یعناوم  هنوگره  دننک و  توعد  نکمم  هار 

داهج تایآ  زا  یلیلحت 

اب داهج  لاتق و  هرابرد  هک  یتایآ  ًاصوصخ  دـنناد ؛ یم  فلاخم  داهج  تایآ  اب  ار  نآ  هدوب و  يراتفر  مسیلارولپ  هیرظن  فلاخم  یخرب 
.تسا باتک  لها 

 ّ ِقَْحلا َنیِد  َنُونیِدی  الَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَحی  الَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلِاب  الَو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
ازج زور  هب  هن  ادـخ و  هب  هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب  ( » 529 (؛  َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدـی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 
هک ینامز  ات  دینک  راکیپ  دنریذپ ، یم  ار  قح  نییآ  هن  و  دنرمـش ، یم  مارح  هدرک  میرحت  شلوسر  ادخ و  ار  هچنآ  هن  و  دـنراد ، نامیا 

« .دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  میلست ، عوضخ و  اب 

: تسا هدش  نآ  هرابرد  ریسفت  عون  ود  تسا و  باتک  لها  هب  طوبرم  هیآ  نیا 

هب وا  تسا ، یحیسم  ای  يدوهی  ًالثم  تسا ، باتک  لها  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم   - 1
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دقتعم ًالثم  حیسم  هرابرد  هک  تهج  نآ  زا  نانآ  اریز  دشاب ؛ نآ  یعدم  هچرگ  درادن ، نامیا  قح  نید  مارح و  لالح و  ربمایپ و  ادخ و 
یقیقح نامیا  دـنناد  یم  ادـخ  رـسپ  ار  ریزع  هک  دوهی  ای  .دـنرادن و  یعقاو  نامیا  ادـخ  هب  اذـل  دـنثیلثت ، هب  لـئاق  اـی  هدوب  وا  تیهولا  هب 

یم حرطم  ار  نانآ  اب  لاتق  گنج و  اذل  دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  داعم  ادخ و  هب  ناناملـسم  ریغ  نامیا  نآرق  هجیتن  رد  و  دـنرادن ،
.دنک

باتک لها  ناشمسا  هک  دنگنجب  یباتک  لها  اب  ناناملسم  هک  تسا  نیا  قوف  هیآ  زا  دوصقم  دنیوگ : یم  نیرسفم  زا  رگید  یخرب   - 2
لئاـق هدـمآ  ناـشدوخ  نید  رد  هچنآ  یتح  وا  تعیرـش  دـنوادخ و  يارب  یتمرح  چـیه  هتـشادن و  تماـیق  ادـخ و  هب  ناـمیا  یلو  تسا 

.دنتسین

داهج تایآ  رد  دیقم  قلطم و 

داهج تایآ  رد  دیقم  قلطم و 

یتاـیآ هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدـش  دراو  ییادـتبا  رگید  ریبعت  هب  قلطم و  تروص  هب  داـهج  هراـبرد  يددـعتم  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
: لیبق زا  تسا ؛ هدش  دراو  نومضم  نیا  هب  يرگید  تایآ  زین  .دش و  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  تسا 

« .ریگب تخس  اه  نآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا  ( » 530 (؛  ْمِهیَلَع ُْظلْغاَو  َنیِِقفانُْملاَو  َراّفُْکلا  ِدِهاج  ِیبَّنلا  اَهیَأ  ای  } 

هدیچرب يدازآ  بلـس  كرـش و   ] هنتف ات  دـینک ، راکیپ  اه  نآ  اب  و  ( » 531 (؛ِ}  ِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  َنوُکیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاـقَو  } 
« .تسادخ نآ  زا  نید  مامت  دوش و 

نانز نادرم و  هار  رد  و [ ادخ ، هار  رد  ارچ  ( » 532 (؛  ِناْدلِْولاَو ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  امَو  } 
»!؟ دینک یمن  راکیپ  دنا  هدش  فیعضت   [ نارگمتس تسد  هب   ] هک یناکدوک  و 

دوجو یناوارف  تایآ  لباقم ، رد  یلو 
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عمج هجیتن و  نیا  .دراد  یعافد  هبنج  عماج  يانعم  کی  هب  هک  دنک  یم  يدراوم  هب  صتخم  دنک و  یم  دییقت  ار  قلطم  تایآ  هک  دراد 
.دروآ تسد  هب  ناوت  یم  یتایآ  کمک  هب  ار 

یعافد گنج  تایآ  فلا )

: لیبق زا  تسا ؛ هداد  دوخ  زا  عافد  تهج  هب  ار  گنج  هزاجا  تایآ  یخرب 

؛  ُهَّللا اَـنُّبَر  اُولوُقی  ْنَأ  ـَّالِإ  ٍّقَح  ِریَِغب  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََـقل *  ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِـملُظ  ْمُهَّنَأـِب  َنُولَتاـقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  } 
رب ادخ  دـنا و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  ( » 533)

يادـخ ام  راگدرورپ  دـنتفگ : یم  هک  نیا  زج  دـندش ، هدـنار  قحان  هب  دوخ  رهـش  هناـخ و  زا  هک  اـه  ناـمه  .تساـناوت  اـه  نآ  يراـی 
« .تساتکی

یم امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ ، هار  رد  و  ( » 534 (؛  َنیِدَـتْعُْملا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  الَو  ْمُکَنُوِلتاقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاـقَو  } 
« .دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  يّدعت  ادخ  هک  دینکن ، زواجت  دح  زا  و  دینک ، دربن  دنگنج ،

هتـسد اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  دـینک ، راکیپ  یعمج  هتـسد  ناکرـشم ، اـب  و  ( » 535 (؛} ًهَّفاَک ْمُکَنُوِلتاقی  امَک  ًهَّفاَک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاـقَو  } 
« .دننک یم  راکیپ  امش  اب  یعمج 

شزاس حلص و  تایآ  ب )

: لیبق زا  دراد ؛ راّفک  اب  شزاس  هحلاصم و  هب  توعد  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  زین  یتایآ 

« .تسا رتهب  یتشآ  و  ( » 536 (؛} ٌریَخ ُْحلُّصلاَو  } 

« .دییآرد یتشآ  حلص و  رد  یگمه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 537 (؛} ًهَّفاَک ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  } 

هدرک و يریگ  هرانک  امش  زا  رگا  سپ  ( » 538 (؛} ًالِیبَس ْمِهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اْوَْقلَأَو  ْمُکُوِلتاقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَـف  } 
« .دیوش اه  نآ  ضّرعتم  هک  دهد  یمن  هزاجا  امش  هب  دنوادخ  دندرک ، حلص  داهنشیپ  هکلب  ] دندومنن راکیپ  امش  اب 

ادـخ رب  و  يآرد ، حلـص  رد  زین  وت  دـنداد ، ناشن  حلـص  هب  لیامت  رگا  و  ( » 539 (؛  ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَو  اـَهل  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُـحَنَج  ْنِإَو  } 
« .نک لّکوت 

نید زا  هارکا  یفن  تایآ  ج )

نـشور یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار   [ اریز  ] تسین یهارکا  نـید  لوـبق  رد  ( » 540 (؛ّ}  یَْغلا َنِم  ُدْـشُّرلا  َنیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  } 
« .تسا هدش 
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یم سک  ره  ناـتراگدرورپ ! يوـس  زا  تسا  قـح  نیا  وـگب : ( » 541 (؛} ْرُفْکْیلَف َءاـش  ْنَمَو  ْنِمْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُّقَْـحلا  ِلـُقَو  } 
« .دوش رفاک  دهاوخ  یم  سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ 

یم وت  راـگدرورپ  رگا  و  ( » 542 (؛  َنِینِمُْؤم اُونوُکی  یّتَح  َساـّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَـف  ًاـعیِمَج َأ  ْمُهُّلُک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َنَمآـَل  َکُّبَر  َءاـش  َْولَو  } 
هک يزاس  روبجم  ار  مدرم  یهاوخ  یم  وت  ایآ  .دـندروآ  یم  نامیا  رابجا ] هب   ] یگمه دنتـسه ، نیمز  يور  هک  یناـسک  ماـمت  تساوخ 

»]؟ دراد يدوس  هچ  يرابجا  نامیا   ] دنروایب نامیا 

یم لزان  يا  هیآ  نانآ  رب  نامـسآ  زا  مینک ، هدارا  ام  رگا  ( » 543 (؛  َنیِعِـضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  } 
« .ددرگ عضاخ  اه  نآ  ربارب  رد  ناشیاه  ندرگ  هک  مینک 

هار هـب  وـکین ، زردـنا  تـمکح و  اـب  ( » 544 (؛  ُنَـسْحَأ یِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداـجَو  ِهَنـَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْـملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  ِبَر  َکـّ ِلــِیبَس  یلِإ  ُعْدا  } 
تراگدرورپ
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« .نک هرظانم  لالدتسا و  تسا  رتوکین  هک  یشور  هب  اه  نآ  اب  و  امن ، توعد 

ددصرد باتک  لها  رافک و  هک  يدراوم  .تسناد  عافد  تروص  هب  صتخم  هدز و  دـییقت  ار  قلطم  تایآ  ناوت  یم  تایآ  نیا  دوجو  اب 
.دنیآرب مالسا  دشر  عنام  هزرابم و  ددصرد  مالسا  شرتسگ  زا  يریگولج  ای  يزیرنوخ  گنج و  اب  هدمآرب و  ناناملسم  اب  دانع 

داهج تایآ  رد  خسن  هیرظن  یسررب 

ذوفن و شرتسگ  اب  هلباقم  گنج و  تروص  هب  دیقم  هدمآ و  طورـشم  تروص  هب  هچرگ  داهج  تایآ  هک  دندقتعم  نیرـسفم  زا  یخرب 
هدش خسن  طورشم  تایآ  نیا  دش  دنمتردق  مالسا  هک  تثعب  رخاوا  رد  اما  تسا ، مالسا  روهظ  لئاوا  هب  طوبرم  نیا ، یلو  تسا  مالـسا 

ماـمت هدـمآ  يرجه  مهن  لاـس  رد  هک  تاـیآ  نیا  .تسا  هدـش  رداـص  ناـنآ  اـب  مومع  روط  هب  گـنج  مکح  ّتقوـم  تلهم  کـی  اـب  و 
!! تسا هدرک  خسن  اج  کی  ار  هتشذگ  تاروتسد 

: اریز تسین ؛ حیحص  لامتحا  نیا  یلو 

یکی رگا  یلو  .دوش  یم  یفن  تسا  رقتـسم  یعطق و  ضراعم  هک  دیدج  مکح  اب  هدمآ و  یمکح  کی  هک  تسا  ییاج  رد  خـسن  ًالوا :
.تشاد مّدقم  ار  دیقم  تایآ  ناوت  یم  اجنیا  رد  .دنام و  یمن  یقاب  خسن  يارب  دروم  تسا  يرگید  اب  عمج  لباق  ود  نآ  زا 

هدـننک و وغل  تسا  نیکرـشم  اب  لاتق  داهج و  دروم  رد  هروس  نآ  رد  هک  ار  یتایآ  درک  اـعدا  ناوت  یمن  تئارب  هروس  تاـیآ  دروم  رد 
هب مینک  یم  هظحالم  مه  اب  ار  همه  تئارب  هروس  تایآ  یتقو  اریز  تسا ؛ هدرک  طورـشم  ار  داهج  هدمآ و  ًالبق  هک  تسا  یتایآ  خـسان 

اب هک  ییاه  نامیپ  ای  هدوبن و  رادافو  یناسنا  لوصا  لصا و  چیه  هب  هک  دیگنج  دیاب  یناکرشم  اب  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا 
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.دننک یم  ضقن  دوش  یم  هتسب  نانآ 

(545 (؛  ْمُُهبُوُلق یبْأَـتَو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ْمُکَنوُضْری  ًهَّمِذ  ـالَو  ـالِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْری  ـال  ْمُکیَلَع  اوُرَهْظی  ْنِإَو  َفـیَک  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
هن دـننک و  یم  ار  امـش  اب  يدـنواشیوخ  هظحالم  هن  دـنوش ، بلاغ  امـش  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دراد ] شزرا  ناکرـشم  ناـمیپ   ] هنوگچ »

« .دراد ابا  ناشیاه  لد  یلو  دننک  یم  دونشخ  دوخ  نابز  اب  ار  امش  ار ؟ نامیپ 

شدوـخ داـفم  مکح  هب  زین  هدـعاق  نیمه  یلو  تسا  هدروـخ  صیـصخت  هک  نآ  زج  تسین  یماـع  چـیه  هک  هدـش  هتفگ  هـچرگ  ًاـیناث :
نوناق .تسین  رادرب  صیـصخت  دـنوادخ  بناج  زا  ملظ  مدـع  نوناق  ًالثم  .دراد  صیـصخت  زا  اـبا  دراوم  زا  یخرب  هدروخ و  صیـصخت 

.تسین رادرب  صیصخت  رگیدکی  هب  زواجت  مدع 

اب ادخ ، هار  رد  و  ( » 546 (؛  َنیِدَتْعُْملا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  الَو  ْمُکَنُوِلتاقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
یکی هلأسم  نیا  .دراد » یمن  تسود  ار  ناگدننک  يّدعت  ادخ  هک  دینکن ، زواجت  دح  زا  دـینک و  دربن  دـنگنج ، یم  امـش  اب  هک  یناسک 

.تسین رادرب  صیصخت  هک  تسا  يدراوم  زا 

لیلد تسین  صخـشم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـمآ  خوسنم  لیلد  زا  رّخأتم  خـسان  لیلد  دوش  تباث  هک  تسا  ییاج  رد  خـسن  دروم  ًاثلاث :
.دشاب اه  نآ  خسان  ات  هدمآ  تادیقم  ّهلدا  زا  دعب  داهج  تایآ  رد  قلطم 

تیحیسم مالسا و  نیب  قرف 

ار راختفا  نیا  مالـسا  مییوگ : یم  ام  یلو  تسین  نآ  رد  گنج  زا  یمـسا  چـیه  هک  دراد  ار  راـختفا  نیا  تیحیـسم  دـنیوگ : یم  یخرب 
.دراد داهج  نوناق  هک  دراد 

.دشاب هتـشاد  داهج  نوناق  ات  درادـن  یعامتجا  تالیکـشت  يارب  ینوناق  هعماج و  يارب  عماج  یحرط  نوچ  درادـن  داهج  هک  تیحیـسم 
دناد یم  نیا  ار  شدوخ  دّهعت  هفیظو و  هک  تسا  ینید  مالسا  .تسا  تحیصن  هلسلس  کی  اهنت  تیحیسم 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


داهج دـناوت  یمن  .دـشاب  توافت  یب  دـناوت  یمن  ینید  نینچ  .تسا  ناهج  حالـصا  شتلاـسر  .دـهدب  لیکـشت  تموکح  هعماـج و  هک 
.دشاب هتشادن  شترا  دناوت  یمن  تلود  هک  نانچمه  دشاب ، هتشادن 

رد ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسا  هدش  هراشا  داهج  گنج و  هب  دـنچ  یتایآ  رد  هک  میرب  یم  یپ  لیجنا  تاروت و  هب  هعجارم  اب  یهگناو 
: مینک یم  هراشا  هراب  نیا 

(547 «) .ما هدروآ  ریشمش  هکلب  مروایب ، نیمز  يور  رب  ار  حلص  ات  ما  هدمآ  نم  هک  دینکن  نامگ  : » تسا هدمآ  یّتم »  » لیجنا رد  ( 1

توعد رگا  .نک  توعد  حلـص  هب  ار  نانآ  ادتبا  یگنجب  نآ  لها  اب  ات  يوش  یم  کیدزن  يرهـش  هب  نوچ  : » تسا هدمآ  تاروت  رد  ( 2
اب رگا  .دنوش و  یم  وت  هدرب  همه  تسوت و  يارب  رّخسم  نآ  مدرم  مامت  دندراذگ ، ترایتخا  رد  ار  رهش  نآ  دنتفریذپ و  حلـص  هب  ار  وت 

تـسد اه  نآ  رب  درک و  يرای  ار  وت  تراگدرورپ  نوچ  و  نک ، هرـصاحم  ار  نانآ  دـندش ، دراو  گنج  هار  زا  هکلب  دـندرکن  حلـص  وت 
تسوت و يارب  تمینغ  تسا ، رهـش  رد  هچنآ  ره  نایاپراچ و  لافطا و  نانز و  مامت  نارذگب و  ریـشمش  مد  زا  ار  ناشنادرم  مامت  یتفای 
زا هک  هداـتفا  رود  ياهرهـش  اـب  یهد  یم  ماـجنا  نینچ  نیا  ینک و  هدافتـسا  هدرک  اـطع  وـت  هب  تراـگدرورپ  هک  اـه  نآ  زا  یناوـت  یم 

چیه هداد  رارق  اه  نآ  رد  یبیـصن  وت  يارب  تراگدرورپ  هک  ار  ییاهرهـش  نآ  اّما  .دنراد و  رارق  نآ  رد  وت  تّما  هک  دنتـسین  ییاهرهش 
(548 «) .راذگم یقاب  اه  نآ  رد  ار  یناسنا 

هیزج هفسلف 

.تسا هدمآ  نایم  هب  نانآ  زا  هیزج  نتفرگ  زا  نخس  باتک  لها  اب  حلص  شریذپ  يارب  نآرق  تایآ  رد 

ام َنُومِّرَحی  الَو  ِرِخْآلا  ِمْوْیلِاب  الَو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
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زا یناسک  اب  ( » 549 (؛  َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدـی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم    ّ ِقَْحلا َنیِد  َنُونیِدـی  ـالَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح 
دوخ تسد  هب  ار  هیزج  میلـست ، عوضخ و  اب  هک  یناـمز  اـت  دـینک  راـکیپ  دـنراد ، ناـمیا  ازج  زور  هب  هن  ادـخ و  هب  هن  هک  باـتک  لـها 

« .دنزادرپب

؟ تسا نتفرگ  جاب  نداد و  جاب  هیزج  ایآ  تسیچ ؟ هیزج 

: دـنا هتفگ  یخرب  .رفیک  دروم  رد  مه  دوش و  یم  هدرب  راـک  هب  شاداـپ  دروـم  رد  مه  برع ، تغل  رد  ازج  و  تسا ، ازج  هداـم  زا  هیزج 
نیلوا يارب  هک  هدوب  يا  هنارس  تایلام  نامه  و  یسراف ، تسا  یتغل  هیزگ  و  تسا ، هیزگ »  » بّرعم یبرع ، هن  تسا  بّرعم  تغل  هیزج » »

هب نانآ  دش و  میج  هب  لیدبت  فاگ  لومعم  هدعاق  قبط  دـمآ  بارعا  نایم  رد  تغل  نیا  هک  یتقو  .درک  عضو  ناریا  رد  ناوریـشونا  راب 
دوخ .تسا  نتفرگ  جاـب  زا  ریغ  نتفرگ  تاـیلام  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  تاـیلام  شموـهفم  هیزج  سپ  هیزج .»  » دـنتفگ هیزگ  ياـج 
دنک یم  قرف  دـنزادرپ  یم  نیملـسم  هک  یتایلام  اب  باتک  لها  تاـیلام  لکـش  تسه  هک  يزیچ  .دـنزادرپب  تاـیلام  دـیاب  زین  نیملـسم 

.دنریگ یمن  هیزج  باتک  لها  زا  دنریگ ، یم  تایلام  همه  زا  نوچ  نآلا  هچرگ 

.ددرگ ظوفحم  اه  نآ  سومان  ناج و  لام و  هک  دهد  یم  اه  نآ  هب  يدهعت  نآ ، لباقم  رد  دریگ  یم  هیزج  باتک  لها  زا  مالـسا  رگا 
نانآ هک  تسا  نیا  تهج  هب  تسا  یمالـسا  یمومع  تایلام  زا  ریغ  هک  دوش  یم  هتفرگ  اه  نآ  زا  صاخ  یتایلام  هیزج و  هک  نیا  اما  و 
نانآ لاح  دیاع  داهج  تعفنم  هک  نیا  اب  دننک ، تکرش  اهداهج  رد  هک  دنفّظوم  هن  دنزادرپب و  ار  یمالسا  ياه  تایلام  هک  دنفّظوم  هن 

باتک لها  سپ  .دوش  یم  زین 
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.دنهدب هیزج  دیاب  سمخ ، تاکز و  ياج  هب 

!! تنوشخ هیزج و 

یعون هیزج  هک  اجنآ  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تلود  کی  نادنورهـش  اب  ربارب  ناسکی و  قوقح  دـیاب  ینید  ياه  تیلقا  دـنیوگ : یم  یخرب 
.تسا هشدخ  لباق  مکح  نیا  اذل  دوش  یم  بوسحم  ضیعبت 

: مییوگ یم  ضارتعا  نیا  هب  خساپ  رد 

هتـشادن ار  ناناملـسم  اب  گنج  تلاح  هک  یتروص  رد  تسا ، باتک  لها  هب  تبـسن  حماست  لهاست و  لامعا  مالـسا ، تازایتما  زا  یکی 
نیا زا  مالسا  ردص  خیرات  .دریگ  یم  هدهع  رب  ار  نانآ  لام  ناج و  زا  تیامح  دنک  یم  دقعنم  نانآ  اب  هک  يدادرارق  اب  مالـسا  .دنـشاب 

.دراد غارس  دایز  اه  هنومن 

یعون رگید  يریبـعت  هب  .تسا و  هدـش  هتفهن  باـتک  لـها  شود  رب  زین  يا  هفیظو  یمالـسا ، تلود  فرط  زا  دروخرب  نینچ  لـباقم  رد 
یم نیمأت  مدرم  دوخ  طسوت  یمالـسا  تلود  یلام  ياه  هنیزه  رگید  یفرط  زا  .دـشاب  یم  باتک  لـها  ناناملـسم و  نیب  لـباقتم  دـهعت 
ریز رد  ندرک  یگدنز  عفانم  زا  هک  باتک  لها  .تشاد  دومن  مالسا  ردص  لئاوا  نامه  رد  راکـشآ  رایـسب  روط  هب  عوضوم  نیا  .ددرگ 

اب ناوت  یمن  ار  یلباـقتم  هطبار  نینچ  .دـنهدب  مه  تاـیلام  یعوـن  دنتـشاد  هفیظو  دـندرک  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تلود  یتیاـمح  رتـچ 
.درک ریبعت  زیمآ  ضیعبت  نشخ و  هدننک ، ریقحت  یناسناریغ ، راتفر  نوچمه  ینیوانع ؛

دندومن و یم  تخادرپ  یمالسا  تلود  هب  تاکز  سمخ و  زین  ناناملسم  دوخ  دندرک ، یم  تخادرپ  هیزج  باتک  لها  هک  روط  نامه 
درادن و یتباث  هزادنا  هیزج  هک  دنا  هدومرف  یمالـسا  ياهقف  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دندرک  یم  نیمأت  ار  یمالـسا  تلود  ياه  هنیزه 

.دوش یم  نییعت  نآ  غلبم  نیفرط ، قفاوت  حلاصم و  ساسا  رب  لاس  ره 

هیزج نتفرگ  هوحن 

َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدی  ْنَع  َهیْزِْجلا  اوُطْعی  یّتَح  دیامرف { : یم  میرک  نآرق  اریز  تسا ؛ زیمآریقحت  هیزج »  » نتفرگ هوحن  دـنیوگ : یم  یخرب 
، میلست عوضخ و  اب  هک  ینامز  ات  ( » 550 (؛
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« .دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج 

و دـی »  » هملک يوغل  ياـنعم  هب  طوـبرم  اـه  نآ  نیرت  مهم  هک  هتفریذـپ  تروـص  يددـعتم  ياـه  ثحب  هیآ  نیا  ياـنعم  اـب  طاـبترا  رد 
.تسا نورغاص » »

ود هب  نکلو  زیچ  کی  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يداضتم  يامـسا  زا  رغاـص  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
هب رگا  هملک  نیا  .گرزب  رگید  رما  هب  تبـسن  دـشاب و  کچوک  يرما  هب  تبـسن  يزیچ  کـی  تسا  نکمم  اریز  دوش ؛ قـالطا  راـبتعا 

دهاوخ ّتلذ  يانعم  هب  دوش  هدناوخ  نیغ  داص و  حتف  هب  رگا  تسا و  ریغص  کچوک و  يانعم  هب  دوش  هدناوخ  نیغ  حتف  داص و  رـسک 
یضار هک  باتک  لها  زا  هتسد  نآ  هرابرد  ار  نآ  نآرق  .دشاب و  هداد  یتسپ  هب  نت  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  رغاص »  » هملک .دوب و 

تنـس ربارب  رد  نداد  نت  لوـبق و  ناـشیا  ّتلذ  زا  روـظنم  ...اوـطعی } یّتـح  دـیوگ { : یم  هدرک و  لامعتـسا  دـنا  هدـش  هیزج  نداد  هـب 
راغص زا  روظنم  هک  نیا  رد  دراد  روهظ  هفیرش  هیآ  سپ  ...تسا  یمالـسا  هعماج  هنالداع  تموکح  ربارب  رد  اه  نآ  میلـست  یمالـسا و 

هرخـسم ار  اه  نآ  ای  هدومن و  یمارتحا  یب  نیهوت و  ناـنآ  هب  مالـسا  نارادـمامز  اـی  نیملـسم و  هک  نیا  هن  تسا ، روکذـم  ياـنعم  نیا 
(551 «.) دنا هدرک  انعم  يرگید  روط  ار  هیآ  نیرّسفم ، زا  یخرب  دنچ  ره  درادن ، يراگزاس  یمالسا  راقو  اب  انعم  نیا  اریز  دننک ؛

: تسا هدش  لامعتسا  انعم  ود  هب  زین  قوف  هیآ  رد  دی »  » هملک

«. دنهدب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  هک  نآ  ات   » انعم نیا  هب  .تسا  هدمآ  یمدآ » تسد   » يانعم هب   - 1

اطعا امش  تردق  سرت  زا  ار  هیزج  هک  نآ  ات  ، » انعم نیا  هب  تمعن ،» تردق و   » يانعم هب   - 2
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«. دننک

.رگید رما  هن  تسا  یمالسا  تلود  هب  نداد  تایلام  یعون  هیزج  هلأسم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دش  هداد  هک  یتاحیضوت  هب  هجوت  اب 

حلص مالسا و 

حلص مالسا و 

زا کی  مادک  هک  نیا  رد  هچرگا  .تسا  تینما  حلص و  نید  و  نواعت ، تفلا و  نید  مالسا  .تسا  وفع  تشذگ و  تمحر ، نید  مالـسا 
ثیداحا ینآرق و  تایآ  هظحالم  اب  یخرب  .تسا  هدش  عقاو  فالتخا  دروم  تسا  عرف  يرگید  لصا و  حلص -  ای  گنج  رما -  ود  نیا 
نافلاخم اب  گنج  لاتق و  یلّوا ، لصا  هک  دندقتعم  تسا  هدروآ  نایم  هب  گنج  زا  نخس  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یلمع  هریـس  و 

اب تلاصا  هک  دنیوگ  یم  دنا ، هدرک  رظن  هدـش  دراو  تینما  حلـص و  هرابرد  هک  یتایاور  تایآ و  هب  هک  یناسک  لباقم ، رد  یلو  .تسا 
یجراخ ای  یلخاد  ياه  تیفرظ  هجیتن  رد  هک  تسا  يوناث  یـضراع و  يرما  يزیرنوخ  گنج و  تسا و  نوخ  ظفح  تینما و  حـلص و 

.دیآ یم  دیدپ  صاخ  عقاوم  رد  و 

لصا ناونع  هب  هدرکن و  گنج  هب  بیغرت  ار  مدرم  مالسا  هک  درب  یم  یپ  دشاب  هتشاد  تنس  باتک و  رد  یتیوربخ  هطاحا و  هک  یـسک 
زین .تسا و  هدوبن  يزیرنوخ  رد  تبغر  لـیم و  تهج  هب  زین  گـنج  عیرـشت  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  هتخانـشن  تیمـسر  هب  ار  نآ  یلوا 

رد هک  هنوگ  نآ  تفای ، تسد  یگنج  میانغ  هب  هک  نیا  ای  تسناد ، اه  نکسم  اه و  نیمز  رب  هرطیس  تهج  هب  ار  نآ  عیرـشت  ناوت  یمن 
.تسا هدوب  هنوگ  نیا  مود  لوا و  یناهج  یبیلص و  ياه  گنج  مامت 

نانمشد هک  تسا  یقالخا  ياه  شزرا  یمالسا و  میهافم  زا  عافد  مالسا و  يالتعا  تهج  هب  عناوم  نتـشادرب  گنج ، زا  مالـسا  فده 
.دنراد ار  اه  نآ  يریگولج  لیطعت و  دصق  نید 

ام رگا 
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یعافد هبنج  یگمه  هداتفا  قاـفتا  مالـسا  رد  هک  ییاـه  هکرعم  ماـمت  هک  میرب  یم  یپ  مینک  هعجارم  قیمع  روط  هب  یخیراـت  عیاـقو  هب 
ردـص رد  هک  ییاه  گنج  ًاصوصخ  تسا ؛ هدوب  عوقولا  لمتحم  ای  یعقاو  ینمـشد  زا  يریگولج  اـه  نآ  لیکـشت  زا  فدـه  هتـشاد و 

نآ اه ، گنج  فادـها  اه و  هزیگنا  یـسررب  هب  کنیا  .تسا  هداتفا  قافتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاـیح  رـصع  رد  مالـسا و 
.میزادرپ یم  هدمآ  تایاور  نآرق و  رد  هک  هنوگ 

اه گنج  فادها 

اه گنج  فادها 

: درک هصالخ  تهج  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  اه  گنج  فادها 

نانمشد عفد   - 1

، ادخ هار  رد  و  ( » 552 (؛  َنیِدَتْعُْملا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  الَو  ْمُکَنُوِلتاقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  دیامرف { : یم  ناحبـس  دنوادخ 
« .درادن تسود  ار  ناگدننک  يّدعت  ادخ  هک  دینکن  زواجت  ّدح  زا  و  دینک ، دربن  دنگنج ، یم  امش  اب  هک  یناسک  اب 

دودحم ًاتاذ  عافد  و  دنام ، یم  ظوفحم  اه  ناسنا  عورـشم  قوقح  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  یعافد  نامه  مالـسا ، رد  لاتق  هک  نیا  هجیتن 
لثم دیامن  تاعارم  ار  یطورش  دیاب  تسا  یعافد  داهج  گنج و  ددصرد  هک  یسک  اذل  و  دشاب ، یم  قلطم  يّدعت ، زا  یهن  یلو  تسا 

نمـشد لابند  هب  دناسرن و  لتق  هب  ار  نادنزرف  نانز و  .دشابن و  نآ  هب  هدننک  عورـش  وا  .دنکن و  گنج  ّقح ، هب  توعد  زا  لبق  هک  نیا 
(553  .) ...دورن رخآ  ات 

َّالِإ ٍّقَح  ِریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََقل *  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  میناوخ { : یم  رگید  هیآ  رد 
رارق متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدش  هداد  داهج  هزاجا  هدیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  ( » 554 (؛} ...هَّللا اَنُّبَر  اُولوُقی  ْنَأ 

: دـنتفگ یم  هک  نیا  زج  دـندش ، هدـنار  قحان  هب  دوخ ، رهـش  هناخ و  زا  هک  اـه  ناـمه  .تساـناوت  اـه  نآ  يراـی  رب  ادـخ  دـنا و  هتفرگ 
!« تساتکی يادخ  ام  راگدرورپ 

نامولظم يرای  نافعضتسم و  زا  عافد   - 2

انَّبَر َنُولوُقی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولاَو  ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ـال  ْمَُکل  اـمَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
هار رد  و [ ادـخ ، هار  رد  ارچ  ( » 555 (؛} ًاریِـصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ًاِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  اُهلْهَأ  ِِملاّظلا  ِهیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  انْجِرْخَأ 

: دنیوگ یم  هک  يا  هدیدمتس   ] دارفا نامه  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنا ، هدش  فیعضت  نارگمتـس  تسد  هب   ] هک یناکدوک  نانز و  نادرم و 
هکم  ] رهش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ !
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« .امرف نییعت  ام  يارب  يروای  رای و  دوخ  بناج  زا  .هد و  رارق  یتسرپرس  ام  يارب  دوخ ، فرط  زا  و  ربب ، نوریب  دنرگمتس ، شلها  هک 

ُمُکیَلَعَف ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإَو  اوُرِجاهی  یّتَح  یَـش ٍء  ْنِم  ْمِِهتیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاهی  َْملَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  دیامرف ... { : یم  زین  و 
چیه دـندرکن ، ترجاهم  دـندروآ و  نامیا  هک  اـه  نآ  و  ( » 556 (؛} ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللاَو  ٌقاـثیِم  ْمُهَنَیبَو  ْمُکَنَیب  ٍمْوَق  یلَع  ـَّالِإ  ُرْـصَّنلا 

يرای امـش  زا  دوخ ]  ] نید  [ ظفح  ] رد رگا  اه ] نآ  و [ دـننک ، ترجه  ات  دـیرادن  اـه  نآ  ربارب  رد  يدـهعت  یتسود و  تیـالو =[  هنوگ 
هب دنوادخ  تسا و  همصاخم  كرت   ] نامیپ اه ، نآ  امـش و  نایم  هک  یهورگ  ّدض  رب  زج  دینک ، يرای  ار  اه  نآ  هک  تسامـش  رب  دنبلط 

« .تسانیب دینک ، یم  لمع  هچنآ 

نانکش نامیپ  اب  گنج   - 3

اب اـیآ  ( » 557 (؛} ٍهَّرَم َلَّوَأ  ْمُکوُؤَدـَب  ْمُهَو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِإـِب  اوُّمَهَو  ْمُهَناـمیَأ  اُوثَکَن  ًاـمْوَق  َنُوِلتاـُقت  ـال  َأ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
راب نیتسخن  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دـینک !؟ یمن  راکیپ  دـنتفرگ ، ربمایپ  جارخا  هب  میمـصت  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياه  ناـمیپ  هک  یهورگ 

« .دندرک زاغآ   [ ار امش  اب  راکیپ  ]

: تسا فالتخا  تسیک ، دندوب  نکش  نامیپ  هک  یموق  زا  دوصقم  هک  نیا  رد 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دندرک  دصق  هدرک و  ینکش  نامیپ  بازحا  گنج  رد  هک  دندوهی  نانآ  زا  دوصقم  دنیوگ : یم  یخرب 
.دندومن جارخا  هکم  زا  ار  وا  ناکرشم  هک  هنوگ  نآ  دننک ، جراخ  هنیدم  زا 

(558) ...دندرک نامیپ  ضقن  هب  ادتبا  هک  دندوب  هکم  یلاها  شیرق و  ناکرشم  نانیا  هک  دندقتعم  زین  یخرب  و 

هنتف زا  يریگشیپ   - 4

اب و  ( » 559 (؛  َنیِِملاّظلا یَلَع  َّالِإ  َناوْدُع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف    ِ ِهَّلل ُنیِّدلا  َنوُکیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
شور زا   ] رگا سپ  ددرگ ، ادـخ  صوصخم  نید ، و  دـنامن ، یقاب  مدرم  زا  يدازآ  بلـس  و  یتسرپ ، تب  و   ] هنتف ات  دـینک  راکیپ  اه  نآ 

« .تسین اور  ناراکمتس  رب  زج  يّدعت  اریز ] دیوشن ؛ اه  نآ  محازم  ، ] دنتشادرب تسد   [ دوخ تسردان 

هناشن روهظ  اب   ] هاـگ ره  و  ( » 560 (؛  َنِیِنئاْخلا ُّبِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  ْمِهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًهَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اـّمِإَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
هک نک  مالعا  اه  نآ  هب  هنالداع  روط  هب  دننک ] هناریگلفاغ  هلمح  هتسکش ، ار  دوخ  دهع  هک   ] یشاب هتشاد  میب  یهورگ  تنایخ  زا  ییاه 

« .دراد یمن  تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ ، اریز  تسا ؛ هدش  وغل  ناشنامیپ 

رد تسا و  هدش  عیرشت  یصاخ  عقاوم  رد  هک  تسا  ییانثتـسا  فقوم  لاتق  گنج و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایآ  تایآ و  نیا  زا 
توعد ار  دوخ  نافلاخم  مالسا  عقاوم ، نیا  ریغ 
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ُهَّللا ُمُکاْهنی  ال  دیامرف { : یم  ناحبس  دنوادخ  اذل  .تسا  نایدا  نیب  تینما  حلـص و  هّلق  حماست و  جوا  نیا  .دنک و  یم  لدع  یکین و  هب 
ادخ ( » 561 (؛  َنیِطِـسْقُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  َْملَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاـقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع 

نوریب ناـتراید  هناـخ و  زا  دـندرکن و  راـکیپ  امـش  اـب  نید  رما  رد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تلادـع  تیاـعر  ندرک و  یکین  زا  ار  اـمش 
« .دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، یمن  یهن  دندنارن ،

زا تسد  تصرف ، نیلّوا  رد  اـت  دـهد  یم  روتـسد  هدرک و  توعد  حلـص  هب  شرگن  لـماعت و  رد  رظن  دـیدجت  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا ،
ْمَُکل ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اْوَْقلَأَو  ْمُکُوِلتاقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَـف  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ  دـنرادرب ، ناـفلاخم  اـب  لاـتق  گـنج و 

امش هب  دنوادخ  دندرک ، حلص  داهنـشیپ  هکلب  ، ] دندومنن راکیپ  امـش  اب  هدرک و  يریگ  هرانک  امـش  زا  رگا  سپ  ( » 562 (؛} ًالِیبَس ْمِهیَلَع 
« .دیوش اه  نآ  ضّرعتم  هک  دهد  یمن  هزاجا 

گنج رد  یقالخا  ياه  شزرا  تاعارم 

گنج رد  یقالخا  ياه  شزرا  تاعارم 

مالسا هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، هداد  تیعورشم  نآ  هب  هتسناد و  مزال  يرورض  صاخ و  دراوم  رد  ار  لاتق  گنج و  لصا  مالسا  هچرگ 
اذـل تسا ، طاـطحنا  فارحنا و  زا  ناـنآ  تاـجن  مدرم و  یمومع  تیادـه  نآ  یلـصا  فدـه  تسا ، تشذـگ  تفأر و  تمحر و  نید 

یم هراشا  تارّرقم  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هتـسناد  مزال  ار  نآ  لامعا  هدرک و  نایب  لاـتق  گـنج و  رد  ار  یقـالخا  ياـه  شزرا 
: مینک

تجح مامتا  زا  لبق  گنج  تمرح   - 1

هبنج هچرگ  گنج -  عورـش  هک  نیا  نآ  تسا و  يریگیپ  لباق  هتکن  کـی  یلو  دـشاب ، هتـشاد  يا  هزیگنا  فدـه و  هنوگ  ره  گـنج ،
باطخ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  اذل  .تسا  مارح  مالسا  رد  تجح  مامتا  زا  لبق  دراد -  یعفادت 

یلع ّلجوّزع  هَّللا  يدـهی  نإل  هَّللا  میا  .مالـسالا و  یلا  هوعدـت  یتح  ًادـحا  لـتاقت  ـال  یلع ! اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب 
مالسا هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  نکن  گنج  سک  چیه  اب  یلع ! يا  ( » 563 (؛» ...تبرغ سمشلا و  هیلع  تعلط  اّمم  کل  ریخ  ًالجر  کیدی 

دیـشروخ هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دنک  تیاده  ار  رفن  کی  وت  تسد  هب  ّلجوّزع  يادخ  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  .ییامن  توعد 
«. ...تسا هدومن  بورغ  هدرک و  عولط  نآ  رب 

ناریپ لافطا و  نانز و  نتشک  زا  یهن   - 2

نیب مهسلجاف  مهاعد  هیرـس  ثعبی  نا  دارا  اذا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ًایناف و ًاخیـش  اولتقتال  و  اوردغتال ، اوّلثمتال و  اّولغتال و  هَّللا ، لوسر  هّلم  یلع  هَّللا و  لیبس  یف  هَّللاب و  هَّللا و  مساب  اوریـس  لوقی : ّمث  هیدی 

تـساوخ یم  هک  یماگنه  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  « ؛» ...اهیلا اوّرطـضت  نا  ّالا  ًارجـش  اوعطقتـال  و  هأرما ، ـال  ًاـیبص و  ـال 
رب ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب  ادخ و  مان  هب  دومرف : یم  سپـس  دـناشن ، یم  دوخ  دزن  ار  نانآ  ادـتبا  دتـسرفب ، يا  هقطنم  هب  ار  يرکـشل 

ار نز  كدوک و  زین  هتـشذگ و  وا  زا  يرمع  هک  يدرمریپ  .دینکن  هلیح  دینکن ، هلثم  دـینکن ، تنایخ  .دـینک  تکرح  ادـخ  لوسر  ّتلم 
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لامعا هنوگ  نیا  هب  هک  یتروص  رد  رگم  دییامنن  عطق  ار  یتخرد  .دیشکن و 
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« .دیدرک ادیپ  رارطضا 

ّمس ندیشاپ  زا  يریگولج   - 3

(564 (؛» نیکرـشملا دـالب  یف  ّمسلا  یقلی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یهن  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  زا 
« .تسا هدرک  یهن  نیکرشم  ياهرهش  رد  ّمس  نتخیر  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  »

تنایخ رکم و  زا  یهن   - 4

(565) .تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  میدرک  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  لبق  ثیدح  رد 

نداد هانپ   - 5

هدرک مهارف  فده  نیا  رب  ار  تامدـقم  لیاسو و  مامت  مالـسا  اذـل  .تساه  ناسنا  نوخ  ظفح  مالـسا ، تعیرـش  فادـها  نیرت  مهم  زا 
.تسا

(566 (؛  ُهَنَمْأَم ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسی  یّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَو  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
ّلحم هب  ار  وا  سپـس  دشیدنیب ] نآ  رد  و   ] دونـشب ار  ادخ  نخـس  ات  هد  هانپ  وا  هب  دـهاوخب ، یگدـنهانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  «و 

« .ناسرب شنما 

: لاق و  نوصحلا ، نم  نصح  لهأل  كولمم  دبع  ناما  زاجا  مالسلا -  هیلع  ًایلع -  ّنا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
درک و هزاجا  اه  هعلق  زا  يا  هعلق  یلاها  هب  تبـسن  ار  یکولمم  هدنب  نداد  ناما  مالـسلا -  هیلع  یلع -  انامه  ( » 567 (؛» نینمؤملا نم  وه 

« .تسا نانمؤم  زا  وا  تفگ :

؛» ردـغلا ءاول  لمحی  همیقلا  موی  ءاج  ّالا  هلتق ، ّمث  هّمذ  یلع  ًـالجر  نمآ  لـجر  نم  اـم  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا 
هک یلاح  رد  دـیآ  یم  تمایق  زور  رد  هک  نآ  زج  دـناسرب ، لتق  هب  ار  وا  سپـس  هداد و  ناـما   ] ار يدرف  هک  تسین  سک  چـیه  ( » 568)

« .دنک یم  لمح  ار  هلیح  مچرپ 

نامیپ هب  يافو   - 6

نیا اب  .درامش و  یم  مارح  تسا ، نآ  هب  مزتلم  نمشد  هک  یمادام  ار  نآ  نتـسکش  ضقن و  دناد و  یم  بجاو  ار  دهع  هب  يافو  مالـسا 
.دهد یم  ناشن  نایناهج  هب  ار  تشذگ  حلص و  مکح ،

هک یـسک  هدرکن  ادیپ  نیقی  ادـخ  هب  ( » 569 (؛» هتّمذ هدوهع و  عری  مل  نم  نقیا  اـم  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
« .تسا هدرکن  ار  شا  همذ  اه و  نامیپ  تاعارم 

ناریسا اب  ترشاعم  نسح   - 7
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نیا و  دنشاب ، هدرک  ار  ملظ  زواجت و  يّدعت و  تیاهن  تراسا ، زا  لبق  هچرگ  تسا ؛ هدومن  ار  ناریـسا  اب  ترـشاعم  نسح  هب  رما  مالـسا 
.دشاب یم  مدرم  تیاده  نامه  هک  تسا  مالسا  صاخ  فادها  ياتسار  رد 

هلـسراف و لمحم  کعم  سیل  یـشملا و  نع  زجعف  ًاریـسا  تذـخا  اذا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا 
ار وا  دوبن ، یلمحم  وت  اب  دوب و  نتفر  هار  زا  زجاع  وا  یتفرگ و  ار  يریـسا  هاگ  ره  ( » 570 (؛» هیف مامالا  مکحام  يردتال  ّکناف  هلتقتال ،

»؟ تسیچ وا  هرابرد  ماما  مکح  هک  یناد  یمن  وت  اریز  ناسرن ؛ لتق  هب  هدرک و  اهر 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یعافد  ياه  گنج 

نیا هب  درب  یم  یپ  تسا ، هدرک  هعلاطم  ار  ترضح  ياه  گنج  هدرک و  لابند  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شور  هریـس و  هک  یـسک 
یم لیمحت  وا  رب  ار  گنج  هک  دـندوب  نانمـشد  نیا  هکلب  تسا ، هتـشادن  يزیرنوخ  گنج و  هب  یتبغر  لیم و  هاگ  چـیه  ترـضح  هک 

ییاذیا ياهراک  اهرورت و  هلسلس  کی  هک  نآ  زا  دعب  رگم  درک  یمن  عورش  ار  یگنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زگره  اذل  و  دندرک ،
مامت هک  درک  اعدا  ناوت  یم  لصا  نیا  قبط  .دـندرک  یم  گـنج  هب  عورـش  اـه  نآ  هک  نیا  اـی  تفرگ و  یم  ماـجنا  نانمـشد  فرط  زا 

زا عافد  هبنج  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ  تسا ، هدمآ  یمن  باسح  هب  ییادتبا  گنج  زگره  هتـشاد و  یعفادـت  هبنج  ربمایپ  ياه  گنج 
.تسا هدوب  نانمشد  ینکشدهع  تهج  هب  ای  ناسنا  هدیقع  يدازآ 

نیا لمحت  نوچ  اه  نآ  .تساخ  یم  رب  هزراـبم  هب  ناـنآ  ياـه  تب  اـب  درک و  یم  توعد  ناـمیا  هب  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ربمایپ .دوب  اه  نآ  اب  هلباقم  هب  روبجم  ترضح  اذل  دندز ، یم  گنج  ینکشراک و  هب  تسد  دنتشادن ، ار  عضو 
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هبور اهرازآ  تیذا و  عاونا  اب  نانمـشد  فرط  زا  یلو  دندروآ ، نامیا  وا  هب  یتعامج  درک ، مالـسا  هب  مدرم  توعد  هب  عورـش  ادـتبا  رد 
.دوبن هرهب  یب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اهرازآ ، نیا  زا  دندش و  ور 

ار رتش  ای  دنفسوگ  هبنکش  یسک  هچ  دنتفگ : نانآ  دندوب ، شیرق  زا  یتعامج  وا  رود  دوب و  هدجس  لاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(571) .دز ترضح  تشپ  رب  ار  نآ  دمآ و  طیعم  یبا  نب  هبقع  دنز ؟ یم  ترضح  رمک  رب 

رازآ تیذا و  اـه  هجنکـش  عاونا  اـب  هکم  رد  ار  شرداـم  ردـپ و  راـمع و  لـالب و  نوـچمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  باحـصا 
.درب یمن  هحلسا  هب  تسد  زگره  دومن و  یم  ربص  هب  رما  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لاح  نیع  رد  یلو  دندومن ،

دـننک و ترجه  هشبح  نیمزرـس  هب  اـت  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  درک  هدـهاشم  ار  تیعـضو  نـیا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نوـچ 
دنوادـخ ات  دـیور  راـید  نآ  هب  .دوش  یمن  ملظ  اـجنآ  رد  زین  یـسک  هب  و  دـنک ، یمن  ملظ  هک  تسا  یحلاـص  هاـشداپ  اـجنآ  رد  : دومرف

.دنک لصاح  یجرف  راید  نآ  رد  امش  يارب  ّلجوّزع 

، دـندش یم  دراو  جـح  لاـمعا  تهج  هب  هکم  جراـخ  زا  هک  یلیاـبق  رب  ار  مالـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشاد و  همادا  عضو  نیا 
رب دومن و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  درک ، تاقالم  هنیدم  لها  زا  یتعامج  اب  ترـضح  مسارم  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  .درک  یم  هضرع 
لاس رد  ات  دنتشاذگ  رارق  دنتـشگزاب و  دوخ  رهـش  هب  سپـس  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  زین  نانآ  درک ، توالت  ار  نآرق  زا  یتایآ  ناشیا 

.دننک تعیب  هدرک و  تاقالم  هبقع  رد  ترضح  اب  زین  هدنیآ 

دعب لاس 
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هللا یلـصربمایپ  اب  دندیـسر  هکم  هب  هک  یماگنه  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  جح  کسانم  ییاپرب  تهج  هب  برثی  ناناملـسم  زا  یتعامج 
.دنیامن ترصن  تیامح و  ار  وا  ات  دندرک  يّرس  تعیب  ترضح  اب  اجنآ  رد  دنتشاذگ و  تاقالم  رارق  هبقع  رد  هلآو  هیلع 

يا دندرک : ضرع  .دیوش  قّرفتم  دومرف : نانآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دندمآ  نانآ  غارس  هب  هحلسا  اب  دیسر  شیرق  هب  ربخ  نوچ 
هب دنوادخ  هدشن و  هداد  يروتسد  نینچ  زونه  نم  هب  : » دومرف ترضح  مینک ؟ یم  هلباقم  اه  نآ  اب  یهد  روتسد  ام  هب  رگا  ادخ ! لوسر 

(572 «.) میامن گنج  نانآ  اب  ات  هدادن  نذا  نم 

هک اجنآ  دوش ، هلباقم  ناـنآ  اـب  اـت  داد  نذا  ناحبـس  دـنوادخ  یتسرپ ، تب  هار  رد  داـنع  و  شیرق ، ياـهرازآ  تیذا و  همه  نآ  زا  دـعب 
اَنُّبَر اُولوُقی  ْنَأ  ـَّالِإ  ٍّقَح  ِریَِغب  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََـقل *  ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَأـِب  َنُولَتاـقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  دومرف { :

دـنا و هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  ( » 573 (؛} ...ُهَّللا
يادخ ام  راگدرورپ  دنتفگ : یم  هک  نیا  زج  دندش ، هدنار  قحان  هب  دوخ  رهـش  هناخ و  زا  هک  اه  نامه  .تساناوت  اه  نآ  يرای  رب  ادخ 

« .تساتکی

، دـندرک تعیب  ترـضح  اـب  نیملـسم  مالـسا و  يراـی  ترـصن و  رب  راـصنا  زا  يا  هلیبق  یفرط  زا  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  هک  نیا  زا  دـعب 
نآ هب  بسانم  تصرف  کی  رد  زین  دوخ  ات  دننک  ترجه  هنیدم  دصق  هب  هکم  زا  ات  داد  روتسد  ار  شباحـصا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دوش قحلم  اه 

ار یسک  شیرق  لیابق  زا  يا  هلیبق  ره  زا  ات  دنتفرگ  میمصت  دیسر ، شیرق  راّفک  هب  ترجه  نیا  ربخ  نوچ 
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یلصربمایپ هک  دوب  اجنیا  دنناسرب ، لتق  هب  ار  ترضح  نآ  یبسانم  تقو  رد  ات  هدرک  هدامآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  تهج  هب 
.دش هنیدم  فرط  هب  ترجه  هب  رومأم  هلآو  هیلع  هللا 

گنج هک  دوب  عقوم  نیا  زا  .دش و  مهارف  نانآ  تاکرحت  اب  هلباقم  يارب  هنیمز  ترضح ، اب  ناناملـسم  تعیب  هنیدم و  هب  ترجه  زا  دعب 
یم یپ  تاوزغ  اه و  گنج  نیا  زا  کی  ره  لیلحت  لّمأت و  تقد و  اب  یلو  .دـش  عورـش  دارفا  رگید  شیرق و  راّفک  ترـضح و  نیب  اه 

.یمجاهت هن  تسا  هتشاد  یعافد  هبنج  اه  نآ  مامت  هک  میرب 

اب ار  اه  نآ  دنک  یم  رکذ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  گنج  هک  یخیرات  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یغالب  داوج  خیـش  موحرم 
يارب ییادـتبا  ترـضح  ياه  گنج  زا  یگنج  چـیه  هک  درب  یم  یپ  اه  نآ  هظحالم  اب  ناسنا  .تسا  هدروآ  اه  گنج  نآ  ببـس  رکذ 

ملظ و ندرب  نیب  زا  تیندـم و  لدـع و  ماـظن  تیبـثت  یندـم و  ینید و  حالـصا  تهج  هب  هچرگ  تسا ، هدوبن  مالـسا  هب  توعد  ضحم 
رتالاب یهاگدید  و  دوب ، رود  هب  شور  نیا  زا  وا  لضاف  حلاص و  توعد  یلو  .تسا  زیاج  راک  نیا  یسق ، ملاظ و  یشحو  ياه  تعیبط 

ترـضح کین  هریـس  نیا  ...دوب و  نسحا  لادـج  کین و  هظعوم  تمکح و  قیرط  زا  ادـخ  هار  هب  توعد  ناـمه  هک  تشاد ، ار  نآ  زا 
تعیرش دیحوت و  نافلاخم  ناکرشم و  يّدعت  اب  هلباقم  تهج  هب  هتشاد و  یعافد  هبنج  ترـضح  ياه  گنج  مامت  اذل  .درک  ادیپ  همادا 

.تسا هدوب  ناناملسم  رگ و  حالصا 

حلـص و هب  هار  نیرت  کـیدزن  هدرک و  هدافتـسا  دـندومیپ  یم  ناگدـننک  عاـفد  هک  یهار  نیرتهب  زا  زین  شعاـفد  رد  وا  لاـح  نیع  رد 
حالص
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دنداد یم  حلـص  داهنـشیپ  نانآ  رگا  و  دومن ، یم  حالـص  حلـص و  هب  توعد  درک و  یم  هظعوم  ادـتبا  ترـضح  .دومن  یم  باختنا  ار 
خیرات هب  هعجارم  اب  اهنت  .تسا و  وا  هدش ، يرای  زوریپ و  درف  هک  تسناد  یم  هک  نیا  اب  تفریذپ ، یم  ار  حلص  نامیپ  درک و  یم  لوبق 

(574 «.) درب دیهاوخ  یپ  بلطم  نیا  هب  تاوزغ  اه و  گنج  بابسا  یسررب  و 

عورـشم دـناوت  یم  تسا و  زواجت  عون  کی  اب  هزرابم  عقاو  رد  عافد و  ناونع  هب  طـقف  داـهج ، : » دـیامرف یم  هللا  همحر  يرهطم  دـیهش 
(575 «.) دشاب

هتفگ نیـضرغم  زا  یخرب  هک  تسین  نآ  داهج  زا  مالـسا  فده  : » دیوگ یم  هدـش ، داهج  موهفم  زا  هک  یطلغ  ياه  تشادرب  ّدر  رد  وا 
یم هتشک  ای  نک  رایتخا  مالـسا  ای  هک  تفرگ  شرـس  يالاب  ریـشمش  دیاب  تسا  رفاک  سک  ره  هک  تسا  يرابجا  مالـسا  فده  هک  دنا 

(576 «.) يوش

تسین گنج  زج  يا  هراچ  هک  یماگنه 

یم هراشا  هجیتن  هب  ندیسر  يارب  لامجا  وحن  هب  هتکن  دنچ  هب  ناکرشم  ّدض  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  گنج  هیجوت  رد 
: مینک

دارفا زا  صاخـشا ، رتشیب  رد  ًاتداع  وا  یفطاع  يرکف و  یـسفن و  ینیوکت  فلتخم  تاهج  ایاجـس و  تاکلم و  ناسنا و  تیـصخش   - 1
هب .دراد  ریثأت  رگیدکی  رد  مدرم  قالخا  راتفر و  راکفا و  يدایز  ّدـح  ات  اذـل  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  دوش  یم  هتفرگ  یطیحم 

قـسف هب  رهاجتم  ریغ  ندرک  تبیغ  زا  اذـل  و  دـنک ، یم  هلباقم  دوخ  ناوت  مامت  اـب  ًادـیدش و  تارکنم  اـب  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمه 
رکنم باـکترا  نآ ، زا  دـعب  اریز  دـننکن ؛ ادـیپ  سنا  نآ  هب  هدرکن و  تداـع  رکنم  قـسف و  ندینـش  رب  مدرم  اـت  دـیامن  یم  يریگوـلج 

نارگید رب  هکلب  دوش  یمن  قساف  رب  رصحنم  قسف  فارحنا و  ررض  نوچ  .ددرگ و  یم  ناسآ  ناشیارب 
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مکح نآ  رب  ترطف  لقع و  هک  تسا  يرما  نیا  .دننک و  عفد  دوخ  زا  ار  ررـض  نیا  نارگید  هک  دنراد  ّقح  اذـل  دـنک ، یم  تیارـس  زین 
رما هب  مکح  هدرکن  ترطف  لقع و  مکح  هب  افتکا  عرـش  هک  نآ  هب  دسر ، هچ  ات  دشابن ، نایم  رد  یعرـش  هک  ییاج  رد  یتح  دـننک  یم 

نارگید هب  فرحنم  زا  اـت  دوـش  هتفرگ  فارحنا  يوـلج  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تیمها  نیا  .تسا و  هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
یم هجلاعم  وراد  اب  ار  نآ  ادتبا  دش ، ضیرم  وا  ندب  ياضعا  زا  يوضع  هاگره  هک  تسا  ناسنا  دسج  دـننامه  هعماج  .دـیامنن  تیارس 
نآ ات  دوش  یم  روبجم  تفرگن  يا  هجیتن  مه  هار  نیا  زا  نوچ  و  دروآ ، یم  يور  یحارج  لمع  هب  ندوب ، قفوماـن  تروص  رد  دـنک و 
راک هب  هعماج  دارفا  يرکف  فارحنا  دروم  رد  دیاب  زین  ار  شور  نیمه  .دیامنن  تیارـس  شملاس  ياضعا  رگید  هب  ات  دنک  عطق  ار  وضع 

تروص رد  دومن و  راذنا  ار  وا  سپس  درک ، توعد  هنـسح  هظعوم  تمکح و  اب  ار  فرحنم  درف  دیاب  ادتبا  رد  هک  وحن  نیا  هب  تفرگ ،
فذح هعماج  زا  ار  یناطرـس  هدغ  نآ  دشن ، زاسراک  لحارم  نیا  مامت  هک  یماگنه  .درک و  دروخرب  تدش  هب  وا  اب  ندادن ، رثا  بیترت 

فارحنا رطخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنک  یم  دـساف  زین  ار  هعماج  دارفا  ریاس  هکلب  تسین ، شدوخ  هب  رـصحنم  شرطخ  اریز  دومن ؛
زا فارحنا  ندرک  نک  هشیر  تهج  هب  هلحرم  نیرخآ  داـهج ، .تـسا و  رتـشیب  راـمیب  کـی  مـسج  يراـمیب  رطخ  زا  بـتارم  هـب  يرکف 

دوب هدرکن  عیرشت  ار  داهج  مالسا  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  اذل  .تسا و  هعماج 
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.تسا هدرک  تنایخ  تیناسنا  هکلب  هعماج  ّقح  رد  و  تسین ، لقع  ترطف و  نید  لدع و  ّقح و  نید  هک  تفگ  ناوت  یم 

هدرک فرحنم  ناشنید  زا  ار  ناناملسم  ات  دندوب  ددص  رد  هک  اه  نآ  دنا ، هتشاد  ناکرـشم  لباقم  رد  دوخ  زا  عافد  ّقح  ناناملـسم   - 2
اب دنوادخ  يوس  هب  توعد  يدازآ  هدیقع و  رکف و  يأر و  يدازآ  تیکلم  تهج  هب  ات  دراد  ّقح  یسک  ره  .دنراد و  زاب  ادخ  هار  زا  و 

.تسین لالدتسا  قطنم و  لها  دراد و  رارصا  ناناملسم  رازآ  تیذا و  فارحنا و  رب  لباقم  فرط  هک  ییاج  رد  ًاصوصخ  دگنجب ؛ نانآ 

رب هک  یماگنه  اذـل  .دراد و  داقتعا  يأر و  رد  يدازآ  رب  رارـصا  هکلب  دـنک ، ندروآ  مالـسا  رب  روبجم  ار  یـسک  دـهاوخ  یمن  مالـسا 
.تساه نآ  زا  یکی  ندروآ  مالسا  هک  دهد  یم  رارق  نانآ  لباقم  رد  ار  ییاه  هار  ددرگ  یم  زوریپ  شنانمشد 

هنوگ چـیه  تحت  دـشاب و  شیوخ  هدارا  يدازآ و  تبغر و  لیم و  يور  زا  دـنیزگ  یم  رب  ار  نید  نیا  هک  یـسک  دـهاوخ  یم  مالـسا 
فارحنا يّدعت و  ملظ و  ره  لباقم  رد  دیاب  ناناملـسم  مالـسا و  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دریگن  رارق  ناناملـسم  هیحان  زا  يراشف 

ار یمالسا  اریز  دنشاب ؛ عضاخ  نافلاخم  تامادقا  اهراشف و  لباقم  رد  دنهدن و  ماجنا  اه  نآ  ّدض  رب  یلمع  یمادقا  هدش و  هتسب  تسد 
يدرف توعد  درجم  دـنیامن ، رّکفت  نآ  رد  رطاخ  يدازآ  اب  ات  دـنهاوخ  یم  نانآ  زا  دـننک و  یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  ناناملـسم  هک 

و ددرگ ، هدایپ  دوش  یم  هداد  هک  یتارییغت  اب  ناـهج  حطـس  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هدرتسگ  ماـظن  کـی  هب  توعد  هکلب  تسین ،
دحلم و نافرحنم  اب  هلباقم  اب  زج  فده  نیا 
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هدرک زاب  نارگید  رب  يأر  باختنا  رکف و  هشیدنا و  يدازآ  يارب  ار  هار  مالـسا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسین و  ریذپ  ناکما  دناعم 
دوخ يدادادـخ  يدازآ  ّقح  زا  تقیقح  رد  دـنگنج  یم  نافرحنم  اب  رگا  ناناملـسم  .دـنریذپب و  ار  ّقح  نید  دوخ  هدارا  رایتخا و  اب  اـت 

َنیِذَّلَا ٌریِدََقل *  ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  اذـل  دـننک ، یم  عافد 
هدش هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ  لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  ( » 577 (؛  ُهَّللا اَنُّبَر  اُولوُقی  نَأ  آَّلِإ  ٍّقَح  ِریَِغب  مِهِراـیِد  نِم  اوُجِرْخُأ 

زج دندش ، هدنار  ّقحان  هب  دوخ  رهش  هناخ و  زا  هک  اه  نامه  .تساناوت  نانآ  يرای  رب  ادخ  دنا و  هتفرگ  رارق  متس  دروم  هک  ارچ  تسا ؛
« .تساتکی يادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : یم  هک  نیا 

دننک هضرع  لباقم  فرطرب  گنج  زا  ریغ  يرگید  ياهراک  هار  ات  دندوب  مزتلم  ناناملسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لاح ، نیا  اب   - 3
زا فلتخم  ياهراک  هار  هضرع  زا  دعب  گنج  رب  رارـصا  هک  دنتـشاد  فارتعا  ناکرـشم  زا  یخرب  یتح  و  دوشن ، متخ  گنج  هب  راک  ات 

يارب .دندوب  يزیرنوخ  گنج و  رب  مّمصم  هتفریذپن و  ار  اهراک  هار  نیا  ناکرشم  هیقب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، ملظ  ناناملسم  بناج 
(578) .درک هراشا  ناوت  یم  شحج  نبا  هیرس  رد  یمرضح  نبا  ندش  هتشک  هب  هنومن 

یلو دنتـسب  یم  حلـص  نامیپ  دـهع و  ناناملـسم  اب  دـنتفرگ  یم  رارق  فعـض  هطقن  رد  هک  یماگنه  هچرگ  هکم  ناکرـشم  دوهی و   - 4
ياه هار  مامت  راک  نیا  اب  و  دنتـشاذگ ، یم  اـپ  ریز  ار  اـه  نآ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  اـه  ناـمیپ  ماـمت  دندیـسر ، یم  تردـق  هب  هک  نیمه 

، ناکرشم هک  هنوگ  نامه  دنتسب ، یم  دوخ  يور  رب  ار  زیمآ  تملاسم 
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.دنتشاذگ اپ  ریز  ار  هیبیدح  حلص 

رگا درک ، ادیپ  شرتسگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریشمش  اب  مالسا  دنیوگ : یم  هک  نیا  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تامدقم  نیا  رکذ  اب 
انعم نیا  يوش ، هتـشک  دـیاب  ای  روایب  مالـسا  ای  دومرف : یم  تشاذـگ و  یم  مدرم  رـس  رب  ار  ریـشمش  ترـضح ، هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

يّدـعت زا  هتـشاد و  مالـسا  زا  عاـفد  رد  ییازـس  هب  رثا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ریـشمش  هک  تسا  نیا  نآ ، ياـنعم  هکلب  تسین ، حـیحص 
.تسا هتشاد  هدیقع  رکف و  يدازآ  رد  ییازس  هب  شقن  زین  و  تسا ، هدرک  يریگولج  مالسا  نانمشد 

هک هنوگ  ناـمه  تسا ، هدوـب  ترورـض  عـفر  تهج  هب  نکمم و  رادـقم  ّلـقا  رب  اـفتکا  مالـسا  ياـه  گـنج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
گنج زا  لاس  هد  لوط  رد  ياه  هدش  هتـشک  دادعت  دنا  هتـسناوتن  ناخّروم  اذل  .تسا و  هدش  اه  ناسنا  ناج  ظفح  رد  ناوارف  شـشوک 

، لاس هد  لوط  رد  ناوارف  ششوک  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  يدوجو  اب  دنناسرب ، رفن  رازه  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياه 
.دیناسر ملاع  طاقن  یصقا  هب  ار  مالسا  يادن 

اه گنج  یسررب 

اه گنج  یسررب 

.تسا هتشاد  یعافد  هبنج  اه  نآ  مامت  هک  دوش  نشور  ات  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  اه  گنج  زا  کی  ره  کنیا 

ردب گنج   - 1

نیرتدیدش تحت  ار  ناناملـسم  شیرق  ناکرـشم  هک  دوب  نیا  نآ  ببـس  .دوب و  ردب  گنج  دش ، لیمحت  ترـضح  رب  هک  یگنج  نیلوا 
ریگتـسد دـننک  رارف  ناشناج  نید و  ظفح  تهج  هب  هدرک و  ترجه  دنتـساوخ  یم  هک  ار  یناـسک  و  دـنداد ، یم  ارق  اـهرازآ  تیذا و 

هک دـندرک  یم  ناـمگ  نوـچ  .دـندرگزاب و  یتـسرپ  تب  كرـش و  هب  اـت  دـنداد  یم  رازآ  تیذا و  ار  ناـنآ  ندرک ، سبح  اـب  هدرک و 
دندز یم  يرتشیب  يرگنایغط  هب  تسد  اذل  دشاب ، یم  دونشخان  يزیرنوخ  گنج و  زا  تسا و  ربص  هب  رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دنتشاد ار  ناناملسم  ياه  هلفاق  هب  ندرک  هلمح  دصق  یتح  و 

راک هب  تسد  اذل  دنرادرب ، اهراک  نیا  زا  تسد  ات  هدـناسرت ، دوخ  تردـق  نداد  ناشن  اب  ار  اه  نآ  تساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تیذا و زا  ار  نانآ  لمع ، نیا  ات  دوش  ماش  يوس  هب  اه  نآ  يراجت  ناوراک  ضّرعتم  اـت  دـش  رارق  هک  دوب  نیا  نآ  دز و  يا  هدـنرادزاب 

.دنهد نانآ  هب  ار  هکم  زا  ترجه  رارف و  هزاجا  درادزاب و  ناناملسم  رازآ 

سیئر .دـنوش  ریگرد  تفر  یم  هکم  فرط  هب  ماش  زا  هک  شیرق  هلفاق  اـب  اـت  تساوخ  دـندوب  رفن  هک 313  ار  دوخ  باحصا  ترـضح 
تـسد زا  ار  هلفاق  هدرک و  ربخاب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  هکم  فرط  هب  ار  یـسک  دـش  ربخاـب  میمـصت  نیا  زا  نوچ  دوب  نایفـسوبا  هک  هلیبق 

زا ناناملسم  اب  هلباقم  تهج  هب  رفن  رازه  دادعت  اب  هرز و  ریشمش ، بسا ، لیبق : زا  یگنج ؛ لماک  لیاسو  اب  نانآ  .دهد  تاجن  ناناملسم 
.دندش جراخ  هکم 

شیرق هلفاق 
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یلـصادخ لوسر  اب  ات  دنتفرگ  میمـصت  درکن ، افتکا  نیا  هب  شیرق  یلو  درک ، رارف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  تسد  زا 
و دومن ، یم  بانتجا  نانآ  اب  گنج  زا  ادتبا  ترضح  .دش  نانآ  اب  هلباقم  هدامآ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنگنجب و  هلآو  هیلع  هللا 

ترـضح تسا ، دّدرم  ندرک  گـنج  رد  هعیبر  نب  هبتع  هک  تسناد  نوچ  .دـندرگزاب و  هکم  هب  گـنج  نودـب  ناـنآ  هک  تشاد  وزرآ 
، دشاب ریخ  یسک  دزن  رگا  ( » 579 (؛» اودشری هوعیطی  نا  هبتع -  ینعی  رمحألا -  لمجلا  بحاص  دنعف  ریخ  دـحا  دـنع  نکی  نا  : » دومرف

« .دیسر دیهاوخ  دشر  هب  دینک  تعاطا  ار  وا  رگا  .هبتع  ینعی  تسا ؛ زمرق  رتش  بحاص  دزن  ریخ  نآ 

ًالاجر ّنا  تفرع  دق  ّینا  : » درک شرافس  نینچ  دوخ  باحصا  هب  اذل  .دیزرو  یم  رارصا  دارفا  نوخ  ظفح  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
يرتخبلاابا یقل  نم  و  هلتقیالف ، مشاه  ینب  نم  ًادـحا  مکنم  یقل  نمف  انلاتقب ، مهل  هجاحال  ًاهرک ، اوجرخا  دـق  مهریغ  مشاه و  ینب  نم 

دنا و هدش  جراخ  هکم  زا  هارکا  روز و  هب  نارگید  مشاه و  ینب  نادرم  زا  يا  هدع  هک  مدیمهف  نم  انامه  ( » 580 (؛» ...هلتقیالف ماشه  نب 
ماشه نب  يرتخبلاوبا  سک  ره  زین  .دناسرن و  لتق  هب  ار  وا  دید ، ار  مشاه  ینب  زا  یکی  هک  ره  اذل  .دنرادن  ام  اب  گنج  هب  یقایتشا  چـیه 

«. ...دناسرن لتق  هب  زین  ار  وا  دید  ار 

دـندربن و تراغ  هب  ار  نانآ  لاوما  هدـشن و  شیرق  هلفاق  ضّرعتم  زگره  وا  باحـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  هجوت  بلاج 
.تسا هتشاد  ار  اه  نآ  ندناسرت  دصق  ترضح  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  نیا  .تشگزاب و  هکم  هب  ملاس  اذل 

عاقنیق ینب  گنج   - 2

یلصادخ لوسر  ترضح 
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؛ دـندوب هلیبق  هس  هک  نانآ  اب  ربمایپ  ادـتبا  رد  .تفایرد  نیملـسم  مالـسا و  رب  ار  دوهی  رطخ  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  نوچ  هلآو  هیلع  هللا 
ّدـض رب  زین  هدرکن و  هلیح  ناناملـسم  اـب  هک  نیا  طرـش  هـب  تـسب ، تـینما  حلـص و  ناـمیپ  عاـقنیق  ینب  هـظیرق و  ینب  ریـضن ، ینب  ینعی 

نیکرـشم هب  ار  ییاه  همان  دندرک و  هلیح  ترـضح  اب  ردب  هعقاو  زا  دعب  عاقنیق  ینب  هلیبق  یلو  .دـننکن  يراکمه  نانمـشد  اب  ناناملـسم 
.دیسر يزوریپ  هب  دیگنج و  نانآ  اب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دنتشون 

لتق هب  ار  نانآ  زا  کـی  چـیه  و  ( 581) .داد هزاجا  اه  نآ  هب  ترـضح  هک  دـننک  چوک  ناشیاهرهـش  زا  ات  دنتـساوخ  ترـضح  زا  نانآ 
! تشک یم  ار  اه  نآ  تنایخ  تهجب  رگا  دوب  وا  اب  قح  هک  نآ  اب  دیناسرن 

دحا گنج   - 3

نایفـسوبا و اب  دندش ، هتـشک  هکرعم  نآ  رد  ناشناردارب  دنزرف و  ردپ و  هدروخ و  تسکـش  ردـب  گنج  رد  ناکرـشم  هک  نآ  زا  دـعب 
.دنریگب اه  نآ  زا  ار  دوخ  دارفا  دوخ و  ماقتنا  دننک و  هلمح  هنیدم  هب  هدرک و  يرای  ار  اه  نآ  ات  دندرک  تبحـص  شیرق  ناراد  هیامرس 

 . ...دندرک تکرح  هنیدم  فرط  هب  تیعمج  رفن  رازه  هس  اب  هدرک و  تقفاوم  گنج  نیا  اب  ناراد  هیامرس  نایفسوبا و 

گنج هب  عورـش  هک  دـندوب  ناکرـشم  نیا  اریز  دوب ؛ نیملـسم  مالـسا و  زا  عافد  يارب  متح  روط  هب  زین  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  لمع 
.دندرک

بازحا گنج   - 4

هب ار  نانآ  دـندش و  دراو  هکم  رد  شیرق  رب  هدرک و  تکرح  هنیدـم  زا  ریـضن  ینب  نایدوهی  زا  يدادـعت  هک  دوب  نیا  گـنج  نیا  تلع 
عطق ار  ناناملـسم  هشیر  ات  دوب ، میهاوخ  امـش  هارمه  يدوز  هب  ام  دـنتفگ : هدومن و  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  گـنج 

 . ...مینک

هنیدم رود  یسراف  ناملس  داهنشیپ  هب  ار  یقدنخ  ات  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوهی ، نیکرـشم و  تردق  تّوق و  لباقم  رد 
 . ...دننک رفح 

قدـنخ زا  روبع  اب  دودـبع  نب  ورمع  هلمج  نآ  زا  شیرق ؛ زا  یناراوس  بسا  هک  نیا  زج  داتفین ، قافتا  يزیرنوخ  گنج و  نیب ، نیا  رد 
دیآرد هلباقم  هب  دودبع  نب  رمع  اب  ات  درک  تأرج  هک  یسک  اهنت  ماگنه  نآ  رد  .دنیایب و  اه  نآ  اب  هزرابم  هب  ات  دنتساوخ  ناناملـسم  زا 

(582) .دندرک رارف  ناکرشم  همه  نآ ، زا  دعب  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  ترضح  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا هتشاد  یعفادت  هبنج  متح  روط  هب  زین  گنج  نیا 

هظیرق ینب  گنج   - 5

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوهی ، ندیشک  رانک  بازحا و  رکشل  رارف  شیرق و  ندروخ  تسکـش  اب  قدنخ ، گنج  نتفرگ  نایاپ  زا  دعب 
بدا دنتشاد  هک  يا  هلیح  ینکش و  نامیپ  تهج  هب  ار  هظیرق  ینب  دوهی  ات  تفرگ  میمصت  ترـضح  .دنتـشگزاب  هنیدم  هب  ناناملـسم  و 
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عفن هب  هدرک و  تناـیخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  بازحا  گـنج  رد  اـت  دـندوب  هدرک  دـهع  ریـضن  ینب  هلیبـق  اـب  ناـنآ  اریز  دـیامن ؛
هب عورـش  نامیپ ، نتـسکش  زا  دـعب  هدرک و  یلمع  ار  دوخ  موش  تین  نانآ  .دـنوش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  گنج  دراو  ناکرـشم 

.دندومن زواجت  هنیدم  ياه  هناخ  هب  هدرک و  ناناملسم  رب  يّدعت 

یلصربمایپ تهج  نیدب 
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دوخ هرابرد  وا  يأر  هب  هداد و  رارق  مَکَح  ار  جرزخ  سیئر  ذاعم  نب  دعس  هظیرق ، ینب  هلیبق  دارفا  .درک  هرصاحم  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا 
.درک دهاوخ  لهاست  ناشّقح  رد  وا  هک  دندرک  یم  نامگ  اریز  دندوب ؛ هدش  مسق  مه  وا  اب  مالسا  زا  لبق  نانآ  اریز  دنداد ؛ نت 

.درک و نانآ  لتق  هب  مکح  دعس  یلو  .تفرگن  نانآ  اب  گنج  هب  میمـصت  دومن و  تقفاوم  دعـس  تیمکح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اه نآ  هب  ترـضح  دـننک  چوک  ینما  ّلحم  هب  هنیدـم  زا  ات  دـهد  هزاجا  هک  دنتـساوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ناـشدوخ  رگا 
نآ ترضح  دومن  یم  تعافش  اه  نآ  هرابرد  دعس  رگا  یتح  .داد و  هزاجا  ریـضن  ینب  عاقنیق و  ینب  هب  هک  هنوگ  نامه  داد ؛ یم  هزاجا 
نآ رب  يداـسف  هک  یتروص  رد  تفرگ  یم  رظن  رد  ار  رـشب  تحلـصم  شـشخب و  حلـص و  ًاـتعیبط  ترـضح  اریز  درک ؛ یم  اـهر  ار  اـه 

(583) .دمآ یمن  باسح  هب  یتسس  فعض و  ناونع  هب  وفع  دش و  یمن  ّبترتم 

قلطصملا ینب  گنج   - 6

هدرک و عاـمتجا  وا  ّدـض  رب  رارـض  یبا  نب  ثراـح  يربهر  هب  قلطـصملا  ینب  هلیبق  هک  دیـسر  ربـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب 
هک عیـسیرم »  » مان هب  يا  همـشچ  رانک  رد  درک و  تکرح  اه  نآ  يوس  هب  يرکـشل  اب  ترـضح  .دنـشاب  یم  ناناملـسم  اب  گنج  هدامآ 

.دنتشاذگ رارف  هب  اپ  نانمشد  يا ، هّدع  ندش  هتشک  اب  رخآ  رد  و  تفرگرد ، گنج  .دندش  ور  هبور  دوب  نانآ  يارب 

ار وا  ات  دروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسردزن  هیدف  ناونع  هب  ار  يزیچ  شردپ  .دش  ریسا  رارض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هکرعم  نآ  رد 
هدهاشم ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هنامیکح  راتفر  عضاوم و  هک  یماگنه  یلو  .دنک  دازآ 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


(584) .دندرک رایتخا  ار  مالسا  شموق  زا  یتعامج  شدنزرف و  ود  وا و  دومن 

.دیآ یم  باسح  هب  عافد  قیداصم  زا  زین  هکرعم  نیا 

هیبیدح حلص   - 7

اب هکم  فرط  هب  ادخ  هناخ  فاوط  جح و  دصق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ترجه ، مشـش  هام  زا  هدـعق  يذ  هام  رد 
ادـیپ نانیمطا  تکرح  نیا  ندوب  زیمآ  حلـص  زا  هکم  مدرم  هک  نیا  يارب  ترـضح  .درک  تکرح  دـندوب ، درم  هک 700  دوخ  باحصا 

.داد رارق  هلفاق  يولج  رد  دوب  اه  نآ  رب  ینابرق  تمالع  هک  ار  رتش  داتفه  دننک ،

.ددرگزاب هنیدم  هب  ات  دنتـساوخ  وا  زا  دـندش و  گنج  هدامآ  هتفرگ و  ار  ترـضح  يولج  دـندش  هاگآ  تکرح  نیا  زا  هک  هکم  یلاها 
روتسد ترضح  اذل  .دنیایب  هکم  هب  دنناوتب  رگید  لاس  هک  نیا  طرش  هب  تفریذپ  ار  نانآ  هتـساوخ  هدرک و  هحماسم  اه  نآ  اب  ترـضح 

.دوش هکم  دراو  روز  اب  ات  تشاد  تردق  ترضح  هک  نیا  اب  ( 585 ،) دندرگزاب هدرک و  ینابرق  ناکم  نآ  رد  ار  اهرتش  ات  داد 

ربیخ گنج   - 8

ندیـشک و هشقن  لاح  رد  ًامئاد  هتـسشنن و  مارآ  یلو  دندیزگ ، ینکـس  ربیخ  رد  دندرک  چوک  هنیدم  زا  هک  نآ  زا  دعب  ریـضن  ینب  هلیبق 
گنج رد  هک  دندوب  نانآ  .دنیامن  دوبان  دوخ  لایخ  هب  ار  ترـضح  ات  دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  گنج  يارب  شـشوک 

لاس رخاوا  رد  اه  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل  .دندوب  يرگ  هنتف  لاح  رد  ًامئاد  دنداد و  يرای  ار  ناکرـشم  نارفاک و  بازحا ،
حتف ار  ربیخ  ياه  هعلق  رگید  داعم و  نب  بعص  قیقحلا ، یبا  ینب  صومق ، معان ، هعلق  لیبق  زا  نانآ ؛ ياه  هعلق  دیگنج و  ترجه  مشش 
دهد هزاجا  اه  نآ  هب  هدنام و  ظوفحم  ناشنوخ  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  هعلق  ود  نآ  یلاها  هک  ملالـس  حیطو و  هعلق  ود  زج  هب  درک ،

هب زین  ترضح  هک  دننک  چوک  ات 
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(586) .داد هزاجا  اه  نآ 

هکم حتف   - 9

يا هـلمح  شیرق  رکبوـنب و  .دـندمآرد  شیرق  ناـمیپ  رد  رکبوـنب  هلیبـق  هتــسب و  ناـمیپ  ربماـیپ  اـب  هـعازخ  هلیبـق  هیبیدــح ، حلــص  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  يرای  یهاوخ و  داـیرف  تهج  هب  هلیبق  نآ  دارفا  زا  یکی  اذـل  دـندومن ، هعازخ  هلیبق  رب  هنادرمناوجاـن 
نوچ .درک  تکرح  هکم  فرط  هب  يرفن  رازه  هد  يرکشل  اب  لمع ، نیا  اب  هلباقم  عافد و  يارب  ترجه  متـشه  لاس  رد  ترـضح  .دمآ 
بقع هدیـشک و  گنج  زا  تسد  دندرک  ترـضح  اب  هلباقم  زا  فعـض  ساسحا  دندیـسرت و  هعقاو  نیا  زا  اه  نآ  نانامیپ  مه  شیرق و 

اب هکم  هب  ندش  دراو  زا  دعب  هکلب  دریگب ، ماقتنا  نانآ  زا  ترـضح  هک  دشن  ثعاب  زگره  نانآ  ياه  يراتفر  دـب  یلو  دـندومن ، ینیـشن 
(587) .دندرک دروخرب  ینابرهم  تفأر و  هب  نانآ 

كوبت هتوم و  گنج   - 10

فرط هب  رکشل  تکرح  و  ءاقلب »  » رد اه  ینامور  برع و  مور و  رکشل  اب  گنج  هلباقم و  يارب  ماش  فرط  هب  رکشل  نداتسرف  دروم  رد 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  مالـسا و  اب  ینمـشد  راهظا  نانآ  نوچ  هک  دوب  نیا  گـنج  نیا  زا  ترـضح  هزیگنا  هک  هدـش  هتفگ  كوبت ،
لتق هب  دندوب ، هتفر  دیحوت  هب  توعد  تهج  هب  ییاه  همان  اب  هک  ار  ترضح  ياه  هداتسرف  زین  و  دنتـسکش ، ار  وا  تمرح  هدرک و  هلآو 

هب ار  وا  درادـن  قح  یـسک  تسا و  مرتحم  تساه  همان  لماح  هک  یکیپ  هداتـسرف و  هک  تسا  نیا  رمتـسم  تداع  هک  نیا  اب  دـندناسر ،
یلصربمایپ تهج  نیدب  اذل  ...دشاب  هدرک  هداتسرف  ار  وا  هک  یسک  هب  تبـسن  ار  یـشکرس  نایغط و  نالعا  هک  يدارفا  زج  دناسرب  لتق 

دیحوت هب  توعد  هک  نانآ  یشکرس  تأرج و  لباقم  رد  دش و  عافد  هدامآ  هلآو  هیلع  هللا 
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(588) .داتسیا درک  یم  دیدهت  ار  يراگتسر  و 

دیک عفد  تهج  هب  ترـضح  هتـشاد و  یعافد  هبنج  اـه  نآ  همه  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  مزج  روط  هب  ترـضح  ياـه  هیرـس  دروم  رد 
نیا زا  کی  چـیه  دروم  رد  .تسا و  هتخادرپ  اه  نآ  اب  گنج  هب  دـندوب ، ترـضح  اب  گنج  هداـمآ  هک  یناـسک  اـب  هلباـقم  نانمـشد و 
هداد یهاوگ  تداهـش و  نآ  هب  حیحـص  خـیرات  هک  تسا  ییاعدا  نیا  تسا و  هدرکن  گنج  هب  ادـتبا  ترـضح  اه  هیرـس  اـه و  موجه 

.تسا

تروپ نوید  ناج  هاگدید 

هیلع هللا  یلصدّمحم  نآ ، ندرب  راک  هب  تردق و  لیصحت  دروم  رد  : » دیوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  گنج  هرابرد  وا 
رـشان عراش و  شدوخ  هک  یـسوم  رگا  هک  نایب  نیا  هب  تسا ، هدرک  دـیلقت  ار  وا  لمع  هتفرگ و  قشمرـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  هلآو 
تاجن رـصم  زا  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  تسناوت  یمن  دوب  هدرکن  مایق  رادرـس  رفن  کی  تردـق  اب  امنهار  رفن  کی  ناونع  هب  تسا  نوناق 

سک چیه  نونکات  دروآ  تسد  هب  نآ  ساسارب  هک  یتیقفوم  هشقن و  نآ  حرط  يارب  هک  نیا  تسا  ققحم  ملـسم و  هک  يزیچ  .دـهد و 
« هوهی  » هک یتلاسر  تسناوت  یمن  تردق  نآ  نودب  هک  یتروص  رد  دـهد ، وا  هب  یبلط  هاج  تبـسن  ای  دـنک  خـیبوت  ار  وا  ات  هدـشن  ادـیپ 

.دهد ماجنا  دوب  هداد  رارق  وا  هدهعرب  دوهی ) يادخ  )

لادج گنج و  لاح  رد  رگیدکی  اب  بلغا  و  دوب ؛ هدش  میـسقت  يددـعتم  لیابق  نایم  رد  اریز  دوب ؛ یتیعقوم  نینچ  ياراد  زین  ناتـسبرع 
سیسأت نانآ  نایم  رد  ار  شنید  دروآ و  رد  يدحاو  هعماج  تروص  هب  ار  اه  نآ  همه  هک  نیا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  .دندوب 

اه نآ  رادرس  امنهار و  ناونع  هب  هک  نآ  زج  تشادن  يرگید  هار  دیامن ،
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(589  ...«.) تشاد یم  هزنم  اّربم و  یبلط  هاج  تمهت  زا  ار  وا  یّلک  هب  هک  دوب  يروط  هب  عضو  لاح  ره  رد  .دنک  مایق 

دودح و هب  دودحم  اه  نآ  زا  دـعب  لبق و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یعافد  ياه  گنج  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یعافد  شور 
ملظ و زا  ناـنآ  نتـشادرب  تسد  تلادـع و  یقیقح و  دـیحوت  هب  توعد  هب  دودـحم  عاـفد  هب  عورـش  زا  لـبق  .تسا  يدوـیق  طـیارش و 

دیحوت توعد و  شریذپ  هب  دودحم  زین  رخآ  رد  .تسا و  هدوب  دهع  نامیپ و  شمارآ و  ظفح  حلـص و  هب  توعد  زین  يرگ و  یـشحو 
.تسا هدوب  نمشد  هیحان  زا  همصاخم  كرت  حلص و  تساوخرد  ای  تلادع  و 

یم یهن  نیـشن  هشوگ  نابهار  زین  دندوب و  زجاع  هک  ییاهدرمریپ  لافطا و  نانز و  نتـشک  زا  ًادـیدش  اه  گنج  نیا  مامت  رد  ترـضح 
شرافس ناریسا  دروم  رد  شباحصا  هب  یتح  دیامن و  عمج  دوخ  دهاجم  باحصا  قوقح  تمحر و  نیب  ات  درک  یم  یعـس  دندومرف و 

دراوم زا  یخرب  رد  يدابع  تابجاو  زا  یکی  هدرب ، ندرک  دازآ  هک  يّدـح  هب  ات  دومرف ، یم  بیغرت  ناشندرک  دازآ  هب  ار  نانآ  هدرک و 
.تفرگ رارق 

يا هعماـج  ناـمز  رـصع و  نآ  رد  برع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوب و  ترـضح  یعفادـت  تقیقح  رد  یگنج و  تسایـس  لوصا  نیا 
لابند مالـسا و  دورو  اب  یلو  دریگب ، ار  اه  نآ  يولج  تسناوت  یمن  ینوناق  تموکح و  چیه  هک  دوب ، وجگنج  وج و  هزیتس  رگنایغط و 

.داد رارق  لادتعا  ّطخ  رد  ار  نانآ  و  تفرگ ، ار  نانآ  يوردنت  يّدعت و  يولج  دوخ ، لداعتم  تسایس  ندرک 

.دهد یمن  هزاجا  دوخ  زا  عافد  تهج  هب  زج  ار  هلباقم  ندرک و  نک  هشیر  مالسا  : » دسیون یم  ایشیف » ارول   » ییایلاتیا نز  هدنسیون 
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(590 «.) ...تسا هدرک  میرحت  ار  يّدعت  ًاحیرص  مالسا 

هّمذ طیارش 

موق و چیه  اب  و  دوب ، هعماج  نایم  زا  كرش  یتسرپ و  تب  ندرک  نک  هشیر  دیحوت و  هب  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میلاعت  حور 
اه نآ  اب  ندش  ریگرد  ددصرد  تشادن و  یـصخش  تموصخ  تیحیـسم  تیدوهی و  نوچمه  یهلا  نایدا  نابحاص  ًاصوصخ  يا ؛ هلیبق 

یتح .دندرک و  یم  ینکشراک  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  دندش و  یم  ناناملـسم  ترـضح و  ضّرعتم  اه  نآ  هک  یتروص  رد  رگم  دوبن 
راتخم هّمذ ، طیارش  شریذپ  اب  ار  نانآ  و  درکن ، مالسا  شریذپ  هب  روبجم  ار  نانآ  ترـضح  برعلا ، هریزج  رد  مالـسا  شرتسگ  زا  دعب 

: زا دوب  ترابع  هّمذ  طیارش  .درک  ناشدوخ  نید  هب  ندنام  یقاب  رب 

.هیزج تخادرپ  هب  تقفاوم   - 1

.ناکرشم اب  یماظن  يراکمه  ای  ناناملسم  اب  گنج  لثم  دنهدن ؛ ماجنا  دشاب  هتشاد  ناناملسم  ّدض  رب  تینما  اب  تافانم  هک  يراک   - 2

ناهنپ دوخ  ياه  هناـخ  رد  زین  ار  ناکرـشم  ناـسوساج  دـنربن و  تقرـس  هب  ار  ناـنآ  لاوما  هتخیرن و  ار  ناناملـسم  يوربآ  هک  نیا   - 3
.دننکن

ماجنا ار  تسا  مارح  مالـسا  رد  هک  مراحم  اـب  حاـکن  و  كوخ ، تشوگ  ندروخ  اـنز ، رمخ ، برـش  لـیبق  زا  تارکنم ؛ هب  رهاـظت   - 4
.دنرواین رد  ادص  هب  دوب  نانآ  رئاعش  زا  هک  سوقان  دنزاسن و  دیدج  دبعم  اسیلک و  و  دنهدن ،

.دوش يراج  نانآ  رب  ناناملسم  ییاضق  ییالو و  ماکحا   - 5

ناشدوخ ات  هدرک  اهر  ار  نانآ  هکلب  دننکن ، تیبرت  یمالـسا  نید  تخانـش  زا  تعنامم  رب  هتـشاذگ ، دازآ  ار  نارگید  ناشدالوا و   - 6
.دنیامن باختنا  ار  هار 

(591) .دنهدن هانپ  دوخ  يوس  هب  ار  مالسا  نانمشد   - 7

یساسا رظان  فرشم و  وا  دوب و  وا  بیان  ای  ماما  صخش  ناناملسم  زا  هّمذ  فرط 
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تروص رد  هک  نیا  هجیتن  .دـندوب و  سوجم  دوهی و  اراـصن و  زا  باـتک  لـها  لـباقم  فرط  .تشگ و  یم  طورـش  ندـش  هداـیپ  يارب 
دازآ هدرک و  یم  اهر  دوخ  نید  هب  لمع  رب  ار  اه  نآ  هدـش و  هتـشادرب  نانآ  زا  یگدرب  گنج و  نانآ ، هیحان  زا  طورـش  نیا  شریذـپ 

.دنتشاذگ یم 

تسا یمالسا  تموکح  رب  هکلب  .دنرب  رس  هب  ناج  لام و  ناما  نما و  رد  هدیزگ و  ینکس  مالسا  ياه  نیمزرس  رد  دنتـسناوت  یم  نانآ 
نامه تسا ، مالـسا  همذ  رد  لوخد  هجیتن  انعم و  نیا  .دنک و  عافد  تیامح و  نانآ  زا  نارگید ، ياه  يّدـعت  تاضّرعت و  لباقم  رد  هک 

تیامح و ناناملـسم  اهروشک و  نیا  زا  دـش  یم  ضّرعت  ناناملـسم  یمالـسا و  دالب  رب  هاگ  ره  هک  دـش  یم  بجاو  نانآ  رب  هک  هنوگ 
.دننک عافد 

؛ ددرگ یم  عورشم  یطابترا  هنوگ  ره  هدش و  مهارف  یمذ  دارفا  اب  ناملسم  دارفا  ترشاعم  طالتخا و  هک  تسا  هّمذ  طیارـش  يرارقرب  اب 
.دنا هداد  اوتف  نآ  هب  یخرب  هک  مینادب  زیاج  ار  اه  نآ  اب  جاودزا  میوش و  باتک  لها  تراهط  هب  لئاق  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ 

فعض لالحنا و  بارطضا و  داسف و  زا  یمالسا  تلود  تموکح و  رادتقا  رب  تظفاحم  راصتخا  روط  هب  طیارش  نیا  تمکح  هفسلف و 
زا ار  هعماج  ناوت  یم  اه  نآ  ندش  هدایپ  طورش و  نیا  ظفح  اب  یلو  دوش ، یم  لصاح  طورش  نیا  تاعارم  مدع  تروص  رد  هک  تسا 

.تشاد ناما  رد  تالکشم  نیا 

مالسا شرتسگ  لماوع 

نوزفازور شرتسگ  رد  نوگانوگ  لماوع  هب  کنیا  تسا ، هدرکن  ادیپ  شرتسگ  روز  ریشمش  اب  مالسا  هک  عوضوم  نیا  یـسررب  زا  دعب 
ددرگ یم  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیصخش  هب  یخرب  لماوع  نیا  .مینک  یم  هراشا  طاقن  ریاس  برعلا و  هریزج  رد  مالسا 
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یم لماوع  روما و  نیا  یسررب  هب  کنیا  .ود  نیا  زا  جراخ  رگید  يروما  هب  یخرب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  تلاسر  هب  یخرب  و 
: میزادرپ

؛ توعد زکرم   - 1

.تشاد ار  نآ  ياوه  اه  لد  مامت  هک  ینیمزرس  .دومن  روهظ  اه  ناسنا  دزن  نیمزرس  نیرت  سّدقم  نیرتهب و  زا  مالسا 

رد اریز  دمآ ؛ یم  باسح  هب  توعد  نیا  يارب  دعاسم  رایـسب  هک  دوب  ینیمزرـس  برعلا  هریزج  ییایفارغج  هقطنم  : » دیوگ یم  یطوب » »
راوج مه  ياـه  تلود  اـه و  هتـسد  ماـمت  نیب  یمالـسا  توعد  شرتـسگ  لـماع  دوخ  نیا  و  دوب ، فلتخم  ياـه  تّما  نیب  طـسو  هطقن 

(592 «) .دوب

تـسا نینچمه  دـندرک و  یمن  يوریپ  نآ  زا  رـصیق  ناوریپ  درک ، یم  روـهظ  يرـسک  ياهرهـش  رد  نید  نـیا  رگا  هـک  تـسا  یعیبـط 
.تشاد دوجو  يا  هنیرید  تموصخ  هعزانم و  يروطارپما  ود  نیا  نیب  اریز  سکعلاب ؛

رگید ناریا و  مور و  ینعی  ناـمز ؛ نآ  گرزب  تلود  ود  ذوـفن  زا  رود  يا  هقطنم  رد  ار  دوـخ  توـعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  و 
.دیامن يریگولج  وا  توعد  زا  دنک و  دراو  هبرض  مالسا  هرکیپ  رب  دناوتب  ات  دوبن  یّمهم  تردق  اذل  دومن و  زاغآ  دنمتردق  ياه  تلود 

؛ هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زاتمم  تیصخش   - 2

یم باسح  هب  تیمها  ذوفن و  تردـق و  ثیح  زا  برع  لیابق  نیرت  گرزب  زا  هک  دوب  شیرق  هلیبق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ثیح زا  يا  هژیو  زایتما  هک  دوب  یمـشاه  هداوناخ  زا  وا  هک  نآ  ًاصوصخ  دنتـسیرگن ؛ یم  مارتحا  دید  هب  نآ  هب  همه  هک  يا  هلیبق  .دمآ 

.دوبن یموق  چیه  اب  هسیاقم  لباق  هک  تشاد  ییاقآ  تماعز و  تسادق و  یکاپ و 

یحو طوبه  لحم  لسن  نیا  اریز  تشاد ؛ ار  لسن  نیا  زا  يدرف  توعد  شریذـپ  یگدامآ  سک  همه  هک  دوب  لیعامـسا  لسن  زا  ناشیا 
هب يونعم  یگزیکاپ  ندعم  و 
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شیرق ( 593) .تسا هدرک  فیـصوت  میظع  قلخ  هب  ار  وا  نآرق  هک  دوب  فافع  يراد و  تناما  تقادص و  ياراد  يو  .دمآ  یم  باسح 
هدـهاشم تثعب  ماگنه  ات  تدالو  ماگنه  زا  تمظع  ياه  هناشن  وا  زا  تخانـش و  یم  يأر  رد  تلاصا  ریبدـت و  اـب  لـقاع و  يدرف  ار  وا 

.دنک داجیا  مدرم  بولق  رد  یسدق  یتلاح  شترضح  يارب  تسناوت  یم  هک  يرما  دوب ، هدرک 

یتب چیه  رب  وا  .تسا  هتفرگن  ارف  بیغ  ملاع  زج  هب  یسک  زا  ار  فراعم  ملع و  هک  دنتسناد  یم  دنتخانش و  یم  ندوب  یّما  هب  ار  وا  همه 
يدیتسرپ یم  تب  لبق  یتدم  ات  دوخ  وت  هک  نیا  هب  دیامن ، داریا  وا  رب  تهج  نیا  زا  تسناوت  یمن  سک  چیه  اذل  دوب و  هدرکن  هدـجس 

؟ دوب اجک  وت  ترطف  لقع و  سپ  تشاد  تفلاخم  ترطف  لقع و  اب  اه  نآ  تدابع  رگا  و  ینک ؟ یم  عنم  ناتب  تدابع  زا  هنوگچ  ـالاح 
.دیسر یم  رظن  هب  يرورض  يرما  نیا ، هک  دوب  نوگرگد  اه  نامز  تایـضتقم  بسحرب  تمکح و  قبط  رب  وا  توعد  شور  بولـسا و 

.درک یم  لمحت  هار  نیا  رد  ار  اه  جنر  اه و  تقشم  تشاد و  تماقتسا  ربص و  شا  یلاع  فادها  هب  ندیسر  رد 

؛ یعامتجا تیعقوم   - 3

دندرب و یم  رس  هب  طیارـش  نیرتدب  رد  نآ  مدرم  هک  درک  عورـش  ار  دوخ  توعد  ینامز  رـصع و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دندیورگ نآ  هب  تقیقح  ّقح و  نابلاط  ًاعیرس  مالسا  هب  تراشب  اب  اذل 

و شحاوفلا ، یتأن  و  هتیملا ، لکأن  و  مانـصألا ، دـبعن  هیلهاج ، لها  ًاموق  اّنک  : » تفگ هشبح  هاشداپ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج 
رادرم میدیتسرپ و  یم  ار  ناتب  تیلهاج ، لها  میدوب  یموق  ام  ( » 594 (؛» فیعضلا اّنم  يوقلا  لکأی  و  راوجلا ، یسن ء  و  ماحرألا ، عطقن 

میدروخ و یم 
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دوبان ار  فیعض  درف  ام ، زا  يوق  میدرک و  یم  شومارف  ار  ناگیاسمه  میدومن و  یم  محر  عطق  میداد و  یم  ماجنا  دب  راک  هنوگ  همه 
« .درک یم 

ثعب یتح  کلذ  یلع  اّنکف  : » دیامرف یم  هدرک ، هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تثعب  هب  مالـسلا  هیلعرفعج  هاگ  نآ 
نم انؤابآ  نحن و  دـبعن  اّنک  ام  علخن  هدـبعن و  هدّـحونل و  هَّللا  یلإ  اناعدـف  هفافع ، هتناما و  هقدـص و  هبـسن و  فرعن  اّنم ، ًالوسر  انیلإ  هَّللا 

ءامدلا و مراحملا و  نع  ّفکلا  راوجلا و  نسح  محرلا و  هلـص  هنامألا و  ءادا  ثیدحلا و  قدـصب  انرمأ  و  ناثوألا ، هراجحلا و  نم  هنود 
ام يوس  هب  دنوادخ  هک  نآ  ات  میدوب  لاح  نیا  رب  ام  ( » 595 (؛» ...هنسحملا فذق  میتیلا و  لام  لکأ  روزلا و  لوق  شحاوفلا و  نع  اناهن 

ادخ يوس  هب  ار  ام  وا  .میتخانـش  یم  فافع  يراد و  تناما  ییوگتـسار و  حیحـص و  بسن  هب  ار  وا  هک  داتـسرف  ام  نایم  زا  ار  يربمایپ 
رود دوخ  زا  دنتـسرپ ، یم  تب  گنـس و  زا  ادخ  ریغ  زا  نامناردپ  ام و  هچنآ  ره  مییامن و  تدابع  هدیتسرپ و  ار  وا  اهنت  ات  درک  توعد 

مراـحم و تمرح  کـته  زا  يریگوـلج  يراوـج و  مه  نسح  محر و  هلـص  تناـما و  يادا  راـتفگ و  رد  قدـص  هب  ار  اـم  زین  .مـینک و 
«. ...درک توعد  هفیفع  نز  هب  انز  تبسن  میتی و  لام  ندروخ  روز و  راتفگ  شحاوف و  زا  یهن  يزیرنوخ و 

؛ هزجعم عون   - 4

دوب یباتک  نآرق  .دروآ  مدرم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  يا  هزجعم  عون  دوب ، رثؤم  مالسا  راشتنا  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
یناعم یلک و  نیناوق  نآ  رد  اریز  تخاس ؛ ریحتم  ار  حیصف  برع  مومع  هک 
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برع هیجس  عبط و  اب  مجـسنم و  یبرع  ترطف  اب  هک  دوب  یباتک  نآرق  .دوب  غیلب  حیـصف و  بولـسا  اب  یبیغ  ياهربخ  ینید و  فراعم  و 
.دندیورگ نآ  هب  توعد  نیا  هار  رد  دوخ  نوخ  دالوا و  لام و  لذب  اب  ًاعیرس  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  .دوب و  میالم 

؛ باتک لها  تاراشب   - 5

هار هک  دوب  يروما  هلمج  زا  زین  برعلا  هریزج  رد  يربمایپ  روهظ  ندوب  کیدزن  هب  ناشـسدقم  ياه  باتک  رد  اراصن  دوهی و  تاراـشب 
.دومن یم  راومه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توعد  شریذپ  يارب  ار 

ؤلـألت ناراـف  هوک  زا  درک و  ینکفا  وترپ  مدرم  رب  ریعاـس  زا  دـمآ و  انیـس  هوک  زا  راـگدرورپ  : » میناوخ یم  ینونک  تاروـت  باـتک  رد 
(596 «) .دومن

هب هراشا  هک  تسا  نیطـسلف  ياه  هوک  نامه  ریعاس  .تسا و  انیـس  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  ادخ  ملکت  زا  هیانک  انیـس  هوک  زا  ندـمآ 
هللا یلص  دّمحم  مالسا  یمارگ  لوسر  اهنت  هک  ( 597) تسا هکم  نیمزرس  میدق  مسا  ناراف  .دراد و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  روهظ 

.تسا هدرک  روهظ  نآ  رد  هلآو  هیلع 

ًادـج هدرک و  ریثکت  ار  وا  مدـنادرگ ، كراـبم  ار  وا  هدرک و  تباـجا  لیعامـسا  رد  ار  وت  نم  : » تسا هدـمآ  تاروت  زا  نیوکت  رفـس  رد 
(598 «) .مهد یم  رارق  گرزب  یتما  يارب  ار  وا  نم  دمآ و  دهاوخ  ایند  هب  گرزب  تیصخش  هدزاود  وا  يارب  .مدومن  میظع 

یم هک  منیب  یم  ار  هراوس  ود  متفگ : ینیب ؟ یم  هچ  نک  هراظن  تسیاـب و  دـش : رما  نم  هب  تفگ : ایعـشا  : » تسا هدـمآ  ایعـشا  رفـس  رد 
(599 «) .درک طوقس  لباب  دیوگ : یم  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  .رتش  يور  رب  يرگید  غالا و  رب  ود  نآ  زا  یکی  .دنیآ 

ترضح لمج ، بکار  مالسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  رامح ، بکار  زا  دوصقم 
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.درک طوقس  ترضح  نآ  نامز  رد  لباب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

رگید یتّما  هب  دوش و  هتفرگ  امـش  زا  هک  تسا  دوز  دنوادخ  توکلم  میوگ : یم  امـش  هب  تهج  نیدـب  : » تسا هدـمآ  یّتم »  » لیجنا رد 
(600 «) .دیچ دنهاوخ  ار  نآ  هرمث  هک  ددرگ  راذگاو 

امـش هب  هک  مهاوخ  یم  ردـپ  زا  نم  دـییامن و  ظفح  ارم  ياه  تیـصو  دـیراد  تسود  ارم  امـش  رگا  : » میناوخ یم  اـّنحوی  لـیجنا  رد  و 
(601 «) .درادن ار  وا  لوبق  تعاطتسا  ملاع ، هک  یسک  .تسا  ّقح  حور  وا  .دنامب  دبا  ات  امش  اب  ات  دهد  رگید  طیلقراف 

؛ تسایس هدیقع و  ألخ   - 6

هب تریح  تلالض و  رد  مدرم  .درب  یم  رس  هب  تسایس  هدیقع و  ألخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  روهظ  رـصع  زا  شیپ  برع 
ردپ و هک  تهج  نآ  زا  و  دوبن ، یقطنم  یلقع و  نیهارب  هلدا و  ساسارب  زگره  تشاد و  یفطاع  هبنج  اه  تب  تدابع  و  دندرب ، یم  رس 

َْلب : } دیوگ یم  نانآ  زا  تیاکح  رد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، ناشراتفر  لامعا و  لابند  هب  اه  نآ  دندرک ، یم  نینچ  ناشدادـجا 
هب زین  ام  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناکاین  ام  دـنتفگ : نانآ  هکلب  ( » 602 (؛  َنوُدَتْهُم مِهِراثآ  یلَع  اَّنِإَو  ٍهَّمُأ  یلَع  انَءآبآ  َآنْدَـجَو  اَّنِإ  اُولاق 

« .میا هتفای  تیاده  نانآ  يوریپ 

ود نآ  اب  فلاخم  اه  نآ  لـمع  هک  نیا  هب  دـندرب  یم  یپ  دـندرک ، یم  عوجر  دوخ  لـقع  ترطف و  هب  هاـگره  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 
(603) .دنداد یم  ناشن  تبغر  دوخ  زا  تیعضو  نآ  زا  ندش  جراخ  هب  اذل  دشاب و  یم 

تردق زین  دندوب و  نیشن  چوک  نآ  مدرم  ریـسمرگ و  يا  هقطنم  هک  تهج  نآ  زا  ییایفارغج  ظاحل  هب  برع  نیمزرـس  رگید  یفرط  زا 
نانآ رب  یسایس  هرطیس  اذل  دنتشاد ، تاقشم  لمحت  رد  يرایسب 
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یسایس ألخ  زا  هقطنم  نآ  هک  دوب  هدش  ثعاب  رما  نیا  .تشاد و  ار  اجنآ  لاغشا  عمط  یسک  رتمک  اذل  و  دیـسر ، یم  رظن  هب  لاحم  هبش 
بیرغ راکفا  تاهبش و  زا  اذل  .دوب و  هتخاس  رود  یهلا  گرزب  نایدا  زا  یتح  ار  هقطنم  یـسایس ، ألخ  نیا  .دشاب و  رادروخرب  یـصاخ 

و تشادـن ، يا  هدرتـسگ  تیلاـعف  نادـنچ  یلو  دروآ  هاـنپ  هقطنم  نآ  هب  مور  زا  فوـخ  تهج  هب  دوـهی  هچرگ  .دوـب  رود  هب  بیجع  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  توعد  شرتسگ  شریذپ  يارب  ار  هنیمز  داد و  مه  تسد  هب  تسد  طیارـش  نیا  همه  .دـندوب  نینچ  نیا  زین  اراصن 

.درک دعاسم  هلآو 

؛ برع رد  تیفنح  يایاقب   - 7

؛ یمیهاربا نید  تیفنح  يایاقب  دوجو  دوب ، دیحوت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توعد  شریذپ  زاس  هنیمز  هک  يروما  هلمج  زا 
هب وا  زا  ار  ّقح  نید  دـندوب ، نآ  رد  لیعامـسا  ترـضح  دالوا  هک  هکم  اریز  دوب ؛ نامز  نآ  برع  ناـیم  رد  نآ  بادآ  ّجـح و  دـننامه 

نآ و رود  هب  فاوط  هبعک و  میظعت  تیفنح ، ياـیاقب  زا  .دـندرک  طولخم  لـطاب  اـب  ار  ّقح  ناـمز ، لوـط  رد  هچرگ  دـندوب ؛ هدرب  ثرا 
یم یلو  دـندوب ، هداد  رییغت  نآ  یقیقح  یلـصا و  تروـص  زا  ار  رئاعـش  نـیا  هـچرگ  ( 604 (؛ دوب یناـبرق  هیبلت و  تاـفرع و  رد  فوقو 

.دنا هتشاد  سنا  قباس  زا  نآ  اب  هک  دشاب  ینید  شریذپ  زاس  هنیمز  روما  نیا  تسناوت 

یبیلص ياه  گنج 

هک هدـنکفا  یبیلـص  ياه  گنج  هب  يرظن  هک  تسا  رتهب  دـنریگ  یم  هدرخ  هدرک و  لاکـشا  مالـسا  ردـص  ياه  گنج  هب  هک  یناسک 
.دنتخیر نیمز  رب  ار  هانگ  یب  ناملسم  اه  نویلیم  نوخ  تیحیسم  شرتسگ  تهج  هب  نایحیسم  هنوگچ 

ناملسم قرش  اب  یحیسم  برغ  یماظن  ییورایور  هک  نآ  زا  لبق  یبیلص  ياه  گنج 
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ای هراشا  نآ  هب  ناراگن  خیرات  ناققحم و  زا  يرایـسب  هک  یتیعقاو  تسا ، هدوب  یمالـسا  ندمت  اب  یبرغ  شّحوت  ییورایور  دوش ، یّقلت 
.دنا هدرک  حیرصت 

رظن ربانب  یحیسم و  تناید  ّمهم  زکرم  هک  رهش  نیا  .دمآرد  ناناملسم  فرـصت  هب  سّدقملا  تیب  باطخ ، نب  رمع  تموکح  نامز  رد 
نامز رد  .داد  تیاضر  ناناملـسم  لـباقم  رد  میلـست  هب  تراـغ  لـتق و  هنوگ  چـیه  نودـب  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لـتقم  نایحیـسم 

...دنتـشادن مالـسا  يوریپ  رب  ندروخ  فسأـت  يارب  یلیلد  ناـنآ  .دـندوب  رادروخرب  یبـسن  شمارآ  زا  نایحیـسم  زین  ناـیوما  تموکح 
بتارم هب  تایلام  و  قنور ، اب  تراجت  تشگ و  یم  تاعارم  رتهب  ماکحا  .دوب  نایمور  تموکح  نارود  زا  رتهب  بتارم  هب  ناشراگزور 

(605) .دوب رتمک  هتشذگ  زا 

همان رد  سدق  كرایرت  ای  تاقوا  نامه  رد  .دندوب  دونشخ  یضار و  نانآ  تموکح  زا  يرایسب  نایحیسم  نایسابع ، تموکح  نامز  رد 
ام ّقح  رد  یلمع  تدش  ای  اطخ  دنتـسه و  لداع  اه  نآ  : » دـسیون یم  ناناملـسم  روما  يایلوا  هرابرد  هینطنطـسق  رد  دوخ  ياتمه  هب  يا 

«. دنراد یمن  اور 

تاماقم و .دوب  دـنیآ  شوخ  نانچ  نآ  تردـن  هب  هک  دنتـشاد  يراگزور  نیطـسلف  یحیـسم  هنکـس  تیرثکا  مهدزای ، نرق  طـساوا  رد 
شیپ زگره  سّدـقملا  تیب  نایحیـسم  دوب ...  نانآ  عفانم  بقارم  روطارپما  هدرک و  راتفر  تمیالم  هب  نانآ  دروم  رد  ناملـسم  نامکاح 

زور تعسو  ( 606) .دوب هتـشگن  دنم  هرهب  دش  یم  هدروآ  هارمه  هب  برغ  زا  نارئاز  اب  هک  یتورث  يدرد و  مه  زا  ناوارف  نینچ  نیا ، زا 
دوب و دشر  لاح  رد  يروشحلـس  هیحور  برغ ، ناهج  رد  یفرط  زا  .دوزفا  یم  برغ  تشحو  رب  اپورا ، رد  یمالـسا  تافرـصتم  نوزفا 

هب ار  هنایوج  گنج  هزیرغ  نیا  ات  درک  یعس  زین  اسیلک  .دیشخب  یم  رابتعا  تبیه و  یماظن  نانامرهق  هب  هنایماع  یسامح  راعشا 
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تاجن تیحیـسم و  شرتسگ  مالـسا و  تفرـشیپ  زا  يریگولج  يارب  بیترت  نیدب  .دـنک  بلج  ار  شعفانم  هک  دـناشک  ییوس  تمس و 
.تسناد زاجم  گنج  ار  نایحیسم 

تمالع ات  دندوب  فظوم  یحیـسم  نایرکـشل  .تشاد  همادا  لاس 1291  ات  دـش و  عورـش  يدالیم  لاس 1096  زا  یبیلـص  ياه  گنج 
هب اه  گـنج  نیا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  ندرگ  رب  يراکادـف  یناـشف و  ناـج  زا  يا  هناـشن  ناونع  هب  ار  بیلص 
رد هناخ  هچنآ  دندرک و  عورش  ار  دوخ  تکرح  رایسب  یهاپس  اب  یبیلص  نایرکشل  يدالیم  لاس 1096  رد  .دش  روهشم  یبیلص  گنج 

یمالـسا ياهروشک  رد  هک  ار  ینایحیـسم  یتح  نانآ  .دندرک  تراغ  ار  ایدم » وکین   » رهـش ات  تشاد  رارق  هرمرم  يایرد  لحاس  دادتما 
ناکدوک نایرکشل ، هک  تسا  فورعم  .دندناسر و  یم  لتق  هب  هدنارذگ و  ریشمش  مد  زا  زین  دندوب  ناناملسم  هطلس  تموکح و  تحت 

هتـشک ًارثکا  هدروخ و  یتخـس  تسکـش  هیقین  یکیدزن  رد  ناکرت  اب  گنج  رد  هرخالاب  نانآ  .دـندرک  یم  باـبک  هدرک و  خیـس  هب  ار 
(607) .دندش

دوخ یماظن  لاغشا  هب  ار  هّرعم  رهش  لاس 1099  رد  هیکاطنا و  رهش  لاس 1098  رد  هدرک و  هلمح  هیقین  رهش  هب  يدالیم  لاس 1097  رد 
.دندرک ریسا  ار  يدایز  هّدع  هدینارذگ و  غیت  مد  زا  ار  اجنآ  یلاها  مامت  زور  هس  هّرعم »  » رد .دندروآرد 

گید رد  ار  ناملـسم )  ) رفاک نالاسگرزب  ام  نایوج  گنج  هّرعم  رد  : » دـیوگ یم  یبرغ  راگن  عیاقو  سیون و  خـیرات  ناـکود » لوئار  »
(608 «.) دندروخ ار  ناشتشوگ  دندرک و  بابک  شتآ  يور  دندیشک و  خیس  هب  ار  ناکدوک  دندناشوج و 

ناناملـسم راتـشک  هب  مامت  هتفه  کی  ناـنآ  .دـمآ  رد  اـه  یبیلـص  فرـصت  هب  سدـقملا  تیب  ق.ه )  492  ) يدـالیم لاـس 1099  رد  و 
دنتخادرپ و
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.دنتشک ار  رفن  رازه  تصش  زا  شیب  سّدقملا  تیب  رد  اهنت 

تفر و تراغ  هب  هثداح  نیا  رد  ملعلاراد »  » ياه باتک  دلج  رازه  دص  کی  .دمآرد  اه  یبیلص  فرـصت  هب  سلبارط »  » لاس 1109 رد 
لاس زا  هک  نآ  ات  .تشاد  همادا  دمآرد ، اه  یبیلص  لاغشا  هب  روص  ردنب  هک  لاس 1124  ات  یپرد  یپ  تالمح  نیا  .تخوس  شتآ  رد 

یبویا نیدلا  حالـص  نایهاپـس  طسوت  هب  اه  يزوریپ  نیا  جوا  دوش و  یم  عورـش  ناناملـسم  ياوق  يزوریپ  ق.ه )  539  ) يدالیم  1144
هاوخ یحیـسم -  درف  چیه  هک  دنهد  یم  روتـسد  دوخ  نازابرـس  هب  ناهدنامرف  دنوش  یم  سّدقملا  تیب  دراو  هک  یماگنه  نانآ  .تسا 

هک دنک  یم  مالعا  نیدـلا  حالـص  .دریگ  یمن  تروص  یتراغ  راتـشک و  چـیه  اذـل  و  دریگ ، رارق  رازآ  دروم  دـیابن  یقرـش -  ای  یبرغ 
.دنیایب دوخ  سّدقم  نکاما  ترایز  هب  دنناوت  یم  دنهاوخب  هاگره  اه  یبرغ 

رارق تراغ  لتق و  دروم  ار  اجنآ  زور  هس  هدرک ، فرصت  ار  هینطنطسق )  ) یقرش مور  تختیاپ  یبیلص ، نایهاپـس  يدالیم  لاس 1204 رد 
اه و همسجم  لیامش و  زین  نیشن  یحیسم  رهـش  نیا  رد  هکلب  دوب ، هدش  رهاظ  ناناملـسم  ربارب  رد  طقف  هن  نانآ  هنایـشحو  يوخ  .دنداد 
رد زین  ار  رفن  نارازه  هدرب و  جارات  هب  ار  سنازیب  نانوی و  ندمت  زا  هدـنام  راگدای  هب  يرنه  يایـشا  زا  يرامـش  یب  دادـعت  اه و  باتک 

(609  .) ...دندز ندرگ  رهش 

یگدرب مالسا و 

یگدرب مالسا و 

یگدرب و نوناق  هب  مالسا  هک : نیا  تسا  حرطم  نیملسم  مالسا و  ّدض  رب  مالسا  نافلاخم  نایحیسم و  هیحان  زا  هک  یتالاکـشا  هلمج  زا 
: دنیوگ یم  نانآ  .درادن  يراگزاس  یناسنا  تلادـع  حور  اب  هک  يرما  تشاذـگ ، تّحـص  رهم  نآ  رب  هدرک و  فارتعا  ناسنا  رامعتـسا 

.دراد تافانم  زین  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رهاظ  اب  یّتح  هلأسم  نیا 

لاعتم دنوادخ   - 1
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يا ( » 610 (؛  ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم 
زایتما كالم  اه  نیا   ] دیـسانشب ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم !

« .تسامش نیرتاوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین 

« .میتشاد یمارگ  ار  ناگدازیمدآ  ام  و  ( » 611 (؛  َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  دیامرف { : یم  زین  و   - 2

« .دنا يواسم  مه  اب  یگمه  رشب  دارفا  « ؛» هیساوس مهّلک  رشبلا  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 3

(612 (؛» ضیبا یلع  دوسأ  ـال  دوـسا و  یلع  ضیبا  ـال  یبرع و  یلع  یمجعل  ـال  یمجع و  یلع  یبرعل  لـضفال  : » دـیامرف یم  زین  و   - 4
« .تسین دیفس  رب  هایس  هایس و  رب  دیفس  برع و  رب  مجع  و  مجع ، رب  برع  يارب  يرترب  زگره  »

؟ تسا هتخانش  تیمسر  هب  هدرک و  ءاضما  ار  یگدرب  تیقر و  مالسا  لاح  نیا  اب  ارچ 

لّوا خساپ 

رهم هدرکن و  اضما  زگره  دنا ، هتـشاد  لوبق  قلطم  روط  هب  ار  یگدرب  نوناق  نیـشیپ  ياه  نامز  ندمتم  ياه  تلم  هک  هنوگ  نآ  مالـسا 
.تسا هدزن  نآ  رب  تّحص 

ناسنا .دنک  یم  قرف  هایس  رصنع  اب  تقلخ ، نوخ و  سنج و  ثیح  زا  دیفس  رـصنع  هک  دوب  نیا  رب  میدق  نایمور  یفـسلف  داقتعا  فلا )
.تسا هدش  قلخ  تسوپدیفس  ناسنا  تمدخ  تهج  هب  تسوپ  هایس 

: دراد دوجو  اه  ناسنا  يارب  هقبط  هبترم و  راهچ  هب  داقتعا  ودنه  نییآ  رد  ب )

.نویناحور هقبط   - 1

.نامکاح ارزو و  ارما و  هقبط   - 2

.راّجت هقبط   - 3

.اه سجن  هقبط   - 4

تـساجن نوچمه  تسپ ؛ ياه  لغـش  يارب  ار  نانآ  اریز  درادن ؛ ار  رگید  هقبط  هس  اب  ترـشاعم  ّقح  اه ، سجن  هقبط  هک  دندقتعم  نانآ 
یناسک نانآ  .دنا  هدش  قلخ  یشک 
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.دنا هدش  دراو  دیدج  ندب  رد  هدوب و  هثیبخ  حاورا  ياراد  هک  دنتسه 

رشب یناگدنز  رد  ار  تکلمم  روما  هایـس ، سنج  هک  میراد  فوخ  نیا  زا  ام  : » دیوگ یم  هسنارف  ناتـسگنهرف  وضع  نمور ،» لوژ  ( » ج
«. ...درادن دوجو  نیتشینا  لاثما  دارفا  نیا  نایم  رد  اریز  دریگ ؛ تسد  هب 

رد اهنت  ار  ناـسنا  تمارک  و  تسا ، هدرک  هزراـبم  درامـش ، یم  تسپ  ار  تسوپ  هایـس  رـشب  سنج  هک  راـکفا  نیا  اـب  تدـش  هب  مالـسا 
.دش هراشا  نآ  تایاور  تایآ و  هب  هک  هنوگ  نآ  دناد ، یم  اوقت  يورگ 

مود خساپ 

دوـخ هب  نآ  تحلـصم  تمکح و  تقیقح ، رد  یلو  تسا ، هدوـمن  قیدـصت  ار  نآ  هدرک و  فارتـعا  یگدرب  نوناـق  هب  هـچرگ  مالـسا 
.ددرگ یمرب  ناگدرب 

هب تبـسن  هیـضرف  هس  دندومن  ریـسا  ار  نانآ  هک  نآ  زا  دعب  .تسا و  هداد  هزاجا  رافک  زا  یگنج  ناریـسا  رد  اهنت  ار  يراد  هدرب  مالـسا 
: تسا رّوصتم  نانآ 

نیا هک  دنزیخرب  تفلاخم  هب  مالـسا  اب  هدرک و  ینیچ  همانرب  ون  زا  و  دندرگرب ، دوخ  هتـسد  موق و  هب  ات  هدرک  اهر  ار  نانآ  هک  نیا   - 1
.تسا عرش  لقع و  قطنم  فالخ  هیضرف 

قطنم فالخ  رب  زین  هیضرف  نیا  .دنشاب و  ناما  رد  ناشدوجو  ّرش  زا  رـشب  ات  دنـسرب  لتق  هب  ارـسا  مامت  هک  تسا  نیا  رگید  هیـضرف   - 2
.دراد دوجو  زین  یموس  ّلح  هار  اریز  تسا ؛ فاصنا  لقع و 

مالسا هک  یتارّرقم  اب  دنریگ ، رارق  نانآ  تیبرت  تحت  ات  هدرب  ناناملسم  ياه  هناخ  لخاد  هتشاد و  هگن  تراسا  هب  ار  نانآ  هک  نیا   - 3
قیرط و نیا  .دندرگ  لیامتم  مالـسا  تقیقح و  ّقح و  هب  دیاش  ات  دنریگن  رارق  يّدـعت  زواجت و  دروم  هتـشاد و  اه  نآ  يرادـهگن  يارب 

.تسا میلس  لقع  قباطم  کیدزن و  عقاو  هب  هیضرف 

هجیتن
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.تسا یتیبرت  هسردم  ندومن  زاب  مالسا ، رد  يراد  هدرب  یگدرب و  زا  یساسا  فده  هک : نیا 

موس خساپ 

هبترم کی  دوش  یمن  هعماج  ياه  گنهرف  اه و  ّتنـس  اب  اذـل  و  هدوب ، گنهرف  کی  مالـسا  ردـص  نامز  اـت  يراد  هدرب  زینک و  هلأـسم 
.درک هلباقم 

هرمزور یگدنز  كرادت  دنتسناوت  یمن  ییاهنت  هب  اه  ناسنا  دوب و  راوشد  تخس و  رایسب  تشیعم  یگدنز و  طیارـش  رگید ، یفرط  زا 
کمک ناسنا  هب  یگدنز  هرمزور  روما  رد  دنشاب و  ناسنا  هناشاک  هناخ و  رد  ًامئاد  ات  دوب  يدارفا  هب  جایتحا  هکلب  دنشاب  هتشاد  ار  دوخ 

نیا .دندرک و  یم  هدافتـسا  زینک  هدرب و  زا  دوخ  یگدنز  نارذـگ  يارب  دـندوب  رادروخرب  يدام  تاناکما  زا  هک  يدارفا  اذـل  .دـننک و 
طیارـش هک  ناـمز  رـصع و  نیا  رد  یلو  دـشاب ، هتفرگ  رارق  داـقتنا  دروم  هدـش و  هدرمـش  صقن  ناـمز  رـصع و  نآ  رد  هک  دوـبن  يرما 

دوخ هب  دوخ  هرمزور  یگدنز  رد  نآ  زا  هدافتسا  يراد و  هدرب  عوضوم  رگید  تسا ، هدرک  قرف  رایـسب  هتـشذگ  ياه  نامز  اب  یگدنز 
.تسا هتفر  نیب  زا 

مراهچ خساپ 

هعماج یلاوم و  ندرگرب  یصاخ  قوقح  ناگدرب  يارب  یلو  تسا ، هدرک  اضما  يدودح  ات  دوخ  رصع  رد  ار  يراد  هدرب  هچرگ  مالـسا 
هدرب زا  دـناوت  یمن  یـسک  .دـشکب  راک  دوخ ، هدرب  زا  نیعم  ّدـح  زا  شیب  دـناوت  یمن  یـسک  .تسا  هداد  رارق  یمالـسا  تلود  یتح  و 

.دربب هرهب  وا  زا  دناوت  یمن  رگید  درک  دراو  یعیجف  تیانج  دوخ  هدرب  هب  یسک  رگا  .دشکب  راک  دوخ  روک  یمازج و  ریگ و  نیمز 

.دـندوب هداد  رارق  یـصاخ  قوقح  نانآ  يارب  هتـشاد و  اه  هدرب  ّقح  رد  ار  مارتحا  تیاهن  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
دوخ مالغ  ربنق ، هب  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 613) .دروخ یم  اذغ  هرفس  کی  رس  رب  دوخ  ناگدرب  اب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 

مهرد کی  تمیق  هب  یکی  سابل  ود  ات  داد  روتسد 
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کی سابل  داد و  ربنق  هب  ار  یمهرد  ود  سابل  ماما  داد ، ترـضح  هب  دیرخ و  ار  اه  سابل  هک  ربنق  .درخب  مهرد  ود  تمیق  هب  يرگید  و 
ساـبل نیمه  ما و  هدـنارذگ  ار  یّنِـس  نم  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  راـک  نیا  تلع  زا  ربـنق  یتـقو  .تشادرب  دوخ  يارب  ار  یمهرد 

.يراد رتهب  سابل  هب  جایتحا  یناوج و  وت  یلو  تسا ، یفاک  نم  يارب 

، هنع ینغتـسی  یتـح  هلوعی  نأ  هیلع  ّنإـف  هل  هلیح  ـال  ًاـکولمم  قتعا  نم  : » دوـمرف هک  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
هک درک  دازآ  ار  يا  هدـنب  یـسک  هاگره  ( » 614 (؛» هل هیلح  نم ال  راغـصلا و  قتع  اذا  لعفی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـک  کلذـکو 

نینچ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دسرب و  وا  زا  يزاین  یب  ّدح  هب  ات  دنک  لفکت  ار  هدـش  دازآ  هدرب  نآ  هک  تسوا  رب  درادـن ، يا  هراچ 
«. درک یم  دازآ  ار  دندوب  هراچ  یب  هک  یناسک  کچوک و  ياه  هدرب  هاگره  دومن  یم 

کیلامملاب ینیـصوی  لیئربج  لازام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر  ماما 
نیا ات  درک  یم  شرافـس  ناگدرب  هب  ارم  لیئربج  ًامئاد  ( » 615 (؛» اوقتعا تقولا  یلإ  کلذ  اوغلب  اذإ  ًاتقو ، مهل  لعجیـس  ّهنأ  تننظ  یتح 

«. دندرگ دازآ  دوخ  هب  دوخ  دندیسر  تقو  نآ  هب  نانآ  هاگره  هک  دهد  رارق  یتقو  نانآ  يارب  هک  تسا  دوز  هک  مدرک  نامگ  هک 

(616 (؛» نوسبلت اّمم  مهوسبلاو  نولکأت  اّمم  مهومعطا  : » دومرف ناگدرب  هرابرد  هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  زین  و 
«. دیناشوپب ناتناگدرب  هب  دیشوپ  یم  هک  هچنآ  زا  دیناروخب و  دوخ  ناگدرب  هب  دیروخ  یم  هک  يزیچ  نامه  زا  »

مجنپ خساپ 

دعب یلو  تسا ، هدرک  اضما  نآ  تایصوصخ  طیارش و  اب  ار  يراد  هدرب  يریگ و  هدرب  تیقر و  لصا  مالسا ، هچرگ 
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هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هدادن  یگدنب  هطلس  ریز  رد  نانآ  یمئاد  يرادهگن  هب  تیاضر  زگره  دوخ ، فادها  هب  ندیـسر  زا 
یخرب تسا و  يرهق  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتخاـس  مهارف  نوگاـنوگ  لـیاسو  هب  نـکمم و  وـحن  ره  هـب  ار  ناـنآ  يدازآ  لـیاسو 

.ناگدرب رایتخا  رد  زین  یخرب  تسا و  ناگدرب  نابحاص  یلاوم و  رایتخا  هب  یخرب  يرایتخا ؛

هب ار  نآ  ماکحا  هدرک و  زاب  قتعلا » باتک   » ناونع تحت  ار  یباب  تایاور ، تایآ و  عبت  هب  دوخ  یهقف  ياه  باتک  رد  یمالـسا  ياـهقف 
مالسا هک  ینیناوق  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هدرواین  ار  یلقتـسم  باتک  يریگ  هدرب  تیقر و  يارب  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  لّصفم  روط 

: مینک یم  هراشا  هدرک ، لعج  ناگدرب  يدازآ  يارب 

هدش عّرفتم  باوث  نآ  رب  هتفرگ و  دوخ  رب  هقدص  ناونع  ادـخ  هار  رد  هدـنب  يدازآ  نوناق ، نیا  قبط  هقدـص  ناونع  هب  قتع  نوناق  فلا )
.تسا

نیا دـنک  دازآ  ار  ینمؤم  هدرب  سک  ره  ( » 617 (؛» رانلا نم  هءادـف  تناک  هنمؤم  هبقر  قتعا  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .دش دهاوخ  منهج  شتآ  زا  وا  يدازآ  ثعاب  شلمع 

، دـنا هدرک  یلمع  تفلاخم  وا  فیلاکت  زا  یخرب  اب  هک  ار  یناسک  لاـعتم  دـنوادخ  نوناـق ، نیا  قبط  هراـفک  ناونع  هب  قتع  نوناـق  ب )
: لاثما تسا  هداد  رارق  رییخت  ای  نییعت  وحن  هب  هدنب  ندرک  دازآ  ار  نآ  يویند  تازاجم 

يارب ار  شرـسمه  اب  یکیدزن  دـشاب ،» شردام  تشپ  دـننامه  وا  يارب  شرـسمه  تشپ   » هک نیا  نتفگ  اب  هک  یـسک  راهظ : هرافک   - 1
.دنک دازآ  هدنب  دیاب  ددرگزاب  وا  هب  دهاوخب  رگا  .تسا و  هدرک  مارح  دوخ 

تشگزاب تروص  رد  هدروخ ، شرسمه  اب  ندرکن  یکیدزن  رب  مسق  هک  یسک  الیا : هرافک   - 2
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.تسا هدنب  ندرک  دازآ  شا  هرافک  وا ، هب 

.تسا ندرک  دازآ  هدنب  شا  هرافک  عاونا  زا  یکی  هدرک ، راطفا  ًادمع  ار  ناضمر  هام  هزور  هک  یسک  راطفا : هرافک   - 3

.دنک دازآ  ار  يا  هدنب  هک  دراد  هفیظو  هدرک ، تفلاخم  دوخ  رذن  اب  هک  یسک  رذن : فلخ  هرافک   - 4

.مسق فلخ  هرافک   - 5

.دهع فلخ  هرافک   - 6

.تسا هدش  دراو  ناسنا  رب  هک  یتبیصم  رد  مارح  عزف  عزج و  هرافک   - 7

.هانگ یب  ناسنا  نتشک  هرافک   - 8

ماجنا یهلا  روتـسد  اب  تفلاخم  تهج  هب  هک  یهانگ  رزو و  زا  تسا  وا  هفیظو  هک  ندرک  دازآ  هدنب  کی  اب  ناسنا  دراوم ، نیا  مامت  رد 
.ددرگ یم  كاپ  هداد 

.دش دهاوخ  دازآ  دنک ، تمدخ  دوخ  يالوم  هب  لاس  تفه  ینمؤم  هدنب  رگا  نوناق  نیا  قباطم  تمدخ  زا  دعب  قتع  نوناق  ج )

ندش ریگ  نیمز  لیبق  زا  یـضارما  هب  هدنب  رگا  تسا -  يرهق  يدازآ  بابـسا  زا  هک  نوناق -  نیا  قبط  صاخ  يرامیب  اب  قتع  نوناق  د )
.دوش یم  دازآ  دوخ  هب  دوخ  دوش  التبم  يروک  مازج و  و 

ریبدت نوناق  ه )

تسا دازآ  هدنب  نیا  شیالوم  تافو  زا  دعب  دوب ، یهاوخ  دازآ  نم  تافو  زا  دعب  وت  دیوگب : دوخ  هدرب  هب  یـسک  رگا  نوناق  نیا  قباطم 
.دوش یمن  لخاد  هثرو  کلم  هب  و 

دیاب الوم  دوش ، دازآ  دنک  رـضاح  وا  يارب  ار  غلبم  نالف  رگا  هک  ددنبب  دادرارق  شیالوم  اب  هدـنب  رگا  نوناق  نیا  قبط  تباتک  نوناق  و )
.دنک افو  دوخ  دهع  نیا  هب 

هدرب نیا  زا  ار  دوخ  مهـس  ناکیرـش  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  مه  اب  هدرب  کی  رد  رفن  دـنچ  رگا  نوناق  نیا  قباطم  تیارـس  نوناق  ز )
زا يدازآ  نیا  .دش و  دهاوخ  دازآ  زین  رگید  ياه  مهس  دنک ، دازآ 
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.تسا يرهق  بابسا 

ردام ردپ و  زا  یکی  کلمت  نوناق  ح )

.دش دنهاوخ  دازآ  روفلاب  ددرگ ، کلام  ار  نانز  زا  دوخ  مراحم  زا  يدرف  ای  ردام ، ردپ و  زا  یکی  يدرم  رگا  نوناق  نیا  قبط 

ای شوگ  ود  نابز ، ینیب ، هک  نیا  لثم  دهد ؛ ماجنا  دوخ  هدرب  هب  تبسن  یعیجف  تیانج  یـسک  رگا  نوناق  نیا  قباطم  لیکنت  نوناق  ط )
.ددرگ یم  دازآ  دوخ  هب  دوخ  هدنب  نیا  دربب ، ار  وا  بل  ود 

مشش خساپ 

هدرب دیدج  نیون و  عون  رب  ار  دوخ  مشچ  دنریگ ، یم  داریا  میدق  يراد  هدرب  دروم  رد  هزورما  هک  اه  هدز  برغ  ای  اه  یبرغ  زا  یناسک 
ار رگید  ياهروشک  اه و  تلم  رگ ، هطلس  يرامعتسا و  ياهروشک  زا  یخرب  یناهج  هدرتسگ و  حطـس  رد  هنوگچ  هک  دنا  هتـسب  يراد 
نداتـسیا و دوخ  ياپ  يور  لالقتـسا و  دـصق  هک  یتلود  تلم و  ره  و  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  یگنهرف  یماظن و  يداـصتقا و  هطلـس  ریز 

برغ هک  تـسا  نیوـن  يراد  هدرب  نـیا  .دـننک  یم  دوباـن  ار  وا  رخآ  رد  هدرک و  هرـصاحم  ار  وا  فرط  ره  زا  دـشاب ، هتـشاد  ار  يدازآ 
غوی ریز  هب  نآ و  عفانم  ندرب  تراغ  هب  روشک و  کی  لاغـشا  ایآ  .دـننز  یمن  مد  نآ  زا  هتـسب و  نآ  رب  ار  دوخ  مشچ  هعماج ، ناـگدز 

؟ تسین نیون  يراد  هدرب  هنومن  نآ ، دارفا  ندرب  یگنهرف  يداصتقا و  تراسا 

يایاوز هب  ام  ارچ  .تساـج  رب  اـپ  زونه  هدرک و  ذوفن  اـهروشک  عماوج و  یخرب  رد  هک  تسا  يراد  هدرب  زا  رگید  یعون  زین  مسینومک 
یم هدافتـسا  فلتخم  روما  رد  الاک  کی  ناونع  هب  نز  زا  برغ  ًاصوصخ  فلتخم  ياهروشک  رد  نونکا  هک  نیا  .مینک  یمن  هّجوت  نآ 

؟ تسین نیون  يراد  هدرب  عون  کی  نیا  ایآ  تسا ، هدروآ  نییاپ  شا  یعقاو  تمارک  زا  ار  وا  دوش و 

دادترا مالسا و 

دادترا مالسا و 

نـشور دارفا  یخرب  هک  اجنآ  زا  .تسا  نآ  طیارـش  ققحت  تروص  رد  يرطف  یّلم و  ّدترم  لتق  مکح  یمالـسا ، مّلـسم  ماکحا  زا  یکی 
ار مکح  نیا  هدمآرب و  نآ  بیرخت  ددصرد  اذل  دنرادن  یهاگآ  نآ  هفـسلف  زا  هدربن و  مکح  نیا  بناوج  هب  یپ  هدز  برغ  يامن  رکف 

بناوج دراد  اج  اذل  .دنناد  یم  يدازآ  رشب و  مّلسم  قوقح  اب  فلاخم  ار  نآ  دنا و  هتفرگ  ازهتسا  هرخسم و  داب  هب 
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.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  مکح  نیا  فلتخم 

دادترا موهفم 

یم دـترم  ار  ّدـترم  ...دراد  يزیچ  ندرک  عوـجر  رب  تلـالد  هک  يدـحاو  لـصا  ّلاد  ءار و  : » تسا هدـمآ  هـغللا » سییاـقم  مـجعم   » رد
(618 «.) تسا هدنادرگرب  رفک  هب  ار  شدوخ  اریز  دنیوگ ؛

نیا تاذ  هب  ّدر  دراوم  زا  ...شلاوحا  زا  یتلاح  هب  ای  شتاذ ، هب  تسا  يزیچ  ندـنادرگزاب  يانعم  هب  ّدر  : » دـسیون یم  یناهفـصا  بغار 
یلَع ْمُکوُّدُری  تسا { : دنوادخ  لوق  نیا  رگید ، تلاح  هب  ّدر  دراوم  زا  و  ({ 619) ُْهنَع اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوّدُر  َْولَو  تسا { : دنوادخ  لوق 
رفک هب  عوجر  هب  صاصتخا  هّدر  یلو  تسا ، هدمآ  نآ  زا  هک  تسا  یهار  نآ  هب  تشگزاب  يانعم  هب  هّدر  دادترا و  و  ({ 620) ْمُِکباقْعَأ

(621 «.) دور یم  راک  هب  ود  ره  رفک  ریغ  رفک و  رد  دادترا  دراد و 

دادترا دودح 

.لوسر ادخ و  راکنا  هفاضا  هب  تسا  رفک  دودح  نامه  دادترا ، دودح  هک  تسا  نآ  فورعم 

هک تسا  يزیچ  نید  يرورـض  زا  دوـصقم  .تسا و  دادـترا  بجوـم  زین  نید  تایرورـض  زا  یکی  راـکنا  دـنیوگ : یم  هیماـما  ياـهقف 
.دنک یمن  راکنا  ار  نآ  دنک  یم  یگدنز  یمالسا  عمتجم  رد  هک  یناملسم  چیه  هک  هدیسر  يا  هلحرم  هب  نید  رد  شتیئزج 

دـیحوت و راکنا  اب  مزالم  هک  یتروص  رد  رگم  دوش  یمن  رفک  بجوم  لقتـسم  روط  هب  نید  يرورـض  راـکنا  دـنیوگ : یم  یخرب  یلو 
رکنم صخـش  دنک  ادیپ  نیقی  هک  تسا  عرـش  مکاح  رب  هک  انعم  نیا  هب  مکاح ، هن  دبای  ققحت  رکنم  دزن  دیاب  همزالم  نیا  .ددرگ  توبن 

.تسا هتشاد  توبن  ای  دیحوت  لصا  راکنا  نید و  يرورض  راکنا  نیب  همزالم  هب  ملع  يرورض ،

نآرق رظنم  زا  دادترا 

هداد ار  ترخآ  ایند و  رد  يراوخ  كاندرد و  باذـع  هدـعو  ّدـترم  رب  هدرک و  دادـترا  هلأسم  هب  هراشا  یناوارف  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
هلأسم ثرا و  میسقت  و  شکالما ، زا  تیکلام  طوقـس  و  وا ، نز  ییادج  نتـشک و  زا  شتالیـصفت ؛ اب  ّدترم  مکح  هب  هراشا  یلو  تسا ،

: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدرکن  وا  هبوت 

َِکئلوُأَو ِهَرِخآـْلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح  َکـِئلوُأَف  ٌِرفاـک  َوُـهَو  ْتُمیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَـتْری  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  دـنوادخ   - 1
رد وا  هتشذگ   ] کین لامعا  مامت  دریمب ، رفک  لاح  رد  و  ددرگرب ، شنییآ  زا  هک  یسک  یلو  ( » 622 (؛  َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْصَأ 

« .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنخزود و  لها  نانآ  و  دور ، یم  داب  رب  ترخآ ، ایند و 

(623 (؛  َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحَیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َکَیلِإ  یِحوُأ  ْدََـقلَو  دـیامرف { : یم  زین  و   - 2
هب »
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« .دوب یهاوخ  ناراک  نایز  زا  هتبلا  دوش و  یم  هابت  تلامعا  مامت  يوش ، كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  نیشیپ  ناربمایپ  همه  وت و 

نآ هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنک  راکنا  هک  یـسک  و  ( » 624 (؛  َنیِرِـساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَـقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکی  ْنَمَو   - } 3
« .دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  رگید ، يارس  رد  و  ددرگ ، یم  هابت  وا  لامعا  دروایب ، نامیا 

رفاک نامیا  زا  دعب  هک  یناسک  ( » 625 (؛  َنوُّلاّضلا ُمُه  َِکئلوُأَو  ْمُُهَتبْوَت  َلَبُْقت  َْنل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   - } 4
هناتـسآ رد  ای  يراچان  يور  زا  هک   ] نانآ هبوت  هاـگ  چـیه  دـندیزرو ] رارـصا  هار  نیا  رد  و  ، ] دـندوزفا دوخ ] ] رفک رب  سپـس  و  دـندش ،

[.« ار هبوت  هار  مه  دنا و  هدرک  مگ  ار  ادخ  هار  مه  هک  ارچ   ] دنا یعقاو   ] ناهارمگ اه  نآ  و  دوش ، یمن  لوبق  دریگ ] یم  تروص  گرم 

َِکئلوُأ َنیِِملاّظلا *  َمْوَْقلا  يِدْهی  ُهَّللاَو ال  ُتانیَْبلا  ُمُهَءاجَو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَـشَو  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  ًامْوَق  ُهَّللا  يِدْهی  َفیَک   - } 5
هنوگچ ( » 626 (؛} ...َنوُرَْظنی ْمُه  الَو  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  َنیِعَمْجَأ *  ِساّنلاَو  ِهَِکئالَْملاَو  ِهَّللا  َهَنَْعل  ْمِهیَلَع  َّنَأ  ْمُهُؤازَج 

رفاک اه ، نآ  يارب  نشور  ياه  هناشن  ندمآ  لوسر و  تیناقح  هب  یهاوگ  نامیا و  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  تیادـه  ار  یتیعمج  دـنوادخ 
مدرم ناگتشرف و  دنوادخ و  درط ] و   ] نعل هک  تسا  نیا  اه ، نآ  رفیک  .درک  دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتـس  تیعمج  ادخ ، و  دندش !؟
یمن هداد  تلهم  اه  نآ  هب  و  دـبای ، یمن  فیفخت  ناشتازاجم  دـننام ، یم  نیرفن  درط و  و   ] نعل نیا  رد  هراومه  تساه ، نآ  رب  یگمه 

« .دوش

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  دادترا 

: تسا هدش  هراشا  ّدترم  مکح  هب  هدرتسگ  روط  هب  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 

هب دیوگ : یم  رفعج  نب  یلع   - 1
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شمکح دوـش ، یم  ّدـترم  سپـس  هدروآ و  مالـسا  ینارـصن  یـصخش  مدرک : ضرع  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  رفعج  نـب  یــسوم  مردارب 
[ دنرادن يراک  وا  هب   ] تشگزاب مالـسا  هب  رگا  دنهد ، یم  هبوت  ار  وا  ( » 627 (؛» لتق ّالا  عجر و  ناف  باتتسی  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟

« .دش دهاوخ  هتشک  هنرگو 

؛» ...حابم همدف  هبّذک  هتّوبن و  ًالسرم  ًایبن  دحج  نم  و  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  ملـسم  نب  دمحم   - 2
« .تسا حابم  شنوخ  دنک  بیذکت  ار  وا  دوش و  یلسرم  یبن  تّوبن  رکنم  سک  ره  و  ( » 628)

هماع تایاور  رد  دادترا 

: تسا هدش  فلتخم  قرط  هب  دادترا  هلأسم  هب  يا  هراشا  زین  تنس  لها  تایاور  رد 

اه نآ  هتفریذـپ و  ار  یخرب  هبوت  هک  نیا  ثیح  زا  دراد ، نیّدـترم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درکلمع  هب  هراشا  تایاور  یخرب  فلا )
.تسا هدناسر  لتق  هب  ار  رگید  یخرب  هدرک و  وفع  ار 

.دراد هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان  زا  دادترا  تّمذم  رب  تلالد  هک  یتایاور  ب )

.دراد ّدترم  مکح  هب  هراشا  قلطم  روط  هب  هک  یتایاور  ج )

.تسا هداد  لیصفت  درم  نز و  نیب  ار  ّدترم  مکح  هک  یتایاور  د )

.دراد هباحص  لاوقا  هریس و  هب  هراشا  زین  یتایاور  ه )

: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

قلخ نیرت  ضوغبم  زا  ( » 629 (؛» رفک ّمث  نمآ  نمل  یلاـعت  هَّللا  یلا  قلخلا  ضغبا  نم  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر   - 1
« .تسا هدش  رفاک  سپس  هدروآ و  نامیا  هک  تسا  یسک  لاعتم  دنوادخ  دزن 

وا .سفن  ریغب  ًاسفن  لتق  لجر  وا  .مجرف  نصحم ، وه  ینز و  لجر  ثالث : يدـحا  یف  ّالا  ملـسم  يرما ء  مد  ّلـحیال  : » دومرف زین  و   - 2
يدرم تسین : زیاج  دروم  هس  رد  رگم  ناملسم  نوخ  نتخیر  ( » 630 (؛» همالسا دعب  ّدترا  لجر 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دعب  هک  يدرم  ای  .تسا  هتـشک  تهج  نودـب  ار  یـسک  هک  يدرم  ای  .دوش  مجر  دـیاب  هک  تسا  نصحم  هک  یلاح  رد  هدرک  انز  هک 
« .تسا هتشگ  زاب  رفک  هب  شمالسا 

« .دیشکب ار  وا  دوش  جراخ  دوخ  نید  زا  سک  ره  ( » 631 (؛» هولتقاف هنید  نع  ّدترا  نم  : » دومرف زین  و   - 3

ار وا  درک  لیدـبت  ار  دوـخ  نید  سک  ره  ( » 632 (؛» همالـسا دـعب  رَفَک  دـبع  هبوت  هَّللا  لبقیال  هولتقاف ، هنید  لّدـب  نم  : » دومرف زین  و   - 4
« .دریذپ یمن  دوش  رفاک  شمالسا  زا  دعب  هک  ار  يا  هدنب  هبوت  دنوادخ  .دیشکب 

نع تّدـترا  هأرما  امیا  .هقنع و  برـضاف  بتی  مل  نا  هنم و  لـبقاف  باـت  ناـف  هُعداـف  مالـسالا  نع  ّدـترا  لـجر  اـمیا  : » دومرف زین  و   - 5
، نک توعد  مالسا  هب  ار  وا  تسا  هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  يدرم  ره  ( » 633 (؛» اهبتتساف تبا  نا  اهنم و  لبقاف  تبات  ناف  اهُعداف  مالـسالا 

درک هبوت  رگا  نک ، توعد  مالـسا  هب  ار  وا  دش  جراخ  مالـسا  زا  هک  ینز  ره  .نزب و  ار  وا  ندرگ  هنرگو  امن  لوبق  وا  زا  درک  هبوت  رگا 
« .امن هبوت  بلط  وا  زا  زاب  درک  ابا  رگا  ریذپب و  وا  زا 

هبوت هب  ار  وا  رکبوبا  تشگزاب ، رفک  هب  شندرک  رایتخا  مالسا  زا  دعب  هنرق  ما  مان  هب  ینز  : » دیوگ یم  یخونت  زیزعلادبع  نب  دیعس   - 6
(634 «.) دیناسر لتق  هب  ار  وا  ات  درکن  لوبق  وا  یلو  داد ، روتسد 

یم ار  وا  نتفریذپن ، تروص  رد  درک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  ّدـترم  راب  هس  نافع ، نب  نامثع  : » دـیوگ یم  یـسوم  نب  نامیلـس   - 7
(635 «.) تشک

ّدترم ماسقا 

يرطف و یکی  تسا : هدرک  هراشا  نآ  زا  مسق  ود  هب  هدروآ  ّدترم  يارب  هک  یمیسقت  قباطم  تایاور ، رد 
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.یّلم يرگید 

: دومرف ترـضح  تسیچ ؟ شمکح  هدـش  یحیـسم  هک  یناملـسم  زا  درک  لاؤـس  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع 
زا سپس  هدروآ و  مالسا  هک  یحیسم  یصخش  هرابرد  درک : لاؤس  زاب  .دنهد » یمن  هبوت  ار  وا  دوش و  یم  هتشک  « ؛» باتتـسیال لتقی و  »

نیا ریغ  رد  و  دینک ] اهر  ار  وا   ] تشگرب رگا  دوش ، یم  هداد  هبوت  « ؛» لتق ّالا  عجر و  ناف  باتتسی  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هتشگرب  نآ 
(636 «) .دوش هتشک  دیاب  تروص 

رتدیدش هدش ، گرزب  یمالـسا  هداوناخ  رد  هدوب و  ناملـسم  ادـتبا  زا  هک  يرطف  ّدـترم  مکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تیاور  نیا  زا 
.تسا

رب هک  تسا  یـسک  يرطف  ّدترم  یّلم ، يرطف و  تسا : مسق  ود  رب  ّدـترم  هک  تسا  نآ  باحـصا  نیب  روهـشم  : » دـیوگ یم  یناث  دـیهش 
(637 «.) دشاب هدش  دقعنم  شردام  ردپ و  زا  یکی  مالسا  لاح  رد  وا  هفطن  هک  نیا  هب  تسا ، هدش  جراخ  نآ  زا  هدش و  دلوتم  مالسا 

يرطف ّدترم  زا  فیرعت  هس 

يرطف ّدترم  زا  فیرعت  هس 

: دراد دوجو  فلتخم  هاگدید  هس  دوش  یم  قالطا  یسک  هچ  رب  ناونع  نیا  هک  نیا  يرطف و  ّدترم  دروم  رد 

هفطن داقعنا  ماگنه  نیدلاو  زا  یکی  مالسا   - 1

.دنـشاب ناملـسم  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیدـلاو  درف ، هفطن  داقعنا  ماـگنه  هک  تسا  نیا  يرطف  ّدـترم  زا  دوصقم  دـندقتعم  اـهقف  زا  یخرب 
، یناث دیهـش  دننام  انبم ، نیا  نارادفرط  .دوش  یم  لتق  هب  موکحم  یطرـش  چیه  یب  هدوب و  يرطف  ّدترم  دوش  ّدترم  رگا  يدـنزرف  نینچ 

یلع دلو   » و مالـسالا » یلع  دـلو   » نوچ يریباعت  اه  نآ  رد  هک  دـنا  هدرک  دانتـسا  یتایاور  رهاوظ  هب  ( 639 ،) رهاوج بحاص  و  ( 638)
.تسا هدمآ  هرطفلا »

دّلوت ماگنه  نیدلاو  زا  یکی  مالسا   - 2

، درف دلوت  ماگنه  هک  تسا  نیا  يرطف  ّدترم  رد  يرطف  زا  دوصقم  هک  دندقتعم  هدرک و  دوخ  رهاظ  رب  لمح  ار  تایاور  مود ، هاگدـید 
(641) يریازج ققحم  و  ( 640) یّلح همالع  .دنوش  جراخ  مالـسا  زا  دلوت  زا  دعب  دنچ  ره  دنـشاب ، ناملـسم  اه  نآ  زا  یکی  ای  نیدـلاو 

.دنتسه لوق  نیا  اب  قفاوم 

غولب نارود  رد  مالسا  كرد   - 3

ًاثودـح و نانآ  مالـسا  هدـمآ -  تایاور  رد  هک  دـلوت -  ماگنه  رد  نیدـلاو  مالـسا  زا  دوصقم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يرگید  هاگدـید 
اب زین  دـنزرف  هدرک و  تیبرت  یمالـسا  یطیحم  رد  ار  وا  هدـنام و  یقاب  دوخ  مالـسا  هب  دـنزرف  نیدـلاو  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ًارارمتـسا 

، تسا مالسا  نتفریذپ  يارب  بسانم  رتسب  تاغیلبت و  اب  مزالم  هک  یمالـسا  هعماج  نینچمه  نانآ و  زا  یکی  ای  نیدلاو  مالـسا  هدهاشم 
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يرطف دادترا  فصو  دریگ  شیپ  ار  دادترا  هار  نآ  زا  دعب  رگا  لاح  .دـنیزگرب  ار  مالـسا  سدـقم  نییآ  دوخ  غولب  دـشر و  نارود  رد 
.دـنیآ یم  رامـش  هب  هاگدـید  نیا  ناقفاوم  زا  ( 644) یلیبدرا قـقحم  و  ( 643) يدنه لضاف  (، 642) دیعـس نب  ییحی  .دـبای  یم  ققحت 

.تسا هتفرگن  رارق  اهقف  هجوت  دروم  نادنچ  قوف  هاگدید 

هک هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یطاباس  رامع  ربتعم  ثیدـح  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یخرب  رهاظ  زا  موس  فیرعت 
نیب یناملــسم  ره  ( » 645 (؛» ...حاـبم همد  ّناـف  هبّذـک  هتوبن و  ًادّـمحم  دـجح  مالـسالا و  نع  دـترا  نیملـسم  نیب  ملـسم  ّلـک  : » دوـمرف

« .تسا حابم  وا  نوخ  انامه  دنک ، بیذکت  ار  وا  راکنا و  ار  دّمحم  توبن  هتشگزاب و  مالسا  زا  هک  ناناملسم 

؛ دنـشاب یمالـسا  هعماج  ناناملـسم و  نایم  رد  هک  هدیدرگ  رکذ  یناملـسم  دادترا  عوضوم  هدشن و  دـّلوت  هب  يا  هراشا  تیاور  نیا  رد 
تاغیلبت زا  ّرثأتم  ینعی 
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.دوش ّدترم  سپس  دشاب و  هدنارذگ  نییآ  نآ  هب  ار  دوخ  رمع  زا  يا  هرود  هدوب و  یمالسا 

رد .دراذگب  رانک  ار  نید  سپـس  دریذپب ، ار  نید  هناقّقحم  یـسک  هک  تسا  نآ  دادترا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  یلمآ  يداوج  داتـسا 
؛ تسا صّحفتم  ّكاش  ًاعقاو  یـسک  رگا  .دـشاب  هتفریذـپ  یقطنم  ناهرب  اب  ار  نید  نیا ، زا  شیپ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  کـی  دادـترا 

تفرعم مالـسا  هن  تسا  یتخانـش  ناور  مالـسا  هـک  هدرک ، لوـبق  ار  یمالـسا  یلو  هدـش  تـیبرت  ناملـسم  هداوناـخ  رد  دـنچ  ره  ینعی 
تفایرد ّهلأتم  میکح  زا  هن  دینـش و  موصعم  زا  هن  دش ، ناملـسم  مه  وا  دنتـسه ، ناملـسم  شردام  ردپ و  دید  یقطنم ؛ نیقی  یتخانش و 

یقاب دوخ  نامیا  هب  رگا  یصخش  نینچ  .یقطنم  نیقی  هن  تسا  یناور  نیقی  دشاب  هتـشاد  نیقی  مه  رگا  هک  دراد  یثوروم  مالـسا  .درک 
رب دادترا  ماکحا  دنوادخ  هک  تسین  مولعم  درک ، کش  رگا  اّما  .دریذپب  ار  وا  نید  هتشاذگ و  ّتنم  لاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم  دنامب 

نیا اب  دراد ، یتخانـش  تفرعم  نیقی  هک  یـسک  ینعی  دادترا  نیاربانب ، .دوشب  نآ  لماش  دادترا  فیرعت  هک  تسین  مولعم  دـنک ، راب  نآ 
(646 «.) دیامن يرازیب  مالعا  نآ  زا  دریگب و  يزاب  ار  نید  لاح 

دادترا ماکحا 

دادترا ماکحا 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دنا  هدرک  جاتنتسا  تنس ) باتک و   ) ینید نوتم  زا  یفلتخم  ماکحا  ّدترم  يارب  ناهیقف 

لتق  - 1

هتکن .دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  ینس  هعیـش و  ياهقف  نآ ، طیارـش  ققحت  اب  هک  تسا  لتق  مکح  ّدترم ، مکح  نیرت  مهم  نیرت و  ساّسح 
مئاد سبح  هب  هکلب  دوـش ، یمن  هتـشک  هجو  چـیه  هب  ّدـترم  نز  دراد و  درم  ّدـترم  هب  صاـصتخا  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  رکذ  ناـیاش 
هبوت مدـع  هب  طونم  یّلم  ّدـترم  رد  لـتق  مکح  يارجا  نینچمه  .دوش  یم  هتفریذـپ  شا  هبوت  هبوت ، تروـص  رد  و  ددرگ ، یم  موـکحم 

.تسوا

حاکن دقع  خاسفنا   - 2

.دوش یم  مارح  نآ  همادا  دور و  یم  نیب  زا  ییوشانز  دقع  تیعورشم  ناملسم ، دادترا  اب 

لاوما میسقت   - 3

ّدترم هب  مکح  نیا  صاـصتخا  هجوت ، لـباق  هتکن  نکل  .تسوا  یعرـش  هثرو  نیب  رد  يو  لاوـما  میـسقت  ّدـترم ، ماـکحا  زا  رگید  یکی 
.تسا یّلم  ّدترم  لاوما  میسقت  مدع  يرطف و 

.دوش یم  هدنادرگرب  وا  هب  مالسا  هب  تشگزاب  تروص  رد  هدش و  فیقوت  يو  لاوما  یّلم  ّدترم  رد 

ّدترم مکح  دروم  رد  اه  هاگدید 

ّدترم مکح  دروم  رد  اه  هاگدید 
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.میزادرپ یم  ّدترم  لتق  مکح  دروم  رد  اهقف  یبایزرا  لیلحت و  هب  اجنیا  رد 

( هبوت نودب  ای  هبوت  اب   ) ّدترم قلطم  لتق   - 1

تروص لماش  هدوب و  مومع  تروص  هب  لتق  ینعی  يرطف ؛ ّدـترم  مکح  هک  دـنرواب  نیا  رب  هک  تسا  اـهقف  رثکا  هب  ّقلعتم  تفاـیهر  نیا 
.درادن يو  لتق  مکح  رد  يرثا  چیه  ّدترم  هبوت  هک  انعم  نیا  هب  دوش ، یم  هبوت  مدع  هبوت و 

بئاتریغ بئات و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 2

ترخآ رد  شا  هبوت  اـهنت  هن  هبوت ، تروص  رد  تسا و  هبوـت  مدـع  هب  طوـنم  يرطف ، ّدـترم  لـتق  مکح  هک  تسا  یعدـم  هاگدـید  نیا 
.دوش یم  هتشادرب  وا  زا  لتق  مکح  هدش و  هتفریذپ  زین  ایند  نیا  رد  هکلب  دوش ، یم  هتفریذپ 

ره رد  ایآ  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  .دوش  یم  میسقت  يرورض  رکنم  ّدترم  نید و  زا  ّدترم  مسق  ود  هب  ّدترم  دش  هراشا  هک  روط  نامه 
؟ دوش یم  هتفریذپ  هبوت  دروم  ود 

یفورعم نامدقتم  زا  ق.ه ) يافوتم 382   ) یفاکسا .دنتسه  يرطف  ّدترم  هبوت  اب  لتق  مکح  عفر  هب  لئاق  رّخأتم  مدقتم و  ياهقف  زا  یخرب 
هتـشک هنرگو  دنرادن  يراک  وا  هب  درک  هبوت  رگا  دراد ، مسق  کی  دادترا  هک  تسا  دقتعم  هدرک و  يرادبناج  هاگدید  نیا  زا  هک  تسا 

(648) .دراد یفاکسا  هیرظن  هب  لیامت  یناث  دیهش  هک  تسا  دقتعم  رهاوج  بحاص  ( 647) .دوش یم 

.تسا رادروخرب  نید  رکنم  هبوت  هب  تبسن  يرتشیب  ناقفاوم  زا  نید ، يرورض  رکنم  هبوت  نتفریذپ  هاگدید 

نید يرورض  هب  لهاج  ملاع و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 3

هاگآ ملاع و  يرورض ، رکنم  هچ  دننک ؛ یم  ریسفت  دادترا  رفک و  ققحت  يارب  لقتسم  ببـس  عوضوم و  ار  نید  يرورـض  راکنا  یخرب 
رب دننک و  یم  ریسفت  عراش  نید و  راکنا  لوط  رد  ار  يرورض  راکنا  لصا  رگید ، یخرب  .دشاب  لهاج  نادب  ای  دشاب  ندوب  يرورض  هب 

لـصا راکنا  هب  نآ  تشگرب  لیلد  هب  يرورـض  راکنا  اب  دادترا  رفک و  لوصح  هک  دـنراد  دـیکأت  هکلب  دنتـسین  دـقتعم  نآ  تیعوضوم 
، تسا نید  لصا  راکنا  بیذـکت و  نآ  دروآ  هر  دـشاب ، ندوب  يرورـض  هب  ملع  اب  مأوت  راکنا  رگا  ساسا ، نیا  رب  .تسا  عراـش  نید و 

ار دادترا  رفک و  نآ  زا  ناوت  یمن  دوش ، یمن  یهتنم  نید  راکنا  هب  نوچ  دشاب  یهاگآ  ملع و  نودب  رگا  اّما 
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.درک جاتنتسا 

.دنک یم  ریـسفت  ملع  دیق  نودب  نید  تایرورـض  دـحج  هب  ار  دادـترا  تاساجن ، باب  رد  لوا  دیهـش  .دراد  ینارادـفرط  تئارق  ود  ره 
لهاج صخش  نکل  تسا ، هدرک  عامجا  ياعدا  نآ  يارب  سکعلاب ، یهلا و  مارح  لیلحت  هب  دادترا  فیرعت  زا  دعب  یّلح  همالع  ( 649)

(650) .دناد یم  هباتتسا  ار  يو  قح  رد  نیتسخن  مکح  دنک و  یم  انثتسا  نآ  زا  ار  راد  ههبش  و 

هجوـت و ار  نید  يرورـض  رکنم  دادـترا  ( 654) رهاوج بحاـص  و  ( 653) يدـنه لضاف  ( 652 ،) یلیبدرا سدـقم  (، 651) یّلح ققحم 
.دنا هدرک  طرش  يرورض  دیق  هب  تافتلا 

ینلع ریغ  ینلع و  دادترا  نیب  لیصفت   - 4

یمن هتخادرپن ، مالسا  راکنا  هب  ًاصخش  وا  هک  یمادام  تسا ، رکنم  درف  ینطاب  هدیقع  رازبا  رب  دادترا  مکح  فقوت  هب  لئاق  هاگدید  نیا 
.مینک ادیپ  ملع  وا  ینطاب  هدیقع  هب  رگید  ياه  هار  زا  ام  رگا  یتح  .تخاس  يراج  وا  رب  ار  دادترا  مکح  ناوت 

(655) .درک راهظتسا  دادترا  زا  ناشیا  فیرعت  زا  ار  قوف  هاگدید  ناوت  یم  هک  تسا  ییاهقف  زا  یبلح  حالصلاوبا 

(656 (؛» هب معن  امب  دحجلا  هلوسرب و  یلاعت و  هَّللاب  رفکلا  رهظی  نا  وه  دادترالا  : » دیوگ یم  یضترم  دیـس  نادرگاش  زا  یتشد » رهـص  »
« .دیامن راکنا  هداد  وا  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  هدرک و  شلوسر  ادخ و  هب  رفک  راهظا  یصخش  هک  تسا  نآ  دادترا  »

يداقتعا يدانع و  دادترا  نیب  لیصفت   - 5

: دنک یم  میسقت  مسق  ود  هب  وا  هزیگنا  هب  هجوت  اب  ار  ّدترم  هاگدید  نیا 

.تسا لتق  قحتسم  يّدترم  نینچ  .تسا  ربمایپ  ای  مالسا  اب  تجاجل  دانع و  شدادترا  زا  ضرغ  هک  دناعم ، ّدترم  فلا )

ملع حالطـصا  هب  صقان و  قیقحت  ای  لهج و  ههبـش ، کش ، لوصحم  شدادترا  هکلب  تسین ، دانع  يو  فده  هک  يداقتعا ، ّدـترم  ب )
.تسین لتق  يّدترم  نینچ  مکح  .تسا  باوصان  يرهاظ و 

يداقتعا و هن  هاگتـساخ  أشنم و  هک  هدوب  لوا  مسق  زا  داتفا  یم  قافتا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ییاهدادـترا  رثکا  اـی  ماـمت  دوش  یم  هتفگ 
هب ًافرص  یهورگ و  اهدادترا  نیا  زا  رگید  یخرب  و  تسا ، هتـشاد  یبلط  هاج  يدام و  عفانم  ظفح  تجاجل و  دانع و  هکلب  يرکف  ههبش 

(657) .هملیسم توعد  شریذپ  رد  هفینح  ونب  هلیبق  دادترا  دننام  تسا ؛ هدوب  دوخ  هلیبق  سیئر  زا  تیعبت  لیلد 

ار اهقف  زا  یخرب  .تسا  فرصنم  راد  ههبـش  يداقتعا و  ّدترم  زا  مالـسا ، ردص  رد  دادترا  صوصن  رثکا  هک  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا 
؛ درمشرب قوف  هاگدید  ناقفاوم  زا  ناوت  یم 
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زا .تسا  نآ  زا  تایاور  فارصنا  فیلکت و  حبق  لهج ، کش و  تروص  رد  نید  يرورض  رکنم  ریفکت  مدع  رد  نانآ  كالم  هک  ارچ 
شیپ يدنه  لضاف  و  لوا ، دیهش  یّلح ، همالع  يارآ  هک  دنتسه ، ّدترم  مکح  عفر  هب  لئاق  ههبـش  دوجو  تروص  رد  نانآ  رثکا  ور  نیا 

.تشذگ رت 

براحم ریغ  براحم و  ّدترم  نیب  لیصفت   - 6

: درک میسقت  مسق  ود  هب  ار  ّدترم  ناوت  یم  دانع »  » يانعم رد  لّمأت  اب 

دوجو اب  اّما  تسا ، هدیزگرب  ار  یّصاخ  نییآ  ای  درب  یم  رـس  هب  کش  لاح  رد  هتـشگرب و  مالـسا  زا  دانع  فرـص  هب  هک  يّدترم  فلا )
یگدنز هب  دنز و  یمن  مالسا  فیعـضت  دوخ و  لطاب  راکفا  جیورت  رـشن و  دننام  یگنهرف ؛ ای  هناّحلـسم  مادقا  هنوگ  چیه  هب  تسد  نیا 

.تسا لوغشم  شدانع  عضوم  ظفح  اب  دوخ  یصخش 

دیآ یمرب  ناناملسم  ینید  ياهرواب  فیعضت  ددصرد  دنز و  یم  مالسا  هیلع  رب  هئطوت  عاونا  هب  تسد  دانع ، رب  هوالع  هک  يّدترم  ب )
.دنز یم  مالسا  هیلع  رب  هناّحلسم  مادقا  هب  تسد  ای  دنک  یم  غیلبت  یمالسا  هعماج  رد  ار  دوخ  یفارحنا  راکفا  و 

تروص هب  تایاور  میتسین و  یلیـصفت  نینچ  دهاش  ام  تایاور ، رد  صحف  اب  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  هاگدـید  نیا  لیلحت  رد 
.دوش یم  دناعم  ّدترم  لماش  قلطم 

نید فافختسا  هب  دادترا  دییقت   - 7

هک تسا  يّدترم  دوصقم  هکلب  تسین ، ّدترم  نیشیپ  ماسقا  دوش ، یم  لتق  مکح  لومـشم  هک  يّدترم  زا  دوصقم  هک  نیا  رگید  لامتحا 
هب ّدترم  تایاور  فارـصنا  ياعدا  .دشاب  دوخ  دادـترا  طسوت  هب  نآ  ياه  هزومآ  نید و  فافختـسا  ماقم  رد  رفک ، دادـترا و  رب  هوالع 

.دشاب هتشاد  تدعاسم  دییقت  نیا  اب  تایاور  رهاوظ  رگا  دسر ، یمن  رظن  هب  دیعب  فافختسا  دیق  هب  دیقم  دناعم 

ّدترم طورش 

: دوش وا  دادترا  هب  مکح  ات  تسا  مزال  طرش  راهچ  ّدترم  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  اهقف  تاملک  لالخ  زا 

یبص و  ( » 658 (؛» غلبی یّتح  ملقلا  هیلع  يرجیال  یبصلا  ّنا  و  : » دومرف ماما  اذـل  تسین ، غلاب  ریغ  یبص  راکنا  هب  يرابتعا  اذـل  غولب :  - 1
« .دوش غلاب  ات  تسین  وا  رب  هذخاؤم  فیلکت و  ملق 

.تسین شا  یتسم  لاح  رد  تسم  ناسنا  زین  شنونج و  لاح  رد  نونجم  راکنا  هب  يرابتعا  اذل  لقع :  - 2

؛» ایندلا یف  لوقعلا  نم  مهاتآام  ردق  یلع  همیقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هَّللا  ّقادی  اّمنا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
« .درک دهاوخ  باسح  هداد  لقع  اه  نآ  هب  ایند  رد  هچنآ  رادقم  هب  باسح  رما  رد  تمایق  زور  رد  شناگدنب  اب  دنوادخ  انامه  ( » 659)

فرطرب وا  زا  دح  دیامن  ار  يرما  نینچ  ياعدا  رگا  یتح  .تسین و  ّدترم  دنک  قطن  رفک  هب  هارکا  لاح  رد  یـسک  رگا  اذـل  رایتخا :  - 3
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(660) .ددرگ یم 

نامیا زا  دـعب  هک  یناسک  ( » 661 (؛  ِنامیِْإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  َّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسا نامیااب  مارآ و  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دنا  هدش  عقاو  راشف  تحت  هک  اه  نآ  زج  هب  دنوش ، رفاک 

هتشاد دصق  شمالک  رد  يرورض  رکنم  هک  دنادب  یضاق  هک  نیا  يانعم  هب  دصق :  - 4
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.تسین شوهیب  درف  ای  وهس  لها  ای  لفاغ  ای  باوخ  ناسنا  مالک  هب  يرابتعا  اذل  تسا ،

هارکا و لاح  رد  ای  هتفگ  ینخس  نونج  لاح  رد  هک  دوش  هداد  لامتحا  هک  نیا  لثم  دشاب ؛ راک  رد  يا  ههبـش  رگا  اذل  ههبـش : دوبن   - 5
دهاوخ عفد  تاهبـش  اب  دودح  « ؛» تاهبـشلاب دودحلا  ءردت  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  اریز  درادـن ؛ ار  ّدـترم  مکح  هدوب ، دـصق  نودـب 

« .دش

؟ دوش یم  هتشک  ّدترم  ارچ 

زج ار  نآ  اریز  میتسین ؛ مکح  نیا  همات  تلع  لاـبند  هب  اـم  هک  مینک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ّدـترم  ندـش  هتـشک  تمکح  رکذ  زا  لـبق 
هب سدقم  عراش  رگم  تسا ، رصاق  شداعبا  مامت  اب  ماکحا  یعقاو  تلع  هب  ندیسر  زا  رـشب  لقع  دناد و  یمن  رگید  یـسک  قلطم  قلاخ 

.دشاب هدرک  هراشا  نآ 

اه نآ  زا  یکی  هک  دراد  یحلاصم  اه و  تمکح  تسا  هدرکن  ماکحا  همه  یعقاو  همات و  تلع  هب  حیرـصت  دـنوادخ  ارچ  هک  نیا  اـّما  و 
عوضوم زامن  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  ناحتما  نآ  طـسوت  هب  ناـسنا  هک  يرما  تسا ؛ یلوم  تاروتـسد  ربارب  رد  ناـسنا  ندوب  میلـست 

.تسا يرگید  ّلقتسم  عوضوم  زین  زامن  رما  ربارب  رد  میلست  تسا ، یلقتسم 

َتیَـضَق اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجی  َُّمث ال  ْمُهَنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَحی  یّتَح  َنُونِمْؤی  َّکِبَرَو ال  الَف  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
يرواد هب  ار  وت  دوخ ، تافالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دوب ، دنهاوخن  نمؤم  اه  نآ  هک  دـنگوس  تراگدرورپ  هب  ( » 662 (؛} ًامِیلْسَت ِلَسیَو  اوُمّ

« .دنشاب میلست  ًالماک  و  دننکن ، یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد  وت ، يرواد  زا  سپس  و  دنبلط ،

ناوت یمن  اذل  و  دنک ، یم  كرد  ار  روما  تایلک  اهنت  تسا و  زجاع  تایئزج  كاردا  زا  ناسنا  لقع  هک  نیا  تسه  هک  يرگید  تهج 
.دیسر ماکحا  یعقاو  للع  هب 

تسا حرطم  اجنیا  رد  هک  یموس  هتکن 
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عالّطا مدـع  تلع  هب  ناسنا  هک  تسا  یعامتجا  لئاسم  تعیبط و  ملاع  اب  ناسنا  طابترا  یحور و  لـماکت  يارب  یهلا  فیلاـکت  هک  نیا 
.دسر یمن  زین  اه  نآ  همات  ّتلع  هب  روما  نیا  زا 

مالسا رد  يدازآ 

فالتخا نآ  موهفم  یلو  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  نآ  حیحـص  يانعم  موهفم و  هب  يدازآ 
ای دبع  ناسنا  مدرم ! يا  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .دراد  هدرک  هدارا  نآ  زا  یبرغ  یـسارکومد  هچنآ  اب  یـساسا 

(663 «.) ...دندازآ مدرم  مامت  انامه  تسا و  هدشن  هدیرفآ  زینک 

هک لیلد  نادب  ناسنا  هک  دنک  یم  دـیکأت  مالـسا  ( 664 «.) تسا هدـیرفآ  دازآ  ار  وت  دـنوادخ  هک  اریز  شابم ؛ ریغ  هدـنب  : » دومرف زین  و 
اوق و ریاس  بضغ و  توهش و  ریـسا  هدنب و  دیابن  نینچمه  .دورب  نارگ  هطلـس  تراسا  قوی  ریز  دشاب و  يرگید  هدنب  دیابن  تسا  دازآ 

دنوادخ تموکح  هطلس و  زا  ار  دوخ  شندوب ، دازآ  لیلد  هب  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدب  مالـسا  رد  يدازآ  .دشاب  دوخ  هلیذر  تافص 
.دنک ینکش  نوناق  يزیرگ و  نوناق  دنیبب و  زاین  یب  هدرک و  جراخ  نالوسر  و 

هدرک لمع  نآ  اب  ّداضت  رد  ای  هتـشادن  یهجوت  نادب  زگره  یبرغ  گنهرف  هک  دنک  یم  رکف  یقیاقح  هب  دوخ  يدازآ  دروم  رد  مالـسا 
هب دـیوگ : یم  رگا  .تسوا  حور  يدازآ  تیّرح و  تمارک و  ظفح  ددـصرد  دـناد و  یم  وا  حور  رد  ار  ناـسنا  تقیقح  مالـسا  .تسا 

نتشادن تیلوئسم  لصا  رب  برغ  رد  يدازآ  .تسا  ناسنا  تیصخش  تمارک و  ظفح  تهج  هب  نکن ، میظعت  ار  وا  یـسک ، لاوما  رطاخ 
.تسا هدش  هداهن  انب  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  تیدوبع  تیلوئسم و  ساسحا  ساسا  رب  مالسا  رد  یلو  تسا ، هدش  يراذگ  هیاپ 

هدیقع عرف  یقالخا  ياه  شزرا 

يا هیرظن  رارقتـسا  طابترا و  رب  حالطـصا  رد  تسا ، رگیدکی  هب  زیچ  ود  طابترا  نتـسب و  ماکحا و  يانعم  هب  دقع »  » هدام زا  هک  هدیقع 
تاقیدصت دیاقع و  .دوش  یم  قالطا  ناسنا  نهذ  رد  صاخ 
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.دـنزاسب ار  وا  یعقاو  تقیقح  ینطاب و  تئیه  هدرک و  میـسرت  ار  وا  هلکاش  ناـسنا و  تیـصخش  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  يروما  ناـسنا 
عقاو اب  قباطم  حیحـص و  ناسنا  هدیقع  رگا  .دنک  یم  میـسرت  ار  وا  یناگدنز  تیعقوم  دراد و  یماو  لمع  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هدیقع 

هدیقع هدوب و  لطاب  رب  وا  یناگدنز  شور  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  دهاوخ  حیحـص  زین  ناسنا  یگدـنز  تایح و  هار  شور و  دـشاب 
.دیشک دهاوخ  نارسخ  هب  ار  ناسنا  دساف ،

قطنم رد  هدیقع  یّلک  روط  هب  .تسا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  هدیقع  هب  تبسن  ار  يا  هداعلا  قوف  تیمها  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
(665 (؛  ُهُعَفْری ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلاَو  ُبیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصی  ِهَیلِإ  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  اذل  .تسا  لامعا  شجنس  یساسا  رایعم  مالـسا 

« .درب یم  الاب  ار  حلاص  لمع  و  دنک ، یم  دوعص  وا  يوس  هب  هزیکاپ ، نانخس  »

درب یم  الاب  اه  نآ  هب  ناعذا  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  قح  رب  تاداقتعا  بیطلا ) ملک   ) زا دوصقم  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
لمع ینعی  دنک  یم  قیدصت  ار  نآ  لمع  دشاب  قح  رب  نامیا  داقتعا و  رگا  ...دنک .  یم  انب  تاداقتعا  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  درکلمع  و 

داقتعا دوش  رارکت  لـمع  رادـقم  ره  .دوش و  یمن  ادـج  نآ  زا  تسا و  ملع  راـثآ  عورف و  زا  لـمع ، اریز  دوش ؛ یم  رداـص  نآ  قبط  رب 
(666 «.) ...دوش یم  رادروخرب  يرتشیب  يالج  زا  رت و  خسار 

یمن عفن  ار  ناسنا  یلمع  راـکنا ، کـش و  دوجو  اـب  زگره  ( » 667 (؛» لمع دوحجلا  کشلا و  عم  عفنیال  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
« .دناسر

.تسا هدننک  لمع  هدیقع  تحص  هب  طونم  ناسنا ، لماکت  رد  نآ  تیعقوم  هدیاف و  لمع و  تحص  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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« .تسین يریخ  تسا  عرو  نیقی و  نودب  هک  یلمع  رد  زگره  ( » 668 (؛» عرولا نیقیلا و  عم  ّالا  لمع  یف  ریخال  »

هدیقع رایتخا  يدازآ 

ناوت یمن  اذل  و  تسین ، نارگید  ای  وا  هدارا  کلمت  رد  ناسنا  دیاقع  اریز  دشاب ؛ دازآ  هدیقع  رایتخا  رد  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  لقع 
.درک رابجا  يا  هدیقع  رب  ار  ناسنا 

یلمع دوـش  یم  دـقعنم  ناـسنا  نهذ  رد  هک  یقیدـصت  كاردا  لوـصح  ياـنعم  هب  هدـیقع  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
زا هدـیقع  مزاول  هب  مازتلا  دـنک  یم  هحاـبا  اـی  عنم  لوبق  هچنآ  يرآ ، دریگ ؛ رارق  ...اـی  زاوج  اـی  عنم  ّقلعتم  اـت  تسین  وا  يارب  يراـیتخا 
رب لمع  مدرم و  نیب  جیار  هدیقع  ندرک  دساف  و  نآ ، نتشون  نآ و  هب  مدرم  ندرک  عناق  هدیقع و  هب  توعد  دننامه  تسا  ناسنا  لامعا 

ار یـصخش  هدیقع  تروص  کی  رد  دناوت  یم  ناسنا  ( 669  .«) ...دـنک یم  زاوج  عنم و  لوبق  هک  تسا  يروما  اه  نیا  اه ، نآ  فـالخ 
.دیامن هشقانم  هدیقع ، تامدقم  قدص  رد  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هدیقع  أشنم  رد  رییغت  نآ  دهد و  رییغت 

ُدْشُّرلا َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  دیامرف { : یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنک  یم  قیدصت  تحارص  هب  ار  عوضوم  نیا  مالسا 
«. ...تسا هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز ] ، ] تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  ( » 670 (؛}..ّ.  یَْغلا َنِم 

یملع فراعم  هلـسلس  کی  نید  اریز  دنک ؛ یم  یفن  ار  يرابجا  نید  هیآ  : » دیامرف یم  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
.تسین ریذـپرابجا  هارکا و  هک  تسا  یبلق  روما  زا  نامیا  داقتعا و  .تسا و  تاداقتعا  اه  نآ  عماج  دراد و  لابند  هب  ار  لـمع  هک  تسا 

للع ياراد  یبلق  داقتعا  اّما  و  تسا ، راذگریثأت  يدام  یندب  تاکرح  لاعفا و  يرهاظ و  لامعا  رد  اهنت  هارکا 
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یملع ریغ  تامدـقم  اـی  دـشاب ، ملع  جـتنم  لـهج  هک  تسا  لاـحم  .تسا و  كاردا  داـقتعا و  خنـس  زا  هک  تسا  یبلق  رگید  بابـسا  و 
(671 «.) دنک داجیا  یملع  قیدصت 

رد هک  يا  هلمج  .تسا  هدروآ  ار  ُدْشُّرلا } َنیَبَت  ْدَق  هلمج {  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  يربخ  تسا  يا  هلمج  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  هلمج { 
اذـل .تسین  هدـیقع  رد  هارکا  هب  یتجاح  ّقح ، فاـشکنا  هار و  ندـش  نشور  زا  دـعب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، لوا  هلمج  رب  لـیلعت  ماـقم 

قح نیا  وـگب : ( » 672 (؛} ْرُفْکْیلَف َءاـش  ْنَمَو  ْنِمْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ِلـُقَو  دـیامرف { : یم  رگید  يا  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
« .ددرگ رفاک  دهاوخ  یم  سک  ره  و  دوش ] اریذپ  ار  تقیقح  نیا  و   ] دروایب نامیا  دهاوخ  یم  سک  ره  ناتراگدرورپ ! يوس  زا  تسا 

هدیقع راهظا  يدازآ 

تایح لکـش  باختنا  رد  ناسنا  يدازآ  هیبش  نیا  .دـیآ و  یم  باسح  هب  ناسنا  قوقح  تایلّوا  زا  لقع  رظنم  زا  هدـیقع  راـهظا  يدازآ 
هب ّرجنم  يدازآ  هنوگ  نیا  اریز  دـشابن ؛ نارگید  قوـقح  اـب  ضراـعم  هک  نیا  طرـش  هب  نکل  تسوا ، هصاـخ  نوؤـش  هرادا  یـصخش و 

.دسر یم  حیحص  رکف  هب  ناسنا  هجیتن  رد  دوش و  یم  نآ  ومن  راکفا و  لدابت 

اریز درامـش ؛ یم  بجاو  ار  لطاب  دـیاقع  حیحـصت  مه  یفرط  زا  دـنک ، یم  هدـیقع  هب  رهاظت  تیّرح  هب  توعد  لـقع  هک  نیا  نیع  رد 
دیاقع اب  هلباقم  .دناشک  یم  یـشاپورف  داسف و  هب  ار  یمالـسا  عمتجم  هک  تسا  لطاب  هابتـشا و  هدیقع  و  تسا ، لمع  ره  ساسا  هدـیقع 

.تسا رکف  يدازآ  هار  رد  یماگ  تقیقح  رد  دساف 

نکمم رابجا  روز و  اب  دیاقع  حیحـصت  هک  اجنآ  زا  دـناد و  یم  بجاو  يرورـض و  يرما  ار  نارگید  دـیاقع  حیحـصت  رب  مادـقا  لقع ،
هب ندیسر  يارب  هار  اذل  تسین 
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یهار دندرک  يریگولج  لمع  نیا  زا  يدارفا  ای  درف  رگا  یلو  .دناد  یم  حیحـص  دیاقع  هب  اه  نآ  تیاده  راکفا و  ریونت  ار  فده  نیا 
دساف دیاقع  لاوز  حیحص و  دیاقع  نداد  رمث  يارب  هار  ات  دننز  رانک  رب  ار  مدرم  تداعس  عنام  هبلغ  رهق و  تّوق و  اب  هک  تسین  نآ  زج 

.دوش راومه 

ثحب هرظانم و  ياهرد  اذل  و  دهد ، یم  يدازآ  ناسنا  هب  هدیقع ، راهظا  رد  داعبا  مامت  رد  مالسا  هک  مینک  یم  هدهاشم  رگید  یفرط  زا 
يریگولج رکم  هعدخ و  ریوزت و  زا  لاح  نیع  رد  .دراذـگ و  یم  زاب  نایدا  بهاذـم و  نابحاص  يور  رب  لالدتـسا  قطنم  ساسا  رب  ار 

.دنک یم 

تمکح و اب  ( » 673 (؛} ...ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلِاب  َّکِبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
«. ...نک هرظانم  لالدتسا و  تسا ، رتوکین  هک  یشور  هب  اه  نآ  اب  و  امن ، توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین ، زردنا 

هک یناسک  نامه  هد ، تراـشب  ارم  ناگدـنب  سپ  ( » 674 (؛  ُهَنَـسْحَأ َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسی  َنیِذَّلا  ِدابِع *  ْرِّـشَبَف  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس 

هداد و ار  دوخ  هدـیقع  بهذـم و  نید و  راهظا  هزاجا  یمالـسا  دالب  رد  تسا  باـتک  ياراد  هک  ینید  بحاـص  هب  زین  یلمع  هیحاـن  زا 
َْملَو ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنی  ـال  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ  تسا ، هدومن  ناـنآ  ّقح  رد  زین  ار  مزـال  تاـشرافس 

تلادع تاعارم  ندرک و  یکین  زا  ار  امش  ادخ  ( » 675 (؛  َنیِطِسْقُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهَیلِإ  اوُطِسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی 
هک ارچ  دنک ، یمن  یهن  دندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ  امش  اب  نید ، رما  رد  هک  یناسک  هب  تبسن 
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« .دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ 

قح تدحو  اب  رکفت  يدازآ  یگنوگچ 

رکف و ياج  هچ  رگید  تسا ، هدـش  یّلجتم  مالـسا  رد  نآ  تسا و  یکی  قح  هک  یتروص  رد  هک  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 
؟ تسیچ نآ  هدیاف  و  تسا ؟ دقن  ثحب و 

.تسا تقیقح  ّقح و  تدحو  دنک  یم  حرطم  مالسا  هک  یمیهافم  هلمج  زا  مییوگ : یم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

، دـنوادخ تسا  نآ  ( » 676 (؛  َنُوفَرُْـصت ّینَأَف  ُلالَّضلا  ـَّالِإ    ّ ِقَْحلا َدـَْعب  اذاـمَف  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذَـف  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
شتسرپ زا   ] ارچ سپ  دراد !؟ دوجو  یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  لاح ، نیا  اب  تافص !  نیا  همه  ياراد   ] امـش قح  راگدرورپ 

»!؟ دیوش یم  نادرگیور   [ وا

یـش ء ود  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  .لمع  ای  دـشاب  هدـیقع  هاوخ  تسا ؛ عقاو  اب  يزیچ  تقفاوم  تقباـطم و  ياـنعم  هب  قح  لـصا 
.دنشاب عقاو  اب  قباطم  ود  ره  فلاختم ،

؛  َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  الَو  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأَو  دیامرف { : یم  دـنوادخ 
قح قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا  و   ] هدـنکارپ ياه  هار  زا  و  دـینک ، يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا  ( » 677)

« .دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دزاس  یم  رود 

و ( » 678 (؛  ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  ْوَأ  يدُه  یلََعل  ْمُکایِإ  ْوَأ  ّانِإَو  دیامرف { : یم  هدرمـشرب و  تامّلـسم  زا  ار  هلأسم  نیا  رگید  ییاج  رد  نآرق 
« .میتسه يراکشآ  تلالض  رد  ای  تیاده  قیرط   ] رب امش  ای  ام 

رد عوضخ  قح و  لوبق  رب  ناسنا  ترطف  اریز  دنک ؛ یم  توعد  تسا  ترطف  اب  قباطم  هک  قح  نید  زا  تعباتم  هب  ار  ناسنا  میرک  نآرق 
، تسا هدش  انب  نآ  ربارب 
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.دراد ار  یمکح  نینچ  زین  وا  لقع  و 

ّقح و هک  نآ  زا  دعب  دنک ، تفلاخم  دنک  یم  قح  تعباتم  هب  رما  هک  ترطف  لقع و  مکح  اب  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  رکف  يدازآ 
رابتعا هب  دنک  یم  هدـیقع  راهظا  يدازآ و  تیّرح و  هب  توعد  هک  نیا  مغر  هب  مالـسا  .تسا  هدـش  نشور  وا  يارب  حوضو  هب  تقیقح 
.دـیامن یم  يا  هشیر  لکـش  هب  یفارحنا  دـیاقع  راکفا و  اب  هلباقم  هب  توعد  رگید  یفرط  زا  دوش ، یم  ناسنا  لـماکت  هب  ّرجنم  هک  نیا 

یم ثعاب  رما  نیا  .دـیامن  داشرا  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک و  یعـس  نارگید  يارب  قح  نییبت  تهج  هک  دـهاوخ  یم  ناسنا  زا  مالـسا 
.دبای لماکت  هدرک و  ادیپ  دشر  تسا  قح  رب  هک  ناسنا  هدیقع  رکف و  هک  دوش 

دساف هدیقع  هب  توعد  زا  يریگولج 

راکفا ات  دهد  یمن  هزاجا  فرحنم  ناسنا  هب  نینچمه  دنک  یم  دساف  دیاقع  راکفا و  اب  هلباقم  هب  توعد  ار  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  لقع 
يرـسم كانرطخ  رایـسب  ضارما  یفارحنا  دیاقع  .دزاس  رـشتنم  درادن ، دقن  لیلحت و  تردق  هک  يا  هعماج  رد  ار  دوخ  یفارخ  لطاب و 

اه نآ  رـشن  زا  دـیاب  اذـل  .درک و  دـهاوخ  مومـسم  دنـشاب ، هتـشادن  ار  اـه  نآ  ربارب  رد  یگداـمآ  نسکاو  هک  ار  یعماوـج  هـک  دنتـسه 
.دنشاب هتشاد  ار  نآ  لیلحت  هیزجت و  تردق  هک  دسرب  يدارفا  تسد  هب  هک  نآ  رگم  درک ، يریگولج 

.تسا هدیقع  هب  توعد  زا  ریغ  دش  رکذ  هک  وحن  نآ  هب  رکف  هدیقع و  رد  يدازآ  هک : نیا  هجیتن 

ناسنا قوقح  زا  عافد  ّدترم ، نتشک 

: اذل و  تسا ، هداد  ناوارف  تیمها  دوجوم  ره  يارب  یگدنز  قح  تایح و  هب  مالسا 

یْحی َفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَـف  تسا { : هتـسناد  یهلا  تمحر  ار  نآ  هدـیزرو و  ماـمتها  ناـتخرد  ناـهایگ و  تاـیح  هب   - 1
« .دنک یم  هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  یهلا  تمحر  راثآ  هب  ( » 679 (؛} اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا 

.دناد یم  مزال  ار  اه  نآ  هب  نداد  بآ  هدوب و  لئاق  یگدنز  قح  ناهایگ  يارب  زین  و 

.تسا هدرک  دیکأت  زین  تاناویح  قوقح  رب  مالسا   - 2

.دنراد قافتا  نینج  طقس  تمرح  رب  اهقف   - 3

َلَتَق امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  تسا { : هدـش  هدرمـش  مدرم  مامت  نتـشک  هلزنم  هب  هانگ  یب  درف  نتـشک   - 4
هتشک ار  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سک  ره  ( » 680 (؛} ًاعیِمَج َساّنلا 

« .دشاب

.دنکن لامها  رما  نیا  رد  ات  دراد  هفیظو  دراد ، گرم  ای  ررض  زا  یسک  ظفح  رب  تعاطتسا  هک  سک  ره   - 5

6
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ًاْملُظَو ًاناوْدُـع  َِکلذ  ْلَعْفی  ْنَمَو  ًامیِحَر *  ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  الَو  تسا { : هدـش  هدرمـش  مارح  یـشکدوخ  راـحتنا و  - 
نیا سک  ره  .تسا و  نابرهم  امش  هب  تبـسن  دنوادخ  .دینکن  یـشکدوخ  و  ( » 681 (؛} ًاریِسی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناکَو  ًاران  ِهِیلُْـصن  َفْوَسَف 

« .تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یشتآ  رد  ار  وا  يدوز  هب  دهد ، ماجنا  متس  زواجت و  يور  زا  ار  لمع 

وا دناسرب  لتق  هب  ًادـمع  ار  دوخ  سک  ره  ( » 682 (؛» اهیف ًادلاخ  ران  یف  وهف  ًادّمعتم  هسفن  لتق  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل 
« .دوب دهاوخ  هشیمه  منهج  شتآ  رد 

.دربب ثرا  دناوت  یم  اذل  دراد و  تایح  رارمتسا  قح  هفطن  هلحرم  رد  ناسنا   - 7

.درادن ار  وا  ندرک  یفخم  ای  لتاق  نداد  هانپ  قح  یسک   - 8

ناسنا ًاصوصخ  تادوجوم ؛ ناج  ظـفح  يارب  یناوارف  ماـمتها  سدـقم  عراـش  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  رگید  دراوم  روما و  نیا 
.تسا هدش  لئاق 

هولج شزرا  یب  ار  ّدترم  یناگدـنز  تایح و  ارچ  ناسنا  ناج  ظفح  هب  مامتها  همه  نیا  اب  مالـسا  هک  نیا  تسا  حرطم  هک  یلاؤس  لاح 
؟ تسا هدومن  وا  لتق  هب  مکح  هداد و 

همه مدرک و  ادیپ  تفرعم  نآ  هب  مدش و  مالـسا  رد  لخاد  نم  دیوگ : یم  ناسنا  هک  تسا  نآ  دادـترا  تقیقح  مییوگ : یم  باوج  رد 
.موش یم  جراخ  نآ  زا  منک و  یم  در  ار  نآ  یلو  مدرک  وج  تسج و  ار  نآ  بناوج 

.دندرک یم  هدافتسا  مدرم  ندروآ  مالسا  زا  يریگولج  مالسا و  هب  ندز  هبرض  يارب  هار  نیا  زا  مالسا  نانمشد 

ْمُهَّلََعل ُهَرِخآ  اوُرُفْکاَو  ِراهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌهَِفئاـط  َْتلاـقَو  دـیامرف {: یم  لاـعتم  دـنوادخ 
باتک لها  زا  یعمج  و  ( » 683 (؛  َنوُعِجْری
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زاب و   ] دیوش رفاک  زور ، نایاپ  رد  و  دیروایب ، نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش ، لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظرد ] دـیورب  : ] دـنتفگ  [ دوهی زا  ]
نیا و  دـنناد ، یم  نیـشیپ  ینامـسآ  تاراشب  زا  هاگآ  باتک و  لها  ار ، امـش  اریز  [ ؛ دـندرگزاب دوخ ] نییآ  زا   ] اـه نآ  دـیاش  دـیدرگ ]

[.« دنک لزلزتم  ار  اه  نآ  هک  تسا  یفاک  هئطوت 

اذـل .دـندش  یمن  جراـخ  ناـنآ  دوب  قح  رب  مالـسا  رگا  دـنتفگ : یم  دوخ  اـب  اریز  تشاد ؛ مدرم  ماوع  بولق  رد  یبـیجع  رثا  راـک ، نیا 
: اریز دراد ؛ تقباطم  مالسا  رظن  اب  هک  تسا  یقطنم  يدرکلمع  ناسنا و  قوقح  زا  عافد  تقیقح  رد  ّدترم  نتشک  هب  روتسد 

یم باسح  هب  وا  قوقح  زا  یقح  دهد و  یم  لیکشت  ار  وا  تیـصخش  ناسنا و  تیناسنا  ساسا  هک  تسا  ینید  زا  عافد  راک  نیا  فلا )
.تسا نآ  رد  وا  يایند  نید و  حالص  هک  اریز  دیآ ؛

.دنا لماکت  يوس  هب  ناسنا  كّرحت  عنام  دارفا ، هنوگ  نیا  اریز  تسا ؛ یمومع  يدازآ  ّقح  زا  عافد  تقیقح  رد  لمع  نیا  ب )

.تسا یلمع  ره  ساسا  هک  يا  هدیقع  تسا ، هدیقع  يدازآ  زا  عافد  تقیقح  رد  راک  نیا  ج )

یم ایحا  هعماج  وا  يدوبان  اب  یلو  دوش  یم  هتشک  رفن  کی  هچرگ  تسا ، حلاص  یمالـسا  عمتجم  زا  عافد  تقیقح  رد  ّدترم  نتـشک  د )
هرابرد نآرق  اذـل  .ددرگ و  یم  ناسنا  ندـب  ياضعا  هیقب  تایح  ببـس  دوش  یم  عطق  هک  یناطرـس  وضع  کی  هک  نآ  دـننامه  ددرگ ،
یگدنز تایح و  صاصق ، رد  امـش  يارب  و  ( » 684 (؛  َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلْوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  دـیامرف { : یم  صاـصق 

« .دینک هشیپ  اوقت  امش  دیاش  درخ ! نابحاص  يا  تسا ،

ام ( » 685 (؛} ...َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  تسا { : هدیرفآ  نینچ  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ناسنا  تمارک  قح  زا  عافد  لمع ، نیا  ه )
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« .میتشاد یمارگ  ار  ناگدازیمدآ 

، تسا قح  هریاد  زا  زواجت  جورخ و  لاعتم و  دنوادخ  هب  تبـسن  یـشکرس  دّرمت و  دانع و  راکنا و  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  دادـترا   ȩ
.دنک یم  يدوبان  ّقحتسم  ار  ناسنا 

فیفحت تمحر و  تقیقح  رد  وا  نتـشک  اذـل  دـش ، دـهاوخ  رتشیب  وا  باذـع  دـنامب  نیمز  يور  رد  هچ  ره  رفاک  هک  تهج  نآ  زا  ز )
.دوب دهاوخ  يو  باذع 

لتق اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  لوبق  هتفرگ و  دوخ  هّمذ  رب  ار  نآ  نیناوق  همه  هدش  دراو  یمالسا  ماظن  هطلس  تحت  هک  یـسک  ح )
وا رب  نیناوق  ماکحا و  دیاب  تسا ، هداد  ماظن  نیناوق  هب  تبسن  ناسنا  هک  یمازتلا  قبط  زین  یـسارکمد  ماظن  قباطم  یتح  اذل  تسا ، ّدترم 

.دوش يراج  زین 

مکح رد  لیصفت 

نآ هب  ناناملسم  هیحور  فیعـضت  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  يارب  هک  يدناعم  صخـش  نیب  ًارهاظ  هک  تسا  هجوت  لباق  بلطم  نیا  هتبلا 
هک دراد  دصق  هتفریذپ و  ار  مالسا  ظفل  رد  هدش و  مالـسا  دراو  قیقحت  نودب  هک  یـسک  نیب  و  تسا ، هدش  جراخ  نآ  زا  هدش و  دراو 

ّدترم ندـش  هتـشک  لتق و  رب  رارـصا  سدـقم  عراش  زین  مود  تروص  رد  هک  تسین  مولعم  .تشاذـگ  قرف  دـیاب  ار  دوش  جراـخ  نآ  زا 
.دشاب هتشاد 

صاصق مکح  مالسا و 

صاصق مکح  مالسا و 

.تسا صاصق  هلأسم  دراد  هتشاد و  هعماج  شیاسآ  تینما و  رد  یناوارف  ریثأت  هک  مالـسا  رد  زاس  تشونرـس  لیـصا و  ماکحا  زا  یکی 
يوس زا  همجه  لاکـشا و  دروم  یهلا  یمالـسا و  مکح  نیا  نیـشیپ  ياهرـصع  رد  زین  ناـمز و  رـصع و  نیا  رد  فسـالا -  عم  یلو - 

گنهرف رگید  یفرط  زا  هدرک و  نیبدـب  نآ  یّقرتم  ماـکحا  مالـسا و  هب  ار  مدرم  یفرط  زا  اـت  تسا ، هتفرگ  رارق  يرکفنـشور  نایعدـم 
.مییامن نایب  ار  نآ  هفسلف  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  رب  دراد  اج  کنیا  .دننک  هدایپ  یمالسا  هعماج  رد  ار  برغ  ّطحنم 

اه ینکارپ  ههبش  زا  يا  هنومن 

اه نآ  زا  یخرب  هب  هک  دـنا  هدرک  رـشتنم  هعماج  رد  ار  یتاهبـش  تالاکـشا و  هعماج ، رد  نآ  يارجا  و  صاصق »  » یقرتم مکح  هراـبرد 
.دمآ میهاوخ  رب  سدقم  مکح  نیا  حیضوت  ددصرد  سپس  هدرک و  هراشا 

صاـصق مکح  دـنیوگ : یم  تاـقوا  زا  یخرب  و  دراد ! تاـفانم  یللملا  نیب  نیناوق  اـب  مادـعا  مکح  صاـصق و  دوـش  یم  هتفگ  یهاـگ 
هب تسا  نشخ  یتازاـجم  مادـعا ، .تسا  راـگزاس  یناـبرهم  اـب  هدوـب و  رّفنتم  تنوـشخ  زا  ناـسنا  اریز  تسا ؛ ناـسنا  عـبط  اـب  فلاـخم 

!! تسین شریذپ  لباق  مادعا  صاصق و  ًالصا  هک  زورما  يایند  لثم  نّدمتم  هتفرشیپ و  عماوج  رد  صوصخ 
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ار يرگید  هداوناخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  هعماج  ياضعا  زا  رگید  یکی  هکلب  دنک  یمن  هدنز  ار  لوتقم  لتاق ، نتشک  دنیوگ : یم  یهاگ 
.دوش افتکا  لوا  لتق  نامه  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  دنک ، یم  رادغاد 

زا یبتارم  هب  ناسنا  رگا  دـنیوگ : یم  یخرب  .دریگ و  یم  همـشچرس  بلق  تواسق  ماقتنا و  ّسح  زا  صاـصق  دوش : یم  هتفگ  یهاـگ  و 
فذح نیزگیاج  رگید و  شور  هب  یعامتجا ، يدرف و  تایح  نیمضت  روما و  میمرت  ینعی  صاصق  هک  دیسر  یقالخا  لماکت 
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.تشاد دهاوخ  ناحجر  نیزگیاج  نآ  دوب ، رّسیم  یکیزیف 

مالسا رظن  زا  ناسنا  تمرح 

هب زواجت  يّدعت و  قح  سک  چیه  تسا و  مرتحم  مالـسا  رظن  زا  زین  ناناملـسمریغ  یتح  اه  ناسنا  همه  يوربآ  سومان و  ناج و  لام و 
.تسین هدش  هتفریذپ  هجو  چیه  هب  سک  چیه  قوقح  هب  زواجت  درادن و  ار  نارگید  میرح 

؛} ًامیِظَع ًاباذَـع  َُهل  َّدَـعَأَو  ُهَنََعلَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  اهِیف  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّـمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقی  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
و دنام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  سک  ره  ( » 686)

« .تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  ار  یمیظع  باذع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  و  دنک ؛ یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ 

َنُوبِراحی َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ  دیامرف { : یم  دنناسرتب ، ار  مدرم  هحلسا ، ندیشک  اب  هدیشک و  ینماان  هب  ار  هعماج  هک  یناسک  هرابرد  زین  و 
ْمَُهل َِکلذ  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَْفنی  ْوَأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِدـیَأ  َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَـصی  ْوَأ  اُولَّتَقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنْوَعْـسیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا 
داسف هب  مادقا  و  دنزیخ ، یم  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  اه  نآ  رفیک  ( » 687 (؛  ٌمیِظَع ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهلَو  اْینُّدلا  ِیف  يْزِخ 

هب ای  دنوش ؛ مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دنرب ] یم  هلمح  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هحلـسا ، دـیدهت  اب  و  ، ] دـننک یم  نیمز  يور  رد 
دوخ نیمزرـس  زا  ای  و  دوش ؛ هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اه ، نآ  پچ   ] ياپ تسار و   ] تسد تشگنا  راـهچ   ] اـی دـندرگ ، هتخیوآ  راد 

« .دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ ، رد  و  تسایند ؛ رد  اه  نآ  ییاوسر  نیا  .دندرگ  دیعبت 

اه تایانج  عاونا 

: دنا هتسد  هس  رب  مالسا  رظن  زا  دارفا  رب  تیانج 

يارب دوخ  هدارا  رایتخا و  اب  لتاق  هک  دمع ؛ تیانج   - 1
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.دوش یم  وا  وضع  عطق  ای  لتق  هب  ّرجنم  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  یسک ، نتشک 

عطق هدنشک و  ًابلاغ  هک  دهد  یم  ماجنا  یلمع  تسا و  هتـشادن  ار  وا  وضع  عطق  ای  نتـشک  میمـصت  براض  هک  دمع ؛ هبـش  تیانج   - 2
.دوش یم  ّرجنم  وا  وضع  لتق  ای  صخش  گرم  هب  دروم  نیا  رد  ًاقافتا  یلو  تسین ، هدننک 

يور زا  یلو  تسا  يرگید  زیچ  دـماجنا  یم  وـضع  عـطق  اـی  لـتق  هب  هک  يراـک  زا  براـض  فدـه  هـک  ضحم ؛ ياـطخ  تیاـنج   - 3
ًافداصت دنک و  یم  باترپ  ییوس  هب  ار  یگنس  یسک  ًالثم  .دنک  یم  وضعلا  صقان  ای  هدناسر  لتق  هب  ار  بورضم  صخـش  نآ  فداصت 

هب فّظوم  اهنت  براض  صخش  و  درادن ، صاصق  تازاجم  مالسا  رد  دمع  هبش  ضحم و  ياطخ  تیانج  .دنک  یم  تباصا  یصخش  هب 
.دنک یم  ناربج  ار  وا  وضع  صقن  ای  نادقف  زا  ار  لوتقم  هداوناخ  تراسخ  ناکما ، ّدح  رد  تازاجم  نیا  .تسا  هید  تخادرپ 

تخادرپ هک  نیا  رب  هوالع  .تسا  تحاران  زین  شدوخ  ًاتعیبط  هتشادن و  ار  نتـشک  ای  وضع  صقن  هب  میمـصت  لتاق  تروص ، ود  نیا  رد 
لقاّدـح هب  دـمع  ریغ  تیانج  دـننک و  طاـیتحا  رتشیب  نارگید  وا و  هدـنیآ  رد  هک  دوش  یم  ببـس  دـیازفا و  یم  وا  یتحاراـن  رب  زین  هید 

.دسرب نکمم 

وا نوخ  يایلوا  لوتقم و  هداوناخ  اذل  تسا و  صاصق  بجوتـسم  مالـسا  رد  دهد ، یم  ماجنا  ار  یتیانج  دـمع  روط  هب  هک  یـسک  یلو 
.دنیامن وفع  ای  صاصق  ار  لتاق  دنراد  قح 

مالسا هاگدید  زا  تازاجم  فادها 

مالسا هاگدید  زا  تازاجم  فادها 

فادها نیا  هب  هصالخ  روط  هب  اذل  تسا  هدوب  راذگنوناق  رظن  دروم  یصاخ  فادها  مالسا  هاگدید  زا  تازاجم  هفسلف  رد  هک  اجنآ  زا 
: میزادرپ یم  دروم  نیا  رد  صاصق  شقن  هب  رگید  یلصف  رد  هدرک و  هراشا 

تلادع نیمأت   - 1

يارب تلادـع و  ساـسا  رب  ار  دوخ  تارّرقم  تاروتـسد و  ماـمت  تسا ، یبوبر  تلادـع  تمکح و  زا  هتفرگ  تأـشن  هک  مالـسا  بتکم 
.دراد يرتشیب  دومن  ییازج  دُعب  رد  تلادع  نیا  هک  تسا  هدومن  عیرشت  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  نآ  نیمأت 

ًالقع و لمع  نیا  دنک و  یم  ضقن  ار  ینید  نوناق  دنکش و  یم  ار  یهلا  ماکحا  تمرح  یفرط  زا  مرج ، باکترا  اب  مرجم  دیدرت  نودب 
هتـساوخ عفانم و  هب  مرجم  ینکـش ، تمرح  نیا  رب  هوالع  میارج  رثکا  رد  رگید ، یفرط  زا  .دـیامن و  یم  تازاجم  قحتـسم  ار  وا  ًاعرش 

زا نارگید  تیمورحم  بجوم  مرج ، باکترا  قیرط  زا  عفانم  نآ  هب  ندیسر  دنتسه و  ینوناقریغ  عورـشمان و  هک  دبای  یم  تسد  ییاه 
ار هعماج  دارفا  ریاس  وا و  ناگتسب  هیلع و  ینجم  تاساسحا  فطاوع و  مرج ، باکترا  اب  مرجم  نینچمه  .ددرگ  یم  دوخ  عورشم  ّقح 
دنک و یم  بلـس  دشاب  یم  ملاس  یعامتجا  تایح  ناکرا  زا  یکی  هک  ار  یعامتجا  شیاسآ  تینما و  ساسحا  دـنک و  یم  راد  هحیرج 
رد تلادـع  هرابود  يرارقرب  هب  زاین  هک  تسا  تیعـضو  نیا  رد  .تسا  یعاـمتجا  يدرف و  دـُعب  رد  تلادـع  ندرب  نیب  زا  اـه  نیا  ماـمت 

ندیسر يارب  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  دنناد و  یم  دّهعتم  تلادع ، يزاسزاب  هب  ار  دوخ  یقوقح  بتاکم  همه  دوش و  یم  ساسحا  هعماج 
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.دنیامن یم  شالت  فده  نیا  هب 

یّلک و روط  هب  تاررقم  نیناوق و  زین  دهد  یم  لیکشت  ار  نآ  ساسا  هیاپ و  تلادع ، هک  مالسا  یقوقح  ماظن  رد 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  لیکشت  تلادع  هرابود  يرارقرب  يارب  صاخ  تروص  هب  يرفیک  نیناوق 

یگدنرادزاب  - 2

لامعا هب  ندز  تسد  زا  نارگید  نتـشادزاب  مرج و  هرابود  باکترا  زا  مرجم  نتـشادزاب  مالـسا ، هاگدید  زا  تازاجم  فادها  زا  یکی 
یلمع و ياه  یگدولآ  اه و  یتشز  هب  ندـش  کیدزن  زا  يریگولج  يارب  عناوم  داجیا  مرج و  باـکترا  زا  يریگـشیپ  .تسا  هناـمرجم 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یمالسا  تامیلعت  زا  یعیسو  شخب  یقالخا ،

لماـع کـی  دـنک ، یم  حالـصا  نورد  زا  ار  اـه  ناـسنا  درب و  یم  نیب  زا  ار  هناـمرجم  ياـه  هزیگنا  هک  ییاـه  هماـنرب  راـنک  رد  مالـسا 
ضقن مرج و  فرط  هب  مه  زاب  مالـسا  یتیبرت  ياـه  هماـنرب  ماـمت  مغر  یلع  یناـسک  رگا  هک  تسا  هداد  رارق  زین  ار  ینوریب  هدـنرادزاب 

نیا .دنک  يریگولج  اه  نآ  هنامرجم  لامعا  زا  هدومن و  لرتنک  ار  اه  نآ  نوریب  زا  دـنیامن ، لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  دـنورب و  نیناوق 
رتـشیب میارج  عوقو  زا  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  تسا و  هدـیدرگ  عـضو  عراـش  طـسوت  هک  تسا  ییاـه  تازاـجم  ناـمه  ینوریب  لـماع 

.دننک یم  يریگولج 

تیبرت حالصا و   - 3

همانرب کی  اـب  دـنناوت  یم  نیمرجم  دراد و  دوجو  هدـنیآ  يارب  مرجم  یعاـمتجا  یقـالخا و  يزاـسزاب  ناـکما  میارج ، زا  يرایـسب  رد 
طیارـش رد  تازاجم  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دنریگ  شیپ  رد  ار  یگدنز  حیحـص  هار  دندرگزاب و  هعماج  هب  هرابود  یحالـصا ، یتیبرت و 

اهنت هن  هک  دنوش  تیبرت  يا  هنوگ  هب  دـیاب  اه  ناسنا  مالـسا ، هاگدـید  زا  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  یحالـصا  یتیبرت و  رثا  دـناوت  یم  صاخ 
.دنوش هعماج  رد  مرج  عوقو  عنام  هدومن و  یهن  زین  ار  نارگید  هکلب  دنوشن  کیدزن  هانگ  مرج و  هب  زگره  ناشدوخ 

هانگ ریفکت  مرجم و  بیذهت   - 4

هب هک  یـسک  یمالـسا ، عبانم  زا  یـضعب  دانتـسا  هب  .تسا  نیمرجم  ریهطت  بیذهت و  یمالـسا ، ياه  تازاجم  راثآ  فادـها و  زا  یکی 
ریباعت زا  یخرب  رد  .دش و  دـهاوخن  تازاجم  لمع  نیا  باکترا  يارب  رگید  ملاع  رد  دوش ، تازاجم  ملاع  نیا  رد  مرج  باکترا  لیلد 

(688) .دیامن تازاجم  یلمع  ماجنا  يارب  راب  ود  ار  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  هدمآ 

تسا و یقاب  یعـضو  رثا  کـی  ناونع  هب  لاـمعا  يورخا  تازاـجم  دـیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  یفلاـخم  هیرظن  هتبلا 
اهِیف ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّـمَعَتُم  ًاـنِمُْؤم  ْلـُتْقی  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دربب  نیب  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  يویند  تازاـجم 

خزود وا  تازاجم  دـناسرب ، لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  سک  ره  ( » 689 (؛} ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَـعَأَو  ُهَنََعلَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو 
یمیظع باذع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  و  دنک ؛ یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ  و  دـنام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ؛

« .تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  ار 

نیا نیب  عمج  دنا ، هدومن  نایب  ناملسم  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  دسر  یم  رظن  هب  یلو 
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تبوقع زا  وا  ییاهر  بجوم  دشاب ، وا  ینورد  حالصا  مرجم و  هبوت  تشگزاب و  اب  رگا  ناهج  نیا  تازاجم  هک  تسا  نیا  هب  هیرظن  ود 
وفع دروم  درک  هبوت  لتاق  رگا  نوچ  دـنکن ، هبوت  هک  دراد  صاـصتخا  یـسک  هب  مه  سفن  لـتق  هب  طوبرم  هیآ  دـش و  دـهاوخ  يورخا 

رفاـک و یـسک  نینچ  دـشکب و  شناـمیا  لـیلد  هب  ار  نمؤـم  هک  تسا  یـسک  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  هک  هدـش  هتفگ  زین  .دریگ و  یم  رارق 
(690) .تسا شتآ  رد  دولخ  قحتسم 

یعامتجا ماظن  ظفح   - 5

یگدـنز دـهد  یم  رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  ار  اـه  ناـسنا  يدرف  تاـیح  هک  هنوگ  ناـمه  یناـیحو ، تعیرـش  کـی  ناوـنع  هب  مالـسا 
.دشاب یم  اه  ناسنا  یعمج  تایح  رب  رظان  نآ  نیناوق  تاروتسد و  زا  يرایسب  تسا و  هداد  رارق  رظن  دروم  زین  ار  اه  ناسنا  یعامتجا 

رد یمومع  شیاسآ  تسا و  لباقتم  فیلاکت  قوقح و  تیاعر  یمومع و  شیاسآ  تینما و  دوجو  يورگ  رد  ملاس  یعاـمتجا  تاـیح 
مهم اسب  هچ  مالـسا و  يرفیک  فادها  زا  یکی  مالـسا  هاگدـید  زا  نیاربانب  .تسا  یعامتجا  تایح  کی  ناکرا  لوصا و  ظفح  يورگ 

حالـصا و قیرط  زا  اه  ناسنا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  نیمأت  دـنلب  ِفدـه  نیا  تسا و  ینید  یعامتجا و  ماظن  ظـفح  نآ ، فدـه  نیرت 
.دنوش هتشادزاب  دنک  یم  راد  هشدخ  ار  یعامتجا  ماظن  ناکرا  هک  یلامعا  باکترا  زا  تازاجم ، زا  سرت  باعرا و  قیرط  زا  ای  تیبرت 

صاصق هفسلف  مالسا و 

صاصق هفسلف  مالسا و 

هراشا

، میزادرپ یم  صاصق  تازاجم  درکراک  شقن و  نییبت  هب  کنیا  مالسا  هاگدید  زا  تازاجم  فادها  هفـسلف و  نییبت  یـسررب و  زا  سپ 
.داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  مالسا  يرفیک  قوقح  رد  تازاجم  هفسلف  رد  رظن  دروم  فادها  اب  ار  نآ  طابترا  و 

يرفیک تلادع  نیمأت  صاصق و   - 1

نیا رد  لدع  طسق و  نیمأت  ینایحو ، عیارش  ریاس  مالـسا و  تعیرـش  یلـصا  فادها  نیرت  مهم  زا  یکی  دش  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
هدوب رگیدـکی  اب  اه  ناسنا  یعامتجا  طباور  دروم  رد  صوصخ  هب  ینید  تارّرقم  نیناوق و  مامت  يانبریز  فدـه ، نیا  تسا و  ناـهج 

يواست تیاعر  تسا و  هدش  هتفریذپ  نیمرجم  اب  دروخرب  رد  یلّوا  لصا  کی  ناونع  هب  لثم ، هب  هلباقم  لصا  مالسا ، هاگدید  زا  .تسا 
يواست و نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  قح ، کی  ناونع  هب  اضعا  عطق  حرج و  دمع ، لتق  میارج  رد  تازاجم  مرج و  نیب  لماک 

.دوش یم  هدافتسا  يرفیک  تلادع  زا  هک  تسا  یموهفم  نیرت  ییادتبا  نیرت و  هداس  تازاجم ، مرج و  نیب  هباشت 

: ًالوا هک  يا  هنوگ  هب  تسا  راک  تیانج  اب  لثم  هب  هلباـقم  یعون  تازاـجم  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  صاـصق  موهفم  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا هدومن  دراو  هیلع  ینجم  هب  هک  دـشاب  یتراسخ  دـننامه  يواسم و  ًاقیقد  وا  تازاجم  ًایناث : .نارگید  هن  دوش و  تازاـجم  وا  دوخ 

ره زا  يریگولج  يرفیک و  تلادع  ققحت  يارب  مالسا  هک  دوب  یتکرح  اه ، ناسنا  ینامـسج  تیمامت  هیلع  میارج ، اب  دروخرب  عون  نیا 
يارب تیلهاـج  برع  رد  هک  هنـالداعان  ياـهدروخرب  ربارب  رد  مالـسا  .دوـمن  زاـغآ  تازاـجم  يارجا  رد  ضیعبت  یتلادـع و  یب  نوـگ 
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صاصق مکح  ( » 691 (؛} ...ِدـْبَْعلِاب ُدـْبَْعلاَو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  دـیامرف { : یم  تشاد ، دوجو  لتاق  تازاجم 
رد دازآ  درم  تشگ : رّرقم  نینچ  ناگتشک 
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«. ...درک دیناوت  صاصق  نز  ياج  هب  ار  نز  و  هدنب ، ياج  هب  ار  هدنب  و  دازآ ، درم  لباقم 

یعامتجا تینما  مظن و  ظفح  صاصق و   - 2

عنام یتینما  نینچ  دوجو  مدع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هعماج  کی  ياضعا  یناج  تینما  یعامتجا ، تایح  ناکرا  زا  یکی  دیدرت  نودب 
چیه لیلد  نیمه  هب  دزاس و  یم  ور  هبور  يّدـج  لکـشم  اب  ار  هعماج  تایح  دوش و  یم  یعامتجا  ياه  تیلاـعف  اـه و  تفرـشیپ  ماـمت 

دوجو هب  نآ  اـب  هلباـقم  يارب  ار  یتارّرقم  نیناوق و  دـشاب و  تواـفت  یب  لـتق  هدـیدپ  هب  تبـسن  هک  درک  ادـیپ  ناوت  یمن  ار  يا  هعماـج 
ایآ درادزاب ؟ لتق  باـکترا  زا  ار  هّوقلاـب  نیمرجم  رتشیب  رتهب و  دـناوت  یم  یتازاـجم  هچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  دـشاب ، هدرواـین 

لمع زا  دراد  لتق  باکترا  دصق  هک  ار  یناسنا  دناوت  یم  دنا  هتفرگ  رظن  رد  یبرغ  ياهروشک  زا  يرایـسب  هزورما  هک  سبح  تازاجم 
ار نتفر  نادنز  طیحم ، ندوب  از  مرج  اه و  نادنز  یبسن  هافر  يداصتقا و  دـب  تیعـضو  تهج  هب  هک  ًاصوصخ  دـیامن ؟ فرـصنم  دوخ 

؟ تسا صاصق  هعماج  رد  تینما  داجیا  يارب  یگدنرادزاب  نیرتهب  دیوگ : یم  مالسا  هک  هنوگ  نآ  ای  !! دننک یم  لابقتسا 

.تسا هدش  یفرعم  اه  نآ  نوخ  ندنام  ظوفحم  اه و  ناسنا  تایح  ظفح  صاصق ، نوناق  درکراک  نیرت  مهم  یمالسا ، عبانم  رد 

لقع نابحاص  يا  تسا ، تایح  صاصق  رد  امش  يارب  ( » 692 (؛  ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  دـیامرف { : یم  میرک  نآرق 
!« هشیدنا و 

هفسلف فده و  دنا و  هدرک  هراشا  مکح  نیا  يارجا  عیرـشت و  رثا  رد  یناسنا  تایح  ظفح  هلأسم  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نیرـسفم  رثکا 
: تسا یسررب  لباق  تمسق  ود  رد  فده  نیا  .دنناد  یم  رما  نیمه  ار  صاصق  یلصا 

رد مکح  نیا  يارجا  رثا  رد  صاصق  هفسلف  زا  یشخب  عطق ، روط  هب  صاصق  يارجا  زا  یشان  تایح  فلا )
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هار اهنت  اّما  دش ، دهاوخ  وا  يویند  تایح  بلـس  بجوم  هچرگ  لتاق  صخـش  هب  تبـسن  صاصق  يارجا  .دش  دـهاوخ  رادـیدپ  هعماج 
ار وا  دهاوخب  رگا  دـننک و  وفع  ار  وا  دـنهاوخب  رگا  ات  تسا  مد  يایلوا  عورـشم  قح  ربارب  رد  ندـش  میلـست  يورخا  باذـع  زا  ییاهر 

باذع زا  ار  وا  دوش و  ترخآ  رد  هدیدنسپ  بولطم و  تایح  ببس  دناوت  یم  زین  لتاق  هب  تبـسن  صاصق  يارجا  هتبلا  .دنیامن  صاصق 
.دش دهاوخ  رگید  ياه  ناسنا  تایح  ظفح  بجوم  صاصق  يارجا  نینچمه  .دهد  ییاهر  ترخآ  كاندرد 

نوناق نیرتهب  تسا و  مرج  باکترا  زا  اه  ناسنا  نتـشادزاب  ییازج ، نوناق  کی  ریثأت  نیرت  مهم  صاصق  عیرـشت  زا  یـشان  تایح  ب )
دـشاب سفن  لتق  دننام  ینیگنـس  مرج  رگا  هژیو  هب  دناسرب ؛ نکمم  لقاّدح  هب  ار  مرج  باکترا  دـناوتب  هک  تسا  ینوناق  هنیمز ، نیا  رد 

.دراد هارمه  هب  لوتقم  هداوناخ  صوصخ  هب  هعماج  يارب  ار  يریذپان  ناربج  نارسخ  هک 

هنامیکح نیرتهب و  ًاعطق  تسین ، ینامـسج  تیمامت  هیلع  میارج  ریاس  لتق و  مرج  لقاّدح  ندناسر  يارب  هار  اهنت  رگا  صاصق ، عیرـشت 
دیدـهت نآ  هار  نیرت  شخب  ناـنیمطا  دومن ، فرـصنم  يرگید  نتـشک  دـصق  زا  ار  یـسک  ناوتب  رگا  .تسا  روظنم  نیا  يارب  هار  نیرت 

فرـصنم دوخ  دـصق  زا  ار  وا  دـشاب و  لوبق  لباق  وا  يارب  تسا  نکمم  يرگید  تازاجم  ره  هنرگو  تسا ، لثم  هب  هلباقم  هب  وا  ندومن 
هدنهد ناشن  دوخ  نیا  و  تسا ، هتفهن  دراد  دوجو  نآ  يارجا  رد  هچنآ  زا  رت  هدرتسگ  یتایح  صاصق ، ّقح  عیرـشت  رد  نیاربانب  .دـنکن 

رثا دـناوت  یم  هعماج  رد  صاـصق  ّقح  دوجو  نوناـق و  دوخ  هکلب  تسین ، نآ  يارجا  رد  ًاـموزل  صاـصق  هفـسلف  هک  تسا  تیعقاو  نیا 
.دشاب هتشاد  ار  دوخ  یگدنرادزاب 

هیلعداجس ماما  زا 
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هیلع هللا  یلـصدّمحم  تما  يا  امـش  يارب  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌهاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  هیآ {  ریـسفت  رد  مالـسلا 
یسک يارب  مه  تسا ، تایح  رارمتسا  بجوم  نیا  درک و  دهاوخ  يراددوخ  لتق  زا  تسا ، هتفهن  یناگدنز  تایح و  صاصق  رد  هلآو 

نوچ مدرم ، زا  اه  نآ  ریغ  يارب  تسا  تایح  بجوم  زین  .تشاد و  ار  وا  نتـشک  دصق  هک  یـسک  يارب  مه  و  تشاد ، ار  لتق  هدارا  هک 
(693 «.) دیزیهرپب لتق  زا  دیاش  لقع ، نابحاص  يا  .دننک  یمن  لتق  رب  تأرج  نآ  سرت  زا  تسا  ریذپ  ناکما  صاصق  هک  دننادب  یتقو 

يدرف ماقتنا  زا  يریگشیپ  صاصق و   - 3

ار وا  يایلوا  ای  هیلع  ینجم  فطاوع  تاساسحا و  حرج ، برـض و  وضع و  عطق  لـتق ، زا  معا  صاخـشا ؛ ّدـض  رب  میارج  دـیدرت  نودـب 
ره لـباقم  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناـسنا  تعیبط  .دزاـس  یم  راداو  یناـج  اـب  دروخرب  هلباـقم و  هب  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  راد  هحیرج 

.دهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  زا  دشاب  وا  عفانم  لایما و  اه و  هتساوخ  اب  تافانم  هک  یلمع 

رد تسا ، ناسنا  تایح  رارمتـسا  اـقب و  نماـض  هک  نآ  نیع  رد  دریگ ، یم  همـشچرس  هیبضغ  هّوق  زا  هک  یناـسنا  تعیبط  زا  شخب  نیا 
همانرب زا  یکی  لیلد ، نیمه  هب  .دشاب  هتشاد  لابند  هب  هعماج  درف و  يارب  ار  یئوس  جیاتن  راثآ و  دناوت  یم  یـشکرس ، نایغط و  تروص 
يایلوا ای  هیلع  ینجم  ندومن  مورحم  .تسا  عرـش  لقع و  هدودحم  رد  نآ  نداد  رارق  هّوق و  نیا  لیدـعت  لرتنک و  مالـسا ، یتیبرت  ياه 

هنایوج ماقتنا  تاساسحا  رب  يرهاظ  نتشاذگ  شوپرـس  زج  يزیچ  تشذگ ، ربص و  هب  هیـصوت  ًافرـص  یناج و  اب  لباقتم  دروخرب  زا  وا 
باسح يا  هنوگ  هب  دیاب  راذگنوناق  هک  تسا  انعم  نیدب  هکلب  تسین ؛
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دارفا ندومن  مورحم  هک  هنوگ  نامه  .دـهد  هئارا  اه  نآ  ندومن  لامعا  ای  تاساسحا  نیا  ندومن  شوماـخ  يارب  ار  یلوقعم  هار  هدـش ،
هنایم هار  نیاربانب ، .دـیامن  لتخم  ار  یعامتجا  مظن  دوش و  رجنم  هنایوج  ماقتنا  تاساسحا  نایغط  هب  تسا  نکمم  ماقتنا ، ّقح  لامعا  زا 
يزیچ نآ ، ددرگ و  تیاعر  زین  دارفا  قوقح  دوش  یم  ظفح  یعاـمتجا  تینما  مظن و  هک  لاـح  نیع  رد  هک  درک  باـختنا  دـیاب  ار  يا 

.تسین ییاضق  همکحم  هیحان  زا  صاصق  يارجا  زج 

عقاو رد  یناسنا و  یعیبط  ساسحا  کی  هب  یمالـسا  تعیرـش  فرط  زا  هدش  باسح  یقطنم و  خساپ  کی  صاصق ، تازاجم  نیاربانب ،
.تسا نآ  ندومن  لرتنک 

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

دوش یم  عفد  مالسا  یتایح  مکح  نیا  تاهبش  دوخ ، يدوخ  هب  میدومن  نآ  فادها  صاصق و  هفسلف  زا  هک  يرصتخم  ریرقت  اب  هچرگ 
: داد میهاوخ  خساپ  هدرک و  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  راصتخا  روط  هب  یلو 

دراوم بلاغ  رد  صاصق  يارجا  ندوب  ملظ   - 1

قّقحت لباق  رداـن  رایـسب  دراوم  رد  زج  تسا ، تازاـجم  مرج و  نیب  لـماک  يواـست  هک  یعقاو  ياـنعم  هب  صاـصق  دـنیوگ : یم  یخرب 
ًاعون دوش ، یم  میارج  فعض  تّدش و  بجوم  دیدرت  نودب  هک  هیلع  ینجم  یناج و  تایصوصخ  لاوحا و  عاضوا و  طیارـش ، .تسین 
مامت زا  دـناوت  یمن  زگره  صاصق  نیارباـنب ، .درک  تیاـعر  تازاـجم  لاـمعا  رد  ار  طیارـش  نآ  همه  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 

، تسین ریذـپ  ناکما  دـشاب  یم  صاصق  یعقاو  موهفم  هک  تازاجم  مرج و  نیب  يواست  تیاعر  نوچ  .دـشاب و  ناسکی  مرج  اب  تاهج 
یم هنوگچ  دـنک ، دراو  تیانج  يداع  یـصخش  هب  يدنمـشناد  ملاع و  رگا  .دوب  دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  صاصق  تازاـجم  يارجا  اذـل 
رگا زین  .تسین و  يداع  صخـش  رد  هک  تسا  یناوارف  تایـصوصخ  راـثآ و  ياراد  دنمـشناد  هک  یلاـح  رد  درک  صاـصق  ار  وا  ناوت 

ار وا  درک و  روک  ار  یمشچ  کی  مشچ  نآ ، لباقم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هدرک  روک  ار  یسک  مشچ  کی  تسا و  یمشچ  کی  یـسک 
؟ دومن مورحم  ییانیب  زا  قلطم  روط  هب 

زا یتشز  لمع  نینچ  هک  یماگنه  دنزن و  يدمع  تیانج  هب  تسد  هک  دراد  شزرا  یتقو  دنمـشناد  ملاع و  مسج  دوجو و  ًالوا : خساپ :
.تسا هدرکن  لمع  دوخ  ملع  هب  اریز  دنک ؛ یم  رت  تسپ  زین  يداع  ناسنا  کی  زا  ار  وا  دنزب ، رس  يدنمشناد 

زا زین  يوهام و  رظن  زا  یتوافت  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  تازاجم ، مرج و  نایم  قلطم  هباشت  يواست و  تیاعر  ًایناث :
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قطنم اـنبم و  دـناوت  یم  یتروص  رد  یلو  تسا ، تسرداـن  نکمم و  ریغ  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  ود  نآ  رب  ّبترتـم  جـیاتن  راـثآ و  رظن 
تهج هب  صاصق  تازاجم  رگا  اّما  .دـشاب  هدـش  عیرـشت  قلطم  تلادـع  نیمأت  يارب  تازاجم  نیا  هک  دربب  نیب  زا  ار  صاصق  تازاـجم 

تازاجم مرج و  نیب  هک  يریذپان  بانتجا  ياه  توافت  دـشاب ، هدـش  عضو  دراد ، ناکما  ملاع  رد  هک  يّدـح  رد  یبسن  تلادـع  نیمأت 
لتق و زا  يریگولج  صاصق ، تازاجم  عیرـشت  زا  یـساسا  فدـه  هک  میناد  یم  .دوب و  دـهاوخن  نآ  يارجا  عنام  دراد  دوجو  صاصق 

صاصق نوناق  دننام  ار  فده  نیا  دناوت  یمن  يرگید  نوناق  چیه  تسا و  نوناق  نیا  عیرـشت  يورگ  رد  فده  نیا  و  تسا ، يزیرنوخ 
زا ار  هوقلاب  نیمرجم  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دنک و  یم  نیمأت  ار  یگدنرادزاب  ّدـح  نیرتالاب  نوناق  نیا  هک  انعم  نیدـب  .دـیامن  نیمأت 

.دنک یم  فرصنم  دوخ  هنامرجم  تاین  زاربا 

نینچ عوقو  دیاب  راذـگنوناق  هک  تسا  رابنایز  یعامتجا  تایح  موادـت  هعماج و  يارب  ردـق  نآ  صاخـشا  هیلع  میارج  رگید ، فرط  زا 
.دناسرب نکمم  لقاّدح  هب  ار  یمیارج 

ینجم مرجم و  نیب  لماک  يواست  میهاوخب  رگا  .دـشاب و  یم  یفاک  ینالقع  هیجوت  ياراد  تهج  نیا  زا  صاـصق  تازاـجم  نیارباـنب ،
.دش دهاوخن  ارجا  زگره  تازاجم  نیا  میریگب ، رظن  رد  ار  هیلع 

مرج یمومع  تیثیح  هب  هجوت  مدع   - 2

هدـش هتخانـش  یـصوصخ  قح  کی  ناونع  هب  مالـسا  رد  نوناق  نیا  هک  تسا  نیا  صاصق  نوناـق  هب  طوبرم  تالاکـشا  زا  رگید  یکی 
نکمم هجیتن  رد  دشاب و  هتسباو  قح  نابحاص  هدارا  هب  هنارمآ و  ریغ  تازاجم  کی  صاصق  تازاجم  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا و 

دازآ هعماج  رد  یتازاجم  هنوگ  چیه  نودب  نیگنس ، ياه  هید  نداد  اب  میارج ، نیرت  گرزب  نیبکترم  هک  تسا 
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، نیا رب  هوـالع  .تسا  میارج  هنوگ  نیا  دروم  رد  مدرم  مومع  ّقـح  نتفرگ  هدـیدان  یعاـمتجا و  تینما  مظن و  فـالخ  رب  نیا  دنـشاب و 
ریثأت زا  عنام  دـیامن ، یم  مهارف  ار  تازاجم  زا  رارف  ناکما  هک  ییاه  هار  دوجو  تسا و  نآ  ندوب  یعطق  هب  تازاجم ، کی  ندوب  ّرثؤم 

...؟ تسا مرج  باکترا  زا  دارفا  نتشادزاب  رد  تازاجم 

ینامـسج تیمامت  هیلع  میارج  هک  نیا  نآ  و  تسا ، ریذـپان  راکنا  تیعقاو  کی  رب  ینتبم  صاصق  ّقح  ندوب  یـصوصخ  ًـالوا : خـساپ :
ار اه  نآ  قوقح  هداد و  رارق  يونعم  يدام و  ياه  تراسخ  نیرت  گرزب  دروم  ار  وا  يایلوا  ای  هیلع  ینجم  هلصافالب  ًامیقتسم و  دارفا ،

نیکـست رب  هوالع  ات  دوش ، هداد  رارق  دارفا  نیمه  يارب  ًائادتبا  صاصق  ّقح  هک  دنک  یم  باجیا  طیارـش  نیا  اذـل  تسا و  هدرک  لامیاپ 
نینچ نتخانش  تیمـسر  هب  رانک  رد  هتبلا  .دوش و  يریگولج  زین  نانآ  هنایوج  ماقتنا  تاساسحا  نایغط  زا  اه  نآ  يونعم  یحور و  مالآ 
لامک نیا  هب  دنناوتب  زین  دنهد  یم  حیجرت  ماقتنا  رب  ار  وفع  هک  یناسک  ات  تسا  هدش  هداد  زین  ّقح  نیا  زا  تشذگ  وفع و  هزاجا  یّقح ،

.دنبای تسد  یحور 

یمومع قوقح  نتفرگ  هدـیدان  تازاجم و  هنوگ  ره  نودـب  مرجم  ندرک  اهر  يانعم  هب  صاـصق  ّقح  زا  تشذـگ  وفع و  زیوجت  ًاـیناث :
عامتجا یمومع  حلاصم  تینما و  ظفح  تهج  هب  مکاح  يارب  زین  ار  یّقح  تایانج ، رد  یـصوصخ  ّقح  رب  هوالع  مالـسا ، اریز  تسین ؛

.دیامن تازاجم  ار  مرجم  دنادب  تحلصم  رگا  دناوت  یم  قح  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدش  لئاق 

تـسا یلدب  تازاجم  کی  هکلب  دـننک ، لامعا  دـنناوت  یم  یـصوصخ  قوقح  نابحاص  هک  تسین  یتازاجم  نامه  تازاجم ، نیا  هتبلا 
مظن دناوت  یم  دوش و  یم  لامعا  ریزعت  ناونع  هب  هک 
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.دیامن ظفح  جرم  جره و  زا  ار  عامتجا  هدرک ، نیمأت  ار  یعامتجا  تینما  و 

ناملسم ریغ  نتشک  رد  صاصق  يارجا  مدع   - 3

دروم رد  ار  صاـصق  مکح  ارچ  سپ  تسا  لـئاق  شزرا  اـه  ناـسنا  ناـج  يارب  مالـسا  هک  تسا  نینچ  رگا  دوش : یم  لاکـشا  یهاـگ 
رد یمذ  رفاـک  ناـج  نوـخ و  اـیآ  تسین ؟ صاـصق  مـکح  يارجا  رد  ضیعبت  نـیا  اـیآ  دـنک ؟ یمن  ارجا  یمذ  رفاـک  ناملـسم  نتـشک 

؟ تسین مرتحم  یمالسا  تموکح 

توافت دوش ، یم  هتخانـش  صاصق  ناونع  هب  يرفیک  قوقح  خـیرات  رد  هچنآ  اـب  مالـسا  رد  صاـصق  مییوگ : یم  یّلک  روط  هب  خـساپ :
مرجم هاگدـید  نیا  رد  .تسا  قلطم  تلادـع  هب  داـقتعا  و  یهدازـس »  » هاگدـید یقطنم  هجیتن  دوخ  یخیراـت  موهفم  رد  صاـصق  .دراد 

، دوش هتـشک  ًامتح  دیاب  دماع  لتاق  نیاربانب ، .تسا  یباکترا  مرج  مه  تازاجم  رادـقم  عون و  نییعت  رایعم  دوش و  تازاجم  دـیاب  ًامتح 
.تسا هدش  لتق  بکترم  یطیارش  هچ  رد  تسا و  هتشک  ار  یسک  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص 

تروص رد  تسین و  ارجا  لباق  صاصق  اه  نآ  زا  یکی  نادقف  تروص  رد  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  صاصق  مالـسا ، هاگدید  زا  یلو 
.تسا هدش  هداد  رّرقم  وا  يارب  صاصق  قح  هک  تسا  یسک  رایتخا  هب  هکلب  دوش ، یمن  ارجا  ًاموزل  صاصق  زین  طیارش  همه  ققحت 

رد اریز  تسا ؛ هیلع  ینجم  مرجم و  نیب  ؤفاکت  يواست و  مدع  لیلد  هب  ناملسم  فرط  زا  ناملـسمریغ  نتـشک  رد  صاصق  يارجا  مدع 
رگید یخرب  هلبانح و  هیعفاش و  هیماما و  لوق  نیا  .تسا و  نید  رد  يواست  صاصق ، يارجا  طیارش  زا  یکی  هک  هدش  هراشا  دوخ  ياج 

.تسا تنس  لها  ياهقف  زا 

هدرب نتشک  رد  صاصق  يارجا  مدع   - 4

سپ تسین ، ّرح  دازآ و  ياه  ناسنا  اب  زینک  دبع و  هدرب و  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  تسا  دنمـشزرا  اه  ناسنا  ناج  رگا  هک  هدـش  هتفگ 
صاصق مکح  دناسرب  لتق  هب  ار  يا  هدرب  دازآ ، ناسنا  رگا  ارچ 
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؟ دوش یمن  يراج  اه  نآ  دروم  رد 

دیاب لوتقم  لتاق و  هک  نیا  دراذگ  یمن  یقاب  مه  لاکـشا  ياج  اذل  تسا و  یفتنم  ًالماک  ام  نامز  رد  هک  ار  یطیارـش  زا  یکی  خـساپ :
صاصق دوش  هدرب  کی  دـمع  لتق  بکترم  يدازآ  ناـسنا  رگا  نیارباـنب  .دنـشاب  هدرب  ود  ره  اـی  دازآ و  ود  ره  یعاـمتجا  هقبط  رظن  زا 

.تسا دیدرت  لباقریغ  مّلسم و  تنس  لها  ياهقف  رثکا  هیماما و  ياهقف  رظن  زا  هلأسم  نیا  .دش  دهاوخن 

ُْدبَْعلاَو ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  دوش ، یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  یبوخ  هب  توافت  نیا 
«. ...هدرب ربارب  رد  هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدش  هتشون  امش  رب  صاصق  ( » 694 (؛} ...ِْدبَْعلِاب

یلو تسین  حرطم  رـضاح  لاـح  رد  هـچرگ  تـسا ، یعاـمجا  مـه  هیماـما  هـقف  رظن  زا  و  دراد ، تلـالد  نآ  رب  يددـعتم  تاـیاور  زین  و 
.تسا هتشاد  يدنچ  لیالد  تایاور  رودص  میرک و  نآرق  لوزن  نامز  رصع و  نامه  رد  نآ  نتفریذپ 

هدـش هتخانـش  وا  يارب  کّلمت  ّقح  یتح  درادـن و  دوخ  يالوم  تساوخ  زا  جراخ  يرایتخا  چـیه  هک  هدرب  کی  يراد ، هدرب  ماـظن  رد 
میمـصت تردـق  زا  يرادروخرب  مدـع  لـیلد  هب  وا  یعاـمتجا  شزرا  دراد و  رارق  ینییاـپ  حطـس  رد  یعاـمتجا  تیعقوم  رظن  زا  .تسین 

لباق هعماج  رد  یسک  نینچ  نیا  ًاعبط  و  تسا ، دازآ  يریگ  میمصت  رد  هک  تسا  یـسک  زا  رت  نییاپ  رایـسب  لقتـسم ، درکلمع  يریگ و 
زا هدش و  یم  هتخانـش  تاناویح  فیدر  رد  دبع  هک  تسا  هدوب  قیمع  ردق  نآ  هتـشذگ  رد  توافت  نیا  .تسین و  دازآ  دارفا  اب  هسیاقم 

.تسا هدوب  مورحم  یناسنا  قوقح  عون  ره 

نیا يارب  ار  یتازایتما  قوقح و  ماظن ، نیا  شریذپ  مغر  یلع  زین  نامز  نامه  رد  مالسا 
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، دازآ دارفا  هب  تبسن  دارفا  نیا  ریذپان  راکنا  توافت  لاح  نیع  رد  .تشادن  هقباس  نآ  زا  لبق  هک  تخانش  تیمـسر  هب  یعامتجا  هورگ 
مرج يواست  هک  صاصق  ّقح  دراوم  هلمج  زا  دنشاب ؛ هتشاد  توافت  نارگید  اب  یعامتجا  قوقح  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هدش  بجوم 
هدرب کی  لتق  هک  تسا  هدـش  نآ  زا  عنام  یعامتجا  هاگیاج  شقن و  رد  يواست  مدـع  و  دوش ، تیاعر  ًالماک  دـیاب  نآ  رد  تازاجم  و 

تازاجم تسا و  رایتخا  يدازآ و  هنوگ  ره  دـقاف  ناسنا  کی  نتـشک  مرج ، نوچ  دوش ، صاـصق  ّقح  بجوم  دازآ ، درف  کـی  طـسوت 
.دنام یمن  یقاب  یلام  تراسخ  ناربج  زج  یهار  صاصق ، ناکما  مدع  اب  نیاربانب ، .دشاب  لقتسم  دازآ و  ناسنا  کی  نتشک  دیابن 

تداع ار  ناگدرب  نتـشک  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  رّرقم  مالـسا  رد  دوشن ، هعماج  رد  تداع  کـی  یـشک  هدرب  هک  نیا  يارب  يرآ ،
داسفا لیلد  هب  هکلب  صاصق ، باب  زا  هن  هتبلا  تسا ، گرم  تازاجم  هب  موکحم  دوش  تسیاشان  لـمع  نیا  بکترم  رّرکم  دـهد و  رارق 

.نیمز رد 

: هک نیا  تسا  هجوت  لباق  اجنیا  رد  هچنآ  یلو  میا  هتشاد  یلقتسم  ثحب  مالسا  رد  يراد  هدرب  یگدرب و  دروم  رد 

يا هدـش  هتفریذـپ  ماظن  کی  نامز  نآ  رد  هک  يراد  هدرب  ماظن  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنیمز  يددـعتم ، ياه  حرط  هئارا  اب  مالـسا  فلا )
يوس زا  ماظن  نیا  نتفریذـپ  ثعاب  دوجوم ، ياـه  ترورـض  ناـمز و  نآ  صاـخ  طیارـش  هک  تفگ  ناوتب  اـسب  هچ  دروآ و  مهارف  دوب 
نامه رد  هتبلا  .تسا  هدوبن  مالـسا  لوبق  دروم  یعاـمتجا  بولطم  ماـظن  کـی  ناونع  هب  زگره  يراد  هدرب  ماـظن  یلو  دـیدرگ ، مالـسا 

نآ زا  لبق  ات  هک  تخانش  ناگدرب  يارب  ار  یقوقح  ماظن ، نیا  نتفریذپ  مغر  یلع  مالسا  زین  نامز 
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هب یمالـسا  عماوج  رد  نآ  نتفر  نیب  زا  زاغآرـس  هک  درک  داـجیا  يراد  هدرب  ماـظن  رد  یلّوحت  عقاو  رد  نیا  یلو  دوـبن ، هدـش  هتخاـنش 
.دیآ یم  باسح 

انعم نیا  هب  .درادن  ینیوکت  أشنم  چیه  تسا و  يرابتعا  دصرد  دص  رما  کی  رگید ، یضعب  هب  تبسن  اه  ناسنا  زا  یخرب  تیدوبع  ب )
یناگدرب اسب  هچ  درادن و  دشاب ، هدش  هطبار  نیا  أشنم  هک  یتاذ  توافت  چیه  دوخ  يالوم  هب  تبسن  تسا ، يرگید  هدرب  هک  ناسنا  هک 

هعماج دارفا  زا  هورگ  نیا  فیلاکت  قوقح و  رد  رگا  نیاربانب ، .دـنا  هدوب  رتالاب  رایـسب  تیناسنا  لامک و  بتارم  رد  دوخ  يالوم  زا  هک 
.تسناد نآ  جیاتن  راثآ و  يرابتعا و  رما  نیمه  زا  یشان  ار  نآ  دیاب  ًاعبط  تسا ، هتشاد  دوجو  یتوافت 

؟ دوش یم  صاصق  دنزرف  لتق  تهج  هب  ردام  ارچ   - 5

همیرج وا  زا  اهنت  دننک و  یمن  صاصق  تیانج  نیا  رب  ار  وا  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  ردـپ  هک  یتروص  رد  ارچ  هک  دوش  یم  لاؤس  یهاگ 
؟ دنناسر یم  لتق  هب  هدرک و  صاصق  ار  وا  دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  دنزرف  يردام  رگا  یلو  دننک  یم  ذخا  یلام 

يدـمع تایانج  دروم  رد  رگا  اذـل  تسین و  دارفا  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  تسا و  دـمع  تیانج  رد  یلّوا  لصا  صاصق ، ًالوا : خـساپ :
و تسا ، لصا  قباطم  دوش  یم  صاصق  شدنزرف  نتـشک  دروم  رد  ردام  رگا  سپ  .دوب  نآ  تلع  لابند  هب  دیاب  هدش ، هتـشادرب  صاصق 

.میشاب ردپ  دروم  رد  صاصق  مدع  هفسلف  ّتلع و  لابند  هب  دیاب 

دنزرف ناج  يادف  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  هک  تسا  یسک  یعیبط  ردام  .تسا  دنزرف  هب  تبسن  ینابرهم  تفوطع و  رهظم  ردام  ًایناث :
هدش یلمع  هتسویپ و  عوقو  هب  خیرات  لوط  رد  هبرجت  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنک و  دوخ 
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مه دوخ  دـنزرف  هب  هک  هدرک  ادـیپ  یتواسق  تلاح  نانچ  هک  دوش  یم  مولعم  دز ، دوخ  دـنزرف  لـتق  هب  تسد  يرداـم  رگا  لاـح  .تسا 
.دوش تسین  هبرس  دیاب  تهج  نیدب  تسا و  كانرطخ  هداوناخ  هعماج و  يارب  وا  دوجو  اذل  دنک و  یمن  محر 

رد تسا و  هداوناخ  يداصتقا  تردق  روحم  ردـپ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دـیاش  هدـش ، هتـشادرب  وا  زا  صاصق  هک  ردـپ  دروم  رد  ًاثلاث :
.دروخ یم  مه  رب  هداوناخ  یتشیعم  يداصتقا  ماظن  دوش ، صاصق  وا  هک  یتروص 

یمزاب وا  هب  دوجو ، تقیقح  لصا و  رد  هدوب و  ردـپ  یلیزنت  دوجو  ّرـس و  دـنزرف  دوش ، یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هچنآ  قباـطم  ًاـعبار :
.دنیامن یم  ذخا  وا  زا  ار  یلام  نیگنس  همیرج  اهنت  هدرکن و  صاصق  ار  وا  تهج  نیدب  اذل  ددرگ و 

ماع ألم  رد  دودح  يارجا  مالسا و 

هراشا

.تسا تازاجم  ندوب  ینلع  هلأسم  هدش  زیگنارب  ههبش  هک  یهقف  ماکحا  هلمج  زا 

.درک و ارجا  ماع  ألم  رد  ار  نآ  دیابن  اذل  تسا ، مالسا  یتسس  نهو و  بجوم  مرجم ، دارفا  ندز  قالش  ای  راسگنس  دنیوگ : یم  یهاگ 
یم اـی  دوش و  یم  هعماـج  راـجزنا  تشحو و  بجوم  درادـن و  بوـلطم  رثا  هعماـج  رد  اـه  تازاـجم  عوـن  نیا  دـنیوگ : یم  زین  یخرب 
زین یخرب  .ددرگ و  یم  هعماج  یناور  شمارآ  بلس  بجوم  نادنملاس  ناکدوک و  راظنا  رد  فّلختم  رفن  دنچ  ندروخ  قالش  دنیوگ :

يانبم دراوم  ریاس  رد  هدمآ و  نآرق  رد  دروم  کی  تسا  ینلع  هنایزات  هب  عجار  هچنآ  .تسین  زاجم  ماع  ألم  رد  تازاجم  دـنیوگ : یم 
رد مه  نآ  دشاب  رازاب  هچوک و  رد  دیاب  هنایزات  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هدـش  نایب  نآرق  رد  هک  مه  دروم  کی  نآ  .درادـن  یهقف  قیقد 

نآ مه  نینمؤم  زا  يا  هدع  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هکلب  ماع ، ألم 
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.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  هلأسم  نیا  اجنیا  رد  دراد  اج  .دنک  یم  تیافک  زین  وگتسار  رفن  هس  دادعت  هب  یّتح  دننک ، هدهاشم  ار 

تازاجم ندوب  ینلع  هیجوت 

تازاجم ندوب  ینلع  هیجوت 

: درک لالدتسا  هیجوت و  قیرط  دنچ  زا  ناوت  یم  ار  اه  تازاجم  زا  یخرب  ندوب  ینلع  موزل  هلأسم 

ینآرق لیلد   - 1

َنِم ٌهَِفئاط  امَُهباذَـع  ْدَهْـشْیلَو  دـیامرف { : یم  حـماست  لهاست و  زا  رود  هب  دودـح  يارجا  موزل  هرابرد  عطاـق  ناـیب  زا  سپ  میرک  نآرق 
« .دننک هدهاشم  ار  اه  نآ  تازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  ( » 695 (؛  َنِینِمْؤُْملا

دنچ هک  قوف  هیآ  قادصم  صوصخ  رد  .دنا  هتـسناد  طایتحا  قفاوم  دننادن  يوقا  رگا  ار  تعامج  روضح  بوجو  املع ، اهقف و  هدـمع 
هدهع رب  نآ  صیخـشت  هکلب  تسین ، یـصخشم  ددـع  هفیاط »  » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  نّقیتم  ردـق  .دراد  دوجو  فالتخا  دنـشاب ، رفن 

.دوش نارگید  تربع  بجوم  ات  دشاب  عمج  رد  یهلا  دودح  يارجا  هک  تسا  نیا  دوصقم  .تسا و  عرش  مکاح 

ییاور لیلد   - 2

رب ناـنآ  هک  میرب  یم  یپ  مینک  یم  هعجارم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ًاـصوصخ  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  هریـس  هـب  هـک  یماـگنه 
.دنا هدرک  یم  لمع  زین  نآ  هب  هتشاد و  رارصا  ماع  ألم  رد  دودح  يارجا  ترورض 

رـشعم ای  : » دومرف دـنک ، ارجا  دوب  هدرک  اـنز  هب  رارقا  هک  يدرم  دروم  رد  ار  دـح  تساوخ  یم  هک  یناـمز  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
« .دوش ارجا  دح  درم  نیا  رب  ات  دییایب  نوریب  ناناملسم ! يا  ( » 696 (؛» ّدح لجرلا  اذه  یلع  ماقیل  اوجرخا  نیملسملا !

ات دومرف  رما  دوخ  مالغ  ربنق  هب  دوب  هدش  انز  بکترم  هک  ینز  دروم  رد  دح  يارجا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگید  ییاج  رد 
ّدح ات  درب  یم  رهش  جراخ  هب  ار  نز  نیا  امـش  ماما  مدرم ! يا  دومرف : ربنم  زارف  رب  هاگ  نآ  .دهد  ادن  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  هماع 

رگیدکی زا  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  ناهاگحبـص  هک  تسا  هدرک  مکح  امـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک  ارجا  وا  هرابرد  ار  یهلا 
(697 «.) دییآ نوریب  ناتیاه  گنس  اب  هارمه  دیا  هدومن  یفخم 

مهل عمجی  : » دومرف هراب  نیا  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
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« .دننک یم  عمج  نانآ  هدهاشم  يارب  ار  مدرم  دنروخ ، یم  قالش  ّدح ، هب  موکحم  نامرجم  هک  یماگنه  ( » 698 (؛» اودلج اذا  سانلا 

داسف شرتسگ  عنام  دودح ، ینلع  يارجا   - 3

.تسناد هعماج  شمارآ  زین  راکهانگ و  درف  تربع  ناوت  یم  ار  ماع  ألم  رد  دودح  يارجا  یقالخا  یتیبرت و  راثآ  هلمج  زا 

عراش بناج  زا  هک  تسا  یتبوقع  رفیک و  يانعم  هب  یمالـسا  هقف  حالطـصا  رد  .تسا و  يریگولج » عنم و   » ياـنعم هب  تغل  رد  دـح » »
هب ار  نهآ  .تسا  مرج  تیصعم و  زا  عنام  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنیوگ  یم  دح  ییاه  تازاجم  نینچ  هب  هک  نیا  .تسا و  هدش  نییعت 

، ندومن مادعا  ندز ، هنایزات  .دوش  یم  دوخ  رد  يزیچ  ذوفن  عنام  تسا و  تخـس  تسین ، ذوفن  لباق  هک  دنیوگ  یم  دیدح »  » لیلد نیا 
.دوش یم  هانگ  دّدجم  باکترا  عنام  اریز  دنیوگ ؛ یم  دح  ار  ...و  تسد  عطق 

جیورت دوجو  اب  هک  اریز  درک ؛ مکح  دودح  ینلع  يارجا  بوجو  هب  ناوت  یم  یگنهرف  رابفسا  ینارحب و  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هزورما 
دروم ار  هعماج  ناناوج  زا  یمیظع  شخب  هدرک و  ادیپ  يدوعـص  ریـس  هک  يددـعتم  ياه  لتق  و  يدزد ، دایتعا ، يرابودـنب ، یب  داسف ،

دوخ فده  هب  ناوت  یم  ماع  ألم  رد  مکح  يارجا  اب  اهنت  تسا ، هدروآرد  هلاحتسا  فارحنا و  طوقس و  ضرعم  رد  هداد و  رارق  موجه 
.تفای تسد  تسا ، هعماج  دارفا  رگید  فلختم و  درف  يزومآ  تربع  زین  یصاعم و  زا  ییادز  حبق  ناربج  هانگ و  شهاک  نامه  هک 

يارجا هفـسلف  .دوش  یم  حالـصا  هعماج  کی  دوشب ، عقاو  هک  یتقو  یهلا  دودح  زا  دح  کی  : » دندومرف یم  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما 
(699 «.) دوش یم  مامت  يدزد  یمومع ، عمجم  رد  دنربب  ار  شتسد  دزد  ات  راهچ  رگا  ...تسا  هعماج  حالصا  دودح ،

راکانز نز  راکانز و  درم  ّدح  مکح  يارجا  ادابم  : » دیامرف یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  داتسا 
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دننادب ات  دوش  شخپ  اج  همه  زین  شربخ  دشاب و  مدرم  روضح  رد  دیاب  ًامتح  .دـیهد  ماجنا  مدرم  مشچ  زا  رود  اهراوید و  تشپ  رد  ار 
.تسا عامتجا  تیبرت  بیدأت و  يارب  ییازج  ياهروتـسد  يارجا  لصا  نوچ  .دراد  يا  هداعلا  قوف  تیـساّسح  فافع  هلأسم  رد  مالـسا 

يزیچ نینچ  تقو  ره  زین  مالـسا  ردـص  رد  .دـشخب  یمن  عامتجا  رد  يرثا  دـننک ، مادـعا  مه  ولو  ار  وا  هنامرحم  دـنک و  انز  ینز  کی 
مـالعا داـتفا -  یم  قاـفتا  مک  مه  اـنز  دـندرک ، یم  ارجا  ار  نیناوق  نیا  نوـچ  هداـتفا ، یم  قاـفتا  مه  مک  هتبلا  هک  داـتفا -  یم  قاـفتا 

(700 «.) دندرک یم  یمومع 

ینلع تازاجم  ینلع ، هانگ   - 4

مدرم لباقم  رد  مرجم  نآ  دیاب  تسا  هعماج  ناناوج  مدرم و  رازآ  تیذا و  بجوم  یهانگ  رگا  .دراد  مزال  ینلع  تازاجم  ینلع ، هانگ 
.دراد یپ  رد  ار  یعامتجا  تازاجم  یعامتجا ، هانگ  هک  تسا  یهیدب  یعیبط و  رایسب  نیا  .دوش  همکاحم  ناناوج  و 

هک دوخ  هانگ  اب  مرجم  اریز  تسا ؛ هاـنگ  زا  ییادز  حـبق  ناربج  تسا ، ّبترتم  ینلع  ّدـح  تازاـجم و  رب  هک  يراـثآ  رگید  زا  یهگناو 
نیا ماع  ألم  رد  یهلا  دودـح  يارجا  اب  دـیاب  اذـل  تسا ، هتـسکش  ار  یمالـسا  نوناق  عرـش و  تمرح  هداد ، ماجنا  ینلع  ای  هدـش ، ینلع 

.دومن ناربج  ار  نآ  حبق  ندودز  نوناق و  ینکش  تمرح 

یمومع لابقتسا   - 5

، يرآ .دـسر  یمن  رظن  هب  یتسرد  فرح  تسا  یمومع  راـجزنا  بجوم  ماـع  ـألم  رد  یهلا  دودـح  يارجا  دـنیوگ : یم  یخرب  هک  نیا 
زا يرایـسب  دصرد  هک  تسا  نیا  مینک  یم  هدـهاشم  راد  نید  هعماج  رد  ام  هچنآ  یلو  .تسا  یلاباال  دارفا  نانید و  یب  راجزنا  بجوم 

.دنا هدرک  مالعا  مکح  يارجا  هنوگ  نیا  يارجا  زا  ار  دوخ  تیاضر  دنا  هدوب  ماع  ألم  رد  مکح  يارجا  دهاش  هک  یناسک  یتح  مدرم 

 - هک دشاب  هتـشادن  ار  نیا  عقوت  تسا  دوخ  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  ادـخ  ياضر  يارب  هک  یـسک  : » دومرف یم  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما 
(701 «.) تسین همه  لوبق  دروم  يرما  چیه  هک -  ارچ  دریگ -  رارق  همه  لوبق  دروم  شراک - 

هناگیب تیاضر  رب  مّدقم  ادخ ، تیاضر   - 6

روشک زا  جراـخ  رد  ار  یمالـسا  ههجو  تسا  نکمم  هدـش و  نانمـشد  ینیبدـب  هب  ّرجنم  نوچ  ار  ماـکحا  عون  نیا  يارجا  رگید  یخرب 
.دنا هتخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  هتفریذپن و  دنک ، راد  هشدخ 

تسا یعیبط  .تسا  ینمشد  نمشد ، راک  هک  تسا  نیا  هدش  نایب  يربهر  مظعم  ماقم  لحار و  ماما  يوس  زا  اهراب  اهراب و  هک  یخساپ 
.دنتسین یضار  لاحشوخ و  نآ  نیناوق  مالسا و  زا  مالسا ، نانمشد  هک 

زگره ( » 702 (؛  يدُْهلا َوُه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  ْمُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یّتَح  يراصَّنلا  َالَو  ُدوُهْیلا  َْکنَع  یـضْرَت  َْنلَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
يوریپ نانآ  هتفای  فیرحت   ] نییآ زا  يوش و  اه  نآ  ياه  هتساوخ  میلست  لماک ، روط  هب   ] ات دش ، دنهاوخن  یـضار  وت  زا  اراصن  دوهی و 

« .تسا تیاده  اهنت  یهلا ، تیاده  وگب  .ینک 
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تنوشخ مالسا و 

تنوشخ مالسا و 

هفـسلف و هب  هـک  اـجنآ  زا  مالـسا ، يرفیک  نیناوـق  ییازج و  ماـکحا  زا  یـشخب  هدـهاشم  اـب  هدز  برغ  ياـهامن  رکف  نـشور  زا  یخرب 
ماکحا هنوگ  نیا  هک  دندقتعم  هدمآرب و  ماکحا  نیا  ندرک  هرخسم  ازهتسا و  هب  اه و  نآ  هب  هلمح  ددصرد  دنا ، هدربن  یپ  نآ  تمکح 

هک یماـکحا  هدرک و  یـسررب  ار  تنوشخ  موهفم  دراد  اـج  کـنیا  .درادـن  يراـگزاس  رـشب  مّلـسم  قوقح  اـب  هدوب و  تنوشخ  ياراد 
.دب ای  تسا  بوخ  لصا  رد  تنوشخ  ایآ  هک  مینک  یسررب  .میهد و  رارق  ثحب  دروم  زین  ار  دنا  هتسناد  نآ  قادصم 

تنوشخ موهفم 

لماش مادـقا ، .دـیامن و  سرت  داجیا  هک  يروط  هب  دارفا ، قوقح  لاـم و  فرـش ، ناـج ، مسج و  هیلع  مادـقا  زا  تسا  تراـبع  تنوشخ 
ینوناق و تامادقا  هوالعب  .دوش  یم  دیدهت  نیهوت و  لماش  زین  يونعم  مادـقا  نینچمه  لتق و  حرج و  برـض و  دـننام  یکیزیف ؛ مادـقا 
زا دنناوت  یم  دـیامن  یم  سرت  داجیا  نانآ  رد  هدوب و  دارفا  هیلع  مادـقا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  تایـصوصخ  نیا  ياراد  هک  ینوناقریغ 

.دنشاب تنوشخ  يوغل  قیداصم 

، مشخ یمرن ، تنیل و  ّدض  ندرک ، يدنت  یتشرد ، يانعم  هب  ندرک  تنوشخ  .تسا  هدش  ظفل  نیا  يارب  يددـعتم  يانعم  تغل  رد  هتبلا 
(703) .تسا يزورما  جیار  يانعم  هب  تنوشخ  قیداصم  نیرت  فیفخ  زا  هک  ...و  بضغ 

تنوشخ عاونا 

تنوشخ عاونا 

اب نآ  عاونا  هب  کنیا  .تسا  حیحـصان  زین  رگید  یخرب  هدوب و  لوقعم  حیحـص و  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  تنوشخ 
: مینک یم  هراشا  کی  ره  لیلحت 

رفیک تازاجم و   - 1

رفیک تازاجم و   - 1

رب تسا  رّصقم  هک  صخش  يارب  هنامرجم  لمع  زا  هعماج  ترفن  هناشن  هب  مرج و  باکترا  تلع  هب  یـضاق  هک  تسا  يرازآ  تازاجم ،
، تازاجم فده  .درک  یقلت  تازاجم  فده  دیابن  دروآ  یم  مرجم  قوقح  زا  یقح  هب  همدص  هک  ار  رازآ  .دنک  یم  نییعت  نوناق  قبط 

حرطم نوناق  هک  يدودح  رد  یضاق  ار  تازاجم  .تسا  یلاع  فده  نیا  هب  لین  هلیـسو  رازآ ، .تسا  تلادع  زا  عافد  مرجم و  حالـصا 
(704  .) ...تسا یمومع  مظن  هب  طوبرم  دعاوق  يارجا  نماض  تازاجم  .دنک  یم  نییعت  هدومن  مولعم  و 

شنکاو لیمحت و  زا  تسا  ترابع  ازج  قوقح  هاگدید  زا  و  تسا ، هنامرجم  هدـیدپ  لابق  رد  هعماج  شنکاو  تازاجم ، رگید : ریبعت  هب 
(705) .راکهزب رب  بعت  جنر و  تروص  هب  یعامتجا 
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، عون نکیل  .درادـن  يراگزاس  تازاجم  هفـسلف  موهفم و  اب  مرجم ، يارب  یتمحازم  تیدودـحم و  چـیه  داجیا  نودـب  تازاـجم  روصت 
.دوش بجوم  ناکما  ّدح  رد  ار  صاخ  ماع و  يریگشیپ  مرجم و  حالصا  هک  دشاب  يروط  دیاب  تازاجم  تیفیک  نازیم و 

.تسا هدوبن  فده  هاگ  چیه  هدوب و  هعماج  درف و  حالصا  تازاجم ، لامعا  زا  فده  مالسا  رد 

هعماج رد  تازاجم  دوجو  ترورض 

هب ناسنا  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  هاگ  ره  .تسا  مدرم  ضارما  هجلاعم  وا  فدـه  هک  تسا  یقذاح  بیبط  هلزنم  هب  ینید  راذـگ  نوناق 
دنکن و تیارس  رگید  ياضعا  هب  هک  یتروص  رد  دشابن  هجلاعم  لباق  رگا  .دیآ و  یمرب  هجلاعم  ماقم  رد  بیبط  نآ  دوش  التبم  یـضرم 

ياضعا ریاس  هب  رگا  ...و و  ییانیبان  ییاونـشان ، ندش ، جلف  دننام  دراذگ ؛ یم  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دـنزن  ندـب  ياج  رگید  هب  يا  همطل 
رت و تخس  ندب  مامت  ندش  دساف  اریز  دنک ؛ عطق  ار  نآ  دیاب  راچان  دوش  نآ  تکاله  بجوم  دنک و  تیارس  ندب  رگید 
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.تسا نآ  زا  يوضع  ندش  عطق  زا  رتدب 

ماقم رد  هئیـس  لاـمعا  هلیذر و  قـالخا  تلالـض ، رفک ، كرـش ، نوچمه : یحور  ضارما  هیلک  يافـش  هجلاـعم و  يارب  هک  زین  مالـسا 
دنتـسین و هجلاعم  تیاده و  لباق  رگا  و  تسا ، هدمآ  ِساّنِلل  يدُه  هلمج {  رد  هک  نانچ  دیآ ؛ یمرب  مدرم  عیمج  تیادـه  ییامنهار و 

لتق زج  يا  هراچ  هنرگو  دنک ، یم  راتفر  تملاسم  حلص و  قیرط  زا  نانآ  اب  دنشاب  یمن  زین  نارگید  لالضا  داسفا و  رارـضا و  ماقم  رد 
صخـش اـت  هداد  رارق  يا  هناـیزات  ّدـح و  تاـبجاو ، كرت  یـصاعم و  زا  يرایـسب  رد  مالـسا  نید  تهج  نیا  زا  .تسین و  ناـنآ  عمق  و 

ادـخ هب  اـت  هدوـمرف  بجاو  لـقع  مکح  هـب  هدوـمن و  زاـب  ار  هبوـت  هار  دزاـس و  رود  داـسف  زا  دـناهرب و  یناـمرفان  زا  ار  راـک  تیـصعم 
ّدح نامه  يدراوم  رد  هکلب  .دنک  یم  رداص  ار  لتق  مکح  دـندومنن ، تشگزاب  دـندشن و  هجلاعم  هبترم  هس  زا  دـعب  رگا  .دـندرگزاب و 

داسف هب  هعماج  دنکن و  تیارس  نارگید  هب  داسف  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ماکحا  نیا  همه  .تسا  هداد  رارق  مادعا  مجر و  لتق و  ار  لوا 
.دوشن هدیشک  یهابت  و 

تیارس تاقبط  همه  هب  هدش و  عیاش  داسف  رادقم  هچ  دوش  یمن  يراج  یمالـسا  کلامم  رد  یهلا  دودح  هک  زورما  مینک  یم  هدهاشم 
.تسا هدرک 

حلاصم زا  ماکحا  تیعبت 

هیاس حلاصم  نیا  تخانـش  رد  تاساسحا  فطاوع و  دیاب  .تسا  هدرکن  حرطم  تحلـصم  لیلد و  نودب  ار  یمکح  چیه  سدقم  عراش 
ًاـصوصخ نآرق  تایآ  رد  اذل  .درک و  یتقوم  ياه  یجنـس  تحلـصم  يرـسکی  يادف  ار  تدم  ینالوط  مهم و  فادها  دیابن  دنکفین و 

فطاوع و هن  تسا  درخ  نابحاص  بابلالا ؛» یلوا   » اب نخس  ییازج ، ماکحا  هنیمز  رد 
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.تاساسحا

عراش طقف  هک  يرما  دریذپ ، تروص  يورخا  يویند و  زا  معا  یعامتجا ؛ يدرف و  حلاصم  ساسا  رب  دیاب  يا  هفسلف  ره  نییبت  ریـسفت و 
یهلا تمحر  نیع  رگید  هاگن  رد  یلو  دنـشاب ، نشخ  دـنناوت  یم  هاگن  کـی  رد  ماـکحا  نیا  .دـناشوپب  لـمع  هماـج  نآ  هب  دـناوت  یم 

دنک یفالخ  رگا  .تسا  دنم  هقالع  وا  هدنیآ  هب  دراد و  تسود  ار  وا  نوچ  دنک  یم  مشخ  شیوخ  دنزرف  رب  هک  يردپ  دننامه  .دنتسه 
ردـق نآ  دـنیبب و  نارگید  زا  رتراجنهان  يراتفر  اسب  هچ  هک  نآ  لاح  .دـنز و  یم  رـس  وا  زا  دـنت  راتفر  زین  یهاگ  دوش و  یم  تحاراـن 

هک تسا  نیا  دشاب  رظن  ّدـم  دـیاب  هچنآ  .تسا  نارگید  هب  هجوت  مدـع  دـنزرف و  هب  هقالع  زا  یـشان  دروخرب  هوحن  نیا  .دوشن  تحاران 
دروم رد  میرک  نآرق  اذل  .دنک و  تموکح  نآ  رب  لقع  هک  یساسحا  ینعی  یحطـس ؛ بذاک و  هن  دشاب  یقیقح  تروص  هب  دیاب  هقالع 

نید يارجا  رد  دیابن  ( » 706 (؛  ِهَّللا ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُخْأَت  ال  هک {  دـنک  یم  حیرـصت  راکانز  درم  نز و  رب  یهلا  دودـح  يارجا 
تروص تولخ  رد  مرج  نیا  هک  اجنآ  لاـح  .تسین  مّحرت  ياـج  نوچ  .دریگب » یمّحرت  ار  امـش  راـکانز ] درم  نز و   ] ود نیا  رب  ادـخ 
هتـشاد یعامتجا  باتزاب  هک  اجنآ  یلو  .تسا  هدرک  راذـگاو  تمایق  هب  ار  عوضوم  مالـسا  دـشاب ، هتـشادن  یعاـمتجا  باـتزاب  دریگ و 
هعاشا درف و  کی  هانگ  رثا  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  عضو  یطیارش  تیاعر  اب  فادها و  يرس  کی  ساسا  رب  ار  تاریزعت  دودح و  دشاب ،

ياـه هکبـش  رد  دزاـس و  یم  درف  کـی  هک  یـسوریو  دـننامه  .دوـش  یم  رت  کـیدزن  هاـگترپ  هب  مدـق  کـی  عاـمتجا  هعماـج ، رد  نآ 
بجوم دنک و  یم  اهر  يرتویپماک 
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.دوش یم  يرایسب  ياه  تراسخ 

، دراوم نیا  رد  حماست  یهاتوک و  هک  دیامن  لامعا  ار  مرج  نآ  اب  بسانم  ياه  تازاجم  دوش و  لمع  دراو  دیاب  راذگ  نوناق  اجنیا  رد 
.دنک یم  دراو  عامتجا  هرکیپ  رب  ار  يریذپان  ناربج  ياه  هبرض 

: هک میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نیاربانب 

دوجو ًالعف  هچنآ  زا  رتمک  اه  نآ  تاعبت  تسین  مولعم  دوش و  عقاو  لاؤس  دروم  دـناوت  یم  مه  يرگید  نیزگیاـج  تازاـجم  ره  ًـالوا :
، دننک مهارف  هعماج  يارب  يرتدب  ضراوع  دنناوت  یم  هدـش ، حرطم  نیزگیاج  تازاجم  ناونع  هب  هک  همیرج  ای  نادـنز و  .دـشاب  دراد 

.تسا زاب  یمالسا  تموکح  يوس  زا  یتاریزعت  نینچ  يارب  هار  هک  نآ  نمض 

قباطت هدیا  نیا  اب  اه  نآ  یهاوخب  لد  لیدبت  تسا و  هیعقاو  حلاصم  زا  یـشان  هکلب  درادن  يدادرارق  أشنم  ًافرـص  ییازج ، ماکحا  ًایناث :
.مینادب يدادرارق  ار  اه  نآ  ًافرص  هک  دراد 

.دش دهاوخ  داجیا  یتارییغت  دنک  اضتقا  ار  يرگید  زیچ  تحلصم  هک  اجنآ  دنا و  هدش  عضو  هیلوا  نیوانع  هب  ماکحا  نیا  ًاثلاث :

ياه تازاجم  رگا  .دوش  یمن  تفای  اه  نآ  زا  يرگید  عون  چـیه  رد  هک  تسا  يریگ  مشچ  رایـسب  تارثا  اـه  تازاـجم  نیا  رد  ًاـعبار :
باکترا تروص  رد  هک  دوش  نئمطم  دزد  ددرگ و  ارجا  شدوخ  ياج  رد  تسا  هدـمآ  هقف  رد  هک  يردان  ياهطرـش  اب  مه  نآ  يدزد 

دنـسپان لمع  نیا  غارـس  هب  زگره  دـش ، دـهاوخ  امن  تشگنا  زین  هعماج  رد  ددرگ و  یم  عطق  هشیمه  يارب  وا  ناتـشگنا  لـمع ، نیا  هب 
.تفر دهاوخن 

ناسنا تمارک  تازاجم و 

! تسا ریاغم  ناسنا  تمارک  اب  هک  تسا  یتنوشخ  تازاجم ، دنیوگ : یم  یخرب 

دیابن اذل  .تسا و  دوخ  تمارک  ظفح  لوؤسم  دوخ  تسا و  رادروخرب  یتاذ  تمارک  زا  یناسنا  ره  مییوگ : یم  اه  نآ  باوج  رد  یلو 
ار نارگید  قوقح  ناویح ، دننامه  درکن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  رگا  لاح  .دنک  زواجت  نارگید  قوقح  هب 
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هجیتن زین  تازاـجم  نیا  هدرکن و  ظـفح  ار  شیوخ  تمارک  دوخ  وا  دراد ؟ یفاـنت  یناـسنا  تمارک  اـب  وا  تازاـجم  اـیآ  دومن ، لاـمیاپ 
.شیوخ تمارک  ندرب  نیب  زا  يرگید  و  نارگید ، قوقح  هب  زواجت  یکی  تسا : هتشاد  رثا  ود  هک  تسا  یلمع 

ناما رد  ناشیاه  فاحجا  زا  ناوت  یم  اه  نآ  ندرک  دودـحم  اـب  اـهنت  هک  هداد  رارق  یناویح  دـننامه  ار  دارفا  نیا  لَـثَم  میرک  نآرق  رد 
(707) .تسا هدش  عضو  دارفا  نیمه  يارب  زین  اه  تازاجم  ریاس  قالش و  ًالوصا  و  دنام ،

رسک بجوم  تسا ، هدرکن  تیاعر  ار  شیوخ  یناسنا  تمرح  دوخ  هک  یسک  دروم  رد  هنایزات  تازاجم  : » دیوگ یم  هدوع  رداقلادبع 
(708 «.) ددرگ یمن  وا  تفارش 

( هجنکش  ) مرج فشک  رد  تنوشخ   - 2

تازاجم ار  هلحرم  نیا  رد  تنوشخ  ناوت  یمن  اما  دراد ، مرج  شهاـک  رد  ییازـسب  ریثأـت  میارج  بیقعت  فشک و  رد  تیمتح  هچرگا 
يروط دیاب  الاب  یـشوه  بیرـض  اب  هدومزآ و  راک  ياهورین  زور و  ياه  شناد  هب  ندش  زّهجم  اب  هدننک  بیقعت  ياه  هاگتـسد  .درمش 

.دننامن بقع  تلادع  لاگنچ  زا  نیمرجم  رارف  ياه  هار  اه و  هلیح  زا  هک  دننک  لمع 

لـصا .تسا  هدـش  دـیکأت  دوش ، لصاح  قیرط  نیا  زا  هک  يرارقا  ندوب  لـطاب  هجنکـش و  تیعونمم  رب  هراومه  یمالـسا ، تارّرقم  رد 
هاگدید زا  رما  نیا  تیمها  زا  یکاح  مالسا ، یقوقح  متـسیس  رد  يوعد  تابثا  هلدا  ندوب  نیعم  یمالـسا و  ییازج  قوقح  رد  تئارب » »

يارب هجنکش  هنوگ  ره  : » دیوگ یم  تنوشخ  عون  نیا  تیعونمم  رب  دیکأت  رد  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 38  .تسا  مالسا 
رارقا و تداهـش و  نینچ  تسین و  زاجم  دـنگوس ، ای  رارقا  تداهـش ، هب  صخـش  رابجا  .تسا  عونمم  عالّطا ، بسک  اـی  رارقا و  نتفرگ 

«. دوش یم  تازاجم  نوناق ، قبط  لصا  نیا  زا  فّلختم  .تسا  رابتعا  شزرا و  دقاف  يدنگوس 

، مالسا يرفیک  تسایس  نیاربانب ،
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هجنکـش تازاجم و  رب  ار  تازاجم  زا  مرجم  رارف  هدرک و  عونمم  ار  میارج  فشک  بیقعت و  هلحرم  رد  راـب  تنوشخ  مادـقا  هب  لـسوت 
.تسا هداد  حیجرت  ناهانگ  یب 

یعامتجا میارج   - 3

داجیا مدرم  رد  هدومن و  بلس  هعماج  زا  ار  شیاسآ  تینما و  يراکهزب ، زورب  .تسا  هعماج  رد  تنوشخ  زراب  قیداصم  زا  یکی  مرج ،
لماوع للع و  ندرب  نیب  زا  ایآ  تسا ، یفلتخم  ياه  هاگدـید  تشاد ؟ دـیاب  مرج  ربارب  رد  یـشنکاو  هچ  هک  نیا  اـّما  .دـنک  یم  ساره 

هب يزاین  هدش و  نک  هشیر  يراکهزب  اه  نآ  ندرب  نیب  زا  اب  ات  دـنروصحم  ییاسانـش و  لباق  از  مرج  لماوع  ایآ  تسا ؟ یفاک  از  مرج 
؟ دنک یم  ینغتسم  تنوشخ  اب  هارمه  شنکاو  زا  ار  ام  هزب ، باکترا  ياه  هنیمز  ندرب  نیب  زا  ایآ  دشابن ؟ يرفیک  تامادقا 

حلاصم دیابن  هعماج  .دشاب  رظن  ّدم  تسیاب  یم  زین  تحلصم » ، » يراکهزب تنوشخ و  اب  بسانم  شنکاو  دارفا و  میارج  اب  دروخرب  رد 
ًاعطق دریگ ، رارق  رظن  ّدم  هعماج  حلاصم  دشاب و  لامک  تداعـس و  تمـس  هب  هعماج  ریـسم  رگا  .دنک  يدرف  حلاصم  يادف  ار  یعامتجا 
دارفا يارب  اه  تیدودحم  یخرب  داجیا  يدرف و  ياه  يدازآ  یخرب  بلس  اذل  .تسا و  دارفا  تحلـصم  عماج  نامه  هعماج ، تحلـصم 

.دشاب یم  ریذپان  بانتجا  تسا ، دارفا  هب  قلعتم  هک  يا  هعماج  تمالس  ظفح  تهج  رد 

یعامتجا تافارحنا   - 4

ینماان و داجیا  اریز  تسا ؛ يرورـض  اـه  نآ  هیلع  شنکاو  اذـل  دریگ و  رارق  تنوشخ »  » ناونع تحت  تسا  نکمم  لاـمعا  زا  يرایـسب 
اهلتق زا  يرایسب  زورب  أشنم  یلکلا  تابورشم  ندیـشون  لاثم  يارب  .تسا  يرتدیدش  میارج  زورب  أشنم  هک  دننک  یم  هعماج  رد  تشحو 

.تسا اه  حرج  برض و  و 

رد .تسا  هتـشاد  ییازـسب  شقن  عیاقو  نیا  دصرد  رد 93  لکلا  لامعتـسا  هک  هدـش  تباث  متـش ، برـض و  ینابرق  نز  یسررب 60  رد 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  دراوم  دصرد  رد 40  تنوشخ  هریجنز  هقلح  ناونع  هب  مسیلکلا  يرگید  یسررب 

سرت و داجیا  بجوم  هناتسم ، رهاظت  یلکلا و  تابورشم  لامعتسا  نیاربانب 
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.تسا تنوشخ  دایدزا  رد  مهم  لماع  هوالعب  هدیدرگ ، فوخ 

أـشنم هدرک و  هابت  ار  هعماج  هک  دنتـسه  یتالـضعم  تفع ، یفاـنم  لاـمعا  یـسنج و  یفارحنا  لاـمعا  زا  يرایـسب  راـمق و  يراوخاـبر ،
.دنشاب یم  رگید  تافارحنا  اه و  تنوشخ  زا  يرایسب 

.تسا هدش  دروخرب  ًادیدش  اه  نآ  اب  هتفرگ و  رارق  تمذم  دروم  لامعا  هنوگ  نیا  یمالسا  تاررقم  رد 

فارحنا مرج و  اب  يا  هشیر  هزرابم 

فارحنا مرج و  اب  يا  هشیر  هزرابم 

یم هراـشا  اـه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدرک  رکذ  عاـمتجا  دارفا و  زا  تنوـشخ  ندرک  نک  هشیر  يارب  ار  یلوـقعم  ياـه  هار  مالـسا 
: مینک

ینید تیوه  دیدجت   - 1

یتیبرت ياه  همانرب  هک  اـه  يدـنمزاین  نیا  عفر  و  دزادرپ ، یم  ناـسنا  يرطف  یعقاو و  ياـه  يدـنمزاین  عفر  هب  هک  تسا  ینییآ  مالـسا ،
یم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  .تسا  فارحنا  مرج و  يراکهزب و  زا  يریگولج  رد  يوق  یلماع  دراد ، رب  رد  نینمؤم  يارب  ار  یلاع 

وه اهبرـشی و  نیح  رمخلا  برـشیال  .نمؤم و  وه  قرـسی و  نیح  قراـسلا  قرـسیال  و  نمؤـم ، وـه  ینزی و  اذا  ینازلا  ینزیـال  : » دـیامرف
رمخ براـش  .تسین و  نمؤـم  دـنک  یم  يدزد  هک  یماـگنه  دزد  .تـسین و  نمؤـم  دـنک  یم  اـنز  هـک  یماـگنه  یناز  ( » 709 (؛» نمؤم

« .تسین نمؤم  دنک  یم  رمخ  برش  هک  یماگنه 

.دهد و یم  ماجنا  یسک  تراظن  موزل  نودب  ار  دوخ  فیاظو  دنیب و  یم  ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  نیدت ، تیونعم و  لها  ناسنا 
.تسا وا  تافارحنا  زا  يریگولج  يارب  میظع  یعنام  ادخ ، هاگشیپ  رد  روضح  باتک و  باسح و  داعم و  هب  داقتعا 

طیحم حالصا   - 2

.تسا هظحالم  لباق  رایسب  وا  فارحنا  ای  ناسنا  حالصا  رد  طیحم  شقن 

ار ناسنا  ناحلاص  اب  ینیشنمه  ( » 710 (؛» حالصالا یلا  هیعاد  نیحلاصلا  هبحاصم  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
« .دنک یم  توعد  دوخ  سفن  حالصا  هب 

ناردـپ هب  اـت  دـنرت  هیبش  دوخ  ناریما  هب  مدرم  ( » 711 (؛» مهئابآب مهنم  هبـشا  مهئارمأب  ساـنلا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  زا  زین  و 
« .دوخ

یتاقبط هلصاف  عفر   - 3

يارب رز  روز و  لها  هک  دوش  یم  ثعاب  یتاـقبط  هلـصاف  اریز  دـنیآ ؛ یم  رامـش  هب  مرج  لـماوع  زا  ود  ره  دـح ، زا  شیب  ياـنغ  رقف و 
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تنوشخ بکترم  هنایوج  ماقتنا  يا  هدـع  دوش  یم  ثعاب  زین  رقف  لباقم ، رد  دـننزب و  یمیارج  باکترا  هب  تسد  دوخ  تیعقوم  ظـفح 
.دنوش ییاه 

حالـصتسا یلع  مهل  هّوق  کلذ  ّناف  قازرألا ، مهیلع  غبـسأ  ّمث  : » دـیامرف یم  رتشا  کـلام  هب  یـشرافس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب ات  ناسرب  یفکم  قوقح  تنارازگراک  هب  ( » 712 (؛» كرما اوفلاخ  نا  مهیلع  هجح  مهیدیا و  تحت  ام  لوانت  نع  مهل  ینغ  مهسفنا و 

مامتا رما ، نیا  .دزاس  زاین  یب  تسه  ناشرایتخا  رد  هک  مدرم  لاوما  هب  يزارد  تسد  زا  دـنک و  کـمک  دوخ  سفن  حالـصا  رد  ناـنآ 
« .دندرک تفلاخم  وت  رما  اب  هک  یتروص  رد  تسا  نانآ  رب  یتجح 

هداوناخ ماظن  میکحت   - 4

تیبرت هداوناـخ و  يرادـیاپ  تاـبث و  اذـل  .تسا و  هداوناـخ » ماـظن  رد  نارحب   » تنوـشخ مرج و  روـهظ  زورب و  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.دراد تنوشخ  مرج و  شهاک  رد  ییازسب  ریثأت  دنشاب  ملاس  هعماج  کی  زاس  هدنیآ  هک  ینادنزرف 

زا ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  نامیا ! لها  يا  ( » 713 (؛} ًاران ْمُکِیلْهَأَو  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق 
« .دیراد هاگن  شتآ 

هک هلیـسو  ره  هب  لاح  تسا ، خزود  شتآ  زا  هداوناخ  دوخ و  تاجن  نامه  هک  هتـساوخ  ناسنا  زا  ار  هجیتن  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
.دبای تاجن  اه  يژک  تافارحنا و  زا  ناسنا  دیاب  دشاب ، عورشم  نکمم و 

یعضو يریگشیپ   - 5

عـضو ینوناـق  هک  نیا  هب  .تسا  یعـضو  يریگـشیپ  هدـش  حرطم  مرج  ملظ و  تنوشخ و  زورب  زا  يریگوـلج  يارب  هک  يرگید  شور 
.دنک يریگولج  دسرب ، تیلعف  روهظ و  هّصنم  هب  هنامرجم  رکف  هک  نیا  زا  دناوتب  هک  دوش 

ای هجو  تخادرپ  ماگنه  هاوگ  ای  دنس  نتفرگ  رب  ینبم  ناراکبلط ، هب  هیـصوت  هدرک ، هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  يدراوم  هلمج  زا 
اوُدِهْـشَتْساَو ...ُهُوُبتْکاَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍنیَِدب  ُْمْتنیادَـت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  نارگید  هب  لام 

دهاش رفن  ود  ...دیـسیونب و  دـیهد  یم  ضرق  ینیعم  نامز  ات  ار  یلام  هک  یماگنه  ناـمیا ! لـها  يا  ( » 714 (؛} ...ْمُِکلاجِر ْنِم  ِنیَدیِهَش 
«. ...دیریگب نآ  رب   ] درم

.تسا مرج  زورب  روهظ و  زا  يریگولج  يارب  یگمه  ریبادت  نیا 

تازاجم ینیب  شیپ   - 6

تـسیاشان لامعا  يارب  فلتخم  ياه  تازاـجم  نداد  رارق  ینیب و  شیپ  هعماـج ، رد  مرج  عوقو  زا  يریگولج  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
بلس ار  ناسنا  رایتخا  دناوتب  هک  تسین  يّدح  هب  نیناوق  نیا  هچرگ  .دنک  يریگولج  مرج  عوقو  زا  هدناسرت و  ار  ناسنا  دناوتب  ات  تسا 

.دیامن
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اه تازاجم  رد  یهلا  تمحر  ياهدومن 

اه تازاجم  رد  یهلا  تمحر  ياهدومن 

حالـصا تهج  هب  ار  یتخـس  ياه  تازاجم  هک  نآ  نیع  رد  مالـسا  هک  مینک  یم  هدهاشم  یمالـسا  ياه  تازاجم  دراوم  هب  هعجارم  اب 
هدرک هظحـالم  نآ  رد  زین  ار  یهلا  تمحر  زا  ییاـه  هنوـمن  لاـح  نـیع  رد  یلو  هداد ، رارق  مرج  عوـقو  زا  يریگـشیپ  هعماـج و  درف و 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا 

« ههبش هب  دودح  عفد   » هدعاق  - 1

رطاخ هب  دودح  عفد   » هدعاق دشاب ، یم  ایند  نیا  رد  یطاخ  دارفا  هب  تبـسن  تشذگ  یهلا و  تمحر  حور  رگنایب  هک  يدعاوق  هلمج  زا 
مهّتم هاگ  ره  نیاربانب  .دشابن  نیب  رد  يرگید  لامتحا  عون  چیه  هک  دزاس  يراج  ار  دودح  دناوت  یم  یتروص  رد  یضاق  .تسا  ههبش »
يراج وا  هرابرد  یهلا  مکح  دشاب ، هّجوم  اعدا  نیا  یمالسا  هعماج  فرع  القع و  رظن  زا  هچنانچ  دنکب ، ...و  یـشومارف ، لهج ، ياعدا 

.تسه زین  یهلا  فطل  رگناشن  دراد  اه  تازاجم  هنیمز  رد  یعیسو  یهقف  دربراک  هک  هدعاق  نیا  .دش  دهاوخن 

دودح طیارش  زارحا   - 2

طرـش تسیب  زا  شیب  تقرـس  ّدح  يارجا  يارب  لاعتم  دنوادخ  لاثم : ناونع  هب  تسا ؛ نآ  طیارـش  ققحت  هب  طونم  یهلا  دودح  يارجا 
طورـش زا  کی  ره  نادقف  ...و  دشاب  هدز  مادقا  نیا  هب  تسد  یطحق  لاس  رد  ای  رارطـضا و  يور  زا  دیابن  قراس  ًالثم  .تسا  هداد  رارق 

.تسا تقرس  ّدح  يارجا  زا  عنام 

هبوت شریذپ   - 3

یم صخش  ریمض  رد  هک  یلمع  ناونع  هب  هبوت  .تسا  یهلا  نایاپ  یب  تمحر  زا  يرگید  دهاش  دودح ، طوقس  رد  هبوت  نتـشاد  شقن 
.تسا یهلا  ياه  تازاجم  طوقس  يارب  هلیسو  نیرتهب  دشاب ، هتشاد  ینوریب  ياهدومن  يرسکی  دبای و  ققحت  دناوت 

کین ياه  تارادم  اه و  تنوشخ 

کین ياه  تارادم  اه و  تنوشخ 

، انعم نوچ  یلماوع  اهریغتم و  .تسناد  بوخ  هسفن  یف  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  اذل  دنتـسه و  یبسن  روما  زا  تارادم »  » و تنوشخ »  » هملک
نودب و  تسا ، لیخد  تارادم  تنوشخ و  حبق  نسح و  نییعت  رد  ًاعطق  طیارش ، فرظ و  هلیـسو ، نازیم ، فده ، هزیگنا ، قلعتم ، لعاف ،

تارادم تنوشخ و  دسرپب : سک  ره  اذل  .رادرب  لیلحت  هن  دـنریذپ و  ققحت  هن  تارادـم  تنوشخ و  هناگ ، تشه  رـصانع  نیا  هب  هجوت 
.تارادم تنوشخ و  نیمادک  میسرپب : وا  زا  دیاب  ابیز ؟ ای  دنتشز  نسح ، ای  دنحیبق 

کین ياه  تنوشخ  فلا )

: درک هصالخ  يدراوم  رد  ناوت  یم  ار  کین  نسح و  ياه  تنوشخ 
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ماما هک  قح ، زا  عافد  رد  تبالـص  تلادـع و  ققحت  رد  يریگتخـس  نوناق و  يارجا  رد  یتخـسرس  تیعطاق و  يانعم  هب  تنوشخ   - 1
.دوب نآ  زراب  قادصم  مالسلا  هیلع  یلع 

داحآ و قوقح  هجیتن  رد  دـیآ و  یمن  دـیدپ  هعماـج  رد  مظن  دـشابن  نینچ  رگا  اریز  نوناـق ؛ قبط  يریگتخـس  ینوناـق و  تنوشخ   - 2
سک ره  و  ( » 715 (؛  َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتی  ْنَمَو  دیامرف { : یم  میرک  نآرق  اذل  .دش و  دهاوخ  عییضت  یناسنا  عماوج 

« .دوب دهاوخ  ناراکمتس  زا  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا 

یمومع تینما  مظن و  تنوشخ ، داجیا  رد  لوؤسمریغ  رـصانع  زا  زاوج  یب  اجبان و  تلاخد  اریز  لوؤسم ؛ ماـقم  يوس  زا  تنوشخ   - 3
.دزادنا یم  هرطاخم  هب  ار 

لماکت فده  اب  تیبرت و  هزیگنا  هب  هک  تهج  نآ  زا  راسگمغ ، یبرم  نامحر و  قلاخ  يوس  زا  تنوشخ  اریز  ینامحر ؛ تنوشخ   - 4
.تسا یشزرا  يراک  تسا ، رهم  رس  زا  ًاعبط  یشخب و 

ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دـیامرف { : یم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  مدرم ، قوقح  هب  نارگ  يّدـعت  نازیتس و  قح  نانمـشد و  لاـبق  رد  تنوشخ   - 5
یَلَع ُءاّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو 
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رد دنتخسرس و  ریگ و  تخس  ناگـشیپ  رفک  اب  دنهارمه  وا  اب  هک  یناسک  و  تسادخ ، هداتـسرف  دّمحم  ( » 716 (؛  ْمُهَنَیب ُءامَحُر  ِراّفُْکلا 
« .دنا نابرهم  لد و  مرن  یسب  شیوخ  نایم 

امهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  هنوگ  نآ  ناـشیک ، متـس  ناـیوگروز و  ربارب  رد  تنوشخ   - 6
« .دیشاب شکمتس  رای  شیکمتس و  مصخ  ( » 717 (؛» ًانوع مولظملل  ًامصخ و  ملاظلل  انوک  : » دومرف مالسلا 

ِیتَّلا اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دراد ، ترورـض  عرـش  رظن  زا  هدـنرادزاب  تنوشخ   - 7
نامرف هب  ات  دـینک  راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  دـنک ، زواـجت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  ( » 718 (؛  ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  یِفَت َء  یّتَـح  یِْغبَت 

« .ددرگ زاب  ادخ 

هب نمؤم  نارازه  هک  یلاح  رد  دنداتسیا و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرهچ  رد  هرهچ  جراوخ ، .نارگ  هنتف  نانئاخ و  هیلع  تنوشخ   - 8
راک یتقو  اما  دوش ، اه  نآ  ضّرعتم  یـسک  داد  یمن  هزاجا  ادتبا  رد  ترـضح  .دنداد  یم  راعـش  وا  ّدض  رب  دندوب  هدرک  ادتقا  ترـضح 

ناورهن گنج  دیماجنا و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّدض  رب  یلمع  مادقا  هب  دندرب و  ریشمش  هب  تسد  دیسر و  تنایخ  تنوشخ و  هب  اه  نآ 
اجنیا درک  تاهابم  نادب  ترـضح  اراکـشآ  نمـشد  رب  هبلغ  زا  سپ  هک  ییاج  اهنت  .درک و  دروخرب  ًادیدش  نانآ  اب  ترـضح  دش ، اپرب 

« .مدروآ نوریب  هقدح  زا  ار  هنتف  مشچ  نم  مدرم ! يا  ( » 719 (؛» ...هنتفلا نیع  تأقف  ّیناف  سانلا ! اهیا  : » دومرف هک  دوب ،

َهَِّمئَأ اُوِلتاـقَف  دـیامرف { : یم  دـنوادخ  هک  هنوـگ  نآ  تملظ ، ملظ و  ندرک  نک  هشیر  تهج  هب  ملظ  رفک و  ناربـهر  اـب  تنوـشخ   - 9
هک ارچ  دینک ، راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  ( » 720 (؛  َنوُهَْتنی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َنامیَأ  ْمُهَّنِإ ال  ِْرفُْکلا 
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« .دنرادرب تسد  لمع  تدش  اب  ] دیاش دنرادن ، ینامیپ  اه  نآ 

َنُوِلتاُقت ْمَُکل ال  امَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  اذل  و  تلادع ، رارقتـسا  قح و  قاقحا  یناسنا و  نیرب  فادـها  يارب  تنوشخ   - 10
ارچ ( » 721 (؛} ...اُهلْهَأ ِِملاّظلا  ِهیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولاَو  ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

دارفا ناـمه  دـینک !؟ یمن  راـکیپ  دـنا  هدـش  فیعـضت   [ نارگمتـس تسد  هب   ] هک یناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  هار  رد  و [ ادـخ ، هار  رد 
« .ربب نوریب  دنرگمتس ، شلها  هک  هکم   ] رهش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  يا  هدیدمتس  ]

ِیبَّنلا اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  نید ، زا  عافد  رد  يریذـپان  شزاس  یتخـسرس و  تیعطاق و  تنوشخ و   - 11
!« ریگب تخس  اه  نآ  رب  و  نک ، داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا  ( » 722 (؛} ...ْمِهیَلَع ُْظلْغاَو  َنیِِقفانُْملاَو  َراّفُْکلا  ِدِهاج 

َنوُکَت یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  و  تیرـشب ، حـلاصم  زا  تسارح  یّلم و  عفانم  زا  عافد  رد  تنوشخ   - 12
«. ...دنامن یقاب  مدرم  يدازآ  بلس  و  یتسرپ ، تب  و   ] هنتف ات  دینک ، راکیپ  اه  نآ  اب  و  ( » 723 (؛} ...ٌهَْنِتف

؛  ْمُکیَلَع يدَـتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  دـیامرف { : یم  میرک  نآرق  هک  اـجنآ  تنوشخ ، ربارب  رد  تنوشخ   - 13
« .دینک هلباقم  وا  اب  نآ  دننامه  درک ، زواجت  امش  هب  سک  ره  یّلک  روط  هب   ] و ( » 724)

: دومرف هک  هدش  تیاور  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  .تخادنا  رب  ناوت  یمن  تنوشخ  هب  زج  ار  تنوشخ  یهاگ  اریز 
رش هک  دینادرگرب  هدرک  باترپ  نمشد  هک  تمس  نامه  هب  ار  گنس  ( » 725 (؛» ّرشلا ّالا  هعفدیال  ّرشلا  ّناف  ءاج  ثیح  نم  رَجَحلا  اوّدُر  »

« .دوش یمن  هدودز  رش  هب  زج 

تنوشخ  - 14
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ربص هک  هدوب  نینچ  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ربمایپ و  راتفر  هک  هنوگ  نامه  ایالب ، ایاضق و  ربارب  رد  هراچ  نیسپاو  ناونع  هب 
.دندرک یمن  تنوشخ  دنتفرگ و  یمن  مشخ  دندش  یمن  راچان  ات  دندیزرو و  یم  تحامس  هدرک و 

کین ياه  تارادم  ب )

: مییوگ یم  تسا  کین  تارادم  نیمادک  مالسا  زادنا  مشچ  رد  هدش  هدیسرپ  رگا 

هعـس يریبعت : هب  .دوخ و  تاداقتعا  تیناقح  هب  يدنبیاپ  يدنمرواب و  نیع  رد  بیقر ، دیاقع  لیمحت  يانعم  هب  حماست  تارادـم و   - 1
ْنِم َنوُعْدی  َنیِذَّلا  اوُّبُسَت  الَو  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  .راظنا  راکفا و  یطاعت  لماعت و  ياضف  ندوشگ  یملع و  ردص 

زا زین ]  ] اه نآ  ادابم  دیهدن ، مانـشد  دنناوخ ، یم  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  دوبعم ] هب  ( »] 726 (؛  ٍْملِع ِریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُـسیَف  ِهَّللا  ِنوُد 
« .دنهدب مانشد  ار  ادخ  لهج ، ملظ و ]  ] يور

هک یناسک  نامه  .هد  تراـشب  ارم  ناگدـنب  سپ  ( » 727 (؛  ُهَنَـسْحَأ َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسی  َنیِذَّلا  ِدابِع *  ْرِّـشَبَف  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس 

زا ار  هتـسد  نیا  هیآ  نایاپ  رد  دنوادخ  اذل  دسر ، یمن  شنیزگ  هب  تبون  دـشابن  زاجم  راکفا ، ارآ و  یملع  یقطنم و  نییبت  حرط و  رگا 
.تسا هدیمان  نادنمدرخ 

یمن ناماس  هب  هعماج  راک  ییادص  کت  مّکحت و  اب  اریز  نارادمامز ؛ طسوت  یعامتجا  تابسانم  ریبدت  يارب  تاشامم ، تارادم و   - 2
.دسر

رد ات  یهد  هانپ  وا  هب  دیاب  تساوخ  ناما  كرشم  رفن  کی  گنج ، مرگ  امرگ  رد  رگا  دیامرف : یم  نآرق  .قح  ندینـش  يارب  ارادم   - 3
هب ار  وا  یناج  نیمأت  اب  تفریذپن  رگا  اّما  دوش ، ناملـسم  دریذپب و  تساوخ  رگا  دونـشب ، ار  ادخ  مالک  دیایب و  لماک  شمارآ  تینما و 

.ناسرب راّفک  ههبج 

: } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
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زا یکی  رگا  و  ( » 728 (؛  َنوُمَْلعی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْسی  یّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَو 
ارچ ناسرب  شنما  ّلحم  هب  ار  وا  سپس  دشیدنیب ] نآ  رد  و   ] دونـشب ار  ادخ  نخـس  ات  هد  هانپ  وا  هب  دهاوخب ، یگدنهانپ  وت  زا  ناکرـشم 

« .دنهاگآان یهورگ  اه  نآ  هک 

.درادن دوجو  هشیدنا  يدازآ  یگنج و  نیناوق  هنیمز  رد  یتّلم  بتکم و  چیه  رد  نیا  زا  رت  یقرتم  ینوناق 

.دشاب ام  عفن  هب  هک  یعقاوم  رد  اهنت  هک  نیا  هن  ریذپ ، انثتسا  مئاد و  يژتارتسا  ناونع  هب  هحماسم  ارادم و   - 4

یگنهرف حطس  ندرب  الاب  تعیرش و  میکحت  هب  دناوت  یم  هک  نوناق ، قالخا و  هیاس  رد  عرش و  بوچراچ  رد  تاشامم  تارادم و   - 5
.دنک یم  کمک  ییارگ  نوناق  هعسوت  يراذگ و  نوناق  ياه  هیاپ  ندرک  مکحم  هعماج و 

؛  ْمُهَنَیب ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  ناتـسود ، ربارب  رد  هحماـسم  ارادـم و   - 6
« .دننابرهم دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخسرس و  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  و  تسادخ ، هداتسرف  دمحم  ( » 729)

اه نآ  اب  لاـح  ره  هب  ( »] 730 (؛  َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأَو  َْوفَْعلا  ِذُـخ  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  ناراکاطخ ، اب  تارادـم   - 7
 .« نکم زیتس  نانآ  اب  و   ] نادرگرب يور  نالهاج  زا  و  امن ، توعد  اه  یکین  هب  و  ریذپب ، ار  ناشرذع  نک و  ارادم 

امـش زا  رگا  سپ  ( » 731 (؛} ًالِیبَس ْمِهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  اـمَف  َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اْوَْقلَأَو  ْمُکُوِلتاـقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَـف  دـیامرف { : یم  زین  و 
اه نآ  ضّرعتم  هک  دـهد  یمن  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ  دـنداد ، حلـص  داهنـشیپ   [ هکلب  ] دـندومنن راکیپ  امـش  اـب  هدرک و  يریگ  هراـنک 

« .دیوش

ردپ طسوت  دنزرف  لتق 

ردپ طسوت  دنزرف  لتق 

هدمآ یمالسا  هقف  رد 
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لامعا يارب  ینوناق  هزاجا  هلزنم  هب  مکح  نیا  هک  هدـش  لاکـشا  .دـش  دـهاوخن  صاـصق  دـشکب  ار  دوخ  دـنزرف  يردـپ  رگا  هک  تسا 
.تسا ناکدوک  لابق  رد  تنوشخ 

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  هرابرد 

، لتاق هک  تسا  نیا  صاصق ) طیارش  زا   ) طرش نیموس  : » دیامرف یم  مالسالا » عیارش   » رد قّقحم  .تسا  حیحص  مکح  نیا  لصا  يرآ ،
اب سک  چیه  .دیامن و  یم  ریزعت  ار  وا  مکاح  دزادرپب و  هید  هراّفک و  دیاب  دش و  دهاوخن  هتـشک  ردـپ  تروص ، نیا  رد  دـشابن و  ردـپ 

(732 «.) تسا هدرکن  تفلاخم  مکح  نیا 

رد هدرک و  کّسمت  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  دنچ  یثیداحا  هب  ادتبا  ققحم  موحرم  نخـس  حیـضوت  رد  رهاوج  بحاص  موحرم 
دزادرپب دـیاب  هک  يا  هرافک  هتبلا  ...دوش  یم  لصاح  مکح  هب  نیقی  اه  نآ  زا  هک  دـش  رکذ  هک  یثیداحا  رب  هوـالع  : » دـیامرف یم  همادا 

(733 «.) تسا عمج  هرافک 

دوش یمن  صاصق  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردپ  ّدج  ای  ردپ  : » تسا هدـمآ  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 220  رد  ساسا ، نیمه  رب 
«. دش دهاوخ  موکحم  ریزعت  هب  زین  لوتقم و  هثرو  هب  هید  تخادرپ  هب  و 

: مینک یم  هراشا  دنچ  یتاکن  هب  مکح  نیا  هیجوت  رد 

هدنرادزاب لماع  تازاجم ،  - 1

دمع لتق  يارب  هک  يّرثؤم  تازاجم  ور  نیا  زا  .دـشاب  هدـنرادزاب  نکمم  ّدـح  رد  هک  تسا  نیا  بوخ  تازاجم  ياه  یگژیو  زا  یکی 
.تسا هعماج  رد  دمع  لتق  هدنرادزاب  لماع  نیرتهب  هک  تسا  صاصق  نامه  تفرگ  رظن  رد  ناوت  یم 

، دراد دوخ  دنزرف  هب  ار  تفوطع  رهم و  یگتسبلد ، هقالع و  نیرتشیب  ردپ  تفگ : دیاب  دنزرف  لتق  هب  تبسن  ردپ  نتـشادزاب  هرابرد  یلو 
بجوم ات  ددرگ  عضو  نیگنـس  ياه  تازاجم  وا  يارب  هک  تسین  يزاین  و  تسا ، دنزرف  نتـشک  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  رما  نیا  و 

هقالع و اریز  ددرگ ؛ رگید  ناردپ  تربع 
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لتق رامآ  اذـل  .تسا  هعماج  رد  كانلوه  تایانج  نیا  رامآ  شهاک  يارب  يدـنمورین  يوق و  رایـسب  لماع  دوخ  دـنزرف  هب  ردـپ  تبحم 
.تسا زیچان  كدنا و  رایسب  دتفا  یم  قافتا  هعماج  رد  هک  ییاه  لتق  ّلک  هب  تبسن  دنزرف 

تازاجم نودب  یگدننک  ناربج   - 2

هب تیانج  نآ  رثا  رب  هک  ار  ییاه  نایز  تامدـص و  نکمم ، ّدـح  اـت  هک  تسا  نیا  بوخ  تازاـجم  کـی  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
ياـهراشف زا  نکمم  ّدـح  رد  اریز  تسا ؛ دـمع  لـتق  يارب  تازاـجم  نیرتهب  صاـصق  رظن  نیا  زا  .دـیامن  ناربـج  هدـش ، دراو  نارگید 

.دهد یم  یّلست  ار  نانآ  رطاخ  دهاک و  یم  لوتقم  ناگتسب  هودنا  مغ و  یحور و 

اهنت هن  هدرک  دوخ  دـنزرف  نتـشک  هب  مادـقا  شدوجو  رد  مشخ  شتآ  ياه  هلعـش  ناروف  رثا  رب  هک  يردـپ  نتـشک  صاـصق و  رد  یلو 
رگا تموـکح  يرآ ، .دوزفا  دـهاوخ  اـه  نآ  تبیـصم  رب  ار  يرگید  غاد  هکلب  دـش ، دـهاوخن  لوـتقم  هداوناـخ  رطاـخ  یّلـست  بجوـم 

.دنک رّرقم  وا  يارب  ار  مادعا  یتح  ینیگنس  تازاجم  مد ، يایلوا  صاصق  ّقح  زا  يادج  دناوت  یم  دنادب  تحلصم 

ردپ تیعقوم   - 3

زین وا  ياه  تازاجم  فیفخت  دیاش  تسا و  ردپ  تمرح  هلأسم  تسا ، حرطم  ردـپ  تسد  هب  دـنزرف  لتق  هلأسم  رد  هک  یلماوع  زا  یکی 
.دشاب تهج  نیمه  هب 

ظفح تهج  هب  ناوت  یم  اذـل  تسا و  لئاق  یناوارف  تیمها  تسا  ردـپ  نآ  یـساسا  نکر  هک  هداوناخ  مرگ  نوناک  ظـفح  يارب  مالـسا 
مالـسا دـنهد ، همادا  دوخ  مرگ  یگدـنز  هب  نآ  هیاس  رد  هدرک و  هدافتـسا  تالیکـشت  نیا  زا  هداوناـخ  ياـضعا  ریاـس  رب  تیعقوم  نیا 

.تسا هداد  رارق  دنزرف  لتاق  ردپ  يارب  يا  هژیو  فیفخت 

دناد یم  ار  ناسنا  تداعس  دنوادخ ،  - 4

اهنت یمالـسا ، ینیب  ناهج  ساسا  رب  اریز  دـشاب ؛ مکح  نیا  تلع  نیقی  عطق و  روط  هب  دـناوت  یمن  دـش  هتفگ  هک  یبلاطم  زا  کی  چـیه 
يدرف و یگدـنز  يارب  ینوناـق  مکح و  ره  عیرـشت  رد  .دـنک  میظنت  ار  ناـسنا  تداعـس  هماـنرب  يازجا  هـمه  دـناوت  یم  هـک  تسادـخ 
اه نآ  هسیاقم  اه و  نآ  قیقد  هبـساحم  لماوع و  نیا  همه  هب  لماک  هطاحا  هک  دراد  تلاخد  رتماراپ  لماع و  نارازه  ناـسنا ، یعاـمتجا 

.تسا جراخ  ناسنا  ناوت  تردق و  هطیح  زا 

مسیرورت مالسا و 

مسیرورت مالسا و 

هب اه  تیانج  اه و  لتق  اه ، تنوشخ  فلتخم  عاونا  زا  دـنلب  یتسرهف  نآ  ندینـش  اب  هک  از ، ترفن  زیگنا و  ساره  تسا  يا  هژاو  رورت » »
.دنک یم  یعادت  ناسنا  نهذ 

نانچ نآ  هاـتوک  تدـم  نیمه  رد  اـما  تسا ، هتفاـی  هار  يرـشب  تاـغل  سوماـق  رد  هک  تسین  يزاـبرید  دوخ  حلطـصم  ياـنعم  هب  رورت 
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مکح دراد  اج  .دنهد  یمن  هار  دوخ  هب  ار  يدیدرت  چیه  نآ  ندرک  موکحم  رد  اه  ناسنا  همه  هک  هدرک  راد  هحیرج  ار  يرشب  نادجو 
.میهد رارق  یسررب  دقن و  دروم  مالسا  هاگدید  زا  ار  لمع  نیا 

رورت موهفم  یسررب 

يانعم هب  تسیرورت  مدرم و  نایم  تشحو  سرت و  داجیا  دیدهت ، باعرا و  يانعم  هب  مسیرورت  و  ندناسرت ، يانعم  هب  تغل  رد  رورت » »
(734) .تسا هدش  انعم  روز  تموکح  رادفرط  دیدهت ، باعرا و  رادفرط 

هنیمز نیا  رد  دوجوم  فیراعت  زا  یخرب  هب  لاح  نیع  رد  یلو  .تسا  هدـشن  مسیرورت  زا  یعماج  فیرعت  نونک  ات  حالطـصا  رد  اـّما  و 
.مینک یم  هراشا 

هنامرجم و ياه  تیلاعف  : » تسا هدـمآ  نینچ  مسیرورت  فیرعت  هرابرد  للم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  يدـالیم  هماـنعطق 1984  رد   - 1
حالطـصا هب  فادـها  بیترت  نیا  هب  ات  دـنهد  یم  ماجنا  تشحو  باعرا و  داجیا  يارب  هتفای  ناـمزاس  ياـه  هورگ  هک  يزیمآ  تنوشخ 

(735 «.) دنزاس رّسیم  ار  دوخ  یسایس 

یم قالطا  یتیانج  لامعا  هب  یـشک ، مدآ  تنوشخ و  بتکم  مسیرورت ، : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدـمحا  ولماش  نیـسح  دّـمحم   - 2
ياه هورگ  طسوت  مدرم ، هماع  ای  نیعم  ياه  هورگ  ای  دارفا  نیب  رد  تشحو  بعر و  داـجیا  اـهروشک و  اـب  هلباـقم  فدـه  اـب  هک  دوش 

(736 «.) دوش یم  باکترا  یتسیرورت 

هب ندیـسر  يارب  تنوشخ  روز و  عورـشم  ریغ  ندرب  راک  هب  زا  تسا  ترابع  مسیرورت  : » دـسیون یم  ییاـکیرمآ  فوسلیف  فلو »  - » 3
رد لخاد  روز  تردق و  زا  عورشم  هدافتسا  اذل  .صاخ  فادها 
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(737 «.) تسین رورت  موهفم 

تلاـح هب  ًاحالطـصا  .تسا  داـیز  سرت  تشحو و  ياـنعم  هب  رورت  : » تسا هدـش  فیرعت  نینچ  رورت  یـسایس ، مولع  گـنهرف  رد   - 4
تلود ای  بزح  هورگ ، کی  يوس  زا  يزیر  نوخ  لتق و  تنوشخ و  هب  ندز  تسد  زا  یـشان  هک  دوش  یم  قالطا  هداـعلا  قوف  تشحو 

(738 «.) تسا تردق  ظفح  ای  بسک  یسایس ، فده  هب  لین  روظنم  هب 

مالسا رد  رورت  نیلوا 

دروم هک  يدرف  نیلوا  یخرب  .تسا  فـالتخا  هدوب ، یـسک  هچ  هب  تبـسن  داـتفا ، قاـفتا  مالـسا  رد  هک  يرورت  نیلوا  هک  نیا  دروم  رد 
دیدناک وا  .دشاب  یم  هدابع  نب  دعـس  هدش  رورت  صخـش  نیلوا  هک  تسا  نیا  ّقح  یلو  دنناد ، یم  باطخ  نب  رمع  ار  هدـش  عقاو  رورت 

نب رمع  اه  نآ  سأر  رد  يا و  هّدـع  تفلاخم  اب  یلو  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ِتفالخ  ماقم  يارب  راصنا  فرط  زا 
.دیسرن تفالخ  ماقم  هب  باطخ 

هب دیاب  هک  دنداتسرف  وا  لابند  هب  ار  یسک  سپـس  دندرک  اهر  يزور  دنچ  ات  ار  هدابع  نب  دعـس  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  يربط و 
.دنا هدومن  تعیب  وت  موق  مدرم و  اریز  ینک ؛ تعیب  هدمآ و  دجسم 

هب ار  دوخ  هزین  رـس  مگنجب و  مراد  نامک  زا  هچنآ  هب  امـش  اب  ات  منک  یمن  تعیب  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  : » تفگ باوج  رد  وا 
! دنگوس ادخ  هب  .مزادرپ  لاتق  هب  امش  اب  دنشاب ، یم  نم  تعاط  رد  مموق  زا  هک  نآ  ره  دوخ و  تیب  لها  اب  میامن و  باریس  امـش  نوخ 

« .تسیچ مباسح  هک  منادب  موش و  دراو  دوخ  يادخ  رب  ات  درک  مهاوخن  تعیب  امش  اب  نم  دنوش ، عمج  مه  اب  سنا  نج و  رگا 

نکن اهر  ار  دعس  تفگ : وا  هب  رمع  دیسر ، رکبوبا  هب  ربخ  نوچ 
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.دنک تعیب  ات 

یمن هتـشک  و  دوش ، هتـشک  ات  درک  دهاوخن  تعیب  امـش  اب  وا  .تسا  هدومن  عانتما  هدرک و  تجاجل  وا  تفگ : رکبوبا  هب  دعـس  نب  ریـشب 
هب راک  نیا  دینک و  اهر  ار  وا  هک  نآ  زج  تسین  يا  هراچ  اذل  دنوش ، هتشک  شا  هریـشع  زا  يا  هفیاط  تیب و  لها  دنزرف و  وا  اب  ات  دوش 

اهزامن و رد  هدابع  نب  دعـس  یلو  دـندرک ، اـهر  دعـس  نب  ریـشب  تروشم  هب  ار  وا  .تسا  رفن  کـی  وا  اریز  دـناسر ؛ یمن  يررـض  اـمش 
(739  .) ...تفر ایند  زا  رکبوبا  ات  دوب  هنوگ  نیا  درک و  یمن  تکرش  نانآ  جح  اه و  تعامج 

هب ار  وا  هدش  روط  ره  هک  داتسرف  وا  يوس  هب  ار  یسک  رمع  .تفر  ماش  هب  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  هدابع  نب  دعـس  دسیون : یم  يرذالب 
رد یناتسب  رد  ار  دعـس  دمآ و  ماش  هب  صخـش  نآ  .دیامن  مامت  ار  وا  راک  ادخ  زا  تناعتـسا  اب  عانتما  تروص  رد  دنک و  توعد  تعیب 

صخـش نآ  .درک  مهاوخن  تعیب  یـشرق  صخـش  اـب  زگره  نم  تفگ : دعـس  .دومن  تعیب  هب  توعد  ار  وا  ادـتبا  .درک  هدـهاشم  بلح 
؟ يوش یم  جراخ  هدش  دراو  نآ  رد  تّما  هچنآ  زا  ایآ  تفگ : وا  .یناسر  لتق  هب  ارم  هچرگ  تفگ : دعـس  .تشک  مهاوخ  ار  وت  تفگ :
(740) .دیناسر لتق  هب  ار  وا  هدز و  دعس  هب  يریت  صخش  نآ  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  .موش  یم  جراخ  نم  يرآ ، تعیب  زا  تفگ : دعس 

.داتفا قافتا  مالسا  رد  هک  دوب  يرورت  نیلوا  نیا  يرآ ،

عرش هاگدید  زا  رورت  مکح 

سومان لام ، ناج ، میقتسم ، روط  هب  یـسایس  فادها  اب  هک  ینامزاس  هورگ و  ای  دارفا  زا  معا  مدرم ؛ مومع  ّدض  رب  یتسیرورت  تامادقا 
نانز و هانگ و  یب  مدرم  يوربآ  و 
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قادـصم تسا و  موکحم  يرـشب  نادـجو  رظن  زا  دوش ، یهد  نامزاس  هک  یفدـه  ره  اـب  دـهد ، یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ...و  ناـکدوک 
، ناـنز ناریـسا ، نتـشک  ناـیرارف ، بیقعت  هاـنگ ، یب  دارفا  نتـشک   ، عورـشم عاـفد  رد  یتـح  مالـسا  رد  .دوـش  یم  بوـسحم  مسیرورت 
رد .تسا  هدـشن  هدرمـش  زاجم  يرد  هدرپ  مدرم و  سومان  هب  ضّرعت  اه ، بآ  ندرک  هدولآ  ناتخرد ، اـه ، لـگنج  بیرخت  ناـکدوک ،

کنیا .تسا  هدش  حیرصت  عورـشم  ياه  عافد  رد  یتح  یناسناریغ  تامادقا  هنوگ  نیا  ندوب  عونمم  هب  یخیرات  یثیدح و  ياه  باتک 
: مینک یم  هراشا  دروم  نیا  رد  ییاه  هنومن  هب 

زا نامیا  ( » 741 (؛» کتفلا دیق  نامیإلا  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینس  هعیـش و  نیقیرف  تایاور  رد   - 1
« .تسا هدرک  يریگولج  رورت 

ار یهاپـس  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 2
، هَّللا لـیبس  یف  هَّللاـب و  هَّللا و  مسب  اوریـس  : » دومرف یم  تسـشن و  یم  ناـشربارب  رد  هدـناوخ ، ارف  ار  اـه  نآ  دـیامن  مازعا  گـنج  يارب 
ادخ و مان  اب  ( » 742 (؛» اهیلا اورطضت  نأ  ّالا  ًارجش  اوعطقت  هأرما و ال  ًایبصال و ال  ًایناف و  ًاخیش  اولتقت  اوردغت و ال  اوّلثمتال و ال  اولغتال و 
ار نانز  ناکدوک و  ناگدروخلاس ، .دـینکن  هلثم  ار  اه  هتـشک  .دـینزن  هّقح  گـنرین و  دـینک ، زاـغآ  ار  رفـس  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب 

« .دیوش روبجم  هک  نیا  رگم  دیربن  ار  یتخرد  .دیشکن و 

لوسر ( » 743 (؛» نیکرـشملا دـالب  یف  ّمسلا  یقلی  نا  هَّللا  لوـسر  یهن  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  و   - 3
« .تسا هدرک  یهن  نیکرشم  نیمزرس  رد  مس  نتخیر  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ياهورین هب  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   - 4
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نایمخز رب  دیشکن و  ار  نایرارف  .دنشاب  گنج  رگزاغآ  نانآ  ات  دینکن  زاغآ  ار  گنج  نمشد  اب  زگره  : » درک شرافـس  نینچ  شیوخ 
مانشد یسک  هب  .دیربن و  هلمح  نانز  رب  .دیوشم  نانآ  ياه  هناخ  دراو  .دیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  .دینکن  تروع  تمرح و  کته  .دیزاتن 

(744 «.) دیهدن

وا تعباتم  زا  ار  مدرم  هدرک ، داریا  هک  يا  هبطخ  رد  دایز  نبا  هک  دـش  رادربخ  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لقن  ناخروم   - 5
هب دش و  جراخ  برغم  زا  دعب  راتخم  هناخ  زا  ور  نیا  زا  .دنناسرب  لتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هک  دیـسرت  اذـل  تسا ، هتـشاد  رذـحرب 

هریشع خیـش  راید و  نآ  نایراق  هفوک و  فارـشا  زا  دوب و  بّصعتم  يوق و  يدرم  عیـشت  رد  وا  .درب  هانپ  یجحذم  هورع  نب  یناه  هناخ 
زین ار  وا  ناـنامیپ  مه  هاـگ  ره  تشاد و  ماـظن  هداـیپ  رازه  تشه  شوـپ و  هرز  رازه  راـهچ  وا  .دـمآ  یم  باـسح  هـب  نآ  مـیعز  دارم و 
یلع نینمؤملاریما  ّصاوخ  زا  وا  .دوب  هورع  نب  یناه  نانآ  سیئر  هک  دـسر  یم  وجگنج  رفن  رازه  یـس  دودـح  هب  مینک  ناـنآ  همیمض 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  زین  .دوب و  هدرک  تکرـش  ترـضح  گنج  هس  ره  رد  هک  دـمآ  یم  باسح  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

.دوب هتشگ  لیان  ترضح  نآ  اب  ینیشنمه  تبحص و  فرش  هب  هدرک و  كرد  ار  هلآو 

زا وا  .دوب  هدـش  دراو  یناـه  رب  زین  یثراـح  روـعا  هَّللادـبع  نب  کیرـش  رگید  فرط  زا  .تفرگ  هاـنپ  یناـه  هناـخ  رد  لـیقع  نب  ملـسم 
روضح نیفص  رد  هک  دمآ  یم  رامش  هب  باحصا  نیب  رد  ردقلا  لیلج  يدرم  .دوب  هرصب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  ناگرزب 

هارمه هب  هتشاد و 
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هب دایز  نبا  .دش  ضراع  وا  رب  یتخـس  ضرم  یناه  لزنم  رد  .تشاد  یـصاخ  تقافر  هورع  نب  یناه  اب  وا  .دیگنج  یم  رـسای  نب  رامع 
دایز نبا  تکاله  وت  نایعیـش  وت و  فدـه  درک : ضرع  ملـسم  هب  روعا  هَّللادـبع  نب  کیرـش  دایز  نبا  ندـمآ  زا  لبق  دـمآ  وا  تداـیع 

نم ناـسرب و  لـتق  هب  ار  وا  وش و  جراـخ  قاـتا  زا  يدرک  لـصاح  ناـنیمطا  وا  ندـمآ  زا  هاـگ  ره  وـش و  یفخم  هنازخ  قاـتا  رد  تسا ،
.منک یم  تنامض  ار  وت  تمالس 

هظحل دنچ  زا  دـعب  دـش و  هنازخ  دراو  ملـسم  .تسا  هناخ  رد  رب  ریما  هک  دـش  هتفگ  دـندوب ، تبحـص  لوغـشم  نانآ  هک  ماگنه  نیا  رد 
ناونع هب  هدرک  رید  ملسم  هک  درک  هدهاشم  کیرـش  نوچ  .دماین  نوریب  هنیزخ  زا  ملـسم  یلو  دش ، کیرـش  رب  دراو  دایز  نب  هَّللادیبع 

هنازخ و زا  جورخ  هب  ار  وا  يراعـشا  تئارق  اب  زین  .دراذـگ و  نیمز  رب  هتـشادرب و  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  راـب  دـنچ  وا  هب  نداد  تمـالع 
اب هاـگ  نآ  .دوـب  هتخود  هنازخ  هب  زین  ار  شمـشچ  درک و  یم  تئارق  ار  راعـشا  رّرکم  .دوـمن  صیرحت  کـیرحت و  داـیز  نبا  هب  هـلمح 

درک تافتلا  یناه  هب  هَّللادیبع  ماگنه  نیا  رد  .دشاب  نآ  رد  نم  گرم  هچ  رگ  نک  باریس  ار  وا  تفگ : دونشب ، ملـسم  هک  دنلب  يادص 
شدوخ دیوگ ، یم  نایذه  هدش  ضیرم  هک  ینامز  زا  کیرـش  تفگ : یناه  .دیوگ  یم  نایذه  شـضرم  رد  وت  يومع  رـسپ  تفگ : و 

.دیوگ یم  هچ  دناد  یمن 

رارق هب  ملسم  ترـضح  ارچ  هک  نیا  تسا  حرطم  هک  یلاؤس  اج  نیا  رد  .دشن  وا  لتق  ضّرعتم  ملـسم  دش و  جراخ  سلجم  زا  دایز  نبا 
درکن لمع  دوخ 
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زا لبق  صاصق  ارچ  رگید  ریبعت  هب  و  دـیناسرن ؟ لتق  هب  تشاد  تلاخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتق  رد  هک  ار  داـیز  نبا  داـسفلا  ما  و 
؟ درکن تیانج  عوقو 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  هک  هدش  هداد  ییاه  خساپ  رظن  دروم  لاؤس  دروم  رد 

دایز نبا  اـب  هزراـبم  يارب  قیرط  نیا  زا  ملـسم  ترـضح  اذـل  هدرک ، یهن  رکم  هلیح و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  اـجنآ  زا  ًـالوا :
دیق مالـسالا  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  یثیدـح  رد  .درکن  هدافتـسا 

« .تسا هدرک  لغ  ار  نآ  هدوب و  رکم  هلیح و  عنام  مالسا  انامه  ( » 745 (؛» کتفلا

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  تسا و  اوقتاب  عرواب و  يدرم  وا  اریز  درادـن ؛ يراـگزاس  ملـسم  شور  هریـس و  اـب  راـک  نیا  ًاـیناث :
يارب مدرم  زا  هک  تسا  نیا  دراد  تیلؤـسم  نآ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  فرط  زا  هک  ملـسم  هـفیظو  .تـسا  هدـش  تـیبرت 
هطیح زا  دز  یم  دایز  نبا  لتق  هب  تسد  رگا  اذل  .دزاس و  ربخاب  نآ  زا  ار  ماما  هتفای و  عالطا  هفوک  ثداوح  زا  دریگب و  تعیب  ترـضح 

.دش یم  جراخ  دوخ  فیاظو 

لتق هب  ار  وا  لاثما  دایز و  نبا  تّما ، يرادـیب  نودـب  رگا  تسا ، مدرم  يرادـیب  شا  هفیظو  هک  درک  یم  هظحالم  ملـسم  ترـضح  ًاثلاث :
داسف زا  دـنوش و  هاگآ  دـیاب  دوخ  مدرم  .دـنروآ  یم  راک  رـس  رب  ار  رتدـب  وا  زا  ای  وا  لثم  رگید  یـصخش  هراـبود  مدرم  نیمه  دـناسر 
ملـسم ترـضح  هک  هدشن  رکذ  یخیرات  ّصن  چیه  رد  اذل  .دش و  دهاوخن  لصاح  درف  کی  رورت  اب  فده  نیا  .دندرگ و  علّطم  هفیلخ 

حرط هرابرد  ندرک  رکف  ددص  رد  ملسم  اسب  هچ  .دشاب  هتفریذپ  ار  کیرش  حرط 
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.تسا هتشادن  نآ  يارجا  يارب  یعطق  دصق  یلو  هدوب ، وا 

نبا اریز  دوب ؛ هداد  ینمـض  ناما  هانپ و  دایز  نبا  هب  هورع  نب  یناه  ایوگ  تقیقح ، رد  هک  میرب  یم  یپ  هیـضق  رد  لمأت  رظن و  اب  ًاـعبار :
یلوق یظفل و  ناما  عون  کی  دوخ  نیا  داد و  هزاجا  ار  دایز  نبا  زین  وا  دیایب و  کیرـش  تدایع  هب  دـهاوخ  یم  هک  داد  ربخ  وا  هب  دایز 
ناما يرگید  هک  ار  یـسک  ات  هتخاس  دـیقم  ار  ناسنا  مالـسا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .دـیآ و  یم  باسح  هب  یناه  بناـج  زا  داـیز  نبا  هب 
رسمه تسا و  يرگید  هناخ  رد  صخـش  نیا  هک  نآ  ًاصوصخ  .دشاب  داسفلا  ّما  قساف و  رجاف و  یـصخش  هچرگ  دناسرن ، لتق  هب  هداد ،

نیا وا  هناخ  رد  هک  دزرو  یم  رارصا  رما  نیا  رب  هدرک و  ار  وا  نتشک  زا  رظن  فرص  ياضاقت  وا  زا  هکلب  هدادن  تیاضر  لمع  نیا  هب  وا 
.دریگن ماجنا  لتق 

قاـبقب لـضف  زا  ساـبعلاوبا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  جاـجح  نب  نمحرلادـبع  زا  شدنـس  هب  روـصنم  نب  هفیذـح  همجرت  رد  یّـشک   - 6
نذا وا  هب  ترـضح  دوش ، دراو  شترـضح  رب  ات  دریگب  نذا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناتـسجس  هَّللادبع  نب  زیرح  يارب  ات  تساوخ 
يزیچ هچ  درک : ضرع  ترـضح  هب  قابقب  لضف  .دادن  نذا  وا  هب  یلو  دریگب  نذا  وا  يارب  ترـضح  زا  ات  تساوخ  هرابود  .دادـن  دورو 

هب درک : ضرع  لضف  .دشاب  یم  شهانگ  هزادنا  ردق و  نیا  دومرف : ترـضح  دسرب ؟ شمالغ  تبوقع  هجرد  هب  هک  یـسک  يارب  تسا 
ّنا کلذ ؟ تلعف  ّینا  کحیو  : » دومرف ترـضح  .دـیدرک  تبوقع  ار  وا  هداد  ماـجنا  زیرح  هک  يراـک  نآ  زا  شیب  امـش  دـنگوس  ادـخ 

دّرج ًازیرح 
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« .تسا هدیشک  ریشمش  هک  تسا  یسک  زیرح  انامه  ما ؟ هدرک  نینچ  نیا  نم  وت ، رب  ياو  ( » 746 (؛» فیسلا

یم تراجت  تهج  هب  ناتسجس  هب  رفس  رایـسب  هک  دوب  هفوک  یلاها  زا  وا  : » دیوگ یم  یناتـسجس  هَّللادبع  نب  زیرح  همجرت  رد  یـشاجن 
راک نیا  دناسر و  لتق  هب  ار  جراوخ  دیـشک و  ریـشمش  ناتـسجس  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  ...دش  فورعم  یناتـسجس  اذل  درک و 

شدوخ زا  ار  وا  هدرک و  ییانتعا  یب  وا  هب  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  .دوب و  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) هَّللادـبع یبا  تایح  نامز  رد 
.درک رود 

زا یلو  تشک ، ار  اه  نآ  زا  يرایسب  دادعت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اذل  هتشاد و  ار  لتق  قاقحتـسا  هک  دندوب  یناسک  هچرگ  جراوخ 
زا ار  تکرح  نیا  زیرح  نوچ  .دادـن و  هار  دوخ  دزن  هب  ار  وا  بیدأت ، تهج  هب  ترـضح  اذـل  درک  یم  رورت  ار  اه  نآ  زیرح  هک  اـجنآ 

.دش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دید ، ماما 

برع زا  یموق  ام  : » دـسیون یم  وا  لوق  زا  هبعـش  نب  هریغم  ندروآ  مالـسا  تیفیک  هرابرد  يربکلا » تاقبطلا   » باتک رد  دعـس  نبا   - 7
يوریپ اه  نآ  زا  نم  دروآ  مالـسا  اـم  موق  رگا  هک  متفگ  دوخ  اـب  .میدوب  تـال )  ) تب مداـخ  هدوب و  دـنب  ياـپ  دوخ  نید  هب  هک  میدوب 

رهـش زا  اه  نآ  اب  هک  مدرک  دصق  نم  .دنتـشاد  ار  سِقْوَقُم  رب  ندش  دراو  دـصق  ییایادـه  اب  هارمه  کلام  ینب  زا  یتعامج  سپ  .منکن 
یـسک تردـپ  نادـنزرف  زا  تفگ : دومن و  یهن  راک  نیا  زا  ارم  وا  مدرک  تروشم  هک  دوعـسم  نب  هورع  میومع  اـب  .موش  جراـخ  دوخ 

هدش جراخ  رهش  زا  ییاهنت  هب  نانآ  اب  هارمه  اذل  متشاد و  ندش  جراخ  رب  رارصا  نم  .تسین  وت  هارمه 
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ییاریذپ ام  زا  ییاسانش  زا  دعب  درک و  لاؤس  نم  زا  اذل  تخانـشن و  دید  ارم  یتقو  متفر ، سقوقم  دزن  هب  .میدش  دراو  هیردنکـسا  هب  و 
رانک رد  ار  وا  دنکفا و  رظن  مدوب  هدمآ  وا  هارمه  نم  هک  کلام  ینب  تسرپرس  هب  ادتبا  .میوش  دراو  وا  رب  ات  داد  روتسد  سپـس  دومن و 

، تسا ام  نانامیپ  مه  زا  هک  رفن  کی  زج  هب  يرآ ، تفگ : وا  دیتسه ؟ کلام  ینب  زا  امـش  همه  ایآ  درک : لاؤس  وا  زا  و  داد ، ياج  دوخ 
اه نآ  دزن  هب  ار  ییایادـه  ات  داد  روتـسد  وا  .میوا  دزن  هب  دارفا  نیرتراوخ  نم  هک  مدرک  هدـهاشم  ماگنه  نآ  رد  .داد  ناشن  وا  هب  ارم  و 
ام .دوبن  رکذ  لباق  هک  داد  نم  هب  یمک  هیده  اهنت  درک و  یهاتوک  نم  ّقح  رد  یلو  داد ، يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  دنتـشاذگ و 

نیا زا  یگمه  دندمآرب و  دوخ  تیب  لها  يارب  سانجا  ندیرخ  لوغـشم  لاوما  نآ  اب  کلام  ینب  .میدمآ  نوریب  هاشداپ  دزن  زا  یگمه 
ار دوخ  رـس  مدز و  يرامیب  هب  ار  مدوخ  میدیـسر ، قاـُسب »  » هب نوچ  ...مدرک  ار  اـه  نآ  نتـشک  دـصق  نم  یلو  دـندوب ، لاحـشوخ  رما 

يروخ بارـش  لوغـشم  هدرک و  اهر  ارم  اه  نآ  اذل  .دنک  یم  درد  مرـس  متفگ : تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  دـنتفگ : نم  هب  نانآ  .مدـناشوپ 
مه نم  .دنتفریذپ  نانآ  .منک  یم  باریس  بارش  زا  ار  امـش  منیـشن و  یم  یلو  دنک ، یم  درد  مرـس  هچرگ  متفگ : اه  نآ  هب  نم  .دندش 

سپـس مدـناسر و  لتق  هب  ار  اه  نآ  همه  هدرب و  هلمح  مه  نم  دـنتفر ، باوخ  هب  لقعی  تسم ال  هک  نآ  ات  مداد  اه  نآ  هب  یپایپ  بارش 
ار ناشیایاده  مامت 
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رد هک  مدرک  هدهاشم  .مدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  هدش و  هنیدم  دراو  رفـس  سابل  اب  ًامیقتـسم  هاگ  نآ  .مدرب  تراغ  هب 
یم ارم  وا  درک و  رظن  نم  هب  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  .مداد  مالس  مالسا ، تیهت  هب  ترضح  نآ  رب  .دنا  هتـسشن  دوخ  باحـصا  اب  دجـسم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .میوگب  نیتداهـش  اـت  ما  هدـمآ  يرآ ، متفگ : یتسه ؟ هورع  ردارب  دـنزرف  وت  تفگ : تخاـنش ،
اب هک  نویکلام  تفگ : .يرآ  متفگ : يا ؟ هدمآ  رصم  زا  ایآ  تفگ : رکبوبا  .درک  توعد  مالسا  هب  ار  وت  هک  تسازـس  ار  ییادخ  دمح 

نید رب  ام  هک  یلاح  رد  دـش ، ماجنا  دـتفا ، یم  قافتا  برع  نیب  هک  ییاهراک  نآ  زا  اـه  نآ  نم و  نیب  متفگ : دـندرک ؟ هچ  دـندوب ، وت 
نآ ات  مدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هب  هدرب و  تراغ  هب  ار  ناشلاوما  مدناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  همه  نم  میدوب و  كرش 
هب ما و  هدـش  ناملـسم  مه  نم  تسا و  نیکرـشم  زا  یمیانغ  اه  نیا  اریز  دـیوگب ؛ اه  نآ  هرابرد  ار  دوخ  رظن  ای  هدرک ، سیمخت  ار  اـه 

.ما هدروآ  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

یمن زین  سیمخت  مراد و  یمن  رب  ار  اـه  نآ  لاوما  زا  يزیچ  یلو  مدرک ، لوبق  ار  وت  مالـسا  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(747  .) ...تسین يریخ  هلیح  رد  تسا و  هلیح  راک  نیا  اریز  منک ؛

باهرا هیآ  یسررب 

، هدومن تشحو  فوخ و  داجیا  اـه  نآ  رد  اـت  دـنا  هداد  مالـسا  نانمـشد  رورت  زاوج  هب  مکح  هدرک و  کّـسمت  باـهرا  هیآ  هب  یخرب 
.دنرادرب نیملسم  مالسا و  اب  ینمشد  زا  تسد 

ْمِِهنوُد ْنِم  َنیِرَخآَو  ْمُکَّوُدَعَو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِلیَْخلا  ِطَابِر  ْنِمَو  ٍهَُّوق  ْنِم  ُمتْعَطَتْـسا  اَم  مَُهل  اوُّدِعَأَو  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
ْمُهُمَْلعی ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَتَال 
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اه نآ  اـب  هلباـقم  يارب  دـیراد  تردــق  رد  ییورین  ره  ( » 748 (؛  َنوُمَلُْظت اـَل  ُْمتنَأَو  ْمُکَیلِإ  َّفَوـی  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  یَـش ٍء  ْنِم  اوـُقِفُنت  اَـمَو 
( نینچمه  ) دیناسرتب و ار  شیوخ  نمشد  ادخ و  نمـشد  نآ ، هلیـسو  هب  ات  هدیزرو ، ياه  بسا  نینچمه )  ) دیزاس و هدامآ  نانمـشد ) )
هب لماک  روط  هب  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  هچره  .دسانش و  یم  ار  اه  نآ  ادخ  دیسانش و  یمن  امش  هک  اراه ، نیا  زا  ریغ  يرگید  هورگ 

« .دش دهاوخن  متس  امش  هب  دوش و  یم  هدنادرگزاب  امش 

نانمـشد هک  یماـگنه  اریز  دراد ؛ نادـنمتورث  يوس  زا  ریقف  ناـیوج  گـنج  ندرک  هداـمآ  هب  رما  هیآ  مییوگ : یم  قوف  هیآ  هیجوت  رد 
یمن ناناملـسم  هب  ضرعت  دصق  هاگ  چیه  دنرب  یم  رـس  هب  لماک  یگدامآ  رد  یکیتسجل  یگنج و  ظاحل  زا  ناناملـسم  دننک  هدهاشم 

.دننک

هحلسا عاونا  مامت  دننآ و  رب  ّدعتسم  داهج و  هدامآ  ناناملـسم  دننادب ، نارفاک  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
: تسا دنچ  يروما  دیفم  فوخ  نیا  .دنسرت و  یم  نانآ  زا  دنا  هدرک  هدامآ  ار  یگنج  تاودا  و 

.دنتفا یمن  یمالسا  دالب  لاغشا  رکف  هب  زگره   - 1

.دنهدرد نت  هیزج  هب  دوخ  هیحان  زا  اسب  هچ  دوش  دیدش  ناشسرت  نوچ   - 2

.دوش اه  نآ  مالسا  شریذپ  ببس  فوخ  نیا  اسب  هچ   - 3

.دنتفا یمن  رافک  رگید  هب  کمک  رکف  هب   - 4

.دنشاب هتشاد  یتاظحالم  یمالسا  دالب  رد  هک  دوش  یم  ببس  نیا   - 5

ناج زا  عافد  تهج  هب  مادقا 

هک تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  یلو  دـش  ناـکدوک  ناـنز و  ضّرعتم  دـیابن  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  تاـیاور  زا  یخرب  قـالطا  هچرگ 
مالـسا و هب  ضّرعت  زا  نمـشد  عفد  عافد و  هک  یتروص  رد  هنرگو  تسا  رارطـضا  مدـع  يداـع و  طیارـش  هب  طوبرم  تاـیاور  قـالطا 

، دشاب هتشاد  فقوت  رما  نیا  رب  نیملسم ،
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.تسا زیاج  راک  نیا 

یگنج رافک  ياهرهـش  زا  يرهـش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تفگ : وا  هک  تسا  هدـمآ  ثاـیغ  نب  صفح  تیاور  رد  اذـل 
یلاح رد  دـیبوک  مه  رد  ار  اه  نآ  قینجنم  اب  ای  و  دیـشک ؟ شتآ  هب  ار  نآ  ای  درک ؟ اهر  اه  نآ  يور  رب  ار  بآ  دوش  یم  ایآ  مدیـسرپ :

تامادـقا نیا  دومرف : ترـضح  دـنراد ؟ دوجو  ناناگرزاب  ناملـسم و  ناریـسا  ناگدروخلاس و  ناکدوک و  نانز و  ناـنآ  ناـیم  رد  هک 
(749  .) ...دوش یمن  بانتجا  اهراک  نیا  زا  اه  نآ  رطاخ  هب  دریگ و  یم  ماجنا 

اهرورت زا  یخرب  هیجوت 

: مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  هب  کنیا  دراد  قیقد  یسررب  هب  جایتحا  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ییاهرورت  مالسا  ردص  خیرات  رد 

؛ کفع وبا   - 1

رب ردب  گنج  زا  لبق  دوهی  یلو  دوب ، هتسب  رگیدکی  هب  ضّرعت  مدع  همصاخم و  كرت  دادرارق  دوهی  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
زا يدوهی  کفع » وبا   » .دـندش یم  نانآ  رب  اـه  تیذا  عاونا  ضرعتم  هدرک و  هئطوت  ناناملـسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّدـض 

ار وا  هک  درک  رذن  ریمع  نب  ملاس  .دناروش  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ّدض  رب  ار  مدرم  دوخ  راعـشا  اب  هک  تسا  یناسک  هلمج 
(750) .دیناسر لتق  هب  ار  وا  تفر و  اذل  دریمب ، راک  نیا  رس  رب  شدوخ  ای  هدناسر  لتق  هب 

: تسا هیجوت  لباق  یتاهج  زا  لتق  نیا  هک  تسا  صخشم 

.تسا هدوبن  وا  رما  هب  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان  زا  رورت  لتق و  نیا  ًالّوا :

نامیپ دوهی  ناناملسم و  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  دوهی  هیحان  زا  نامیپ  دهع و  ضقن  زا  دعب  لمع  نیا  ًایناث :
.دنشاب هتشادن  رگیدکی  هب  تبسن  یضّرعت  هنوگ  چیه  هک  دندوب  هتسب 

ءامصع  - 2
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؛ ناورم رتخد 

ییوگ بیع  هب  عورـش  دش و  تحاران  رما  نیا  زا  ناورم » رتخد  ءامـصع  ، » دش هتـشک  کفعوبا »  » نوچ دنیوگ : یم  نیخروم  زا  یخرب 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دومن و  خیبوت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يوریپ  تهج  هب  ار  راصنا  درک و  نیملسم  مالـسا و  هیلع  رب 

.تشاد همادا  ردب  گنج  زا  دعب  ات  راک  نیا  و  دومن ، کیرحت  ترضح  نآ  ّدض  رب  ار  مدرم  هدرک و  هرخسم  وجه و  رعش  اب  ار  هلآو 

ریـش هچب  ندرک  ادـج  زا  دـعب  درک و  ادـیپ  شناتـسود  طـسوت  وج  تسج و  اـب  ار  وا  دوب ، دـید  مک  شنامـشچ  هک  فوـع » نب  ریمع  »
(751  .) ...دیناسر لتق  هب  ار  وا  شا  هنیس  رد  ریشمش  ندرب  ورف  اب  دوب ، وا  ناتسپ  زا  ریش  ندروخ  لوغشم  هک  شراوخ 

: تسا هشقانم  دیدرت و  لباق  یتاهج  زا  هصق  نیا 

.تسا هدوبن  وا  رما  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان  زا  لمع  نیا  ًالّوا :

هب هدز ، کـیرات  بش  رد  مه  نآ  قیقد  فـیرظ و  لـمع  نیا  هب  تسد  هنوـگچ  هدوـب ، دـید  مک  شنامـشچ  هک  فوـع  نب  ریمع  ًاـیناث :
.تسا هدیمهفن  ءامصع  ًالصا  هک  يروط 

.دنا هدرکن  لقن  ار  هصق  نیا  ناخروم  بلاغ  ًاثلاث :

؛ فرشألا بعک   - 3

رب دوخ ، ناگدش  هتـشک  رب  مدرم  هیرگ  نانآ و  زا  يدادعت  ندش  هتـشک  ردـب و  رد  ناکرـشم  تسکـش  ربخ  دنـسیون : یم  قاحـسا  نبا 
ناملسم نانز  وا  .دومن  رعش  هب  وا  باحصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندرک  هرخسم  هب  عورش  اذل  دش ، مامت  نارگ  فرشألا » بعک  »

(752) .دومن یم  رازآ  تیذا و  قیرط  نیا  زا  ار  نانآ  درک و  یم  نیهوت  وجه و  رعش  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  یتح  و 

رب ار  اجنآ  مدرم  تفر و  هکم  يوس  هب  سپس 
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هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  گنج  رب  ار  نانآ  هک  نیا  ات  دـشن  جراخ  اجنآ  زا  دومن و  کیرحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّدـض 
نید وا  وا ؟ باحـصا  دّـمحم و  نید  ای  تسا  رتهب  اـم  نید  دوب : هدیـسرپ  وا  زا  هک  نایفـسوبا  باوج  رد  یتح  درک و  لوقلا  قفتم  هلآو 

(753) .داد حیجرت  ار  ناکرشم 

نب دّـمحم  نوچمه  هباحـص ؛ زا  یخرب  هک  دومرف  ینخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تشگزاب ، هنیدـم  هب  فرـشألا  بعک  نوچ 
لتق هب  ار  بعک  یـصاخ  یحارط  اب  دوب ، فرـشألا  بعک  یعاـضر  ردارب  هک  هلئاـنوبا  اـب  وا  اذـل  دـندیمهف ، ار  وا  نتـشک  موزل  هملـسم 

.دندناسر

: مییوگ یم  لتق  نیا  هیجوت  رد 

رورت رد  هک  یلاحرد  دوب ، هدرک  مالعا  ینلع  روط  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  دـیآ ؛ یمن  باـسح  هب  رورت  وا  لـتق  ًـالّوا :
.تسا هتفهن  يراک  ناهنپ  رصنع 

تقیقح رد  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیملـسم و  مالـسا و  ّدض  رب  هئطوت  ددصرد  ًامئاد  بعک  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  ًایناث :
.دوب ناناملسم  اب  گنج  لاح  رد 

؛ عفار وبا   - 4

تـشه ای  جنپ  طسوت  هب  هنابـش  ربیخ  رد  دوب ، دوهی  زا  هک  قیقح  نب  عفار  وبا  دـحا  هعقاو  زا  دـعب  یلقن ، ربانب  مراهچ و  ای  موس  لاس  رد 
بعک راکمه  وا  هک  دوب  نیا  ناناملسم  طسوت  هب  وا  نتـشک  تهج  .دسر و  یم  لتق  هب  دوب ، کیتع  نب  هَّللادبع  اه  نآ  نایم  رد  هک  رفن 

ياپ زا  ار  وا  هک  دندید  تحلـصم  ناناملـسم  اذل  دوب ، وا  رازآ  تیذا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  ینمـشد  رد  فرـشألا  نب 
دهع و ناگدننک  ضقن  نیبراحم و  قیداصم  رهظا  زا  ود  نآ  لاثما  فرشألا و  بعک  وا و  اریز  دندروآرد ؛
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: هک نیا  بلطم  نیا  دهاش  دندمآ  یم  باسح  هب  نامیپ 

.یتسه بلط  گنج  تراک  نیا  اب  وت  تفگ : یم  وا  هب  تشاد و  یم  رذحرب  لامعا  هنوگ  نیا  زا  ار  وا  فرشألا  بعک  رسمه  ًالّوا :

دزن رگید  راب  هدرک و  دیدجت  دـندوب ، هدرک  ضقن  هک  ار  ینامیپ  دـهع و  رگید  راب  ات  دـندید  مزال  دوهی  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  ًایناث :
(754) .دننک اضما  يدیدج  نامیپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

ازج تبوقع و  هفسلف  مالسا و 

ازج تبوقع و  هفسلف  مالسا و 

ودب زا  یعمتجم  ره  .تسا  یماظن  عمتجم و  ره  رد  یقوقح  تاعوضوم  نیرت  مهم  زا  تسا  تبوقع  نوناق  رب  لمتـشم  هک  ییازج  ماظن 
قح هلمج  نآ  زا  هک  .دنشاب  مزتلم  نآ  هب  دارفا  زا  کی  ره  دیاب  هک  دهد  یم  رارق  یتازایتما  قوقح و  دوخ  مدرم  دارفا و  يارب  شدلوت 
لاح .دنک  زواجت  اه  نآ  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  یقوقح  اه  نیا  .تسا  تیکلم  قح  تینما و  هافر و  قح  يدازآ ، قح  یگدنز ،

مه رب  ار  هعماج  ماظن  نزاوت و  هجیتن  رد  دـنیامن و  ضّرعت  نارگید  قوقح  هب  هدوبن و  عناـق  دوخ  قوقح  هب  عمتجم  دارفا  زا  یخرب  رگا 
نانآ قح  رد  هدـش و  لعج  نارگزواجت  تبوقع  هلباقم و  يارب  ینوناق  هک  تسین  نآ  زج  يا  هراـچ  دـننک ، دراو  لـالخا  نآ  هب  هدز و 

.ددرگ یلمع 

روهظ ماگنه  زا  هک  تسا  اجنیا  زا  .تسا و  دارفا  قوقح  زا  تنایـص  ظفح و  ماظن و  تیامح  لـماوع  زا  یکی  تبوقع  ازج و  نیارباـنب ،
ییازج نیناوق  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  یتح  .تسا و  هدوب  عامتجا  یـساسا  ياه  بوچراچ  زا  یکی  ییازج  ماظن  یعامتجا ، یناگدـنز 
يرما مرج  عوقو  حلاصم ، ضراعت  تهج  هب  هدـش و  فیلأت  دارفا  هعومجم  زا  عمتجم  اریز  تسا ؛ يرـشب  تاعوضوم  نیرت  یمیدـق  زا 

.دسر و یم  رظن  هب  یهیدب 
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یهلا نایدا  هک  مینک  یم  هدهاشم  تهج  نیدب  .دنک  یم  هلباقم  مرجم  مرج و  اب  هداد و  ناشن  لمعلا  سکع  نآ  لباقم  رد  عمتجم  اذـل 
هدـیزرو دـیکأت  ینید  عیارـش  ناگدـننک  تمرح  کته  نیمرجم و  تبوقع  رب  هداد و  مرجم  تبوقع  ازج و  عوضوم  هب  یناوارف  مامتها 

.تسا

نیب هرظانم  لدـج و  وگ و  تفگ و  ثحب و  روحم  نآ  تازّوجم  تبوقع و  ازج و  هفـسلف  هک  مینک  یم  هدـهاشم  بلاطم ، نیا  مغر  هب 
.میزادرپب عوضوم  نیا  هب  دراد  اج  اذل  .تسا  هتفرگ  رارق  ناسانش  هعماج  هفسالف و  نانادقوقح و 

ازج هفسلف  دروم  رد  ارآ  لاوقا و 

ازج هفسلف  دروم  رد  ارآ  لاوقا و 

ار یفلتخم  ارآ  اه و  هاگدید  نآ ، زا  فده  تبوقع و  ازج و  هفسلف  اب  هطبار  رد  ییانج  مولع  رد  ناصّـصختم  نادقوقح و  نادنمـشناد 
هب کنیا  .تسا  حرطم  هقف  ياروام  زا  ثحب  ناونع  هب  هدش و  حرطم  ازج  هفسلف  ناونع  هب  زین  مالسا  رد  ثحب  نیا  اذل  .دنا و  هداد  هئارا 

: مینک یم  هراشا  ءارآ  زا  یخرب 

یعامتجا دادرارق  هیرظن   - 1

دازآ ناسنا  هک  تسا  دـقتعم  وا  .تسا  هتـسناد  دـنمنوناق  ار  نآ  هدرک و  زیوجت  یعامتجا  هدـیاف  ساسا  رب  ار  ازج  وسور » كاج  ناـج  »
، تسا زجاع  یعیبط  لماوع  اب  هلباقم  دوخ و  تیامح  زا  ییاهنت  هب  وا  هک  اجنآ  زا  .دنک و  یم  یگدنز  دازآ  تعیبط  رد  هدش و  هدیرفآ 
رد .تسا  هدرک  میظنت  یعامتجا » دادرارق   » مان هب  ار  يرما  دوخ  نیب  هدرک و  عمجت  رگیدکی  اب  دوخ  زا  اهرطخ  عفد  تهج  هب  رـشب  اذل 

ار نآ  هک  يدادرارق  تسا ، هدرک  ضقن  عمتجم  اـب  ار  دوخ  دادرارق  تقیقح  رد  دوش  یم  یمرج  بکترم  هک  سک  ره  یعمتجم  نینچ 
هب تقیقح  رد  دنیآرب  وا  هب  تبـسن  تبوقع  ازج و  يارجا  همکاحم و  ددصرد  رما  نایّدصتم  نوچ  .تسا و  هدرک  ءاضما  دوخ  هدارا  اب 
وا هکلب  دـشاب  هعماج  نیا  ياضعا  زا  يوضع  دـناوت  یمن  اذـل  تسا و  هدرک  ضقن  ار  یعامتجا  دادرارق  وا  هک  دـنراد  یم  مالعا  مدرم 

(755) .دیآ یم  باسح  هب  عمتجم  نیا  نمشد 

قلطم تلادع  هیرظن   - 2

تلادع ذیفنت  یعامتجا -  تحلـصم  زا  رظن  عطق  اب  ازج -  زا  فده  هک  دندقتعم  یقالخا  ینید و  نارکفتم  هفـسالف و  زا  رگید  یخرب 
.تسا قلطم 

دوخ فورعم  باتک  ود  رد  تناک »  » .تسا رتسمود » فیزوج   » یناـملآ و روهـشم  فوسلیف  تناـک »  » هدـیقع نیا  نارادـفرط  هلمج  زا 
بجوم قالخا »  » و تلادـع »  » هک تسا  دـقتعم  هتـسناد و  لطاب  ار  یعامتجا » دادرارق   » هیرظن یلمع » لقع  دـقن   » و يرظن » لـقع  دـقن  »

کته ناودـع و  ساسا  رب  تبوقع  يارجا  دـشابن  تبوقع  يارجا  رد  عمتجم  يارب  يا  هدـیاف  هک  یتروص  رد  یتح  .دـنمرجم  تبوقع 
.دسر یم  رظن  هب  يرورض  بجاو و  يرما  تلادع  قالخا و  هریاد  تمرح 

ازج ررض ، عفد  تعفنم و  زا  رظن  عطق  اب  تسا  دقتعم  تناک » »
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.دنک یم  عافد  یقالخا  نوناق  زا  هدوب و  هقلطم  تلادع  ذیفنت  اریز  تسا ؛ فده  هسفن  یف  ازج  هکلب  تسین ، یعامتجا  عفن  هیحان  زا 

تشحو داجیا  يریگولج و  هیرظن   - 3

زا اـی  درادرب ، مرج  زا  تسد  اـت  تسا  مرجم  رد  تشحو  داـجیا  و  مرج ، زا  يریگولج  يارب  یهار  تبوقع  ازج و  هک  دـندقتعم  یخرب 
تشحو داجیا  وا  رد  ای  دوش ، هتـشاذگ  مرج  باکترا  زا  یعناوم  مرجم  يور  شیپ  رد  هک  یتروص  رد  اریز  دوش ؛ هتـساک  مرج  تبـسن 

.درادزاب نارگید  قوقح  هب  يّدعت  هانگ و  مرج و  زا  ار  مرجم  دناوت  یم  دوش  تازاجم  نوناق  لعج  تهج  هب 

.دوش یم  نارگید  وا و  زا  مرج  عوقو  زا  يریگولج  هب  ّرجنم  ًاساسا  هک  تسا  مرجم  تبوقع  ازج  هک  دنراد  نامیا  رکف  نیا  نیدیؤم 

مرجم تیبرت  حالصا و  هیرظن   - 4

یم میـسرت  ازج  تبوقع و  زا  یعامتجا ، عافد  هدـیقع  نابحاص  صوصخ  هب  ییازج ، نادـقوقح  نادنمـشناد  هک  ار  یفدـه  نیرت  یلاع 
یم ناـنآ  .تسا  فیرـش  حـلاص و  يدرف  ناوـنع  هب  هعماـج  هب  مرجم  ندـنادرگزاب  نآ  هجیتـن  هک  تسا  مرجم  حالـصا  هـیرظن  دـننک ،

تامدـص داجیا  هک  تهج  نآ  زا  ازج  هک  دـندقتعم  .دـشاب و  یم  ناـنآ  تیبرت  نیمرجم و  حالـصا  تلود ، هیلوا  تاـبجاو  زا  دـنیوگ :
ار شدوخ  هدنیآ  رد  ات  دیآ  یمرب  ددصرد  اذل  تسا و  هدرک  هابتـشا  هک  دـمهف  یم  وا  اذـل  دـنک  یم  مرجم  سفن  رد  كاندرد  یحور 

.دنک حالصا 

مالسا هاگدید 

مالسا هاگدید 

ظفح عمتجم و  هرادا  اریز  دشاب ؛ ییازج  ماظن  دقاف  دناوت  یمن  اذـل  تسا ، ارگ  لومـش  نید  مالـسا  نید  میدـقتعم  ام  هک  تهج  نآ  زا 
دنـشاب یم  یتابوقع  ییازج و  تارّرقم  دوجو  هب  طبترم  یگمه  هک  دنتـسه  یلئاسم  تلادع  نما و  ناکرا  اه و  هیاپ  ماکحتـسا  ماظن و 

لباقم رد  ناوت  یمن  مرجم ، تبوقع  ازج و  دوجو  نودـب  .دـنک  هاتوک  دـننز ، یم  مه  رب  ار  هعماـج  ماـظن  هک  يدارفا  تسد  دـناوتب  هک 
.دشاب هتشاد  ییازج  نوناق  دیاب  اذل  تسا  نایدا  همه  هعیلط  رد  مالسا  هک  اجنآ  زا  .داتسیا و  ترارش  يّدعت و  ملظ و 

زین نامرجم  تبوقع  .دوش  ششوک  تیاهن  دیاب  نآ  ققحت  رد  هک  تسا  یمالسا  تموکح  فادها  زا  یکی  ناسنا  تیصخش  ندرب  الاب 
یّلک حـلاصم  زا  ناوت  یمن  یلو  دـنک ، یم  کته  هتـسکش و  ار  درف  تمرح  تسا و  ناـنآ  رب  یحور  هبرـض  ندـش  دراو  ببـس  هچرگ 
رگید دارفا  دننامه  هچرگ  مرجم  تیصخش  .درک  یشوپ  مشچ  دارفا  رگید  زا  مرج  ققحت  زا  يریگولج  مرجم و  دارفا  تیبرت  هب  تبسن 

.مینک رظن  فرص  هداد  ماجنا  هک  یمرج  زا  هک  دوش  یمن  ثعاب  قوقح  نآ  هب  مامتها  یلو  تسا ، رادروخرب  یصاخ  قوقح  زا 

هک یماگنه 
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مالـسا رد  عـمتجم  تمالـس  مرجم و  تیـصخش  هب  هک  میرب  یم  یپ  میزادرپ  یم  مالـسا  رد  ازج  تاـبوقع و  تمکح  هفـسلف و  هـب  اـم 
حالصا ار  مرجم  مه  ود ، نآ  طسوت  هب  ات  تسا  هتخاس  رّرقم  مرجم  يارب  ار  ازج  تبوقع و  عون  ود  مالـسا  .تسا  هدش  یناوارف  مامتها 

: دنک ظفح  مرج  رارکت  زا  ار  عمتجم  مه  هدرک و 

يورخا يازج   - 1

همکحم لباقم  رد  درک  تلحر  ایند  نیا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  مرجم  ناـسنا  تسا ، رادروخرب  يداـیز  تیمها  زا  هک  ازج  عون  نیا  قباـطم 
.دش دهاوخ  تساوخزاب  وا  زا  هتفرگ و  رارق  یهلا  لدع 

ُهَنَیبَو اهَنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  امَو  ًارَـضُْحم  ٍریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوی  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
دنیب یم  رضاح  هداد ، ماجنا  کین  راک  زا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  يزور  ( » 756 (؛} ِدابِْعلِاب ٌفوُؤَر  ُهَّللاَو  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَحیَو  ًادیَِعب  ًادَمَأ 

رب شدوخ ، ینامرفان   ] زا ار  امـش  دـنوادخ  .دـشاب  يدایز  ینامز  هلـصاف  هداد ، ماجنا  دـب  لامعا  زا  هچنآ  و  وا ، ناـیم  دـنک  یم  وزرآ  و 
« .تسا نابرهم  ناگدنب ، همه  هب  تبسن  ادخ  لاح  نیع  رد  و [ دراد ؛ یم  رذح 

« .دنیب یم  ار  نآ  هدرک  دب  راک  يا  هرذ  نزو  مه  سک  ره  و  ( » 757 (؛  ُهَری ًاّرَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعی  ْنَمَو  دیامرف { : یم  زین  و 

يویند يازج   - 2

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هبون  هب  تشز  لمع  يویند  يازج 

بابـسا و ملاع  نیوکت ، ملاع  اریز  تامدـقم ؛ هب  جـیاتن  طبر  تابّبـسم و  بابـسا و  ماظن  تیلع و  نوناـق  قباـطم  ینیوکت  يازج  فلا )
شندرک ادـیپ  فارحنا  ماگنه  یعمتجم  ره  و  تسا ، ایند  نیمه  رد  رثا  ياراد  ًانیوکت  دـب  هچ  بوخ و  هچ  یلمع  ره  تسا و  تابّبـسم 

.تسا یهلا  یمتح  تنس  نیا  و  دشاب ، نآ  يازج  تبقاع و  رظتنم  دیاب 

، امش زا  شیپ  ( » 758 (؛  َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَف  ٌنَنُـس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  دیامرف { : یم  میرک  نآرق 
سپ .دیراد ] ار  نآ  دننامه  زین ، امش  هک  دنتشاد  ییاه  تشونرـس  دوخ ، تافـص  لامعا و  قبط  موق ، ره  و  [ ؛ تشاد دوجو  ییاه  تنس 

دینیبب دینک و  شدرگ  نیمز ، يور  رد 
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»!؟ دوب هنوگچ  ادخ ] تایآ   ] ناگدننک بیذکت  ماجنارس  هک 

یگدـنز دوـش ، نادرگ  يور  نـم  داـی  زا  سک  ره  و  ( » 759 (؛} ًاْکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف  يِرْکِذ  ْنَـع  َضَرْعَأ  ْنَـمَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .تشاد دهاوخ  یگنت  تخس و  ]

.تسا لاعتم  دنوادخ  زا  يرود  هانگ و  ینیوکت  راثآ  یگمه  اه  نیا 

هفیظو دنا و  هدرک  جارختسا  تنس  باتک و  زا  ار  اه  نآ  یمالسا  ياهقف  هک  مرجم  تبوقع  يارب  يدادرارق  نیناوق  ییازج و  ماظن  ب )
تـسد ندیرب  دـمع ، لتق  رد  صاصق  تبوقع  لیبق  زا  دـنیامن ؛ هدایپ  هتـشاذگ و  ارجا  هب  ار  اه  نآ  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  نامکاح 

...و ندز  هنایزات  و  قراس ،

تثعب فدـه  .تسا  هدـش  هداهن  انب  نآ  رب  یمالـسا  تعیرـش  هک  تسا  ییانبم  نامه  تسا -  ام  ثحب  دروم  هک  ازج -  عون  نیا  يانبم 
ًهَمْحَر ـَّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـمَو  دـیامرف { : یم  میرک  نآرق  هک  اـجنآ  تسا ، هعماـج  ناـیم  رد  تمحر  شرتـسگ  تعیرـش ، لاـسرا  اـیبنا و 

« .میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام  ( » 760 (؛  َنیَِملاْعِلل

ناوت یم  تسا ، هعماج  حطـس  رد  تمحر  شرتسگ  داجیا و  تهج  هب  ییازج  ماـکحا  هلمج  نآ  زا  اـیبنا  میلاـعت  هعومجم  هک  اـجنآ  زا 
.تسناد هعماج  وا و  هب  تمحر  قادصم  زین  ار  مرجم  يازج  تبوقع و 

ماود هار  رد  ار  عمتجم  تایح  دناوت  یم  تسا و  نآ  زا  ررـض  دسافم و  عفد  هعماج و  رب  عفانم  بلج  یـضتقم  هک  تسا  يزیچ  تمحر 
.دوش یم  هدهاشم  مالسا  ییازج  ماکحا  رد  حوضو  روط  هب  نیا  .دهد و  رارق  رارمتسا  و 

.دنک یم  صخشم  تعیرش  دوخ  زین  ار  تحلصم  رایعم  يرآ ،

یمالسا يازج  رب  مکاح  لوصا 

یم باجیا  اذل  تسا ، نانآ  زا  دسافم  عفد  حلاصم و  نیمأت  مدرم و  نیب  رد  تمحر  شرتسگ  مالـسا  ییازج  ماکحا  يانبم  هک  اجنآ  زا 
نیا رب  یلوصا  هک  دنک 
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نآ زا  یـساسا  فده  قیقحت  تهج  هب  یمالـسا  ياه  تبوقع  رد  اه  نآ  تاعارم  هک  یلوصا  دـشاب ، مکاح  انبم  نیا  اب  ییازج  ماکحا 
: زا تسا  ترابع  لوصا  نیا  ّمها  .تسا  مزال  اه 

ساـسا رب  تبوـقع  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  يدـنوادخ  تلادـع  جـیاتن  زا  تـقیقح  رد  لـصا  نـیا  و  تبوـقع ، مرج و  نـیب  بساـنت   - 1
.دنک یم  اضتقا  ترورض  هک  دشاب  يّدح  رد  هک  تسا  بجاو  تابوقع  هب  لمع  اذل  تسا و  لصا  فالخ  رب  هدش و  عیرشت  ترورض 

تربع مرجم و  بیدأت  تهج  هب  تبوقع  هک  تسا  بجاو  اذـل  تسا ، عمتجم  حـلاصم  نیمأت  تهج  هب  تبوقع  ازج و  هک  اجنآ  زا   - 2
.دشاب مرج  باکترا  زا  نارگید 

.دننک یم  ادیپ  فعض  تّدش و  یعامتجا  حلاصم  عبت  هب  تبوقع  ازج و  اذل  تسا ، عمتجم  حلاصم  نیمأت  ازج  فده  هک  اجنآ  زا   - 3

وا و حالـصا  تهج  هب  هکلب  تسین  وا  زا  ماقتنا  تهج  هب  بیدأت  نیا  یلو  تسا  مالـسا  ییازج  فادـها  زا  هچرگ  نامرجم  بیدأت   - 4
.تسا هعماج 

یمالسا يازج  رد  مرجم  تیصخش 

رد هچرگ  مالـسا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  تسا  اه  نآ  ینابم  تابوقع و  رب  مکاح  هک  یـساسا  لوصا  رد  لمأت  تاـفتلا و  اـب 
هدـیزرون تلفغ  وا  تیـصخش  هب  مامتها  مرجم و  درف  حـلاصم  زا  زگره  یلو  دراد ، یعاـمتجا  حـلاصم  هب  ماـمتها  دوخ  ییازج  نیناوق 

رابتعا ياغلا  بجوم  عمتجم  تیامح  اریز  دسر ؛ یم  رظن  هب  لاحم  تحلـصم  ود  نیا  نیب  عمج  هلهو ، نیلوا  رد  هک  نیا  مغر  هب  تسا ،
حلاصم هب  مامتها  تیامح و  زا  یهاتوک  بجوم  درف  تحلصم  هب  مامتها  هک  هنوگ  نامه  تسا ، وا  تیصخش  ندرک  شومارف  مرجم و 

هنوگ نامه  تسا  هدش  ظاحل  یعامتجا  نیناوق  رد  تحلصم  ود  نیا  نیب  عمج  یلو  .دشاب  یم  عامتجا 
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.دیآ یم  تسد  هب  تسا  مالسا  ییازج  نیناوق  ماظن و  رب  مکاح  هک  یلوصا  زا  هک 

تـسا هدش  ظاحل  اه  تبوقع  میارج و  مامت  رد  عامتجا  درف و  حلاصم  هب  مامتها  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هک  تسناد  دیاب  ار  نیا  هتبلا 
.دنک یم  وغل  مرجم  تیـصخش  زا  ار  يرابتعا  هنوگ  ره  دـبلط و  یم  ار  عمتجم  حـلاصم  هب  مامتها  اهنت  هک  تسا  میارج  زا  یخرب  هکلب 
دارفا زا  ینابیتشپ  تهج  هب  یمالسا  عمتجم  عامتجا و  تیامح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هدش  رّرقم  عرش  رد  هک  یتابوقع  رد  لمأت  اب  یلو 
مرجم تبوقع  هاگ  ره  تهج  نیدب  .تسا  رترب  یلوا و  مرجم  تحلصم  زا  عمتجم  تحلـصم  محازت ، دوجو  لاح  رد  اذل  تسا و  مدقم 

ار درف  يدازآ  ینعی  دناسرب ؛ لتق  هب  ای  هتـشاد  هاگن  نادنز  رد  دـبا  هب  ات  ار  وا  دـناوت  یم  یمالـسا  مکاح  دـنک  نیمأت  ار  فدـه  دـناوتن 
یتافتلا یمالسا  تعیرش  هتفرگ ، فده  ار  یعامتجا  ماظن  هک  یمئارج  رد  تفگ : ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  .دیامن  عمتجم  يدازآ  يادف 

تحلـصم یعامتجا ، هن  دراد  یـصخش  هبنج  هک  یمیارج  زین  تسین و  دح  نیا  هب  ات  هک  يدراوم  رد  یلو  درادـن ، مرجم  تیـصخش  هب 
.تسا هدش  تیاعر  زین  مرجم  صخش 

مالسا ییازج  نیناوق  تیعماج 

ياـملع تاـیرظن  ماـمت  عماـج  ییازج ، نیناوق  تاـبوقع و  ازج و  رد  مالـسا  هاگدـید  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اـه  ثحب  نیا  هعومجم  زا 
.تسا هدش  حرط  مهدجه  نرق  يادتبا  زا  هک  تسا  ناسانش  هعماج  قوقح و 

يارجا رد  یلو  تسا ، میارج  باکترا  زا  مدرم  يریگولج  درف و  حالـصا  یمومع و  حـلاصم  تهج  هب  یمالـسا  تعیرـش  رد  تابوقع 
هدهاشم اذل  .تسا و  تلادع  ياضتقم  نیا  و  دیامن ، یمن  زواجت  دنک  نیمأت  ار  شفادها  هک  ترورض  رادقم  زا  ییازج  نیناوق 
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زا لـبق  هبوت  دروم  رد  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هتـشادرب  هَّللا  قوقح  رد  مرجم  زا  ار  تبوـقع  مالـسا  صاـخ ، یطیارـش  رد  هک  مینک  یم 
يراج دودح  تاهبش ، دروم  رد  زین  .تسا و  ماما  تسد  هب  شرما  دنک  هبوت  يریگتـسد  زا  دعب  هک  یتروص  رد  تسا و  وا  يریگتـسد 

« .دییامن عفد  تاهبش  هب  ار  دودح  ( » 761 (؛» تاهبّشلاب دودحلا  اوأردا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  ددرگ ؛ یمن 

داصتقا مالسا و 

داصتقا مالسا و 

هک دنراد  یعس  یهورگ  دشاب ، یم  حرطم  یـسایس  یملع و  عماجم  رد  یملع  میهافم  زا  شیب  يداصتقا  میهافم  هک  ینونک  رـصع  رد 
ار قیاقح  هک  دنرادن  ار  نآ  تماهش  هورگ  نیا  .دنیامن  قیبطت  مسیلایسوس »  » ای مسیلاتیپاک »  » بتکم ود  زا  یکی  هب  ار  یمالـسا  داصتقا 

عافد يرای  هک  دنتسه  هتخابدوخ  نانچ  نآ  هناگیب  بتاکم  ربارب  رد  اذل  دنـسانشب ، تالیامت  اه و  شیارگ  نودب  تسه ، هک  هنوگ  نآ 
نیمادک رادفرط  یمالسا  داصتقا  دنسرپ : یم  هک  نارگ  شـسرپ  زا  يرایـسب  خساپ  رد  تهج  نیا  زا  .دنرادن  ار  دوخ  لیـصا  بتکم  زا 
یگژیو دوخ  يارب  هک  تسا  یّلک  ماظن  زا  یئزج  یمالـسا  داصتقا  .مادـک  چـیه  تفگ : دـیاب  تسا ، ناـهج  فورعم  يداـصتقا  بتکم 

.تفای ناوت  یمن  رگید  ياه  بتکم  زا  کی  چیه  رد  نآ  اب  هک  دراد  یصاخ  ياه 

.درک میهاوخ  لابند  ار  عوضوم  نیا  کنیا 

ثحب عوضوم 

رانک رد  لوصا  نیا  .میمان  یم  یمالسا » داصتقا  طوطخ   » ار اه  نآ  مان  ام  هک  دراد  دوجو  يداصتقا  مولع  هتشر  کی  مالـسا  میلاعت  رد 
یتیلوئـسم تسا و  یعامتجا  تلادع  یناسنا و  حلاصم  یقالخا و  نوؤش  ظفح  ساسا  رب  يداصتقا  نیناوق  میظنت  ددـصرد  داصتقا  ملع 

.دنک یم  میظنت  همانرب  نیا  رد  ار  يداصتقا  یگدنز  ینعی  .تسا  نیمه  هتفرگ  هدهع  رب  داصتقا  دروم  رد  مالسا  هک 

دیلوت رتمک ، راک  اب  یعیبط  عبانم  زا  هنوگچ  دزومآ  یم  ام  هب  هک  یملع  .تسا  شاعم  ملع  نامه  مدرم  هدوت  حالطـصا  رد  داصتقا  ملع 
.دنک مهارف  یگدنز  رد  ار  ام  زاین  هک  يدیلوت  میشاب ، هتشاد  رتشیب 

هناملاظ و دب ، کین و  عورشمان ، ای  عورشم  هدرک ، لرتنک  ار  نانادداصتقا  ياه  تیلاعف  هیلک  ناسنا ، تداعـس  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالـسا 
هب داصتقا  ملع  مالسا  نییآ  رد  هک  تفگ  دیاب  تهج  نیا  زا  .دزاس  یم  نشور  ار  اه  نآ  ندوب  هنالداع 
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.دراد دوجو  تسا  یعامتجا  تلادع  یناسنا و  نوؤش  ظفاح  هک  يداصتقا  بتکم  نییآ ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسین  حرطم  انعم  نیا 

نیا دراد و  دوجو  يا  هژیو  يداصتقا  متـسیس  یلام و  ماظن  اّما  درادـن ، دوجو  هدـیچیپ  تاحالطـصا  تروص  هب  داصتقا  ملع  مالـسا  رد 
.ددرگ یم  نشور  ًالماک  مارح  لالح و  تالماعم  هرابرد  مالسا  يداصتقا  طوطخ  هب  هّجوت  اب  توافت 

لئاسم رد  مالـسا  شنیب  حیرـشت  فدـه  هکلب  تسین ، يداـصتقا  ياـه  متـسیس  اـه و  بتکم  ناـیب  ثحب ، عوضوم  فدـه و  نیارباـنب ،
.تسا هنیمز  نیا  رد  مالسا  تازایتما  نایب  يداصتقا و 

داصتقا هب  مالسا  هجوت 

داصتقا هب  مالسا  هجوت 

دنچ نمض  رد  ار  بلطم  نیا  کنیا  .تسا  لئاق  یّصاخ  تیانع  داصتقا  هب  تبـسن  مالـسا  هک  میرب  یم  یپ  تایاور  تایآ و  یـسررب  اب 
.داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ناونع 

یهلا هعیدو  لام ،  - 1

.تسا هتفرگ  رارق  رشب  رایتخا  رد  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنک  یم  یفرعم  یهلا  هعیدو  کی  ار  لام  نآرق ، تایآ  زا  یخرب 

نآ رد  شیوخ  هدنیامن  ار  امـش  دنوادخ  هچنآ  زا  و  ( »... 762 (؛  ِهِیف َنیِفَلْخَتْـسُم  ْمُکَلَعَج  اّمِم  اوُقِْفنَأَو  دیامرف ... { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دینک قافنا  هتخاس 

رد هدیشخب  امـش  هب  دنوادخ  هک  یلام  زا  و  ( »... 763 (؛  ْمُکاتآ يِذَّلا  ِهَّللا  ِلاـم  ْنِم  ْمُهُوتآَو  دـیامرف ... { : یم  رگید  يا  هیآ  رد  زین  و 
« .دیهد رارق  ناگدرب   ] نانآ رایتخا 

تورث لام و  هک  یتیعقوم  نینچ  رطاخ  هب  .تسا و  هدش  یفرعم  لام  کلام  دـنوادخ  مود ، هیآ  رد  ادـخ و  هعیدو  لام  تسخن ، هیآ  رد 
ُهیِـصَْولا ًاریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُکیَلَع  َِبتُک  دـیامرف { : یم  تسا و  هدرک  ریبعت  ریخ »  » ظـفل هب  نآ  زا  نآرق  دراد 

ياـج هب  دوخ  زا   [ یلاـم  ] يریخ رگا  دیـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هاـگ  ره  هک  تسا  فـیلکت  امـش  رب  ( » 764 (؛  َنِیبَْرقَْألاَو ِنیَِدلاْوِلل 
« .دینک شرافس  ناکیدزن  نیدلاو و  هب  نآ  هرابرد  دیشاب  هدراذگ 

نارگید رب  متـس  زا  يرود  ترخآ و  بسک  هلیـسو  يراکزیهرپ و  هیاـم  اـیند  لاـم  یمالـسا ، ثیداـحا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
.تسا هدش  یفرعم 

اوقت يارب  یبوخ  هلیـسو  يزاـین  یب  ( » 765 (؛» ینغلا هَّللا  يوـقت  یلع  نوـعلا  معن  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
« .تسا

« .تسا ترخآ  يارب  یبوخ  کمک  ایند  ( » 766 (؛» هرخآلا یلع  ایندلا  نوعلا  معن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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نع كزجحی  ینغ  : » دومرف هک  هدش  لقن  زین  و 
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راداو هاـنگ  رب  ار  وت  هک  تسا  يرقف  زا  رتـهب  درادزاـب  متـس  زا  ار  وت  هک  يزاـین  یب  ( » 767 (؛» مثـالا یلع  کـلمحی  رقف  نم  ریخ  ملظلا 
« .دزاس

راک هب  توعد   - 2

هَّللا لضف  نم  بلطی  يذلا  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  .تسا  هدش  يدیکا  توعد  شـشوک  راک و  هب  مالـسا  رد 
زا دنک  یم  شالت  شیوخ  هداوناخ  یگدنز  نیمأت  يارب  هک  یـسک  ( » 768 (؛» هَّللا لیبس  یف  دـهاجملا  نم  ًارجا  مظعا  هلایع  هب  ّفکیام 

« .تسا رتدنمشزرا  ادخ  هار  رد  دهاجم 

نیمأت ار  هناوتـشپ  نآ  دوخ  لمع  اب  رگراک  تسین و  لماک  يداصتقا  هناوتـشپ  نودب  یماظن  داهج  چیه  هک  دـشاب  نیا  نآ  تلع  دـیاش 
.دنک یم 

رگراک زا  ریدقت   - 3

زا هعجارم  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  شـشوک  راک و  هب  ندیـشخب  تلاصا  هیام  دوخ  رگراک ، زا  ساپـس  ریدقت و 
هیلع هللا  یلصربمایپ  اب  دوخ  هتسب  هنیپ  نشخ و  تسد  اب  وا  دوب ، هدمآ  يو  لابقتسا  هب  هک  دش  ور  هبور  يراصنا  دعـس  اب  كوبت  گنج 
هنیزه منک و  یم  راک  بانط  لیب و  اب  درک : ضرع  خساپ  رد  يو  تسا ؟ هدش  نینچ  تتسد  ارچ  دومرف : ترـضح  .درک  هحفاصم  هلآو 
شتآ هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : دیسوب و  ار  وا  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد  .مزاس  یم  مهارف  ار  مدنزرف  رـسمه و 

(769) .دنک یمن  تباصا  نآ  هب 

ششوک راک و  ناماگشیپ  ناماما ،  - 4

دروم نیا  رد  ًالمع  زین  دوخ  هکلب  دوبن ، شرافـس  هیـصوت و  ّدـح  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ربماـیپ و  ياـه  قیوشت  اهریدـقت و 
.دندوب ماگشیپ 

زا یکی  .دـنتخیر  یم  قرع  ترـضح  اوه  یمرگ  اـی  راـک و  تّدـش  زا  هک  دوب  راـک  لوغـشم  دوخ  نیمز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
یئابآ نینمؤملاریما و  هَّللا و  لوسر  ّنا  : » دومرف ترـضح  ینک ؟ یمن  راذـگاو  يرگید  هب  ار  راـک  نیا  ارچ  درک : ضرع  ماـما  ناتـسود 

همه نانمؤمریما و  ربمایپ و  انامه  ( » 770 (؛» نیحلاصلا ءایصوألا و  نیلـسرملا و  نییبنلا و  لمع  نم  وه  مهیدیاب و  اولمعدق  اوناک  مهّلک 
« .دشاب یم  یهلا  ناحلاص  ایصوا و  نالوسر و  ناربمایپ و  راک  نیا  دندرک و  یم  راک  شیوخ  تسد  اب  نایاوشیپ 

یلبنت اب  هزرابم   - 5

قیرط نیا  زا  ات  تسا  هدرک  نیعم  ار  نآ  مالـسا  هنالداع  ماظن  هک  تسا  یفیاظو  تیلوئـسم و  رد  دارفا  مامت  تلاـخد  ناـهاوخ  مالـسا ،
يراکیب یلبنت و  اب  هجو  نیرتدیدش  هب  مالسا  تهج ، نیا  زا  .دنشاب  هتشاد  تلاخد  میقتسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دیلوت  رد  دارفا  مامت 

.تسا هدرک  هزرابم 

انامه ( » 771 (؛» غرافلا دبعلا  ضغبیل  هَّللا  ّنا  و  ماّونلا ، دبعلا  ضغبیل  هَّللا  ّنا  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 
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« .دراد یم  نمشد  ار  راکیب  باوخرپ و  هدنب  دنوادخ 

رب ار  دوخ  یگدـنز  راب  هک  سک  نآ  ( » 772 (؛» سانلا یلع  هّلک  یقلا  نم  نوعلم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  و 
« .تسا رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دزادنیب  نارگید  شود 

دیلوت هب  تیانع   - 6

نانآ يارب  لاملا  تیب  زا  یگدنز  هک  نیا  اب  دنیامن ، یگدنز  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  جـنر  تسد  زا  ات  دندیـشوک  یم  مالـسا  نایاوشیپ 
اب مزیر  یم  قرع  منک و  یم  راک  دوخ  یعورزم  یضارا  زا  یخرب  رد  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دوب  زیاج 
(773 «.) متسه لالح  يزور  لابند  هب  نم  ایادخ  میوگب : ًالمع  ات  منک  یم  ار  راک  نیا  .دننک  راک  نم  يارب  هک  دنتسه  یناسک  هک  نیا 

ّینا : » دومرف ترضح  دش ؟ لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  تخیر  یم  قرع  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  لیب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه 
تیذا نازوس  باـتفآ  ریز  يزور  بلط  رد  درم  هک  مراد  تسود  نم  ( » 774 (؛» هشیعملا بلط  یف  سمـشلا  ّرحب  لجرلا  يّذأتی  نا  ّبُحا 

« .دوش

عیانص هب  مالسا  تیانع   - 7

؛» قفارملا بابـساو  عفاـنملا  داوم  مّهناـف  :» دـیامرف یم  نارگ  تعنـص  هراـبرد  رتـشا  کـلام  هب  دوـخ  ناـمرف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
« .دنشاب یم  مدرم  تحارتسا  هلیسو  دوس و  ياه  هشیر  نانآ  انامه  (» 775)

تیکلام هرابرد  مالسا  هاگدید 

رابتعا هدروآ و  دـیدپ  ار  نآ  ضارغا ، هتـشر  کی  تهج  هب  ناهج  يالقع  هک  تسا  یعامتجا  يرابتعا و  میهافم  زا  تیکلاـم »  » ناونع
یم صاصتخا  عون  کی  زا  یکاح  هک  تسا  کلم  اب  ناسنا  هطبار  و  کـلم »  » كولمم کـلام و  رب  فقوتم  نآ  تقیقح  و  دـنا ، هدرک 

.دشاب

یم ماجنا  ییاج  رد  نآ  رابتعا  ...دشخبب و  ای  دشورفب و  ار  نآ  دیامن ، فّرصت  نآ  رد  دناوتب  کلام  هک  تسا  نیا  نآ  رابتعا  زا  ضرغ 
.دنک هدافتسا  ار  بولطم  جیاتن  نآ ، زا  دنک و  لامعا  ار  دوخ  تیکلام  دناوتب  صخش  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يا  هعماج  هک  دریگ 

تـسا هدـش  نآ  نیزگیاج  یمومع  یکارتشا و  تیکلام  هدـش و  یغلم  یّلک  هب  یـصوصخ » یـصخش و  تیکلام   » یتسینومک ماظن  رد 
دناوت یم  درف  .تسا  يدرف  تیکلام ، ساسا  لصا و  يراد ، هیامرـس  ماظن  رد  .دـشاب و  نآ  فـالخ  رب  تحلـصم  هک  یتروص  رد  رگم 

تیکلام دننام  یمومع  تیکلام  هب  يدراوم  رد  رگا  و  دنک ، ادیپ  تیکلام  عون  همه  دهد و  ماجنا  يداصتقا  شـشوک  عون  همه  هنادازآ 
.تسا هدرک  راداو  تیکلام  عون  نیا  شریذپ  رب  ار  وا  هک  تسا  یحلاصم  هتشر  کی  رطاخ  هب  دنک  یم  ادیپ  شیارگ  تلود 

، دهد رارق  نآ  عرف  ار  يرگید  هتخانش و  تیمسر  هب  ار  عون  ود  زا  یکی  ات  تسین  دقتعم  عامتجا  اهنت  ای  درف  اهنت  تلاصا  هب  مالسا  یلو 
.تسا دقتعم  هعماج  درف و  زا  هتخیمآ  تلاصا  هب  رت  حیحص  ریبعت  هب  ای  ود و  ره  تلاصا  هب  مالسا  هکلب 
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تیکلام ماسقا 

تیکلام ماسقا 

: درک میسقت  عون  دنچ  رب  ناوت  یم  ار  تیکلام 

ینیوکت تیکلام   - 1

زا یهام  هویم و  نآ  هدننیرفآ  ًاعطق  دوش  تیکلام  رابتعا  هیام  ایرد  زا  یهام  کی  راکش  ای  لگنج و  زا  هویم  عون  کی  لیـصحت  هاگ  ره 
ینیوکت و تیکلام  ار  تیکلام  نینچ  .ددرگ  رت  حلاص  رت و  هتسیاش  فّرـصت  عون  ره  يارب  و  دشاب ، اه  نآ  کلام  هک  تسا  یلوا  همه 

.تسا یبسن  دودحم و  هک  نارگید  تیکلام  ربارب  رد  دنمان ، یم  هقلطم  تیکلام 

؛  ِضْرَْألا ِیف  امَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام    ِ ِهَّللَو دـیامرف { : یم  هداد و  رارق  دـنوادخ  يارب  اهنت  ار  هقلطم  ینیوکت و  تیکلاـم  میرک  نآرق  رد 
« .تسا نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  ( » 776)

نیمز اه و  نامسآ  تیکلام  تسادخ  يارب  ( » 777 (؛} ٌریِدَق یَش ٍء    ّ ِلُک یلَع  ُهَّللاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم    ِ ِهَّللَو دیامرف { : یم  زین  و 
« .تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  و 

ار هچنآ  نیمز ، اه و  نامـسآ  تیکلاـم  تسادـخ  يارب  ( » 778 (؛} ُءاشی ام  ُُقلْخی  ِضْرَأـْلاَو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم    ِ ِهَّلل دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دنیرفآ یم  دهاوخب 

تمحر و تهج  رد  وا  تافّرـصت  ًارهق  دشاب ، یم  هتـساریپ  هنامیکح  ریغ  راک  عون  ره  زا  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  نیا  مکح  هب  یلو 
.دنز یمن  رس  هنامیکحریغ  یفّرصت  وا  زا  زگره  دوب و  دهاوخ  يریگ  لامک  یهد و  لامک 

یتلود تیکلام   - 2

ياه بتکم  ناسب  زگره  تسا و  هدش  ظفح  يدایز  دودـح  ات  دارفا  رد  شـشوک  راک و  رب  یـصخش  ياه  هزیگنا  یمالـسا  داصتقا  رد 
زا .دنک و  دوبان  دارفا  رد  ار  ششوک  راک و  قوش  یـصخش ، ای  یـصوصخ  تیکلام  ياغلا  اب  هک  تسین  مسیلایـسوس  دننام  ارگ  هعماج 
هب ار  یـصخش  تیکلاـم  نآ  هدرب و  نیب  زا  ار  يراد  هیامرـس  ياـه  ماـظن  رد  دوجوم  یـصخش  تیکلاـم  بولطماـن  راـثآ  رگید  فرط 

ایرد یکشخ و  رد  ار  تورث  یعیبط  عبانم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دشاب و  هتساریپ  نآ  بولطمان  راثآ  زا  هک  دسانش  یم  تیمسر 
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.دنک لمع  اه  نآ  هب  تبسن  یمومع  حلاصم  قبط  رب  ات  هدرک  راذگاو  یمالسا  تلود  هب 

فالتخا ندرک  فرطرب  اه و  شکمشک  اه و  نارحب  ّلح  يارب  یعطاق  هنالداع و  ّلح  هار  لافنا »  » ناونع هب  هلأسم  نیا  حرط  اب  مالـسا 
.تسا هدرک  هئارا  یتاقبط  قیمع 

یمومع تیکلام   - 3

دیرخ ار  اه  نآ  درادن  قح  یسک  تسا و  یمالسا  هعماج  کلم  دنا ، هدمآرد  مالسا  ورملق  رد  یمالسا  داهج  قیرط  زا  هک  ییاه  نیمز 
ای صاخـشا  هب  ار  اه  نیمز  هنوگ  نیا  دـناوت  یم  اهنت  هکلب  دـشورفب ، یـصاخشا  هب  دـناوت  یمن  یمالـسا  تلود  یتح  دـنک و  شورف  و 
اه نیمز  يدابآ  نارمع و  هب  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هب  طوبرم  نآ  دمآرد  زا  یشخب  دننک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ات  دراپسب  تاسـسؤم 
رد دمآرد  زا  شخب  نیا  .دنک  یم  فرص  تّما  حلاصم  هار  رد  هک  تسا  یمالسا  تلود  هنازخ  هب  طوبرم  رگید  تمسق  دنا و  هتخادرپ 

.دوش یم  هدیمان  جارخ »  » حالطصا

یصخش یصوصخ و  تیکلام   - 4

یم تسد  هب  یطباوض  تحت  درف  هک  تسا  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  زا  مسق  نآ  هب  دودـحم  یـصخش  یـصوصخ و  تیکلاـم  هریاد 
هتخانش تیمسر  هب  ششوک  راک و  ياه  هزیگنا  ظفح  تهج  هب  درف و  قوقح  هب  مارتحا  ناونع  هب  ار  تیکلام  هنوگ  نیا  مالـسا  .دروآ 

.ددرگ کلام  ار  دوخ  راک  هدزاب  هدرک و  راک  دوخ  ییآراک  ییاناوت و  هزادنا  هب  یسک  ره  ات 

يراد هیامرس  داصتقا  ياهدمایپ 

: تسا زیچ  هس  يراد  هیامرس  داصتقا  رد  انبریز 

؛ درف تلاصا   - 1

رب یماظن  ددرگ و  راک  نادـیم  دراو  يژولونکت  قیرط  زا  یتعنـص و  لکـش  هب  داصتقا  هک  تسا  نآ  يراد  هیامرـس  داـصتقا  زا  دوصقم 
.تسا مهم  لصا  نآ  حلاصم  عفانم و  ظفح  درف و  تلاصا  بتکم  نیا  رد  .دیآ  دوجو  هب  امرفراک  رگراک و  ساسا 

؛ اه يدازآ  ظفح   - 2

طرـش و دـیق و  نودـب  يدرف  تیکلاـم  رد  يدازآ  زا  معا  دوش ؛ یم  ظـفح  دودـحمان  تروص  هب  يدرف  ياـه  يدازآ  بتکم ، نیا  رد 
.هزادنا ره  هب  هار و  ره  رد  دوخ  دمآرد  فرص  رد  ناسنا  يدازآ  تیفیک و  لکش و  ره  هب  هیامرس  زا  يرادرب  هرهب  رد  ناسنا  يدازآ 

يارب کی  هجرد  لماع  ناونع  هب  هیامرـس  يراد و  هیامرـس  ماظن  رد  شزرا  نییعت  يارب  تسخن  لماع  ناونع  هب  هیامرـس  تخانـش   - 3
.ددرگ یم  یفرعم  اه  شزرا  نییعت 

: تسا هشقانم  لباق  یتاهج  زا  انبریز  نیا 
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دازآ دنامب و  دازآ  دیاب  هدش و  هدیرفآ  دازآ  ناسنا  هک  تسا  یعّدم  هدمآ و  نادیم  هب  ینیریش  باّذج و  راعـش  نینچ  اب  يراد  هیامرس 
هک هداد  ناشن  هبرجت  یلو  درادرب ، دوخ  هار  رـس  زا  ار  یعناوم  عون  ره  دـیامن و  فرـصم  دازآ  دـنک و  یـشک  هرهب  دازآ  دـنک ، دـیلوت 

يدازآ حور  هک  دنهد  یم  ماجنا  ار  یتایانج  هچ  دازآ  داصتقا  رتچ  ریز  نارگ  تباقر 
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: تسا رازیب  نآ  زا 

نازرواشک نارگراک و  زا  ناراد  هیامرس  هلصاف  زور  ره  هدوب و  دعاصت  لاح  رد  هتسویپ  هیامرس  نازیم  يراد ، هیامرـس  ماظن  رد  فلا )
.دنک یم  رییغت  ربجنر  هقبط  کی  نایز  هب  هّفرم و  هقبط  کی  عفن  هب  عضو  هتسویپ  هدش و  رتشیب 

ياه تیمورحم  نارگید  يارب  هار  نیا  زا  هدرکن و  ظفح  ار  دوخ  زرم  زگره  یلو  تسا  دازآ  تراجت  یعّدم  دـنچ  ره  مسیلاتیپاک  ب )
الاب و حطـس  رد  ار  اهالاک  تمیق  هتـسویپ  یئرمان ، ياه  هیداحتا  يدنب و  هتـسد  قیرط  زا  يراد  هیامرـس  .دروآ  یم  دوجو  هب  يدـیدش 
ای ریقف و  ياـه  تلم  ناـیز  هب  ناراد و  هیامرـس  عفن  هب  هتـسویپ  عضو  تهج ، نیا  زا  و  دراد ، یم  هگن  ینییاـپ  حطـس  رد  ار  اهدزمتـسد 

.دوش یم  مامت  هدننک  فرصم 

کی رب  نشور  هاوگ  دوخ ، يراصحنا ، ياهرازاب  يراصحنا و  شورف  یگدنیامن  يراصحنا ، دیلوت  دوجو  يراد ، هیامرس  ماظن  رد  ج )
.تسا رادیرخ  هدننک و  فرصم  ررض  هب  يدنب  هتسد 

ار دوخ  سانجا  هدرک و  داجیا  مدرم  نایم  رد  ار  بذاک  ياهتـشا  یهورگ ، ياه  هناسر  نتفرگ  تسد  رد  رثا  رب  يراد  هیامرـس  ماظن  د )
.دناسر یم  شورف  هب  رازاب  رد  دهاوخ  یم  یتمیق  ره  هب 

هتسویپ درخ  یم  فیعـض  ياه  تلم  زا  هک  ار  هیلوا  داوم  تمیق  یناهج ، هیداحتا  هیاس  رد  یلام و  تردق  رثا  رب  يراد  هیامرـس  ماظن  ه )
تهج نیا  زا  .دریگ  یم  ماجنا  يرتشم  هیحان  زا  يراذگ  خرن  دنک  نیعم  ار  سانجا  تمیق  هدنـشورف  هک  نیا  ياج  هب  دراد و  تسد  رد 

.دشاب یم  الاب  حطس  رد  هدش  دیلوت  سانجا  تمیق  نییاپ و  یناهج  ياهرازاب  رد  ماخ  داوم  تمیق  هتسویپ 

فطاوـع رگید  يدازآ ، ماـن  هب  يا  هفطاـع  رطاـخ  هب  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  یّلک  هب  یناـسنا  یفطاـع و  ياـه  هبنج  يدازآ ، نیا  رد  و 
ماظن رد  ...دنوش  یم  بوکرس  دنراد  یناسنا  هشیر  یگمه  هک  یناسنا 
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هناخراک داجیا  یتح  بسک  عون  ره  باختنا  رد  .دروآ  تسد  هب  يدمآرد  دهاوخب  هک  یهار  ره  زا  دناوت  یم  يدرف  ره  يراد  هیامرس 
هـصیصخ کی  رطاخ  هب  هک  تسا  حیحـص  ایآ  .تسا  دازآ  ًالماک  ناهج ، فارطا  رد  گنج  داجیا  تمیق  هب  ولو  يزاـس  هحلـسا  ياـه 

!؟ داتسرف گرم  ماک  هب  هحلسا  شورف  راصحنا  راکتحا و  رد  يدازآ  قیرط  زا  ار  سوفن  نارازه  يدازآ ، مان  هب  یناسنا 

اریز دور ؛ یم  نیب  زا  يونعم  ياه  هبنج  مامت  دـنوش و  یم  تیبرت  يدـُعب  کت  ناسنا  کی  تروص  هب  اه  ناسنا  مامت  ماظن ، نیا  رد  ز )
تهج نیمه  هب  .درب  دوس  دیاب  تسا  نکمم  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  درک و  راک  هدش  هک  يوحن  ره  هب  دیاب  هک  دوش  یم  میهفت  ناسنا  هب 
ماظن نیا  جیار  ياه  هویش  زا  اهروشک  یـضرا  ریاخذ  ندرک  تراغ  اه و  تلم  رامثتـسا  فیعـض ، دارفا  رامثتـسا  يراوخابر ، هک  تسا 

.تسا

زاین تضایر  سفن و  ّفک  هب  اوقت ، تفع و  شرورپ  اریز  تسا ؛ ماظن  نیا  ياهدـمایپ  زا  رگید  یکی  يرابودـنب  یب  قالخا و  داسف  ح )
هزورما اذـل  .درادـن و  دوجو  ینورد  ياـه  هتـساوخ  توهـش و  لاـمعا  يارب  یعناـم  نیرت  کـچوک  يداـصتقا  ماـظن  نیا  رد  هک  دراد 

.میتسه اه  نآ  هعماج  لخاد  رد  یقالخا  ياه  هعجاف  نیرتدیدش  دهاش  تسا  مکاح  اه  نآ  رب  ماظن  نیا  هک  ییاهروشک 

یتسیلایسوس يداصتقا  ماظن  دمایپ 

تـسین انعم  نیا  هب  یتسیلایـسوس  يداصتقا  ماظن  زا  داقتنا  هتبلا  تسا ، یتساک  فعـض و  طاقن  ياراد  زین  یتسیلایـسوس  يداصتقا  ماظن 
تیاعر مییوگب : هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دراذـگ ، یم  هّحـص  نآ  رب  هتفریذـپ و  ار  ینونک  يراد  هیامرـس  هناملاظ  ماـظن  مالـسا  هک 
لیدعت نیناوق  هتشر  کی  تحت  يا  هزیگنا  نینچ  دیاب  مّلسم  روط  هب  یلو  دراد ، رثؤم  شقن  داصتقا  ییافوکش  رد  یصخش  ياه  هزیگنا 

.ددرگ

نیا فعض  طاقن  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 
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: مینک یم  هراشا  ماظن 

هب ار  راک  مامز  تیرثکا  رب  تیّلقا  کی  راشف  تموکح  ًاعبط  درب  یم  نیب  زا  ار  راـک  یـصخش  ياـه  هزیگنا  ماـظن  نیا  هک  اـجنآ  زا   - 1
.دنام یم  زاب  ییافوکش  نایرج و  زا  داصتقا  هجیتن  رد  دریگ و  یم  تسد 

بزح ياضعا  نارـس و  هک  یلاع  دنمتورث  .دراد  دوجو  ریقف  ینغ و  هقبط  يراد ، هیامرـس  ماظن  دننامه  زین  یتسیلایـسوس  ماظن  رد   - 2
.دنتلم دارفا  مومع  هک  نییاپ  دنمتسم  و  دنشاب ، یم 

هب تبـسن  ار  دوخ  ناسنا  اریز  تسا ؛ یناسنا  هریمخ  اـب  دربن  عون  کـی  دـسرب  نادـب  دـهاوخ  یم  مسیلایـسوس  هک  یتیکلاـم  روحم   - 3
شرتسگ زج  ترطف  اب  يا  هزرابم  نینچ  هجیتن  .تسامرفمکح  هیحور  نیا  زین  تاناویح  رد  یتح  دناد ، یم  رتراوازـس  دوخ  جنر  تسد 

ات یتسیلایـسوس  کـلامم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسین  يرگید  زیچ  يراـک  مک  و  مدرم ، رد  يدـیماان  سأـی و  و  یلبنت ، یتـسس و 
.دنشاب هتشاد  ییافوکش  داصتقا  دنا  هتسناوتن  نونک 

دوخ نیا  دوش و  یم  زکرمتم  اج  کی  رد  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، تردق  دـعب  هس  ره  تسیلایـسوس  نارـس  رد  ماظن ، نیا  رد   - 4
.دوش یم  اه  تسینیلاتسا  نشخ  تسایس  زورب  هب  رجنم  هک  تسا ، یگماکدوخ  يروتاتکید و  عون  کی 

مالسا رد  يداصتقا  ياه  تیدودحم 

ياـه تیلاـعف  رد  مالـسا  یلو  دراد ، دوـجو  داـصتقا  دربـشیپ  تـهج  رد  يدازآ  هنوـگ  هـمه  دارفا  يارب  يراد ، هیامرـس  ماـظن  رد  رگا 
اب ضراعت  ماگنه  ناسنا  لمع  يدازآ  زا  هک  تسا  هدـش  لـئاق  یعاـمتجا  یقـالخا و  ياـه  تیدودـحم  هتـشر  کـی  هب  درف  يداـصتقا 

: مینک یم  هراشا  اه  تیدودحم  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دهاک  یم  عامتجا  درف و  تداعس 

هکلب ددرگ ، شزرا  كـالم  دـناوت  یمن  راـک  تـیمک  اـهنت  دراد و  یگتـسب  وا  شناد  هـب  ناـسنا  ره  يداـصتقا  شزرا  مالـسا ، رد   - 1
هحیرق قوذ و  هقیلس و  لامعا  راک و  تیفیک 
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.ددرگ یفّرعم  شزرا  هیاپ  دناوت  یم  زین  راک  لکش  رد 

دناد یم  بوخ  هک  هچنآ  هب  درف  ره  راـک  شزرا  ( » 779 (؛» هنـسحیام ءرما  ّلک  همیق  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 
« .دراد یگتسب 

يدربراک نینچ  هک  تسا  دـیفم  راک  اهنت  هکلب  ددرگ ؛ یمن  قح  ّقلعت  ببـس  ای  تیکلم و  هقلع  بجوم  يراک  عون  ره  مالـسا  رد   - 2
رب دوش  مامت  هدـننک  فرـصم  دوس  هب  هک  يوحن  هب  ار  عیزوت  ای  دـنک و  کـمک  دـیلوت  رما  هب  هک  تسا  يراـک  نآ  زا  دوصقم  دراد و 

.دریگب هدهع 

هناخ ای  يراکتخرد و  ای  تعارز و  قیرط  زا  نیمز  ندرک  دابآ  ایحا و  نابایب ، زا  گنـس  لمح  ارحـص و  زا  مزیه  يروآدرگ  نیارباـنب ،
یم تیکلم  هقلع  بجوم  هک  دـیمان  يدـیلوت  راـک  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  دـنمدوس  ياـهراک  عوـن  زا  دـیفم ، روـما  رگید  يزاـس و 

.ددرگ

هب حیحـص  هار  رد  دـیاب  لوپ  هک  هدـش  دـیکأت  هکلب  تسا ؛ عونمم  ًادـیکا  نآ  ندرک  جـنگ  لوـپ و  راـکتحا  یمالـسا ، داـصتقا  رد   - 3
رد دنامب  هناخ  رد  دکار  لوپ  تروص  هب  دسرن و  مه  جنگ  ّدح  هب  ناسنا  هتخودنا  رگا  یّتح  .دـنامن  لّطعم  دـکار و  دـیآرد و  شدرگ 

.دزادرپب تاکز  ناونع  هب  ار  نآ  ملهچ  کی  دیاب  دسرب  یصاخ  باصن  ّدح  هب  رانید ) مهرد و   ) رگا تروص  نیا 

هار رد  دیاب  لوپ  هک  هدش  هیـصوت  هدش و  مالعا  عونمم  زین  يراوخابر  قیرط  زا  لوپ  هلیـسو  هب  یـشک  هرهب  زا  مالـسا  رد  نینچمه   - 4
.ددرگن دارفا  یگدرب  هیام  ات  دتفا  نایرج  هب  یحیحص 

اَهیَأ ای  دـیامرف { : یم  دراد و  یم  مالعا  شلوسر  ادـخ و  اب  هبراحم  عون  کـی  ار  نآ  هدرک و  موکحم  تدـش  هب  ار  يراوخاـبر  نآرق 
َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
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! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 780 (؛} ...ِِهلوُسَرَو ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  .َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  یَِقب  اـم  اوُرَذَو 
« .دیهد گنج  مالعا  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  تروص  نیا  ریغ  رد   ] دیریگن ار  اهابر  هیقب  دیتسه  نمؤم  یتسار  هب  رگا  دیسرتب و  ادخ  زا 

باوث هدرک و  حرطم  ار  ضرق  هلأسم  راک ، بسک و  يارب  لوپ  ماو و  هب  دارفا  جایتحا  هلأسم  ّلـح  تهج  هب  اـبر  لـباقم  رد  مالـسا ، رد 
نیمأت یمالسا  تلود  يوس  زا  هک  یمالسا  ياهروشک  رد  هنسحلا  ضرق  ياه  قودنص  سیـسأت  .تسا  هتـسناد  رتالاب  هقدص  زا  ار  نآ 
يرای دنتسه  دیفم  دیلوت  ددصرد  هک  ار  يدارفا  هتشاد و  هعماج  دمآرد  مک  فعـضتسم و  رـشق  هب  ینایاش  کمک  دناوت  یم  دوش  یم 

.دهد

هب رگا  تسا و  هدیناسر  لقاّدح  هب  ار  یـصاخ  هورگ  ای  درف  تسد  رد  تورث  زکرمت  ناکما  یلوصا ، يزیر  یپ  اب  یمالـسا  داصتقا   - 5
رـضم ياهزکرمت  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  هتـشادرب  يرثؤم  ياه  ماـگ  نآ  لیدـعت  يارب  دـمآ  درگ  يا  هطقن  رد  تورث  عورـشم ، یللع 

.مینک یم  هراشا  ددرگ  یم  تورث  زکرمت  زا  عنام  هک  یتاهج  هب  کنیا  .دنک  يریگولج 

؛ قافنا فلا )

هک تسا  نآ  زا  یکاـح  نیا  تسا و  هدـش  دراو  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  نوگاـنوگ  ياـه  هروس  رد  نآرق  رد  راـب   72 قافنا »  » هدام
لاوما زا  تمسق  کی  مدرم  هافر  يارب  ات  تسا  هتساوخ  دمآرد  رپ  دارفا  زا  دراد و  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  یـصاخ  تیانع  میرک  نآرق 

.دننک قافنا  ار  دوخ 

هک يا  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  ناـمیااب ! دارفا  يا  ( » 781 (؛  ُْمْتبَـسَک ام  ِتابیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دینک قافنا  دیا  هدرک  بسک 

ُتْوُْملا ُمُکَدَحَأ  ِیتْأی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اّمِم  اوُقِْفنَأَو  دیامرف { : یم  زین  و 
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« .دسر ارف  ار  امش  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، قافنا  میا  هداد  رارق  امش  يزور  هک  هچنآ  زا  و  ( » 782 (؛

َْنل دیامرف { : یم  دنک و  یم  قافنا  هب  طونم  ار  اه  یبوخ  اه و  یکین  هب  ندیـسر  هک  دنک  یم  دیکأت  نانچ  نآ  قافنا  هلأسم  رد  یهاگ 
قافنا دـیراد  تسود  هک  هچنآ  زا  هک  نیا  رگم  دیـسر  دـیهاوخن  یبوخ  یکین و  هب  زگره  ( » 783 (؛  َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولاـنَت 

« .دینک

ِرِخآـْلا ِمْوـْیلاَو  ِهَّللاـِب  َنَـمآ  ْنَـم  َِّربـْلا  َّنِـکلَو  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا  َلَِـبق  ْمُکَهوُـجُو  اوُّلَوـُت  ْنَأ  َِّربـْلا  َسَیل  دـیامرف { : یم  زین  رگید  هـیآ  رد 
(784 (؛  ِباقِّرلا ِیفَو  َنِیِلئاّسلاَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکاسَْملاَو  یماـتْیلاَو  یبْرُْقلا  يِوَذ  ِبُح  ِهّ یلَع  َلاـْملا  یَتآَو  َنیِیبَّنلاَو  ِباـتِْکلاَو  ِهَِکئـالَْملاَو 

ناربمایپ اه و  باتک  ناگتـشرف و  رگید و  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  نآ  یکین  دـینک ، برغ  قرـش و  بناج  هب  ور  هک  تسین  نآ  یکین  »
رد ناهاوخددم و  ناگدنام ، هار  رد  ناتـسدگنت و  نامیتی و  ناشیوخ و  هب  دراد  نآ  هب  هک  يا  هقالع  اب  ار  دوخ  ییاراد  دروایب و  نامیا 

« .دنک قافنا  ناگدرب  يدازآ  هار 

قافنا رگا  هک  نانآ  ( »... 785 (؛} ًاماوَق َِکلذ  َنَیب  َناکَو  اوُُرتْقی  َْملَو  اُوفِرْـسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلاَو  دـیامرف ... { : یم  زین  رگید  هیآ  رد 
« .دنیامن یم  ظفح  ار  ود  نیا  نایم  طسو  هار  دننک و  یم  كاسما  هن  دنزرو و  یم  فارسا  هن  دننک 

هار زا  هک  ناملـسم  کی  یفاضا  تاناکما  لاوما و  هرابرد  مالـسا  هاگدـید  هدـش ، دراو  قافنا  هرابرد  هک  یتایاور  تاـیآ و  عومجم  زا 
قلخ هافر  هار  رد  لاوما  زا  دوخ  نأش  بسانم  لدتعم و  یگدنز  نیمأت  زا  سپ  دـیاب  هک  ددرگ  یم  نشور  تسا  هدروآ  تسد  هب  لالح 

، بجاو ياه  تایلام  يادا  زا  سپ  قافنا  زا  هنوگ  نیا  دنچ  ره  .دنک  قافنا  ادخ 
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شرافـس ار  قافنا  رد  يور  هنایم  میرک  نآرق  هتبلا  .دـشابن  راک  رد  یعافد  یعاـمتجا و  ترورـض  هک  یماداـم  تسا  دـکؤم  بحتـسم 
، هتـشادزاب تسا  یگدنز  رد  یجرخلو  يور و  هدایز  هک  ریذبت  فارـسا و  زا  ار  هعماج  قافنا ، هب  لمعلاروتـسد  اب  مالـسا  .تسا  هدرک 

: } دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدرک  یهن  تسا ، ملاس  داصتقا  زا  فارحنا  هیام  زین  نآ  هک  يزودـنا  رز  و  زنک »  » زا هک  نانچمه 
؛} ًاروُفَک ِّهِبَِرل  ُناطیَّشلا  َناکَو  ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  ًاریِذـْبَت *  ْرِّذَُـبت  الَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْـسِْملاَو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو 

ربارب رد  ناطیش  دنناطیش و  ناردارب  جرخلو  دارفا  اریز  نکم ؛ یجرخلو  زادرپب و  ار  ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  ناشیوخ ، ّقح  ( » 786)
« .تسا هدوب  ساپسان  ادخ 

َمْوی ٍمِیلَأ *  ٍباذَِعب  ْمُهْرِّـشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفنی  الَو  َهَّضِْفلاَو  َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکی  َنیِذَّلاَو  دـیامرف { : یم  يزودـنارز  زنک و  هرابرد  و 
نآ ( »... 787 (؛  َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام  اذه  ْمُهُروُهُظَو  ْمُُهبُونُجَو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اهیَلَع  یمْحی 

خزود شتآ  رد  هک  يزور  هد ، تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  دننک  یمن  جرخ  ادخ  هار  رد  دنزاس و  یم  هنیجنگ  میس  رز و  زا  هک  اه 
نونکا دـیدوب ، هتخودـنا  هچنآ  تسا  نیا  دوش ] یم  هتفگ   ] دـننک یم  غاد  ار  نانآ  تشپ  ولهپ و  یناشیپ و  نآ  اـب  دـنوش و  یم  هدـیتفت 

« .دیشچب ار  دوخ  ياه  هتخودنا 

؛ تاکز ب )

.دشاب یم  مالسا  تایرورض  زا  نآ  بوجو  هک  تسا  تاکز  یعامتجا ، ياه  يدنمزاین  عفر  ماجنارس  تورث و  لیدعت  يارب  مود  هار 

و رتش ، واگ و  دنفـسوگ ، شمـشک ، امرخ ، وج ، مدـنگ ، هرقن ، الط ، زا : دـنترابع  تسا  بجاو  اـه  نآ  تاـکز  تخادرپ  هک  ییاـهزیچ 
نییعت اه  نآ  يارب  هک  یباصن  ّدح  .دسرب و  باصن  ّدح  هب  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  اه  نیا  تاکز 
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.تسا یمالسا  داصتقا  رد  ندوب » دمآردرپ   » و ینغ »  » موهفم رگنایامن  تسا  هدش 

هاکز اوّدا  سانلا  ّنا  ول  و  ءارقفلل ، هنوعم  ءاینغألل و  ًارابتخا  هاـکزلا  تعـضُو  اـّمنا  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
؛» ءاینغألا بونذـب  ّالا  اورعال  اوجاتحاال و  اورقتفاام و  سانلا  ّنا  .هل و  هَّللا  ضرف  اـمب  ینغتـسال  ًاـجاتحم و  ریقف  ملـسم  یقب  اـم  مهلاوما 

، دـنهدب ار  دوخ  تاکز  هورگ ، نیا  هاـگ  ره  .دـش  بجاو  نادنمتـسم  ناریقف و  هب  کـمک  ناـنّکمتم و  ندومزآ  يارب  تاـکز  ( » 788)
تهج هب  اـهنت  دوش  ادـیپ  هعماـج  رد  یگنهرب  یگنـسرگ و  يزاـین ، رقف و  عوـن  ره  دوـش ، یمن  تفاـی  هعماـج  رد  يدـنمزاین  ناملـسم 

« .تسا دارفا  نیا  قوقح  نداد  زا  نانّکمتم  یچیپرس 

؛ سمخ ج )

یم ناسنا  بیـصن  هنالاس  هنیزه  رـسک  زا  سپ  هک  يدمآرد  ای  دـنروآ ، یم  تسد  هب  نانمـشد  زا  دربن  رد  ناناملـسم  هک  یمیانغ   20%
یم طولخم  مارح  اب  هک  یلالح  لام  ای  دـیآ ، یم  تسد  هب  یـصاّوغ  هیاس  رد  هک  يرهاوج  ای  دـیآ ، یم  تسد  هب  هک  یجنگ  اـی  دوش ،
هقف رد  هک  يرگید  عباـنم  دـنرادن و  یثراو  دـنا و  هدرم  هک  یناـسک  ییاراد  اـی  و  دـشابن ، مولعم  نآ  بحاـص  مارح و  رادـقم  دوـش و 

: دوش هتفرگ  راک  هب  ریز  فراصم  رد  دوش و  تخادرپ  نیا 20 % هدش و  سیمخت  دیاب  هدش ، هتشون  طوسبم  روط  هب  یمالسا 

.وا لسن  ربمایپ و  نادناخ  دننام  دننک ؛ هدافتسا  تاکز  زا  دنناوت  یمن  مالسا  نیناوق  قبط  هک  يدارفا  یگدنز  دوبمک  نیمأت  - 

.دراد يزکارم  نینچ  هب  یگتسب  نآ  هعاشا  بتکم و  ياقب  هک  یمالسا  غیلبت  یگنهرف و  یمومع  زکارم  سیسأت  - 

.دیامن نیمأت  ار  نانآ  یگدنز  تسا  هتسناوتن  یلبق  ياه  قافنا  هک  اهدمآرد  مک  ای  اهدمآرد و  یب  یگدنز  نیمأت  - 

دیلقت مالسا و 

دیلقت مالسا و 

نیا هک  یلئاسم  زا  یکی 
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نآ رب  تایاور  نآرق و  اهنت  هن  هک  يا  هلأسم  .تسا  ملاع  زا  لهاج  يوریپ  دـیلقت و  هلأسم  هتفرگ ، رارق  رخـسمت  موجه و  دروم  اـهزور 
.تسا ترطف  لقع و  ياضتقم  هکلب  دراد  حیرصت 

تفرعم و ملع و  بسک  اب  دـشاب و  رادروخرب  مزال  یهاـگآ  زا  دـیاب  دوصقم ، هب  ندیـسر  يارب  دوخ و  ياـه  شنیزگ  همه  رد  ناـسنا 
اه ییاناوت  اهدادعتسا ، نوچ  و  دزاس ؛ صخشم  ار  شیوخ  يورخا  يویند و  یعامتجا ، يدرف ، یگدنز  مسر  هار و  یـسررب ، قیقحت و 

نتفرگ ناماس  هعماج و  درف و  لماکت  يارب  نیاربانب ، .دـنک  يوریپ  نارگید  تایرظن  زا  تسا  راچان  تسا  دودـحم  وا  ياه  یهاـگآ  و 
.تسا ریذپان  بانتجا  یترورض  دیلقت ، ناسنا ، يداقتعا  يراتفر و  ماظن 

ددرگ و یم  مکاح  قح  نوناق و  یمالـسا  یناسنا و  هعماج  رد  یملع ، نف و  ره  رد  ناـملاع  ناصّـصختم و  زا  يوریپ  دـیلقت و  وترپ  رد 
راهظا تلاخد و  تسین  طوبرم  وا  هب  هک  یـصصخت  نف و  رد  سک  ره  ددـنب و  یمرب  تخر  هعماـج  زا  یبلط  جرم  جره و  یمظن و  یب 

.دنک یمن  رظن 

ار نآ  دوخ  ياه  ینارنخـس  رد  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  هلأسم  نیا  هک  هدش  هدینـش  ضرغم  ای  هاگآان  دارفا  زا  یخرب  زا  لاح  نیع  رد  یلو 
.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  هلأسم  نیا  يدودح  ات  دراد  اج  اذل  .دنا  هدناشک  ازهتسا  هب 

تیبرت هیکزت و 

ترابع تیبرت »  » .تسا رادروخرب  يرتشیب  ییاـنعم  راـب  زا  هیکزت »  » یلو دنتـسه ، کـیدزن  مه  هب  موهفم  ثیح  زا  هچرگ  هملک  ود  نیا 
زورب ار  شیاه  تیلباق  اهدادعتسا و  هک  يا  هلحرم  هب  وا  ندناسر  ریذپ و  تیبرت  ییافوکـش  دشر و  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  زا  تسا 

وا تیبرت  رد  زین  شدوخ  ریذپ ، تیبرت  دشر  يارب  یجراخ  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  زج  هب  ّیبرم  یهاگ  یلو  .دهد 
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.دنیوگ یم  هیکزت »  » تافّرصت اه و  تیلاعف  نیا  عومجم  هب  هک  دهد  یم  ماجنا  یتافّرصت  نآ  نوماریپ  لماوع  و 

ای هیکزت ، تیبرت و  لوبق  ماقم  رد  اه  نآ  هک  ددرگ  یم  لامعا  تاناویح  نوچ  يروعش  یب  تادوجوم  هرابرد  یهاگ  هیکزت » تیبرت و  »
بوسحم راتخم  يدوجوم  ریذپ  تیبرت  هک  تسین  يّدح  رد  و  تسا ، كدنا  اه  نآ  باختنا  تردق  ای  دنتسه و  رایتخا  باختنا و  دقاف 

تسا و باختنا  رایتخا و  تردق  یهاگآ و  روعش ، زا  رادروخرب  هک  ددرگ  یم  لامعا  ناسنا  هرابرد  هیکزت  تیبرت و  یهاگ  اّما  .ددرگ 
یعیبـط و بابـسا  ندروآ  مهارف  زج  هب  هک  تساـجنیا  رد  .دریذـپ  یمن  تروـص  تیبرت  هـیکزت و  وا ، يوـس  زا  راـیتخا  لاـمعا  نودـب 

ناسنا ات  دزاس  مهارف  ار  يا  هنیمز  طیارـش و  دـناوتب  اـت  دـشاب  رادروخرب  يا  هژیو  ياـه  تیلباـق  اـه و  تیفرظ  زا  دـیاب  ّیبرم  یکیزیف ،
.دوش تیاده  یلاعت  لماکت و  ریخ و  يوس  هب  دوخ  هدارا  هب  جیردت و  هب  ریذپ  تیبرت 

، هیکزت تیبرت و  رانک  رد  دریگ و  هرهب  مه  میلعت  رـصنع  زا  دـیاب  ناسنا  ّیبرم  تسا ، روعـشاب  هاـگآ و  ناـسنا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا 
.دشخب شرتسگ  ار  وا  تخانش  ات  دهد  میلعت  ریذپ  تیبرت  ناسنا  هب  ار  یبلاطم 

اه ناسنا  تیبرت  رد  وگلا  شقن 

وگلا دننک ، یم  میسرت  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  هدرک و  صخـشم  ناسنا  يارب  ار  یلاع  یفده  رگا  هک  تسا  نیا  نایدا  تازایتما  زا  یکی 
هب دنناوتب  رتهب  اه  ناسنا  وا ، زا  يوریپ  ادتقا و  و  وا ، یلمع  هریـس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  دنیامن  یم  صخـشم  نآ  يارب  زین  ار  يا  هنومن  و 

تقیقح و ّقح و  هب  ار  اه  ناسنا  ناوت  یم  رتهب  لماک ، يوگلا  اب  ناواک ، ناور  ناسانش و  ناور  رظن  قبط  اریز  دنسرب ؛ دوصقم  لزنمرس 
.درک ییامنهار  فده 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ 
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رد امش  يارب  ًاعطق  ( » 789 (؛} ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  دیامرف { : یم  هدرک ، یفرعم  نیملـسم  يارب  یبوخ  يوگلا  ار 
« .تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر   [ هب ادتقا  ]

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  زگره  هک  دمآ  دیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  یفقاوم  اه و  تیعقوم  هک  تسناد  دـیاب 
هیلع نیـسح  ماما  رـصع  رد  هک  دوب  یقافتا  هلمج  نآ  زا  میهد ، رارق  وگلا  فقاوم  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  اـت  دوب ، هدـماین  دـیدپ  هلآو 
اهنت تقو  نآ  رد  دوش ، مالـسا  ياهروشک  رب  مکاح  دیزی ، مسا  هب  مالـسا  ّدض  رب  یلو  مالـسا  مسا  هب  یمکاح  هک  دمآ  دیدپ  مالـسلا 

هعیـش و هعماج  يارب  وگلا  نیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  هضرع  یناسنا  هعماج  هب  تمایق  زور  اـت  ار  وگلا  نیرتهب  هک  یـسک 
.دنرادن ییوگلا  نینچ  ّتنس  لها  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ 

مالـسا ردص  خـیرات  نیمه  یلو  تسا ، یخیرات  یتهج  زا  هچ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  تفالخ  تماما و  زا  ثحب 
دیاب ماما  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  تماـما  زا  ثحب  .تسا  زاـس  ناـسنا  هک  تسا 
یـسک هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ماما  هک  نیا  زا  ثحب  .ددرگ  بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـشاب و  هتـشاد  تماما  تیلباق 

ایآ دـشاب ؛ وگلا  تیرـشب  هعماج  هکلب  یمالـسا ، هعماج  يارب  تمایق  زور  ات  دـیاب  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هدوب ،
، اوقت دـهز ، تدابع ، تواخـس ، تلادـع ، تعاجـش ، رد  تسا ، لامک  تافـص  همه  عماج  هک  دـشاب  وگلا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لثم 

ای تشادن ، ریظن  هک  تافص  رگید  و  ینتورف ،
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رمع لثم  ای  تسا ؟ هتشادن  یگنج  چیه  رد  یفقوم  چیه  يرـصم : هدنـسیون  بیطخ ، میرکلادبع  لوق  هب  هک  دشاب  وگلا  رکبوبا  هک  نآ 
، دراد مالـسا  ردص  ناگرزب  نیب  رد  عماج  ییاهوگلا  هب  جایتحا  یمالـسا  تّما  .تسا  هدوب  اه  گنج  رد  رارک  ریغ  راّرف  هک  باطخ  نب 
قح و هب  هتفرگ ، رارق  نانآ  هار  رد  ناشتالامک  لیاضف و  فقاوم و  ندناوخ  اب  مدرم  .دنـشاب و  تمایق  زور  ات  نانآ  كّرحم  دنناوتب  هک 

.دنوش کیدزن  تقیقح 

هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ حرطم  دـنه  هراق  هبـش  رد  رامعتـسا  دـض  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  يدـناگ  اـمتاهام  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
اب ناکدوک  ادـتبا  زا  ات  دوش ، یم  حرطم  ناکدوک  ياـه  باـتک  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  يوگلا  ناونع  هب  راکادـف  ناـقهد 

مالـسا و نانمـشد  هک  یلاح  رد  تسا  باوخ  رد  یمالـسا  تّما  ارچ  .دنیآ  راب  راکادف  ناشنهذ  ناور و  حور و  رد  وا  تیعقوم  میـسرت 
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  درب ؟ یم  تراغ  هب  ار  نانآ  يدام  عبانم  نید و  هدرک و  ادیپ  هرطیس  هبلغ و  نانآ  دالب  رب  ناناملسم 
رارق یطلست   ] هار نارفاک  يارب  نانمؤم ، رب  زگره  دنوادخ  و  ( » 790 (؛} ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنلَو  دیامرف { : یمن 

« .تسا هدادن 

يرترب ّوـلع و  وا  رب  ینید  چـیه  دراد و  يرترب  ینید  ره  رب  مالـسا  ( » 791 (؛» هیلع یلعی  وْلعی و ال  مالـسإلا  : » تسا هدومرفن  مالـسا  رگم 
« .درادن

روشک کی  دیاب  ارچ  دنهد ؟ هقباسم  هتفرگ و  تقبـس  یمالـسا  دالب  رگید  ّدض  رب  یّتح  رامعتـسا ، هب  تمدخ  رد  دـیاب  ناناملـسم  ارچ 
رد ارچ  دـنک ؟ اطع  راختفا  لادـم  رگلاغـشا  هب  یمالـسا  دالب  زا  یکی  لاغـشا  رطاخ  هب  رامعتـسا ؛ هب  یتمدـخ  شوخ  رطاخ  هب  یمالـسا 

ارچ میلفاغ ؟ ارچ  میباوخ ؟
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اب ناتـسکیجات  تلم  ارچ  دیـسرن ؟ يزوریپ  هب  دیهـش ، اه  نویلیم  هکلب  رازه  اهدـص  تداهـش  بالقنا و  لاس  اه  هد  اـب  ناتـسناغفا  تلم 
رازه تصش  دودح  رد  دیهش  نیرتمک  میدقت  اب  ناریا  ّتلم  یلو  دیـسرن ؟ يزوریپ  هب  هراوآ  نویلیم  ود  دیهـش و  رازه  تسیود  میدقت 
نیسح مالـسلا و  هیلع  یلع  دننامه  ییاهوگلا  نتـشاد  تهج  هب  نیا  تخادنا ، رب  ار  هلاس  یتوغاط 2500  تموکح  لاس ، کـی  فرظ 
لیاوا نامه  زا  دوب ، هدش  لیمحت  رامعتسا  رابکتسا و  يوس  زا  هک  ار  گنج  لاس  تشه  تسناوت  یم  يروشک  مادک  .دوب  مالسلا  هیلع 

تیب لها  نیـسح و  نوچمه  ییاهوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  ایآ  دیآ ؟ نوریب  گنج  زا  زارفرـس  تیاهن ، رد  دنک و  لّمحت  شبالقنا  يزوریپ 
کی هک  تسین  نم  زا  اعدا  نیا  دوب ؟ مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  نوچمه  ییوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  هب  ایآ  دوب ؟ مالـسلا  مهیلعربمایپ 

یب زا  هک  تسا ، یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  یبالقنا  یسایس و  گرزب  ياه  تیـصخش  دارفا و  ياعدا  نیا  هکلب  متـسه ، یعیـش  رفن 
هنوگ چیه  دوخ  زا  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  هک  میتسه  هدوب و  دهاش  هنافسأتم  نیطسلف  هیـضق  رد  .دنرب  یم  جنر  ناشتّما  یکّرحت 
ماـمت هب  عمط  مشچ  لیئارـسا  اریز  دوب ؛ ناـشدوخ  عفن  هب  تقیقح  رد  هک  ییاـمیپهار ، کـی  حطـس  رد  یّتـح  دـندادن ، ناـشن  یکرحت 

تسا و هداتفین  تسا  نانآ  نید  مه  عون و  مه  هک  نیطـسلف  ّتلم  يارب  یقافتا  چـیه  هک  ایوگ  یلو  تسا ، هتخود  یمالـسا  ياهروشک 
شون شیع و  لوغشم  درادن ، دوجو  نمشد  دیوگ  یم  دنیب و  یمن  ار  یچراکـش  هدرک و  فرب  ریز  هب  رـس  هک  يا  هدنرپ  دننامه  نانآ 

هدرک و راکش  ار  همه  هدمآ و  نانآ  رس  يالاب  رب  نمشد  هبترم  کی  هک  تلفغ  یهز  اما  دنتسه ، دوخ 
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نیطـسلف و زا  و  تسا ، یمالـسا  ياه  تلم  مامت  رکف  هب  رابکتـسا ، رب  يزوریپ  اب  یماما  هدزاود  هعیـش  ناملـسم  ّتلم  یلو  دـننک  دوبان 
هدمآرب نکمم  قیرط  ره  زا  نانآ  هب  ندناسر  يرای  ددصرد  ناملـسم  ياه  تلم  ریاس  ینـسوب و  ات  هتفرگ  قارع  نچچ و  ناتـسناغفا و 

سرد وا  يارب  هک  دراد  ییاهوگلا  یماما  هعیش  هک  نآ  رگم  تسین  اه  نیا  .تسا  هتخادرپ  ار  ینیگنس  ياهب  هار  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ؛
ندوبر رطاخ  هب  رگا  تسا  دـقتعم  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  ییوگلا  هعیـش  .تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  خـیرات  ناـیاپ  اـت  ییاـه 

نک ملظ  هن  : » دیوگ یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  دراد  ییوگلا  هعیـش  .دراد  اج  دریمب  ناسنا  يدوهی ، نز  ياپ  زا  لاخلخ 
نیگنن یگدنز  زا  هب  خرـس  گرم  : » دـیوگ یم  هک  یـسک  هلذـلا ؛» اّنم  تاهیه  : » دـیوگ یم  هک  یـسک  ورب ؛» ملظ  ریز  هب  ین  یـسک  هب 

.داد دیاب  ناج  یهاگ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رطاخ  هب  تسا  دقتعم  هک  یسک  تسا ؛»

: تساه هنیمز  مامت  رد  وگلا  زا  ثحب  تقیقح  رد  تماما  زا  ثحب  .تساهوگلا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  نامز  نیا  رد  تماما  زا  ثحب 
.دننز یم  قرو  هدرک  میسرت  ار  ناسنا  هدنیآ  هک  دنتسه  اهوگلا  نیا  ...و  یعامتجا ، يدرف و  فیاظو  هداوناخ ، ماظن  تدابع ، هنیمز  رد 

تکرـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  ددـنب و  یم  یناشیپ  رب  ار  هلذـلا » اّنم  تاهیه   » مچرپ یکدوک  زا  هک  یلاـسدرخ  دـنزرف 
مالـسلا هیلع  نیـسح  شیالوم  هک  هنوگ  ناـمه  دور ، یمن  تلذ  راـب  ریز  رتـالاب  نینـس  رد  زگره  دـنیب ، یم  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک و 

وا هب  یکیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هدرک و  ادتقا  وا  هب  ات  دهد ، یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  وگلا  ناسنا ، .دوب  نینچ 
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زگره دوخ  رمع  لوط  رد  هک  ینانآ  دـنوش ، باختنا  اه  نیرتهب  وگلا ، رد  هک  رتهب  هچ  سپ  ناـمه ، ادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  و  ناـمه ،
زا ار  کین  لطاب ، زا  ار  قح  ناسنا  يارب  هک  تسا  یقیقح  ماما  .تسا  هدزنرـس  نانآ  زا  یهابتـشا  اطخ و  زگره  هدادـن و  ماجنا  یهانگ 
نم رگا  .دوش  یم  ادج  فرط  ود  زا  کی  ره  زا  ناسنا  هار  هک  تسا  تماما  ّطخ  هب  طابترا  اب  .دهد  یم  زییمت  دـیفم  زا  ار  رـضم  و  دـب ،

، مشاب رمع  نب  هَّللادـبع  دـننام  يدرف  وریپ  رگا  یلو  مهد ، یمن  رجاف  قساف و  مکاح  هب  تعیب  تسد  زگره  مشاب  یلع  نب  نیـسح  وریپ 
اب لبنح  نب  دـمحا  هک  هنوگ  نامه  منک ، تعیب  مه  خـیرات  فورعم  راوخ  نوخ  نآ  یفقث ، فسوی  نب  جاـجح  ياـپ  اـب  یّتح  مرـضاح 
زا ثحب  سپ  .دـنک  یم  صّخـشم  ار  اهراعـش  اـهرایعم و  هک  تسا  تماـما  .درک  تعیب  لّـکوتم  اـب  رمع ، نب  هَّللادـبع  نداد  رارق  وگلا 

هکلب یمالـسا  هعماـج  تاـیح  هک  هدـنز  تسا  یثحب  تسا ، زور  ثحب  تسین ، میقع  رمث و  یب  یخیراـت و  یثـحب  ریدـغ »  » و تماـما » »
ار ناسنا  هدنیآ  ریـسم و  تماما  .دراد  طابترا  یناسنا  حور  هدولاش و  تقیقح و  اب  هک  تسا  يرما  تماما  .تسا  هتـسباو  نآ  هب  يرـشب 

راذـگریثأت ناسنا  یگدـنز  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یتقیقح  تماما  تسا ، ناسنا  ترخآ  اـیند و  هب  طوبرم  تماـما  دـنک ، یم  نشور 
.تسا

تیبرت رد  وگلا  نیرت  یلاع 

همه قاـفتا  دروم  هچنآ  ددرگ ، قـّفوم  دـناوت  یم  ّیبرم  اـه  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  حیحـص  تیبرت  ياـهراک  هار  رـصانع و  هراـبرد 
حیحص و يوگلا  ياه  یگتـسیاش  اه و  یگژیو  ّیبرم  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا ، حیحـص  يوگلا  هئارا  تسا  میلعت  تیبرت و  ياملع 

دناوتب ات  دشاب  اراد  ار  هنومن 
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.دشاب وگلا  ریذپ ، تیبرت  يارب  ًالمع 

یمن ددرگ  هابتشا  اطخ و  بکترم  دشاب و  ییاه  فعـض  هطقن  شراتفر  رد  رگا  ددرگ ، نارگید  يوگلا  هوسا و  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
هدـیزگرب ناگدـنب  داـهن و  ّتنم  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دـنک  اـفیا  یتسرد  هب  ار  دوخ  یتیبرت  شقن  دـناوت 

هویش راک و  هار  نیرتهب  اذل  .درک  یفرعم  یلماک  لآ و  هدیا  ياهوگلا  ار  دنتسه  اّربم  یهابتـشا  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  ار  دوخ  موصعم 
هئارا ندرک و  یلمع  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  یتیبرت  ماقم  زا  يریگ  هرهب  ینعی  یهلا ؛ ياه  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  يارب 

میشوکب نآ  زا  سپ  مینک و  ییاسانش  لیصفت  هب  نوگانوگ  ياه  تحاس  رد  ار  تارضح  نآ  راتفر  مینک  یعس  ادتبا  .تسا  نانآ  راتفر 
.مییامن ادتقا  دنا  هدش  ییاسانش  ام  يارب  ًالیصفت  هک  راتفر  نآ  هب  دوخ  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  ات 

نآرق هاگدید  زا  دیلقت 

هراشا تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدش  هدافتسا  هودق »  » و هوسا »  » هژاو زا  ناگتفای  تیاده  زا  دیلقت  ترورض  هرابرد  نآرق  رد 
: مینک یم 

ِینِْعبَّتاَف َِکتْأی  َْمل  اـم  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاـج  ْدَـق  ّیِنِإ  َِتبَأ  اـی  دومرف { : درک و  باـطخ  دوخ  يومع  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح   - 1
هار هب  ار  وت  ات  نک ، يوریپ  نم  زا  نیاربانب  تسا ؛ هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  یـشناد  نم  يارب  ردـپ ! يا  ( » 792 (؛} ًایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ 

« .منک تیاده  تسار 

هیجوت يارب  یهار  تسا و  باوصان  وا  قطنم  لطاب و  وا  داقتعا  هک  دـنک  یم  تابثا  رذآ  شیومع  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
هک هتفای  تسد  ییاه  تیعقاو  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نوچ  .دناد و  یم  قح  رب  ار  دوخ  داقتعا  لباقم ، رد  و  درادـن ، دوخ  لطاب  داقتعا 

ار تداعس  هار  نآ  وترپ  رد 
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تسا و هرهب  یب  قیاقح  نآ  زا  رزآ  هک  اجنآ  زا  .دـنک و  تیادـه  تداعـس  یتخب و  کین  يوس  هب  ار  نارگید  دـناوت  یم  دسانـش ، یم 
ترـضح توعد  اذل  .دناسرب  تاجن  لحاس  هب  ار  وا  ات  دنک  يوریپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  دیاب  دناد ، یمن  ار  باوص  قیرط 

هار هک  تسا  یناسک  ناـگتخیهرف و  ناـملاع و  زا  دـیلقت  يوریپ و  هب  ناـهاگآان  نـالهاج و  توعد  تقیقح ، رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
.دننک تیاده  زین  ار  نارگید  شیوخ ، تفرعم  غارچ  اب  دنناوت  یم  دنسانش و  یم  ار  تیاده  تسار و 

؛  َنوُمُکْحَت َفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِـهی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ    ّ ِقَْحلا َیلِإ  يِدـْهی  ْنَمَفَأ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ   - 2
رگم دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  اـی  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  تیادـه  قح  يوس  هب  هک  یـسک  اـیآ  ( » 793)

»!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دننک ، شتیاده 

یعرش و لئاسم  مه  دراد ؛ راکورس  اه  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  یلئاسم  همه  ناسنا و  یگدنز  ياه  هزوح  همه  هیآ ، نیا  مایپ  نومضم و 
لقع و لاؤس ، ماهفتسا و  اب  دنوادخ  .دوش  یم  یسایس  یعامتجا و  ثحابم  هزوح  لماش  مه  دهد و  یم  شـشوپ  ار  یقالخا  يدّبعت و 

ناهاوخ هک  یـسک  اـیآ  هک  دـناوخ  یم  ارف  يرواد  تواـضق و  هب  ار  ناـنآ  دـهد و  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  تقیقح  نارکنم  ترطف 
دراد و نیقی  نآ  هب  دسانـش و  یم  ار  قح  هار  وا  تسا و  هدرک  تیاده  ار  وا  ادـخ  هک  دـنک  یم  يوریپ  یـسک  زا  تسا  قح  تداعس و 

دهاوخب مه  رگا  تسا و  هدشن  تیادـه  دسانـش و  یمن  ار  قح  هک  یـسک  زا  ای  دـنک ، تیادـه  قح  يوس  هب  زین  ار  نارگید  دـناوت  یم 
؟ دنک ییامنهار  تیاده و  ار  وا  يرگید  دیاب  دوش  تیاده 
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؟ دنک یم  باختنا  ار  هنیزگ  مادک  دراد و  یتواضق  هچ  ترطف  لقع و 

هک ار  یهار  دنک و  تیاده  ار  نارگید  دناوت  یم  تسا و  هدش  تیاده  قح  هب  هک  دننک  یم  توعد  یـسک  يوریپ  هب  ار  ناسنا  ًامّلـسم 
.دنایامنب اه  نآ  هب  دراد  نیقی  نآ  هب  هتخانش و  دوخ 

ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْسَف  دیامرف { : یم  هدرک و  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توعد  نافلاخم  ناکرشم و  هب  لاعتم  دنوادخ   - 3
مدرم نیمه  ناـیم  زا  مالـسا  ربماـیپ  هک  نیا  زا  دـینکن  بجعت  اـت   ] دیـسرپب ناـهاگآ  زا  دـیناد  یمن  رگا  ( » 794 (؛  َنوُـمَْلعَت ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ 

 .« تسا هدش  هتخیگنارب 

هک ینید  لئاسم  اب  طابترا  رد  ًاصوصخ  دنک ؛ عوجر  نف  صّـصختم  هب  دیاب  تسا  صـصخت  ملع و  دـقاف  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نشور 
ات دنراد  لماک  ییانشآ  ینید  فراعم  قیاقح و  هب  هک  تفر  یناسک  غارس  هب  دیاب  دنتـسه  ناسنا  یگدنز  ياه  يدنمزاین  نیرت  یتایح 

.دننک لمع  اه  نآ  هب  دنسانشب و  ار  دوخ  ینید  فیاظو  نانآ ، زا  يوریپ  ییامنهار و  تیاده و  وترپ  رد 

ترطف لقع و  هاگدید  زا  دیلقت 

نآ زا  هک  دنک  یم  باجیا  ناسنا  ترطف  لقع و  دنتسه ، مورحم  نآ  زا  نارگید  تسا و  رادروخرب  یصّصخت  شناد و  زا  یسک  یتقو 
ماوقا و مامت  زا  ملاع  يـالقع  همه  .دریگ و  رارق  شریذـپ  دروم  وا  فرح  دوش و  يوریپ  شـصصخت  هنیمز  رد  صـصختم  دنمـشناد و 

هلأسم نیا  اذل  دـنریذپ و  یم  ار  وا  زا  دـیلقت  ملاع و  هب  لهاج  هعجارم  ندوب  ییالقع  يرطف و  بهاذـم ، نایدا و  همه  ناوریپ  اهداژن و 
یناسک غارـس  هب  میراد  صـصخت  ملع و  نآ  هب  زاین  میتسه و  هرهب  یب  یـصصخت  ملع و  زا  ام  یتقو  ساسا ، نیا  رب  .تسین  راکنا  لباق 

دنتسه و صصخت  نآ  ياراد  هک  میور  یم 
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هب دنناد ، یمن  ار  یعرـش  ماکحا  ینید و  فیاظو  هک  یناسک  لصا ، هدعاق و  نیا  قباطم  اذل  .مینک و  یم  هدافتـسا  اه  نآ  صـصخت  زا 
دنا و هدمآ  لیان  داهتجا  هجرد  هب  هتـشاد و  صّـصخت  ینید  لئاسم  رد  هک  دنورب  یناسک  غارـس  هب  دیاب  دوخ ، لقع  ترطف و  ياضتقم 

.دننک دیلقت  نانآ  زا 

یعامتجا بجوم  هک  ار  یلماع  نیرت  یلصا  هدرب و  یپ  ناسنا  یگدنز  رد  دیلقت  شقن  تیمها  هب  زین  ناسانـش  هعماج  ناسانـش و  ناور 
ناگتـشذگ ثاریم  زا  میتسناوت  یمن  ام  دوب  یمن  دیلقت  لماع  رگا  .دنناد  یم  دیلقت  لماع  ار  ددرگ  یم  ناسنا  يریذپ  گنهرف  ندش و 

هزوح رد  دیاب  دنیامن ، ذـخا  نارگید  زا  ار  يروما  دـنک و  دـیلقت  هک  دـشابن  انب  رگا  دـمآ  یم  راک  يور  هک  یلـسن  ره  .مینک  هدافتـسا 
ات دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  دیلقت  نیا  دنک ، عورـش  رفـص  زا  تامولعم  بسک  یعامتجا و  یگدـنز  هب  یـشخب  ناماس  اه و  يدـنمزاین 

.تسا دیلقت  يرشب ، ندمت  یگنهرف و  ثیراوم  لاقتنا  لماع  هناگی  اذل  ددرگ و  لقتنم  ناگدنیآ  هب  ناگتشذگ  ثاریم 

نید هزوح  رد  دیلقت  داهتجا و  ترورض 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ماـکحا  هنیمز  رد  هک  ار  یتاـیاور  ناوت  یمن  یعرـش  ماـکحا  تخانـش  صیخـشت و  يارب  هک  تسین  یّکش 
مهف هک  نیا  رب  هوالع  نوچ  دننک ، جارختـسا  ار  ماکحا  تایاور ، نآ  زا  دوخ  مدرم  ات  داد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  درک و  همجرت  هدیـسر 

تیثیح تهج و  دنس ، ثیح  زا  تایاور  دیاب  دیآ ، یمن  رب  یسک  ره  هدهع  زا  دراد و  داهتجا  یملع و  هبنج  هب  زاین  تایاور  زا  يرایسب 
.ددرگ هظحالم  تسا ، نانآ  زا  یخرب  نیب  هک  یضراعت  نیابت و  حوضو ، لامجا و  صاخ ، ماع و  دییقت ، قالطا و  رظن  زا  زین  رودص و 

رگیدکی اب  اه  نآ  هسیاقم  تایاور و  عّبتت  هظحالم و  نیا  و 
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.دشاب هتشاد  صّصخت  تنس  باتک و  زا  ماکحا  طابنتسا  هدافتـسا و  هنیمز  رد  هک  دیآ  یمرب  یهیقف  زا  اهنت  ماکحا  جارختـسا  تهج  هب 
هک تشاد  هجوت  دیاب  میتسه ، اه  نآ  هب  ادتقا  یّسأت و  راتساوخ  ام  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  یلمع  هریس  راتفر و  هنیمز  رد  نینچمه 

لوصا و اب  هک  تسا  نف  صصختم  راک  نیا  .دراد و  ...و  یناکم  ینامز ، دیق  هدوب و  لمجم  هاگ  تسا و  حضاو  نشور و  يراتفر  هاگ 
.دروآ تسد  هب  ار  لوق  هریس و  قالطا  ای  تایصوصخ  دناوت  یم  هدروآ  تسد  هب  هک  یطابنتسا  ینابم 

دیلقت هزیگنا 

، يرظن يرکف و  يداقتعا و  روما  هزوح  رد  دـیلقت  زا  شا  هزیگنا  دـیاب  تسا  ندیـشیدنا  هّوق  درخ و  لقع و  ياراد  هک  ور  نآ  زا  ناسنا 
لئاسم نآ  كرد  مهف و  يارب  یفاک  صـصخت  زا  تسا و  كدنا  وا  شناد  دناد و  یمن  ار  یلئاسم  نوچ  ینعی  دـشاب ؛ تقیقح  فشک 

رظن زا  حیحـص  رظن  زییمت  صیخـشت و  تردـق  يرظن ، لـئاسم  یگدـیچیپ  يراوشد و  تهج  هب  يدراوم  رد  یتـح  تسین و  رادروخرب 
تقیقح هب  ار  وا  دنناوت  یم  دنراد و  صّـصخت  يرظن  يرکف و  لئاسم  نآ  هنیمز  رد  هک  دـنک  دـیلقت  یناسک  زا  دـیاب  درادـن ، ار  دـساف 

هب حیحـصان  فادها  طلغ و  هزیگنا  اب  هکلب  دننک  یمن  يوریپ  دیلقت و  نارگید  زا  تقیقح  فشک  هزیگنا  اب  هک  یخرب  اّما  .دنزاس  لیان 
فادـها نوچ  اّما  دنـشاب ، هدـیزگرب  ار  یحیحـص  ریـسم  زاغآ ، زا  ًاقافتا  تسا  نکمم  هچرگ  هورگ  نیا  دـنتفا ، یم  هار  نارگید  لاـبند 

یم فرحنم  حیحـص  ریـسم  زا  دننک  یم  يوریپ  دـنرادن  یگتـسیاش  تیلها و  هک  یناسک  زا  دـنرادن و  یتسرد  ياه  هزیگنا  حـیحص و 
وا هزیگنا  هک  یسک  نینچمه  .دنسر  یم  یبولطمان  جیاتن  هب  تیاهن  رد  دندرگ و 
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بولطم هجیتـن  هب  دـنک  یمن  صـصختم  باـختنا  شنیزگ و  رد  یفاـک  تقد  هّجوت و  اـّما  تسا ، تقیقح  فشک  يرگید  زا  دـیلقت  رد 
.دبای یمن  تسد 

مومذم دیلقت  ياه  هنوگ 

مومذم دیلقت  ياه  هنوگ 

زین دراوم  زا  یخرب  رد  نکل  یهقف ، لئاسم  رد  ملاع  زا  لهاج  دیلقت  لثم  تسا ؛ حودمم  حیحص و  دراوم  زا  یخرب  رد  دنچ  ره  دیلقت ،
.دسر یمن  رظن  هب  حیحص 

.مینک یم  رکذ  ار  لیبق  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا 

ناگتشذگ دنسپان  بادآ  زا  دیلقت   - 1

یتح .تسا  هتشذگ  خیرات  لوط  رد  ماوقا ، زا  يرایسب  طوقس  طاطحنا و  ثعاب  ناگتشذگ ، دنسپان  یلهاج و  بادآ  موسر و  زا  دیلقت 
یلهاج و موسر  هب  یگتـسباو  دنتـسیاب ، یتسرپ  اتکی  دیحوت و  هب  ناربمایپ  توعد  ربارب  رد  اه  ّتلم  ات  دیدرگ  ثعاب  هک  یلماع  هدـمع 

.تسا ناگتشذگ  زا  هدنام  ياج  رب  یتسرپ  تب  ياه  نییآ  ظفح 

ام دندیتسرپ  یم  ار  اه  نآ  ام  ناردپ  نوچ  هک  دوب  نیا  اه  نآ  خساپ  اهنت  دیتسرپ ؟ یم  تب  ارچ  دنتفگ : یم  نانآ  هب  ناربمایپ  هک  یتقو 
.میتسرپ یم  ار  اه  نآ  زین 

ٍهَّمُأ یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  ّانِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  َّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍهیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َِکلذَکَو  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
هک نیا  رگم  میداتـسرفن  يا  هدـننکراذنا  ربمایپ  وت  زا  شیپ  يراید  رهـش و  چـیه  رد  هنوگ  نیا  و  ( » 795 (؛  َنوُدَـتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  ّانِإَو 

« .مینک یم  ادتقا  نانآ  راثآ  هب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : نآ  رورغم  تسم و  نادنمتورث 

دوخ راک  يارب  یقطنم  یلیلد  دـنچ  ره  دـنامب ، رادـیاپ  دـیاب  هک  دنتـسناد  یم  یتنـس  ار  شیوخ  ناگتـشذگ  ناردـپ و  زا  دـیلقت  ناـنآ 
.دوب هنادرخبان  هنالهاج و  زین  ناشناردپ  راک  دنتشادن و 

ْمُهُؤابآ ال َناک  َْولَو  انَءابآ َأ  ِهیَلَع  انیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإَو  دـیامرف { : یم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
زا ام  هن ، دنیوگ : یم  .دینک  يوریپ  هدرک ، لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش : هتفگ  اه  نآ  هب  هک  یماگنه  و  ( » 796 (؛  َنوُدَتْهی الَو  ًائیَش  َنُولِقْعی 

ناردپ هچنآ 
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دنهاوخ يوریپ  اه  نآ  زا  زاب   ] دنتفاین تیاده  دندیمهف و  یمن  يزیچ  اه ، نآ  ناردپ  رگا  ایآ  .مییامن  یم  يوریپ  میتفای ، نآ  رب  ار  دوخ 
»؟] درک

دـننک و یم  نیرفن  دـندوب  هداد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  اه  نآ  هک  یناسک  رب  دـنوش  یم  ور  هبور  یهلا  باذـع  اب  تمایق  زور  نوچ  نانیا 
َنُولوُقی ِراّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوی  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنهاوخ  یم  ناشیارب  ادخ  زا  ار  ینادـنچ  ود  باذـع 

ًانَْعل ْمُْهنَْعلاَو  ِباذَْعلا  َنِم  ِنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر  َالِیبَّسلا *  اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُکَو  انَتَداس  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاقَو  َالوُسَّرلا *  اَنْعَطَأَو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  انَتَیل  ای 
دـنوش و یم  نامیـشپ  شیوخ  راک  زا   ] دـش دـهاوخ  نوگرگد  خزود   ] شتآ رد  ناـنآ  ياـه  تروص  هک  زور  نآ  رد  ( » 797 (؛} ًارِیبَک

میدرک تعاطا  دوخ  ناگرزب  نارـس و  زا  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  .میدوب و  هدرک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  شاک ! يا  دـنیوگ : یم  [
« .امرف یگرزب  نعل  ار  اه  نآ  هد و  نادنچ  ود  باذع ، زا  ار  نانآ  اراگدرورپ ! دنتخاس ، هارمگ  ار  ام  و 

بوخ مدرم  رگا  دنیوگ : یم  هک  دیشابن  یتّما  : » دیامرف یم  هدرک و  تّمذم  ار  دیلقت  عون  نیا  یثیدح  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
راک مدرم  رگا  هک  دـیزاس  هدامآ  ار  دوخ  یلو  .دومن  میهاوخ  ملظ  زین  ام  دـندرک  ملظ  مدرم  رگا  درک و  میهاوخ  بوخ  زین  ام  دـندرک 

(798 «.) دینکن نینچ  امش  دندرک  دب  راک  رگا  دینک و  نینچ  زین  امش  دندروآ  ياج  هب  یبوخ 

ترهش بسک  تهج  هب  دیلقت   - 2

تباث و تیوه  تیـصخش و  هک  دارفا  زا  یخرب  .تسا و  یعامتجا  تیعقوم  ترهـش و  بسک  نارگید  زا  دیلقت  رد  دارفا  هزیگنا  یهاگ 
دنرگن یم  یتقو  ور ، نیا  زا  .دندرگ  لیدبت  مدرم  هجوت  مارتحا و  دروم  یتیصخش  هب  ات  دنتـسه  وپاکت  رد  دنرادن  عامتجا  رد  یّلقتـسم 

هک
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ششوپ و راتفر و  مرف  پیت و  دننک و  یم  دیلقت  نانآ  زا  دنا  هدش  هرهچ  حالطصا  هب  دنروهشم و  دارفا  زا  یصاخ  ياه  پیت  هعماج  رد 
.دننیزگ یمرب  دوخ  يارب  ار  اه  نآ  بادآ 

ای يدارفا  نینچ  .تسین  رادروخرب  یلقع  یقطنم و  هناوتـشپ  زا  دنز ، یم  رـس  ملاس  هشیدنا  دقاف  دارفا  زا  هک  يدـیلقت  نینچ  دـیدرت  یب 
ینالقع لالدتـسا  اب  ار  ناشهار  هک  هدیـسرن  یفاک  دـشر  هب  ناشلقع  زونه  ای  دـنرادن و  ندیـشیدنا  ندرک و  رکف  يارب  یفاک  هلـصوح 

.دننیزگرب

یبزح عفانم  ياتسار  رد  دیلقت   - 3

مه نایز  هکلب  درادن  يا  هدیاف  طقف  هن  ددنـسپ و  یمن  ار  نآ  لقع  تسا و  تسردان  يراتفر  ای  هشیدنا و  هک  دـنناد  یم  يدارفا  یهاگ 
اب دـیلقت  عون  نیا  کش  یب  .دـننک  دـیلقت  طلغ  رادرک  راتفر و  نآ  زا  دنرـضاح  دوخ  یحانج  یبزح و  عفانم  نیمأت  تهج  هب  اّما  دراد ،

دیلقت يارب  یعامتجا  راـبتعا  ترهـش و  بسک  زین  ناـکین و  ياـه  تنـس  راـثآ و  ظـفح  هزیگنا  زا  رت  ریقح  رت و  شزرا  یب  هزیگنا  نیا 
.تسا

هب باطخ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هنومن ، ناونع  هب  درادـن ؛ یگزات  ییاهراتفر  نینچ 
دوخ يارب  ار  ییاه  تب  ادخ  زا  ریغ  امـش  ( » 799 (؛} اْینُّدلا ِهایَْحلا  ِیف  ْمُِکنَیب  َهَّدَوَم  ًاناثْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْذَخَّتا  اَمَّنِإ  دومرف { : ناکرـشم 

« .دشاب ایند  یگدنز  رد  امش  تبحم  یتسود و  هیام  هک  دیا  هدرک  باختنا 

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

: داد میهاوخ  خساپ  اه  نآ  هب  هتخادرپ و  هنیمز  نیا  رد  تاهبش  حرط  هب  کنیا  ثحب  ریرقت  زا  دعب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هب  یّسأت  ناکما  مدع   - 1

نکمم دنتشاد  طابترا  ًامیقتسم  تارضح  نآ  اب  هک  ناناملـسم  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  روضح  نامز  رد  دوش : یم  هتفگ  یهاگ 
زین مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا و  هاتوک  نانآ  زا  نامتـسد  هک  مینک  یم  یگدنز  ینامز  رد  ام  یلو  دننک  ادـتقا  نانآ  راتفر  هب  هک  دوب 

؟ مییامن یّسأت  نانآ  راتفر  هب  میناوت  یم  هنوگچ  عضو  نیا  اب  لاح  دنرب ، یم  رس  هب  تبیغ  رد 

رب تنـس  ثیداحا و  يال  هبال  زا  میناوت  یم  اّما  مییامن  یّـسأت  نیموصعم  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  تسین  رّـسیم  ام  يارب  دنچ  ره  خـساپ :
.مییامن يوریپ  نانآ  زا  قیرط  نیا  زا  هدرک و  میسرت  دوخ  نهذ  رد  ار  نانآ  زا  ینشور  يامیس  هرهچ و  نانآ ، زا  هدنام  ياج 

ناکم نامز و  شقن  ریثأت   - 2

نامز شقن  ناوت  یمن  ًاساسا  تسا و  هتشاد  تلاخد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  راتفر  رد  یناکم  ینامز و  طیارش  دوش : یم  هتفگ  یهاگ 
رگید نامز  رد  یلو  تسا  هتـشاد  ققحت  ناکما  نامز  زا  صاخ  يا  ههرب  رد  يراتفر  اسب  هچ  .تفرگ  هدـیدان  هلأسم  نیا  رد  ار  ناکم  و 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


، درذگ یم  تارـضح  نآ  نامز  زا  لاس  دص  دنچ  رازه و  زا  شیب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اذل  .داد و  ماجنا  ار  لمع  راتفر و  نآ  ناوت  یمن 
.درادن دوجو  نانآ  هب  یّسأت  دیلقت و  ناکما  رگید 

: تسا مسق  دنچ  رب  دیلقت  ياه  هنیمز  اه و  تحاس  خساپ :

نآ هب  فراعتم  لقع  درک و  تباث  یلقع  ناهرب  اب  ار  اـه  نآ  ناوت  یمن  هک  يداـقتعا  يرظن و  يرکف ، لـئاسم  اـهرواب ، تحاـس  فلا )
نیا يانعم  هب  میتسه  دیلقت  دـنمزاین  ام  يداقتعا ، لئاسم  اهرواب و  زا  شخب  نیا  رد  .تمایق  لاوحا  ربق و  لاؤس  ریظن  درادـن ؛ یـسرتسد 

ددرگ و یم  حرطم  یسانش  ناور  یعامتجا و  ثحابم  رد  هک  تسا  يدیلقت  نامه  نیا  .مییامن  ذخا  ناموصعم  زا  ار  اه  نآ  هب  ملع  هک 
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.تسا یحالطصا  دیلقت  زا  رتارف 

لماش میریگب  رظن  رد  نآ  ماع  يانعم  هب  ار  تاداقتعا  اـهرواب و  رگا  هتبلا  .اهدـب  بوخ و  اهدـیابن و  دـیاب و  اـه و  شزرا  تحاـس  ب )
.دریگ تروص  دیلقت  تسا  نکمم  زین  تحاس  نیا  رد  .دوش  یم  زین  اه  شزرا 

.دنمشزرا فادها  هب  یبای  تسد  تهج  یلمع  ياه  شور  اه و  کیتکات  حالطصا ، هب  اهراک و  هار  اه ، شور  تحاس  ج )

هب ندیسر  زا  تسا  ترابع  هک  مینک  یم  میـسرت  دوخ  یناگدنز  يارب  ار  یفده  میراد ، هک  ییاه  شزرا  ساسارب  ام  هک : نیا  حیـضوت 
نیا هب  ندیسر  دیدرت  یب  .دنتـسه  ییاهن  یلاعتم و  فده  نآ  هب  ندیـسر  ياه  هار  هک  یطـسوتم  فادها  نینچمه  و  یهلا ، برق  ماقم 

یخرب هب  میناوت  یم  ام  ینیقی ، هبرجت  قیرط  زا  ینیقی و  یلقع و  لالدتسا  اب  هک  دراد  یـصاخ  ياهراک  هار  شور و  الاو ، دنلب و  فده 
ندیسر رد  ار  ام  میتفای  تسد  نآ  هب  هبرجت  یلقع و  لالدتـسا  اب  ام  هک  ییاه  شور  نآ  تروص ، نیا  رد  .میبای  تسد  اه  شور  نآ  زا 

دوخ شیپ  زا  میناوت  یمن  ام  یهاگ  اّما  .میتسین  نارگید  زا  یّـسأت  هب  دنمزاین  اه  نآ  رد  اذل  دهد و  یم  يرای  یلاعتم  دنلب و  فادها  هب 
هک تهج  نآ  زا  ای  میسانشب ؛ میراد ، داقتعا  اه  نآ  هب  هک  ار  ییاه  شزرا  رب  ینتبم  یلاعتم  فادها  هب  ندیسر  ياه  شور  اهراک و  هار 

اهراک و هار  نیا  دـیاب  دـناسر ، یمن  نیقی  هب  ار  ام  تسا و  فیعـض  ام  لالدتـسا  تردـق  هک  تهج  نیا  زا  ای  تسا و  یفاکان  ام  هبرجت 
ییاسانـش ار  الاو  ياه  شزرا  فادـها و  هب  ندیـسر  راک  هار  يربتعم ، عبنم  زا  یّـسأت  تیعبت و  اب  میریگ و  ارف  نارگید  زا  ار  اـه  شور 

.مینک

، اهراک هار  اه ، شور  باختنا  اریز  تسا ؛ تحاس  نیا  هب  طوبرم  شسرپ  شخب  نیرت  هدیچیپ 
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.تسا راوشد  نآ  هوحن  نارگید و  زا  یّـسأت  دـیلقت و  ورملق  نییعت  و  دوش ، یم  طوـبرم  اـم  هرمزور  روـما  هب  هک  هچنآ  اـه و  کـیتکات 
و تخانش ، دیاب  هیقف  زا  دیلقت  ای  هقف و  رد  داهتجا  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ  داعبا  مکح و  دنتـسه و  یهقف  اهراک  هار  اه و  شور  زا  یـشخب 

.تسا یناسنا  ياه  صصخت  ریاس  یعامتجا و  ثحابم  هنیمز  رد  صصخت  دنمزاین  اهراک  هار  اه و  شور  رگید  شخب 

، دوش یم  فرطرب  مدرم  ياهزاین  اه  نآ  طسوت  هک  تسا  یلیاسو  اهرازبا و  دـیلقت ، يارب  تحاـس  نیا  لـیاسو ؛ اـهرازبا و  تحاـس  د )
هنیمز نیا  رد  .دننک  یم  هدافتسا  اه  نآ  زا  دوخ  هرمزور  یگدنز  رد  مدرم  هک  یلیاسو  رازبا و  نتفگ و  نخـس  سابل و  مرف  عون و  لثم 

یـسیلگنا ّطخ  نابز و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ًالثم  .مینک  یم  هعجارم  دـهد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  رازبا  نیا  دـناوتب  هک  یـسک  ره  هب  ام 
عون نیا  يرفاک  صخش  دزن  دناوت  یم  یتح  وا  دهد  دای  وا  هب  ار  یـسیلگنا  نابز  ات  دورب  اوقتاب  ناسنا  دزن  هک  تسین  مزال  دریگب  دایار 

ای دراد و  يرازبا  يا و  هلیـسو  هبنج  هک  يروما  یلو  .دراد  يرگید  مکح  ترـشاعم  یبـنج  لـئاسم  تیاـعر  هتبلا  .دریگب  داـی  ار  ناـبز 
.دنک یم  تیافک  نکمم  ِصخش  ره  زا  دیلقت  تسین  ّبترتم  اه  نآ  رب  یشزرا 

هک نیا  هب  هجوت  اب  اه ، شزرا  اهرواب و  ینعی  مود  لوا و  تحاـس  دروم  رد  مییوگ : یم  هدـش  حرطم  ههبـش  دروم  رد  هک  نیا  هصـالخ 
تحاس ود  نیا  رد  میناوت  یم  دروآ  یمن  دیدپ  يرییغت  اه  نآ  رد  یمیلقا  یناکم و  ینامز و  طیارـش  دنـشاب و  تباث  دنناوت  یم  اه  نآ 

اهراک هار  ینعی  موس  تحاس  دروم  رد  اّما  .مینک  دیلقت  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ینعی  نآ  ناغّلبم  نالماح و  یحو و  زا 
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دروم نیا  رد  ددرگ ، ذاّختا  دـیاب  يدـیدج  ياـهراک  هار  طیارـش ، رییغت  اـب  بساـنتم  دـهد و  یم  خر  رییغت  اـه  نآ  رد  هک  اـه  شور  و 
تحاـس عضو  .مینک  يوریپ  تسا  نید  رد  هیقف  هک  وا  ماـع  نیـشناج  زا  میناوـت  یم  یلو  تسا  هاـتوک  نیموـصعم  زا  اـم  تسد  هچرگ 

.درادن یلاکشا  نآ  رد  دیلقت  هک  دش ، نشور  زین  مراهچ 

راتفر نآ  لکش  .انعم  اوتحم و  ياراد  مه  تسا و  بلاق  لکش و  ياراد  مه  نید ، ناگرزب  راتفر  مییوگ : یم  بلطم  ندش  نشور  يارب 
، دوب دنبیاپ  ناگرزب  نآ  راتفر  بلاق  لکـش و  هب  تسین  مزال  ددرگ و  توافتم  طیارـش  لّوحت  اب  فلتخم و  ياه  نامز  رد  تسا  نکمم 

.میشاب دنبیاپ  نآ  هب  میسانشب و  ار  نآ  دیاب  ام  هک  تسا  تباث  نانآ  راتفر  يانعم  حور و  اّما 

نآ هب  یّـسأت  .دـندرک  یم  هدافتـسا  وج  کـشخ  ناـن  زا  دوخ  تموکح  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد 
.مینک یّـسأت  نانآ  هب  میـسانشب و  ار  نید  ناگرزب  راتفر  يانعم  حور و  دـیاب  هکلب  میروخب  وج  نان  مه  اـم  هک  تسین  نیا  هب  ترـضح 
هعماج طسوتم  دارفا  یگدـنز  حطـس  زا  رت  نییاپ  نالوؤسم ، یگدـنز  دـیاب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راـتفر  نیا  حور 

.دشاب

لقع مکح  هب  افتکا   - 3

لقع دیدحالص  صیخشت و  هب  دیاب  دراد و  لقع  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  دیلقت  هب  طوبرم  تاهبش  زا  رگید  یکی 
.دیامن تیعبت  دیلقت و  نارگید  زا  هک  نآ  هن  دیامن  لمع  دوخ 

ینعی تسین ؛ اور  اه  نآ  رد  دیلقت  هک  ییاهراک  يراتفر و  مکح  میمعت  و  صاخ ، ماع و  نیب  هطلاغم  رب  تسا  ینتبم  ههبـش  نیا  خـساپ :
یعرش ماکحا  هزوح  رد  دیلقت  هب  دریذپ ، یمن  هار  اه  نآ  رد  دیلقت  قطنم ، لقع و  هک  يروما 
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: دنیوگ یم  دنهد و  یم  هعـسوت  ار  ههبـش  سپـس  .ددرگ  یم  یفرعم  مومذـم  دـیلقت  قیداصم  زا  هزوح  نیا  رد  دـیلقت  بیترت ، نیدـب  و 
اپ نانآ  .دیامن  لمع  دوخ  لقع  صیخشت  هب  دیاب  ناسنا  تروص  ره  رد  تسین و  حیحـص  یهلا  يایبنا  یتح  نارگید و  زا  تیعبت  ًاساسا 

تحـص و دیاب  اذـل  تسین و  تسرد  نآ  ياه  هرازگ  زا  یخرب  اریز  تسا ؛ ریذـپدقن  زین  نآرق  دـنیوگ : یم  هداهن و  رتارف  نیا  زا  زین  ار 
.میجنسب یملع  کحم  اب  ار  نآرق  یتسردان 

رد یلو  دنک ، یم  تمذم  ار  نآ  زین  نآرق  تسا و  مومذم  دـیلقت  يدراوم  رد  کش  یب  هک  تسا  نیا  ههبـش  هطلاغم و  نیا  هب  ام  خـساپ 
نارگید راتفر  رظن و  راتفگ و  زا  تیعبت  رد  یتسردان  یتسرد و  كالم  .تسه  زین  بجاو  هکلب  تسین  مومذم  اهنت  هن  دـیلقت ، يدراوم ،

لیلد هکلب  درادن  دوجو  دـیلقت  رب  یلقع  لیلد  اهنت  هن  هک  نیا  ای  دراد  دوجو  تیعبت  نآ  يارب  يدنـسپ  لقع  لیلد  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 
دیلقت نآ  دنک و  دییأت  ار  نآ  لقع  هک  میوش  یم  نارگید  زا  تیعبت  دیلقت و  یتسرد  هب  دقتعم  ام  ییاج  رد  .تسا  نآ  فالخ  رب  یلقع 

.دریذپ تروص  لقع  مکح  تهج  هب 

دوخ راتفر  مارم و  رب  یلیلد  هک  دـندرک  یم  يوریپ  ار  یناسک  ناکاین و  ناـنآ  هک  تسا  ور  نآ  زا  دارفا  یخرب  دـیلقت  زا  نآرق  تّمذـم 
زا دیلقت  فرص  هک  نیا  هن  دننک ، يوریپ  نانآ  زا  دیابن  تهج  نیا  زا  دوب و  تسردان  دندروآ  یم  دوخ  مارم  رب  هک  یلیلد  ای  دنتشادن و 

یشور مارم و  رگا  نآرق  قباطم  .تسا  شهوکن  تّمذم و  قحتسم  دشابن  لقع  فالخ  رب  رگا  یتح  رگید  صاخشا  ای  ناکاین  دادجا و 
دش هداهن  ام  يورارف 
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.میریذپب ار  نآ  دیاب  تفرگ ، رارق  لقع  دییأت  دروم  دوب و  نآ  رب  يربتعم  لیلد  هک 

دوش یم  یهتنم  تایهیدـب  هب  هک  یلقع  لیلد  ناهرب و  اب  نآ  یتسرد  هک  مینک  لـمع  يزیچ  هب  هک  تسا  نیا  اـم  روظنم  اـجنیا  رد  هتبلا 
هب ام  لقع  هک  يدراوم  رد  اّما  .دـشاب  شریذـپ  لباق  مزال  تاحیـضوت  هئارا  زا  سپ  یلقاع  ره  يارب  هک  یلیلد  ینعی  دـشاب  تابثا  لـباق 

، يونعم روما  هب  طوبرم  هاوخ  دشاب و  یّسح  روما  هب  طوبرم  رما  نآ  هاوخ  درادن ؛ يرما  تابثا  يارب  یهار  ًالقتـسم  دسر و  یمن  هجیتن 
نامه تسا ، یخیرات  تـالوقنم  دانـسا و  هب  طوبرم  اـه  نآ  هب  خـساپ  دراوم  نیا  رد  اـه ، شزرا  یعاـمتجا و  نیناوق  هب  طوبرم  هاوخ  و 

.درادن یمکح  لقع  تسا  هبرجت  يارجم  تسا و  یعیبط  مولع  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  هک  هنوگ 

رّکفتم و حلصم و  يدرف  لقاع و  ناسنا  وا  هک  تسین  تهج  نادب  درک  يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دیاب  مییوگ : یم  ام  هک  نیا 
هکلب دـشاب ؛ تّجح  ام  يارب  وا  راتفر  مالک و  هک  دوش  یمن  ثعاب  اه  یگژیو  نیا  زا  کی  چـیه  نوچ  تسا ؛ هعماج  يارب  شیدـناریخ 

نارگید زا  وا  یلـصا  زایتما  نیا  .تسا و  وا  یحو  هدـننک  تفایرد  ادـخ و  هب  لـصّتم  وا  هک  تسا  تهج  نآ  هب  وا  زا  يوریپ  تعاـطا و 
.تسا

تسا تّجح  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانخس  دننامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخس  هک  میدقتعم  نایعیـش  ام  نیا ، رب  نوزفا 
بجاو و زین  اـه  نآ  زا  يوریپ  تسا  بجاو  ضرف و  اـم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـیلقت  تعاـطا و  هـک  هنوـگ  ناـمه  اذـل  و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایاور  نآرق و  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، يرورض 
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.دراد تلالد  نآ  رب 

ینتبم هکلب  تسین  یقطنم  لیلد  دقاف  هفازگ و  يرما  راک  نیا  .دوش و  یم  حرطم  دیلقت  عجارم  زا  دیلقت  هلأسم  موصعم ، تبیغ  نامز  رد 
.تسه زین  یلقع  هناوتشپ  ياراد  القع  يانب  نیا  دیدرت  یب  تسا و  راوتسا  ملاع  هب  لهاج  عوجر  رب  هک  تسا  ییالقع  هریس  رب 

رگا لاح  دبای ، یمن  نآ  تابثا  يارب  یهار  زین  وا  لقع  درادـن و  ییانـشآ  یبلطم  ای  راک  هب  هتفرگن و  ارف  ار  یـصّصخت  ناسنا  هک  یتقو 
نآ هب  ار  شزاین  قیرط  نیا  زا  دور و  یم  وا  غارس  هب  تسا  هدیسر  مزال  صـصخت  هب  هدرک و  لیـصحت  هنیمز  نیا  رد  یـسک  هک  دنادب 
دوخ یتقو  یلو  تسین  اطخ  زا  موصعم  دنک  یم  هعجارم  وا  هب  هک  یسک  دناد  یم  هچرگ  وا  .دنک  یم  هدروآرب  هتخانشان  راک  بلطم و 

هعجارم زج  يا  هراچ  تسا ، نف  نآ  صصختم  زا  رتشیب  شهابتشا  اطخ و  دصرد  درادن و  یهاگآ  تخانش و  هنوگ  چیه  هنیمز  نآ  رد 
.تسا ییالقع  يانب  شور و  رب  ینتبم  هکلب  تسین  دّبعت  فرص  هقف ، رد  ملعا  هب  هعجارم  نیاربانب ، .تسین  صصختم  ملاع و  نآ  هب 

تسا و تلادع  اوقت و  ملع و  نتـشاد  ام  كالم  هکلب  مینک ، یم  لمع  سوه  يور  زا  هن  بّصعت و  يور  زا  هن  دـهتجم  زا  دـیلقت  رد  ام 
.میهد یم  حیجرت  نیریاس  رب  ار  وا  میتفای  نارگید  زا  ملعا  ار  یسک  یتقو 

ًامیقتـسم لقع  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسا ؛ ییالقع  هریـس  یلقع و  لیلد  رب  ینتبم  نید  هزوح  رد  يوریپ  دـیلقت و  هک : نیا  بلطم  هصالخ 
ناـسنا یلیـالد  هب  داـهتجا  یـسررب و  قیقحت و  ناـکما  دوجو  اـب  يدراوـم  رد  اـی  درادـن و  نآ  تاـبثا  يارب  یهار  دـنک و  یمن  كرد 

هب مزلم  دیآ ، یمنرب  قیقحت  ددصرد 
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لقع مکح  هب  لّوا و  هجرد  رد  راد  تیحالـص  عجرم  زا  يوریپ  ماقم  رد  .دـنایامن  یم  وا  هب  ار  هار  هک  تسا  یـسک  زا  يوریپ  تیعبت و 
موصعم ناماما  ناربمایپ و  زا  ریغ  یناسک  نانآ  دشاب و  یم  نوصم  یهابتشا  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  درک  يوریپ  دیلقت و  یسک  زا  دیاب 

یناسک زا  دـیاب  القع  يانب  لقع و  مکح  هب  تسین ، رودـقم  نانآ  هب  یـسرتسد  هک  یتروص  رد  مّود  هجرد  رد  .دنتـسین  مالـسلا  مهیلع 
اطخ و لامتحا  یهلا ، فراعم  نید و  هنیمز  رد  صـصخت  تهج  هب  دنراد و  موصعم  هب  هک  يرتشیب  تهابـش  تهج  هب  هک  مینک  دـیلقت 
هک تسا  تهج  نیا  زا  .دننک  ییامنهار  ینید  ياه  يدنمزاین  لئاسم و  هب  ار  ام  دـنناوت  یم  نارگید  زا  رتهب  تسا و  رتمک  ناشهابتـشا 

نانآ هابتشا  اطخ و  اریز  مینک ؛ یم  دیلقت  دنتسه  یمالسا  هقف  رد  سانشراک  صصختم و  هک  دیلقت  عجارم  زا  یهقف  لئاسم  هنیمز  رد  ام 
.تسا رتمک  نارگید  زا  بتارم  هب  هنیمز  نیا  رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  فالتخا   - 4

ياه تشادرب  مادـک  ره  هک  هدوب  تهج  نادـب  نیا  تسا و  تواـفتم  ینید  ناـیاوشیپ  يراـتفر  ياـه  هویـش  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ 
نانآ هب  یـسک  هک  زین  ماما  تبیغ  رـصع  رد  درک ؟ يوریپ  دیلقت و  نانآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دوجو  نیا  اب  .دنا  هتـشاد  نید  زا  یفلتخم 
ياه تئارق  اـه و  تشادرب  ناـنآ  دـشاب و  یم  فلتخم  یلوا  قیرط  هب  عجارم  اـملع و  يراـتفر  ياـه  هویـش  اواـتف و  درادـن ، یـسرتسد 

؟ تسا ریذپ  ناکما  هنوگچ  نانآ  زا  دیلقت  نیا  دوجو  اب  .تشاد  دنهاوخ  نید  زا  ار  یفلتخم 

هراب رد  هک  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  هب  هجوت  اب  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  تمـصع  دروم  رد  ام  داقتعا  هب  هجوت  اب  خساپ :
تباث هدش ، ام  ینید  نایاوشیپ  یگدنز 
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نیا .دنا  هداد  زورب  یفلتخم  ياهراتفر  نوگانوگ ، طیارش  ياضتقا  هب  هک  دنتسه  يدحاو  ماما  هباثم  هب  دحاو و  رون  اه  نآ  هک  هدیدرگ 
تسین مکح  رد  نامز  ریثأت  زا  یشان  فالتخا  نیا  نینچمه  .تسین  هشیدنا  رکف و  رد  فالتخا  ای  هقیلس و  فالتخا  يانعم  هب  فالتخا 

عبات ماکحا  نوچ  تسا ، قیداصم  تاـعوضوم و  رییغت  تهج  هب  فـالتخا  نیا  هکلب  دراد ، فرـصم  خـیرات  یمکح  ره  دوش  هتفگ  اـت 
مکح نآ  تفای  ققحت  عوضوم  نآ  هاگ  ره  تسا و  هدیدرگ  ّبترتم  یّصاخ  ناونع  عوضوم و  رب  یمکح  ره  دنشاب و  یم  تاعوضوم 

فالتخا عبات  اه  نآ  فالتخا  هک  دشاب  ربتعم  یفلتخم  ماکحا  مه  هقطنم  کی  نامز و  کی  رد  هک  تسا  نکمم  .دبای و  یم  ققحت  زین 
.دشاب عوضوم  دیق 

تاعوضوم زا  یـشان  هکلب  تسین ، مالـسا  زا  فلتخم  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  دوجو  يانعم  هب  ماکحا  رد  فالتخا  هک : نآ  لصاح 
هـضافا ار  عیرـشت  ماقم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  .دـبای  یم  ققحت  مه  یپ  رد  هک  تسا  یفلتخم 

ای مکح  رییغت  يانعم  هب  نیا  دـننک ، یم  رداـص  ار  یتاروتـسد  ماـکحا و  نوگاـنوگ ، طیارـش  تاـعوضوم و  بساـنت  هب  ناـنآ  هدرک و 
هدش عیرشت  ینید  نایاوشیپ  يوس  زا  هک  يا  هیلوا  ماکحا  هکلب  تسین ، اه  تشادرب  ماکحا و  رییغت  رد  نامز  ریثأت  ای  تشادرب  فالتخا 

یصاخ طیارش  نیوانع و  تاعوضوم و  رب  قبطنم  هدز ، رس  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  زا  یصاخ  عطقم  ره  رد  هک  يراتفر  نینچمه  و 
.تسا هدوب 

يدویق ققحت  عبات  حلاصم و  طیارش و  اب  بسانتم  هتشگ  رداص  ینید  نایاوشیپ  زا  کی  ره  يوس  زا  هک  یتاروتـسد  ماکحا و  نیاربانب ،
هیقف يارب  یلو  تسین  ییاسانش  لباق  ام  يارب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هدوب 
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لامک و رب  لیلد  نوگانوگ ، نیواـنع  يارب  ددـعتم  ماـکحا  دوجو  هتبلا  .تسا  رّـسیم  دویق  طیارـش و  نآ  تخانـش  ناـکما  سانـش  نید 
.تسا تعیرش  نوناق و  يریذپ  فاطعنا 

هزوح رد  وا  .دنک  یم  رداص  ار  یماکحا  یمالـسا ، هعماج  حلاصم  ساسا  رب  دوخ و  تارایتخا  هدودـحم  رد  یمالـسا  مکاح  نینچمه 
میرحت ریظن  تشاد ، يرگید  مکح  نآ ، زا  لـبق  هک  دـنک  يزیچ  لـیلحت  اـی  بوـجو و  اـی  میرحت و  هب  مکح  تسا  نـکمم  تاراـیتخا 

.تسا هدوب  یمالسا  هعماج  حلاصم  تهج  رد  یتموکح و  یمکح  هک  هللا  همحر  يزاریش  يازریم  يوس  زا  وکابنت 

اواتف فالتخا  أشنم 

هک اجنآ  زا  اّما  .دـنرادن  رظن  فالتخا  تهج  نیمه  هب  دـنراد و  یهاگآ  یهلا  یعقاو  ماکحا  قیاقح و  هب  دـنموصعم و  ینید  نایاوشیپ 
دنهد یم  هئارا  ار  یعرـش  ماـکحا  هقف ، عباـنم  رد  شواـک  قیرط  زا  اـهنت  دنتـسین و  یهلا  یعقاو  ماـکحا  همه  هب  فقاو  موصعم و  اـهقف 

.تسا يداع  یعیبط و  يرما  اواتف  فالتخا  نیا  هک  دیآ  یم  دیدپ  اه  نآ  ياهطابنتسا  رد  ییاه  توافت  یهاگ 

دهد یمن  خر  اه  نآ  زا  اهقف  طابنتسا  رد  یفالتخا  اذل  تسا و  یعطق  تلالد  دنس و  ثیح  زا  یهقف  عبانم  زا  یـشخب  هک : نیا  حیـضوت 
نینچ رد  اه  تشادرب  هک  تهج  نآ  زا  هجیتن  رد  تلالد ، تهج  زا  اـی  دنتـسین و  یعطق  دنـس  ثیح  زا  اـی  یهقف ، هلدا  زا  يرایـسب  یلو 

تسین و ریذـپ  ناـکما  موصعم  هب  یـسرتسد  تبیغ  رـصع  رد  نوچ  .ددرگ و  یم  تواـفتم  زین  اـه  نآ  ياواـتف  تسا  فلتخم  يدراوـم 
.دسر یم  رظن  هب  یهیدب  یعیبط و  يرما  اواتف  فالتخا  اذل  تسا  مّود  لیبق  زا  ّهلدا ؛ بلاغ 

لمع القع  هریـس  انب و  قبط  دیاب  ام  دنراد و  زین  رگید  مولع  رد  ناصـصختم  ریاس  هک  تسا  يرظن  فالتخا  ریظن  اهقف  ياواتف  فالتخا 
مینک و
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هیقف زا  دـیاب  دـنا  هتفگ  اهقف  هک  تسا  تهج  نیدـب  .تسا  دارفا  نیرت  ملاع  نیرت و  قذاـح  هب  هعجارم  يدراوم  نینچ  رد  اـه  نآ  هریس 
.تسا یعون  نانیمطا  بجوم  هدوب و  رت  کیدزن  عقاو  هب  وا  ياوتف  اریز  درک ؛ دیلقت  ملعا 

یم ماجنا  یـصخشم  لوصا  دـعاوق و  بوچراچ  رد  دـنم و  هطباض  یعرـش ، ماکحا  جارختـسا  هقف و  عبانم  رد  داهتجا  طابنتـسا و  هتبلا 
.درادن ار  نآ  زا  یّطخت  ّقح  هیقف ، هک  دریذپ 

قوقح

اه تیلقا  قوقح  تیاعر  مالسا و 

ار نید  رد  هارکا  هک  اجنآ  زا  یلو  دنک ، یم  توعد  دوخ  نید  زا  شریذپ  هب  ار  رگید  نایدا  ناوریپ  هلمج  زا  مدرم  مامت  هچرگ  مالـسا 
رارق اه » تیلقا  قوقح   » ناونع تحت  یقوقح  نانآ  يارب  هدرک و  راتفر  تملاسم  اب  دنریذپ  یمن  ار  نید  نیا  هک  یناسک  اب  دریذـپ  یمن 

.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  ثحب  نیا  رد  ام  .تسا  هداد 

اه تیلقا  عاونا 

اه تیلقا  عاونا 

: دنا هدرک  ادیپ  روهظ  نیملسم  عماوج  رد  لکش  ود  هب  اه  تیلقا  هک  درب  یپ  عوضوم  نیا  هب  ناوت  یم  یخیرات  بتک  هعلاطم  اب 

يداژن ياه  تیلقا   - 1

هنوگ ره  یمالسا ، توخا  تاواسم و  حرط  يارجا  اب  مالسا  اریز  دنتشادن ؛ یساسا  هدمع و  لکشم  هنوگ  چیه  ناناملسم  دروم  نیا  رد 
.تسا هدرب  نیب  زا  ار  يداژن  يرترب  ضیعبت و 

ْمُکَمَرْکَأ َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهیَأ  ای  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ار رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدـیرفآ و  درم  نز و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ! يا  ( » 800 (؛  ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع 

« .تسا امش  نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  متح  روط  هب  دیسانشب ،

ناونع هب  هشبح ، زا  لالب »  » مور و زا  بیهـص » ، » ناریا زا  ناملـس »  » لیبق زا  يدارفا ؛ هک  مینک  یم  هدهاشم  مالـسا  روهظ  رـصع  رد  اذل 
.دندوب یمالسا  هعماج  یلصا  لاّعف و  وضع  هنومن 

یبهذم ياه  تیلقا   - 2

ياعدا هک  ییاه  هورگ  اـی  درف  يارب  دراذـگ ، یم  یهلا  گرزب  ناربماـیپ  هب  تبـسن  يا  هژیو  مارتحا  هک  نآ  لـیلد  هب  مالـسا  نیبم  نید 
.درگن یم  مارتحا  هدید  هب  زین  دنراد  ار  نأشلا  میظع  ناربمایپ  نیا  زا  يوریپ 

ینید ياه  تیلقا  قوقح  عاونا 
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ینید ياه  تیلقا  قوقح  عاونا 

: درک هصالخ  شخب  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  ینید  ياه  تیلقا  قوقح 

یتدیقع قوقح  لوا : شخب 

یتدیقع قوقح  لوا : شخب 

: درک میسقت  دروم  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  قوقح  زا  تمسق  نیا 

نیدت داقتعا و  قح   - 1

دراذگ یم  دازآ  ار  مدرم  نآ ، باختنا  رد  یلو  دنک  یم  توعد  لیـصا  یقیقح و  نید  هب  ار  باتک  لها  ًاصوصخ  مدرم  هچرگ  مالـسا 
رد ( » 801 (؛}..ّ.  یَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  دیامرف { : یم  نآرق  .دنک  یمن  زیوجت  ار  نید  هارکا  هب  نتفریذپ  زگره  و 

« .تسا هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز ]  ] تسین یهارکا  نید  لوبق 

رد هدـنب  و  تسین ، ادـخ  بناـج  زا  یهارکا  نید  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوـصقم  : » دـیامرف یم  هـیآ  نـیا  ریـسفت  رد  یـسربط  همـالع 
نید تقیقح  رد  هدرک  نیتداهـش  راـهظا  هارکا  اـب  هک  یـسک  ...تسا و  یبلق  لاـعفا  زا  تقیقح  رد  نید  اریز  تسا ؛ ریخم  نآ  باـختنا 

(802 «.) درادن

انب نوخ  ریشمش و  ساسا  رب  مالـسا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  هیآ  نیا  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
ریشمش نید  مالـسا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دراو ، هزات  قّقحم  دارفا  زا  یخرب  هچنآ  فالخ  رب  تسا ، هدادن  اوتف  روز  هارکا و  هب  هدشن و 

 . ...تسا

هدنز تهج  هب  هکلب  تسین ، هارکا  روز و  هب  نید  شرتسگ  نتفرگ و  یـشیپ  زارحا  تهج  هب  هدرک  توعد  نآ  هب  مالـسا  هک  ار  یگنج 
هدشن خـسن  ریـشمش  اب  لاتق  هیآ  هب  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  هیآ {  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  ...تسا و  يرطف  دـیحوت  زا  عافد  قح و  ندرک 

(803 «.) تسا

هدیقع رب  ار  سک  چیه  ترضح  اریز  دیآ ؛ یم  تسد  هب  یبوخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یلمع  هریـس  شور و  زا  بلطم  نیا 
فارتعا نآ  هب  باتک  لها  زا  ناناملسم  ریغ  هک  تسا  یبلطم  نیا  .درکن و  روبجم  یمالسا  تعیرش  و 
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.دنا هدرک 

رب زگره  داد ، وا  هب  ار  نیمز  رب  تموکح  تنطلس و  دنوادخ  هک  یبرع  : » دیوگ یم  نومیس »  » مان هب  یحیـسم  ياه  تیـصخش  زا  یکی 
(804 «.) ...دندرامش یم  مرتحم  ار  ام  سیّدق  ام و  يادخ  هدرک و  تدعاسم  ار  ام  نانآ  هکلب  ...درواین  موجه  یحیسم  نید 

میحر ار  یناحتاف  اه  تما  هک  تسا  نآ  ّقح  ...دوبن و  مالـسا  شرتسگ  راشتنا و  لماع  تردق ، تّوق و  : » دـیوگ یم  نوبول » واتـسوگ  »
(805 «.) دندیدن ناناملسم )  ) برع زا  رت  تشذگ  اب  رت و 

میسرب هجیتن  نیا  هب  دش  رارقرب  برع  ناناملسم  نایحیسم و  نیب  هک  يا  هناتسود  تاطابترا  زا  میناوت  یم  ام  : » دیوگ یم  ساموت » ریس  »
(806 «.) تسا هدوبن  مالسا  هب  مدرم  شیارگ  رد  یساسا  لماع  تردق ، توق و  هک 

ریـشمش هب  شتوعد  تباجا  هب  مدرم  ندرک  راداو  رب  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم -  هب  ندز  ماهّتا  : » دـیوگ یم  لیراک » ساموت  »
(807 «.) تسا انعم  یب  فیخس و  ینخس  درک ، هیکت 

یم ادـیپ  هبلغ  اه  نآ  رب  هک  رگید  نایدا  هب  تبـسن  تشذـگ  هیحور  داهج و  نیب  هک  دـندوب  ناناملـسم  اهنت  : » دـیوگ یم  نوستربور » »
(808 «.) دنتشاذگ دازآ  ناش  ینید  ياهراعش  ییاپرب  رد  ار  نانآ  هدومن و  عمج  دندرک ،

يارب سوماـن  نیرت  گرزب  هک  ینید  تشذـگ  هیحور  هک  دوب  نیا  یحیـسم  ياـه  تما  رب  راوگاـن  روما  زا  : » دـیوگ یم  زین  نوـشیم » »
(809 «.) دنریگب ارف  ناناملسم  زا  دیاب  ار  تسا  اه  تعامج  نیب  تبحم 

رظن راهظا  قح  هشیدنا و  يدازآ   - 2

دننک یم  یگدنز  یمالـسا  عمتجم  تموکح و  هیاس  رد  هک  ینایدا  ناوریپ  هب  یّتح  ار  رظن  يأر و  راهظا  قح  هشیدنا و  يدازآ  مالـسا 
ار دوخ  يأر  هک  دنک  یم  توعد  ار  ناسنا  اذل  تسا و  ناهرب  تجح و  هماقا  اب  رکفت  لقع و  يدازآ  رب  مالـسا  يانبم  اریز  تسا ؛ هداد 

، دراد راهظا  وگ  تفگ و  لقعت و  رکف و  ساسا  رب  يرگید و  زا  تعباتم  دیلقت و  نودب 
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.دشاب فلاخم  عقاو  اب  هچرگ 

اُوتاه ُْلق  ْمُهِینامَأ  َْکِلت  يراصَن  ْوَأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  َّالِإ  َهَّنَْجلا  َلُخْدـی  َْنل  اُولاقَو  دـیامرف { : یم  باتک  لـها  دـیاقع  هراـبرد  میرک  نآرق 
يوزرآ نیا  .دش  دهاوخن  تشهب  لخاد  زگره  اراصن ، دوهی و  زج  سک  چـیه  دـنتفگ : اه  نآ  و  ( » 810 (؛  َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب 

« .دیروایب عوضوم  نیا  رب   ] ار دوخ  لیلد  دییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : .تساه  نآ 

نآ هب  يدازآ  هزاجا  رب  تلالد  دوخ  نیا  دننک و  دروخرب  بولسا  نیرتهب  اب  نایدا  نابحاص  اب  لادج  ماگنه  هک  دهد  یم  روتسد  نآرق 
َّالِإ ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  الَو  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .دراد  ار  فلتخم  لئاسم  رد  رظن  راـهظا  يارب  اـه 

اب زج  باتک  لها  اب  ( » 811 (؛  َنوُِملْـسُم َُهل  ُنَْحنَو  ٌدِـحاو  ْمُکُهلِإَو  انُهلِإَو  ْمُکَیلِإ  َلِْزنُأَو  انَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اّنَمآ  اُولُوقَو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 
زا هچنآ  مامت  هب  ام  دـییوگب : اه ] نآ  هب  دـندرک و [ متـس  هک  ناـنآ  زا  یناـسک  رگم  دـینکن ، هلداـجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یـشور 

« .میتسه میلست  وا  ربارب  رد  ام  و  تسا ، یکی  امش  ام و  دوبعم  میا و  هدروآ  نامیا  هدش  لزان  امش  رب  ام و  رب  ادخ  يوس 

یم هثحابم  ناشدیاقع  رد  وا  اب  هدیـسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  هب  هنیدـم  رد  اراصن  دوهی و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل  و 
هب رمع -  رکبوبا و  نیخیش -  تفالخ  دهع  رد  هچرگ  درک ، ادیپ  همادا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  شور  نیا  و  دندرک ،

.دندرک یم  تعنامم  تیّرح  نیا  زا  نانآ  هب  ƏΚ�ț̛̠نتشادن پ تردق  تهج 

نوناق هانپ  رد  تیامح  مود : شخب 

.تسا يّدعت  ملظ و  هنوگ  ره  زا  نوناق  هانپ  رد  تیامح  رگید ، نایدا  ناوریپ  هب  مالسا  تمحر  تفأر و  قیداصم  زا 
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هرّونم هنیدـم  رد  هّمذ  لها  تیعقوم  یـسررب  .تسا  ناما  رد  ناشیوربآ  لام و  ناج و  دـننک  لمع  هّمذ  طیارـش  هب  هک  یتروص  رد  نانآ 
ییاج رد  ترـضح  .تسا  تیعقاو  نیا  هاوگ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  زین  .تسا و  اعدم  نیا  يایوگ  مالـسا  ردص  رد 
عزتنیف هدهاعملا  يرخألا  هملـسملا و  هأرملا  یلع  لخدـی  ناک  هیواعم -  دـنج  نم  يا  مهنم -  لجرلا  ّنا  ینغلب  دـق  و  دـیامرف ...« : یم 

زا يدرف  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  ( »... 812 (؛» ًامولم هب  ناکام  ًافـسأ  اذه  دعب  نم  تام  ًاملـسم  ًاءرما  ّنا  ولف  ...اهدئالق  اهبلق و  اهلجح و 
دنبندرگ دنبتسد و  لاخلخ و  هدش و  دراو  تسا  ناناملـسم  اب  نامیپ  مه  هک  باتک  لها  زا  رگید  ینز  ناملـسم و  نز  رب  هیواعم  رکـشل 
« .دوش شنزرس  دیابن  دریمب  نآ  رب  فّسأت  تهج  هب  هعقاو  نیا  زا  دعب  یناملسم  ناسنا  رگا  اذل  ...تسا  هتفرگ  روز  هب  ار  اه  نآ 

يداصتقا یلام و  قوقح  موس : شخب 

شغ و بصغ و  تقرـس و  هب  اه  نآ  لاوما  رب  يّدعت  تسا و  هدرک  یلام  يداصتقا و  قوقح  تنامـض  زین  ناناملـسم  ریغ  يارب  مالـسا 
.تسا هدرک  ضرف  نانآ  رب  ار  هیزج  اهنت  هدومن و  مارح  ار  هلیح 

یمن یلام  قوقح  ریاس  تاکز و  سمخ و  باتک ، لها  هک  اجنآ  زا  دراد و  جرخ  تکلمم  هک  دـشاب  تهج  نیا  هب  تسا  نکمم  نیا  و 
.تسا هدش  رّرقم  نانآرب  یلام  روما  قیرط  نیازا  اذل  دنهد 

ظفح نانآ و  ندناشک  یگدرب  زا  عنم  باتک و  لها  نوخ  ظفح  تهج  هب  ار  هیزج  لاعتم  دنوادخ  : » دـیامرف یم  هللا  همحردـیفم  خـیش 
(813 «.) تسا هداد  رارق  ناشلاوما 

زجاع هک  یناسک  زا  هک  نیا  هنومن  باب  زا  .تسا  هدرک  ار  يداصتقا  توافت  تاعارم  باتک  لها  زا  هیزج  نتفرگ  رد  یتح  مالسا 
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وفع ار  هیزج  دنراد ، یلقع  یمـسج و  يرامیب  هک  یناسک  نسم و  نادرمریپ  ناگدرب و  نانز و  ناکدوک و  زین  دنا و  هیزج  نتخادرپ  زا 
(814) .تسا هدرک 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  هرارز  .تسا  هدومن  ار  اه  نآ  لاح  تاـعارم  دوش  یم  هتفرگ  هیزج  هک  یناـسک  نآ  زا  یتح  و 
زواجت نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  نانآ  رب  هیزج  رد  يا  هزادنا  ّدح و  ایآ  و  تسا ؟ رادـقم  هچ  باتک  لها  رب  هیزج  ّدـح  مدرک : ضرع 
رادـقم هب  نکل  دـنک ، ذـخا  هتـساوخ ، ار  هچنآ  باتک  لـها  زا  یناـسنا  ره  زا  هک  تسا  ماـما  تسد  هب  نآ  رما  : » دومرف ترـضح  درک ؟

(815 «.) تسا وا  ناوت  رد  هک  يردق  هب  شلام ،

هزاجا هدش و  لئاق  تمرح  هتـشاد  یفخم  ار  نآ  رفاک  هک  ار  یبارـش  يارب  یتح  هک  تسا  دیقم  نانچ  هّمذ  لها  لاوما  ظفح  رد  مالـسا 
.دیامن تقرس  ار  نآ  یسک  ات  تسا  هدادن 

لـالح دزن  دوجوم  تمیق  دـیامن  بصغ  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  مرتـحم  هدرک  راتتـسا  هک  يرفاـک  بارـش  : » دـیامرف یم  لوا  دـیهش 
(816 «.) كوخ تسا  نینچمه  .تسا و  نماض  ار  هدرمش 

یعامتجا قوقح  مراهچ : شخب 

هب ًانلع  دنناوت  یمن  تسا و  هدادن  هزاجا  مالـسا  هک  ار  یلغـش  رگم  دنراد  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  یلغـش  هنوگ  ره  ّقح  باتک  لها 
.درک روبجم  یصاخ  راک  رب  ار  نانآ  ناوت  یمن  زین  .دننک و  رهاظت  نآ 

یقوقح نانآ  يارب  دندیـسر  فاعـضتسا  رقف و  هجرد  هب  هک  یتروص  رد  هدرک و  تاعارم  زین  ار  باتک  لها  یعاـمتجا  قوقح  مالـسا 
.تسا هدومن  رّرقم 

؟ تسیک وا  دومرف : ترـضح  .درک  یم  ییادـگ  مدرم  زا  هک  داـتفا  يدرمریپ  هب  شرذـگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  هدـش  تیاور 
ربک و اذا  یتح  هومتلمعتسا  : » دومرف ترضح  .تسا  ینارصن  يدرم  وا  نینمؤملاریما ! يا  دندرک : ضرع 
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ار وا  تشگ  زجاع  راک  زا  دـش و  ریپ  نسم و  هک  یماـگنه  دیدیـشک و  راـک  وا  زا  ( » 817 (؛» لاـملا تیب  نم  هیلع  اوقفنا  هومتعنم ، زجع 
« .دییامن قافنا  وا  هب  لاملا  تیب  زا  دیدومن !؟ عنم  وا  زا  هدرک و  اهر 

نآ دـشاب  یم  زیاج  یّمذ  هب  نداد  هقدـص  هک  تسا  نآ  عقاو  هب  رت  بیرق  لوق  : » دـیامرف یم  همارکلا » حاـتفم   » باـتک رد  یلماـع  دـیس 
رب .تسین و  یقرف  یبنجا  مِحَر و  نیب  رما  نیا  رد  هک  تسا  نآ  مود  لوا و  دیهـش  مالک  قالطا  رهاظ  .تسا و  هدمآ  هعمل  رد  هک  هنوگ 

هضور و کـلاسم و  ضور و  سورد و  هرـصبت و  داـشرا و  ریرحت و  هرکذـت و  عیارـش و  رد  دـشاب  یبـنجا  هچرگ  یمذ  هـب  نآ  زاوـج 
(818 «.) تسا هدش  حیرصت  دصاقملا  عماج  حیتافم و 

هید تخادرپ  يارب  یلام  تعاطتسا  دشکب و  اطخ  يور  زا  ار  یناملسم  یّمذ  رفاک  هک  یتروص  رد  هدرک  تنامض  یمالسا  نوناق  یتح 
(819) .دوش تخادرپ  وا  هید  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دزادرپب ، ار  وا  هید  ات  دنک  ششوک  دناوتن  دشاب و  هتشادن  وا 

هب يّدعت  هزاجا  دنتـسه  تیلقا  رد  یحیـسم  ياهروشک  رد  هک  یناناملـسم  هب  یّتح  ّدح ، نیا  زا  رتالاب  مالـسا  هک  مینک  یم  هدهاشم  ام 
.تسا هتسناد  مزال  ار  نانآ  نیناوق  تاررقم و  هب  مازتلا  هدادن و  ار  نانآ  قوقح 

: مینک یم  هراشا  نیناوق  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

.دنک تنایخ  دشاب ، رفاک  هچرگ  هداد  رارق  نیما  يراک  ای  لام  رب  ار  وا  هک  یسک  هب  تسا  مارح  یناملسم  ره  رب   - 1

.تسین زیاج  نآ  ندرک  فلت  زین  یمومع و  هچ  یصوصخ و  لاوما  هچ  ناناملسم ؛ ریغ  لاوما  تقرس   - 2

ياهروشک زا  یکی  رد  یبنجا  تکرش  زا  یناملسم  رگا   - 3
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ذخا ار  یتدایز  نآ  دناوت  یمن  ناملسم  رادیرخ  دهدب ، وا  هب  هدیرخ  هچنآ  زا  شیب  هابتـشا  يور  زا  هدنـشورف  درخب و  يزیچ  یمالـسا 
.دهد عاجرا  ار  نآ  دیاب  تفرگ  رگا  دنک و 

.تسین زیاج  یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  نآ  اب  يزاب  ای  زاگ  ای  بآ و  ای  قرب  روتنک  شرامش  ندرک  فقوتم   - 4

مالسا و تکوش  هب  وا  لمع  هک  دوش  نئمطم  هچرگ  تسین ؛ زیاج  یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  همیب  ياه  تکرش  رد  هلیح  ّشغ و   - 5
.دناسر یمن  ررض  نیملسم 

ای یلام  تالیهست  ایازم و  هب  یسرتسد  تهج  هب  حیحـص  ریغ  تاعالطا  اپورا  رد  یتموکح  ریاود  هب  هک  ناناملـسم  رب  تسین  زیاج   - 6
(820) .دنهدب يونعم ،

یندم قوقح  مجنپ : شخب 

یندم قوقح  مجنپ : شخب 

هب داقتعا  هک  یمادام  اـت  دوش  یم  دـقعنم  ناـنآ  دزن  هک  یتاـعاقیا  دوقع و  رب  هدرمـش و  مرتحم  زین  ار  هّمذ  لـها  یندـم  قوقح  مالـسا 
ببـس هک  یتاعاقیا  دوقع و  يانثتـسا  هب  دشاب ، هتـشاد  تفلاخم  مالـسا  ماکحا  اب  هچرگ  تسا ، هداد  رثا  بیترت  دـنراد ، اه  نآ  تحص 

.مالسا نانمشد  اب  یگنج  ياه  نامیپ  نوچمه  دشاب ؛ ناناملسم  فیعضت 

: مینک یم  هراشا  اه  قوقح  عون  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

قالط جاودزا و  دقع   - 1

؛» ًاحاکن هّما  ّلکل  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  اذـل  .تسا و  هداد  رثا  بیترت  ار  ناـنآ  قـالط  دـقع و  مالـسا 
« .تسا یحاکن  یتما  ره  يارب  انامه  ( » 821)

ثرا ّقح   - 2

یم لقتنم  شا  هثرو  هب  وا  لاوما  دورب  نیب  زا  باتک  لها  زا  یکی  رگا  اذـل  و  تسا ، هدرک  اـضما  نیملـسم  ریغ  نیب  ار  ثرا  قح  مالـسا 
.تسا باتک  لها  نیب  بابسا  باستنا و  مالسا  ندرک  اضما  رب  عّرفتم  نیا  و  درادن ، ار  نآ  بحاصت  قح  یسک  دوش و 

(822 «.) دشاب فلتخم  ناشرفک  تاهج  هچرگ  دنرب ؛ یم  ثرا  رگیدکی  زا  نارفاک  : » دیوگ یم  یفاکلا »  » رد یبلح 

تیصو  - 3

.تسا هدش  مرتحم  ار  اه  نآ  هتشاذگ و  رثا  بیترت  نیملسم  ریغ  يایاصو  رب  مالسا 
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ادـخ هار  رد  ار  شلام  ات  دوب  هدرک  تیـصو  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  ملـسم  نب  دـمحم 
اه نآ  رب  هک  یناسک  هب  ار  لاـم  نآ  ( » 823 (؛» ...ًاینارصن وا  ًایدوهی  ناک  نا  هل و  هب  یـصوا  نمل  هطعا  : » دومرف ترـضح  .دنهد  هقدص 

« .دنشاب ینارصن  ای  يدوهی  هچرگ  زادرپب ؛ هدرک  تیصو 

.دوش اغلا  ای  هدرک  رییغت  نیملسم  ریغ  رب  تیصو  ياوتحم  ات  دهد  یمن  هزاجا  مالسا 

نینمؤم يارقف  نیب  رد  ار  نآ  ام  دنتفگ : ام  باحصا  .درک  تیـصو  اراصن  زا  یموق  يارب  شرف  ود  مرهاوخ  دیوگ : یم  بیبش  نب  نایر 
اراصن زا  یموق  يارب  مرهاوخ  مدرک : ضرع  مدرک و  لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا  ار  هلأـسم  نم  .مینک  یم  میـسقت  وت  باحـصا  زا 

هیـصولا ضما  : » دومرف ترـضح  منک ؟ فرـصم  نامدوخ  ناملـسم  باحـصا  زا  یموق  نیب  رد  ار  نآ  مهاوخ  یم  نم  هدرک و  تیـصو 
« .نک لمع  هدرک  تیصو  نآ  هب  هچنآ  رد  تیصو  هب  ( » 824 (؛» اهب تصوا  ام  یلع 

فقو هقدص و   - 4

رد ار  نآ  ای  دهد و  لوحت  رییغت و  ای  هدرک  لاطبا  ار  نآ  یـسک  ات  هدادـن  هزاجا  زگره  هداد و  رثا  بیترت  فوقو  تاقدـص و  رب  مالـسا 
.دیامن فرصم  شدروم  ریغ 

رد زین  تسا و  نآ  رد  ناشحلاصم  هچنآ  رد  ار  ناشلاوما  هداد و  هقدص  رگیدکی  رب  هک  تسا  زیاج  ناملـسم  ریغ  رب  : » دیوگ یم  یبلح 
(825 «.) دنیامن فرصم  دوخ  ياهدبعم 

لقتنم وا  هب  نیمز  نآ  دنک ، فقو  یـسک  رب  حلـص  نیمز  زا  ار  يزیچ  ای  دهد  هقدص  ای  دشخبب  ار  يزیچ  یّمذ  رگا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(826 «.) دوش یم 

لها هک  دشاب  یعضاوم  زا  یکی  رب  فقو  رگا  و  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یسوط  خیش 
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رد ذفان  وا  فقو  دنک  فقو  ارقف  رب  ار  يزیچ  هاگ  ره  .تسا و  حیحـص  وا  فقو  دننک ، یم  ادیپ  بّرقت  لاعتم  يادـخ  هب  نآ  رد  باتک 
(827 «.) اه تلم  رگید  زا  يارقف  هن  دشاب ، یم  شتلم  لها  يارقف 

نافلاخم تمارک  ظفح  مشش : شخب 

نافلاخم تمارک  ظفح  مشش : شخب 

يارب صاخ  يا  هدیقع  دنچ  ره  تمارک ، ياراد  تسا  یقولخم  ناسنا  .تسا  تاقولخم  ریاس  زا  زیامتم  یقولخم  مالـسا ، رظن  رد  ناسنا 
ناملـسم ناسنا  هب  صاصتخا  هدش  دراو  نآرق  رد  هک  ناسنا  تمارک  میرکت و  تایآ  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذـل  .دـشاب و  هتـشاد  دوخ 

.دوش یم  فلتخم  دیاقع  اه و  هاگدید  اب  مدرم  فانصا  مامت  لماش  هکلب  درادن ،

یصخش امـش  دزن  هاگ  ره  ( » 828 (؛» مکفلاخ نا  هومرکاف و  موق  میرک  مکاـتا  اذا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
« .تسا فلاخم  امش  اب  هچرگ  دینک  مارکا  ار  وا  دمآ  یموق  زا  میرک 

دش ریسا  ییاط  متاح  رتخد  هک  یماگنه  اذل  .دوب و  راوتسا  نیملـسم  ریغ  میرکت  رب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هریس 
یلـصادخ لوسر  دزن  هب  متاح  نب  يدع  هک  یماگنه  زین  .درک و  دازآ  ار  وا  هداد و  شا  هقفن  دیناشوپ و  هدرک و  مارکا  ار  وا  ترـضح 

.دناشن نآ  رب  ار  وا  درک و  نهپ  ار  يزادناریز  وا  يارب  ترضح  دمآ  هلآو  هیلع  هللا 

.درادن يراگزاس  یناسنا  تمارک  اب  اریز  هدرک ؛ مارح  ار  گنرین  هعدخ و  مالسا  هک  تسا  تهج  نیدب 

نیب هاضفا  ًانمأ  هتّمذ  هدهع و  هَّللا  لعج  و  دـیامرف ...« : یم  هّمذ  لها  هرابرد  شنایلاو  زا  یکی  هب  یـشرافس  قبط  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
قیقحت هب  ( »... 829 (؛» هیف لاغدا  هسلادمال و ال  عادـخ و  الف  هراوج ، یلا  نوضیفتـسی  و  هتعنم ، یلا  نونکـسی  ًامیرح  و  هتمحرب ، دابعلا 

ار باتک  لها  همذ  دهع و  دنوادخ 
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نآ راـصح  رد  هک  هداد  رارق  یمیرح  زین  .تسا و  هدیـشک  ناگدـنب  ماـمت  نیب  شتمحر  تـهج  هـب  ار  نآ  هداد و  رارق  وا  تـینما  هیاـم 
« .تسین يراکلغد  گنرین و  هعدخ و  زگره  سپ  .دنرب  یم  ضیف  نآ  راوج  زا  و  دننیزگ ، یم  ینکس 

: لیبق زا  تسا ؛ هداد  میمعت  اه  ناسنا  مامت  هب  ار  ناسنا  تمارک  هب  طوبرم  تامرحم  مالسا  هک  تسا  تهج  نیدب  و 

ناملسم ریغ  فذق  تمرح   - 1

.تسا هتشاذگن  یقرف  ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  تهج  نیا  رد  هدرک و  مارح  ار  تسیاشان  تبسن  مالسا 

: متفگ وا  هب  نم  درک ؟ هچ  وت  راکهدب  درک : لاؤس  نم  زا  یسک  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نم  دیوگ : یم  ءاّذح  نسحلا  یبا 
وا مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  .دـندرک  نم  هب  يدـنت  هاـگن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  .تسا  راـکانز  نز  دـنزرف  وا 

ناشنید رد  جاودزا  نیا  ایآ  ( » 830 (؛» ًاحاکن مهنید  یف  کلذ  سیل  وا  : » دومرف ترضح  .دشاب  یم  شرهاوخ  شردام  تسا و  یسوجم 
»؟ دیآ یمن  باسح  هب  حاکن 

شمالغ هب  يزور  درم  نآ  .دش  یمن  ادج  ترـضح  زا  زگره  هک  دنتـشاد  یقیفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : دیوگ یم  نالجع  نب  رمع 
سپـس دز ، دوخ  یناشیپ  رب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  يدوب ؟ اـجک  راکدـب ، نز  دـنزرف  يا  تفگ :

یم اوران  تبسن  ار  شردام  وت  ادخ ، تسا  هزنم  « ؛» عرو کل  سیل  اذاف  ًاعرو ، کل  ّنا  يرا  تنک  دق  هّما ، فذقت  هَّللا ! ناحبس  : » دومرف
تیادـف تفگ : درم  نآ  .يرادـن » عرو  هک  دـش  صخـشم  نـآلا  یلو  یتـسه ، عرو  ياراد  هک  دوـب  نآ  وـت  هب  تبـسن  مرظن  نم  یهد !؟
یتسنادن ایآ  ( » 831 (؛» ...ینع ّحـنت  ًاحاکن ، هّما  ّلکل  ّنا  تملع  امأ  : » دومرف ترـضح  .تسا  كرـشم  دنـس و  یلاها  زا  شردام  مدرگ !

یتما ره  يارب  هک 
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«. ...وش رود  نم  زا  .تسا  حاکن 

ینوناق تیامح   - 2

.دشابن ناملسم  هچرگ  تسا ؛ یناسنا  ره  يوربآ  زا  تیامح  لّفکتم  مالسا  تاروتسد 

، دوب هدرک  انز  ینارصن  نز  اب  هک  یناملسم  تبوقع  هرابرد  رصم  رب  ترضح  نآ  یلاو  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  رـصع  رد 
نیا ( » 832 (؛» اوؤاشام اهیف  نوضقی  يراصنلا  یلا  هینارـصنلا  عفدا  ...ملـسملا و  یلع  ّدـحلا  مقا  نا  : » دومرف وا  درک ؟ لاؤس  ترـضح  زا 
مکح دـنهاوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  ناشدوخ  وا  هرابرد  اـت  راپـسب  نایحیـسم  هب  ار  یحیـسم  نز  ...نک و  يراـج  ناملـسم  رب  ار  دـح  هک 

« .دنیامن

راتفر نسح   - 3

ربمایپ هک  تسا  يّدـح  هب  نآ  یگدرتسگ  و  تسا ، هدـمآ  هعماج  حطـس  رد  نآ  ندرک  هدایپ  قالخا و  مراکم  لیمکت  تهج  هب  مالـسا 
تیاور نیا  رد  اذـل  .تسا  هداد  میمعت  زین  ناناملـسم  ریغ  اب  راـتفر  ترـشاعم و  رد  ار  یقـالخا  ياـه  شزرا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

(833) .تفر وا  تدایع  هب  یتقو  رد  تشاد و  يدوهی  يا  هیاسمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدمآ 

نیرفن رب  تلالد  هک  دندوب  هتفگ  کیلع » ماس  « » کیلع مالـس   » ياج هب  هک  دوهی  زا  یتعامج  رب  ترـضح  نارـسمه  زا  یکی  یتقو  رد 
، هناز ّالا  ّطق  ییش ء  یلع  عضوی  مل  قفرلا  ّنا  .ءوس  لاثم  ناکل  ًالّثمم  ناک  ول  شحفلا  ّنا  دومرف ...« : وا  هب  ترضح  .درک  بضغ  دراد ،

يزیچ رب  تارادم  انامه  .دوب و  یلاثمت  دـب  دوب  هدـمآرد  یلاثمت  تروص  هب  رگا  شحف  انامه  ( »... 834 (؛» هناش ّالا  ّطق  هنع  عفری  مل  و 
« .درک راوخ  ار  وا  هک  نآ  زج  دشن  عفر  يزیچ  زا  زگره  .داد و  تنیز  ار  وا  هک  نآ  زج  تفرگن  رارق 

و مهب ، فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعشا  و  : » دیامرف یم  رـصم  رب  شا  یلاو  هب  دوخ  دهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
، مهلکا منتغت  ًایراض  ًاعبس  مهیلع  ّننوکتال 
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نادرگ و یـششوپ  دوـخ  لد  يارب  ار  تیعر  رب  یناـبرهم  و  ( » 835 (؛» قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدـلا ، یف  کل  خا  اـّما  نافنـص : مّهناـف 
؛ يرامـش تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  يراکـش  يروناج  نوچمه  شابم  .ناگمه و  اب  ندرک  ینابرهم  ار و  اه  نآ  اـب  ندـیزرو  یتسود 

« .دنشاب یم  دننامه  وت  اب  شنیرفآ  رد  رگید  هتسد  دناوت و  ینید  ردارب  يا  هتسد  دنا : هتسد  ود  تیعر  هچ 

مدرک ادیپ  ینارـصن  بیبط  هب  جایتحا  نم  رگا  دییامرفب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگ : یم  جاجح  نب  نمحرلادـبع 
(836) .يرآ دومرف : ترضح  منک ؟ اعد  شیارب  هدرک و  مالس  وا  رب  ایآ 

یصخش رگا  و  ( » 837 (؛» هتـسلاجم نسحاف  يدوهی  کسلاج  نا  و  دومرف ...« : هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ياـیاصو  هلمج  زا 
« .رادب وکین  ار  وا  ینیشنمه  درک ، تسلاجم  وت  اب  يدوهی 

تـساوخ نوچ  .درک و  ادیپ  تبحاصم  هار  رد  یّمذ  يدرم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ترـضح يدرک ؟ راتفر  تلادع  هب  نم  اب  ارچ  درک : ضرع  وا  هب  یمذ  صخـش  .دومن  تعیاشم  ار  وا  یمدـق  دـنچ  دوش  ادـج  وا  زا  هک 

مامت زا  نیا  « ؛» هلآو هیلع  هللا  یلصانیبن  انرما  کلذک  و  هقراف ، اذا  هئینه  هبحاص  لجرلا  عیـشی  نا  هبحـصلا  نسح  مامت  نم  اذه  : » دومرف
« .دیامن تعیاشم  يا  هظحل  دنچ  دوش  ادج  وا  زا  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  ار  شقیفر  ناسنا  هک  تسا  تبحاصم  نسح 

(838) .تسا هدوب  وا  هنامیرک  راتفر  نیمه  تهج  هب  دندرک  يوریپ  ار  وا  هک  یناسک  يرآ ، تفگ : یمذ  صخش 

نز قوقح  مالسا و 

نز قوقح  مالسا و 

طیرفت طارفا و  زا  يرـشب ، يرکف  ياهدروآ  هر  رگید  نوچ  تسا ؛ هدـش  هئارا  نوگاـنوگ  بتاـکم  يوس  زا  نز  هراـبرد  هک  یتاـیرظن 
لاح نیع  رد  اه ، هنیمز  نیا  رد  نادنمشیدنا  یملع  ياه  شالت  عومجم  .تسین  نوریب 
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هدرتـسگ و يرگن  فرژ  روخرد  عوضوم  نیا  ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  رود  يراـگنا  مک  اـی  يور  هداـیز  زا  هتفاـی ، هار  یقیاـقح  هب  هک 
.تسا هنایوج  تقیقح 

یـسررب تخانـش و  هتـسیاش  ناسنا  هک  تسا  يرگن  فرژ  یـسررب و  لباق  هیاپ  نادب  یناسنا  هعماج  زا  يا  هندب  ناونع  هب  نز  عوضوم 
.دـیآ یم  رامـش  هب  ناسنا  تایح  لیلحت  یـسنج ، یفنـص و  ياه  یگژیو  ياهنم  نز  تاـیح  داـعبا  یـسررب  لـیلحت و  هنوگ  ره  .تسا 

مالـسا هاگدـید  زا  نز  قوقح  هلأسم  هب  دراد  اج  اذـل  .تسوا  تمارک  ناسنا و  تخانـش  تقیقح  رد  وا  ماـقم  تلزنم و  نز و  تخاـنش 
.میزادرپب طیرفت  طارفا و  نودب 

راتفگشیپ

: مینک یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  ثحب  هب  دورو  زا  لبق 

رب دـحاو و  یماظن  یگمه  تسا ، تابکرم  طئاسب و  تایتوکلم و  تایدام و  تادرجم و  ترثک و  زا  نآ  رد  هچنآ  اـب  ملاـع  ماـظن   - 1
يرگید هب  ناقتا  لامک  اـب  نآ  زا  یئزج  ره  هک  تسا ، میظع  ییاـنب  عیدـب و  يزرط  نیتم و  يا  هدـعاق  رب  ینبم  یهلا و  دـیحوت  ساـسا 

.تسا طبترم 

نقتم ار  زیچ  همه  هک  تسا  يدنوادخ  شنیرفآ  عنُص و  نیا  ( » 839 (؛} یَش ٍء َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .هدیرفآ

دادعتـسا تیلباق و  عورـش  تقلخ و  يادتبا  زا  هکلب  درکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دیرفآ ، ار  ناسنا  هک  نآ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ   - 2
.تسا هدومن  وا  یلعف  تداعس  لامک و  هب  توعد  ار  ناسنا  شیاه  همانرب  تاروتسد و  اب  هدرک و  یهارمه  ار  وا  شتقلخ  تیاهن  ات 

هک نامه  درک و  مّظنم  دـیرفآ و  هک  ییادـخ  نامه  ( » 840 (؛  يدَهَف َرَّدَـق  يِذَّلاَو  يَّوَسَف *  َقَلَخ  يِذَّلا  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دومن تیاده  درک و  يریگ  هزادنا 

بحاص چیه  ّقح  لاعتم  دنوادخ   - 3
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َّنِإ دـیامرف { : یم  تسا و  هدومن  توعد  لدـع  هب  ار  مدرم  اریز  تسا ؛ هدرک  اـطع  لـماک  روط  هب  ار  نآ  هکلب  هدومنن ، بلـس  ار  یقح 
« .دهد یم  نامرف  لدع  هب  دنوادخ  ( » 841 (؛  ِلْدَْعلِاب ُُرمْأی  َهَّللا 

یمن متـس  دوخ ]  ] ناگدنب هب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  و  ( » 842 (؛} ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َسَیل  َهَّللا  َّنَأَو  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دنک

.دوش هداد  طیرفت  طارفا و  نودب  شّقح  یّقح  بحاص  ره  هب  هک  تسا  نآ  لدع 

فیلکت شا ، ییاناوت  هزادـنا  هب  زج  ار ، سک  چـیه  دـنوادخ  ( » 843 (؛} اهَعْـسُو َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ِلَکی  ُفّ ال  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دنک یمن 

...و باجح  فشک  نادرم ، نایم  رد  زورب  داهج ، يراد ، تموکح  تواضق ، نوچمه  روما ؛ زا  یخرب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رگا  اذـل 
؛ تسا لمکا  ّمتا و  وحن  هب  نانآ  قح  ياطعا  تقیقح  رد  هکلب  دیآ ، یمن  رامش  هب  نانآ  قوقح  بلـس  روما ، نیا  هدش ، عونمم  نانز  زا 

.دنرادن تیخنس  بسانت و  روما  نیا  اب  هک  هدیرفآ  يا  هزیرغ  هلکاش و  اب  ار  نانز  لاعتم  دنوادخ  اریز 

يرکف یقلُخ ، یقلَخ و  یحور ، یمـسج و  ینطاب ، يرهاظ و  لیبق  زا  یفلتخم ؛ تاهج  رد  درم  نز و  هک  دسر  یم  رظن  هب  یهیدـب   - 4
.دورب شیپ  نآ  ساسا  رب  هعماج  ماظن  ات  دنشاب  هتشاد  قرف  مه  اب  یفطاع  و 

، تسام دزن  اهنت  زیچ ، همه  نیازخ  و  ( » 844 (؛  ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  امَو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  َّالِإ  یَش ٍء  ْنِم  ْنِإَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .مینک یمن  لزان  ار  نآ  نیعم  هزادنا  هب  زج  ام  یلو 

، دور یم  شیپ  هب  هعماج  اه  نآ  دوجو  اب  هدوب و  هعماج  رد  دـیفم  يوضع  هک  مینک  هظحـالم  تهج  نآ  زا  ار  درم  نز و  هاـگ  ره   - 5
یلو .دسر  یم  رظن  هب  يرورض  ناشدوجو  ود  ره  هک  میرب  یم  یپ 
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رّکفت و هعـس  تینالقع و  هینب و  تهج  زا  درم  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میرگنب  اـه  نآ  هب  يدادادـخ  یعیبط  بهاوم  ظاـحل  هب  هاـگ  ره 
.تسا رت  يوق  نز  زا  ریبدت 

نابهگن تسرپرـس و  نادرم ، ( » 845 (؛  ٍضَْعب یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِنلا  ِءاسّ یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاـجِّرلا  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسا هداد  رارق  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  عامتجا  ماظن  رظن  زا   ] دنوادخ هک  ییاه  يرترب  رطاخ  هب  دننانز ،

شود رب  هک  یفیاظو  دننامه  نانز ، يارب  و  ( » 846 (؛} ٌهَجَرَد َّنِهیَلَع  ِلاجِّرِللَو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهلَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دنراد يرترب  نانآ  رب  نادرم  و  هدش ، هداد  رارق  يا  هتسیاش  قوقح  تساه ، نآ 

هدوب و زاب  ود  ره  يارب  هار  مینک ، هظحالم  هَّللا  یلا  ریـس  اقل و  دـنوادخ و  يوس  هب  كولـس  ظاحل  هب  ار  ود  نآ  زا  مادـک  ره  رگا  یلو 
رد هدروآ و  مه  ياـپمه  ار  نز  درم و  يونعم  روما  رد  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنوش  لـیان  یهلا  ياـقل  هب  دـنناوت  یم  ود  ره 

.دناد یم  ناسکی  راگدرورپ  ياقل  تفرعم و  هب  ندیسر 

ندـب زا  هک  دـسر  یم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  هب  یماـگنه  نآ  ناـسنا  .تسا  وا  حور  هـب  ناـسنا  تیناـسنا  تـقیقح و  تلاـصا و   - 6
يدام و لغاشم  یخرب  زا  ار  نز  مالسا  رگا  اذل  .دریگ  هرهب  نآ  زا  دوخ  يونعم  یحور و  لماکت  هار  رد  هتـسج و  هرهب  دوخ  يرـصنع 

.دناد یم  روما  نیا  رد  ندرکن  تلاخد  رد  ار  وا  لامک  هکلب  تسین ، لماکت  هب  وا  ندیسرن  يانعم  هب  نیا  هتشاد ، رذحرب  یعامتجا 

تعیبط ناهج  تیجوز  نوناق 

نیا زا  یکی  هک  تسا  رادروخرب  يدـنم  لوصا  يدـنم و  نوناق  تیلع و  زا  شتقلخ  يایاوز  داعبا و  لحارم و  یمامت  رد  ناـکما  ملاـع 
تیجوز لصا  لوصا ،

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

کی زیچ  ره  زا  و  ( » 847 (؛  َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِنیَجْوَز  انْقَلَخ  یَـش ٍء    ّ ِلُک ْنِمَو  دیامرف { : یم  ماع  هدعاق  کی  ناونع  هب  لاعتم  دـنوادخ 
« .دیوش رّکذتم  دیاش  میدیرفآ ، تفج 

ناسنا تقلخ  رد  تیجوز 

ًارِیثَک ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثبَو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهیَأ  ای  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
ار وا  رسمه  و  دیرفآ ، ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه  هک  یسک  نامه  .دیزیهرپب  ناتراگدرورپ   [ تفلاخم  ] زا مدرم ! يا  ( » 848 (؛} ...ًءاِسنَو

«. ...درک قلخ  وا  سنج  زا   [ زین ]

نییاپ و هدند  زا  ار  اّوح  دنوادخ  دنیوگ : یم  یخرب  هک  دش  لاؤس  اّوح  شنیرفآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز 
هک درادنپ  یم  دـیوگ  یم  نینچ  هک  سک  نآ  .تبـسن  نیا  زا  تسا  رترب  هزنم و  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیرفآ  مدآ  پچ 

؟ دنیوگ یم  هچ  ...دننک  یم  زاب  ناریگ  هدرخ  رب  ار  هار  نانیا  .دنیرفایب  شا  هدند  ریغ  زا  يرـسمه  مدآ  يارب  تشادن  تردـق  دـنوادخ 
هدجـس ار  وا  ات  داد  روتـسد  هکئالم  هب  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدآ  هک  هاگ  نآ  گرزب  دـنوادخ  .دـنک  يرواد  نانآ  ام و  نایم  دـنوادخ 

.دـمآ دوخ  هب  وا  تکرح  زا  مدآ  دـمآ ، تکرح  هب  یتقو  ...دـیرفایب  دـیدج  یقولخم  سپـس  .تخاس  هریچ  ار  وا  قیمع  یباوخ  دـننک ،
قولخم نیا  ادنوادخ ! تفگ : ماگنه  نیا  رد  مدآ  ...تسا  نز  هک  نآ  زج  تسوا ، دوخ  دننامه  تسابیز و  دـید  تسیرگن  نادـب  نوچ 

(849 «.) ...تسا اّوح  نم  هدنب  نیا  دومرف : دنوادخ  منک ؟ یم  سنا  ساسحا  نینچ  وا  هب  نم  هک  تسیک  ابیز 

مدآ هدند  زا  اّوح  هک  دننآرب  تنـس  لها  نارّـسفم  ناخّروم و  روهـشم  : » دیوگ یم  تیاور  نیا  لقن  زا  دـعب  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
نیا یلو  دراد ، تلالد  زین  ثیداحا  زا  یخرب  انعم  نیا  هب  هدش و  هدیرفآ 
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(850 «.) دنک یم  در  ار  عوضوم  نیا  رگید ، ثیداحا  ثیدح و 

هک نیا  یکی  تسا : لامتحا  ود  اهَجْوَز } اـْهنِم  َقَلَخَو  هلمج {  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  زا  هاـگ  نآ 
هدیرفآ مدآ  رهوگ  سنج و  زا  اّوح  هک  تسا  نآ  دارم  هک  نیا  رگید  .تسا  هدش  هدیرفآ  مدآ  پچ  هدند  زا  اّوح  هک  تسا  نآ  دوصقم 

سنج زا  امـش  يارب  دـنوادخ  « ؛} ًاجاوْزَأ ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللاَو  دـیامرف { : یم  رگید  يا  هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ؛ تسا هدـش 
يربمایپ امـش  يوس  هب  « ؛  ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  تسا { : هدومرف  هک  روط  نامه  و  .تسا » هداد  رارق  ار  ینارـسمه  ناتدوخ 

« .دمآ ناتدوخ  زا 

ناسنا تیلعف  رد  تیسنج  ریثأت  مدع 

نآ تروص  ار  زیچ  ره  تیئیـش  نوچ  و  تروص ، هب  هن  ددرگ  یمرب  هداـم  هب  تثونا ، تروکذ و  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  یلقع  بتک  رد 
.تسین لیخد  اه  نآ  تیئیش  تیلعف و  رد  ایشا ، ندوب  ّثنؤم  رّکذم و  سپ  دهد  یم  لیکشت  لکش 

رد ود  نیا  ینعی  .نآ  تروص  نوؤش  زا  هن  تسا ، یـش ء  هداـم  نوؤش  زا  ندوـب  ثنؤـم  رکذـم و  دـنیوگ : یم  تمکح  لـها  ناـگرزب 
یم دـننک  یم  رکذ  ار  هدام  سنج و  نیب  قرف  هک  اجنآ  اذـل  .دراد  شقن  هدام  شخب  رد  اهنت  تسا و  ریثأت  یب  تیلعف  تروص و  شخب 

تفص ود  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لیلد  .تسا و  ثنؤم  یـضعب  رکذم و  فانـصا  نآ  زا  یـضعب  هک  دراد  یفانـصا  هدام  دنیوگ :
.دراد دوجو  زین  ناهایگ  رد  یتح  ناویح و  رد  هکلب  هتشادن  ناسنا  هب  صاصتخا 

يدنمناوت عیزوت 

يا هنوگ  هب  جوز  ود  نایم  ار  یگدنز  ياه  تیلوؤسم  داد ، رارق  ناسنا  تقلخ  رد  ار  تیجوز  أدبم  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  نامز  نآ  زا 
ره نیاربانب ، .دیـشخب  وا  زا  هدش  هتـساوخ  هفیظو  اب  بسانتم  ياه  شیارگ  اه و  ییاناوت  کی  ره  هب  نآ  عبت  هب  و  درک ، میـسقت  هنالداع 

.تسا رتاناوت  يرگید  زا  شفیاظو  ماجنا  هب  تبسن  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاه  شیارگ  بهاوم و  هطساو  هب  درم  نز و  زا  کی 
نآ ماجنا  تیحالص  یگتـسیاش و  هک  هچنآ  زج  يزیچ  ناسنا  زا  ناحبـس  دنوادخ  هک  دوش  یم  رهاظ  اجنیا  رد  رگید  راب  یهلا  تلادع 

.دنک یمن  بلط  هتشاد  ار 

شا ییاناوت  عسو و  هزادـنا  هب  زج  ار  یـسفن  چـیه  دـنوادخ  ( » 851 (؛} اهَعْـسُو َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ِلَکی  ُفّ ال  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسا هتخاسن  فّلکم 

لمع دوخ  صاخ  فیاظو  هب  ود  ره  درم  نز و  هاگ  ره  ساسا  نیا  رب 
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هار رد  هدرک و  کمک  هعماج  ماظن  هب  دـناوت  یم  هک  میباـی ، یم  تسد  تسا  ود  نآ  درکلمع  زا  لـصاح  هک  یمیظع  يورین  هب  دـننک 
.دنک لمع  نآ  تداعس 

فیاظو میسقت 

لّمحت زین  .تسا و  هدرک  تیانع  محر  وا  هب  روظنم  نیمه  هب  اذـل  و  تسا ، هدرک  اـطع  ار  وا  تیبرت  دـنزرف و  نداز  رما  نز  هب  دـنوادخ 
هب لاح  نیع  رد  .تسا و  هداد  وا  هب  ار  كدوک  تفاظن  هیذـغت و  تیبرت ، رب  ییابیکـش  نآ  زا  سپ  و  لمح ، عضو  يرادراب و  ياهدرد 

نیا ماـجنا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هدرک  اـطع  ار  كدوک  اـب  يراـگزاس  ارادـم و  یناـبرهم و  يارب  يرایـسب  هفطاـع  وا 
.دنک یمن  یگتسخ  ساسحا  يدوز  هب  فیاظو ،

هب .دـننک  یم  یگدـنز  ناشردام  هیاس  رد  ناکدوک  نآ  رد  هک  هدرک  يا  هداوناخ  زا  تیامح  هب  فّلکم  ار  وا  دـنوادخ  درم ، دروم  رد 
تحلصم دناوت  یم  دوخ  یـشیدنارود  اب  درم  هک  ارچ  تسا ، هدومن  اطع  درم  هب  ار  يرتشیب  ياه  ییاناوت  لقع و  دنوادخ  لیلد ، نیمه 

.دنک تیامح  ار  هداوناخ  نایک  شتریغ ، ینالضع و  تردق  اب  دجنسب و  ار  هداوناخ 

لقع تقیقح 

زا زیهرپ  تعفنم و  هب  یبای  تسد  تهج  رد  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ِتخانـش  تفرعم و  لـقع ، : » دـنا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  لـقع  اـملع 
.تسا ررض 

.دـنک راتفر  دزاسن ، جراخ  دـنوادخ  تعاطا  زا  ار  وا  هک  یتحلـصم  تمکح و  قبط  رب  ات  دراد  یم  نآ  رب  ار  شبحاص  لقع ، نیارباـنب ،
«. دراد یم  زاب  تشز  لامعا  ماجنا  سفن و  ياوه  يوریپ  زا  ار  ناسنا  زین  لقع  هک  نانچ 

درم نز و  نیب  كارتشا  دراوم 

درم نز و  نیب  كارتشا  دراوم 

، دنراد رارق  يواسم  طخ  کی  رد  هدوب و  كرتشم  رگیدـکی  اب  یفلتخم  روما  رد  درم  نز و  هک  میرب  یم  یپ  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  روما  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دهد  یم  لیکشت  ار  ود  نآ  هرهوج  هک  يروما 

نز درم و  باستکا   - 1

.دنناسکی درم  نز و  تاریخ  باستکا  رد 

یم تسد  هب  هچنآ  زا  یبیصن  نادرم  ( » 852 (؛  َْنبَسَتْکا اَّمِم  ٌبیِصَن  ِنِللَو  ِءاسّ اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
[.« ددرگ لامیاپ  کی  چیه  قوقح  دیابن  و   ] یبیصن زین  نانز  و  دنراد ، دنروآ 

تاقولخم زا  يرایسب  رب  ناسنا  يرترب  تمارک و   - 2
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.دراد يرترب  تاقولخم  ریاس  رب  درم ، ای  دشاب  نز  هچ  ناسنا 

انْقَلَخ ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَفَو  ِتابیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
زا و  میدرک ، لمح  راوهار ] ياه  بکرم  رب  ، ] ایرد یکـشخ و  رد  ار  اـه  نآ  و  میتشاد ، یمارگ  ار  ناـگدازیمدآ  اـم  ( » 853 (؛} ًالیِضْفَت

« .میدیشخب يرترب  میا ، هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایسب  رب  ار  اه  نآ  و  میداد ، يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياه  يزور  عاونا 

حور ندیمد   - 3

.تسا هدش  هدیمد  دنوادخ  بناج  زا  ود  ره  نز  درم و  حور 

وا لسن  سپس  ( »... 854 (؛} ...ِهِحوُر ْنِم  ِهِیف  َخَفَنَو  ُهاّوَس  َُّمث  ٍنیِهَم *  ٍءام  ْنِم  ٍَهلالُس  ْنِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث  دیامرف ... { : یم  لاعتم  دنوادخ 
«. ...دیمد يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاس و  نوزوم  ار  وا  مادنا   ] سپس .دیرفآ  ردق  یب  زیچان و  بآ  زا  يا  هراصع  زا  ار 

ناسنا تقلخ  رب  کیربت   - 4

: دیامرف یم  هک  اجنآ  .تسا  هتفگ  کیربت  ود  ره  درم  نز و  تقلخ  رب  دنوادخ 

ُنَـسْحَأ ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َهَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَـنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَـنْقَلَخ  َُّمث  } 
هدـش و هدـیوج  تشوگ  هیبـش  يزیچ   ] هغـضم تروص  هب  ار  هقلع  هتـسب و  نوخ   ] هقلع تروـص  هب  ار  هفطن  سپـس  ( » 855 (؛  َنیِِقلاْخلا

سپ میداد ، يا  هزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  .میدـناشوپ  تشوگ  اه  ناوختـسا  رب  .میدروآرد و  ییاه  ناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم 
« .تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  رب  نیرفآ 

يراکزیهرپ اوقت و   - 5

.دننک قیرط  یط  دنناوت  یم  ناسکی  روط  هب  درم  نز و  يراکزیهرپ  اوقت و  رد 

ِهَّللا َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساـّنلا  اَـهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ات میداد  رارق  اـه  هلیبق  اـه و  هریت  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ! يا  ( » 856 (؛} ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاـْقتَأ 

« .تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  .تسامش  نیرتاوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین  زایتما  كالم  اه  نیا   ] دیسانشب ار  رگیدکی 

ناسنا لمع  ندشن  عیاض   - 6

.درک دهاوخن  عیاض  ار  درم  نز و  زا  مادک  چیه  لمع  دنوادخ 

دشاب نز  امش ، زا  ار  يا  هدننک  لمع  چیه  لمع  دنوادخ ]  ] نم ( »... 857 (؛}..  یْثنُأ ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  ّیِنَأ ال  } ... 
«. ...درک مهاوخن  عیاض  درم ، ای 

یهلا شاداپ  ترفغم و  هب  ندیسر   - 7
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.دنناسکی درم  نز و  یهلا  شاداپ  ترفغم و  هب  ندیسر  رد 

ِتاـقِداّصلاَو َنِیقِداّـصلاَو  ِتاـِتناْقلاَو  َنِیِتناـْقلاَو  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْـملاَو  ِتاِملـْـسُْملاَو  َنیِِملـْـسُْملا  َّنِإ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ِتاِظفاْحلاَو ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاْحلاَو  ِتاِمئاّصلاَو  َنیِِمئاّصلاَو  ِتاقِّدَصَتُْملاَو  َنِیقِّدَصَتُْملاَو  ِتاعِشاْخلاَو  َنیِعِـشاْخلاَو  ِتاِرباّصلاَو  َنیِِرباّصلاَو 

اب نادرم  ناملـسم ، ناـنز  ناملـسم و  نادرم  نیقی ، هب  ( » 858 (؛} ًامیِظَع ًارْجَأَو  ًهَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  ِتارِکاّذـلاَو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاّذـلاَو 
ابیکـش و رباص و  نادرم  وگتـسار ، نانز  وگتـسار و  نادرم  ادـخ ، نامرف  عیطم  نانز  ادـخ و  نامرف  عیطم  نادرم  نامیااب ، نانز  نامیا و 
، راد هزور  نانز  راد و  هزور  نادرم  هدننک ، قافنا  نانز  هدننک و  قافنا  نادرم  عوشخ ، اب  نانز  عوشخ و  اب  نادرم  ابیکـش ، رباص و  نانز 

همه يارب  دنوادخ  دنتسه ، ادخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینانز  دنتـسه و  ادخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینادرم  و  نمادکاپ ، نانز  نمادکاپ و  نادرم 
« .تسا هتخاس  مهارف  میظع  یشاداپ  ترفغم و  نانآ 

و ( » 859 (؛} ًاریِقَن َنوُمَلْظی  الَو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاـِحلاّصلا  َنِم  ْلَـمْعی  ْنَمَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
یناسک نانچ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دـشاب  درم  هاوخ  دـهد ، یم  ماجنا  ار  حـلاص  لاـمعا  زا  يزیچ  هک  یـسک 

« .دش دهاوخن  اه  نآ  هب  یمتس  نیرتمک  دنوش و  یم  تشهب  لخاد 

؛  َنُولَمْعی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنیِزْجََنلَو  ًهَبیَط  ًهایَح  ُهَّنییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  دـیامرف { : یم  زین  و 
وکین راک  هک  نز  درم و  ود  ره  ( » 860)
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میهاوخ ازج  نانآ  هب  ناشرادرک  زا  رتهب  یـشاداپ  هداد و  اه  نآ  هب  يا  هزیکاپ  شوخ و  یگدنز  دنـشاب  هدروآ  نامیا  رگا  دنهد ، ماجنا 
« .داد

تیاده هکلم   - 8

نز هکلب  درادن  درم  هب  صاصتخا  هدش ، هدراذگ  تعیدو  هب  ناسنا  تشرس  رد  هک  تیاده  هکلم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
: دریگ یم  رب  رد  زین  ار 

و  ] دـشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  اـم  ( » 861 (؛} ًاروُفَک اّمِإَو  ًارِکاش  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهانیَدَه  ّانِإ  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .ساپسان ای  ددرگ ] اریذپ 

هدـیرفآ و  ] ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  ناج  هب  مسق  و  ( » 862 (؛} اهاْوقَتَو اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس *  امَو  ٍسْفَنَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  ریخ ] ّرش و   ] اوقت روجف و  سپس  .هتخاس  مظنم 

مّلعت يارب  تیلها   - 9

.دنراد تیلها  ملع  يریگارف  يارب  ود  ره  درم  نز و 

.دومرف میلعت  ار  نآرق  نامحر ، دنوادخ  ( » 863 (؛  َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا *  َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا *  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .تخومآ ار  نایب  وا  هب  .دیرفآ  ار  ناسنا 

همه زا   ] تراـگدرورپ هک  ناوخب  ( » 864 (؛  ْمَْـلعی َْملاـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب *  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا *  َکُّبَرَو  ْأَْرقا  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .داد دای  تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  .دومن و  میلعت  ملق  هلیسو  هب  هک  یسک  نامه  .تسا  رتراوگرزب 

یهلا تناما  شریذپ   - 10

.دنراد ار  یهلا  تناما  لّمحت  يارب  تیلها  هک  دنکیرش  رگیدکی  اب  تهج  نیا  رد  درم  نز و 

اَهَلَمَحَو اـْهنِم  َنْقَفـْـشَأَو  اـهَْنلِمْحی  ْنَأ  َنَیبَأَـف  ِلاـبِْجلاَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاواـمَّسلا  یَلَع  َهَناـمَْألا  اَنـْـضَرَع  اـّنِإ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
نآ لمح  زا  اه  نآ  میتشاد ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  یهلا  تیالو  فیلکت ، دـهعت ،  ] تناـما اـم  ( » 865 (؛} ...ُناْسنِْإلا

«. ...دیشک شود  رب  ار  نآ  ناسنا  اّما  دندیساره ، نآ  زا  و  دنتفاتربرس ،

درم نز و  نیب  فالتخا  دراوم 

درم نز و  نیب  فالتخا  دراوم 

: دراد دوجو  توافت  فالتخا و  اه  هصرع  حوطس و  يرس  کی  رد  درم  نز و  نیب 
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ررض عفن و  رش و  ریخ و  صیخشت   - 1

حطس قیقد ، یعرف و  روما  رد  یلو  دراد ، دوجو  يواسم  روط  هب  اه  ناسنا  نایم  رد  هک  تسا  یـساسا  روما  هلمج  زا  صیخـشت  تردق 
.تسا توافتم  يرگید  اب  یناسنا  ره  زییمت  صیخشت و 

نیا اذل  دراد ، يرترب  نانز  عون  تیـصخش  رـصنع و  رب  یکدنا  دـنراد  شود  رب  هک  یفیاظو  تهج  هب  نادرم  عون  تیـصخش  رـصنع و 
.دنبای يرترب  نادرم  زا  یخرب  رب  نانز  زا  یخرب  هک  دوش  یمن  نآ  زا  عنام  هلأسم 

لقع تردق  زا  رتهب  هدافتسا   - 2

مکحم شلقع  قیرط  زا  هک  نآ  یب  دور ، یم  شیپ  تعرـس  هب  دوخ  ياهاوه  تالیامت و  یپ  رد  تسا  یفطاع  ًاـترطف  هک  اـجنآ  زا  نز 
زا شیب  تاوهـش  فرط  هب  وا  بلق  ببـس  نیمه  هب  .دجنـسب  تمکح  يوزارت  اب  هدرک و  هضرع  عرـش  کحم  رب  ار  نآ  هدرک و  يراک 

.دراد شیارگ  لقع  يادن  ربارب  رد  میلست 

نیرت کچوک  اب  نانز  .دنتوافتم  نانز  اب  دنزاس  یم  ار  نآ  هک  يداینب  دروم  رد  تبالـص  یـشیدنارود و  هطـساو  هب  نادرم  لباقم ، رد 
ار دوخ  لقع  هک  نیا  ياج  هب  و  دور ، یم  نیب  زا  ناش  هدارا  مزع و  یتخس ، تنحم و  نیرت  مک  اب  هدش و  ّرثأتم  تعرس  هب  یناهگان  رما 
هک تسا  تهج  نیدب  .دننک  یم  هلان  هآ و  هیرگ و  هب  عورـش  دنبای ، ییاهر  دـنا  هدـش  راتفرگ  نآ  رد  هک  ییانگنت  زا  ات  دـنریگ  راک  هب 

(866) .تسا هداد  رارق  درم  کی  تداهش  لداعم  ار  نز  ود  تداهش  میکح  عراش 

تواکذ لقع و  عون   - 3

زا یلو  دـنربارب  رگیدـکی  اب  یمومع  تواکذ  ظاحل  زا  نز  درم و  سنج  هک  یلاح  رد  دـیدج  یـسانش  ناور  ملع  تاقیقحت  ساسا  رب 
.تسا نز  درم و  نیب  یساسا  یتوافت  دُعب ، نیا 

یبلاطم هدننک  ظفح  شخب  زا  روآون  شخب  .تسا  روآون  زین  یمسق  هدننک و  ظفح  یمسق  تسا : مسق  ود  رب  لقع  دنیوگ : یم  یخرب 
لقع تعیبط  هک  یلاح  رد  تسا  هدـننک  ظفح  ياوق  هب  يرتشیب  لـیامت  نز  لـقع  تعیبط  رد  .دـنک  عادـبا  يروآون و  اـت  دریگ  یم  ار 

رد دـنراد  اه  هتـسناد  ظفح  يارب  يرتشیب  تردـق  نانز  شوه ، تواکذ و  دـعب  زا.تسا  رت  کـیدزن  عادـبا  يروآون و  ياوق  هب  نادرم 
.دنراد يرترب  نانز  رب  عارتخا  عادبا و  هنیمز  رد  رّکفت ، تردق  هطساو  هب  نادرم  هک  یلاح 

وا ندش  نیزم  رد  درم  روآون  تعیبط 
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یقیبـطت يرظن و  ياـه  شناد  فـشک  هار  رد  وا  تکرح  یگدـنز و  رد  دـیدج  ياـه  تمکح  زا  يریگ  هرهب  قـالخا و  دـیاقع و  هـب 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  .نانز  فالخ  رب  دهد ؛ دوخ  هب  تبـسن  مدرم  هاگدـید  ترهـش و  هب  یتیمها  هک  نآ  نودـب  دوش ، یم  یّلجتم 

«. نانز هن  تسا  نادرم  هتخاس  نّدمت ، : » هدش هتفگ 

لقع یگتخپ  لوحت و   - 4

.دبای همادا  یعیسو  حطس  ات  وا  تیلاعف  ات  دوش  بجوم  هک  تسا  تهج  نیدب  دسر  یم  غولب  دشر و  ّدح  هب  رترید  رگا  درم 

هفطاع رب  لقع  حیجرت   - 5

شا هفطاع  هب  تبسن  ار  لقع  درم  رد  ناحبس  دنوادخ  یلو  تسا ، هتفای  بیکرت  هفطاع  لقع و  زا  شا ، یحور  راتخاس  تهج  هب  ناسنا 
رد مادـک  ره  هک  تسا  یـشقن  اب  يراگزاس  تهج  هب  نیا  و  تسا ، هدیـشخب  ینوزف  شلقع  هب  تبـسن  ار  نز  هفطاع  هداد و  رارق  رتشیب 

.تسا يرورض  رگیدکی  هب  نانآ  شیارگ  تفلا و  سنا و  يارب  فالتخا  نیا  .دنراد و  یگدنز 

ياه هماـنرب  ریثأـت  تحت  نارـسپ  زا  رتدوز  دـنراد  هک  یکاـپ  فطاوع  قیقر و  ساـسحا  مکح  هب  نارتخد  : » دـنیوگ یم  ناسانـش  ناور 
يرداـم و ببـس  هـب  ًاـصوصخم  سبد » سیروـم   » هـتفگ هـب  .دـنیآ  یم  هار  هـب  نارــسپ  زا  رتدوز  یلیخ  دـنریگ و  یم  رارق  یحالــصا 

(867 «.) تسا توافتم  ناوج  نارسپ  تیبرت  اب  یکدنا  هک  دنراد ، یتیبرت  دوخ  هدنیآ  یگداوناخ 

تالاح زا  يرایـسب  نوناـک  ار  ناـنز  رد  دـُعب  نیا  ناسانـش ، ناور  ور  نیا  زا  .دراد  يا  هژیو  شقن  نز  فطاوع  دـشر  رد  يرداـم  دـُعب 
.تسا ریذپان  ییادج  نز  یتسه  نایک و  زا  هک  دنناد  یم  یفطاع  یناور و 

یحور لئاسم   - 6

هبنج و  ارگ » لمع   » درم هیحور  هک  هداد  ناشن  تاقیقحت  .دنک  یم  نایب  يراکشآ  توافت  نز  درم و  تایحور  نایم  یسانش  ناور  ملع 
.تسا ریذپ  ریثأت  هتشاد و  یلاعفنا »  » هبنج نز  هیحور  هک  یلاح  رد  دراد ، لاّعف 

هیاس رد  یگدنز  هب  ار  نز  لیامت  هک  نانچ  دـنک ، یم  هیجوت  ار  نارگید  هب  تبـسن  یبلط  يرترب  زواجت و  هب  درم  شیارگ  بلطم ، نیا 
.دیامن یم  نییبت  دشاب ، شتداعس  تیامح و  هدننک  نیمأت  هک  يدرم 

ینابرهم يزوسلد و   - 7

ربص و هطـساو  هب  نز  هک  ناـنچمه  .تسا  زیاـمتم  درم  زا  يریذـپ  ریثأـت  تدـش  ندوب و  ساّـسح  یناـبرهم و  تفوطع و  تهج  هب  نز 
هب زاین  كدوک  تیبرت  اریز  تسا ؛ بسانتم  یگدـنز  رد  نز  هفیظو  اب  یگژیو  نیا  .تسا  تواـفتم  درم  اـب  لّـمحت  تردـق  يراـبدرب و 

.دراد زاین  لّمحت  يرابدرب و  ربص و  هب  هک  نانچمه  دراد ؛ تمحر  تفوطع و  ینابرهم ، يزوسلد ،

تسا ییاه  یگژیو  اه  نیا  .دوش  یم  هتسجرب  شتمواقم  يراد و  نتشیوخ  تعاجش و  هدارا ، مزع و  یـشیدنارود ، هطـساو  هب  زین  درم 
نآ زا  تیامح  هداوناخ و  ياهزاین  نیمأت  نامه  هفیظو  نیا  و  دـنک ، یم  باـجیا  شیارب  هدـش  لوکوم  وا  هب  هک  يا  هفیظو  تعیبط  هک 
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.تسا ندوب  تیبرت  رادتسود  ییابیز و  یگزیکاپ ، زین  نز  هفیظو  .تسا و 

یبلط ترهش  رهاظ و  هب  هجوت   - 8

يدوجو لصا  رهوج و  هب  درم  هک  یلاح  رد  .دـسرب  مه  ـالاب  یملع  تاـماقم  هب  هچرگ  دراد ، هّجوت  رهاوظ  ظـفح  هب  درم  زا  رتشیب  نز 
.دنک بلج  دوخ  هب  ار  درم  هجوت  دناوتب  نز  ات  هداد  رارق  نز  رد  ار  یگژیو  نیا  ناحبس  دنوادخ  .دزرو  یم  مامتها  هجوت و  شیوخ 

زار ياشفا   - 9

أـشنم نیا  دنرادن و  ییابا  نارگید  دروم  رد  نتفگ  نخـس  زا  و  دنیوگ ، یم  نخـس  هتـسویپ  و  دننک ، یمن  ظفح  ار  ناشنابز  نانز  رتشیب 
درم فالخ  هب  تسین  رس  ظفح  هب  رداق  نز  اذل  .دشیدنا و  یمن  اه  فرح  نیا  تبقاع  هب  هنیمز  نیا  رد  و  دراد ، نانآ  ندوب  یفطاع  رد 

.تسا رادزار  هک 

بیاصم لّمحت   - 10

.دوش یم  رثأتم  رتدوز  درم  زا  دنک و  لّمحت  دناوت  یمن  ار  تایانج  تالکشم و  بیاصم و  اذل  تسا  یفطاع  هک  اجنآ  زا  نز 

تایفرع هب  مازتلا   - 11

.دراد یمرب  نآ  زا  تسد  درم  زا  رترید  و  تسا ، رتشیب  شا  هداوناخ  لحم و  رد  جیار  فرع  هب  شمازتلا  نیدت و  نز 

ندز تنوشخ  هب  تسد   - 12

هب زا  تسا و  حلص  ددصرد  ًابلاغ  وا  هک  نز ، فالخ  رب  دنز ، یم  تنوشخ  ماقتنا و  هضراعم و  هزرابم و  هب  تسد  نز  زا  رت  عیرـس  درم 
.تسا رتمک  نادرم  زا  نانز  رد  یشکدوخ  هک  تسا  تهج  نیدب  .دراد و  فوخ  شنانمشد  نیرتدیدش  اب  یتح  روز  يریگراک 

هیرگ هلیح   - 13

نادرم هک  یلاح  رد  دوش  یم  لسوتم  هیرگ  هب  دنیب  یم  فیعض  ار  دوخ  هک  یماگنه  شتالکشم  اب  ههجاوم  تهج  هب  عقاوم  رتشیب  نز 
.دنتسین نینچ  نیا 

نانز هب  تبسن  دیکا  شرافس 

نانز هب  تبسن  دیکا  شرافس 

نوناق ّدـح  زا  رتالاب  هک  تسا ، هدـش  نانز  هب  تبـسن  يا  هدرتسگ  تاشرافـس  هک  میبای  یمرد  یمالـسا  میلاعت  هعومجم  هب  یـشرگن  اب 
.تسا

نارتخد زا  ادتبا   - 1
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هک نآ  ( » 868 (؛» ...ثانإلاب أدیبل  ...هلایع و  یلا  اهلمحف  هفحت  يرتشاف  قوسلا  لخد  نم  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .دنک زاغآ  نارتخد  زا  میسقت  رد  دربب  هناخ  هب  درخب و  یناغمرا  دورب و  رازاب 

یم رگا  دینک و  راتفر  تاواسم  هب  نادنزرف  اب  « ؛» ءاسنلا تلّـضفل  ًالّـضفم  تنک  ولف  هیطعلا ، یف  مکدالوا  نیب  اوواس  : » دیامرف یم  زین  و 
« .شخبب رتشیب  نانز  هب  یشخبب  نوزفا  یسک  هب  یهاوخ 

نارتخد رب  رتشیب  ینابرهم   - 2

یلع هنم  ّقرا  ثانالا  یلع  یلاعت  كراـبت و  هَّللا  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
« .تسا نارسپ  زا  رت  نابرهم  نارتخد  هب  لاعتم  دنوادخ  ( » 869 (؛» روکذلا

ردپ رب  ردام  قح  میدقت   - 3

؛» امهعطقاف کتدلا  کتعد و  نا  و  امهعطقتالف ، كدلا  كاعد و  ناف  عّوطتلا ، هولـص  یف  تنک  اذا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ار تزامن  دز  ادص  ار  وت  تردام  رگا  یلو  نکم ، عطق  ار  تزامن  دناوخ  ار  وت  تردـپ  رگا  یتسه ، یبحتـسم  زامن  رد  هاگ  ره  ( » 870)

« .نک عطق 

ّبر لاق : .کّمأب  کیـصوا  لاق : ...ینـصوا  ّبر  ای  : » درک ضرع  هک  هدرک  لقن  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
کلذ لجأل  لاق : .کیباب  کیصوا  لاق : ینصوا ، ّبر  لاق : .کّمأب  کیصوا  لاق : .ینـصوا  ّبر  لاق : .کّماب  کیـصوا  لاق : .ینـصوا 

.منک یم  تیـصو  تردام  هب  ار  وت  دومرف : دنوادخ  ...امن  تحیـصن  ارم  نم ! راگدرورپ  يا  ( » 871 (؛» ثلثلا بألل  ّربلا و  یثلث  ّمـألل  ّنا 
دنوادـخ .نک  تیـصو  ارم  درک : ضرع  زاـب  .منک  یم  تیـصو  ترداـم  هب  ار  وت  دوـمرف : دـنوادخ  .نک  تیـصو  ارم  درک : ضرع  زاـب 

کی ردپ  يارب  تسا و  یکین  مّوس  ود  ردام  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دومرف : ترضح  .منک  یم  تیصو  تردپ  هب  ار  وت  دومرف :
« .مّوس

نانز رب  لیئربج  شرافس   - 4

نآ ( » 872 (؛» هنیبم هشحاف  نم  ّالا  اهقالط  یغبنیال  ّهنا  تننظ  یّتح  هئرملاب  ینیـصوی  لـیئربج  لازاـم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .تسین راوازس  راکشآ  تشز  راک  زا  زج  هب  وا  قالط  مدرک  نامگ  هک  درک  تیصو  نز  هب  ارم  لیئربج  ردق 

نامیا يرترب  رایعم  لها ، هب  یکین   - 5

هاگیاج ثیح  زا  نم  هب  امش  نیرت  کیدزن  ( » 873 (؛» هلهأل مکریخ  همایقلا  موی  ًاسلجم  یّنم  مکبرقا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .تسا دوخ  تیب  لها  هب  امش  نیرتوکین  تمایق ، زور  رد 

هب نانآ  نیرت  نابرهم  ناـمیا  ثیح  زا  مدرم  نیرتوکین  ( » 874 (؛» یلهأب مکفطلا  انا  هلهأب و  مهفطلا  ًاـنامیا  ساـنلا  نسحا  : » دومرف زین  و 
« .منابرهم رتشیب  دوخ  تیب  لها  هب  امش  مامت  زا  نم  .تسا و  دوخ  تیب  لها 
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دوخ نارسمه  اب  ارادم   - 6

؛» نیرکاشلا باوث  هَّللا  هاطعا  رجـألا ، کـلذ  یف  بستحا  قلخلا و  هئیـس  هأرما  قلخ  یلع  ربص  نم  و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .داد دهاوخ  نارکاش  باوث  ار  وا  دنوادخ  دروآ ، باسح  هب  ادخ ] دزن   ] ار نآ  رجا  دنک و  ربص  ینز  دب  قالخا  رب  سک  ره  ( » 875)

نارسمه قوذ  هظحالم   - 7

لها لـیم  تساوخ و  هب  نمؤم  ( » 876 (؛» هتوهـشب هلها  لکأی  قفانملا  و  هلها ، هوهـشب  لکأی  نمؤملا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .دنروخ یم  اذغ  وا  لیم  تساوخ و  هب  قفانم  تیب  لها  یلو  دروخ ، یم  اذغ  شتیب 

نارسمه هب  لزنم  يراذگاو   - 8

اذا و  اههرکن ، ءایـشا  کلزنم  یف  يرن  هَّللا ! لوسر  نبای  اولاقف : یلع  نب  نیـسحلا  یلع  موق  لخد  : » دـنک یم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
نیسح رب  یهورگ  ( » 877 (؛» یـش ء هنم  انل  سیل  نئـشام  نیرتشیف  ّنهروهم  ّنهیطعنف  ءاسنلا  جّوزتن  اّننا  لاقف : .قرامن  طسب و  هلزنم  یف 

ام دنسپان  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  ییاهزیچ  امش  لزنم  رد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دندرک : ضرع  دندش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
هب مینک و  یم  جاودزا  اه  نز  اب  ام  انامه  دومرف : ترـضح  .دوب  اه  هدرپ  اه و  شرف  ترـضح  هناـخ  رد  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  .تسا و 

« .تسین يزیچ  نآ  زا  ام  يارب  و  دننک ، یم  هیهت  اه ] لوپ  نآ  زا   ] دنهاوخ یم  ار  هچنآ  اه  نآ  .میزادرپ  یم  ار  ناشیاهرهم  اه  نآ 

نانز نتشاد  تسود   - 9

تبسن شتبحم  هک  ردق  ره  هدنب  ( » 878 (؛» ًالضف نامیالا  یف  دادزا  ًاّبح  ءاسنلل  دادزا  امّلک  دبعلا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسا رتشیب  نامیا  رد  شتلیضف  دشاب  رتشیب  شنانز  هب 

نز هب  نید  لماکت   - 10

فـصن دنک  جاودزا  سک  ره  ( » 879 (؛» رخـألا فصنلا  یف  هَّللا  ّقتیلف  هنید  فـصن  زرحا  جّوزت  نم  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .دیامن تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  شرگید  فصن  بسک  يارب  دیاب  سپ  تسا ، هدرک  زارحا  ار  دوخ  نید 

نادیهش شاداپ  زا  یمین   - 11

ًاموـمهم ینتأر  اذا  و  ینتعیـش ، تجرخ  اذا  ینتّقلت و  تلخد  اذا  هجوز  یل  ّنا  لاـقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یلا  لـجر  ءاـج  »
لوسر لاقف  .ًاّمه  هَّللا  كدازف  کترخآ  رمأل  ّمتهت  تنک  نا  و  كریغ ، کل  لّفکت  دـقف  کقزرل  ّمتهت  تنک  نا  کّمهیام ؟ یل : تلاـق 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  هب  یـصخش  ( » 880 (؛» دیهـشلا رجا  فصن  اهل  هلاّمع ، نم  هذـه  ًالاّمع و  هَّلل  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا 
ارم موش  یم  جراـخ  هناـخ  زا  نوـچ  دـیآ و  یم  ملابقتـسا  هب  موـش  یم  دراو  وا  رب  نوـچ  هک  مراد  يرـسمه  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو 

هصغ تا  يزور  تهج  هب  رگا  تسا ؟ هدرک  مومهم  ار  وت  زیچ  هچ  دیوگ : یم  نم  هب  دنیب  یم  مومهم  ارم  نوچ  .دیامن و  یم  تعیاشم 
ار مغ  ّمه و  نیا  دنوادخ  دـشاب ، یم  ترخآ  رما  تهج  هب  وت  ّمه  رگا  .تسا و  هدومن  لفکت  ار  نآ  دـنوادخ ]  ] وت ریغ  هک  يروخ  یم 

يارب .دشاب  یم  دنوادخ  نالماع  زا  نز  نیا  تسا و  ینالماع  دـنوادخ  يارب  انامه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دـنک  دایز 
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« .تسا دیهش  رجا  فصن  وا 

مولظم نز  زا  تیامح   - 12

َّالِإ َّنُهوُُمتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُـضْعَت  الَو  ًاهْرَک  ِنلا  َءاسّ اُوثِرَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
يا ( » 881 (؛} ًارِیثَک ًاریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجیَو  ًائیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَـف  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنُهوُرِـشاعَو  ٍهَنیَبُم  ٍهَشِحاـِفب  َنِیتْأـی  ْنَأ 
نانآ .دیربب و  ثرا  اه ] نآ  يارب  یتحاران  داجیا  و   ] هارکا يور  زا  نانز  زا  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

تـشز لمع  اـه  نآ  هک  نیا  رگم  دـینک  کـلمت  رهق ] زا   ] دـیا هداد  اـه  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دـیهدن  رارق  راـشف  تحت  ار 
اب .دنهد و  ماجنا  يراکشآ 
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يزیچ اـسب  هچ  دـیریگن ] ییادـج  هب  میمـصت  ًاروف   ] دـیتشاد تهارک  یتهج  هب   ] اـه نآ  زا  رگا  .دـینک و  راـتفر  هتـسیاش  زرط  هب  ناـنآ ،
« .دهد یم  رارق  نآ  رد  یناوارف  ریخ  دنوادخ  دشابن و  امش  دنیاشوخ 

زگره امش  ( » 882 (؛} ِهَقَّلَعُْملاَک اهوُرَذَتَف  ِلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  الَف  ُْمتْـصَرَح  َْولَو  ِنلا  ِءاسّ َنَیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْـسَت  َْنلَو  دیامرف { : یم  زین  و 
هجوتم یّلک  هب  ار  دوخ  لیامت  یلو  دـییامن  شـشوک  دـنچ  ره  دـینک ، داجیا  تلادـع  نانز ، نایم  رد  یبلق  تبحم  رظن  زا   ] دـیناوت یمن 

« .دیروآرد هداد  تسد  زا  ار  شرهوش  هک  ینز  تروص  هب  ار  يرگید  هک  دیزاسن  فرط  کی 

َّنِهیَلَع اوُقِْفنَأَف  ٍلْمَح  ِتالوُأ  َّنُک  ْنِإَو  َّنِهیَلَع  اوُقیَُـضِتل  َّنُهوُّراُضت  الَو  ْمُکِدْجُو  ْنِم  ُْمْتنَکَـس  ُثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ  دـیامرف { : یم  زین  و 
.دیهد تنوکس  تسامش  ییاناوت  رد  دیراد و  تنوکـس  ناتدوخ  هک  اج  ره  ار   [ هقّلطم نانز   ] اه نآ  ( » 883 (؛} ...َّنُهَلْمَح َنْعَضی  یّتَح 

ات دیهدب  ار  نانآ  هقفن  دنشاب ، رادراب  رگا  و  دنوش ] لزنم  كرت  هب  روبجم  و   ] دینک گنت  اه  نآ  رب  ار  راک  ات  دیناسرن  نایز  اه  نآ  هب  و 
«. ...دننک لمح  عضو 

اوُدَـتْعَِتل ًارارِـض  َّنُهوُکِـسُْمت  الَو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُحِّرَـس  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  ِنلا  َءاسّ ُُمتْقَّلَط  اذِإَو  دـیامرف { : یم  زین  و 
ياهزور نیرخآ  هب  و  دـیداد ، قالط  ار  نانز  هک  یماـگنه  و  ( » 884 (؛} ًاوُزُه ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِـخَّتَت  الَو  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَـقَف  َِکلذ  ْلَعْفی  ْنَمَو 

هاگ چیه  و  دیزاس ، اهر  ار  اه  نآ  يا  هدیدنسپ  زرط  هب  ای  و  دینک ] یتشآ  و   ] دیراد هگن  ار  اه  نآ  یحیحـص  زرط  هب  ای  دندیـسر ، هّدع 
نیا  ] اب .تسا و  هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  دـنک ، نینچ  هک  یـسک  .دـیرادن و  هاگن  ار  اه  نآ  ندرک ، يّدـعت  ندـناسر و  نایز  رطاخ  هب 

یهلا نیناوق  زا  هدافتسا  ءوس  لامعا و 
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«. ...دیریگن ازهتسا  هب  ار  ادخ  تایآ  [

نز هرابرد  زیگنا  ههبش  لئاسم  یسررب 

نز هرابرد  زیگنا  ههبش  لئاسم  یسررب 

دروم ار  دراوم  نیا  دراد  اج  .تسا  هتفرگ  رارق  نالهاج  اـی  ناـضرغم  لاکـشا  ههبـش و  دروم  ناـنز  هراـبرد  یمالـسا  ماـکحا  زا  یخرب 
.میهد رارق  یسررب  ثحب و 

غولب ّنس  نز و   - 1

ار درم  تهج  نیا  زا  اذل  هتـسناد و  وا  يارب  سردوز  یتمحز  ار  فیلکت  هب  ندیـسر  رد  وا  مّدـقت  نز و  رد  غولب  ّدـح  ندوب  مک  یخرب 
دنک لّزنت  ناـسنا  رگا  تسا و  درم  زا  شیب  نز  قـیفوت  تـفگ : ناوـت  یم  هـک  یلاـح  رد  .دـنا  هتـسناد  نز  زا  رترب  رت و  سناـش  شوـخ 

هب دنوادخ  سدـقا  تاذ  ار  نز  دوش  فّلکم  درم  هک  نیا  زا  لبق  لاس  شـش  ًابیرقت  اریز  تسا ؛ درم  دـننامه  نز  دـیوگب  دـیاب  لقاّدـح 
اب دریذپ و  یم  روضح  هب  ار  وا  دنوادخ  دش  یگدنز  لاس  نیمهد  دراو  تشذگ و  یگلاس  هن  زا  هک  نیمه  نز  .تسا  هتفریذـپ  روضح 

زامن دـنوادخ و  اب  زاین  زار و  لوغـشم  نز  تسا  يزاب  لوغـشم  ناوجون  کـی  ناونع  هب  درم  زونه  هک  یتقو  نآ  .دـیوگ  یم  نخـس  وا 
غولب ساسا ، نیا  ربانب  .تسا  رت  هتـسیاش  درم  زا  لیاضف ، تفایرد  يارب  نز  هک  تسا  نآ  هناشن  همه  .رگید  فیلاکت  نینچمه  و  تسا ،
هکلب تسین ، راک  رد  یتّقـشم  تمحز و  اریز  فّلکم ؛ هن  میدش  فّرـشم  ام  دنیوگ : یم  دنکولـس  لها  هک  اه  نآ  .تسا  تفارـش  کی 

.تسا راک  رد  فرش 

اه و نادند  شیور  يدنب ، ناوختسا  دشر  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  نارسپ  زا  رت  عیرـس  نارتخد  دشر  : » دنیوگ یم  ناصّـصختم  یفرط  زا 
رد دشاب ، یم  لاس  ود  ای  کی  دودح  رد  هک  اهرسپ  زا  اهرتخد  طسوتم  تقبس  .تسا  اهرسپ  زا  رت  عیرس  اه  نآ  رد  یلـسانت  ددغ  دشر 

(885 «.) تسا رادیاپ  غولب  یکدوک و  تّدم  مامت 

توافتم هید  نز و   - 2

راـیعم رب  مالـسا  رد  هید  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  یلو  تسا  درم  هید  فصن  نز  هید  هدـمآ ، تاـید  ثحب  رد  هک  هچنآ  قباـطم 
هب رظان  هک  تسا  یصاخ  روتسد  کی  هکلب  تسین ، راوتسا  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا 
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فالتخا ياراد  هک  ار  نز  درم و  زا  معا  دارفا  زا  يرایـسب  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  هناـشن  .دـشاب  یم  هدـش  هتـشک  ناـسنا  ندـب  هبترم 
.دناد یم  يواسم  ار  اه  نآ  هید  لاح  نیع  رد  یلو  دنیب ، یم  توافتم  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  دنا و  یلمع  ای  یملع 

، دنناد یم  هک  یناسک  ایآ  ( » 886 (؛  َنوُمَْلعی َنیِذَّلاَو ال  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْسی  ْلَه  دیامرف { : یم  هک  نآ  دوجو  اب  لاعتم  دنوادخ  ًالثم 
»؟ دنناسکی دنناد  یمن  هک  یناسک  اب 

نامیااب دارفا  زگره ] ( »] 887 (؛  ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُْملاَو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسی  ال  دـیامرف { : یم  زین  و 
« .دنتسین ناسکی  دندرک ، داهج  ادخ  هار  رد  هک  ینادهاجم  اب  دنتسشنزاب ، داهج  زا  یتحاران ، يرامیب و  نودب  هک 

(888 (؛} ...اُولَتاقَو ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاقَو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسی  ال  دیامرف { : یم  زین  و 
ماقم دنلب  اه  نآ  دنتسین ، ناسکی  دندرک ] قافنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یناسک  اب   ] دندیگنج دندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک  »

«. ...دندرک داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رت 

یم هراب  نیا  رد  دراد و  هید  صاـصق و  دروم  رد  ناـنآ  يواـست  هب  حیرـصت  ناـنآ ، يونعم  تواـفت  رب  حیرـصت  اـب  لاـح  نیع  رد  یلو 
؛} ...ٌصاِصق َحوُرُْجلاَو    ّ ِنِّسلِاب َّنِّسلاَو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألاَو  ِْفنَْألِاب  َْفنَْألاَو  ِنیَْعلِاب  َنیَْعلاَو  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اـهِیف  ْمِهیَلَع  اـْنبَتَکَو  دـیامرف { :

شوگ و ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناـج و  لـباقم  رد  ناـج  هک  ناـشیا  رب  میدرک  رّرقم  و  ( » 889)
«. ...دنراد صاصق  بیترت  نامه  هب  اه  مخز  دشاب و  یم  نادند  ربارب  رد  نادند 

رگید هیآ  رد  دنوادخ  اریز  دروخ ؛ یم  صیصخت  دییقت و  رگید  هیآ  رد  قالطا  ای  مومع  نیمه  نکل 
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یناسک يا  ( » 890 (؛  یْثنُْألِاب یْثنُْألاَو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلاَو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم 
« .نز ربارب  رد  نز  هدنب و  لباقم  رد  هدنب  دازآ و  ضوع  دازآ  هدش ، رّرقم  صاصق  امش  رب  ناگتشک  هرابرد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک 

مه هید  مکح  و  درم ، هن  دوش  یم  صاصق  نز  لابق  رد  نز  ینعی  دریذپ ؛ یم  دییقت  ای  صیـصخت  یلبق  هیآ  قالطا  ای  مومع  هیآ ، نیا  اب 
هب تبـسن  يرتشیب  راک  درم  زا  هک  دشاب  تهج  نیدب  هک  تسا  نکمم  نیا  و  تسا ، هدـش  نیودـت  درم  نز و  نیب  توافت  اب  مالـسا  رد 
زا شیب  ینز  تسا  نکمم  يونعم  ياه  شزرا  تهج  زا  یلو  .دیآ  یمرب  تسا  وا  رد  هک  رتشیب  یتشیعم  يداصتقا و  لقع  دوجو  اب  نز 

.دیازفا و یم  لهاج  ماقم  رب  هن  دهاک و  یم  ِملاع  تلزنم  جرا و  زا  هن  لهاج  ملاع و  هید  يواست  نیاربانب ، .دشاب  ادـخ  دزن  بّرقم  درم 
چیه یلام  يدام و  ياـه  تواـفت  زا  یخرب  اریز  دـهاک ؛ یم  نز  ماـقم  زا  هن  دـیازفا و  یم  درم  تلزنم  رب  هن  نز  درم و  هید  تواـفت  زین 

رتشیب هید  هزادنا  ره  ات  درادن  دوجو  يونعم  لامک  هید و  نیب  یلقن  ای  یلقع  مزالت  چیه  و  درادـن ، يونعم  ياه  ماقم  هب  یطابترا  هنوگ 
.دشاب رت  نوزفا  دنوادخ  دزن  يو  بّرقت  لوتقم و  حور  تسادق  دوش 

تـسا ناسکی  تهج  نیا  زا  نمؤم  نز  ای  درم  يدـمع  لتق  اذـل  .تسا  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  رب  رظاـن  لـتق ، یمـالک  مکح  يرآ 
ای دشاب  نز  يدـمع  لوتقم  نمؤم  هک  نآ  نیب  یقرف  زگره  دراد  لابند  هب  ار  تدـم  زارد  ای  دـبا  باذـع  نمؤم ، يدـمع  لتق  رگا  ینعی 

موزل تهج  زا  هک  هنوگ  نامه  درادن ، دوجو  درم ،
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.تسین درم  نز و  لتق  نیب  یقرف  چیه  هرافک 

نامیا ناصقن  نز و   - 3

اّماف ...نامیالا  صقاون  ءاسنلا  ّنا  سانلا ! رشاعم  : » دیامرف یم  نانز  تّمذم  رد  لمج  گنج  زا  ندش  غراف  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، نامیا ناصقن  ياراد  نانز  اـنامه  مدرم ! تعاـمج  يا  ( » 891 (؛» ...ّنهضیح مایا  یف  مایـصلا  هالـصلا و  نع  ّنهدوعقف  ّنهنامیا  ناصقن 

مایا رد  هزور  زامن و  زا  نانآ  يریگ  هرانک  نانز  نامیا  ناـصقن  راـثآ ] زا   ] اـّما ...دنـشاب و  یم  لـقع  ناـصقن  ثرا و   ] اـه هرهب  ناـصقن 
«. ...تسا ناشضیح 

رد ار  نز  لاعتم  دنوادخ  یفرط  زا  .تسا و  نز  یعیبط  تالاح  رد  نز  ضیح  هلأسم  هک  نیا  نآ  تسا و  يرورـض  هتکن  کی  هب  هجوت 
؟ دومن هیجوت  ار  نز  نامیا  صقن  هلأسم  عضو  نیا  اب  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .تسا  هتشادزاب  هزور  زامن و  زا  ضیح  مایا 

ینز نآ  یلصا  كّرحم  هک  یگنج  دنا ، هدومرف  داریا  لمج  گنج  زا  دعب  ار  هبطخ  نیا  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  ترضح  ًالوا : خساپ :
یلاعفنا عضوم  ببـس  هب  گنج  نیا  .تخیر  نیمز  رب  هانگ  یب  يرامـش  یب  هدع  نوخ  گنج  نآ  رد  دوب و  رکبوبا  رتخد  هشیاع  مان  هب 

لایخ دنتشاد و  ینمشد  ترضح  اب  هک  زین  باحصا  زا  يدادعت  تفرگرد و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  هشیاع  یتاساسحا  و 
یلـص ادخ  لوسر  رـسمه  هک  نآ  ببـس  هب  هشیاع  تلزنم  تیعقوم و  .دندرک  قیوشت  کمک و  ار  وا  دندنارورپ  یم  رـس  رد  ار  تردق 

.دوب مدرم  هماع  رب  ریثأت  همشچرس  تلزنم  نیا  .دش و  یم  هدرمش  گرزب  رایسب  مدرم  مومع  دزن  رد  دوب  هلآو  هیلع  هللا 

هک تسا  یتقو  نآ  دـیامیپب و  ار  بّرقت  هار  هتـسویپ  درم  دـننامه  دـیاب  نز  : » دـسیون یم  هللا  همحر  ینارهت  همالع  لماک ، فراع  ًایناث :
.دنک فاوط  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن  درم  شود  اب  شود 
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هزاجا تسین و  ضئاح  هک  تسادخ  تمحر  نیرق  نز  نیا  .دهدب  ریـش  ار  دوخ  لفط  ای  دـشاب و  هلماح  هک  تسا  یتقو  رد  طقف  نیا  و 
دنشاب هلماح  ای  هتسویپ  دیاب  نیاربانب ، .تسا  هدش  هداد  يو  هب  مایص  هزاجا  .تسا و  هدش  هداد  يو  هب  تراهط  مایق و  دوجـس و  عوکر ،

يوس هب  ناگدـنیوپ  ناقـشاع و  هبعک  ناقاتـشم و  هلبق  بوبحم و  دوبعم و  يوس  هب  تکرح  تیناسنا و  ناوراک  رد  ات  دـنهد  ریـش  اـی  و 
تکرح زا  دنا و  هتسشن  ناوراک  نیا  رد  هک  تسا  یعقوم  نانز  ندش  ضئاح  .دنشاب  گنهآ  مه  نادرم  اب  وا  ناما  نما و  میرح  مرح و 

لصا فالخ  نانز  ضیح  .تسا  عاضر  لمح و  نانز  رد  لصا  ینعی  تسا  تدابع  نانز  رد  لصا  نیاربانب  .دنا  هتـشگ  فّقوتم  هداتفا و 
.تسا فالخ  عاضر  مدع  لمح و  مدع  ینعی  تسا ؛

تداعس تمالس و  متفگ : دوب  هدمآ  نایم  هب  عوضوم  نیا  زا  نخس  هک  دّهعتم  ریـصب و  قذاح و  ناکـشزپ  زا  یکی  اب  يزور  ریقح  نیا 
.دشاب هتشاد  دوخ  ناتسپ  ریز  رد  هچب  ای  دشاب و  هلماح  ای  هک  تسا  نیا  رد  نز 

عوضوم نیمه  رد  اکیرمآ  رد  لاسما  هک  تسا  یکـشزپ  ياه  هرگنک  هجیتن  نیرخآ  قباطم  راتفگ  نیا  اقآ ، تفگ : درک و  لمأت  يردق 
یمن ناتـسپ  ناطرـس  دـنیازب  هچب  لاس  هدـجه  زا  لبق  هک  ینارتخد  ریخا ، رامآ  كرادـم و  نیرخآ  قبط  تفگ : هاـگ  نآ  .ما  هداد  رارق 

لاس یـس  ناشندییاز  هچب  زا  نوچ  ات  دوش ، یم  دایز  نانآ  رد  ناتـسپ  ناطرـس  دیدهت  رطخ  دصرد  دنیازب  هچب  رترید  هچ  ره  و  دنریگ ،
(892 «.) دور یم  الاب  فعاضم  وحن  هب  ناتسپ  ناطرس  رطخ  درذگب 

ثرا مهس  ناصقن  نز و   - 4

صقاون نامیالا ، صقاون  ءاسنلا  ّنا  : » دیامرف یم  نانز  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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ياراد نانز  انامه  مدرم ! تعامج  يا  ( » 893 (؛» ...لاجرلا ثیراوم  نم  فاصنألا  یلع  ّنهثیراومف  ّنهظوظح  ناصقن  اـّما  ...ظوظحلا و 
نانآ ثرا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  اه ، نآ  هرهب  ناصقن  اّما  ...دنـشاب و  یم  لـقع  ناـصقن  ثرا و   ] اـه هرهب  ناـصقن  ناـمیا ، ناـصقن 

«. ...تسا نادرم  ثرا  فصن 

.درادن يراگزاس  نز  تمارک  اب  ثیدح  نیا  هک  هدش  لاکشا 

: تسا هدش  ملظ  نز  هب  عوضوم  نیا  رد  هک  دربن  نامگ  یسک  ات  میهد  یم  رّکذت  دنچ  یتاکن  هب  هراب  نیا  رد  خساپ :

هب هیرهم  .كاروخ  دروخ و  سابل و  نکـسم و  زا  معا  لایع ، هقفن  لیبق : زا  تسا ؛ درم  هدهع  رب  كرتشم  یگدـنز  جراخم  هدـمع   - 1
نیگنـس جراخم  زا  رگید  ییاه  هنومن  .ددرگ و  یمن  عیزوت  نانز  رب  تسا و  لتاق  درم  ماوقا  هدهع  رب  ییاطخ  هید  .تسا  رهوش  هدـهع 

.دنتسین التبم  نآ  هب  نانز  بلاغ  هک  یجراخم  .دیامن  یم  ار  یمیظع  یلام  عبنم  ياضتقا  دنک و  یم  ینیگنس  درم  شود  رب  هک 

هدـش يدـنب  هقبط  بتارم  یمامت  رد  دراد و  یقوقح  روضح  ثرا ، تاقبط  مامت  اب  هارمه  درم  دـننامه  نز  هک  تشاد  هجوت  دـیاب   - 2
.دنک یم  ذخا  ار  دوخ  مهس 

ینامز نآ و  زا  رتمک  یهاگ  تسا و  يواسم  درم  اب  یهاگ  هکلب  دـشاب  درم  زا  رتمک  ًاـمئاد  ثرا  زا  نز  مهـس  هک  تسین  روط  نیا   - 3
.دشاب یم  درم  مهس  زا  رتشیب  زین 

ره مهس  تروص  نیا  رد  هک  ردام ، ردپ و  اب  دشاب  هتشاد  دنزرف  تیم  هک  نیا  زا  دنترابع  درب  یم  ثرا  درم  ياتمه  نز  هک  ار  يدراوم 
.دنرب یم  ثرا  يواسم  هزادنا  هب  هک  تسا  تیم  يردام  رهاوخ  ردارب و  رگید : دروم  .تسا و  ردام 16  ردپ و  زا  مادک 

دننام درب  یم  ثرا  درم  زا  رتمک  نز  هک  يدروم  اما  و 
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.درب یم  ثرا  رسپ  زا  رتمک  هک  رتخد 

رد هک  دشاب  هتشادن  يرگید  ثراو  رتخد  ردپ و  زا  ریغ  تیم  هک  يدروم  دننام  دشاب  یم  درم  مهـس  زا  شیب  نز  مهـس  هک  يدروم  اّما 
.دشاب یم  رتخد  يارب  هیقب  تسا و  ردپ  يارب  دروم 16  نیا 

لقع ناصقن  نز و   - 5

صقاون ظوظحلا ، صقاون  نامیالا ، صقاون  ءاسنلا  ّنا  سانلا ! رشاعم  : » دنیامرف یم  نانز  تمذم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ناصقن ياراد  نانز  انامه  مدرم ! تعاـمج  يا  ( » 894 (؛» ...دحاولا لجرلا  هداهـشک  نیتأرما  هداهـشف  ّنهلوقع  ناصقن  اّما  و  لوقعلا ...،

دننامه نز  ود  یهاوگ  هک  تهج  نیمه  هب  اه ، نآ  لوقع  ناصقن  اـّما  ...دنـشاب و  یم  لـقع  ناـصقن  ثرا و   ] اـه هرهب  ناـصقن  ناـمیا ،
«. ...تسا درم  کی  یهاوگ 

.درادن يراگزاس  نز  تمارک  اب  ثیدح  نیا  هک  هدش  لاکشا 

.لضف رایعم  هن  تسا  تلیضف  کی  دراد  نز  زا  شیب  درم  هک  یلقع  ًالوا : خساپ :

یملع و یسایس ، لئاسم  رد  تیریدم ، هوحن  رد  ینعی  یعامتجا ؛ لقع  تسا  توافتم  درم  نز و  رد  هک  یلقع  هک : نیا  بلطم  حیضوت 
؟ تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  دشاب  رتشیب  شلقع  هدوب و  رترب  لئاسم  نیا  رد  سک  ره  تفگ : ناوت  یم  ایآ  یلو  تسا ، یـضایر  یبرجت و 

بّرقت هیام  دوش  یم  تشهب  بسک  هدـش و  تدابع  دـنوادخ  نآ  طسوت  هب  هک  یلقع  نآ  اـی  تسادـخ ؟ هب  بّرقت  هیاـم  لـقع  نیا  اـیآ 
نینچ مسا  نیا  هب  نآ  يراذگمان  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  تسا  نامه  دشاب  یم  بّرقت  بجوم  هک  یلقع  تسا ؟

لئاسم رد  یـسک  رگا  .ددـنب  یم  هدرک و  لاـقع  ار  لاـیما  زیارغ و  ورین ، نآ  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  لـقع  هک : تسا  هدـمآ 
نیمه اسب  هچ  تسا ، رت  کیدزن  ادخ  هب  هک  تسین  نآ  هناشن  دوب ، رتدنمدرخ  رت و  لقاع  ییارجا  ای  یسایس 
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زیارغ ندرک  لاـقع  ناوت  اـّما  دـمهفب  نز  زا  رتـهب  ییارجا  مولع  رد  يدرم  اـسب  هچ  .دـناشکب  مّنهج  هب  ار  وا  یملع  اـی  یـسایس  شوـه 
بـسک ار  تشهب  دنک و  لیدعت  ار  یناسفن  لایما  دبوکب و  مه  رد  ار  زیارغ  يرگید  زا  رتهب  دناوتب  سک  ره  .دـشاب  هتـشادن  ار  شیوخ 

.درادن نایز  دوس و  هک  تسا  یلئاسم  رد  تسه  یتوافت  رگا  سپ  .تسا  رت  لقاع  یقیقح  يانعم  هب  وا  دیامن 

هک يدوجو  هلکاـش  تهج  هب  نز  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  تسا ؛ نز  ینیوکت  یعقاو و  هاـگیاج  فیرعت  ددـصرد  تاـیاور  ًاـیناث :
تعیدو هب  وا  تشرـس  رد  هک  تسا  یتاکلم  هبلغ  هجیتن  نز  لقع  صقن  سپ  .تسا  هدش  هتـشادرب  وا  زا  اهراک  اه و  لغـش  یخرب  دراد 

هب هکلب  تسین ، نز  لقع  یتاذ  صقن  هب  ّرجنم  نیا  .دراد و  ریثأت  هعماج  ندروآرد  تکرح  هب  رد  وا  تیعقوم  اب  تسا و  هدـش  هدراذـگ 
هرادا رد  شلقع  دراد  هک  یعامتجا  تیعقوم  ظاـحل  هب  نز  .درادـن  روما  هنوگ  نیا  لّـقعت  هب  جاـیتحا  نز  یعاـمتجا ، ترورـض  تهج 

ّدح رد  شلقع  هدش  هدراذگ  وا  هدـهع  رب  هک  یهلا  فیاظو  رگید  دروم  رد  هچرگ  تسا ، صقان  ...و  تواضق  گنج و  روشک و  روما 
.دشاب یم  لماک  دوخ 

هب نز  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـناد  یم  درم  کـی  اـب  ربارب  ار  نز  ود  یهاوگ  تداهـش و  هک  نآ  لـیذ  هنیرق  هب  تیاور  نیا  ًاـثلاث :
رب تسا  مزال  يرگید  دهاش  اذل  دـهد  صیخـشت  ار  بلطم  تسرد  دـناوتن  هک  تسا  نکمم  دراد  هک  یتاساسحا  هفطاع و  هبلغ  تهج 

.درم فالخ 

هتسد ترضح  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدش  داریا  لمج  گنج  زا  دعب  هک  تسا  يا  هبطخ  نمض  رد  ترضح  زا  مالک  نیا  ًاعبار :
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يربک و هجیدخ  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  دننامه  يدارفا  نانز  نیب  رد  ام  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  شنزرس  دروم  ار  نانز  زا  یّصاخ 
.دنمالسا هحلاص  نانز  زا  هک  میراد  ار  نارگید  هملس و  ّما 

.تسا هدش  لقن  تنس  لها  رداصم  زا  اهنت  هدش و  هشقانم  زین  تیاور  نیا  دنس  رد  هک  نیا  هب  ًافاضم  ًاسماخ :

: تسا مسق  ود  رب  لقع  ًاسداس :

نز رب  درم  تهج  نیا  رد  و  نانجلا » هب  بستکا  نامحرلا و  هب  دـبعام   » هک هدـش  هتفگ  نآ  هراـبرد  تاـیاور  رد  هک  داـعم ؛ لـقع  فلا )
.درادن يرترب 

.دشاب هتشاد  لقع  رد  يا  هفاضا  دیاب  دراد  هک  یعامتجا  هفیظو  تهج  هب  درم  هک  شاعم ؛ لقع  ب )

يرگید ثیدـح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .میبای  یم  تسد  یفلاخم  ثیداحا  هب  زین  رگید  ثیداحا  اب  ثیدـح  نیا  هسیاقم  رد  ًاـعباس :
؛» لقع لامکب  تبِّرُج  نم  ّالا  ءاسنلا  هرواشم  كایا و  : » دومرف ترـضح  دـنک : یم  دـییقت  ار  هغـالبلا  جـهن  مـالک  هک  تسا  هدـش  لـقن 

« .دشاب هدش  شیامزآ  نانآ  لقع  لامک  هک  ینانز  رگم  دیزیهرپب  نانز  اب  تروشم  زا  ( » 895)

نایم زا  لقع  صقن  ثیداحا  تیلک  دنک و  یم  ادیپ  ار  دییقت  قالطا و  تبسن  ثیداحا  هنوگ  نیا  اب  نانز  لقع  صقن  ثیداحا  نیاربانب ،
.دراد انثتسا  يدراوم  تسین و  نانز  همه  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  مالک  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دور و  یم 

تسا وا  لامج  رد  نز  لقع   - 6

؛» نهلوقع یف  لاجرلا  لامج  ّنهلامج و  یف  ءاـسنلا  لوقع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدـمآ  نینچ  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
« .تسا ناشلوقع  رد  نادرم  لامج  ناشلامج و  رد  نانز  لوقع  ( » 896)

.درادن يراگزاس  نز  تمارک  اب  زین  ثیدح  نیا  هک  هدش  لاکشا 

.تسا یفیرعت  رما  هکلب  تسین  يروتسد  رما  کی  تیاور  نیا  ًالوا : خساپ :

هن تسا  يرظن  لقع  تیاور ، نیا  رد  لقع  زا  دوصقم  ًایناث :
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، لقع نآ  طسوت  هب  هک  تسا  نآ  رد  ود  ره  درم  نز و  لامج  یلقع  نینچ  رد  .دوش  یم  تدابع  نامحر  دنوادخ  نآ  طسوت  هک  یلقع 
.دنیامن یم  بسک  ار  تشهب  دوش و  یم  تدابع  نامحر  دنوادخ 

هب ار  مدرم  اـیآ  ( » 897 (؛  َنُولِقْعَت الَف  َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأَو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَتَو  ِِّرْبلِاب  َساـّنلا  َنوُُرمْأَـت  َأ  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دییامن یم  شومارف  ار  ناتدوخ  اّما  دینک ، یم  توعد  یکین 

ار نز  درم و  هنیمز  نیا  رد  دـنک و  یم  توعد  ریخ  راک  هب  ار  ناسنا  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  یلقع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.دراذگ یمن  یقرف  ود  نیا  نیب  هدرکن و  ادج  مه  زا 

نانز یهاوگ   - 7

.تسا يرفیک  يواعد  رد  نانز  یهاوگ  تداهش و  هلأسم  هتفرگ ، رارق  نویطارفا  موجه  دروم  هک  مالسا  ماکحا  هلمج  زا 

اب اهنت  هک  تسا  یمرج  نآ  دـیآ و  یمن  باسح  هب  ًالـصا  یهاگ  نز  يرفیک ، لئاسم  رد  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نویطارفا  زا  یکی 
هچ و  قالـش )  ) دلج ّدـح  بجوم  هچ  انز  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 74  .دوش  یم  تباث  نادرم  تداـهش 

يدروم نینچ  رد  دوش ، یم  تباث  لداع  نز  ود  لداع و  درم  هس  ای  لداع  درم  راهچ  تداهـش  اـب  دـشاب  راسگنـس )  ) مجر ّدـح  بجوم 
هب ای  ییاهنت  هب  نانز  تداهش  دیوگ : یم  روط  نیا  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 76  .دنک  یمن  تباث  ار  مرج  ییاهنت  هب  نانز  تداهش 

(898 «.) دوش یم  يراج  فذق  ّدح  روکذم  دوهش  دروم  رد  هکلب  دنک  یمن  تباث  ار  انز  لداع  درم  کی  تداهش  مامضنا 

: تسین لوبق  دروم  نانز  تداهش  دروم  دنچ  رد  خساپ :

؛ یعامجا دروم   - 1

تسا نیا  رب  دودح  باب  رد  دنوادخ  مکح  اریز  تسا ؛ انز  زج  هب  سانلا  ّقح  هب  طوبرم  ریغ  میارج  رد  دروم  نیا 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا فده  نیا  هب  یبای  تسد  قرط  زا  یکی  نانز  دروم  رد  دوهش  هریاد  قییضت  و  ددرگن ، ارجا  دح  يا  هناهب  نیرتمک  هب  هک 

؛ یفالتخا دراوم   - 2

، تیصو تلاکو ، ياوعد  نوچ  يدراوم  رد  اهقف  روهشم  رظن  هن ؟ ای  تسا  هتفریذپ  نز  تداهش  هک  دنراد  ثحب  اهقف  دراوم  یخرب  رد 
.تسا نز  تداهش  شریذپ  مدع  رب  قالط ، ياوعد  و  لاله ، توبث  بسن ،

فالتخا دراوم  زا  رگید  دروم  .دـنراد و  رظن  فـالتخا  تاـیاور  فـالتخا  تهج  هب  صاـصق  هب  طوبرم  يواـعد  دروم  رد  اـهقف  زین  و 
(899) .دنا هداد  اوتف  حاکن  رد  نانز  تداهش  شریذپ  هب  اهقف  بلغا  هک  تسا ، حاکن  هب  طوبرم  يواعد 

؛ نانز هب  نادرم  تداهش  همیمض  دراوم   - 3

: زا تسا  ترابع  هک  تسا ، لوبق  دروم  نادرم  یهاوگ  ندش  همیمض  اب  هارمه  نانز  یهاوگ  هک  تسا  دراوم  زا  یخرب  رد 

؛ انز فلا )

تازاجم نز ، ود  درم و  هس  تداهـش  اب  هکلب  دـنناد ، یمن  یفاـک  لقتـسم  تروص  هب  نآ  تاـبثا  يارب  ار  ناـنز  یهاوگ  اـهقف  روهـشم 
یفن ياعدا  رهاوج  بحاص  دروم  نیا  رد  .ددرگ  یم  تباث  انز  رد  قالـش  تازاجم  طقف  نز  راهچ  درم و  ود  تداهـش  اـب  راـسگنس و 

.تسا عراش  رظن  دروم  انز  رد  دارفا  تیثیح  ظفح  دروم  رد  هک  تسا  یتیصوصخ  تهج  هب  نیا  و  ( 900) .تسا هدرک  فالخ 

؛ یلام روما  رد  تداهش  ب )

دروم رد  هک  نیا  مغر  یلع  یخرب  .تسین و  یفاک  ییاـهنت  هب  نز  تداهـش  دـشاب ، لاـم  نآ  دوصقم  هک  يروما  رد  اـی  یلاـم  روما  رد 
دهاش ود  اب  یلام  يواعد  تابثا  دروم  رد  یلو  دنا  هدش  لئاق  ییاه  تیدودحم  یعّدـم  مسق  درم و  دـهاش  کی  اب  یلام  يواعد  تابثا 

هیعرش هنیب  ار  درم  کی  نز و  دهاش  ود  اریز  ( 901 ،) دنا هتفریذپ  هدرکن و  دیدرت  درم  کی  نز و 
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.دنیوگ

.تسا نآرق  هفیرش  هیآ  ددعتم ، تایاور  رب  هوالع  مکح  نیا  دنتسم 

َبْأی الَو  ِلْدَْعلِاب  ٌِبتاک  ْمُکَنَیب  ُْبتْکْیلَو  ُهُوُبتْکاَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍنیَِدب  ُْمْتنیادَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
ًاهیِفَس ُّقَْحلا  ِهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف  ًائیَش  ُْهنِم  ْسَْخبی  الَو  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتْیلَو  ُّقَْحلا  ِهیَلَع  يِذَّلا  ِِللْمْیلَو  ُْبتْکْیلَف  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکی  ْنَأ  ٌِبتاک 

ِناتَأَْرماَو ٌلُجَرَف  ِنیَلُجَر  انوُکی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْساَو  ِلْدَْـعلِاب  ُهِیلَو  ِْللْمْیلَف  َوُه  َّلِـمی  ْنَأ  ُعیِطَتْـسی  ـال  ْوَأ  ًافیِعَـض  ْوَأ 
هک یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( » 902 (؛}..  يرْخُْألا اَمُهادْحِإ  َرِّکَذـُتَف  امُهادْـحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  ِءادَـهُّشلا  َنِم  َنْوَضْرَت  ْنَّمِم 

، تلادع يور  زا  يا  هدنـسیون  دیاب  .دیـسیونب و  ار  نآ  دینک ، یم  ادـیپ  رگیدـکی  اب  دتـس ] داد و  ای  ماو  رطاخ  هب   ] يراد تدـم  یهدـب 
 - هداد میلعت  وا  هب  ادخ  هک  روط  نامه  نتـشون -  زا  دیابن  دراد ، یگدنـسیون  رب  تردق  هک  یـسک  .دسیونب و  امـش  نایم  رد  ار ] دنـس  ]

و دزیهرپب ، تسوا  راگدرورپ  هک  ادخ  زا  دنک و  الما  دیاب  تسوا ، هدـهع  رب  قح  هک  سک  نآ  .دـسیونب و  دـیاب  سپ  .دـنک  يراددوخ 
لال رطاخ  هب   ] ای تسا ، نونجم  و   ] فیعـض لقع  رظن  زا  اـی   ] هیفـس تسوا ، همذ  رب  ّقح  هک  یـسک  رگا  .دـیامنن و  راذـگورف  ار  يزیچ 
رب  ] ار دوخ  لداع   ] نادرم زا  رفن  ود  .دنک و  الما  تلادع ، تیاعر  اب  وا ] ياج  هب   ] وا یلو  دـیاب  درادـن ، ار  ندرک  الما  رب  ییاناوت  ندوب 

باختنا ار  دنتـسه  امـش  تیاضر  نانیمطا و  دروم  هک  یناسک  زا  نز ، ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دـیریگب ، دـهاش  قح  نیا 
اب دیاب  نز ، ود  نیا  و   ] دینک
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«. ...دنک يروآدای  وا  هب  يرگید  تفای ، فارحنا  یکی  رگا  ات  دنریگ ] رارق  دهاش  مه 

دنا هدرک  کّسمت  هیآ  لیذ  هب  نیرّـسفم  زا  یخرب  تسا  زاین  دروم  نز  دـهاش  ود  یلام ، يواعد  رد  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
دومن شومارف  ار  تداهـش  عوضوم  نز  ود  نآ  زا  یکی  رگا  ات  يرْخُألا  اَمُهدْـحِإ  َرِّکَذـُتَف  امُهدْـحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ 

.دنک يروآدای  ار  وا  يرگید 

(904 «) ددعلا رابتعال  هّلع  هذه  و  : » دـیوگ یم  یناشاک  ضیف  ( 903) .تسا نایـسن »  » لباقم رد  نیرّـسفم  رثکا  داقتعا  هب  رّکذتف »  » هملک
.تسا هدومن  نایب  دشاب  نایسن  نامه  هک  ار  نز  دوهش  دّدعت  موزل  تلع  هفیرش  هیآ  رد  روکذم  هلمج  ینعی 

شیب نانز  رب  یشومارف  اریز  ( 905 «،) لاجرلا یلع  اّمم  رثکا  ءاسنلا  یلع  بلغی  نایسنلا  ّنال  : » دیوگ یم  روکذم  هیآ  لیلحت  رد  یسربط 
.دوش یم  ضراع  نادرم  زا 

؛ ناسانش ناور  هاگدید  زا  نانز  هظفاح 

، یـسانش ناور  هاگدـید  زا  اریز  تسا ؛ هیجوت  لباق  ناسانـش  ناور  رظن  زا  تداهـش  يادا  ماگنه  رد  نانز  هظفاح  رد  یـشومارف  هلأـسم 
تاناجیه تاساسحا و  ریثأت  تحت  رتشیب  صخش  ردق  ره  .دراد  میقتـسم  هطبار  درف ، تاناجیه  تاساسحا و  نازیم  اب  هظفاح  یـشومارف 

نآ لـقن  رد  يرتـمک  تقد  هدومن و  شومارف  رتدوز  هدرپـس  رطاـخ  هب  هک  ار  یعیاـقو  ثداوح و  تبـسن  ناـمه  هب  ددرگ  عـقاو  یحور 
.دراد

یم داجیا  تهارک  هغبـص  اب  یناجیه  دـیدش  ساکعنا  ام  نهذ  رد  هک  عوضوم  ای  یـش ء  کی  : » دـیوگ یم  ییاضق  سانـش  ناور  کی 
(906 «.) دوش ام  هجوت  فارصنا  رد  عیرست  ای  لیهست  بجوم  دناوت  یم  ًاصوصخم  دنک 

هظفاـح زا  یباـیزاب  رب  دـناوت  یم  ناـجیه  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  تاـقیقحت  جــیاتن  دــیوگ ...« : یم  ناسانــش  ناور  زا  رگید  یکی 
ياه ناجیه  دراوم  زا  یخرب  رد  ...دراذگب  رثا  صخشم  هار  راهچ  زا  لقاّدح  تدمزارد 
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(907 «.) دنوش یم  یبایزاب  ّلخم  یفنم 

هدومن شیامزآ  نازومآ  شناد  زا  يا  هعومجم  يور  رب  ار  یحور  تاناجیه  هظفاح و  یشومارف  طابترا  عوضوم  ناسانش  ناور  یخرب 
ناهگان نآ  زا  سپ  .دندومزآ  ار  نانآ  سپس  دنراپسب ، رطاخ  هب  ار  ینعم  یب  ياه  ناجیه  ات  دنتـشاداو  ار  اه  نآ  هک  بیترت  نیدب  دنا ،

يادـص داتفا و  فقـس  زا  يا  هتخت  هک  تروص  نیدـب  .دـندرک  داجیا  یکانتـشحو  عضو  دـندوب  هتـسشن  نازومآ  شناد  هک  یقاطا  رد 
هچ دنیامن  هدهاشم  ات  دندرک  ناحتما  ار  نازومآ  شناد  هرابود  دش  نشور  اه  غارچ  یتقو  .دش  شوماخ  اه  غارچ  دـش و  هدینـش  يریت 

دوب هدش  داجیا  اه  نآ  رد  هک  يدیدش  تاناجیه  رثا  رد  هک  دش  هدید  .تسا  هدنام  ناشدای  هب  دندوب ، هتفرگ  دای  هک  یتاملک  زا  رادقم 
(908) .تسا هتفای  شهاک  اراکشآ  دندوب  هدرپس  رطاخ  هب  هک  هچنآ  دروم  رد  اه  نآ  يروآدای 

دننامه لماع  نیا  هک  تسا  تفع » ایح و  مرـش و   » صاخـشا هظفاح  یـشومارف  للع  زا  رگید  یکی  ناسانـش ، ناور  زا  یخرب  داقتعا  هب 
(909) .دوش یم  تفای  نادرم  زا  رتشیب  بتارم  هب  نانز  رد  ثداوح  زا  یشان  فطاوع  تاساسحا و  لماع 

وا یّقرت  دـشر و  رد  دـناوت  یم  تسا و  هداـهن  تعیدو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  ياـه  تمعن  زا  نز  دوجو  رد  لـماع  ود  نیا  هچرگ 
.دراد ییازسب  ریثأت  زین  هداوناخ  ماظن  میکحت  هعماج و  ماوق  رد  و  دشاب ، راذگریثأت 

؛ یعّدم مسق  اب  نز  ود  تداهش  لوبق   - 4

رد و  ( 910) .تسا هتفریذپ  یعّدم  مسق  همیمـض  اب  طقف  نادرم و  یهاوگ  نودب  نز  دـهاش  ود  اب  یلام  روما  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
(911) .تسا هدرک  يوق  ترهش  ياعدا  رهاوج  بحاص  دروم  نیا 

مدع هب  لوق  و  دراد ، هلأسم  نیا  رب  هیماما  قافتا  رب  راعشا  زین  طوسبم  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  مالک  و 
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(912) .تسا هداد  تبسن  تنس  لها  رثکا  هب  ار  لوبق 

یلام قوقح  زا  معا   ) سانلا ّقح  هب  طوبرم  يواعد  هیلک  رد  ًاساسا  هک  تسا  نآ  صوصن  زا  دافتـسم  هک  تسا  دـقتعم  رهاوج  بحاص 
کی نز و  ود  یهاوگ  نآ  عبت  هب  یعدـم و  مسق  اب  درم  ود  تداهـش  نآ ) لاثما  تلاکو و  تیاصو ، صاـصق ، قح  دـننام  یلاـم  ریغ  و 

(913) .تسا جراخ  عامجا  لثم  صاخ  لیلد  اب  هک  ییانثتسا  دراوم  رد  رگم  تسا ، هتفریذپ  یعدم  مسق  نز و  ود  یهاوگ  ای  درم 

داهج نز و   - 8

نز رد  صقن  أشنم  ار  مکح  نیا  یخرب  تسا ، هدش  هتشادرب  نز  زا  گنج  داهج و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالـسا  تایاور  هعومجم  زا 
: اریز تسین ؛ نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  دنناد  یم 

.تسا هدشن  هتساوخ  وا  زا  اذل  و  درادن ، يراگزاس  نز  ینامسج  يدوجو و  هلکاش  یضتقم و  اب  داهج  ًالوا :

.دشاب مارح  داهج  رد  نانز  تکرش  هک  نیا  هن  تسا  طوقس  بوجو و  مدع  املع  تارابع  رهاظ  ًایناث :

هراما سفن  اب  هزرابم  تدابع و  بارحم  رد  نتفر  نآ  تسا و  کیرش  درم  اب  نآ  رد  هک  هدش  هداد  رارق  یگنج  برح و  نز  يارب  ًاثلاث :
لاعتم دـنوادخ  .تسا  لهج  لقع و  دونج  نیب  گـنج  زاـمن ، گـنج و  لـحم  تداـبع  بارحم  و  گـنج ، ّلـحم  ینعی  بارحم  .تسا 

یلاح رد  دنداد  ادـن  ار  وا  هکئالم  سپ  ( » 914 (؛  ِبارْحِْملا ِیف  ِلَصی  یّ ٌِمئاق  َوُهَو  ُهَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف  دیامرف { : یم  میرم  ترـضح  هرابرد 
« .دوب هداتسیا  زامن  بارحم  رد  وا  هک 

اوادـم یناسر و  کمک  تهج  هب  گنج  رد  نانآ  تکرـش  یلو  هدـش ، هتـشادرب  نانز  زا  ههبج  رد  گنج  دربن و  هب  لاغتـشا  رگا  ًاعبار :
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياه  گنج  زا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدشن  هتشادرب 
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یم هدافتـسا  نانآ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  دننانز  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  یخرب  هتـشاد و  لاعف  روضح  هنیمز  نیا  رد  نانز 
.دوش

وا هک  نیا  هن  تسا  لاتق  گنج و  دروم  رد  اهنت  داهج  رد  تکرـش  يارب  نز  هب  ندادن  هزاجا  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
(915 «.) دشاب هدش  عنم  روما  رد  ندرک  کمک  روضح و  قلطم  زا 

اب ههبج  رد  ندرب  عفن  يارب  ار  ناـنز  هک  تسا  زیاـج  ( » 916 (؛» ّنهب عافتنالل  ءاسنلا  جارخا  زوجی  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  یّلح  همـالع 
« .دنرب هارمه  دوخ 

ءاملا یقـس  یف  مهب  عافتنالا  زاج  نایبصلا  ءاسنلا و  مهتاداس و  نذاب  دیبعلا  هعم  مامالا  جرخا  ول  و  : » تسا هدروآ  رگید  ياج  رد  زین  وا 
هب ار  ناگدرب  دوخ  اب  ماـما  رگا  و  ( » 917 (؛» راصنالا ءاسن  نم  اهریغ  میلـس و  ّما  هعم  جرخی  یبنلا  ناک  .یحرجلا و  هاوادـم  خـبطلا و  و 

هرهب ناـحورجم  ياوادـم  زپ و  تخپ و  نداد و  بآ  رد  ناـنآ  زا  هک  تسا  زیاـج  دربب  هارمه  ار  ناـکدوک  ناـنز و  ناـشنابحاص و  نذا 
« .درب یم  گنج  هب  ار  نانز  رگید  میلس و  ما  دوخ  اب  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دریگ و 

هللا یلصربمایپ  هشیمه  ( » 918 (؛» تاوزغلا یف  ءاسنلا  هعم  لمحی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  و  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
« .دروآ یم  تاوزغ  رد  ار  اه  نز  دوخ  اب  هلآو  هیلع 

عافد مکح  هک  ییاه  گنج  هن  تسا  ییادتبا  ياه  گنج  رد  نیا  تسا  هدش  هتشادرب  ناکرـشم  اب  گنج  داهج و  نز ، زا  رگا  ًاسماخ :
نآ رد  اهدرم  دادـعت  هک  یتروص  رد  هتبلا  .تسا  بجاو  تیاـفک  رادـقم  هب  درم  نز و  تکرـش  اـه  گـنج  عون  نیا  رد  اریز  دراد ؛ ار 

.دنکن تیافک  اه  گنج 

هتشادرب نانز  زا  هک  لوادتم  گنج  داهج و  لباقم  رد  ًاسداس :
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.درک ناربج  نانز  يارب  شخب  نیا  زا  ار  یتلیضف  ألخ  ناوت  یم  هک  هدش  هداد  رارق  اه  نآ  يارب  يرگید  داهج  هدش 

(919) .تسا ندرک  يرادرهوش  بوخ  نز  داهج  هک  هدرک  لقن  یتیاور  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیش 

و ( » 920 (؛» هتریغ اهجوز و  يذأ  نم  يرتام  یلع  ربصت  نا  هئرملا  داهج  و  دومرف ...« : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  زین  و 
« .دنک ربص  دنیب  یم  دوخ  درم  تریغ  رازآ و  تیذا و  زا  هچنآ  رب  هک  تسا  نآ  نز  داهج 

نآ و  تسین : لاتق  نآ  رد  هک  يداهج  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ داهج  زین  نانز  يارب  ایآ  دش : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
(921) .تسا هرمع  جح و 

عامتجا نز و   - 9

عامتجا نز و   - 9

زا ریغ  ترسمه  هک  ینک  يراک  یناوت  یم  رگا  دیامرف ...« : یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ناشتاشرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
(922 «.) نک نینچ  سپ  دسانشن  ار  یسک  وت 

زیچ نیرتهب  : » دیـسرپ مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بقانم »  » باـتک رد  بوشآ  رهـش  نبا 
رد ار  ناـشیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنیبن .» ار  وا  زین  يدرم  دـنیبن و  ار  يدرم  هک  نیا  : » درک ضرع  ترـضح  تـسیچ »؟ نز  يارب 

(923 «.) تسا نم  نت  هراپ  هک  يدنزرف  : » دومرف تفرگرب و 

ربارب رد  دنک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  دراد  قح  نز  يوناث  ناونع  هب  ییانثتـسا و  روط  هب  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ینارهت  ینیـسح  همالع 
ره هب  اج و  همه  تقو و  ره  هک  نآ  هن  دـیامن ، مالعا  ًانلع  ًارهج و  تسا  هدیـسر  يو  هب  هک  یملظ  رد  ملاظ  زا  ار  دوخ  شاـخرپ  نادرم 

تسا و مالسا  فالخ  لمع  نیا  .درادرب  مدق  نادرم  شود  هب  شود  دناوخب و  هبطخ  دنک و  تکرـش  اه  گنیتیم  رد  دناوت  یم  یطرش 
يرطف و نامزاس  هینب و  فالخ 
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اه و ینارنخـس  رد  نادرم ، نایم  رد  يداع  طیارـش  رد  ار  دوخ  يادص  نز  ندومن  دنلب  .تسا  وا  دئاوع  حلاصم و  فالخ  نز و  یقلخ 
رد هدراو  هحیرـص  صوصن  فالخ  دراد  دوجو  درم  نز و  نآ  رد  هک  یلفاحم  سلاجم و  اـی  نادرم و  لـفاحم  سلاـجم و  رد  تکرش 
هللا یلـص  ربمایپ  تخد  نیمه  ارچ  سپ  دوب ، زیاج  مه  يداـع  طیارـش  رد  نز  ندومن  ینارنخـس  ندـناوخ و  هبطخ  رگا  ...تسا  مالـسا 

رد مه  ینارنخـس  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردـپ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدـص  هلآو  هیلع 
نآرق و ریـسفت  نز  درم و  زا  ّمعا  باحـصا  همه  يارب  و  دادـن ؟ لیکـشت  سرد  سلجم  دجـسم  ریغ  دجـسم و  رد  ارچ  درکن !؟ دجـسم 

هدـید هرـصب  هفوک و  نانز  زا  هن  هکم و  نانز  زا  هن  اه و  نآ  نایم  رد  هنیدـم  ناـنز  زا  وا  ریغ  هن  وا و  ارچ  درکن ؟ ناـیب  ار  شردـپ  هریس 
(924 (.»...!؟ دشن

تالاکشا اهدقن و  نیا  هب  هاتوک  يا  هلمج  اب  ترضح  هدوب و  حرطم  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تاهبـش  هنوگ  نیا 
: تسا هداد  خساپ 

ناراـی و عـمج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يزور  هـک  دـنک  یم  لـقن  نومـضم  نـیا  هـب  یقهیب  زا  روـثنملا » ّرد   » رد یطوـیس 
نانز مامت  هدنیامن  نم  درک : ضرع  هدیسر و  ربمایپ  روضح  هب  راصنا  نانز  زا  یکی  هیراصنا  دیزی  رتخد  ءامسا  .دوب  هتسشن  شباحـصا 

ای قرشم و  رد  ینز  چیه  تسا و  اه  نز  همه  لاؤس  هکلب  تسین  هنیدم  نانز  راصنا و  نانز  لاؤس  اهنت  لاؤس  نیا  .امش  يوس  هب  متـسه 
رد نم  سپ  دریذپ ، یم  ار  نآ  دونشب  ارم  نخس  یتقو  هک  نیا  رگم  تسین  برغم 
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...دیتسه درم  نز و  زا  معا  يرشب  عماوج  همه  ربمایپ  امش  اریز  متسه ؛ ملاع  نانز  همه  هدنیامن  تقیقح 

ام تسا  هدرک  ثوعبم  هتـسد  ود  ره  نانز  نادرم و  يوس  هب  ار  وت  ّلجوّزع  دنوادخ  وت ! يادف  هب  مدوخ  ناج  ردام و  ردـپ و  تفگ : وا 
امـش نادنزرف  لماح  امـش و  تاوهـش  عفد  هیام  نیـشن و  هناخ  روصحم و  اه  نز  ام  دـیاب  ارچ  ...میا  هدروآ  نامیا  تیادـخ  وت و  هب  زین 

اه هزانج  عییشت  رد  روضح  ناضیرم و  تدایع  تاعامج و  هعمج و  زامن  رد  تکرش  هب  ام  رب  نادرم  امش  هک  نآ  لاح  و  میشاب ، نادرم 
داهج ای  هرمع  ای  جح  ندروآ  اج  هب  يارب  امش  زا  یکی  هاگ  ره  دیا ؟ هدش  هداد  تلیضف  ادخ  هار  رد  داهج  همه  زا  رتهب  رّرکم و  ّجح  و 

نیا زا  کی  چـیه  رد  نادرم  امـش  اب  اـه  نز  اـم  یلو  مینک  یم  ظـفح  ار  ناـتلاوما  امـش  يارب  هک  میتسه  اـم  دوش  یم  جراـخ  هناـخ  زا 
؟ میتسین کیرش  اه  تلیضف 

هدینـش شرما  رد  نز  نیا  زا  رتهب  نونک  ات  ار  ینز  لاؤس  ایآ  : » دومرف درک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  خر  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هب ور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ  .دشاب  علطم  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  نز  هک  میدرک  یمن  نامگ  ام  دندرک : ضرع  باحصا  دیا ؟

بلط شرسمه و  يارب  نز  يرادرهوش  بوخ  هک  نک  نالعا  زین  رگید  ياه  نز  هب  نز و  يا  نک  كرد  بوخ  دومرف : درک و  نز  نآ 
یلاح رد  نز  نآ  .يدرک  رکذ  اهدرم  يارب  هک  تسا  یلیاضف  نآ  مامت  لداـعم  وا  تیاـضر  تقفاوم و  ندرک  لاـبند  وا و  يدونـشوخ 

(925 «.) تشگزاب دوخ  موق  نانز  نایم  هب  تفگ  یم  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » هک

دنزرف شرورپ  نز و 

: تسا هدرک  تابثا  ملع 
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یگدـنز شخب  نیرت  شخب  تذـل  یناور  رظن  زا  يردام  ساسحا  تسا و  نز  ندـب  مسج و  يارب  یتایح  یترورـض  نانز  رد  يرداـم 
نیا زا  نز  نتخاس  یهت  و  تسا ، اه  قشع  همه  نوناک  يردام  قشع  و  دزاس ، یم  موهفم  انعم و  اـب  ار  ناـنآ  یگدـنز  هک  تسا ، هناـنز 

.تسوا یتسه  نایک و  زا  یخرب  راکنا  ساسحا ،

زین مزال  ییآراک  زا  و  دنرادن ، سفن  هب  دامتعا  دـنا ، صقان  دـنوشن  تیبرت  ردام  نماد  رد  هک  ینادـنزرف  هک  تسا  هدـش  تباث  زین  نیا 
لیکشت ترورض  نینچمه  .دبای  یم  شهاک  دارفا  نیا  يداصتقا  هدزاب  هک  تسا  هدش  تباث  زین  .دنتسین  رادروخرب  يرشب  هعماج  يارب 

يارب مسینردـم  هچرگ  ور ، نیا  زا  .تسا  یملع  ياه  هتفاـی  جـیاتن  زا  نادـنزرف  نز و  درم و  رد  نآ  هدـنزاس  شقن  راـثآ و  هداوناـخ و 
زین یعامتجا  رگناریو  ياهدـمایپ  راچد  هکلب  درواین ، تسد  هب  نادـنچ  یتیقفوم  نکیل  دیـشوک ، یتّنـس  هدرتسگ و  هداوناخ  یـشاپورف 

یناسنا ياه  هعماج  ناماسبان  عضو  هب  یشخب  ناماس  رایعم  ار  نآ  دروآ و  يور  یتنس  هداوناخ  هب  هدزباتـش  مسینردم  تسپ  و  دیدرگ ،
يالاو شزرا  نز و  یعقاو  تیـصخش  بلـس  يانعم  هب  نادرم  اـب  يراـتفر  يزاسدـننامه  ناـنز و  ییاـمندرم  هیرظن  نیارباـنب ، .تسناد 

.تسوا

هداوناخ روحم  نز ،

باصعا رکف و  هب  یشخب  ناماس  لسن ، تیبرت  رد  نآ  ییانبریز  یتایح و  شقن  تیروحم و  تسین ، هدیشوپ  یـسک  رب  هداوناخ  تیمها 
، ناسنا یگدـنز  هب  هک  ناگدنـسیون  زا  یخرب  یّتح  .تسا  نشور  هعماج ، یلـصا  هتـسه  لیکـشت  و  درم ، هلمج  نآ  زا  هداوناخ و  دارفا 
، نیشام هاگتـسد و  هتخاس  نادنزرف  يا و  هفرح  نیدلاو  کیژولویب و  ياهردام  ردپ و  یـشرافس و  ياهردام  زا  دنرگن و  یم  ینیـشام 

هعماج و یلصا  هتسه  ناونع  هب  هداوناخ ، یشالت  زا  ار  دوخ  ینارگن  دنا  هتسناوتن  ( 926 ،) دنیوگ یم  نخس 
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همه نآ  رد  هک  یتعنص  ماظن  یمومع  نارحب  زا  تسا  یشخب  عقاو  رد  هزورما  هداوناخ ، یگدیشاپ  مه  زا  : » دنراد ناهنپ  يرـشب ، ندمت 
یم مه  زا  هداوناخ  هدنیآ  رد  هک  دوش  یم  هدینش  ًارارک  زورما  .میتسه  مود  جوم  رصع  ياه  هداهن  یمامت  یگتخیـسگ  مه  زا  دهاش  ام 
يا هتـسه  ياه  هداوناخ  رد  هکراتم  قالط و  يردـق  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  ...تسا  زور  هلئـسم  نیرت  مهم  هداوناخ »  » هک نیا  ای  دـشاپ ،
نیا يرهش  یحاون  رد  و  دراد ، رارق  نیدلاو  زا  یکی  یتسرپرس  تحت  رفن  کی  ییاکیرمآ  كدوک  تفه  ره  زا  زورما  هک  هداتفا  قافتا 

(927 «.) ...دسر یم  رفن  راهچ  زا  رفن  کی  هب  ینعی  تسا ؛ رتالاب  مقر 

رد هداوناـخ  و  دـهد ، یم  شرورپ  هیذـغت و  ار  كدوک  هعماـج و  هک  دـنا  هتـسناد  يداـهن  نیرت  مهم  ار  هداوناـخ  ...نادنمـشناد  رثکا  »
نیتـسخن و كدوـک  ...دراد  ...یـساسا  شقن  كدوـک  فارحنا  يراـگزاس و  رد  فارحنا ، تفارـش و  رد  تمالـس ، مدـع  تمـالس و 
یگنهرف و مسارم  موسر ، بادآ و  قشع ، ّتبحم ، يراکادـف ، ...دـنک  یم  بسک  داـهن  نیا  رد  ار  یگدـنز  ياـه  سرد  نیرت  یـساسا 

یم رثؤم  ناوجون  كدوک و  تیـصخش  لیکـشت  رد  هداوناخ  طیحم  ...دزومآ  یم  هداوناخ  رد  ار  يریذـپ  تیلوئـسم  فیاظو و  ینید ،
لماع دناوت  یم  هداوناخ  ...دشاب  یمن  ریذپ  ناکما  ...هداوناخ  شقن  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یعامتجا  يدرف و  تمالـس  نیمأت  ...دـشاب 

(928 «.) وا یناریو  يدوبان و  لماع  ای  دشاب  ...و  ینهذ  یفطاع ، یناور ، یمسج ، هنیمز  رد  كدوک  هدنزاس 

یلـصا للع  زا  زورما  یتعنـص  ياه  ماظن  رد  ار  هداوناخ  ندـش  یـشالتم  یتعنـص ، ياه  ماظن  ناسانـش  هعماج  ناسانـشراک و  زا  یخرب 
دروـم دوـب ، نآ  جّورم  دیـشیدنا و  یم  يا » هتـسه  هداوناـخ   » هب هـک  مسینردـم  ور ، نـیا  زا  .دـنناد  یم  ینوـنک  ندـمت  ییارگ  بیـشن 

هدرتسگ هداوناخ  يوس  هب  اه  شیارگ  راب  رگید  و  دش ، عقاو  مسینردم  تسپ  یلوصا  هدنبوک و  ياهداقتنا 
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.تسناد شیارگ  نیا  رد  ار  یتعنص  ياه  هعماج  یبای  ناماس  و  تفرگ ، رارق  یتّنس  و 

اب يراتخاس  یپ  رد  مدرم  : " تسا دقتعم  نیتشینا ، تربلآ  یکـشزپ  هدکـشناد  رد  کشزپ  ناور  روسفورپ  گرب ، نیرگ  نیوریا  رتکد  »
هب و  درب ، یم  دوخ  اب  ار  نآ  دور ، یم  اج  ره  درف  هک  تسا  يا  هشیر  نوچمه  هداوناخ  هیرظن ، نیا  قبط  .درک " دـنهاوخ  جاودزا  تابث 

ردقچ ره  نوماریپ  طیحم  هک  نآ  مالک  هصالخ  .دراد  یم  هاگن  ظوفحم  تارییغت  نافوط  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یهاگرگنل  هباثم 
(929 «.) دش دهاوخ  رتشیب  هداوناخ  تیمها  دوشب ، رت  هزات  رترادیاپان و 

، درب یم  ورف  یقاحم  رد  و  دـنک ، یم  زیچان  ار  اه  نآ  همه  تیمها  دـیامن و  یم  خر  تارییغت  نیا  همه  لالخ  زا  هچنآ  لاـح  ره  هب  »... 
و دنا ، هدرکن  ینادنچ  ثحب  هراب  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  ناهنپ  یگنهآ  ناسنا  لامعا  اهراک و  رد  تسا ؛ یفیطل  فیرظ و  رایـسب  زیچ 

...تسا هداوناخ  ِرود  نآ  تسا و  هدرک  تمدخ  ناسنا  هب  هعماج  رد  هدـننک  لداعتم  ياهورین  زا  یکی  نوچمه  نونک  ات  اه  هتـشذگ  زا 
ار نآ  مدرم  هک  دراد  یتبالـص  رپ  مظن  نانچ  دـنک و  یم  لمع  راکدوخ  دوخ و  هب  دوخ  يردـق  هب  دراد ، یتمدـق  ناـنچ  نآ  رود ، نیا 

ینیب شیپ  لباق  یپرد و  یپ  یگداوناخ  عیاقو  هلسلس  نیا  ...دنا  هدرکن  یشسرپ  هراب  نآ  رد  هتـسناد و  یهیدب  ملـسم و  يرما  نوچمه 
رود .دـنک  یم  اطعا  روما  رادـیاپان  حرط  رد  یهاگیاج  هاگیاپ و  نتـشاد  موادـت و  ساسحا  يا  هعماج  هلیبق و  ره  زا  اه  ناسنا  ماـمت  هب 

(930 «.) دور یم  رامش  هب  یناور  تمالس  ظفح  ياه  هیاپ  زا  یکی  هراومه  ناسنا ، یتسه  رد  هداوناخ 

جوم ياه  هدیدپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  دقتعم  رلفات  رگید  يوس  زا  : » تسا هدمآ  زین  دیدج » ندمت  يوس  هب   » باتک همدـقم  رد 
نارود تشگزاب  موس ،
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مامت تشاذگ و  لاوز  هب  ور  هداوناخ »  » دـنمتردق داهن  یتعنـص ) ندـمت   ) مود جوم  رد  اریز  تسا ؛ هداوناخ  تیمها  مارتحا و  رادـتقا و 
ياـج هب  ار  ناراـمیب  هک : بیترت  نیا  هب  .تفر  شتـسد  زا  دـش  یم  بوـسحم  هداوناـخ  ياـه  یگژیو  زا  لوا  جوـم  نارود  یط  هـچنآ 

نادـنملاس هناخ  هب  ار  ناگدروخلاس  دـنتفر ؛ كدوک  دـهم  هسردـم و  هب  ناکدوک  دـندرک ؛ اه  ناتـسرامیب  هناور  لزنم ، رد  يراتـسرپ 
هداوناخ زا  هچنآ  اذـل  .دـندنارذگ و  نوگانوگ  ياه  هاگحیرفت  ناروتـسر و  ینامهیم و  رد  رتشیب  ار  دوخ  تقو  اه  جوز  و  دنداتـسرف ؛

یم ایحا  ار  هداوناخ  ًاددجم  مّوس  جوم  اّما  .دشاب  نتـسسگ  لباق  یناسآ  هب  تسناوت  یم  هّتبلا  هک  دوب  یفطاع  ياهدنویپ  طقف  دنام  یقاب 
رتویپماک و زا  هدافتـسا  اب  يرایـسب  هک : بیترت  نیا  هب  .دنادرگ  یم  زاب  هداوناخ  هناخ و  هب  ار  هتـشذگ  ياه  تردق  تارایتخا و  دنک و 

ياهزاین بلغا  تخادرپ ؛ دنهاوخ  هناخ  رد  دوخ  نادنزرف  شزومآ  هب  نردـم  یطابترا  لیاسو  ریاس  هراک و  دـنچ  ياه  نفلت  سکاف و 
لزنم رد  یکـشزپ  زکارم  هب  لصتم  ِکیتوبار  ياـهرتویپماک  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناوت  یم  ار  یلومعم -  ياـه  یحارج  یّتح  یکـشزپ - 

تفای و دـهاوخ  ماکحتـسا  زین  یفطاـع  طـباور  تشذـگ ، لزنم  رد  هداوناـخ  ياـضعا  تقو  رتشیب  یتقو  هک  نیا  هجیتن  ...و  داد  ماـجنا 
(931 «.) دراد ای  تشاد  دوجو  مود  جوم  رد  هک  دش  دهاوخ  نآ  زا  شیب  بتارم  هب  هداوناخ  رادتقا  تیمها و 

هک تسا  هناخ  نیا  عقاو  رد  هکلب  دوب ، دهاوخن  ادرف  هعماج  یلـصا  نوناک  اه  نآ  زا  مادـک  چـیه  متفگ ، ًالبق  هک  یلیالد  هب  نم ، يارب  »
.دوش یم  هدنیآ  ندمت  زکرم 

، فرصم يارب  دیلوت  هویش  جاور  .دش  دهاوخ  رادروخرب  يا  هزات  زیگنا و  تفگش  تیمها  زا  موس  جوم  ندمت  رد  هناخ  نم ، داقتعا  هب 
ياهراتخاس عادبا  کینورتکلا ، هبلک  شرتسگ 
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يزکرم دـحاو  ناونع  هب  هناخ  تشگزاب  هب  اه  نیا  همه  هدـش ، ییادز  هوبنا  دـیلوت  راکدوخ و  عیانـص  داـصتقا ، رد  یتالیکـشت  دـیدج 
هن تفای ، دـهاوخ  شیازفا  هدـنیآ  رد  نآ  یعامتجا  یتیبرت و  یتشادـهب ، يداصتقا ، فیاظو  هک  يدـحاو  .دـنراد  تراشا  ادرف  هعماـج 

(932 «.) شهاک

يروحم شقن  ود  هب  یبایزرا ، نیا  رد  هک  دراد ، یلـصا  شقن  ود  رگید  يادیپان  ادیپ و  ياه  شقن  يرایـسب  اب  هارمه  هداوناخ ، رد  نز 
: دوش یم  هراشا 

اب دشخب  یم  درم  هب  نز  هک  ار  ینوکـس  شمارآ و  .تسا  درم  دیفم  ییآراک  ییاناوت و  تیـصخش ، ددجم  هدـنزاس  هناخ ، رد  نز   - 1
ياپ راکادف و  درم  هب  ار  نادرگرـس  یلایخ  درم  هک  اجنآ  زا  نز  : » تنارود لیو  هتفگ  هب  .دروآ  دیدپ  ناوت  یمن  يرازبا  هویـش و  چـیه 

(933 «.) ...تسا عون  ياقب  ظفح و  لماع  دزاس ، یم  لیدبت  دوخ  ناکدوک  هناخ و  هب  تسب 

اُونُکْـسَِتل ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  مَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِمَو  دراد { : یمرب  هدرپ  میرک  نآرق  نانز ، ینیرفآ  شقن  رد  ـالاو  تقیقح  نیا  زا 
سنج زا  ناتیارب  هک  تسوا  تردق  ياه  هناشن  زا  و  ( » 934 (؛  نوُرَّکَفَتی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف    ّ َنِإ ًهَمْحَر  ًهّدَوَم َو  ْمُکَنَیب  َلَعَج  اـهَیلِإ َو 

تمکح يارب   ] ییاه هناشن  اهدنپ  نیا  رد  .داهن  ینابرهم  یتسود و  امـش  نایم  و  دیبای ، شمارآ  ناشیا  اب  ات  دیرفآ ، ینارـسمه  ناتدوخ 
« .دننک یم  رّکفت  هک  یمدرم  يارب  تسا  یهلا 

هب یقیاـق  نوچ  یگدـنز  نآ  وترپ  رد  هک  دـنبای ، یم  هداوناـخ  شوغآ  رد  ناـنز و  راـنک  رد  نادرم  هک  تسا  یقیمع  شمارآ  نوکس ،
.ددنب یمرب  تخر  نادرم  یگدنز  هشیدنا و  طیحم  زا  اه  ینادرگرس  اه و  ینارگن  اه و  بارطضا  و  دسر ، یم  لحاس 

یم دـیدپ  جـیردت  هب  ار  دّـهعت  تیلوئـسم و  ّسح  دزاس ، یم  انـشآ  ییارگ  هطباض  فیلکت و  تیلوئـسم و  اب  ار  نادرم  هک ، نیا  رگید 
هب دروآ و 
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رد هک  تسا  يدنمـشزرا  رایـسب  عوضوم  نیا  .دزومآ و  یم  وا  هب  ار  یکچوک  رادم  رد  تیریدـم  یتسرپرـس و  و  دـهد ، یم  درم  رواب 
اه ناسنا  هب  ار  یـسانش  دهعت  تیریدم و  یفطاع ، یناسنا و  لاح  نیع  رد  سوملم و  ینیع و  ناسنیدـب  ناوت  یمن  یهاگـشزومآ  چـیه 

.تخومآ

نارسمه رانک  رد  هداوناخ و  وترپ  رد  تسه ، نادرم  زا  هک  اهراظتنا  رگید  هعماج و  رد  تسرد  شقن  يافیا  نادرم و  ییآراک  نیاربانب 
.تسا نانز  يرسمه  شقن  نیا  و  ددرگ ، یم  افوکش  دسر و  یم  تیلعف  هب 

.تسا زاس  ناسنا  ییانبریز و  یلوصا و  ياـه  شقن  نیرت  مهم  زا  زین ، شقن  نیا  .تسا  يرداـم  تلاـسر  نز ، یتاـیح  شقن  رگید   - 2
نارود اـت  تسا  دـنزرف  هدـنهد  شرورپ  یتـسار  هب  مـحر ، رد  هـفطن  لیکـشت  زاـغآ  زا  نز  دراد و  ینـالوط  ینارود  يرداـم ، تلاـسر 

یلوصا ياهریثأت  ناردام  تایح ، تاظحل  نیـسپاو  ات  هراومه و  نکیل  دنبای ، یم  یلالقتـسا  نادنزرف  هچرگ  دعب  نارود  رد  و  هسردم ؛
ًاتبـسن نارود  نیا  رد  .تسا  یکدوک  یگراوخریـش و  نارود  رد  ردام  راکـشآ  رایـسب  شقن  هتبلا  .دـنراد  نادـنزرف  ياـهراک  هار و  رب 

رد دـسرب  دـیاب  هک  اجنآ  هب  كدوک  دریگ و  یم  لکـش  وا  مرگ  شوغآ  رد  ردام و  تسد  هب  كدوک  تیـصخش  داعبا  همه  ینـالوط ،
ردام هک  يا  هیاپ  رب  زین  یشزومآ  ياهطیحم  .دنک  یم  تفایرد  ردام  زا  هرود  نیا  رد  ار  یلصا  ياه  هیامرس  و  دسر ، یم  نارود  نیمه 
سپ يرادراب و  نارود  رد  يرایسب  ياه  هیصوت  مالسا  نییآ  رد  مینیب ، یم  ور  نیا  زا  .دنزاس  یم  راوتـسا  ار  شیوخ  راک  تسا  هتخیر 

هار ...و و  بسانم  هیذـغت  نداد و  ریـش  نوچ  یکیزیف ، ياـهراک  هار  اهروتـسد و  .تسا  هدـش  نارداـم  هب  ...و  نداد  ریـش  ناـمیاز و  زا 
يارب هک  ار  یشمارآ  یتیبرت و  یحور و  ياهراک 
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و تسا ، رثؤم  رایـسب  نادنزرف  تیبرت  رد  يردام ، تلاسر  نز و  یلـصا  شقن  يافیا  رد  همه  اه  نیا  هک  .دنروآ  مهارف  دـیاب  نادـنزرف 
.دنک يزاب  ییابیز  نیا  اب  ار  شقن  نیا  دناوت  یمن  یسک  نز  زج  هک  یشقن  رنه و  تسا ؛ نز  ییامنرنه  نیرتابیز 

(935 «.) مینادب ملاع  ییابیز  يالعا  هطقن  دهد  یم  ریش  شکدوک  هب  هک  ار  یتسردنت  ِنز  دیاب  »

نانز تایح  زا  دـُعب  نیا  تمظع  هب  دـیاب  نز ، قوقح  زا  یناسنا  یلوصا و  ياه  يرادـبناج  هناهاوخریخ و  ياه  شزومآ  تهج  نیدـب 
.دنکن یعامتجا  ِرذگدوز  ياه  شقن  یخرب  يادف  ار  نآ  هاگ  چیه  و  دشاب ، هتشاد  فرژ  یهجوت 

رد يربارب  يور  زا  دـیابن  غوبن  رد  يربارب  هرابرد  .گنج  بدا و  تسایـس و  رد  غوبن  هک  دراد  ناکما  هزادـنا  نامه  يرداـم  رد  غوبن  »
لغاشم و يارجا  رد  ییاناوت  يور  زا  دیاب  ار  غوبن  رد  يربارب  هکلب  ...درک  مکح  يواسم  تراهم  اب  روما  يارجا  رد  ییاناوت  ای  تردق 

(936 «.) ...تسا هتشاذگ  درم  نز و  زا  کی  ره  رب  تعیبط  هک  تسناد  یفیاظو 

هداوناخ روحم  اب  نادنزرف  دنویپ  ات  تسا ، هدش  هتفگ  اه  نخـس  نآ  تمظع  رد  و  هدش ، ناوارف  ياهدیکأت  يردام  شقن  رب  مالـسا  رد 
تاعامتجا و یبای  ناـماس  هشیدـنا  رد  هک  زوسلد ، نادنمـشیدنا  هک  میرگن  یم  زین  .دوش  رت  هدـنیاپ  هداوناـخ  ماـظن  ددرگ و  رتراوتـسا 

يواست یتاغیلبت  لاجنج  هک  دننک  یم  دیکأت  هراومه  و  دنهد ، یم  هجوت  رایسب  يردام  شقن  تلاصا  هب  ار  نانز  دنتسه ، يرـشب  ندمت 
ناردام هک  ینادـنزرف  رد  هک  تسا ، ریذـپان  ناربج  يا  هعجاف  نیا  هک  دراد  زاب  يردام  شقن  لماک  يافیا  زا  ار  نانز  ادابم  درم ، نز و 

.مینیب یم  رایسب  ار  نآ  ياه  هنومن  تسا ، هدش  یشالتم  قالط  اب  هک  ییاه  هداوناخ  رد  ای  دننیب و  یمن  دوخ  رانک  رد  ار 

يارب ناوج  نارتخد  »... 
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ای یـضاق  ای  رتکد  هک  نآ  رطاخ  هب  هن  دـنریگب ، یلاع  تامیلعت  دـیاب  دـندرگ ، یفیرـش  نادـنزرف  شرورپ  يارب  یقیال  نارداـم  هک  نآ 
(937 «.) ...دنوش داتسا 

یّتح يونعم ، يداـم و  دـشر  لـماکت و  و  تسا ، یگدـنز  رد  ناـنآ  شقن  نیرت  یلوصا  يرداـم  شقن  هک  تخومآ  دـیاب  ناـنز  هب  زین 
ای کی  زا  دعب  رگم  نارادناتـسپ  دزن  لقاال  هدام  سنج  هک  دیآ  یم  رظن  هب  تسا ...« : شقن  نیا  يافیا  وترپ  رد  زین  نانآ  یندب  تمالس 
زا رتدوز  ناشیا  یمـسج  یحور و  لداعت  دنرت و  ینابـصع  یلیخ  دنرادن ، هچب  هک  ییاه  نز  .دسر  یمن  دوخ  لامک  هب  ینتـسبآ  دـنچ 

لمع نیا  هک  یلاح  رد  .دنتـسین  فقاو  دراد ، اه  نآ  يارب  لثم  دـیلوت  لامعا  هک  یتیمها  هب  ًاـمومع  اـه  نز  دروخ ، یم  مه  هب  نارگید 
.دـنزاس فرحنم  يرداـم  فیاـظو  زا  ار  ناـنز  هّجوـت  هک  تسین  یقطنم  تروـص  نیا  رد  .تـسا  يرورـض  ناـشیا  دـشر  لاـمک  يارب 

يارب هک  ار  یلآ  هدـیا  فدـه و  نامه  يرکف و  تالیکـشت  یگدـنز و  عون  نامه  رکف و  زرط  نامه  زین  ناوج  نارتخد  يارب  یتسیابن 
(938 «.) میراد لومعم  میریگ  یم  رظن  رد  ناوج  نارسپ 

.درب ورف  یگریت  رد  ار  يردام  يالاو  نامرآ  دنک و  تسس  نازرل و  ار  مهم  تلاسر  نیا  دیابن  یناسمه ، يدازآ و  ياهراعش 

هک تسا  نانز  یلوصا  شقن  و  هداوناخ ، لئاسم  هجوتم  رتشیب  ارگ ، عقاو  نادنمـشیدنا  رظن  رد  يرـشب  ندمت  هدـنیآ  زا  اه  ینارگن  همه 
رد نانز  هک  دابم  .دـنزادرپب و  نآ  يراد  ناّکـس  هب  دوجو ، مامت  اب  نانز  ددرگن و  هتخیـسگ  هداوناخ  ات  دنـشاب ، هتـشاد  هدـهع  رب  دـیاب 

تلاسر و دـننک ؛ شومارف  ار  دوخ  زاس  یگدـنز  شقن  شیوخ و  یلـصا  تلاـسر  دـنراذگب و  ماـگ  هنادرم  ياـهراک  نادرم و  نادـیم 
هنادرم و ياهراک  ماجنا  زا  رتالاب  رایسب  هک  یشقن 
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.تسا رکذم  سنج  زا  دیلقت 

زورما رگا  ...تسا  ندوب  لماک  نز  مهم  هکلب  درادن ؛ یتیمها  ندش  صقان  درم  هک  دننادب  دـننک ، یم  غیلبت  يدازآ  زا  هک  یماگنه  »... 
تـسکش تسا و  هدرب  دای  زا  ار  تعیبط  یتدـم  نز  هک  تسا  نآ  يارب  دـسر ، یم  رظن  هب  ناوتان  كدوک  هداوناخ و  ظـفح  رد  تعیبط 

(939 «.) تسین یگشیمه  تعیبط 

تواضق نز و   - 10

هیلع یلع  ترضح  هب  یتیـصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنـس  هب  لیاسو  بحاص 
(940 «.) تسین تواضق  ّیلوت و  ...و و  هعمج  زامن  نز  رب  یلع ! يا  : » دومرف مالسلا 

هزمح یبا  رئارـس ،»  » رد سیردا  نبا  هیاهن ،»  » رد یـسوط  خیـش  هعنقم ،»  » رد دیفم  خیـش  لاثما  یخرب ؛ هچرگ  نز  تواضق  مدع  هرابرد 
یلو دنا ، هدرکن  نیعم  تروکذ  ار  یضاق  تواضق  طرش  هدرواین و  نایم  هب  ینخس  عیارـشلا » عماج   » رد دیعـس  نبا  و  عوزنلا » هینغ   » رد

: دنا هدرک  لالدتسا  لیبق  نیا  زا  يا  ّهلدا  هب  هدرک و  لوبق  ار  طرش  نیا  هیماما  ياملع  رثکا  بلاغ و 

.تایاور هّرمتسم 3 -  هیلمع  هریس  هلأسم 2 -  رد  عامجا   - 1

ناوت یم  هلدا  عومجم  زا  یلو  .تسا  یـسررب  دـقن و  لباق  تلالد ، اـی  دنـس  ثیح  زا  هدـش و  دراو  هشدـخ  تاـیاور ، یخرب  رد  هچرگ 
.تسا هدش  عونمم  ندرک  تواضق  زا  تاصوصن ، هب  دّبعت  زا  ریغ  زین  رگید  یتاهج  هب  نز  هک  درک  هدافتسا 

.درادن بسانت  نز  هلکاش  اب  هک  تسا  یّقاش  فیلاکت  زا  تواضق  مکح  ًالوا :

.درادن يراگزاس  تواضق  دنسم  رد  نتفرگ  رارق  اب  اذل  تسا  یفطاع  يدوجوم  نز  هک  اجنآ  زا  ًایناث :

نآ نادهاش  صیخشت  نامـصاختم و  صیخـشت  ات  هدوب  مدرم  نیب  رد  روضح  هعماج و  رد  زورب  دنمزاین  نامـصاختم  نیب  يرواد  ًاثلاث :
یصوصخ طیارش  اب  نیا  دشاب و  نکمم  اه 
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.درادن يراگزاس  نز 

تیعجرم نز و   - 11

؟ دنراد رتمک  نادرم  زا  زیچ  هچ  نانآ  و  دسرب ؟ تیعجرم  ماقم  هب  دناوت  یمن  نز  ارچ  هک  دنسرپ  یم  یهاگ 

: مییوگب دیاب  باوج  رد 

نز تانوئـش  هلکاش و  اب  عومجملا  ثیح  نم  هک  دراد  ییاهدـیدزاب  دـید و  دـمآ و  تفر و  هب  جایتحا  نیملـسم  هماـع  تیعجرم  ًـالوا :
.درادن يراگزاس 

هب دـنچ  ره  دوش ، کلم  نیا  ياراد  دـسرب و  تهاقف  ماـقم  هب  دـناوت  یم  نز  .تسا  کـلم  تهاـقف  یلو  تسا  تناـما  تیعجرم  ًاـیناث :
.تسا ریطخ  تخس و  یتناما  هک  یتیعجرم  .دوش  یمن  راذگاو  وا  هب  مومع  تیعجرم  یحلاصم  تهج 

هیرهم نز و   - 12

ینعی تسا ؛ هدش  یم  لئاق  رهم »  » نز يارب  جاودزا  ماگنه  درم  هک  تسا  نیا  يرـشب  یگداوناخ  طباور  رد  نهک  رایـسب  ننـس  زا  یکی 
نز هک  تسا  ییاهدـهع  راگدای  لمع  نیا  ایآ  تسیچ ؟ تنـس  نیا  .تسا  هداد  یم  شیوخ  نز  ردـپ  اـی  نز  هب  ار  دوخ  لاـم  زا  يزیچ 

یغلم هیرهم  هک  تسا  نآ  ناـمز  نیا  رد  نز  تمارک  اـه و  ناـسنا  قوقح  يواـست  تلادـع و  ياـضتقم  اـیآ  تسا ؟ هدوب  درم  كولمم 
؟ دریگ تروص  رهم  نودب  اه  جاودزا  ددرگ و 

درم و نز و  طـباور  لیدـعت  يارب  شنیرفآ  تقلخ و  نتم  رد  هک  تسا  يا  هنارهاـم  ریبدـت  هجیتـن  رهم »  » هک تسا  نیا  تقیقح  خـساپ :
.تسا هدرک  اضما  ار  نآ  مالسا  هتفر و  راک  هب  رگیدکی  هب  اه  نآ  دنویپ 

نز و تاساسحا  عون  .تسا  يرگید  شقن  ریاغم  قشع ، هلأسم  رد  درم  نز و  ره  شقن  تقلخ ، نتم  رد  هک  هدمآ  دـیدپ  اجنآ  زا  رهم » »
ار قشع  بلط و  يدنمزاین و  و  نز ، بناج  رد  ار  يزاین  یب  رورغ و  لامج و  تقلخ ، نوناق  .تسین  روج  کی  رگیدکی  هب  تبـسن  درم 

درم یندب  يدنمورین  لباقم  رد  نز  فعض  و  تسا ، هداد  رارق  درم  بناج  رد 
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.تسا هدرک  یم  يراگتساوخ  نز  زا  درم  هراومه  هک  هدش  بجوم  تهج  نیمه  تسا و  هدش  لیدعت  هلیسو  نیمه  هب 

نز زا  يراگتساوخ   - 13

و هدیدرگ ، یقلت  رادیرخ  يرتشم و  ناونع  هب  وا  هدـش و  حرطم  درم  يارب  نتفرگ  نز  يانعم  هب  مالـسا  رد  جاودزا  دـنیوگ : یم  یخرب 
دنک و یم  داجیا  يراوگان  دب و  رایسب  یناور  رثا  یعامتجا  نیناوق  رد  اهریبعت  لیبق  نیا  .تسا  هدش  دومناو  الاک  یعون  نز ، لباقم  رد 
، نز هب  تیکلام و  ییاقآ و  تسژ  درم ، هب  دراذـگ و  یم  رثا  درم  نز و  طـباور  يور  رب  جاودزا  نوناـق  رد  روبزم  تاریبعت  ًاـصوصخم 

.دشخب یم  یگدنب  یکولمم و  عضو 

زا دـنا  هدرک  یم  يرـسمه  ياضاقت  اـه  نآ  زا  دـنا و  هتفر  یم  نز  دزن  يراگتـساوخ  ناونع  هب  نادرم  ماـیالا  میدـق  زا  هک  نیا  خـساپ :
رهظم ار  نز  هدـیرفآ و  اـضاقت  قشع و  بلط و  رهظم  ار  درم  دـنوادخ ، .تسا  هدوب  نز  مارتحا  تیثـیح و  ظـفح  لـماوع  نیرت  گرزب 

.ندوب قوشعم  ندوب و  بولطم 

تقلخ راکهاش  هنامیکح و  ریبادـت  زا  یکی  .تسا  هداد  رارق  هناورپ  ار  درم  عمـش و  ار  نز  لبلب ، دـننام  هب  ار  درم  لـگ و  دـننام  ار  نز 
لباقم رد  ار  نز  ینامسج  فعـض  هلیـسو  نیدب  .تسا و  هداد  رارق  هولج  زان و  نز ، هزیرغ  رد  بلط و  زاین و  درم ، هزیرغ  رد  هک  تسا 

.تسا هدرک  ناربج  درم  ینامسج  يورین 

باوج دـنک و  يراگتـساوخ  نز  زا  هک  تسا  لّمحت  لباق  درم  يارب  اریز  دودـب ؛ درم  لابند  هب  هک  تسا  نز  مارتحا  تیثیح و  فـالخ 
هک نز  يارب  اّما  دراد ، مالعا  وا  اب  يرسمه  هب  ار  دوخ  تیاضر  ینز  هرخألاب  ات  دنک  يراگتساوخ  يرگید  نز  زا  هاگ  نآ  دونشب و  در 

بلق زا  هدوب و  قوشعم  بوبحم و  دهاوخ  یم 
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توعد دوخ  يرـسمه  هب  ار  يدرم  هک  تسین  وا  هزیرغ  قفاوم  لمحت و  لباق  دـنک ، تموکح  وا  دوجو  رـسارس  رب  ات  دروآرد  رـس  درم 
.دورب يرگید  درم  غارس  دونشب و  در  باوج  ًانایحا  دنک و 

هداد رن  سنج  هب  تیرومأم  نیا  هراومه  دنتـسه و  روط  نیمه  زین  رگید  تاناویح  هکلب  درادـن ، صاصتخا  رـشب  سنج  هب  عوضوم  نیا 
هب نتخادرپ  اب  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  هدام  سنج  هب  هک  یتیرومأم  .دنک  زاربا  هدام  سنج  دـنمزاین  هتخابلد و  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش 

شدوخ ساسح  يارجم  زا  ار  وا  دنک و  راکـش  رتشیب  هچ  ره  ار  لباقم  سنج  لد  هنافیرظ ، يانغتـسا  يراددوخ و  اب  فطل و  ییابیز و 
باسح هب  نز  هب  ینیهوت  چـیه  و  تسا ، شنیرفآ  نوناق  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  سپ  .درامگ  دوخ  تمدـخ  رد  وا  رایتخا  هدارا و  هب  و 

مّلعم رادـیرخ  مّلعتم  تسا ، ملع  رادـیرخ  وجـشناد  هبلط و  تسا ؟ ایـشا  تیکولمم  تیکلاـم و  عوـن  زا  يرادـیرخ  ره  رگم  .دـیآ  یمن 
یّقلت دـنمرنه  رنه و  ملاع و  ملع و  تیثیح  یفانم  میراذـگب و  تیکلام  ار  اه  نیا  مان  دـیاب  اـیآ  تسا ، دـنمرنه  رادـیرخ  وجرنه  .تسا 

.وا تیکلام  رادیرخ  هن  تسا  نز  لاصو  رادیرخ  درم  مییوگ : یم  زین  ثحب  دروم  رد  مینک ؟

ردپ نذا  نز و  جاودزا   - 14

: هک یلاح  رد  دنا ، هتشادنپ  نز  يدازآ  لالقتسا و  عنام  ار  رتخد  جاودزا  رد  ردپ  نذا  موزل  یخرب 

.دنناد یمن  مزال  نز  حاکن  رد  ار  ردپ  نذا  تقفاوم و  رّخأتم  ياهقف  ًاصوصخ  يا  هدع  تسا ، فالتخا  اهقف  نایم  ًالوا :

دنناد یم  طرش  هک  مه  یناسک  زا  یخرب  .دنناد و  یم  طرـش  هرکاب  نز  حاکن  رد  دنا  هتـسناد  طرـش  هک  مه  یناسک  ار  ردپ  نذا  ًایناث :
ار نز  حاکن  دشاب  نذا  نودب  هک  یتروص  رد 
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.دنناد یمن  لطاب 

نیا زا  یـشان  دـننکن  جاودزا  يدرم  اب  ناردـپ  تقفاوم  نودـب  تسا -  بوخ  لقاال  ای  تسا -  مزال  ناگزیـشود  هک  نیا  هفـسلف  ًاـثلاث :
یقرف هچ  دوب  تهج  نیا  هب  رگا  .تسا  هدمآ  باسح  هب  درم  زا  رتمک  یعامتجا  دشر  ظاحل  زا  هدش و  هتخانـش  رـصاق  رتخد  هک  تسین 

؟ دراد نذا  هب  زاین  هرکاب  رتخد  هزیشود و  یلو  درادن  ردپ  تقفاوم  هب  يزاین  هویب  هک  هزیشود ، هویب و  نایم  تسا 

تسا و هداد  يداصتقا  لالقتـسا  دیـشر ، غلاب  رتخد  هب  مالـسا  ارچ  تسا ، رـصاق  شدوخ  راک  هرادا  رد  مالـسا  رظن  زا  رتخد  رگا  ًاعبار :
؟ دناد یم  ردپ  تقفاوم  زا  ینغتسم  حیحص و  زین  ار  وا  مهم  تالماعم 

کی زا  درم  يرگ  یچراکش  ّسح  هب  عوضوم  نیا  .ددرگ  یم  زاب  درم  نز و  نیب  هناسانـش  ناور  یعوضوم  هب  ردپ  نذا  هلأسم  ًاسماخ :
.ّتبحم ریسا  نز  تسا و  توهـش  هدنب  درم  .ددرگ  یم  زاب  رگید  فرط  زا  درم  تقادص  افو و  هب  تبـسن  نز  يرواب  شوخ  هب  فرط و 

ات نز  .دونشب  درم  ناهد  زا  ار  قشع  افو و  افـص و  تبحم و  همغن  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ریـسا  دروآ و  یمرد  ياپ  زا  ار  نز  هک  يزیچ 
هب ار  نادرم  ّتبحم  ياـه  همزمز  تسا ، هتـشادن  كرتـشم  یگدـنز  اـب  کـیدزن  دروخرب  نادرم  اـب  زونه  تسا و  هزیـشود  هک  یماداـم 
زج ناردپ  تسا و  هاگآ  رتهب  نادرم  تاساسحا  زا  هک  شردپ -  اب  هدومزآان  ِرتخد  تسا  مزال  هک  تسا  اجنیا  .دـنک  یم  رواب  تلوهس 
وا دوخ  عفن  هب  هک  دنک  بلج  ار  وا  تقفاوم  ًاموزل  دنک و  تروشم  دنهاوخ -  یم  تداعـس  ریخ و  نارتخد  يارب  ییانثتـسا  طیارـش  رد 

هدرکن ریقحت  ار  نز  هجو  چیه  هب  نوناق  اجنیا  رد  .تسا 
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.تسا هدراذگ  وا  هناش  يور  رب  ار  دوخ  تیامح  تسد  هکلب  تسا ،

نودب زین  هبیث  ای  هرکاب  نز  جیوزت  یلو  تسین  حیحص  شا  یلو  نذا  هزاجا و  نودب  هرکاب  نز  جاودزا  هچرگ  دنیوگ : یم  اهقف  ًاسداس :
وا يارب  هک  يراگتـساوخ  زا  دناوت  یم  نز  اذـل  .تسا و  مزال  جاودزا  نیا  هب  وا  لماک  لوبق  زارحا  هدوبن و  حیحـص  وا  تیاضر  نذا و 

قفاوم زین  تنس  اب  هک  تسا  یعامجا  یمکح  نیا  .دیامن و  رابجا  رسمه  لوبق  رد  ار  نز  هک  درادن  قح  سک  چیه  و  دنز ، زابرس  هدش 
.تسا

اذـل و  ددرگ ، یم  طقاس  وا  تیالو  دـنک  عنم  شا  یعقاو  ياتمه  وفک و  اب  جاودزا  زا  ار  نز  یلو ، رگا  هک  دـنا  هتفگ  اهقف  زین  و  ًاـعباس :
طرـش یلو  تیالو  ذوفن  رد  اریز  دهد ؛ یمن  هزاجا  نذا و  شا  یلو  هچرگ  دنک ؛ جاودزا  هدش  هداد  صیخـشت  هک  يوفک  اب  دـناوت  یم 

.دشاب شرتخد  تحلصم  رب  صیرح  وا  هک  تسا 

نز هیبنت   - 15

نانز زا  هتسد  نآ  و  ( » 941 (؛  َنُهُوبِرْضاَو ِعِجاضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْهاَو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاخَت  ِیتَّاللاَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
چیه رگا  دییامن و [ يرود  نانآ  زا  رتسب  رد  دشن ] عقاو  ّرثؤم  رگا  دـیهد و [ زردـنا  دـنپ و  دـیراد  میب  ناشتفلاخم  یـشکرس و  زا  هک  ار 

« .دینک هیبنت  ار  اه  نآ  دوبن ] ناشفیاظو  ماجنا  هب  اه  نآ  ندرک  راداو  لمع و  تدش  زج  یهار 

درب یم  رـس  هب  يراوخ  تراقح و  رد  نز  هک  تیلهاج  رـصع  اب  درادـن و  يراگزاس  وا  نأش  اب  نز  اـب  هلماـعم  عون  نیا  هک  هدـش  هتفگ 
! دراد بسانت 

زگره یمالـسا  مکح  نیا  هک  درب  یم  یپ  دنک  عوجر  هلأسم  نیا  رد  اهقف  تاملک  خیرات و  ریـسفت و  بتک  هب  هک  یـسک  ًالوا : خـساپ :
رد نز  مکح  تیعقوم و  اب  یبسانت 
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ماقم و هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هک  تسا  مالـسا  نیا  تشاد و  رارق  ینییاپ  تیعقوم  رد  رایـسب  یلهاـج  رـصع  رد  نز  .درادـن  تیلهاـج 
.داد قوس  میظع  ینأش 

ات هکلب  درکن ، هلباقم  هبترم  کـی  یلک و  روط  هب  اـه  نآ  اـب  یلو  دوب  فلاـخم  تخـس  تیلهاـج  موسر  تاداـع و  زا  یخرب  اـب  مالـسا 
هلباقم هک  ثحب  دروم  هلأسم  راهظ و  قالط  يراد ، هدرب  دـننامه  درک ؛ ّبترتم  اه  نآ  رب  مه  ار  يراثآ  هتفریذـپ و  ار  اـه  نآ  يدودـح 

.دشاب نز  زوشن  ینامرفان و  اب  درم 

.دشاب روآدرد  دیدش و  دیابن  ندز  هک  تسا  هدمآ  َنُهُوبِرْضاَو  هلمج {  ریسفت  رد  ًایناث :

كاوسم اب  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  و  دشاب .» دیدش  دیابن  قافتا  هب  برـض ، اّما  و  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
(942 «.) دشاب

رب اه  هچب  هک  هنوگ  نآ  دشاب ، بیدأت  ّدح  دـصق و  هب  دـیاب  ندز ، برـض و  اّما  و  : » دـسیون یم  ق.ه )  481  ) یسلبارط جاّرب  نبا  یضاق 
رب دیاب  ار  نآ  دننزب و  دـیامن ، دولآ  نوخ  دـنک و  ریگ  نیمز  ار  وا  هک  يوحن  هب  دـیدش و  ار  نز  دـیابن  .دـنروخ و  یم  کتک  ینامرفان 

بوچ و هن  دـشاب  هدـیچیپ  يا  هلوح  اب  دـیاب  هک  دـنا  هتفگ  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  .شتروص و  زج  هب  دـننک  میـسقت  شندـب  ّلک 
(943 «.) هنایزات

هب راداو  ار  درم  تسا  نکمم  هک  يرما  .دنک  یمن  تیاعر  ار  درم  قوقح  هدش و  هزـشان  نز  هک  تسا  يدروم  رد  نز  ندز  هلأسم  ًاثلاث :
عفد وا  ندز  اب  اذـل  درک  يریگولج  رما  نیا  زا  وا  ندز  اب  تسا  نکمم  تسا و  دـسفا  قـالط  هک  اـجنآ  زا  .دـیامن و  قـالط  هب  میمـصت 

.دوش یم  دساف  هب  دسفا 

؛ تسا دساف  هب  دسفا  عفد  تهج  هب  نز  ندز  یهاگ  ًاعبار :
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.دوش هدیشک  لتق  ای  قالط  هب  راک  هدش و  رتدب  عضو  تسا  نکمم  ندز ، اب  نانز  هنوگ  نیا  ندرکن  لرتنک  تروص  رد  اریز 

درم تسد  هب  قالط  نداد  رارق   - 16

اب یفانم  ار  عرش  مکح  نیا  نایامنرکفنشور ، زا  یخرب  .صاخ  يدراوم  رد  زج  تسا  درم  تسد  هب  قالط  هک  هدیسر  تابثا  هب  هقف  رد 
تـسد هب  ار  وا  مامز  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هداد و  رارق  درم  زا  رت  نییاپ  ار  نز  نأش  مالـسا  دـنیوگ : یم  دـنا و  هتـسناد  نز  قوقح 

.تسا هدرپس  درم 

: مینک یم  هراشا  همدقم  دنچ  هب  هلأسم  هیجوت  ضارتعا و  نیا  هب  خساپ  يارب 

نیا ریغ  رد  و  تسین ، قـالط  زج  هب  نآ  جـالع  يارب  یهار  هک  دـنک  یم  هاـگن  یلکـشم  کـی  جـالع  ناوـنع  هب  قـالط  هب  مالـسا   - 1
.تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ًادیدش  سدقم  عراش  هدمآ و  باسح  هب  ضوغبم  يرما  قالط  تروص 

تروص هب  هداوناخ  نوناک  یهاگ  اریز  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  یعاـمتجا  ترورـض  کـی  حاـکن  دـننامه  قـالط  هک  تسین  یکـش   - 2
هب درم  نز و  یـصالخ  هار  اهنت  قـالط  اذـل  تسین ، رودـقم  ود  نآ  زا  یکی  اـی  درم  نز و  يارب  نآ  همادا  تقاـط  هک  دوش  یم  یمنهج 

.دیآ یم  باسح 

.دوب هدش  لصاح  نز  درم و  يارب  جاودزا  اب  هک  يدهع  قاثیم و  ندرک  زاب  زا  تسا  ترابع  قالط  تقیقح   - 3

: لیبق زا  دزادرپب ؛ وا  هب  درم  دیاب  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  هقّلطم  نز  يارب  یقوقح  سدقم  عرش  رد   - 4

.لوخد مدع  تروص  رد  نآ  فصن  لوخد و  تروص  رد  هیرهم  مامت  تخادرپ  فلا )

.دشاب یعجر  وا  قالط  هک  یتروص  رد  تسا ، هّدع  رد  هک  یمادام  ات  هقفن  قاقحتسا  ب )

یعجر وا  قالط  و  تسا ، هّدع  رد  هک  یمادام  ات  نتشاد  نکسم  قح  ج )
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.دشاب

.نارگید زا  شدنزرف  نداد  ریش  هب  ردام  تیّقحا  د )

.یتدم ات  دنزرف  تناضح  رب  ردام  قاقحتسا  ه )

.تناضح تدم  ياضقنا  زا  دعب  یتح  شدالوا ، زا  نز  تیمورحم  زاوج  مدع  و )

.درب یم  ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، نز  هّدع  نامز  رد  شرهوش  هک  یتروص  رد  ز )

هب تبغر  تبحم و  هب  روبجم  ار  وا  ناوتب  هک  دسر  یم  رظن  هب  راوشد  رایسب  درادن  تسود  ار  وا  دراد و  تهارک  شنز  زا  رگا  درم   - 5
.دومن شنز 

: میزادرپ یم  لاؤس  لصا  زا  خساپ  هب  تامدقم  نیا  رکذ  اب 

اب دـشاب  هتـشادن  لد  رد  ار  نز  تبحم  هک  یتروص  رد  اذـل  دراد ، دوجو  وا  رد  نز  هب  تبـسن  يرتـمک  هفطاـع  هک  اـجنآ  زا  درم  ًـالوا :
سدقم عرش  اذل  دنز ، یم  تیانج  تنوشخ و  هب  تسد  میدنبب  وا  رب  ار  هار  رگا  هک  دیآ  یمرب  ماقتنا  ددصرد  یلکـشم  نیرت  کچوک 
تاـهج هب  نز  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دوش و  يریگوـلج  دـسفا  زا  دـساف  يرما  اـب  اـت  هداد  وا  تسد  هب  ار  قـالط  رما  دروـم  نیا  رد 

یهاگ و  دـش ، دـهاوخ  تسرپرـس  یب  هک  دـنیب  یم  ار  دوخ  هدـنیآ  یهاگ  وا  .تسا  رتشیب  هلأـسم  نیا  رد  شلّمحت  تردـق و  فلتخم ،
.درادن دوجو  یترورض  شتسد  هب  قالط  ندرپس  اذل  دنک و  یم  هدهاشم  ار  دوخ  نادنزرف 

دوخ میمـصت  زا  دوز  زین  دراوـم  یخرب  رد  و  دـنک ، یم  يریگ  میمـصت  عیرـس  اذـل  تسا و  یفطاـع  يدوـجوم  هک  اـجنآ  زا  نز  ًاـیناث :
رب تسرد  نیا  دنک و  یم  يزاب  دوخ  تیعقوم  هدنیآ و  اب  عیرـس  دهد ، رارق  وا  تسد  هب  ار  قالط  عراش  رگا  اذل  ددرگ و  یم  نامیـشپ 

.دراد هبلغ  شا  هفطاع  رب  شلقع  هدوب و  رگن  هدنیآ  هک  تسا  درم  یگژیو  فالخ 

درم زا  نز  تعاطا   - 17

نز ارچ  هک  دننک  یم  لاؤس  یخرب 
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؟ تسا هدرک  هراجا  ار  وا  ای  تسوا  زینک  رگم  دشاب  دوخ  رهوش  عیطم  دیاب 

زا درادـن  قح  یـسک  تاـیاور  قباـطم  اریز  دـشاب ؛ عورـشم  درم  ياـضاقت  هک  تسا  يدراوم  رد  رهوش  زا  تعاـطا  موزل  ًـالوا : خـساپ :
.دشاب قلاخ  تیصعم  نآ  رد  هک  دنک  تعاطا  يزیچ  رد  قولخم 

هک هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ يرادرـسمه  تیجوز و  تایح  فیاـظو  نوؤش و  دودـح  رد  اـهنت  هدـش  بجاو  نز  رب  هک  یتعاـطا  ًاـیناث :
.تسا هدش  میسقت  درم  نز و  زا  کی  ره  فیاظو  میدرک  هراشا 

.دوش یم  هداوناخ  ماظن  تیجوز و  نوؤش  دودح  هب  رصحنم  درم  يارب  تعاطا  قح  هک : نیا  هجیتن 

تسا ّرش  نز   - 18

رد ارچ  هک  دوش  یم  لاؤس  یهاـگ  بلطم  نیا  دوجو  اـب  لاـح  ( 944) .تسا هدـش  یفرعم  رـش  يدوجوم  نز  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
.تسا هدش  هداهن  اپ  ریز  نز  قح  مالسا 

زا يرایـسب  هب  ّرجنم  اذل  تسا  درم  یـسنج  تجاح  قشع و  دروم  هک  اجنآ  زا  نز  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  تایاور  قایـس  ًالوا : خـساپ :
.دش دهاوخ  نیمز  يور  رد  رورش 

ره زا  هدز و  يراـک  بسک و  ره  هب  تسد  دنرـضاح  نز  هب  ندیـسر  تهج  هب  هداوناـخ و  لیکـشت  رارق  نـتفرگ و  نز  اـب  یخرب  ًاـیناث :
هب تبـسن  نز  تهج  نیدب  .دوش  یم  ناهانگ  عاونا  رد  عوقو  هیام  ناشنتفرگ  نز  دنـسرب و  دوخ  نز  لاصو  هب  ات  دـنروآرد  لوپ  یهار 

.دیآ یم  باسح  هب  رش  یخرب 

رسمه دّدعت  مالسا و 

رسمه دّدعت  مالسا و 

يدرف و تیکلاـم  ینعی  صاـصتخا ؛ حور  يرـسمه  کـت  رد  .تـسا  ییوشاـنز  مرف  نـیرت  یعیبـط  يرــسمه  کـت  هـک  تـسین  یّکش 
.تسامرفمکح تسا -  توافتم  تورث  یصوصخ  تیکلام  اب  هتبلا  هک  یصوصخ - 

دوخ صخـش  صوصخم  دوخ و  نآ  زا  ار  يرگید  یـسنج  عفانم  فطاوع و  تاساسحا و  رهوش  نز و  زا  کی  ره  يرـسمه ، کت  رد 
.دناد یم 

تسا نکمم  لکش  دنچ  هب  یکارتشا  تیجوز  اب  يرسمه  دنچ  .تسا  یکارتشا  تیجوز  ای  يرسمه » دنچ   » يرـسمه کت  لباقم  هطقن 
.دوش ضرف 

؛ یسنج مسینومک   - 1

درم صوصخم  نز  هن  دشاب و  هتـشاد  صاصتخا  نیعم  نز  هب  درم  هن  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  فرط  چـیه  رد  صاصتخا  هک  انعم  نیا  هب 
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هرود خیرات  لبقام  هب  طوبرم  تایـضرف  یتح  خیرات و  .یگداوناخ  یگدـنز  یفن  اب  تسا  يواسم  یگدـنز  وحن  نیا  یلو  .دـشاب  نیعم 
مکاح نآ  رب  یسنج  مسینومک  هدوب و  یگداوناخ  یگدنز  دقاف  یّلک  روط  هب  رشب  هرود ، نآ  رد  هک  دهد  یمن  ناشن  ار  يا 
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.دشاب

؛ يرهوش دنچ   - 2

« تنارود لیو   » .دشاب هتشاد  رهوش  کی  زا  شیب  دحاو  نآ  رد  نز  کی  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ يرهوش  دنچ  يرسمه  دنچ  رگید  لکش 
«. تسا هدهاشم  لباق  ّتبت  لیابق  زا  یضعب  و  ادوت )  ) هلیبق رد  تیفیک  نیا  : » دیوگ یم 

ًالمع دنزرف  اب  ردپ  هطبار  ییوشانز  عون  نیا  رد  .تسا  باسنا  طالتخا  هابتـشا و  كرتشم ، جاودزا  عون  نیا  یـساسا  هدـمع و  لاکـشا 
عون نیا  تسا  هتـسناوتن  اذل  .تسا و  صخـشمان  نادنزرف  اب  ناردپ  هطبار  زین  یـسنج  مسینومک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، صخـشمان 

.دنک زاب  اج  عماوج  رد  یسنج  مسینومک  دننامه  زین  جاودزا 

؛ تاجوز دّدعت   - 3

جاور و یـسنج ، مسینومک  يرهوش و  دـنچ  فالخ  رب  ینز  دـنچ  .تسا  تاـجوز  دّدـعت  اـی  ینز  دـنچ  يرـسمه ، دـنچ  رگید  لـکش 
.دنا هتفریذپ  ار  نآ  زین  نّدمتم  للم  زا  يرایسب  هکلب  هتشاد ، دوجو  یشحو  لیابق  نایم  رد  اهنت  هن  و  تسا ، هتشاد  يرتشیب  تیقفوم 

يرسمه دنچ  خیرات 

رد هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدوب  اهودـنه  نایلباب و  نایروشآ و  نایناریا و  میدـق و  نایرـصم  دزن  فورعم  عیاش و  يرما  يرـسمه  دـنچ 
(945) .تسا هدماین  نایم  هب  ینخس  اهرفِس  رد  نآ  تمرح  زا  هتشاد و  دوجو  دوهی  نییآ 

(946) .تسا هدرواین  نایم  هب  يرکذ  نآ  يارب  ینیعم  ددع  زا  یلو  هتسناد ، حابم  ار  تاجوز  دّدعت  لصا  هچرگ  تاروت 

تاجوز دّدـعت  زیوجت  لصا  رب  تلـالد  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نز  رهاوخ  اـب  جاودزا  تمرح  زا  نخـس  تاروت  رد 
(947) .دراد

(948) .تسا هتشاد  زینک  دصیس  نز و  هن  دون و  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دوواد  هک  تسا  هدمآ  نینچمه 

(949) .تسا هتشاد  زینک  دصیس  نز و  دصتفه  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد  زین  و 

ياه تعیرش  رد  تاجوز  دّدعت  هک  دوش  یم  هدافتسا  صوصن  نیا  زا 
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.تسا هدوب  دوجوم  زین  نیشیپ 

یم یپ  لیجنا  هظحالم  اب  .درک و  روهظ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تعیرـش  هدننک  لیمکت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 
، یحیـسم عماجم  تارّرقم  اسیلک و  نیناوق  رد  نآلا  رگا  .درادن و  دوجو  دشاب  هتـشاد  تاجوز  دّدعت  تمرح  رب  تلالد  هک  یّـصن  میرب 

ینید گنر  زگره  هدـش و  نیودـت  رـشب  تسد  هب  هک  تسا  ییاه  نوناق  هلمج  زا  دـینک  یم  هدـهاشم  ار  تاجوز  دّدـعت  تمرح  نوناق 
.ددرگ یمزاب  یطسو  نورق  رصع  هب  نآ  عنم  عورش  و  درادن ،

تاجوز دّدعت  لماوع 

تاجوز دّدعت  لماوع 

: تسا هدش  نایب  ینوگانوگ  لماوع  نارسمه ، تاجوز و  دّدعت  هرابرد 

درم يارچ  نوچ و  یب  طلست  ینارسوه و   - 1

ییاهنت هب  دـناوت  یمن  یلو  دـشاب ، تاجوز  دّدـعت  يارب  یلماع  قطانم ، زا  یخرب  نادرم و  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم  لماع  نیا  هچرگ 
.دشاب یفاک  ینز  دنچ  مسر  شیادیپ  يارب 

یعامتجا لماع   - 2

بآ نارّکفتم ، نیا  هدیقع  هب  .دنهد  تلاخد  عوضوم  نیا  رد  ار  یعامتجا  للع  هک  دنراد  يدایز  رارصا  نوبول » واتسوگ   » و ویکستنم » »
رتدوز مه  دوش و  یم  غلاب  رتدوز  نز  نیمز ، قرـشم  ياوه  بآ و  رد  .تسا  هدوب  تاجوز  دّدعت  مسر  یـضتقم  نیمز  قرـشم  ياوه  و 
يورین ظاحل  زا  نیمز  قرشم  ياوه  بآ و  هدرورپ  درم  هوالع  هب  .دراد  جایتحا  موس  مود و  نز  هب  درم  تهج  نیا  زا  و  ددرگ ، یم  ریپ 

(950) .دنک عانقا  ار  وا  دناوت  یمن  نز  کی  هک  تسا  يروط  یسنج 

: اریز تسین ؛ حیحص  هیجوت  نیا 

لدـتعم اوه  بآ و  ظاحل  زا  هک  نیا  اب  ناریا  رد  .تسا  هدوبن  ریـسمرگ  قطانم  هب  رـصحنم  نیمز  قرـشم  رد  تاجوز  دّدـعت  مسر  ًالوا :
.تسا هدوب  لومعم  تاجوز  دّدعت  زین  مالسا  زا  لبق  زا  تسا ،

برغم مدرم  هار  نامه  نیمز  قرشم  مدرم  ارچ  هدوب ، راک  نیا  یلصا  بجوم  درم ، یسنج  يورین  نایلغ  نز و  ندش  ریپ  دوز  رگا  ًایناث :
؟ دندرکن عانقا  دازآ  ياشحف  اب  ار  دوخ  تعیبط  تاجوز ، دّدعت  ياج  هب  دنا و  هتفرگن  شیپ  دیدج  نورق  یطسو و  نورق  رد  ار  نیمز 

هنایهام تداع   - 3

ندـییاز و دـنزرف  زا  نز  یگتـسخ  نینچمه  تداع ، تدـم  رد  درم  عّتمت  يارب  ار  وا  یگدامآ  مدـع  نز و  هنایهام  تداع  رگید  یخرب 
.دنا هتسناد  تاجوز  دّدعت  أشنم  ار  نادنزرف  شرورپ  اذغ و  هب  یگدیسر  ییوشانز و  یگدنز  زا  يریگ  هرانک  هب  وا  لیم 
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دّدـعت مسر  بجوم  ییاهنت  هب  دـناوت  یمن  یلو  دروایب  يور  رگید  نز  يوس  هب  درم  هک  دوش  یم  ببـس  شیب  مک و  عضو  نیا  هچرگ 
.دشاب تاجوز 

يرادراب هرود  ندوب  دودحم   - 4

هب دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  لیم  .تسا  هدوب  تاجوز  دّدعت  مسر  شیادیپ  للع  زا  یکی  نز ، يروراب  نس  ندوب  دودحم  یخرب  هدیقع  هب 
لماع لّوا ، نز  ندوب  ازان  هک  نانچمه  .دورب  موس  اـی  مود  نز  لاـبند  هب  درم  هک  هدـش  ببـس  لوا  نز  قـالط  هب  وا  لـیم  مدـع  هوـالع 

.تسا هدوب  يوناث  جاودزا  هب  درم  ندروآ  ور  يارب  يرگید 

يداصتقا لماع   - 5

نانز و زا  درم  اریز  تسا ؛ هدوب  درم  عفن  هب  يداصتقا  ظاحل  زا  داـیز  دـنزرف  نز و  هک  دراد  دوجو  یهاگدـید  نینچ  قطاـنم  یخرب  رد 
.دشورف یم  ار  دوخ  نادنزرف  ًانایحا  دشک و  یم  راک  ناگدرب  دننام  دوخ ، نادنزرف 

يدراوم همه  هب  ار  تلع  نیا  میناد  یم  هک  نانچ  یلو  دشاب  هزورما  یتح  میدق و  نارود  رد  تاجوز  دّدعت  تلع  دناوت  یم  تهج  نیا 
.داد میمعت  ناوت  یمن  تسا  هتشاد  دوجو  تاجوز  دّدعت  هک 

هریشع دالوا و  ترثک  لماع   - 6

رما نیا  اریز  تسا ؛ هدوب  تاجوز  دّدعت  يارب  يرگید  لماع  دوخ  هبون  هب  زین  هریـشع  لیماف و  تارفن  هعـسوت  دنزرف و  ترثک  هب  هقالع 
اهروشک و زا  یخرب  نیب  رد  زین  نونکا  مه  ار  تلاح  نیا  .تسا  هدـمآ  یم  باسح  هب  هداوناـخ  کـی  یتح  هلیبق و  تاراـختفا  زا  یکی 

.مینک یم  هدهاشم  لیابق 

نانز ددع  ترثک   - 7

.تسا نادرم  ددع  رب  نانز  ددع  ترثک  هلأسم  دشاب ، زین  لماع  نیرت  مهم  دناوت  یم  هک  تاجوز  دّدعت  لماوع  زا  رگید  یکی 

دوب و رطخ  ضرعم  رد  درم  یگدنز  راکش ، گنج و  هب  نادرم  لاغتـشا  هطـساو  هب  ییادتبا  تاعامتجا  رد  : » دیوگ یم  تنارود » لیو  »
دنک ادیپ  جاور  تاجوز  دّدعت  ای  هک  دش  یم  ببـس  نادرم  رب  نانز  هدع  ینوزف  .دندش  یم  فلت  نانز  زا  رتشیب  نادرم  تهج  نیمه  هب 

«. دنرب رس  هب  تبوزع  تلاح  هب  نانز  زا  يا  هدع  هک  نیا  ای  و 

اهنت اریز  تسا ؛ تیرـشب  هب  تنایخ  تاـجوز  دّدـعت  عنم  دـشاب ، هتـشاد  ینوزف  دـنمزاین  نادرم  رب  دـنمزاین  ناـنز  ددـع  هک  یتروص  رد 
يرابنا رد  ای  دنزیرب و  ایرد  هب  ار  نآ  فرـصم  رب  دـیاز  هک  تسین  وج  مدـنگ و  دـننامه  نز  .تسین  نایم  رد  نز  قوقح  ندرک  لامیاپ 

کی تسا ، هدـنز  دوجوم  کی  وا  يرآ ، .دـننزب  نآ  هب  یلفق  دوبن  جایتحا  رگا  هک  تسین  قاتا  هناـخ و  .دـننک  هریخذ  اداـبم  زور  يارب 
.تسا ناسنا 

درم تعیبط   - 8
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فالخ رب  يرـسمه  کت  هدش و  هدیرفآ  يرـسمه  دنچ  درم  هک  تسا  نیا  رب  برغ  یعامتجا  نافوسلیف  ناسانـش و  ناور  جیار  هدـیقع 
، یقالخا دویق  نیرتدـنمورین  طقف  دراد و  يرـسمه  دـنچ  تعیبط  ًاتاذ  درم  : » دـسیون یم  هراب  نیا  رد  تنارود » لـیو   » .تسا وا  تعیبط 

(951 «.) دنک لیمحت  وا  هب  ار  يرسمه  کت  دناوت  یم  هجوز  یمئاد  تراظن  تخس و  راک  رقف و  زا  یبسانم  نازیم 

صاخ عاضوا  هدـیقع ، نیا  رد  نارّکفتم  نیا  شخب  ماهلا  .تسین و  حیحـص  هجو  چـیه  هب  درم  تعیبط  زا  فیـصوت  نیا  ام  رظن  هب  یلو 
نکمم ریغ  وا  يرادافو  هدوب و  عّونت  هب  لیامتم  درم  هک  هدـش  هتفگ  هک  نیا  .درم  یعقاو  تعیبط  هن  تسا  هدوب  نانآ  یعاـمتجا  طـیحم 

کی تسا و 
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.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  اه  نز  همه  يارب  درم  کی  هدش و  هدیرفآ  درم  کی  يارب  نز 

يرسمه دنچ  تالکشم 

يرسمه دنچ  تالکشم 

رد اه  نیا  همه  و  تسا ، یگناـگی  تدـحو و  يراکادـف و  تشذـگ ، تیمیمـص ، افـص ، يورگ  رد  ییوشاـنز  یتخبـشوخ  تداـعس و 
.دتفا یم  رطخ  هب  يرسمه  دنچ  یگدنز 

وحن نیا  هب  تسا -  یعامتجا  یـصخش و  تایرورـض  زا  یـشان  هک  تاجوز -  دّدعت  دننام  یلئاسم ؛ یتسردان  یتسرد و  یـسررب  یلو 
.مینک هسیاقم  يرسمه  کت  اب  ار  نآ  هک  تسین  حیحص 

مینیبب میریگب و  رظن  رد  ار  اه  نآ  هدـننک  باجیا  تابجوم  للع و  یفرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  طونم  لئاسم  هنوگ  نیا  حیحـص  یـسررب 
دوش یم  یـشان  لئاسم  نیا  دوخ  زا  هک  یبیاعم  دـسافم و  هب  يرظن  رگید  یفرط  زا  و  تسیچ ؟ اه  نآ  هب  ییانتعا  یب  میخو  بقاوع  هک 
نیا رد  اهنت  .میروآ  لمع  هب  دوش  یم  ادیپ  هلأسم  فرط  ود  زا  هک  یجیاتن  راثآ و  عومجم  يور  یّلک  هبـساحم  کی  هاگ  نآ  .مینکفیب 

.دنا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  حرطم و  دوخ ، یعقاو  تروص  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  هک  تسا  تروص 

: مینک یم  هراشا  يرسمه  دنچ  تالکشم  زا  یخرب  هب  کنیا 

یحور لکشم   - 1

هب فرط  ود  دنویپ  هطقن  جاودزا و  نوناک  .تسا  يونعم  یحور و  روما  تسا ، ساسا  هدـمع و  ییوشانز  لئاسم  رد  هچنآ  هدـش : هتفگ 
 . ...تسین میسقت  هیزجت و  لباق  رگید  یحور  رما  ره  دننام  تاساسحا  قشع و  .تسا  لد  رگیدکی ،

ردق نآ  یمدآ  یحور  تیفرظ  ًامّلـسم  .تسا  رـشب  یحور  تیفرظ  رد  نخـس  اریز  تسا ؛ هطلاغم  نخـس  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو 
يارب دراد و  تسود  ار  دنزرف  هد  دوش و  یم  دـنزرف  هد  بحاص  يردـپ  .دـهد  ياج  دوخ  رد  ار  هقالع  ود  دـناوتن  هک  تسین  دودـحم 

.دنک یناشفناج  هک  تسا  رضاح  ناج  ّدح  رس  ات  اه  نآ  همه 

اب تاساسحا  قشع و  يالتعا  جوا  هک  نیا  نآ  تسا و  مّلسم  بلطم  کی  يرآ ،
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.تسا رگید  یبلطم  نیا  و  تسین ، راگزاس  دّدعت 

یتیبرت لکشم   - 2

هب ار  نانز  يرـسمه ، دنچ  .درادـن  دوجو  ووه  زا  رتالاب  ینمـشد  نز  يارب  .تسا  يراگزاسان  لثملا  برـض  يرگووه  مایالا  میدـق  زا 
گنج و نادـیم  هب  دـشاب  تیمیمـص  افـص و  طیحم  دـیاب  هک  ار  ییوشانز  طیحم  و  دراد ، یماو  رهوش  ًاـنایحا  رگیدـکی و  هیلع  مادـقا 

.دوش هدیشک  تسا  نکمم  زین  نانز  نادنزرف  نیب  شکمشک  نیا  یتح  .دنک و  یم  لیدبت  لادج 

زا یشان  تالکشم  نیا  همه  ام  هدیقع  هب  .تسا  تاجوز  دّدعت  تعیبط  زا  یـشان  تالکـشم ، نیا  زا  ردقچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
.تسا نآ  يارجا  زرط  لولعم  هکلب  تسین ، تاجوز  دّدعت  تعیبط 

رود دوخ  زا  ار  ینارـسوه  يرـسدوخ و  دادبتـسا و  تسژ  زین  درم  و  تسا ، هدشن  ریـس  وا  زا  شرهوش  هک  دوش  هیجوت  لوا  زا  نز  رگا 
یقوقح زین  لوا  نز  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  مود  نز  رگا  نینچمه  .دـیازفیب و  لوا  نز  هب  تبـسن  دوخ  فطاوع  تامارتحا و  رب  دـنک و 

یشان هنایّقرتم  ّلح  هار  کی  تاجوز  دّدعت  نوناق  .دش  دهاوخ  هتساک  یلخاد  ياه  یتحاران  زا  ًامّلـسم  تسا ، مرتحم  وا  قوقح  دراد و 
یلاع تیبرت  کی  زا  دننک و  رکف  يرت  یلاع  حطـس  رد  دیاب  زین  نآ  ناگدننک  ارجا  ًامتح  اذـل  تسا و  یعیـسو  یعامتجا  دـید  کی  زا 

.دنشاب رادروخرب  یمالسا 

یقالخا لکشم   - 3

هک یلاح  رد  دوش ، هداد  ینارـسوه  یتسرپاوه و  هزاجا  درم  هب  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  تقیقح  رد  تاـجوز  دّدـعت  هزاـجا  دـنیوگ : یم 
يولج هزادنا  ره  هک  تسا  نیا  یمدآ  تعیبط  ياضتقم  اریز  دـناسرب ؛ لقاّدـح  هب  ار  دوخ  تاوهـش  ناسنا  هک  دـنک  یم  باجیا  قالخا 

.ددرگ یم  رت  لعتشم  شتوهش  شتآ  دریگ و  یم  ینوزف  شلیامت  تبغر و  دراذگزاب ، ار  توهش 

تسا یطلغ  نیقلت  کی  نیا  هنافسأتم  مییوگب : دیاب  لوا  رما  دروم  رد 
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.تسا هدوب  نآ  راذگناینب  ییادوب  يدنه و  قالخا  زا  ّرثأت  اب  یحیسم  قالخا  هک 

یقالخا دصرد  دص  دسرب  رفص  ّدح  هب  رگا  و  تسا ، رتراگزاس  قالخا  اب  دوش  لیلقت  تاوهـش  هچ  ره  هک  تسین  نینچ  مالـسا  رظن  زا 
.تسا

دـیرف و هیرظن  فـالخ  رب  دـنک  یم  ناـیغط  رتـشیب  دوـش  یناوهـش  ياـضرا  هزادـنا  ره  ناـسنا  تعیبـط  هک  نیا  ینعی  مود  بلطم  اـّما  و 
هتفرگ و ینوزف  كاسما ، رثا  رب  لباقم  رد  دریگ و  یم  مارآ  عانقا ، اضرا و  رثا  رب  یمدآ  تعیبط  هک  دـندقتعم  نانآ  .تسوا  نارادـفرط 

.دنک یم  نایغط 

تعیبط .تخانـش  دیاب  ار  دودح  قوقح و  نآ  هک  دراد  يدودح  قوقح و  تعیبط ، تسا : اطخ  هدـیقع  ود  ره  یمالـسا  قالخا  رظن  زا 
نتـشاد و لـماک  يدازآ  رثا  رب  يرگید  تیمورحم و  رثا  رب  یکی  دـنز : یم  مه  رب  ار  دوـخ  شمارآ  دـنک و  یم  ناـیغط  زیچ  ود  رثا  رب 

.وا لباقم  زا  دودح  دویق و  همه  نتشادرب 

یقوقح لکشم   - 4

يرگید هب  تبـسن  کی  ره  هک  یعاتمتـسا  ّقح  و  دنریگ ، یم  قلعت  يرگید  هب  نیجوز  زا  کی  ره  جاودزا  دقع  بجوم  هب  هدـش  هتفگ 
دّدـعت رد  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  کلام  جاودزا  دـقع  بجوم  هب  لباقم  فرط  ییوشانز  عفانم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـننک  یم  ادـیپ 

.دهد رارق  يرگید  نز  رایتخا  رد  ار  دوخ  درم  دناوت  یمن  اذل  و  دشاب ، یم  لوا  نز  نامه  تسا  قح  يذ  هک  نآ  تاجوز 

نیا هک  ضرف  رب  .تسین و  روط  نیا  ًاـعطق  هک  یلاـح  رد  مینادـب ، هلداـبم  ار  جاودزا  یقوقح  تعیبـط  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  داریا  نیا 
یحلاصم تهج  هب  درم  رگا  یلو  دشاب ، هتـشاد  عّونت  هبنج  طقف  درم  بناج  زا  تاجوز  دّدـعت  هک  تسا  دراو  یتقو  داریا  دـشاب ، نینچ 

هب تسد  صاخ ،
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ای تسا  دنزرف  دنمزاین  درم  هدیسر و  یگسئای  نس  هب  ای  تسا ، میقع  نز  هک  نآ  لثم  .درادن  يدروم  داریا  نیا  تسا  هدز  يراک  نینچ 
.دوش یمن  تاجوز  دّدعت  عنام  نز  قح  تروص ، نیا  رد  هک  تسا ، عاتمتسا  لباق  ریغ  ضیرم و  نز 

هدوب و عامتجا  هب  طوبرم  رگا  یلو  دشاب ، هتـشاد  یـصخش  هبنج  اهنت  تاجوز  دّدعت  هک  تسا  یتروص  رد  لاکـشا  نیا  هک  نیا  ًافاضم 
کی تاـجوز  دّدـعت  تروص  نیا  رد  ، دـشاب سوـفن  ترثـک  هب  عاـمتجا  جاـیتحا  تهج  هب  اـی  نادرم و  رب  ناـنز  ددـع  ینوزف  تهج  هب 

.ددرگ یم  هظحالم  مهم  مها و  كالم  تسا و  ییافک  بجاو  فیلکت و 

یفسلف لکشم   - 5

.دراد تافانم  تسا  تیناسنا  رد  نانآ  يواست  زا  یشان  هک  درم  نز و  قوقح  يواست  یفسلف  لصا  اب  تاجوز  دّدعت  دنیوگ : یم  یخرب 
و تسا ، درم  مراهچ  کی  اب  يواـسم  نز  کـی  شزرا  مییوگب  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  نز  راـهچ  نتفرگ  يارب  درم  هب  نداد  هزاـجا  و 

.تسا نز  ریقحت  تیاهن  نیا 

يدرف و تاـبجوم  لـلع و  هب  ناگدـننک  داریا  ییوگ  .تسا  هدـش  هتفرگ  تاـجوز  دّدـعت  رب  هک  تسا  يداریا  نیرت  فیعـض  داریا  نیا 
یم سوه  تسا  نایم  رد  هک  یعوضوم  اهنت  هک  دـنا  هدرک  لایخ  دـنا و  هتـشادن  یهجوت  نیرت  کچوک  تاجوز ، دّدـعت  هب  یعاـمتجا 

نامه تسین  نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـشن  یهجوت  نز  سوه  هب  یلو  هدـش  هجوت  درم  سوه  هب  ارچ  دـنیوگ : یم  هاـگ  نآ  دـشاب ،
.دش هراشا  ًالبق  هک  هنوگ 

مالسا هاگدید  زا  يرسمه  دنچ  تالکشم  ّلح 

مالسا هاگدید  زا  يرسمه  دنچ  تالکشم  ّلح 

دراوم رد  نآ  حالـصا  ددصرد  هکلب  تسا ، هدومن  خسن  ار  نآ  حلاصم  دوجو  تهج  هب  هن  درک و  عارتخا  ار  يرـسمه  دـنچ  هن  مالـسا 
: مینک یم  هراشا  تاحالصا  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  کنیا  .تسا  هدمآرب  يرورض 

یّمک تیودحم  داجیا   - 1

يرثکاّدح نآ  يارب  مالسا  یلو  دشاب ، هتشاد  نز  اهدص  تسناوت  یم  ییاهنت  هب  رفن  کی  دوب ، دودحمان  تاجوز  دّدعت  مالـسا  زا  لبق 
.دشاب هتشاد  نز  راهچ  زا  شیب  هک  هدادن  هزاجا  رفن  کی  هب  درک و  نیعم  ار 

تلادع موزل   - 2

نایم ای  نانز  نایم  یضیعبت  هجو  چیه  هب  دادن  هزاجا  درک و  طرـش  ار  تلادع  هک  دوب  نیا  هدروآ  لمع  هب  مالـسا  هک  يرگید  حالـصا 
دیراد میب  رگا  سپ  ( » 952 (؛} ًهَدِحاوَف اُولِدـْعَت  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دریذـپ  تروص  نانآ  نادـنزرف 

« .دینک افتکا  نز  کی  هب  سپ  دینکن  راتفر  تلادع  هب  هک 

یمن وضو  دوبن  شتبون  هک  ینز  هناخ  رد  دزاسب  وضو  تساوخ  یم  رگا  یتح  تشاد  نز  ود  هک  یتاقوا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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.تفرگ

لئاق اه  نآ  نایم  یـضیعبت  هنوگ  چیه  درک و  یم  تیاعر  دوخ  نارـسمه  دروم  رد  ار  تلادع  ياهتنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
تلادـع و هب  همه  اـب  .داد  یمن  حـیجرت  يرگید  رب  ار  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  دوب  نیا  ربماـیپ  مسر  تفگ : یم  هشیاـع  اذـل  .دـش و  یمن 

تبون یلو  دیامنن ، دّقفت  یسرپ و  لاوحا  دنزنرس و  دوخ  نانز  همه  هب  هک  داتفا  یم  قافتا  يزور  رتمک  .دومن  یم  راتفر  لماک  يواست 
 . ...دوب وا  تبون  هک  درب  یم  رس  هب  سک  نآ  هناخ  رد  ار  بش  درک و  یم  تعانق  یسرپ  لاوحا  هب  نارگید  هب  تبسن  دوب  هک  یسک  ره 

یفیک تیدودحم  داجیا   - 3

یم رظن  رد  هک  یحلاصم  صاخ و  عقاوم  رد  هکلب  تسا ، هدرکن  عیرـشت  ار  تاجوز  دّدـعت  ینار ، توهـش  رد  ترثک  تهج  هب  مالـسا 
حور زا  بلطم  نیا  .تسا و  هدومن  اضما  ار  تاجوز  دّدعت  هلأسم  رگید  تاهج  ای  نز  ترثک  ای  صخـش  یـسنج  تّوق  لیبق : زا  دریگ ؛

.دوش یم  هدافتسا  تعیرش 

نز باجح  مالسا و 

نز باجح  مالسا و 

شـشوپ رد  نز  ات  هداد  روتـسد  مالـسا  ارچ  هک  نیا  تسا  حرطم  مالـسا  رد  نانز  ماکحا  نوناق و  اـب  هطبار  رد  هک  یتالاکـشا  زا  یکی 
نیا کنیا  ...و .  دـنک ؟ یمن  هعماج  رد  تیـساّسح  داجیا  تاروتـسد  نیا  ایآ  دراد ؟ يراگزاس  نز  يدازآ  اب  روتـسد  نیا  اـیآ  دـشاب ؟

.میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  یمالسا  مکح 

باجح هچخیرات 

زا هتـشاد و  دوجو  باجح  دـنه  رد  ًالامتحا  دوهی و  موق  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  خـیرات  زا  هچنآ 
دیدپ برع  رد  مالسا  هلیسو  هب  هتشادن و  دوجو  باجح  برع  تیلهاج  رد  هچرگ  .تسا  هدوب  رت  تخس  هدمآ  مالـسا  نوناق  رد  هچنآ 

ًالثم هک  نانچ  تخادرپ  یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : » دسیون یم  دوملت  نوناق  دوهی و  موق  هب  عجار  تنارود  لیو  .تسا  هدـمآ 
یم لد  درد  نادرم  زا  یخنـس  ره  اب  ای  تشر ، یم  خـن  ماع  عراش  رد  ای  و  تفر ، یم  مدرم  ناـیم  هب  تشادرـسرب  يزیچ  هک  نآ  نودـب 
نآ رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناگیاسمه  دومن  یم  مّلکت  شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردق  نآ  شیادص  ای  درک ،

(953 «.) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح  درم  تروص 

ناور تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  عامتجا  يـالاب  تاـقبط  ناـنز  : » دـسیون یم  میدـق  ناـیناریا  ناـنز  هب  عجار  نینچمه  وا 
قح رادرهوش  نانز  .دـننک  ترـشاعم  نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دـش  یمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دـنیایب و  نوریب  هناخ  زا  راد  شوپور 
چیه تروص  هدنام  ياج  رب  ناتـساب  ناریا  زا  هک  ییاه  شقن  رد  .دننیبب  دشاب ، ناشردارب  ای  ردـپ  هک  نیا  ولو  ار  يدرم  چـیه  دنتـشادن 

(954 «.) ...دسر یمن  رظن  هب  ناشیا  زا  یمان  دوش و  یمن  هدید  ینز 

نایم رد  مالسا  روهظ  زا  دعب  يرآ ،
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.دندومن لوبق  ار  باجح  یمالسا و  ششوپ  هتفریذپ و  ار  روتسد  نیا  یگمه  یلهاج  بارعا 

هروس تایآ  هک  نیمه  راصنا ! نانز  هب  ابحرم  : » درک یم  شیاتس  نینچ  نیا  ار  راصنا  نانز  هراومه  هشیاع  هک  دنک  یم  لقن  يرـشخمز 
ییوگ دندناشوپ ، یم  یکـشم  ياه  يرـسور  اب  ار  دوخ  رـس  .دیایب  نوریب  قباس  دننام  هک  دـشن  هدـید  نانآ  زا  رفن  کی  دـش  لزان  رون 

(955 «.) تسا هتسشن  ناشرس  يور  غالک 

باجح شیادیپ  رد  ءارآ  یسررب 

باجح شیادیپ  رد  ءارآ  یسررب 

تایرظن اتـسار  نیا  رد  دـننک و  رکذ  باجح  ندـمآ  دـیدپ  تلع  ناونع  هب  ار  يا  هناملاظ  تانایرج  دـنا  هدرک  یعـس  باجح  نافلاخم 
.درک میهاوخ  هراشا  حیحص  هیرظن  هب  رخآ  رد  هتخادرپ و  اه  تلع  نیا  زا  کی  ره  یسررب  هب  کنیا  .دنا  هدومن  زاربا  ار  ینوگانوگ 

تینابهر تضایر و   - 1

روط هب  دشاب  باجح  شـشوپ و  نودـب  دازآ و  وا  رگا  تسا و  رـشب  ینارماک  يارب  هلیـسو  نیرتهب  نز  هک  اجنآ  زا  دـنیوگ : یم  یخرب 
هک نیا  يارب  تذل  كرت  تینابهر و  ناوریپ  اذـل  داتفا ، دـنهاوخ  ییوج  تذـل  هب  ود  ره  هدرک و  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  درم  یعیبط 

.دنا هدرک  عضو  ار  ششوپ  هدش ، لئاق  میرح  درم  نز و  نیب  دننک  راگزاس  تضایر  دهز و  اب  ًالماک  ار  طیحم 

رد ار  نز  شـشوپ  ناوتب  دـیاش  تسا و  هتـشاد  دوجو  ناهج  زا  یطاقن  رد  تّذـل  كرت  تیناـبهر و  هک  میتسین  رکنم  اـم  ًـالوا : خـساپ :
هب اـج  چـیه  رد  درک ، نییعت  ار  شـشوپ  هک  مالـسا  یلو  تسناد ، نآ  تارمث  زا  تسا  هدرک  یم  تموـکح  يرکف  نینچ  هک  ییاـهاج 

.تسا هدرکن  دانتسا  یتلع  نینچ 

ًهِینابْهَرَو دـیامرف { : یم  نایحیـسم  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  .تسا و  هدرک  هزرابم  تخـس  تینابهر  تضایر و  رکف  اب  مالـسا  ًایناث :
« .میدوب هتشادن  رّرقم  نانآ  رب  ام  دندوب ، هدرک  عادبا  هک  ار  یتینابهر  ( » 956 (؛  ْمِهیَلَع اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا 

.تسا هتشاد  دوجو  زین  تیحیسم  زا  لبق  باجح  هلأسم  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  ًاثلاث :

تینما مدع   - 2

هدوب رایـسب  ینماان  یتلادع و  یب  میدق  ياه  نامز  رد  .تسا  ینماان  دنا ، هدرک  رکذ  شـشوپ  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  يرگید  هشیر 
.تسا هدوب  زارد  مدرم  سومان  لام و  هب  ناردلق  نادنمروز و  زواجت  تسد  .تسا 

بابرا اهادخدک و  یتح  نادبوم و  ناگداز و  هاش  .تسا  هدوب  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  عیاجف  اه و  تیانج  رظان  یناساس  هرود  رد  ناریا 
.دندوبر یم  ار  نز  دنتخیر و  یم  هناخ  نآ  هب  دندش  یم  علّطم  هناخ  کی  رد  ییابیز  نز  دوجو  زا  هاگ  ره  اه ،

ندرک یفخم  رد  ار  اه  نآ  ریثأت  هتشذگ و  نامز  یتلادع  یب  ینماان و  دوجو  ام  خساپ :
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؟ تسا هدوب  رما  نیمه  مالسا  رد  نز  ششوپ  هفسلف  ایآ  هک  مینک  هظحالم  دیاب  یلو  میتسین  رکنم  نز 

.تسین مزال  باجح  هدش و  رارقرب  تینما  ام  رصع  رد  هک  تسین  تسرد  نخس  نیا  ًالوا :

هن رما  نیا  اریز  تسا ؛ هدوبن  تینما  مدع  رصحنم  یساسا و  تلع  لقاال  تسا ، هدوبن  تینما  مدع  مالسا  رد  ششوپ  روتـسد  تلع  ًایناث :
تیلهاج بارعا  نایم  رد  .دـنک  یم  قیبطت  خـیرات  اـب  يزیچ  نینچ  هن  تسا و  هدـش  یفرعم  شـشوپ  تلع  ناونع  هب  یمالـسا  راـثآ  رد 

.تشاد دوجو  يا  هلیبق  یگدنز  هطساو  هب  يدرف  تینما  لاح  نیع  رد  دوبن و  ششوپ 

رد تینما  هعماج  رد  دهاوخ  یم  مالـسا  .تسا  مالـسا  رظن  دروم  زین  یناور  یحور و  تینما  هکلب  تسین  یناج  تینما  اهنت  تینما  ًاثلاث :
.دوش یمن  نیمأت  یباجح  یب  اب  نیا  دشاب و  يراج  اه  هلوقم  مامت 

درم تداسح   - 3

نادرم هب  تبسن  يو  تداسح  یتسرپدوخ و  ّسح  دراد ، یم  هگن  ریسا  لکش  نیدب  ار  نز  درم  هک  نیا  تلع  هدش  هتفگ  رگید  رظن  رد 
وا رایتخا  تحت  هک  ینز  زا  ندـش  نخـس  مه  ای  ندرک  هاگن  اب  ولو  رگید  نادرم  هک  درب  یم  کـشر  دـهاوخ و  یمن  درم  .تسا  رگید 

.دننک هدافتسا  تسا ،

كاپ و شرـسمه  هک  دراد  یـصاخ  تبغر  درم  ینعی  .دراد  دوجو  نز  یکاـپ  فاـفع و  هب  لـیامت  درم  رد  هک  میراد  لوبق  اـم  خـساپ :
.تسا درم  تریغ »  » نامه هک  دراد  يرگید  مسا  ای  دراد  مان  تداسح  لیامت ، نیا  هک  تسا  نآ  رد  نخـس  یلو  دـشاب ، هدروخن  تسد 

زا یهاوخدوخ و  تداسح ، هشیر  دنراد : هناگادج  يا  هشیر  مادک  ره  دنتوافتم و  ًالماک  تفص  ود  تریغ  تداسح و  هک  میدقتعم  ام 
شفده هدیاف و  تسا و  یعون  یعامتجا و  ّسح  کی  تریغ  .دشاب  یم  یصخش  تاساسحا  زیارغ و 
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هداهن ناسنا  دوجو  رد  اه  لسن  ندشن  طلتخم  ندوب و  صخشم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ینابـساپ  یعون  تریغ ، .تسا  نارگید  هجوتم 
.تسا

کش نودب  هک : مییوگب  دیاب  هن ؟ ای  تسا  تریغ  ّسح  هب  ندراذگ  مارتحا  ششوپ ، باجح و  هرابرد  مالسا  رظن  هک  نیا  دروم  رد  اّما 
تلع یلو  دراد ، رظن  رظ  ّدم  ار  باسنا  طالتخا  مدع  لسن و  یکاپ  تظافح ، ینعی  تسا ؛ تریغ  ّسح  رد  هک  يا  هفسلف  نامه  مالـسا 

.دوش یم  هراشا  نآ  هب  ًادعب  هک  هنوگ  نامه  دناد ، یمن  نآ  هب  رصحنم  ار  یمالسا  باجح 

باجح یعقاو  تلع 

باجح یعقاو  تلع 

هدراذگ وا  ناهن  رد  دنوادخ  هک  درک  وج  تسج و  نز  يزیرغ  هنارهام  ریبدت  کی  رد  دیاب  ار  باجح  شـشوپ و  هدـیدپ  یعقاو  هشیر 
.تسا

همـشچرس اجک  زا  هک  درم  زا  دوخ  شـشوپ  رتس و  لیامت و  فاـفع و  اـیح و  لـیبق  زا  نز ؛ یـسنج  قـالخا  هشیر  هراـبرد  تسا  یثحب 
نارگ يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبادـت  نز  يارب  اـه  قـالخا  نیا  هک  تسا  نآ  اـه  هیرظن  نیرت  قیقد  تسا ؟ هتفرگ 

.تسا هدرب  راک  هب  درم  ربارب  رد  شتیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهب 

رد ینز  ره  زا  ات  دشاب  هتـشاد  قح  دیاب  درم  ایآ  دشاب ؟ ناگیار  دـیاب  وا  زا  درم  تاعّتمت  نز و  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  رگید ، یفرط  زا 
؟ ریخ ای  دربب  ار  تاعتمت  رثکادح  یلفحم  ره 

اب هارمه  جاودزا و  نوناق  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  رد  طقف  نادرم  ریخ ، دـهد : یم  باوج  درگن ، یم  لـئاسم  حور  هب  هک  مالـسا 
.دننک ییوجماک  ینوناق  نارسمه  ناونع  هب  نانز  زا  دنناوت  یم  نیگنس  تادهعت  هلسلس  کی 

ياهذاذتلا عاونا  دهاوخ  یم  مالسا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم  هشچرـس  يرت  یـساسا  رت و  یّلک  هلئـسم  کی  زا  مالـسا  رد  باجح 
يرصب و هچ  یسنج ؛
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.دشاب تیلاعف  راک و  يارب  ًارصحنم  عامتجا  دبای و  صاصتخا  ینوناق  جاودزا  رداک  یگداوناخ و  طیحم  هب  رگید ، عون  هچ  یسمل و 

: تسا زیچ  دنچ  یمالسا  ششوپ  هفسلف 

یناور یحور و  شمارآ   - 1

ياضاقت دشخب و  یم  ینوزف  ار  یسنج  تاباهتلا  اه و  ناجیه  رابودنب ، یب  ياه  ترشاعم  ياه  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن 
.دروآ یمرد  یندشن  عابشا  تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  سکس 

مـسیداس هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نکمم  دوش و  یم  رت  شکرـس  دوش  تعاطا  رتشیب  هچ  ره  هک  دنمورین  تسا  يا  هزیرغ  یـسنج ، هزیرغ 
.دناشکب توهش 

رگیدمه زا  مرحمان  درم  نز و  یشوپ  مشچ  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدیـشیدنا  هزیرغ  نیا  ندرک  مار  لیدعت و  يارب  يریبادت  مالـسا 
.تسا

َّنِهِراْصبَأ ْنِم  َنْضُـضْغی  ِتاـنِمْؤُْمِلل  ْلـُقَو  ...ْمُهَجوُُرف * اوُظَفْحیَو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
...دـننک و ظفح  ار  دوخ  فافع  و  دـنریگورف ، نامرحمان  هاگن  زا   ] ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نانمؤم  هب  ( » 957 (؛} ...َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحیَو 

«. ...دننک ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دنریگ ، ورف  دولآ ] سوه  هاگن  زا   ] ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب 

یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا   - 2

دیفم هداوناخ  نوناک  يارب  ددرگ  نیجوز  هطبار  تیمیمـص  ببـس  یگداوناخ و  دنویپ  میکحت  بجوم  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  یکش 
يدرسلد نیجوز و  طباور  یتسس  بجوم  هک  ار  يزیچ  ره  سکعلاب  .تشاد و  لوذبم  ار  ششوک  رثکادح  دیاب  نآ  داجیا  رد  تسا و 

.درک هزرابم  نآ  اب  دیاب  تسا  دنمنایز  هداوناخ  ماظن  يارب  ددرگ و  یم  نانآ 

یم مکحم  ار  يرهوش  نز و  دنویپ  عورشم ، جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  یسنج  تاذاذتلا  تاعاتمتسا و  نتفای  صاصتخا 
.دوش یم  رگیدکی  هب  ود  نآ  فیلأت  نیجوز و  رتشیب  لاصّتا  بجوم  دزاس و 

ظاحل زا  صخش  ینوناق  رسمه  هک  تسا  نیا  یگداوناخ  عامتجا  رظن  زا  عورشم ، رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبایماک  عنم  ششوپ و  هفـسلف 
متسیس رد  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  رامش  هب  وا  ندرک  تخبشوخ  لماع  یناور 
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ساسا رب  هداوناخ  نوناک  هجیتن  رد  دـیآ و  یم  باسح  هب  محازم  بیقر و  رفن  کی  یناور  ظاحل  زا  ینوناـق  رـسمه  یباـیماک ، يدازآ 
زا یخرب  هدش  بجوم  هک  تسا  یناوج  نینس  رد  جاودزا  زا  ناناوج  زیرگ  لماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  .دوش و  یم  يراذگ  هیاپ  ینمشد 

.دندرگ مورحم  هداوناخ  نیریش  یگدنز  زا  هداتفا و  تارکنم  اشحف و  هب  نادرم  نانز و 

یهیدب دـنیب  یم  ار  ناناوج  هدرک و  شیارآ  باجح و  یب  ياه  نز  رازاب ، هچوک و  نابایخ و  رد  یلو  دراد  ینوناق  رـسمه  يدرم  رگا 
هجوت بلج  اب  هک  تسا  نکمم  دوش و  یم  هجوت  یب  وا  اب  ترشاعم  ترثک  تهج  هب  دوخ  رـسمه  هب  هدرک و  وا  هجوت  بلج  هک  تسا 

.ددرگ هداوناخ  ناکرا  ندش  تسس  ببس  هدش و  لیامتم  وا  هب  ینابایخ  نز  هب 

عامتجا يراوتسا   - 3

هک هچنآ  فالخ  رب  دـنک ، یم  فیعـض  ار  عامتجا  تیلاعف  راـک و  يورین  عاـمتجا ، هب  هداوناـخ  طـیحم  زا  یـسنج  تاـعتمت  ندـناشک 
.ددرگ یم  عامتجا  دارفا  زا  یمین  يورین  ندرک  جلف  بجوم  باجح  هک  دنیوگ  یم  باجح  نیفلاخم 

سرد رتهب  دنـشاب ، باجح  ياراد  هدناشوپ و  ار  دوخ  ندب  نارتخد  دننک و  لیـصحت  يا  هناگادـج  طیحم  رد  يرـسپ  رتخد و  رگا  ایآ 
؟ دشاب هتشاد  دوجو  يا  هدرک  شیارآ  هنهرب و  رتخد  يرسپ  ره  رانک  رد  هک  یتقو  ای  دننک  یم  رکف  دنناوخ و  یم 

هجوت یباجح  یب  هنهرب و  نز  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  تاـفداصت  زا  یمهم  شخب  دـش ، هداد  هک  يراـمآ  قباـطم  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
؟ تسا هدش  وا  فداصت  ثعاب  رما  نیا  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  هدننار 

نز مارتحا  شزرا و   - 4

زا یکی  درم ، دوـخ و  ناـیم  نز  نتـشاد  هگن  میرح  اذـل  .دراد  يرترب  قّوـفت و  درم  رب  یبـلق  یفطاـع و  قـیرط  زا  نز  هک  تسین  یکش 
.تسا هدرک  هدافتسا  نآ  زا  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  يزومرم  لیاسو 

رب دراذـگن ، درم  يارب  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـشاب و  رتراـقو  اـب  رت و  نیتم  هزادـنا  ره  نز  هک  دراد  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  مالـسا 
.دش دهاوخ  هدوزفا  شمارتحا 

باجح فشک  ياه  تکرح  تسکش  لماوع 

باجح فشک  ياه  تکرح  تسکش  لماوع 

: درک رکذ  ناوت  یم  یمالسا  ياهروشک  رد  ییادز  باجح  ياه  تکرح  تسکش  يارب  ار  مهم  لماع  هس  لقادح 

باجح ندوب  يرطف   - 1

مان هب  ینورد  يرطف و  زاین  کی  نیمأت  شـشوپ ، باجح و  هب  نانز  ًاصوصخم  اه ، ناـسنا  شیارگ  یلـصا  لـماع  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسا مرش  ایح و 
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ار دوـخ  مادـنا  زا  یـضعب  مک  تسد  دراد  رارـصا  هک  تسا  یناوـیح  اـهنت  ناـسنا  و  تـسا ، ناـسنا  صوـصخم  تافـص  زا  یکی  مرش ،
.دناشوپب

یم اه  ناسنا  رد  مرـش  ساسحا  هرابرد  یـسنج » یـسانش  ناور   » باتک رد  یـشیرتا  سانـش  ناور  بیبط و  زتراوش ،» دلاوسا  روسفورپ  »
رشب عون  هدمع  تافص  زا  یکی  مرش ، ساسحا  هک  دنک  یم  تباث  زین  یسانش  ناور  لیلحت  هیزجت و  یـسانش ، مدرم  رب  هوالع  : » دسیون

زین کچوک  ياه  هچب  و  دهدن ، زورب  مرـش  دوخ  زا  هک  تسا  هدشن  هتخانـش  دشاب  هدوب  يودب  مه  ردق  ره  يا ، هیلوا  هلیبق  چیه  .تسا 
(958 «.) ...دنراد مرش 

نودب یعطقم  چیه  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  یخیرات  تاعلاطم  زا  یسنج ، یسانش  ناور  یسانش و  مدرم  تاعلاطم  رب  هوالع 
.تسا ناسنا  یتاذ  يایح  مرش و  زا  یکاح  بلطم  نیا  و  ( 959) .تسا هدرکن  یگدنز  ششوپ 

اه ناسنا  هب  نآرق  رد  دنوادخ  .دوش  یم  هدافتـسا  باجح  شـشوپ و  ندوب  يرطف  زین  اّوح  مدآ و  ترـضح  تقلخ  هب  طوبرم  تایآ  زا 
یگنهرب بجوم  دیدرگ ، اّوح  مدآ و  یگنهرب  ثعاب  ناطیش  بیرف  هنتف و  هک  هنوگ  نامه  ادابم  ات  دنشاب  بظاوم  هک  دهد  یم  رادشه 

يا ( » 960 (؛} امِِهتآْوَس امُهیِرِیل  امُهَـساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنی  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اـمَک  ُناـطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفی  ـال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  دوشب { : ناـنآ 
تخاس نوریب  ناشنت  زا  ار  ناشسابل  درک و  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردام  ردپ و  هک  هنوگ  نآ  دبیرفن ، ار  امـش  ناطیـش  مدآ ! نادنزرف 

« .دهد ناشن  اه  نآ  هب  ار  ناشتروع  ات 

نینچمه نآرق 
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ْنِم اـمُْهنَع  يِروُو  اـم  اـمَُهل  يِدـْبِیل  ُناـطیَّشلا  اَـمَُهل  َسَوْـسَوَف  دـهد { : یم  ربـخ  اّوـح  مدآ و  یگنهرب  يارب  ناطیــش  ياـه  هسوـسو  زا 
« .دزاس راکشآ  دوب ، ناهنپ  ناشمادنا  زا  ار  هچنآ  ات  درک ، هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیش  سپ  ( » 961 (؛} امِِهتآْوَس

ياه یتشز  ندش  راکشآ  هجیتن ، رد  هعونمم و  هرجش  زا  ندروخ  اّوح و  مدآ و  هب  تبسن  ناطیـش  هسوسو  ییآراک  زا  نآرق  هرخالاب  و 
امَُهل ْتَدـَب  َهَرَجَّشلا  اَقاذ  اّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهَّالَدَـف  دـهد { : یم  ربخ  ناتخرد  گرب  زا  دوخ  ندـب  ندـناشوپ  هب  ود  نآ  مادـقا  اّوح و  مدآ و 

هک یماگنه  دروآ و  دورف  ناشماقم  زا   ] بیرف اب  ار  اه  نآ  بیترت  نیدب  و  ( » 962 (؛} ِهَّنَْجلا ِقَرَو  ْنِم  امِهیَلَع  ِنافِصْخی  اقِفَطَو  امُُهتآْوَس 
رب یتشهب   [ ناتخرد  ] ياه گرب  نداد  رارق  هب  دندرک  عورـش  و  دش ؛ راکـشآ  اه  نآ  رب  ناشتروع   ] ناشمادنا دندیـشچ ، تخرد  نآ  زا 

« .دناشوپب ار  اه  نآ  هک  دوخ ،

باجح ندوب  ینید   - 2

.دراد تلالد  نآ  رب  یناوارف  تایاور  تایآ و  دشاب و  یم  تایرورض  زا  نآ  لصا  هک  تسا  مالسا  نید  مّلـسم  ماکحا  زا  یکی  باجح 
فـص رد  نانز  دوخ  ینید و  ناملاع  تیناحور و  ییادز ، باـجح  ياـه  تکرح  اـب  هزراـبم  خـیرات  رد  اـت  هدـش  ثعاـب  تهج  نیمه 

.دنیامن يریگولج  باجح  فشک  زا  هتشاد و  رارق  تازرابم  هنوگ  نیا  تسخن 

باجح دیاوف  زا  یهاگآ   - 3

، اه نآ  طسوت  باجح  رتشیب  تیاعر  شـشوپ و  باجح و  دیاوف  هب  تبـسن  نانز  رت  قیمع  رتشیب و  داقتعا  یهاگآ و  نیب  دیدرت ، نودب 
رارصا مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانز  رگید  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  باجح  رد  نآ  زراب  هنومن  هک  دراد  دوجو  یمیقتسم  هطبار 

.دوش یم  هدهاشم  تراسا  تخس  طیارش  رد  باجح  ظفح  رب  نانآ 

یباجح یب  ياه  تکرح  أشنم 

شرتسگ عماوج  مامت  حطـس  رد  یباجحدـب  یباجح و  یب  ارچ  شـشوپ ، باجح و  يرطف  ياـه  هشیر  هب  هجوت  اـب  دـنیوگ : یم  یخرب 
؟ دراد

غیلبت و هک  هنوگ  نامه  .تسین  نآ  ررـض  رب  ای  عفن  هب  یغیلبت  ياه  تکرح  يراذـگریثأت  عنام  هلوقم ، کی  ندوب  يرطف  ًـالوا : خـساپ :
زین نافلاخم  یفنم  غیلبت  اه و  یشاپ  مس  ینکارپ و  ههبش  لباقم  رد  دراد ، شقن  نآ  قیمعت  شرتسگ و  رد  باجح  هفسلف  حیحص  نییبت 
مهم ياهدـنفرت  زا  یکی  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  فـلتخم  دـهاوش  نیارق و  .دراد  یمهم  شقن  باـجح  گـنهرف  يریذـپ  بیـسآ  رد 
رتسم  » .تسا یباـجح  یب  یباجحدـب و  شرتسگ  قیرط  زا  يرابودـنب  یب  جـیورت  یمالـسا ، ياـهروشک  رد  ذوفن  يارب  نارگرامعتـسا 
نانز ات  میروآ  لمع  هب  يا  هداعلا  قوف  شـشوک  دـیاب  نانز  یباـجح  یب  هلأـسم  رد  : » دـیوگ یم  سیلگنا  رامعتـسا  سوساـج  رفمه ،»

هفیظو تفر ، ناـیم  زا  عیـسو  تاـغیلبت  اـب  نز  باـجح  هک  نآ  زا  سپ  ...دـنوش  قاتـشم  رداـچ  ندرک  اـهر  یباـجح و  یب  هب  ناملـسم 
عماوج رد  ار  داسف  هلیـسو ، نیدـب  دـننک و  قیوشت  نانز  اـب  عورـشمان  طـباور  يزاـب و  قشع  هب  ار  ناـناوج  هک  تسا  نیا  اـم  نارومأـم 

(963 «.) دنیامن دیلقت  نانآ  زا  ناملسم  نانز  ات  دنوش  رهاظ  باجح  نودب  ًالماک  ناملسمریغ  نانز  تسا  مزال  .دنهد  شرتسگ  یمالسا 

ریغ مادـقا  نیلوا  : » دـیوگ یم  ریازجلا  یمالـسا  روـشک  رد  هسنارف  رگرامعتـسا  تلود  ییادز  باـجح  شقن  هراـبرد  نوناـف » ستنارف  »
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داد تروص  ریازجلا  رد  هسنارف  هک  یگنهرف 
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لاـگنچ درک  ناـیرع  رتـشیب  ار  يریازجلا  نز  ندـب  هچ  ره  و  دـش ، مه  قـفوم  راـک  نیا  رد  و  دوـب ، باـجح  ندرب  نیب  زا  يارب  شـالت 
رامعتسا عماطم  هیلع  هزرابم  تفایزاب و  ار  دوخ  تیـصخش  يریازجلا  نز  ًاددجم  اما  .تفر  ورف  يریازجلا  موقلح  هب  رتشیب  رگرامعتـسا 

(964 «.) دیدرگ زاغآ  زین 

یم وا  ربارب  رد  دوب  عونمم  رامعتـسا  رب  ماگنه  نآ  اـت  هک  ار  يدـیدج  قفا  دوش  یم  هتخادـنا  رود  هک  يرداـچ  ره  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هلمح ياهدیما  یباجح ، یب  هرهچ  ره  ندید  زا  سپ  .دـهد  یم  ناشن  وا  هب  ًامامت  تسا  هدـش  نایرع  هک  ار  يریازجلا  ندـب  و  دـیاشگ ،

(965 «.) ددرگ یم  ربارب  هد  رگلاغشا  ندش  رو 

یبرغ شـشوپ  ياه  لدم  زا  نانز  قطنم  نودب  دیلقت  يرامعتـسا و  ياهروشک  ياه  غیلبت  زا  ناملـسم  نارتخد  نانز و  يریذپ  رثا  ًایناث :
.تسا هتشاد  يّرثؤم  شقن  هنیمز  نیا  رد  زین 

رداچ یمالسا  هقباس 

نید و هب  یطابترا  چـیه  تسا و  هداتفا  اج  ناریا  رد  نایراجاق  نامز  زا  دایز  یلیخ  لاـمتحا  هب  رداـچ  هک  دـننک  یم  اـعدا  نینچ  یخرب 
.درادن بهذم 

: مییوگ یم  اعدا  نیا  هب  خساپ  رد 

.تسا هدشن  هئارا  يدنس  نآ  رب  هک  تسا  یخیرات  ربتعم  كرادم  دنس و  هئارا  دنمزاین  اعدا  نیا  ًالوا :

لاس اهدص  هب  رداچ  لکـش  رد  باجح  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  كرادـم  دانـسا و  سابل ، باجح و  عبانم  یهاوگ  ساسا  رب  ًایناث :
، سابل رب  هوالع  هک  میروخ  یمرب  یناریا  ناوناب  زا  يریواصت  هب  ناتـساب  ناریا  نامز  رد  .ددرگ  یمرب  ناریا  رد  راجاق  شیادـیپ  زا  لبق 

(966) .دندناشوپ یم  تسا  ناریا  زورما  نز  رداچ  هب  هیبش  هک  يرداچ  اب  ار  دوخ  ندب 

نت هب  دناشوپ ، یم  ار  نانآ  ياپ  چم  ات  هک  يدنلب  ياه  نهاریپ  هتشادرسرب و  رداچ  ًامومع  یناکـشا ، یـشنماخه و  دهع  رد  نانز  زین  و 
(967) .دندرک یم 

دهع رد  نانز  زین  و 
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باقشب رد  یناساس  ناوناب  زا  یشوقن  .تسا  هدیسر  یم  اپ  قاس  طسو  ات  هک  دندرک  یم  رس  هب  نیچُرپ  داشگ و  رداچ  یهاگ  یناساس ،
(968) .دنراد هدیچیپ  دوخ  هب  يرداچ  ناوناب ، زا  کیره  نآ  رد  هک  تسا  هدش  هتخاس  هرقن  ياه 

.تسا یّلم  یخیرات و  قیمع  هشیر  ياراد  رداچ  لکش  رد  باجح  هک  دوش  یم  تباث  بیترت  نیا  هب 

ُْلق ِیبَّنلا  اَـهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم  شربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ  .دراد  میرک  نآرق  رد  هـشیر  رداـچ ، اـب  باـجح  هلأـسم  ًاـثلاث :
(969 (؛} ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  َنیَذْؤی  الَف  َْنفَْرعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِهیَلَع  َنِینْدـی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسنَو  َِکتاَنبَو  َکِـجاوْزَِأل 
اه نآ  هک  نیا  يارب  راک  نیا  هک  دنشوپ  ورف  شیوخ  رداچ  اب  ار  نتشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ ! يا  »

نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  تسا و  رتهب  رایـسب  نانآ  رب  دنـشکن  رازآ  نانار  سوه  تراسج  ضّرعت و  زا  ات  دـنوش  هتخانـش  تیّرح  هب 
« .تسا

دهاوش ( 970) .دـچیپ یم  نآ  رد  ار  دوخ  نز  هک  تسا  هدرتسگ  یـششوپ  نآ  و  تسا ، هفحلم »  » ياـنعم هب  باـبلج »  » عمج بیبـالج » »
.تسا هدناشوپ  یم  ار  اپ  نییاپ  ات  اپ  يالاب  زا  هک  هدوب  ریگارف  یششوپ  بابلج »  » دنک یم  تباث  هک  دراد  دوجو  زین  یفلتخم 

هدش لقن  هنوگ  نیا  كدف  زا  عافد  يارب  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماگنه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  شـشوپ  هرابرد  فلا )
؛ بابلج رس و  رب  ار  شیوخ  هعنقم  رامخ و  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ( » 971 (؛» اهبابلجب تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  : » تسا

« .درک نت  رب  دوب  كرابم  دوجو  نآ  مامت  هدنریگربرد  لماش و  هک  یششوپ  ینعی 

راـمخ زا  رت  هدرتسگ  رت و  عیـسو  یـششوپ  باـبلج  « ؛» راـمخلا نم  عسوا  بوث  باـبلجلا  : » دـیوگ یم  رینملا » حابـصم   » رد یمویف  ب )
« .تسا

ثیداحا نوچمه  یثیداحا  ج )
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شیپ تسا : سابل  راهچ  مرحم  ریغ  نز  يارب  و  ( » 972 (؛» رازاو بابلجو  رامخو  عرد  باوثا : هعبرا  مرحم  يذ  ریغلو  : » دومرف هک  يوبن 
« .گنل رداچ و  هعنقم ، دنب ،

(973) .تسا هدناشوپ  یم  ار  ندب  نییاپ  ات  الاب  زا  هک  تسا  یششوپ  بابلج »  » هک دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یسولآ  يرشخمز و  د )

درم نز و  ششوپ  توافت 

یم دـیدهت  ار  دارفا  هک  تسا  يدـسافم  عفد  حـلاصم و  نیمأت  روظنم  هب  ینیوکت و  ياه  یگژیو  اب  بسانتم  مالـسا ، یعیرـشت  ماـکحا 
.تسا اه  نآ  ینیوکت  ياه  توافت  زا  هتفرگ  تأشن  باجح ، هلمج  زا  یعیرشت  ماکحا  زا  يرایسب  رد  درم  نز و  توافت  .دنک 

تبسن نادرم  هک  تسا  هدرک  تباث  درم  نز و  یحور  یمـسج و  ياه  توافت  باب  رد  یـسانش  ناور  يژولویزیف و  یملع و  تاقیقحت 
(974) .دـنراد يرتشیب  تیـساسح  یـسمل  ياه  كرحم  لباقم  رد  ناـنز  سکعرب ، دـننانز و  زا  رت  ساـسح  یمـشچ  ياـه  كرحم  هب 
زا نز  دوش ، یم  کیرحت  نز  مادـنا  نت و  هب  ندرک  هاگن  زا  درم  هک  هزادـنا  نآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یملع  ياـه  هبرجت  تاـقیقحت و 

.دوش یمن  کیرحت  درم  ندب  هدهاشم 

(975) .تسین نینچ  درم  رد  اّما  تسا ، كرحم  درم  يارب  نز  ندب  حطس  مامت  هک  تسا  هدش  تباث  زین  یسنج  یسانش  ناور  رد 

؛ تسا هدرک  عیرشت  ار  دوخ  ینارون  میلاعت  ماکحا و  درم ، نز و  ینیوکت  ياه  توافت  اه و  یگژیو  اب  بسانتم  زین  مالـسا  سدقم  نید 
تبقارم هب  ار  نانآ  زیگنا ، توهش  یمشچ  ياه  كرحم  هب  تبسن  نانآ  رتشیب  تیساّسح  زا  یشان  دسافم  زا  نادرم  تظافح  يارب  ًالثم 

.تسا هدرک  رومأم  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  مشچ  رتشیب  لرتنک  و 

نم ّنهریغ  یلا  جاوزالاب و  تابوجحملا  ءاسنلا  روعش  یلا  رظنلا  مّرح  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یثیدح  رد 
جییهتلا هیلا  وعدیام  لاجرلا و  جییهت  نم  هیف  امل  ءاسنلا 
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هاـگن اریز  تـسا ؛ هدرک  مارح  ار  اـه  نآ  ریغ  هبوـجحم و  هدرک  جاودزا  ناـنز  ياـهوم  هـب  ندرک  هاـگن  دـنوادخ  ( » 976 (؛» داسفلا نم 
« .تسا داسف  بجوم  یسنج  جییهت  و  یسنج ، جییهت  ثعاب  نادرم ، زیگنا  توهش 

نیا زا  یـشان  دـسافم  زا  نانآ  تظافح  يارب  یـسمل ، ياـه  كرحم  هب  تبـسن  ناـنز  رتشیب  تیـساسح  تفاـطل و  لـیلد  هب  لـباقم ، رد 
.تسا هداد  روتسد  مرحمان  نادرم  اب  ههجاوم  رد  رتشیب  ششوپ  باجح و  هب  ار  نانآ  یگژیو ،

باجح فافع و  نیب  طابترا 

؛ دننادب يرورـض  ریغ  يرما  ار  باجح  هجیتن  رد  هدرک و  در  ار  فافع  باجح و  نیب  تبـسن  طابترا و  ات  دنا  هدـمآرب  ددـصرد  یخرب 
مییامن تباث  ات  میزادرپ  یم  ناونع  هژاو و  ود  نیا  نیب  تیلع  طبر و  هب  کنیا  .درک  لیصحت  زین  باجح  نودب  ار  تفع  ناوت  یم  اریز 

.تسا قیثو  مات و  طابترا  ود ، نیا  نیب  هک 

فافع موهفم 

(977) .دشاب یمن  لیمج  هدوبن و  لالح  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نتشادزاب  يانعم  هب  تّفع »  » هدام زا  فافع » »

هبلغ زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  ناسنا  نآ  هطـساو  هب  هک  سفن  يارب  یتلاح  لوصح  زا  تسا  تراـبع  تفع  : » دـیوگ یم  یناهفـصا  بغار 
(978 «.) دنک ظفح  توهش 

.تسا و داضت  رد  یـسفن  کیرحت  یناوهـش و  لیم  تلاح  اب  هک  دوش  یم  يا  هقالع  رد  لخاد  عانتما ، نتـشادزاب و  يانعم  هب  فافع » »
: دشاب یم  تیصوصخ  دنچ  ياراد 

.تسا یناسنا  تلصخ  يایوگ   - 1

.تسا ینطاب  یلخاد و  تلاح  يایوگ   - 2

.دشاب وا  زا  رگنایامن  رگناشن و  دناوت  یم  هک  تسا  یجراخ  رهاظم  ياراد   - 3

.ددرگ یم  راکشآ  فیفع  ناسنا  راتفگ  تیفیک  راتفر و  شور و  يالبال  زا  رهاظم  نیا   - 4

.زجع فعض و  اب  هن  دراد  يراگزاس  رادتقا  تّزع و  اب  فافع ، هب  مازتلا   - 5

.تسا ایح  فافع و  هناشن  ششوپ ، باجح و  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل 

تالاکشا یسررب 

تالاکشا یسررب 
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: میزادرپ یم  هدش  دراو  نز  باجح  عوضوم  دروم  رد  هک  یتالاکشا  زا  یخرب  هب  نآ ، هفسلف  باجح و  عوضوم  یسررب  زا  دعب 

يدازآ لصا  باجح و   - 1

.تسا وا  یناسنا  تیثیح  هب  نیهوت  یعون  تقیقح  رد  هدوب و  نز  يدازآ  ّقح  بلس  بجوم  باجح ، هب  مازلا  هک  هدش  هتفگ 

نز هچرگ  .تسا  مهم  كالم  رب  مدقم  مها  كالم  مهم ، ّمها و  كالم  نیب  محازت  ماگنه  هک  هدـش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  ًالوا : خـساپ :
دنک لصأتـسم  ار  راـک  يورین  دوـش و  هعماـج  رد  داـسف  عاـمتجا و  زا  يدازآ  بلـس  هـب  ّرجنم  وا  يدازآ  رگا  یلو  دراد ، يدازآ  قـح 

.ددرگ عامتجا  يدازآ  يادف  دیاب  وا  يدازآ 

تحلـصم نز و  تمارک  ظفح  رطاخ  هب  درم  اب  نز  ترـشاعم  ماگنه  دیوگ  یم  هکلب  تسا ، هدرکن  سبح  هناخ  رد  ار  نز  مالـسا  ًایناث :
.دنیبن بیسآ  عامتجا  هداوناخ و  ماظن  ات  دنک  هدافتسا  یمالسا  ییالقع و  ششوپ  زا  دیاب  هعماج  یمومع 

یسنج کیرحت   - 2

هب ار  ناسنا  دـیازفا و  یم  اه  باهتلا  رب  درم  نز و  نایم  میرح  داجیا  هک  تسا  نیا  دـنا  هتفرگ  باجح  رب  هک  ییاـهداریا  زا  رگید  یکی 
.دنک یم  رت  صیرح  دوخ  فلاخم  سنج 

دروم رد  مه  کیرحت ، نیا  تسا و  یمومع  يواکجنک  ّسح  کیرحت  زا  ترابع  میرحت ، یلومعم  رثا  : » دـیوگ یم  لـسار » دـنارترب  »
(979 «.) ...دنک یم  ادیپ  قادصم  رگید  دراوم  رد  مه  نجهتسم و  تایبدا 

زاین دروم  هک  يدودح  رد  زیارغ  ياضتقا  اب  هزرابم  دراد و  يراوگان  میخو و  ضراوع  یـسنج ، یماکان  هک  تسا  تسرد  ًالوا : خساپ :
.دیازفا یم  زین  نآ  رب  هکلب  دنک  یمن  ّلح  ار  لکشم  یعامتجا  دویق  نتشادرب  یلو  دشاب ، یم  طلغ  تسا  تعیبط 

دروم نیا  رد  .دنک  یم  رابودنب  یب  هزره و  ار  تعیبط  دناریم و  یم  ار  یعقاو  موهفم  هب  قشع  دویق ، نتشادرب  یـسنج ، هزیرغ  دروم  رد 
دنک یم  فارتعا  قالخا » ییوشانز و   » باتک رد  لسار  دوخ  .دـبای  یم  شیازفا  عّونت  هب  لـیم  سوه و  ددرگ ، هضرع  رتشیب  هچ  ره  زین 

هک
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شطع هن  تسا  یمـسج  ترارح  دـبای  یم  نیکـست  اضرا  اـب  هچنآ  .تسا  یمـسج  ترارح  زا  ریغ  یـسنج ، لـئاسم  رد  یحور  شطع 
.یحور

، نداد رارق  میرح  تیعوـنمم و  یلو  ددرگ ، یم  زآ  صرح و  تروـص  هب  تاوهـش  ندـش  رو  هلعـش  ببـس  یـسنج  لـئاسم  رد  يدازآ 
ریـسم رد  ار  نآ  ناسنا  ات  دـهد  یم  دـشر  هدرک و  کیرحت  یناسنا  فیطل و  قیقر و  یلاع و  ساسحا  کی  تروص  هب  ار  قشع  يورین 

.دهد قوس  تسا  نآ  رد  درف  هعماج و  حالص  هک  يوحن  هب  هداد و  رارق  حیحص 

یم هناوید  ار  ناسنا  ندادرارق ، تاجییهت  تاکیرحت و  ضرعم  رد  ندـش و  میلـست  نز و  ندرک  اهر  هک  دـنناد  یمن  باجح  ناـفلاخم 
هب ّرجنم  هدـش و  بوکرـس  رتدـب  وا  هزیرغ  دوش ، هدروآرب  يدرف  ره  يارب  يا  هتـساوخ  ره  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  نوچ  و  دـنک ،

.دوش یم  هدقع 

.نآ کیرحت  جییهت و  زا  يریگولج  يرگید  یعیبط و  تجاح  ّدح  رد  هزیرغ  ياضرا  یکی  تسا : مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب 

.دشاب عورشم  هار  زا  جاودزا  يارب  توهش  كرحم  دناوت  یم  دیآ ، یم  دیدپ  باجح  ششوپ  زا  هک  یسنج  کیرحت  ًایناث :

!! یکشم رداچ  هریت و  باجح  تهارک   - 3

باـجح ناونع  هب  یکـشم  رداـچ  ارچ  یکـشم ، ساـبل  زا  هدافتـسا  هریت و  باـجح  تهارک  رد  تاـیاور  دوجو  اـب  دـنیوگ : یم  یخرب 
؟ تسا هدش  حرطم  یمالسا 

لثم هریت  باجح  هب  ار  نارتخد  ناوت  یمن  ًالومعم  ناتـسبات  رد  اذل  دنک ، یم  بذج  ار  رون  یکـشم  گنر  نوچ  دـنیوگ : یم  یهاگ  و 
.درک توعد  یکشم  رداچ 

دراد و یفنم  ریثأت  اه  مناخ  یتمالـس  يور  یکـشم ، رداچ  هعنقم و  دـننام  هریت  ياه  سابل  زا  هدافتـسا  هک  دـننک  یم  اعدا  زین  یهاگ  و 
.ددرگ یم  یناوختسا  ياه  يرامیب  ثعاب 

.دماجنیب یگدرسفا  هب  دناوت  یم  هایس  هریت و  ياه  گنر  ای  یکشم و  ياه  سابل  زا  رّرکم  هدافتسا  دنیوگ : یم  زین  و 

 - 1 خساپ :
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هَّللا تیآ  رهاوج و  بحاص  موحرم  .دـنا  فیعـض  دنـس  رظن  زا  دوش ، یم  هدافتـسا  یـشوپ  هایـس  تهارک  اه  نآ  رهاظ  زا  هک  یتاـیاور 
ار یـشوپ  هایـس  تهارک  هب  طوبرم  تاـیاور  هللا  همحر  رهاوج  بحاـص   - 2 ( 980) .دنا هدرک  حیرـصت  اه  نآ  دنـس  فعـض  هب  ییوخ 

نادرم صتخم  هایـس  شـشوپ  تهارک  هیماما ، ياملع  زا  يددـعتم  ياه  باتک  حیرـصت  قبط  : » دـیوگ یم  وا  دـناد ، یمن  ناـنز  لـماش 
هسیاقم رد  یکشم  گنر  و  تسا ، هداد  رارق  مرحمان  اب  ههجاوم  ماگنه  نانز  يارب  يرتشیب  رتظیلغ و  ششوپ  سدقم  عراش  اریز  تسا ؛

(981 «.) دنک یم  نیمأت  ار  رتشیب  رتظیلغ و  ششوپ  يرتهب  وحن  هب  رگید  ياه  گنر  اب 

ثعاب نارتخد  ناوناـب و  زا  يا  هتـسد  يارب  ًاـساسا  تسا ، مرگ  ناتـسبات  ياراد  هک  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  یکـشم  هریت و  شـشوپ   - 3
.تسا لّمحت  لباق  ندروآ ، تّقشم  ضرف  رب  رگید  يا  هتسد  يارب  و  تسین ، تقشم 

زا یـضعب  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دنراد ؛ خسار  رواب  داقتعا و  یکـشم  رداچ  لثم  رترب ، باجح  شقن  هب  هک  دنتـسه  ینانمؤم  لوا  هتـسد 
اّمع ندب  فعـض  ام  : » دومرف هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دـنرادن و  تّقـشم  ساسحا  نآ  یلامتحا  تالکـشم 

ساسحا دریگ ، یم  ماجنا  يوق  ینورد  داقتعا  تین و  ساسا  رب  هک  ییاهراک  لباقم  رد  ناسنا  ندـب  مسج و  ( » 982 (؛» هینلا هیلع  تیوق 
« .دنک یمن  تقشم  فعض و 

تدش زا  نانآ ، زا  يا  هدع  هک  دـیدرگ  ثعاب  نانز  رـس  زا  باجح  نتـشادرب  هک  تسا  هدـش  لقن  ناخاضر  باجح  فشک  هیـضق  رد 
(983) .دندرک توف  قد و  يروابان  یتحاران و 

باجح هنوگ  نیا  هب  یکدوک  زا  هعماـج  هداوناـخ و  یبهذـم  ینید و  طـیحم  رد  نتفرگ  رارق  لـیلد  هب  هک  دنتـسه  یناوناـب  مود  هتـسد 
لمحت لباق  اه  نآ  يارب  یکشم  باجح  یلامتحا  یتخس  یلاسگرزب  رد  اذل  دندومن ، تداع 
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.تسا

هن درک  تداع  يراک  ماـجنا  اـب  یکدوک  زا  ناـسنا  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  تداـع  ثحبم  رد  تیبرت  میلعت و  یـسانش و  ناور  ملع  رد 
زمر و مهم ، هتکن  نیمه  .دراد  تقشم  شیارب  لمع  نآ  زا  ییادج  كرت و  سکعرب ، هکلب  تسین ؛ روآ  تّقشم  شیارب  نآ  ماجنا  اهنت 

صقان هزور  نآ و  راکذا  زامن و  لثم  يا  هتسیاش  ياهراک  هب  نادنزرف  نداد  تداع  رد  نیدلاو  هب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هیصوت  زار 
(984) .تسا یکدوک  نینس  رد 

یلو دشاب  روآ  تقشم  يدارفا  زا  یـضعب  يارب  مرگ  رایـسب  قطانم  زا  یخرب  ناتـسبات  رد  یکـشم  باجح  رد  تسا  نکمم  هچرگ   - 4
مهیلع نیموصعم  ياـه  هزومآ  قبط  .دـشاب  بولطماـن  لوقعم و  ریغ  قلطم ، روط  هب  یتخـس  تقـشم و  هنوـگ  ره  لّـمحت  میریذـپ  یمن 
دوجو تقـشم  یتخـس و  نودـب  ایند  یگدـنز  ًاـساسا  تسا ، نآ  دـیؤم  زین  یجراـخ  تیعقاو  اـه و  ناـسنا  یگدـنز  هبرجت  هک  مالـسلا 

(985) .تسا هدرک  یفرعم  یتخس  تنحم و  هناخ  ار  ایند  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  .درادن  یجراخ 

هدش قلخ  نآ  يارب  هک  یهلا  تداعـس  هب  لوصو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  زین  تقـشم  یتخـس و  اب  ایند  یگتخیمآ  زار  زمر و  هفـسلف و 
دشاب و یتخس  ياراد  يراک  اسب  هچ  نآرق ، ریبعت  هب  .تسا و  دنمزاین  دنتـسه  یناسنا  لامک  هدنزاس  هک  ییاه  یتخـس  لمحت  هب  تسا 

َلَعْجیَو ًائیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَف  دهد { : یم  رارق  نآ  رد  ار  ناسنا  یکین  ریخ و  دنوادخ  یلو  دشاب ، هتـشاد  هارکا  نآ  ماجنا  زا  ناسنا 
« .دهد یم  رارق  نآ  رد  یناوارف  ریخ  دنوادخ  و  دشابن ، امش  دنیاشوخ  يزیچ  اسب  هچ  ( » 986 (؛} ًارِیثَک ًاریَخ  ِهِیف  ُهَّللا 

هب مکح  تسا ، رتالاب  رتالاو و  فدـه  هب  یبای  تسد  ثعاب  ایند  یگدـنز  رد  یتخـس  لمحت  هک  يدراوم  رد  زین  لـقع  نیا ، رب  هوـالع 
تیبولطم
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.دنک یم  نآ 

تسوا یناحور  ینامسج و  لماکت  تداعـس و  ياتـسار  رد  هک  یتالکـشم  لمحت  هب  ار  ناسنا  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  لقع ، رب  هوالع 
ربص هب  ار  دوخ  سفن  ( » 987 (؛» هورکملا یلع  ّربصتلا  کسفن  دّوع  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  .دنا  هدومن  قیوشت 

« .هدب تداع  تخس  راک  رب  يرابدرب  و 

.تسا هدشن  تباث  بلطم  نیا  نونک  ات  تسین و  شیب  ییاعدا  فرص  نیا  ناسنا ، ناوختسا  رب  یکشم  سابل  نتشاد  ررض  دروم  رد   - 5
.دنا هدرک  راکنا  ار  یناوختسا  ياه  يرامیب  داجیا  یکشم و  ياه  سابل  ششوپ  نیب  هطبار  دوجو  ناسانشراک  سکعرب ، هکلب 

یکـشم هعنقم  رداچ و  ام  يزورما  هعماج  رد  نآ  جیار  زراب و  قادـصم  هک  هعنقم -  رداچ و  زا  هدافتـسا  : » دـیوگ یم  ییابطابط  رتکد 
(988 «.) دنک یمن  داجیا  یناوختسا  يرامیب  تسا - 

هئارا یملع  یکردم  چیه  نآ  يارب  هک  تسا  ییاعدا  نیا  مییوگ : یم  هایس  سابل  زا  هدافتسا  ببـس  هب  یگدرـسفا  داجیا  دروم  رد   - 6
تسا یگدرسفا  لیلد  هعماج  رد  نایاقآ  ای  ناوناب  هریت  ششوپ  هک  فرح  نیا  : » تسا دقتعم  ناکشزپ  ناور  زا  یکی  هکلب  تسا ، هدشن 
تـسا نکمم  کشزپ ، ناور  سانـش و  ناور  دارفا  زا  یخرب  رظن  قباطم  و  ( 989) .درادن یملع  هیاپ  چـیه  تسا و  یطلغ  نخـس  ًالماک 

.تسین یگدرسفا  داجیا  تلع  دارفا  هایس  ششوپ  یلو  دشاب ، هایس  ششوپ  هب  اه  نآ  لیامت  تلع  دارفا ، زا  یضعب  یگدرسفا 

تارهاـظت میـالع و  لـماوع و  ياراد  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  هدرتسگ و  رایـسب  یناور  یحور و  ياـه  يراـمیب  زا  یگدرـسفا  یهگناو ،
.دشاب روکذم  ياعدم  هدننک  تابثا  دناوت  یمن  ینادیم  ياه  شهوژپ  اذل  تسا ، داضتم  یتح  فلتخم و  يراتفر 

جییهت و مدع  ینعی  مرحمان ؛ لباقم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  هفـسلف  اب  هکلب  درادـن  یفنم  هضراع  اهنت  هن  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا 
کیرحت و
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لاّعفریغ تماص و  یگنر  یکشم  گنر  هکنیا  اه ، گنر  یسانش  ناور  رد  هزورما  .تسا  راگزاس  زین  هعماج  رد  یناور  شمارآ  داجیا 
.تسا مّلسم  تیعقاو  کی  دوش  یمن  هجوت  بلج  کیرحت و  ثعاب  تسا و 

هک يدرف  نیاربانب ، ( 990 «.) تسا قلطم  زرم  رگنایامن  هایس   » هک تسا  هدش  هتفگ  هایس  گنر  هرابرد  اه  گنر  یسانش  ناور  باتک  رد 
مرحمان دارفا  دوخ و  نیب  یلماک  قلطم و  زرم  راک ، نیا  اب  دـنک  یم  هدافتـسا  یکـشم  باجح  زا  لزنم ، نوریب  رد  مرحمان و  لـباقم  رد 

نیا هب  درادن  قح  مرحمان  هک  دهد  ناشن  دهاوخ  یم  دنک  یم  رس  رب  یکشم  رداچ  لزنم  نوریب  رد  یمناخ  هک  یتقو  .دیامن  یم  داجیا 
.يزاب سوه  یگزره و  ییایح و  یب  ياج  هن  تسا  تفع  ایح و  میرح  میرح ، نیا  اریز  دوش ؛ کیدزن  میرح 

(991) .تسا دیفس  گنر  ینعی  هلب »  » لباقم هطقن  هدوب و  هن »  » ینعم هب  هایس  هک  هدمآ  اه  گنر  یسانشناور  رد  نینچمه 

نآ لباقم ، رد  دنیوگب و  هن »  » وا هب  دنهاوخ  یم  عقاو  رد  دننک  یم  هدافتسا  یکشم  باجح  زا  مرحمان  لباقم  رد  ناوناب  یتقو  نیاربانب ،
باذج گنراگنر و  ياه  سابل  هک  اه  نآ  دنراذگ و  یم  زاب  دوخ  يوس  هب  ار  اه  هاگن  هار  عقاو  رد  دنشوپ  یم  دیفـس  سابل  هک  ییاه 
هچراپ ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  .دـنهد  یم  رارق  هدولآ  هزره و  ياه  هاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنـشوپ ، یم 

ياه گنر  هب  هاگن  لباقم ، رد  دنادرگ و  یمرب  ار  رظن  دوخ  هب  دوخ  درادن و  ندرک  هاگن  يارب  یتبغر  نادنچ  رگید  دـنیب  یم  یکـشم 
ثعاب زین  گنراگنر  سابل  زا  ناوناب  هدافتـسا  اذـل  دـنک  یم  داجیا  تبغر  نآ  رارمتـسا  ندـید و  يارب  دـنک و  یم  زاب  ار  مشچ  نشور 

.دوش یم  مرحمان  نادرم  هجوت  بلج 

رشب قوقح  مالسا و 

رشب قوقح  مالسا و 

هدش برغ  گنهرف  هتخابدوخ  هتفیش و  نانچ  هدز  برغ  نارکفنشور  زا  یخرب 
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نآ زا  دراد  هک  یـصقاون  ماـمت  اـب  هدز و  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  زا  مد  هشیمه  هک  دـنا  هدـش  هناـگیب  نآ  نیناوـق  مالـسا و  زا  و 
رـشب قوقح  یناهج  هیمـالعا  اـب  هک  یتروص  رد  دـنرگن  یم  نآ  هب  یحطـس  دـید  اـب  هک  ار  یمالـسا  مکح  ره  دـننک و  یم  یناـبیتشپ 

یـسررب دقن و  دروم  ار  یناهج  هیمالعا  نیا  هک  دراد  اج  اذل  .دـنهد  یم  رارق  دـقن  لاکـشا و  همجه و  دروم  دـشاب  هتـشادن  يراگزاس 
دیاب ای  دراد  ار  ناهج  مدرم  مومع  يارب  نوناق  لعج  تیحالـص  بیغ ، هب  هجوت  نودـب  رـشب  یّلک  روط  هب  اـیآ  هک  مینیبب  .میهد و  رارق 

؟ دشاب هتفرگ  همشچرس  یهلا  نید  زا  رشب  قوقح  هیمالعا 

« قح  » موهفم

يرادـیاپ تاـبث و  زا  هک  يزیچ  ره  ینعی  .تسا  رادـیاپ » یتـسه   » ياـنعم هب  یـسراف  رد  نآ  لداـعم  هک  یبرع  تـسا  يا  هـملک  قـح » »
زا هبتر  کی  رد  اه  قح  همه  تسا و  ینوگانوگ  بتارم  ياراد  تابث  اریز  دراد ؛ یتاجرد  دوخ  قح ، هتبلا  .تسا  قح  دشاب ، رادروخرب 

.دنتسین تابث 

يرارقرب يارب  ناهج  ناسنا و  يادخ  يوس  زا  هک  یعامتجا  تاررقم  نیناوق و  هعومجم   » زا تسا  ترابع  قوقح  یحالطصا  يانعم  و 
«. دزاس نیمأت  ار  هعماج  رشب و  تداعس  ات  دوش  یم  نیودت  يرشب  هعماج  رد  لدع  طسق و  مظن و 

یناهج عماج  یقوقح  ماظن  هب  رشب  جایتحا 

نایماح .تخادرپ  رـشب  قوقح  نیودت  هب  ناهج  اب  اه  ناسنا  دنویپ  ینیب و  ناهج  هب  تیانع  نودب  ناوت  یم  هک  دـننک  یم  نامگ  یخرب 
یناهج هیمالعا   » ار نآ  دنتخادرپ و  رـشب  قوقح  هرابرد  يا  همانقفاوت  میظنت  هب  دوخ ، نایم  دادرارق  فرـص  اب  هک  دندوب  هشیدـنا  نیمه 

حالص و هب  زگره  يا  همان  قفاوت  نینچ  ياضما  هک  دندیزرو  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  هتساوخان  ای  هتساوخ  نانیا  .دندناوخ  رشب » قوقح 
رارق ضحم  تاـیرابتعا  هرمز  رد  هک  تسین  یّلم  ياـه  تنـس  موسر و  بادآ و  دـننامه  قـح  .تسین  ناـهج  مدرم  رثـکا  اـی  همه  دوـس 

.دشاب توافتم  نوگانوگ  ياه  تلم  دزن  هتفرگ ،

.دوش یمن  نوگرگد  اه  ناکم  اه و  نامز  توافت  اب  نآ  یلـصا  يانبم  هک  تسا  ناهج  اب  لیـصا  يا  هطبار  ياراد  رـشب  هک ، یلاـح  رد 
یم عضو  اه  ناسنا  دوخ  طسوت  هک  يدادرارق  يرابتعا و  ًافرص  روما  ساسا  رب  هن  تسا و  رادیاپ  هطبار  نیمه  رب  ینتبم  زین  رشب  قوقح 

.دنتوافتم نوگانوگ  عماوج  نایم  رد  دوش و 

زین رـشب  قوقح  نیودت  يارب  دریذپ ، ماجنا  دحاو  یـساسا  نوناق  کی  هیاپ  رب  دیاب  روشک  کی  یلخاد  نیناوق  نیودـت  هک  هنوگ  نامه 
یساسا نوناق  نیا  رد  .میدنمزاین  یناهج  یساسا  نوناق  کی  هب 
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، نز قوقح  نوچمه  یثحاـبم ؛ میهاوخب  هک  یماـگنه  هنومن  باـب  زا  .ددرگ  یم  نییعت  نیناوق  عضو  يارب  یّلک  طوـطخ  بوچراـچ و 
ریز ثحابم  زا  هک  ار -  رشب  قوقح  رب  مکاح  یـساسا  لوصا  تسخن  هک  میراچان  مینک  میظنت  ار  ناگدنهانپ  قوقح  رگراک و  قوقح 

يانبریز دـنناوت  یم  یماـگنه  دوش  یم  هدـیمان  عبنم »  » یقوقح سوماـق  رد  هک  یّلک  لوصا  نیا  .میزاـس  نیودـت  تسا -  نآ  هعومجم 
هدـش هتفریذـپ  ...و  گنر  داژن و  موسر و  بادآ و  رد  ناشفالتخا  زا  رظن  فرـص  اب  ناـهج ، مدرم  همه  هک  دـندرگ  رـشب  قوقح  میظنت 

نیمـضت یتسار  هب  یقوقح  داوم  لوصا و  نیا  مییاـمن ، طابنتـسا  صاـخ  عباـنم  زا  ار  یقوقح  ياـنبم  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنـشاب 
اجنآ زا  .دنراد  داقتعا  صوصخم  عبانم  نآ  هب  هک  دنا  یهورگ  نامه  يوگخساپ  اهنت  دنتسین و  رـشب  همه  ياهزاین  اه و  نامرآ  هدننک 

رادیاپ يرما  دیاب  زین  عبنم  هک  تسا  یهیدب  تسا ، رادیاپ  رما  يانعم  هب  قح  زین  دشاب و  اه  نآ  نیب  كرتشم  دیاب  رـشب  قوقح  عبنم  هک 
.رادیاپ هن  دنناگمه و  نیب  كرتشم  هن  دنرادن ، ار  یگژیو  ود  نیا  زا  کی  چیه  يرـشب  موسر  اه و  تداع  فرع و  اذـل  .دـشاب  تباث  و 

یفن و تواـفت  نوگاـنوگ ، عماوج  ياـه  فرع  ناـیم  یهاـگ  .دنتـسه  دوخ  هژیو  فرع  گـنهرف و  ياراد  نیمز  زا  يا  هطقن  ره  مدرم 
یمدرم .يداقتعا  يرکف و  تایصوصخ  هب  دسر  هچ  دراد ، ناوارف  ریثأت  يرشب  ننس  رب  یمیلقا  ییایفارغج و  ياه  یگژیو  .تسا  تابثا 
ریـسمرگ قطانم  رد  نکاس  مدرم  هک  دنـشیدنا  یمن  هنوگ  نامه  یقوقح  تارّرقم  رد  دننک ، یم  یگدنز  ریـسدرس  هقطنم  کی  رد  هک 

.دشاب و هتشاد  لیصا  ناسکی و  یمایپ  ناهج  مدرم  همه  يارب  دیاب  رشب  قوقح  میناد  یم  هک  یلاح  رد  .دنشیدنا  یم 
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.دشاب تیصوصخ  نآ  اب  ریغتم  ای  فلتخم  عبنم  زا  هتفرگ  تأشن  دناوت  یمن  ینوناق  نینچ  هک  تسا  یهیدب 

ییازـسب ریثأت  نوناق  يارجا  یگنوگچ  رد  یموب  يداع و  نوناق  رد  نآ  فرع  موسر و  بادآ و  ّتلم و  ره  صاخ  ياه  یگژیو  يرآ ،
.دنتسین رثؤم  كرتشم  نوناق  ریسفت  نیودت و  رد  یلو  دنراد ،

راذگ نوناق  دنناوت  یمن  هجیتن  رد  و  دنتسین ، رـشب  ینورد  تحاس  هب  طوبرم  دراد و  ياج  ناسنا  ناج  ورملق  زا  نوریب  تنـس ، فرع و 
.دنشاب رشب  هعماج  ّلک  قوقح  يارب 

دوخ قوقح  نیودت  رد  رشب  صقن 

لاؤس یلو  دراد ، كرتشم  یعبنم  هب  جاـیتحا  قوقح  نیا  و  تسا ، یللملا  نیب  یناـهج و  حطـس  رد  قوقح  هب  دـنمزاین  رـشب  هک  میتفگ 
؟ دیامن نیودت  ار  رشب  قوقح  نآ  ساسا  رب  دسانشب و  ار  كرتشم  عبنم  نیا  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  هک  تساجنیا 

: اریز تسا ؛  یفنم  متح  روط  هب  لاؤس  نیا  باوج 

دوش یم  هدرمـش  ناهج  ياه  ناسنا  نایم  كارتشا  ببـس  نونکا  هچنآ  .دـنرادن  یگنهامه  داحتا و  رگیدـکی  اب  ًاتعیبط  اـه  ناـسنا   - 1
رگید يوس  زا  .داحتا  تدـحو و  هن  تسا و  فالتخا  ترثک و  هیام  روحم و  هدام ، هک  تسا  نشور  تسا ، يدام  ياـهرازبا  بابـسا و 

ییاناوت يدام ، ياه  ترثک  اه و  فالتخا  رتسب  رد  ناسنا ، سپ  .دوش  یمن  اهر  هدام  ترثک  زا  یحو  وترپ  رد  زج  ناسنا  هک  میناد  یم 
.درادن ار  رشب  كرتشم  دحاو و  قوقح  میظنت  تخانش و 

رـشب قوقح  نیودت  هب  تسد  هک  یناسک  .تسین  یندش  ناسنا ، ینعی  نآ ؛ عوضوم  تخانـش  نودـب  رـشب  قوقح  زا  نتفگ  نخـس   - 2
ناهج رد  زین  رگید  یناسنا  ياه  هورگ  اهداژن و  اه ، نآ  دوخ  زا  هتشذگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هتخانشن  ار  دوخ  زگره  دنا  هدز 

تخانش هب  یبای  تسد  نودب  يراک  نینچ  هب  ندز  تسد  .دنرب  یم  رسب 
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تسیچ شا  هدنیآ  هتشاد و  يا  هتشذگ  هچ  رشب  هک  دیسرپب  دارفا  نیا  زا  رگا  .دشاب  یم  اوران  يراک  يرـشب ، ياه  هورگ  رگید  دوخ و 
.داد دنهاوخن  امش  هب  یبسانم  خساپ  زگره  درادرب ؟ ماگ  دیاب  یهار  هچ  رد  و 

رد نادـنمدرخ  شناد  هک  يدراوم  زا  .تسین  یعطق  لـیلد  تجح و  یعوضوم  ره  رد  هراومه و  نادـنمدرخ  شناد  ـالقع و  ياـنب   - 3
یم يداقتعا  ماکحا  تاعوضوم  صیخـشت  رد  نادـنمدرخ  .تسا  ینیب  ناهج  هب  طوبرم  لئاسم  دـنک ، یمن  تیافک  نآ  لـئاسم  هطیح 

طوبرم يداقتعا و  هلأسم  کی  رـشب  قوقح  ینابم  طابنتـسا  عبانم و  نییعت  اّما  تسا ، تجح  هنیمز  نیا  رد  ناشیارآ  دنهد و  رظن  دنناوت 
عبانم باـب  رد  ار  دوخ  يأر  دـنرو  شناد  لـقاع و  هک  نآ  فرـص  هب  دـنناوت  یمن  ناـهج  نادـنمدرخ  ور  نیا  زا  .تسا  ینیب  ناـهج  هب 

نادـنمدرخ شریذـپ  دروم  هک  ار  رـشب  قوقح  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  هتـسد  نآ  ناوت  یمن  رگید ، يوس  زا  .دـننادب  تجح  رـشب  قوقح 
.تسناد ینتفریذپان  دودرم و  لیلد  نیمه  هب  اهنت  دشابن ،

و يروـحم » دوـخ   » گرزب تـفآ  زا  دـنا ، هدـمآرب  رـشب  یقوـقح  عباـنم  نـییعت  تخانـش و  یپ  رد  هـک  ییاـه  ناـسنا  زا  يرایــسب   - 4
یم نآ  رب  لطاب  ساـبل  دـناوتب  رگا  دتـسیا و  یم  قح  ربارب  رد  دـیدرت  یب  دـشاب  روحمدوخ  یناـسنا  رگا  .دنتـسین  نوصم  یتسرپاوه » »

.دهد یم  هولج  قح  ار  لطاب  ای  دناشوپ و 

هدوب رارقرب  هراومه  ود  نیا  نایم  گنج  .دشاب  یم  هاوخ  ادخ  ًاترطف  یلو  تسا  هاوخدوخ  ًاعبط  هچرگ  ناسنا  هک  درب  دای  زا  دـیابن  هتبلا 
.ددرگ یم  زوریپ  ناش  یهاوخ  ادخ  رب  اه  نآ  یهاوخدوخ  ور  نیا  زا  .دنرت  سونأم  دوخ  عبط  ّسح و  هب  مدرم  رتشیب  .تسا 

اه نآ  یتسردان  یتسار و  نوگانوگ و  ياهزاین  میرح  هک  نآ  نودب  دنک  یم  دیکأت  هعماج  دوخ و  زاین  رب  هچرگ  ناسنا   - 5
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نیا زا  کیمادک  هک  دهد  رظن  هناسانـشراک  دسانـش ، یم  یبوخ  هب  شیاه  هبنج  همه  اب  ار  ناسنا  هک  یـسک  نآ  دیاب  اذل  دسانـشب و  ار 
.دنا نیغورد  اه  نآ  زا  نیمادک  نیتسار و  اهزاین 

دهاوخ یم  هک  یـسک  .دراد  ور  شیپ  ار  زار  زمر و  کی  مهبم و  يا  هدـنیآ  هداهن و  رـس  تشپ  ار  ینالوط  سب  يا  هتـشذگ  رـشب   - 6
يا هطبار  هچ  ناهج  رشب و  نایم  هک  دنادب  دسانـشب و  بوخ  ار  ناسنا  ناهج و  هدنیآ  هتـشذگ و  دیاب  دنک  رداص  یمکح  رـشب  هرابرد 

.دنک یگدنز  یتسه ، ماظن  رگید  يازجا  اب  دنویپ  نودب  ییاهنت و  هب  هک  تسین  يدوجوم  ناسنا  .تسا  رارقرب 

ار کـی  ره  تشذگرـس  ریـس و  هعوـمجم  تخانـش و  زین  ار  رگید  يازجا  دـیاب  دـیدرت  یب  يدوـجوم ، نـینچ  نیتـسار  تخانـش  يارب 
.تسناد

ناسنا زگره  هک  یتفرعم  تسا ، زاین  دروم  ًادیکا  یتفرعم  نینچ  تسا ، رشب  هب  عجار  مکح  رودص  مزلتـسم  هک  رـشب  قوقح  نیودت  رد 
.دنک ادیپ  ار  نآ  لماک  روط  هب  دناوت  یمن 

شزرا ّدض  زا  شزرا  تخانش  كالم  ار  دوخ  هک  تسا  یهیدب  درامگب ، تّمه  رـشب  قوقح  میظنت  نییعت و  هب  ناسنا  هک  یماگنه   - 7
ياه ناسنا  يارب  ناهج  همه  اریز  دشاب ؛ نسحا  ماظن  صیخشت  رایعم  دناوت  یمن  ناسنا  هک  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  تسناد ، دهاوخ 

.دنا شنیرفآ  ناهج  رامش  یب  وضع  زا  یشخب  اهنت  اه  نآ  هدشن و  هدیرفآ  يداع 

نیا هک  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  دنرامـش ، یم  ینوناق  تسا  تیرثکا  شریذـپ  دروم  ار  هچ  ره  راچان  هب  يرـشب  نوناق  دروم  رد   - 8
، دوب دهاوخن  دارفا  زا  يرامـش  یب  ياه  نامرآ  اه و  هتـساوخ  هدننک  نیمأت  اریز  تسین ؛ هنالداع  هنالقاع و  زگره  يرارطـضا ، ّلح  هار 

یهاگآ لیلد  هب  هک  نانآ  هاوخ  دننوناق و  نآ  فلاخم  هک  ییاه  نآ  هاوخ 
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نت ینوناق  نامه  هب  دیاب  هدنیآ  ياه  لسن  ارچ  یهگناو ، .دنا  هتشادن  تکرش  نوناق  نآ  هب  عجار  يریگ  میمـصت  رد  رگید  ياهرذع  ای 
؟ تسا هدش  عضو  نیشیپ  ياه  لسن  طسوت  اه و  نآ  روضح  نودب  يزور  هک  دنهد  رد 

ار دارفا  کیاکی  رظن  نامزمه  ناوت  یمن  اریز  دننک ؛ یم  باجیا  ار  یتیعضو  نینچ  یعامتجا  ياه  ترورـض  هک  دیوگب  یـسک  رگا  و 
نودب تسا و  نوناق  عضو  رد  یهلاریغ  ییانبم  تسردان و  يا  هویش  باختنا  هدییاز  یلکشم  نینچ  مییوگ : یم  باوج  رد  درک ، نیمأت 

.تسین نکمم  لکشم  عفر  انبم  نیا  رییغت 

يا هدـیدپ  ندـمت  .نواعت  رد  هن  درب  یم  رـس  هب  مجاهت  رد  دـشاب  شناوت  رد  هک  ییاج  ات  ینعی  تسا ؛ رگمادختـسا  عبطلاب  ناـسنا   - 9
زواجتم يا  هزادـنا  هب  سک  ره  .درب  رـس  هب  شّحوت  لاـح  رد  هک  دراد  یم  تسود  وا  هنرگو  تسا ، هدـش  لـیمحت  ناـسنا  هب  هک  تسا 

دزاس و زرم  ّدح و  ياراد  ار  اهزواجت  نیا  نیناوق ، عضو  اب  ات  دشوک  یم  دنزواجت ، لاح  رد  زین  نارگید  دـنیب  یم  هک  اجنآ  زا  تسا و 
.دنک لیدعت 

نیا .زواجتم  شّحوتم و  ًاعبط  اّما  تسا ، ندمتم  دـنمنوناق و  ًاترطف  ناسنا  .وا  ترطف  هن  تسا و  ناسنا  تعیبط  هب  عجار  نخـس  نیا  هتبلا 
ْنِم ًارََـشب  ٌِقلاخ  ّیِنِإ  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدـش  میـسرت  نآرق  یمارگ  تایآ  لالخ  رد  اهراب  ناسنا ، تایح  زا  هبنج  ود 
دوخ حور  زا  هدینادرگ ، تسار  ار  وا  هک  هاگ  نآ  مدیرفآ و  لِگ  زا  ار  رشب  نم  ( » 992 (؛} ...یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهتیَّوَس  اذِإَف  ٍنیِط * 

« .مدیمد نآ  رد 

حور شا  هناوتشپ  هک  تسا  یترطف  ياراد  زین  تسا و  هتـسباو  لگ  هب  هک  تسا  یتعیبط  ياراد  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
همه ترطف و  هب  وا  ياه  تلیضف  همه  .تسا  یهلا 
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هب جایتحا  ندمتم ، دنمنوناق و  هن  تسا  شّحوتم  رگمادختـسا و  ًاعبط  هک  تهج  نآ  زا  اذل  .ددرگ  یمزاب  وا  تعیبط  هب  وا  شیاه  يژک 
.دراد دوخ  نوریب  زا  يراذگ  نوناق 

رشب قوقح  هدننک  نیودت  ادخ ،

زگره دـنوادخ  شناد  میرح  رد  رگید  يوس  زا  .تسین  دراو  یهلا  نوناق  رد  تسا  يرـشب  نوناق  هجوتم  هک  یتالاکـشا  زا  کـی  چـیه 
رد زیچ  چـیه  ( » 993 (؛  ِضْرَْألا ِیف  الَو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعی  ـال  دـیامرف { : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  .درادـن  هار  لـهج 

« .تسین هدیشوپ  وا  رب  نیمز  اه و  نامسآ 

تـسا لاحم  تسا  يروضح  ملع  دوهـش و  نیع  هک  یتاذ  .درادـن  هار  دـنوادخ  ملع  هرتسگ  رد  زین  یـشومارف  وهـس و  رگید ، يوس  زا 
ار زیچ  چیه  وت  راگدرورپ  ( » 994 (؛} ًایِـسَن َکُّبَر  َناک  امَو  دیامرف { : یم  نآرق  .دنک  شومارف  ار  نآ  ای  دشاب  لهاج  يزیچ  هب  تبـسن 

« .دنک یمن  شومارف 

هب تسا و  ناسنا  راگدیرفآ  هک  يراگدرورپ  .تسا  رود  دنوادخ  زا  زین  اه  يزرو  هنیک  اه و  ضغب  ّبح و  دـنب  رد  يراتفرگ  نینچمه 
رد مه  نوناق و  عضو  رد  مه  دـنوادخ  ناس ، نیدـب  .دـنمادک  وا  حـلاصم  هک  دـناد  یم  وا  دوخ  زا  رتهب  یـسب  هدیـشخب ، تایح  قح  وا 

.تسا راوازس  ّقحم و  دشاب ، هک  يزرم  ّدح و  ره  ات  ینوناق  ياهرفیک  اه و  هاشداپ  نییعت 

اهنت دننکن و  عضو  ار  ینوناق  دوخ  يوس  زا  هک  دهد  یم  روتسد  یهلا  ناربمایپ  هلمج  زا  همه ؛ هب  میرک  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
.تسا نشور  زین  هتـسجرب  ياه  ناسنا  رگید  غباون و  فیلکت  دشاب ، نینچ  عضو  ناربمایپ  هرابرد  رگا  .دنهد و  ارف  شوگ  یحو  عبنم  هب 
نوناـق قح  دراد  دـنویپ  زین  یحو  همـشچرس  اـب  تسا و  رادروخرب  یعیبـط  ياـه  تبهوم  همه  زا  هک  نآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

بناج زا  مدرم  يارب  يراذگ 
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؛  ُهَنآُْرقَو ُهَعْمَج  انیَلَع  َّنِإ  ِِهب *  َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  دـیامرف { : یم  شلوسر  هب  باطخ  هراـب  نیا  رد  دـنوادخ  .درادـن  ار  دوخ 
« .میناوخ یم  وت  رب  هدروآ ، درگ  ار  نآرق  دوخ ، ام  هک  اشگم  نابز  نآرق  تئارق  هب  دولآ  باتش  ( » 995)

.دیاشگب نخس  هب  نابز  یحو  تفایرد  زا  شیپ  دیابن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسانعم  نادب  باطخ  نیا 

هّلدا یسررب 

یم هراشا  اعدم  نیا  رب  ینآرق  یلقع و  ّهلدا  رکذ  هب  لاح  دوش ، نیودت  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  اهنت  دـیاب  رـشب  قوقح  هک  دـش  هراشا 
: مینک

سپ هکلب  تسین ، ناسنا  زاغآ  شنیرفآ  هب  دودـحم  اهنت  طابترا  نیا  .تسا  دوخ  شخب  یتسه  اب  گنتاگنت  یطابترا  ياراد  ناسنا   - 1
هجیتن .درادرب  ماگ  ریسم  نیا  رد  دوخ  يدوخ  هب  دناوت  یمن  تسا و  راگدرورپ  اب  کیدزن  هطبار  نیا  رتسب  رد  هراومه  زین  وا  تقلخ  زا 
تروص شخب  یتسه  أدـبم  نامه  يوس  زا  دـیاب  تسا -  یلماکت  ریـسم  نیمه  ياه  ماگ  زا  یماـگ  هک  رـشب -  قوقح  نییعت  هک : نیا 

.دریذپ

داعبا رد  لماک  تاعالطا  نتـشاد  مزلتـسم  اهزاین  نیا  تخانـش  .میـسانشب  ار  وا  ياهزاین  ناسنا و  دیاب  رـشب  قوقح  نیودـت  زا  لبق   - 2
یم ار  ناهج  هدـنیآ  مه  هتـشذگ و  بیغ  مه  اریز  تسا ؛ هاگآ  داعبا  نیا  همه  هب  ادـخ  اهنت  هک  تسا  نشور  .تسا  تاـیح  نوگاـنوگ 

.دزادرپب رشب  قوقح  نیودت  نییعت و  هب  دناوت  یم  هک  تسادخ  اهنت  ور  نیا  زا  .دراد  هطاحا  زین  دوجوم  ناهج  دوهش  هب  مه  دناد و 

(996 (؛} ٌریِدَق یَـش ٍء    ّ ِلُک یلَع  َوُهَو  یتْوَْملا  یْحی  َوُهَو  ِیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَف  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ   - 3
تسا تسرپرس  وا  اهنت  هک  یلاح  رد  دندیزگرب ، دوخ  تسرپرس  ار  ادخ  زج  نارفاک  ایآ  »
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« .تساناوت زیچ  همه  رب  هک  تسوا  دزاس و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  اهنت  و 

هانپ ادخ  هب  دوخ  نیناوق  نتخانش  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  اه  نآ  هب  دهد و  یم  رارق  دقن  دروم  ار  نارفاک  هویـش  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
قح ور  نیا  زا  دراد و  ییاـناوت  يراـک  ره  رب  هک  تسوا  تسا ، ناـهج  هب  تبـسن  هبناـج  همه  تیـالو  ياراد  دـنوادخ  هک  اریز  دـنربب ؛

.دیامن نییعت  ار  یتاررقم  یمیرح ، ره  يارب  دوش و  لئاق  یمیرح  ناهج  رد  يدوجوم  ره  يارب  هک  تسوا 

« .تسا وت  راگدرورپ  نآ  زا  قح  ( » 997 (؛  َّکِبَر ْنِم  ُّقَْحلَا  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ   - 4

یبسن ضرعلاب و  رگید  ياـه  قح  ضحم ، ّقح  زج  تقیقح ، رد  .دـنک  اـطع  نییعت و  ار  قح  دـناوت  یم  ضحم  قح  اـهنت  هک  میناد  یم 
.دنا

همه يارب  یمالسا  قوقح 

همه يارب  نآرق  .نادحلم  ناملـسمریغ و  نادّحوم  ناملـسم ، دنک : یم  میـسقت  شخب  هس  رب  ار  یناهج  هداوناخ  نآرق  يرظن ، ظاحل  زا 
رارق دوخ  ربمایپ  رایتخا  رد  ار  لصا  ود  دنوادخ  تثعب ، رـصع  نامه  رد  .تسا  لئاق  ناشیارب  صاخ  یقوقح  دراد و  هژیو  یمایپ  اه  نآ 

اَْولاعَت ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  تسا { : هدمآ  نینچ  نیا  همیرک  هیآ  رد  لصا  ود  نآ  .دزاس  ریبدت  ار  هتسد  هس  نیا  روما  اه  نآ  اب  دناوتب  ات  داد 
! باتک لها  يا  ( » 998 (؛  ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتی  الَو  ًائیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ 
و میهدـن ؛ رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دـنوادخ  زج  هک  تسا ؛ ناـسکی  امـش  اـم و  ناـیم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب 

« .دنریذپن ییادخ  هب  هناگی -  يادخ  زا  ریغ  ار -  رگید  ضعب  ام  زا  یضعب 

هیآ نیا  زا  شخب  کی 
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رد هچرگ  .دـیامن  یم  وگزاب  ار  اه  ناسنا  همه  نیب  كرتشم  لصا  رگید  شخب  دـنک و  یم  نایب  ار  نادّـحوم  همه  نایم  كرتشم  لصا 
یلو دنزرون ، كرـش  وا  هب  دنتـسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  دـهد  یم  مایپ  نانآ  هب  دـشاب و  یم  باتک  لها  هب  طوبرم  روبزم  هیآ  همه  رهاظ 

.دننیزگنرب يراگدرورپ  هب  ار  نت  دنچ  ای  کی  دوخ  نایم  زا  هک  دنک  یم  توعد  ار  نادحلم  هلمج  نآ  زا  اه و  ناسنا  همه 

ار رگید  وضع  ود  نآ  صاخ  قوقح  هک  دهد  یم  روتسد  زین  ناناملـسم  هب  دراد ، هژیو  مایپ  وضع  هس  نیا  يارب  هک  هنوگ  نامه  نآرق ،
َْمل َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنی  ـال  دـیامرف { : یم  هک  اـجنآ  دـنک ، یم  قیوشت  ار  نادـحلم  هب  تبـسن  يزروداد  یتـح  دنرامـشب و  مرتـحم 

یکین زا  ار  امش  ادخ  ( » 999 (؛  َنیِطِسْقُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  َْملَو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاقی 
، دنک یمن  یهن  دندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ  امش  اب  نید  رما  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادع  تیاعر  ندرک و 

« .دراد یم  تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ 

رب رگید  فرط  هک  ینامز  ات  دـننکن و  ینکـش  نامیپ  زگره  هک  دـنا  هتفای  میلعت  ناناملـسم  زین  یـسایس  راتفر  هنیمز  رد  لیلد ، نیمه  هب 
.دنرامشب مرتحم  ار  شیوخ  دهع  زین  اه  نآ  تسا ، رادیاپ  دوخ  دهع 

زین امش  دنشاب ، رادافو  امش  ربارب  رد  هک  ینامز  ات  ( » 1000 (؛  ْمَُهل اوُمیِقَتْساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْسا  اَمَف  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
« .دینک يرادافو 

؛} ًانْـسُح ِساّنِلل  اُولُوق  دـیامرف { : یم  هک  اجنآ  میـشاب  هتـشاد  وکین  راتفر  اه  ناـسنا  همه  هب  تبـسن  هک  هداد  روتـسد  اـم  هب  نآرق  زین  و 
« .دییوگب کین  مدرم  هب  و  ( » 1001)

ناناملسم اب  راتفر  هژیو  راتفر ، نیا  هک  تسا  یهیدب 
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شرافـس اه  نآ  قح  رد  تسا و  مدرم  ینعی  سان »  » هجوتم هک  یتایآ  .دریگ  یم  رب  رد  ار  یناـهج  هداوناـخ  وضع  هس  ره  هکلب  تسین ،
.دنراد یصاخ  قوقح  دنشاب ، هک  یتیّلم  نییآ و  نید و  ره  زا  مدرم  مومع  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  هدش ،

« .دیهاکن يزیچ  مدرم  لاوما  زا  و  ( » 1002 (؛  ْمُهَءایْشَأ َساّنلا  اوُسَْخبَت  الَو  دیامرف { : یم  نآرق 

یم يرواد  مدرم  نایم  هک  یماـگنه  و  ( » 1003 (؛  ِلْدَْعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساّنلا  َنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو  دـیامرف { : یم  تلادـع  دروم  رد  زین  و 
« .دینک يرواد  تلادع  هب  دینک ،

نیا و  تسا ، هتخاس  اه  نآ  همه  لماش  ار  دوخ  توعد  مالـسا  دـنراد و  رارق  یمالـسا  ماـیپ  هرتسگ  رد  یناـهج  هداوناـخ  وضع  هس  ره 
راگزور ندیسر  ارف  زا  شیپ  ات  مالسا  ام ، داقتعا  هب  هکلب  تسین  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  یناهج  تموکح  نارود  هب  صاصتخا 

.دحلم ای  دنشاب  ناملسمریغ  دّحوم  هاوخ  دراد ، همانرب  مایپ و  زین  یناهج  هداوناخ  ياضعا  رگید  يارب  روهظ ، نشور 

، دنوش یم  هارمگ  و   ] كاله هک  اه  نآ  ات  ( » 1004 (؛} ٍهَنَیب ْنَع  یَح  ْنَم  ییْحیَو  ٍهَنَیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهِیل  دیامرف { : یم  میرک  نآرق 
« .دشاب نشور  لیلد  يور  زا  دنبای ،] یم  تیاده   ] دنوش یم  هدنز  هک  اه  نآ  و  دشاب ، تجح  مامتا  يور  زا 

حوضو يور  زا  اه  ناسنا  یگدنز  تکاله و  هک  دومرف  یمن  نآرق  زگره  دوبن  زاب  ناراگزور  همه  رد  لطاب  زا  قح  صیخشت  هار  رگا 
.دسانش زاب  رگیدکی  زا  ار  اه  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  سک  ره  دنا و  هدیورگ  لطاب  ای  قح  هب  زاب  یناگدید  اب  دارفا  تسا و  ینشور  و 

مالسا هاگدید  زا  رشب  قوقح  هفسلف 

مالسا هاگدید  زا  رشب  قوقح  هفسلف 

: تسا یّصاخ  قوقح  ياراد  وا  اذل  دراد  دوجو  ناسنا  رد  هک  صاخ  یلماوع  تهج  هب  مالسا  رد 

هدنزرا يرهوگ  ناسنا ،  - 1

؛  َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  تسا ، هدیشخب  تمارک  يو  هب  دنوادخ  هک  درامـش  یم  يدوجوم  ار  ناسنا  میرک  نآرق 
« .میدیشخب تمارک  ار  مدآ  نادنزرف  انامه  ( » 1005)

ياراد يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ناسنا  تمارک  .دـنک  ادـیپ  یلمع  هبنج  دـناوت  یم  اهدـعب  هک  تسا  يرظن  شزرا  کی  تمارک  نیا 
یشزرا و ياه  يراوگرزب  دناوت  یم  يرظن  تمارک  نیا  .دور  یم  رامش  هب  ناهج  تادوجوم  رترب  رهوگ  تسا و  یلاع  رترب و  یتیفیک 

يرظن لصا  نیا  هب  تیانع  اب  دیاب  یقوقح  یقالخا و  میلاعت  همه  تمارک ، نیمه  لیلد  هب  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  زین  ار  یناوارف  یلمع 
رواب نیا  رب  هاوخان  هاوخ  تسا ، دنمـشزرا  میرک و  يرهوگ  ناسنا  میریذـپب  هک  یماگنه  .دـنوش  میظنت  نآ  اب  لـماک  يراـگزاس  رد  و 

يراگزاس يو  تمارک  اـب  هک  دوش  میظنت  ریـسفت و  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هکلب  تسا ، وا  ّقح  ...و  تینما  يدازآ ، اـهنت  هن  هک  دوب  میهاوخ 
.دشاب هتشاد 

بلط ادخ  يدوجوم  ناسنا ،  - 2
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هک تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسین  نینچ  .دنک  یم  ساسحا  تروص  مشچ  اب  هن  لد  مشچ  اب  وا  اریز  دبلط ؛ یم  ار  ادخ  ًالـصا  ناسنا 
.تسادخ هب  وا  ضحم  زاین  یتاذ و  رقف  نیع  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هکلب  تسادخ ، هب  لیامت  فصو  ياراد 

دنمزاین یگمه   ] امش مدرم ! يا  ( » 1006 (؛} ُدیِمَْحلا ِینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  میرک  نآرق  اذـل 
« .تسا شیاتس  دمح و  هنوگ  ره  هتسیاش  زاین و  یب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دییادخ ؛ هب 

زا هتسد  نآ  .دشاب  هتشاد  لماک  يراگزاس  يو  ییوجادخ  حور  نیا  اب  دیاب  رشب  يارب  یقوقح  میظنت  بیترت و  هنوگ  ره  ظاحل ، نیدب 
هب ار  وا  هک  نیا  ای  دننک ، یم  ضرف  يدوجو  لالقتسا  ناسنا  يارب  هک  یقوقح  میلاعت 
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.دنریگ یمن  همشچرس  قح  عبنم  زا  دنناد  یمن  هتسباو  ادخ  زج  يدوجوم 

هنادواج يدوجوم  ناسنا ،  - 3

رذـگهر زا  مه  بلطم  نیا  .دوش  یمن  یهتنم  یتسین  يدوبان و  هب  زگره  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  رـشب  قوقح  لـماوع  رگید  زا 
زا هک  درامـش  یم  نادـیواج  حور  اب  يدوجوم  ار  ناسنا  میرک  نآرق  .یلقن  لیالد  قیرط  زا  مه  دوش و  یم  تفاـیرد  یلقع  واکودـنک 

دوجوم اه  ناسنا  مامت  رد  هک  لماع  نیا  .تسا  رادروخرب  دولخ »  » زا ناهج  نآ  رد  دـهن و  یم  ياـپ  رگید  یناـهج  هب  ناـهج  نیا  سپ 
.تسا صاخ  قوقح  يرس  کی  مزلتسم  دنکن  فارتعا  نآ  هب  هتشادن و  داقتعا  نآ  هب  رهاظ  رد  هچرگ  تسا 

یتسه هعومجم  اب  ناسنا  ینیوکت  طابترا   - 4

يو حور  ناج و  رد  هک  نآ  رگم  دنز  یمنرس  ناسنا  زا  يراک  چیه  ور  نیا  زا  دراد ، ینتـسسگان  يدنویپ  یتسه  يازجا  همه  اب  ناسنا 
ناسنا قالخا  تشرـس و  حور و  اب  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یقوقح  ماکحا  هلمج  زا  لئاسم و  زا  کی  چـیه  لیلد ، نیمه  هب  .دراد  ریثأت 

.تسا رسدوخ  دازآ و  يراک  ره  ماجنا  رد  ناسنا  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  رگید  لصا ، نیا  شریذپ  اب  .دشاب  دنویپ  نودب 

مالسا رد  رشب  قوقح  يایازم 

مالسا رد  رشب  قوقح  يایازم 

: میزادرپ یم  مالسا  رد  رشب  قوقح  ماظن  يایازم  زا  ثحب  هب  مالسا ، رد  رشب  قوقح  لماوع  عناوم و  یسررب  زا  دعب 

اهزاسریز ظاحل  هب  يرترب   - 1

رادروخرب تبالـص  زا  هتـشاد و  ینیعم  فیرعت  ییاـغ ، یلعاـف و  یلخاد ، زاـسریز  هراـبرد  هک  تسا  نآ  یقوقح  هماـنرب  ماـظن  نیرتهب 
یلعاف و ياهزاسریز  زا  مه  ماظن و  نآ  یلخاد  زاسریز  زا  مه  هک  تسا  نآ  یقوقح  ماظن  کی  راوتـسا  فیرعت  ساسا  نیمه  رب  دشاب ،

.دهد ربخ  شا  ییاغ 

نآ هدنروآدیدپ  مه  دیوگ ؛ یم  نخس  ناهج  تخانـش  زا  نآرق  هک  هاگ  نآ  .تسا  هتخومآ  ام  هب  لمع  رد  نآرق  ار  فیرعت  هنوگ  نیا 
.دزاس یم  نییبت  ار  شا  ینورد  راتخاس  مه  دنک و  یم  یفرعم  ار  نآ  فده  مه  دناسانش و  یم  ام  هب  ار 

ره هب  هک  تسا  یـسک  نامه  اـم  راـگدرورپ  ( » 1007 (؛  يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  یَـش ٍء  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسا هدرک  تیاده  سپس  هداد ؛ هدوب  وا  شنیرفآ  همزال  ار  هچنآ  يدوجوم ،

یهلا تیادـه  لیاسو  زا  يرادروخرب  تقلخ و  یتسه و  راـتخاس  اـب  زیچ  ره  یگنهاـمه  یلعاـف ؛ تلع  راـگدرورپ ، تاذ  هیآ ، نیا  رد 
.تسا هدش  هدرمشرب  ییاغ  تلع  فده ، تمس  هب  تیاده  و  یلخاد ؛ تلع 

نآرق و ياه  ییامنهار  گرزب و  راگدرورپ  نامرف  رد  دیاب  رـشب  قوقح  .دندرگ  ظاحل  رـشب  قوقح  ماظن  رد  دیاب  زاسریز  هس  ره  نیا 
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تلع زا  ار  فیرعت  نیمه  ًاقیقد  یمالسا ، رّکفت  رد  رشب  قوقح  .دوش  فیرعت  یتسرد  هب  نآ  یلعاف  تلع  ات  دشاب ، هتـشاد  هشیر  ترتع 
رب ًامامت  هتـسناد و  زاین  یب  یهلا  ناربهر  دـنوادخ و  نامرف  زا  ار  دوخ  هک  یهلا  ریغ  ياه  بتکم  رـشب  قوقح  فـالخ  رب  دراد ، یلعاـف 

.تسا هدش  یکّتم  اه  ّتلم  هدارا  نانادقوقح و  يارآ  بادآ ، فرع ، دننامه  يرشب ؛ عبانم 

قوقح ماظن  یلخاد  زاسریز  هبنج  رد 
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يدرف و طـباور  رگ  میظنت  دـعاوق  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  رد  رـشب  قوقح  ماـظن  یلخاد  زاـسریز  .تسا  رترب  یمالـسا  ماـظن  زین  رـشب 
يرایـسب یهلا  ریغ  ماظن  رد  اّما  .دنا  یقوقح  لئاسم  هزوح  رد  يدرف  فیاظو  فیلاکت و  زا  يرایـسب  ماظن ، نیا  رد  .اه  ناسنا  یعامتجا 

.دنناد یم  یقالخا  يروما  اهنت  ار  اه  نآ  دنرامش و  یم  نوریب  یقوقح  لئاسم  هطیح  زا  ار  يدرف  فیاظو  فیلاکت و  زا 

یقوقح ماظن  ییاغ  ياهزاسریز  یلو  تسا ، یناسنا  هعماج  نتخاس  ینارون  مالـسا ، رظن  زا  رـشب  یقوقح  ماظن  ییاغ  زاـسریز  فدـه و 
هرهب هنانّدـمتم  یگدـنز  کـی  بوـلطم  ياهدرادناتـسا  زا  اـه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  میرگنب -  نآ  هب  هناـنیبشوخ  رگا  برغ -  رد  رـشب 

.تسین اه » سوه   » هملک کی  رد  اه و  تبغر  اه ، يزاورپ  دنلب  اه ، تساوخ  اهوزرآ ، زج  يزیچ  اه  نازیم  نیا  هدننک  نییعت  دـنریگ و 
.تسیرگن یگداوناخ  ماکحا  فیلاکت و  هلأسم  رد  ار  یمالسا  رشب  قوقح  ماظن  ياه  يرترب  ناوت  یم  هنومن  يارب 

يریذپ ناهرب   - 2

نآ ریذـپ  ناهرب  یقوقح  ماظن  .تسا  اراد  ار  يریذـپ  ناهرب  هنیمز  تیلباق و  هک  تسا  نیا  مالـسا ، رد  رـشب  قوقح  ماـظن  رگید  يرترب 
.تسین ریذپ  ناهرب  یهلا  ریغ  رشب  قوقح  یلو  درک ، هماقا  ناهرب  نآ  ندوب  رابنایز  ای  دنمدوس  يارب  ناوتب  هک  تسا 

یعقاو ینیوکت و  روما  رد  زگره  هک  تسا  يرابتعا  تارّرقم  دـعاوق و  زا  يا  هعومجم  یبرغ  رـشب  قوقح  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  ّرس 
اه نآ  تابثا  یپ  رد  لالدتسا  اب  ناوت  یمن  زگره  تسا و  لصتم  ییوم  رات  هب  يرابتعا  يراد و  رارق  روما  هک  تسادیپ  و  درادن ، هشیر 

نیا يرگید  ناکم  نامز و  رد  ددرگ و  یقلت  هدش  هتفریذپ  قح و  يرابتعا ، یعازتنا و  يرما  نینچ  ینامز  ییاج و  رد  اسب  هچ  .دـمآرب 
رشب قوقح  اّما  .دشابن  نینچ 
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.تسا ینیوکت  ياه  هشیر  ياراد  هک  ینیناوق  زا  تسا  يا  هعومجم  یمالسا 

هک زیچ  ره  .تسین  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  دنچ  ای  کی  رکف  زا  عازتنا  هدییاز  اهنت  دنرادروخرب و  تیعقاو  تلاصا و  زا  نیناوق  نیا 
.تسا ناهرب  هماقا  لباق  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  ناهج  نیوکت و  رد  هشیر  ای  دشاب ، ینیوکت  دوخ 

، نآ ییاغ  تلع  تسا و  رشب  لیم  تساوخ و  ماظن ، نیا  یلعاف  أدبم  .تسین  رادروخرب  تیزم  نیا  زا  زگره  ینید  ریغ  رشب  قوقح  ماظن 
ماـظن نـیا  یگتـسیاش  یتـسرد و  تاـبثا  رد  ناوـت  یمن  زگره  ور  نـیا  زا  .دـشاب  یم  هعماـج  رد  حور  یب  یگتخاـس و  ماـظن  يرارقرب 

.درک هماقا  یلقع  ناهرب  یقوقح ،

ارجا تنامض  زا  يرادروخرب   - 3

، یقرش یبرغ و  هاوخ  نامرآ  ياه  ماظن  بتاکم و  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  یمالسا  رشب  قوقح  ماظن  تازایتما  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  شهارمه  هب  نآ  يارجا  تنامض  دنام و  یمن  یقاب  تالاقم  اه و  باتک  هدودحم  رد 

.رفیک زا  میب  يرگید  نارگید و  دزن  یگدنمرش  زا  ساره  یکی  تسا : راوتـسا  ناینب  ود  رب  یقوقح  هدعاق  نوناق و  ره  يارجا  تنامض 
.دنام یمن  یقاب  نوناق  يارجا  يارب  يرشب  يا  هزیگنا  ددرگن ، تفای  ود  نیا  زا  کی  چیه  دراوم  یخرب  رد  رگا  اّما 

هب ینامـسآ و  ياه  تعیرـش  همه  هک  تسور  نآ  زا  نیا  .تسا  همانراک  نیرتزیمآ  راـختفا  ياراد  مالـسا  یقوقح  ماـظن  ناـیم ، نیا  رد 
اج همه  رد  و  راگدرورپ ، هب  یکیدزن  تین  اب  اهنت  هک  هتسیاب  تسا  يراک  نوناق  يارجا  هک  دنا  هداد  مایپ  نینچ  ناسنا  هب  مالـسا ، هژیو 
هک یـسک  نآ  زین  و  تسا ، ادـخ  تسا  روآ  جـنر  رایـسب  يو  دزن  یگدنمرـش  هـک  سک  نآ  اریز  دوـب ؛ راداـفو  نادـب  دـیاب  مد  هـمه  و 

رد یمقتنم  دهاش  نینچ  .تسا و  ادخ  دهد  یم  رفیک  ار  ناراکهانگ 
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.دروآ یم  رامش  رد  درگن و  یم  ار  شیاهراک  ناسنا و  هاگ ، همه  اج و  همه 

ادخ تسامـش و  اب  وا  دیـشاب  اجک  ره  و  ( » 1008 (؛} ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللاَو  ُْمْتنُک  ام  َنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن 

»!؟ دنیب یم  ار ]  شلامعا  همه   ] دنوادخ هک  تسنادن  وا  ایآ  ( » 1009 (؛  يری َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعی  َْمل  َأ  دیامرف { : یم  زین  و 

زا هیام  هیاپ و  نیدب  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یـسک  زگره  یمالـسا  رکفت  رد  .تسا  راوتـسا  مالـسا  رـشب  قوقح  ماظن  رد  زین  مود  ناینب 
.دناهرب ینکش  نوناق  رفیک  زا  ار  دوخ  ای  دشاب ، هتشاد  ار  یهلا  نوناق  ربارب  رد  ییامن  هولج  ناوت  هک  دبای  تسد  تردق 

شیپ رفک  هار  هـک  اـه  نآ  ( » 1010 (؛  َنوُزِْجعی ْمُهَّنِإ ال  اوُقَبَـس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحی  الَو  دـیامرف { : یم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
« .درک دنهاوخن  ناوتان  ار  ام  زگره  اه  نآ  دنا ] هتفر  نوریب  ام ، رفیک  ورملق  زا  و   ] دنا هدرب  شیپ  لامعا  نیا  اب   ] دننکن نامگ  دنتفرگ ،

« .تسا نارگمتس   ] هاگ نیمک  رد  وت  راگدرورپ  نیقی ، هب  ( » 1011 (؛} ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  دیامرف { : یم  زین  و 

نآرق .ددرگ  یم  نیمأت  یقوقح  نیناوق  يارجا  تنامـض  یقالخا ، ياه  شزرا  هب  يدـنبیاپ  رذـگهر  زا  یمالـسا  رـشب  قوقح  ماظن  رد 
.درامش یمرب  یهلا  ماکحا  يارجا  نماض  نیرترب  ار  یقالخا  ياهدومنهر  میرک 

یگنهامه يراگزاس و   - 4

یم ار  یگنهاـمه  نیا  نیبزارف  هولج  .تسا  رادروخرب  بساـنت  ماجـسنا و  زا  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  رـشب  قوقح  ماـظن  رگید  يرترب 
لوزن نارود  لوط  رد  .تسا  هدمآ  دورف  نوگانوگ  ياه  بیشن  زارف و  اب  ینامز  رد  هک  تسا  یباتک  نآرق  .تفای  میرک  نآرق  رد  ناوت 
راشف ریز  هاگ  تموکح ، هکیرا  رب  هاگ  و  دننام ، یب  یتسدگنت  رد  هاگ  دنتسیز ، یم  توافتم  رایسب  ياه  تیعضو  رد  ناناملسم  نآرق ،

شیوخ و
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و تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  یگنهامه  ینوگمه و  زا  میرک  نآرق  توافت ، همه  نیا  اب  اّما  .ناگمه  ياه  بلق  بوبحم  هاـگ  هناـگیب و 
فالتخا دوب ، ادـخ  ریغ  يوس  زا  رگا  ( » 1012 (؛} ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  اذـل 

« .دیتفای یم  نآ  رد  یناوارف 

فالتخا ياراد  هراومه  تسا ، اه  تلم  اه و  تلود  ای  يرشب  نارّکفتم  ياه  تساوخ  هشیدنا و  زا  هدش  هتفرگرب  هک  رـشب  قوقح  ماظن 
یگنهامه و زا  زگره  هدـش ، رداص  نآ  ناکرا  و  للم » نامزاس   » يوس زا  ریخا  ههد  دـنچ  لوط  رد  هچنآ  .تسا  ینورد  يراگزاسان  و 

.دور یم  رامش  هب  نآ  یماکان  تسکش و  لیالد  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هدوبن  رادروخرب  یتسدکی 

شجنس رازبا  ياطعا   - 5

رازبا نودـب  یقوقح  تایلک  زا  یهوبنا  نایم  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  رـشب  قوقح  ماـظن  هتـسجرب  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
لطاب زا  قح  تسردان و  زا  تسرد  صیخـشت  يارب  يرازبا  دـنمزاین  يا  هصرع  ره  رد  ناـسنا  .تسا  هدرکن  اـهر  صیخـشت  شجنس و 

.تسا

نیا رگا  .دـنک  هضرع  شناوریپ  هب  دـنیزگرب و  دوخ  تاّـصتخم  بساـنت  هب  ار  صیخـشت  نیا  رازبا  هک  تسا  نآ  یقوقح  ماـظن  نیرتهب 
تساشگ راک  دنمدوس و  یماگنه  يرازبا  نینچ  هتشذگ  نیا  زا  .دوب  دهاوخن  زاسراک  نادنچ  اهرازبا  نآ  هئارا  ددرگن  تیاعر  بسانت 

.دشاب هارمه  ناسنا  اب  یتیعضو  ره  رد  هراومه و  هک 

حور اب  یقوقح  ماظن  .دنا  هدرک  یفرعم  ناسنا  هب  ار  یمالسا  رشب  قوقح  ماظن  رد  شجنس  رازبا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق 
دنـسپ و  » زا دـنترابع  رازبا  نیا  .دریگ  هشیر  یمدآ  حور  زا  دـیاب  لـطاب  زا  قـح  رازبا  تخانـش  ور  نیا  زا  دراد ، دـنویپ  ناـسنا  ناـج  و 

، ناسنا نازیم ، نیا  اب  دوخ ،» دنسپان 
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یمن دوخ  يارب  هک  ار  يّدعت  متـس و  زین  دـهاوخ و  یم  زین  نارگید  يارب  ار  اه  نامه  تسا  دوخ  يارب  تاریخ  تاّذـل و  راتـساوخ  هک 
.دراد یمن  اور  زین  نارگید  يارب  ددنسپ 

کنیب و امیف  ًانازیم  کسفن  لعجا  : » دراد یم  نایب  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  يارب  ار  رایعم  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
« .هدب رارق  رایعم  نارگید  شیوخ و  نایم  طباور  رد  ار  دوخ  تساوخ  ( » 1013 (؛» كریغ نیب 

يراد یمن  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچ  ره  دنـسپب و  مه  نارگید  يارب  يدنـسپ  یم  شیوخ  يارب  ار  هچ  ره  هک  تساـنعم  نادـب  نیا 
.تسا یقوقح  لطاب  قح و  شجنس  نتخانش و  يارب  رازبا  نیرتهب  رایعم  نیا  .رادم  تسود  زین  نارگید  يارب 

رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  صقاون 

رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  صقاون 

.دراد ینیدریغ  بتاکم  يرکف  تافارحنا  رد  هشیر  هک  تسا  یـساسا  ياه  یتساک  اه و  یتسردان  ياراد  رـشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا 
: مینک یم  هراشا  اه  یتساک  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا 

ترطف زا  يرود   - 1

قوقح یناهج  هیمالعا  رد  .دـنا  هتفرگ  هدـیدان  ار  ناسنا  ترطف »  » دـنا و هدرک  هجوت  رـشب  تعیبط »  » هب اهنت  یللملا  نیب  ناراذـگ  نوناق 
و ترطف »  » نداهن رانک  زا  هتـساخرب  تلفغ  نیا  .تسین  هفیظو  کی  ناونع  هب  هار  نیا  رد  دربن  نارگید و  قوقح  ظفح  زا  ینخـس  رـشب 

چیه دـنار ، یم  مکح  هیمـالعا  نیا  رد  جردـنم  یقوقح  طـباور  رب  هک  تعیبط »  » ماـظن اـیآ  یتسار ، هب  .تسا  تعیبط »  » رد ندـش  قرغ 
؟ دراد ینید  رّکفت  اب  یتهابش 

شنیرفآ ناهج  ناسنا و  هطبار  زا  تلفغ   - 2

ناسنا هک  دننآ  زا  لفاغ  اه  بتکم  نیا  .دننک  یبایزرا  یتسرد  هب  ار  شنیرفآ  ناهج  ناسنا و  هطبار  دنا  هتـسناوت  یهلا  ریغ  ياه  بتکم 
.دروآ یمرد  ناماس  هب  ار  ناهج  عضو  زین  هاگ  دنک و  یم  هریت  ار  ناهج  اب  شیوخ  هطبار  شیاهراک  زا  یخرب  اب  هاگ 

ياه یگدولآ  رب  اّما  دننک ، تیلوئـسم  ساسحا  يّدام  ياه  یگدولآ  عفر  يارب  یللملا  نیب  ناراذگ  نوناق  هک  هدـش  ببـس  تلفغ  نیا 
« رـشب قوقح  یناهج  هیمالعا   » بیترت نیدـب  .تسا  ناسنا  دوخ  ناهانگ  لصاح  هک  ییاه  یگدولآ  دـندنبرب ؛ مشچ  ناـهج  رد  دوجوم 

راتفر ریثأت  نکیل  تسا -  هتـسیاش  دوخ  ياج  هب  نیا ، هتبلا  هک  دـنازوس -  یم  لد  اهایرد  قامعا  یتح  تسیز و  طیحم  یگدولآ  يارب 
.دریگ یم  هدیدان  ناهج  رد  ار  ناسنا  ءوس 

دنوادخ اب  ناسنا  هطبار  زا  تلفغ   - 3

نید رد  اّما  .تسا  هتشادنپ  دازآ  دنوادخ  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  رـشب » قوقح  یناهج  هیمالعا   » نیداینب ياه  یتساک  رگید  زا 
نیرفآ ناهج  دـنوادخ  اب  شا  هطبار  ظـفح  نید و  ورملق  رد  ار  ناـسنا  هاـگ  ره  تسا ؛ هدـش  هداـهن  قرف  يدازآ  موهفم  ود  ناـیم  یهلا 
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.تسا ضحم  هدنب  کی  وا  هک  میبای  یم  رد  مینک  یم  هظحالم  دنوادخ  ربارب  رد  ار  وا  هک  هاگ  نآ  اّما  مینیب ، یم  دازآ  ار  وا  میرگنب ،

یگیاـمورف ره  زا  ار  دوخ  ناـج  ( » 1014 (؛» بئاغرلا یلا  کتقاس  نا  هیند و  ّلـک  نع  کـسفن  مرکا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
« .دشابن وت  هاوخلد  ینتشاد و  تسود  هچرگا  ناهرب 

یمالسا رشب  قوقح  زا  ییاه  هنومن 

: مینک یم  هراشا  دوش ، یم  هدافتسا  تنس  نآرق و  يال  هبال  زا  هک  رشب  قوقح  دراوم  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

اه تیعمج  اه و  تلود  همه  تسا و  هدش  نیمـضت  اه  ناسنا  یمامت  يارب  قح  نیا  تسا و  دنوادخ  هیده  یگدـنز ، تایح و  قح   - 1
.دنا يّدعت  زواجت و  هنوگ  ره  لباقم  رد  نآ  زا  عافد  تیامح و  هب  فّلکم  دارفا  و 

ار یناسنا  ره  ّقح  دیاب  تلود  و  دراد ، ار  تلود  هعماج و  فرط  زا  یعامتجا  تامدخ  زا  يرادروخرب  تشادهب و  ّقح  یناسنا  ره   - 2
.دیامن نیمضت  دنک ، ار  وا  تلافک  تحت  صاخشا  وا و  تیافک  هک  تمارک  اب  یگدنز  کی  نتشاد  رد 

ناکدوک نانز و  نالاسنهک و  دننام  دنا ؛ هدرکن  تکرش  عازن  گنج و  رد  هک  یناسک  نتشک  هناّحلسم ، ياه  عازن  اه و  گنج  رد   - 3
هکت هکت  .دوش و  هداد  نانآ  هب  كاشوپ  نکـسم و  دـنوش و  ماعطا  هک  دـنراد  قح  ناریـسا  .تسین و  زیاج  نارامیب  ناـحورجم و  زین  و 

رگیدکی زا  ار  نانآ  یگنج  ياه  تیعقوم  هک  ییاه  هداوناخ  تاقالم  ناریسا و  لدابت  .تسا و  مارح  ناگدش  هتشک  ندرک 
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.تسا زیاج  عرش  ماکحا  ياضتقم  هب  هدرک ، ادج 

سک چیه  و  تسین ، زیاج  وا  نداد  رفیک  ای  دیعبت ، ای  وا  يدازآ  نتخاس  دـیقم  ای  ناسنا  تشادزاب  نتفرگ و  یعرـش ، تهج  نودـب   - 4
زا کی  چـیه  تسین  زیاـج  .دومن و  تسوا ، يراوخ  ّتلذ و  بجوم  هک  ییاـهرازآ  عون  ره  اـی  یناور  اـی  یندـب  هجنکـش  ناوت  یمن  ار 

دروم وا  یگدنز  تمالس و  هک  نیا  رب  طورـشم  وا ، دوخ  تیاضر  اب  رگم  داد ، رارق  یملع  یّبط و  ياه  شیامزآ  دروم  ار  ناسنا  دارفا 
.دریگن رارق  رطخ 

ره زا  ار  تسیز  طیحم  هک  تسا  فیلکت  تلود  هعماج و  رب  دـنک و  یگدـنز  هزیکاپ  ملاس و  طیحم  رد  هک  دراد  قح  یناـسنا  ره   - 5
اه نآ  یگدولآ  هک  اهرهش  زا  جراخ  ياهطیحم  هاوخ  يرهش و  طیحم  هاوخ  دزاس ؛ كاپ  ناسنا  یگدنز  هب  رضم  ياه  یگدولآ  هنوگ 
رد اه  ناسنا  یگدـنز  اب  هک  ییاهاضف  اهایرد و  زا  معا  نینچمه  دـناسر و  یم  ررـض  اه  ناسنا  هدافتـسا  دروم  ياه  يداـبآ  طـیحم  هب 

.دنشاب یم  طابترا 

ادـخ و یگدـنب  دـنا و  هداوناخ  کی  ياضعا  رـشب  دارفا  همه  .تسا  هدـش  نیمـضت  اه  ناـسنا  همه  يارب  هک  تسا  یّقح  تمارک ،  - 6
دنوادخ هک  یتاذ  تمارک  رد  مدرم  همه  و  تسا ، هتخاس  دحتم  رگیدکی  اب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  يارب  همه  ندوب  دنزرف 

ار تمارک  نیا  هک  یناسک  رگم  دنا ، يواسم  رگیدکی  اب  يرطف  تیلوئـسم  فیلکت و  لصا  رد  زین  هدومرف و  اطع  نانآ  همه  هب  ناحبس 
كرـش ادـخ  هب  هک  یناسک  زین  .دـنیامن و  بلـس  نتـشیوخ  زا  داسف ، هعاشا  ای  تنایخ  ای  تیانج  باـکترا  ببـس  هب  راـیتخا و  يور  زا 

همه كالم  هک  تادوجوم  نیرت  لماک  نیرت و  یهیدب  راکنا  اریز  دننک ؛ راکنا  ار  وا  ای  هدیزرو 
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وا تیـصخش  هک  یتروص  رد  .تسا و  نتـشیوخ  هب  تنایخ  تقیقح  رد  تسوا ، رایتخا  هب  یتسه  همه  ماجنا  زاغآ و  هدوب و  اـه  شزرا 
اپریز دوخ  رایتخا  اب  ار  شیوخ  تمارک  یـصخش  نینچ  هجیتن ، رد  .تسا  هدومن  تنایخ  زین  مدرم  رگید  هب  تسا  هعماج  رد  راذگریثأت 

.دشاب فعضتسم  ینادجو  يرکف و  رظن  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، هتشاذگ 

هدرکن ارجا  ار  وا  رفیک  یمالـسا  عرـش  هک  یمادام  ات  دوش  یمن  وا  تایح  ّقح  ندـش  یفتنم  بجوم  ناسنا ، تمارک  ّقح  ندـش  یفتنم 
مورحم هجلاعم  كاشوپ و  نکـسم و  اذغ و  زا  ار  وا  ناوت  یمن  تسا و  ظوفحم  رفیک  يارجا  زا  شیپ  ات  لتاق  تایح  قح  اذـل  دـشاب و 

.تشاد

هب ناسنا  یلاع  ياه  شزرا  مامت  هک  تسا  ناسنا  یشزرا  یباستکا  تمارک  نامه  هک  اوقت  هب  رگم  درادن  يرترب  يرگید  رب  سک  چیه 
.ددرگ یمزاب  وا 

دُعب تهج  زا  ار  دوخ  تاذ  دـناوتب  ات  دـنک  یگدـنز  یقالخا ، ياه  يراـمیب  دـسافم و  زا  كاـپ  یطیحم  رد  هک  دراد  قح  یناـسنا  ره 
.دیامن مادقا  نآ  يارجا  قح و  نیا  يافیا  رب  هک  تسا  هعماج  تلود و  رب  دزاسب و  يونعم 

.تسوا هدهع  رب  یفیلاکت  دراد ، هک  یقوقح  ربارب  رد  تسا و  يواسم  درم  اب  یناسنا  تمارک  رد  نز   - 7

تسا و يداینب  لّکـشت  کـی  هعماـج  راـتخاس  رد  هداوناـخ  .تسا  هداوناـخ  ماـظن  لوؤسم  زین  هداوناـخ و  شاـعم  هرادا  هب  فّلکم  درم 
زا ار  عناوم  هنوگ  ره  هک  تسا  تلود  هعماج و  رب  اذـل  .دـنراد و  جاودزا  ّقح  نانز  نادرم و  همه  دـشاب و  یم  نیوکت  ساسا  جاودزا ،

.دیامن لیهست  مدرم  يارب  ار  نآ  هتشادرب و  جاودزا  هار  رس 

یگدنز نامز  رد  وا  یعامتجا  يوربآ  ظفح  ناسنا و  ره  مارتحا  تاعارم   - 8
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.تسا بجاو  گرم  زا  سپ  و 

تازایتما زا  يرادروخرب  رد  یلو  دـنک ، یگدـنز  یگداوناخ  و  یـسومان ، ینید ، یناج ، یلام ، تینما  رد  ات  دراد  قح  یناـسنا  ره   - 9
ّقح نآ ، نابحاص  تسین ، یکّتم  یهلا  دنتسم  چیه  هب  هک  یگتخاس  دیاقع  و  تسا ، یهلا  دنتـسم  هب  نید  نآ  دانتـسا  هب  طورـشم  ینید 

.دنرادن ار  ینید  تازایتما  زا  يرادروخرب 

هنوگ چـیه  اذـل  دراد و  ار  دوخ  لام  تاطابترا و  هداوناخ و  نکـسم و  رد  دوخ  صاـخ  یگدـنز  نوؤش  رد  لالقتـسا  ّقح  یناـسنا  ره 
ای نانآ  زا  هزاجا  نودـب  دارفا  نکـسم  ندـش  لخاد  زین  .تسین و  زیاـج  ناـسنا  يوربآ  نتخاـس  هاـبت  نداد و  رارق  رظن  تحت  شیتفت و 

.تسین زیاج  نآ  لها  نداد  يرارف  هرداصم و  ای  ندرک  بارخ 

ردام و ردـپ و  رب  يونعم  يدام و  تمالـس  یتشادـهب و  قوقح  تیاعر  تیبرت و  تناـضح و  ّقح  دـّلوت ، ماـگنه  زا  یکدوک  ره   - 10
.دنراد دوخ  نادنزرف  رب  یقوقح  ردام  ردپ و  زین  .دراد و  ار  تلود  هعماج و 

هک یسک  ره  هعماج و  تلود و  رب  اه  ناسنا  میلعت  تسا و  بجاو  دراد  ار  نآ  ییاناوت  هک  یـسک  ره  رب  شناد ، ملع و  يریگارف   - 11
.تسا ضرف  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ییاناوت 

ای دشاب  تلود  هاوخ  تسا ؛ بجاو  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  تردق  هک  یـسک  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد   - 12
لامتحا هب  طورشم  فورعم ، ریخ و  هب  ملع  تردق و  طرش  هفاضا  هب  فیلکت  نیا  .دیآرب  نآ  هدهع  زا  دناوتب  هک  يدرف  ره  ای  هعماج و 

مادقا مدع  تروص  رد  و  دشاب ، یم  رت  هتسیاش  دراد  هک  یتردق  تهج  هب  تلود  و  تسا ، ریثأت 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 574 

http://www.ghaemiyeh.com


عرـش اب  تقفاوم  هچرگ  دـیامن ، مادـقا  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  یـسک  ره  هعماج و  فیلکت ، نیا  ماـجنا  هب  تلود 
تسا بجاو  تلود  هعماج و  رب  دنوش ، یفیلکت  نینچ  ماجنا  يّدصتم  ییاه  هورگ  ای  دارفا  هک  یتروص  رد  .دراد و  ترورض  یمالـسا 

.دنهد يرای  ار  نانآ  هک 

یهتنم يداژن  زایتما  کـیکفت و  هب  هک  يراـک  ره  هعماـج و  رد  یموق  یبهذـم و  ياـه  هنیک  کـیرحت  تاـساسحا و  نتخیگنارب   - 13
.تسین زیاج  ددرگ ،

دوخ هطلـس  تحت  ای  دـیامن و  لیلذ  تسپ و  ای  هدرک  دوخ  هدرب  ار  وا  درادـن  قح  سک  چـیه  دـیآ و  یم  ایند  هب  دازآ  یناسنا  ره   - 14
.درادن دوجو  ناحبس  دنوادخ  يارب  زج  یتیدوبع  چیه  .دنک و 

یماوقا اه و  تلم  دـشاب و  یم  مارح  ًادّـکؤم  تسا  يراد  هدرب  يریگ و  هدرب  زا  یعون  هک  تهج  نآ  زا  نآ ، عاونا  یمامت  اـب  رامعتـسا 
مامت رب  .دنیامن و  نیقی  دوخ  ار  دوخ  تشونرس  هتخاس و  دازآ  رامعتسا  زا  ار  دوخ  دنراد  قح  دنتسه  یگدرب  فاعضتسا و  راتفرگ  هک 
نانآ ناشروشک  لاغشا  رامعتسا و  تراسا  زا  دوخ  نتخاس  دازآ  تهج  هب  هدش ، رامعتسا  دارفا  هب  هک  تسا  ضرف  اه  تلود  اه و  تلم 

.دنیامن تسارح  ظفح و  ار  دوخ  یعیبط  ياه  ییاراد  تورث و  هک  تساه  ّتلم  رب  زین  .دننک و  کمک  ار 

هرهب قح  یناسنا  ره  زین  .دشاب و  هتشادن  ضراعت  یعرش  لوصا  اب  هک  نیا  رب  طورشم  تسا ، دازآ  دوخ  يأر  نایب  رد  یناسنا  ره   - 15
یلام يرابتعا و  يونعم و  حلاصم  زا  دراد  قح  زین  تساراد و  ار  دوخ  یبسک  يرنه و  یبدا و  یملع و  ياه  تیلاعف  جـیاتن  زا  يرادرب 

هک نیا  رب  طورشم  دنک ، تیامح  دوش  یم  یشان  شتیلاعف  زا  هک  دوخ 
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.دشابن عرش  فلاخم  تیلاعف  نآ 

.تخاس مورحم  رابجا  هب  دوخ  تیعبات  زا  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  و  دراد ، ار  دوخ  تیعبات  زا  يرادرب  هرهب  ّقح  یناسنا  ره   - 16

رو هرهب  دوخ  تیـصخش  زا  مازتلا  مازلا و  تهج  زا  دناوت  یم  دراد و  ار  دوخ  یقوقح  تیـصخش  زا  يرادروخرب  قح  یناسنا  ره   - 17
.ددرگ یم  وا  ماقم  مئاق  يو  ینوناق  یلو  نآ ، ناصقن  ای  نادقف  تروص  رد  و  ددرگ ،

مالـسا زا  هارکا  اـب  ار  یـسک  ناوت  یمن  اذـل  دـشاب ، نآ  عباـت  دراد  قـح  یـسک  ره  تسا و  ترطف  نید  مالـسا  هک  تهج  نآ  زا   - 18
زیاـج هک  ناـنچ  .درک  يریگوـلج  مالـسا  نید  زا  وا  ندـش  جراـخ  زا  دـیاب  یّتـح  هکلب  دروآرد ، رگید  نید  تیعبت  هب  هدرک و  جارخا 

.دومن راداو  شنید  رییغت  هب  ار  وا  هدرک و  هدافتسا  ءوس  وا  زا  ینادان  رقف و  تهج  هب  تسین 

، دنک يریگولج  یناسفن  ياهاوه  زا  یشان  ساسا و  یب  لطاب و  دیاقع  راکفا و  شرتسگ  ذوفن و  زا  هک  تسا  هعماج  تلود و  رب   - 19
.دراد لوذبم  هدیقع  ثیح  زا  دساف  دارفا  حالصا  تهج  هب  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  و 

صخـش هک  نیا  رب  طورـشم  دوش  هدـنهانپ  رگید  هعماج  هب  ای  دور و  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هنادازآ  هک  دراد  قح  یناسنا  ره   - 20
.تسین زیاج  ترورض  عقاوم  رد  زج  یمالساریغ  عماوج  هب  یگدنهانپ  ترجاهم و  یلو  .دشاب  هدشن  یمرج  بکترم  هدنهانپ 

مامت اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  تلود و  رب  دراد و  ار  ندرک  راک  تردـق  هک  تسا  یناسنا  ره  ّقح  لغـش ، راک و   - 21
هتسیاش هک  یلغش  باختنا  رد  يدازآ  ّقح  یناسنا  ره  زین  .دراد و  لوذبم  ار  دوخ  ششوک  یعس و 
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.دراد ار  تسا  هعماج  تحلصم  هب  وا و  لاح 

هارکا زین  .دومن و  راداو  وا  ییاـناوت  زا  شیب  يراـک  هب  ناوـت  یمن  ار  يرگراـک  چـیه  و  تساراد ، ار  تمالـس  تینما و  ّقـح  رگراـک ،
ره زا  دارفا  درم و  نز و  رگراـک  نیب  قوـقح  نیا  رد  تسین و  زیاـج  وا  هـب  ندوـمن  دراو  ررـض  اـی  وا و  نداد  رارق  هطلـس  ریز  ندرک و 

.تسین یقرف  داژن  گنر و 

راک شزرا  هب  لهج  ای  رارطـضا و  تهج  هب  رگراک  هچرگ  دزادرپب ؛ رگراـک  هب  ار  يا  هنـالداع  دزمتـسد  تسا  مزـال  راـک  بحاـص  رب 
.دشاب یضار  دوخ  راک  زا  رت  نییاپ  يدزمتسد  هب  دوخ ،

هنالداع ترجا  تخادرپ  رد  دوخ  فیلکت  هب  راک  بحاص  رگا  دـیامن و  هبلاطم  شیوخ  راک  يارب  هنالداع  دزمتـسد  دراد  قح  رگراک 
.دیامن افیتسا  ار  وا  قح  هدومن و  مادقا  رگراک  زا  ملظ  عفد  يارب  هک  تسا  تلود  رب  درکن  لمع 

طوبرم لیاسو  همه  هک  يا  هنالداع  همکاحم  هک  نیا  اـت  تسا  مرج  زا  اّربم  مهّتم  .تسا و  نتـشیوخ  لاـمعا  يورگ  رد  سک  ره   - 22
.ددرگ ایهم  دشاب ، رایتخا  رد  هنادازآ  عافد  هب 

هرهب نآ  زا  هدومن و  کّلمت  ار  یتارابتعا  ای  لاـم  یهورگ ، هچ  یـصخش و  تروص  هب  هچ  یعرـش ؛ هار  زا  دراد  قح  یناـسنا  ره   - 23
.دناسرن هعماج  دارفا  هب  يررض  کّلمت  نیا  هک  نیا  رب  طورشم  دیامن  يرادرب 

.تسا مارح  یعرش ، زّوجم  نودب  دوخ ، لاوما  رد  فّرصت  زا  کلام  ندومن  عونمم  صاخشا و  لاوما  هرداصم 

.تسا مارح  دشاب  هک  یفده  ره  يارب  شلاکشا و  مامت  اب  يریگ  ناگورگ   - 24

هطلس رد  تموکح  نداد  رارق  دارفا و  ندیشک  دنب  رد  اذل  .تسا و  مارح  ًادّکؤم  نآ  رد  دادبتـسا  تسا و  یهلا  تناما  تموکح ،  - 25
يارب یصخش 
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.تسا مارح  یصوصخ  ضارغا 

اذـل دنـشاب و  یم  كرتشم  اه  نامزاس  اه و  هورگ  دارفا ، همه  يواست ، نیا  رد  هدوب و  ناسکی  نوناق  عرـش و  ربارب  رد  مدرم  همه   - 26
ياه يدازآ  قوقح و  زا  دناوت  یم  تسین ، هعماج  مظن  هب  لالخا  داجیا  ددصرد  دنک و  یم  یگدنز  یمالسا  هعماج  رد  هک  یـسک  ره 

.دشاب رادروخرب  یمالسا  عورشم 

رشب قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یخرب  دقن 

رشب قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یخرب  دقن 

مهدراهچ هدام 

: تسا هدمآ  رشب  قوقح  هیمالعا  هدام 14  رد 

«. دیامن رایتخا  هانپ  رگید  ياهروشک  رد  دنک و  وج  تسج و  یهاگهانپ  رازآ  هجنکش و  بیقعت ، ربارب  رد  دراد  قح  سک  ره   - » 1

، دـشاب دـّحتم  للم  دـصاقم  لوصا و  اب  فلاخم  ياهراتفر  اـی  یـسایس  ریغ  یمومع و  مرج  رب  ینتبم  ًاـعقاو  بیقعت  هک  يدروم  رد   - 2
.دنک هدافتسا  قح  نیا  زا  دناوت  یمن 

مرج دـنب 2  رد  هژیو  هب  .تسا و  ینوناق  بیقعت  قلطم  ربارب  رد  نتـسج  هاـنپ  زیوجت  یمالـسا ، هقف  هاگدـید  زا  هداـم  نیا  لکـشم  دـقن :
.دشاب هئطوت  لاح  رد  هدرک و  هئطوت  دوخ  عوبتم  تما  روشک و  حلاصم  فالخ  رب  هچرگ  هداد ، رارق  یگدنهانپ  زّوجم  ار  یسایس 

رد یتما  حلاصم  هک  یسایس  مرج  اسب  هچ  .دشاب و  یسایس  هچرگ  بیقعت ، لباق  تسا و  مرج  دشاب  هچره  مرج  مالسا  هاگدید  زا  ًالوا :
.تسه نآ  رب  يرتشیب  دیدشت  تسا  دیدهت  دروم  رطخ و 

هک ماظن  هیلع  نارگ  هئطوت  يارب  تسا  يّرفم  هار  مرج ، باکترا  رب  قیوشت  رب  هوالع  یـسایس ، نامرجم  يارب  یگدـنهانپ  زیوجت  ًاـیناث :
.دیآ یم  باسح  هب  ماظن  هیلع  كانرطخ  يدیدهت 

اهقف دلب » یفن   » اب هطبار  رد  ({ 1015) ِضْرَْألا َنِم  اوَْفنی  ْوَأ  هفیرش {  هیآ  رد  .تسا  نیبراحم  هرابرد  مالسا  روتسد  حیرص  فالخ  ًاثلاث :
هانپ ار  وا  یسک  ددرگ و  هدنار  اهرهش  زا  دوش و  دلب  یفن  یتسیاب  براحم  هک  دنراد  حیرصت 
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.دننک نوریب  دوخ  هانپ  ناما و  زا  ار  وا  ات  دیگنج  نانآ  اب  دیاب  درب  هانپ  رفک  دالب  هب  رگا  دهدن و 

هتبراشم و هتلکاؤم و  نم  عنملاب  هیلا  يوأی  دلب  لک  یلا  بتکی  و  هدـلب ، نم  براحملا  یفنی  : » دـیامرف یم  مالـسالا » عیارـش   » رد ققحم 
دوخ رهش  زا  براحم  ( » 1016 (؛» هوجرخی یتح  اولتوق  اهلوخد ، نم  هونکم  ولو  .اهنم  عنم  كرـشلا  دالب  دصق  ولو  هتعیابم  هتـسلاجم و 

اب هلماعم  تساخرب و  تسشن و  یکاروخ و  مه  ییاذغ و  مه  زا  هک  دوش  یم  هتشون  دوش  یم  هدنهانپ  هک  يرهـش  هب  دوش و  یم  دیعبت 
ار كرـش  دالب  رد  ندـش  دراو  هزاجا  وا  هب  رگا  .دـنیامن و  يریگولج  وا  زا  دومن  كرـش  ياهرهـش  دـصق  رگا  .دـننک و  يراددوخ  وا 

« .دننک نوریب  ار  وا  ات  دوش  یم  گنج  نانآ  اب  دنداد 

(1017) .دراد دیکأت  بلطم  نیا  رب  زین  مالکلا » رهاوج   » رد و 

مهدزناش هدام 

تیلم و داژن ، ظاـحل  زا  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  نودـب  دراد  قح  یغلاـب  درم  نز و  ره  : » هدـمآ رـشب  قوـقح  هیمـالعا  زا  هداـم 16  رد 
رهوش نز و  نآ ، لالحنا  ماگنه  ییوشانز و  تدم  مامت  رد  .دنهد  هداوناخ  لیکـشت  دـننک و  ییوشانز  رگیدـکی  اب  بهذـم  ای  تیعبات 

«. دنشاب یم  يواسم  قوقح  ياراد  جاودزا ، هب  طوبرم  روما  هیلک  رد 

مک و نآ ، دـننام  یقالخا و  یعامتجا و  نوؤش  رد  ندوب  اتمه  هک  تسا  حرطم  ندوب ) اتمه  « ) وفک ، » هلأـسم مالـسا  تعیرـش  رد  دـقن :
.دیامن جاودزا  ناملسم  ریغ  اب  ناملسم  کی  هک  تسا  عونمم  ًامازلا  هک  نامیا »  » هژیو هب  دوش  ظاحل  دیاب  شیب 

ِلاجِّرِللَو لاـح {  نیع  رد  یلو  ({ 1018) ِفوُْرعَْملِاب َّنِهیَلَع  يِذـّلا  ُْلثِم  َّنَُهلَو  دـنراد {  لباقتم  قوقح  هک  ییوشانز  قوقح  رب  هوـالع 
ياج رد  هک  دنتسه  رادروخرب  رترب  قوقح  زا  نادرم  ({ 1019) ٌهَجَرَد َّنِهیَلَع 
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.تسا هدش  نایب  ًاحورشم  هقف  رد  دوخ 

.درادن قباطت  هدش  دای  هدام  اب  هک  تسا  ییاه  توافت  تیجوز  لالحنا  و  قالط »  » هلأسم رد  نینچمه 

مهدجه هدام 

نّمـضتم ّقح  نیا  .دوش  دـنم  هرهب  بهذـم  نادـجو و  رکف ، يدازآ  زا  هک  دراد  قح  سک  ره  : » تسا هدـمآ  رـشب  قوقح  هدام 18  رد 
يارجا یبهذم و  تامیلعت  لماش  زین  و  دـشاب ، یم  نامیا  هدـیقع و  راهظا  يدازآ  نمـضتم  نینچمه  هدـیقع و  ای  بهذـم  رییغت  يدازآ 
«. دشاب رادروخرب  یمومع  روط  هب  ای  یصوصخ  روط  هب  ًاعمتجم  ای  ًادرفنم  قوقح  نیا  زا  دناوت  یم  سک  ره  .تسا  ینید  مسارم 

نیا .تسا  ینید  هدـیقع  بهذـم و  ندوب  هیاپ  یب  دـید  زا  یـشان  هدـش ، حرطم  هدام  نیا  رد  هک  تعـسو  نیا  اـب  بهذـم  يدازآ  دـقن :
نید و هب  اذل  دناد ، یم  یلیابق ) يودـب و  یگدـنز  هژیو  هب   ) یمدرم تاداع  فرع و  زا  هتـساخرب  ار  ینید  دـیاقع  بهذـم و  هاگدـید ،

کی ار  تداع  فرع و  رییغت  ور  نیا  زا  تسا ، هداهن  جرا  اه  ناسنا  یلحم  موسر  تاداع و  هب  هک  دهن  یم  ار  جرا  نامه  یبهذـم  نییآ 
.دناد یم  یمدرم  هتساوخ  یعیبط و  رما 

.درمش یم  دودرم  ًالماک  ار  قوف  هیرظن  تسا ، لئاق  ینایحو  هشیر  تلاصا و  یبهذم  ياه  نییآ  يارب  هک  مالسا  هاگدید  یلو 

نادب نیا  یلو  تسا  لئاق  یبسن  يدازآ  رگید  بهاذم  ناوریپ  يارب  درگن و  یم  مارتحا  دید  اب  ینامـسآ  نایدا  رگید  هب  هچرگ  مالـسا 
هچرگ .دنـشاب  ربارب  ناناملـسم  اـب  لـماک  روط  هب  اـیازم  قوـقح و  رد  دـشاب و  هتفریذـپ  ار  ناـیدا  نآ  ینوـنک  تلاـصا  هک  تسین  اـنعم 
.لماک روط  هب  هن  یلو  تسا ، لئاق  ناشیارب  ار  ناملـسم  نادنورهـش  رگید  قوقح  یماـمت  زا  يرادروخرب  زیمآ و  تملاـسم  یتسیزمه 

هب دیوگ ؛ كرت  ار  مالسا  نید  درادن  قح  ناملسم  کی  ًالثم 
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حرطم ّدـترم »  » ناونع اب  هقف  رد  هک  دـیآ ، رامـش  هب  مالـسا  هیلع  یفنم  هزرابم  هنوگ  کـی  مالـسا و  فیعـضت  نیهوت و  هبنج  رگا  هژیو 
.دراد ار  دوخ  هب  صوصخم  ماکحا  تسا و 

مهدزون هدام 

دوخ دیاقع  نتشاد  زا  هک  تسا  نآ  لماش  روبزم  ّقح  و  دراد ، ار  نایب  هدیقع و  يدازآ  قح  سک  ره  : » هدمآ رـشب  قوقح  هدام 19  رد 
يزرم تاظحالم  نودب  نکمم و  لیاسو  مامت  هب  نآ  راشتنا  ذخا و  رد  راکفا و  تاعالطا و  بسک  رد  دشاب و  هتشادن  یبارطضا  میب و 

«. دشاب دازآ 

هشیدنا و رب  ددرگن و  ّبترتم  نآ  رب  یمومع  هدـسفم  هک  تسا  یتروص  رد  نایب  يدازآ  یلو  تسا ، تسرد  هدـیقع  يدازآ  قح  دـقن :
دراو ینایز  نیهوت و  ینوناق ، زّوجم  نودب  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  هب  تبـسن  دنکن و  داجیا  یللخ  هعماج  ماظن و  رب  مکاح  ینابم 

.دنکن

قبط بیذاکا -  لیطابا و  رشن  .تسا  اتسار  نیمه  رد  هدش ، هتخانش  عونمم  مالسا  هقف  رد  نآ  رـشن  هک  لالـض » بتک   » هلأسم هوالع  هب 
.ددرگ یم  یتیّلم  یتدیقع و  ینابم  یگدیشاپ  مه  زا  لزلزت و  هیام  هفصنم -  تأیه  صیخشت 

مجنپ تسیب و  هدام 

قح دنـشاب ، هدـمآ  ایند  هب  جاودزا  نودـب  هچ  جاودزا و  رثا  رب  هچ  ناکدوک ؛ همه  هدـمآ ...« : رـشب  قوقح  هیمالعا  هدام 25  دنب 2  رد 
«. دنشاب رادروخرب  یعامتجا  تیامح  عون  کی  زا  دنراد 

هطوبرم ماحرا  رگید  نادنزرف و  نینچ  نایم  یثراوت  .دنتسه و  مورحم  ثرا  قح  زا  عورشمان  نادنزرف  یمالـسا ، قوقح  هقف و  رد  دقن :
هدشن بسن  یفن  ًاعرش  اریز  دنرادوخرب ؛ هریغ  تناضح و  ّقح  قافنا و  بوجو  هلمج  زا  تدالو ؛ ماکحا  رگید  زا  يرآ ، .درادن  دوجو 

.تسا هدیدرگ  انثتسا  ثراوت  هلأسم  اهنت  و 

ياج رد  رتشیب  تقد  اب  بلاطم  زیر  هک  مالـسا  تعیرـش  ینابم  اب  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  فّلخت  دراوم  یخرب  زا  دوب  یلامجا  نیا 
.تسا هدش  نییبت  دوخ 

للملا نیب  قوقح  مالسا و 

للملا نیب  قوقح  مالسا و 

، رـضاح لاح  رد  اهنت  هن  ترورـض  نیا  و  تسین ، هدیـشوپ  ینادقوقح  چیه  رب  مالـسا  هاگدـید  زا  للملا  نیب  قوقح  نیودـت  ترورض 
زا یخرب  هک  اجنآ  زا  .تسا و  هدوب  سوسحم  ناملـسم  نانادـقوقح  يارب  مالـسا  یناهج  یهلا و  بتکم  شیادـیپ  زاغآ  نامه  زا  هکلب 

رظنم هاگدـید و  زا  عوضوم  نیا  هب  هک  دراد  اج  دـنناد ، یم  یبرغ  نادنمـشناد  تامحز  نویدـم  ار  لـلملا  نیب  قوقح  ناـگدز ، برغ 
.میهد حیضوت  هدرک ، هضرع  مالسا  هک  ار  یللملا  نیب  نیناوق  زا  یخرب  هصالخ  روط  هب  هتخادرپ و  مالسا 
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هدیزگ فیرعت 

ياه نامزاس  ربارب  رد  اه  نآ  لباقتم  فیاظو  اه و  ّتلم  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  اـه  تلود  طـباور  هک  تسا  یقوقح  لـلملا ، نیب  قوقح 
.دشاب اه  نآ  عفانم  شیاسآ و  نیمأت  ساسا  رب  دیاب  راک  نیا  دنک و  یم  میظنت  روشک  ره  رد  هناگیب  دارفا  هژیو  یقوقح  یعامتجا و 

دـننامن و مورحم  تسا  طیحم  نآ  مدرم  زاـین  زا  شیب  ناـهج  زا  يا  هطقن  رد  هک  یهلا  بهاوم  زا  دـنهاوخب  اـه  تلم  اـه و  تلود  رگا 
ماظن ار  نآ  هک  دـنراد  زاین  ینیناوق  هدرتسگ و  تالدابم  نواـعت و  هب  دـننک ، هدافتـسا  یهلا  بهاوم  اـه و  تمعن  همه  زا  اـه  تلم  همه 
اوزنا نیاربانب ، .تسا  هدرک  طـبترم  مه  هب  ار  عماوج  هک  تعنـص  يژولونکت و  تفرـشیپ  اـب  ًاـصوصخ  دـنک ؛ یهدـنامزاس  هدیـشخب و 

اب لدابت  تنواعم و  زا  دوخ  فلتخم  ياهزاین  نیمأت  يارب  یتلود  چیه  درادن و  ناکما  رگید  ياه  تلم  اه و  تلود  ناهج و  زا  نتـسج 
.تسا ناهج  ياهروشک  رگید  اب  ملاس  طباور  نوهرم  مادکره  تفرشیپ  تسین و  زاین  یب  نارگید 

دیامن لیدبت  اه  تلود  نینوخ  ياهدربن  هنحص  هب  ار  ناهج  دناوت  یم  نوگانوگ  لماوع  زا  یـشان  ضراعت  عفانم و  دروخرب  هوالع ، هب 
دشاب هتشادن  دوجو  لئاسم  نیا  ّلح  يارب  ینوناق  رگا  و 
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زا هداتفارود  یتح  رگید  یقطانم  رد  یعفانم  قحتـسم  ار  دوخ  اـهروشک  زا  يرایـسب  هک  نآ  ًاـصوصخ  تسا ؛ ریذـپان  باـنتجا  رما  نیا 
تـسا ییاهروشک  اب  وا  طباور  دراد ، ینایاش  ریثأت  یتازواجت  نینچ  زا  روشک  تینوصم  رد  هک  يروما  زا  یکی  .دنناد  یم  دوخ  ورملق 

.دنک یم  بلج  زواجتم  لباقم  رد  ار  اه  نآ  يونعم  يدام و  تیامح  هک 

؛» بئذلل منغلا  نم  ذاّشلا  ّنا  امک  ناطیـشلل ، سانلا  نم  ذاشلا  ّناف  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  اذـل 
یم گرگ  يارب  زا  هدش ، ادج  هّلگ  زا  هک  يدنفسوگ  هک  هنوگ  نآ  تسا ، ناطیش  مهس  هدش ، ادج  مدرم  زا  هک  یسک  انامه  ( » 1020)

« .دشاب

یمالسا نیناوق  رد  للملا  نیب  قوقح  ترورض 

لقتسم و تموکح  کی  ناونع  هب  مالسا -  هرابرد  میتشاد ، نایب  ناهج  ّلک  رد  للملا  نیب  نیناوق  تیمکاح  دروم  رد  هک  ار  یترورض 
یم هدید  ینیناوق  فادها و  یمالسا  تموکح  رد  هک  نآ  ًاصوصخ  تسا ؛ قداص  زین  درادرب -  رد  ار  یعامتجا  لئاسم  مامت  هک  عماج 

.تسین رّسیم  للملا  نیب  قوقح  ياه  هیاپ  میکحت  نودب  اه  نآ  نیمأت  هک  دوش 

: هلمج نآ  زا  تسا ؛ هدمآ  نایم  هب  نخس  للملا  نیب  قوقح  زا  نوگانوگ  تاریبعت  اب  یمالسا  میلاعت  رد 

یم تساوخزاب  دوجوم  ياهداسف  اه و  يراتفرگ  صوصخ  رد  شرافـس و  همه  هب  ار  نوگانوگ  عماوج  عاضوا  زا  تبقارم  مالـسا   - 1
ار وا  دیوگن ، خـساپ  دـشاب  هک  ناهج  ياجک  ره  رد  ار  ناسنا  یهاوخداد  دـنکن و  لمع  دوخ  تیلوؤسم  هب  سک  ره  هک  اجنآ  ات  دـنک 

(1021 «.) ملسمب سیلف  هبجی  مل  نیملسمللای و  يدانی  ًایدانم  عمس  نم  : » دیامرف یم  دسانش و  یمن  یعقاو  ناملسم 

یمالسا تموکح  ناملسم و  ّتلم  رب  گنج -  روز و  هب  لّسوت  اب  یتح  ار -  متس  تحت  ياه  تلم  تاجن  يارب  شـشوک  مالـسا ،  - 2
هیآ نیا  رد  هک  نانچ  دناد ، یم  بجاو 
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انْجِرْخَأ انَّبَر  َنُولوُقی  َنیِذَّلا  ِناْدلِْولاَو  ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  امَو  تسا { : هدش  هراشا  نآ  هب 
فیعـضت نارگمتـس  تسد  هب   ] هک یناکدوک  ناـنز و  نادرم و  هار  رد   ] و ادـخ ، هار  رد  ارچ  ( » 1022 (؛} اُهلْهَأ ِِملاّظلا  ِهیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم 

، دنرگمتـس شلها  هک   [ هکم  ] رهـش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  يا  هدیدمتـس   ] دارفا نامه  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنا ، هدش 
« .ربب نوریب 

گنهرف رـشن  هنیمز  دراد  هفیظو  یمالـسا  تموـکح  تسا و  ناـهج  ياـه  تلم  هـمه  ییاـمنهار  تاـجن و  يارب  مالـسا  تاـمیلعت   - 3
اذل و  ( 1023) .دیاتـس یم  ار  رما  نیا  يارب  ترجه  مالـسا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دزاـس  مهارف  فلتخم  ياـه  تلم  رد  ار  یمالـسا 

ترجه نانمـشد  ّرـش  زا  تاجن  یمالـسا و  فراعم  جیورت  يارب  ...و  نمی  هب  یهورگ  هدرک و  لمع  روتـسد  نیا  هب  تسخن  ناناملـسم 
.دندرک

فادها زا  یکی  ار  یمالـسا  هعماج  یملع  تفرـشیپ  هدرک و  دـیکا  شرافـس  ناهج  ياج  ره  رد  شناد  ملع و  نتخومآ  هب  مالـسا   - 4
للملا نیب  طباور  هب  مالسا  هجوت  تسین  یمالـسا  روشک  ياهزرم  هب  دودحم  هک  تهج  نیا  زا  فادها  نیا  هب  ندیـسر  .دناد  یم  دوخ 
ربمایپ تهج  نیمه  هب  .تسین  رّـسیم  هدـش  باسح  تارّرقم  مظن و  ساسا  رب  یطباور  نودـب  فادـها  نیا  هب  لین  .دزاـس  یم  نشور  ار 

یفلتخم ياـه  ناـمیپ  دادرارق و  فلتخم  ياـه  تلم  ماوقا و  اـب  داد ، لیکـشت  ار  تموکح  هک  نیا  درجم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
وگلا یمالسا  للملا  نیب  قوقح  میظنت  رد  زورما  ترضح ، هریس  نیمه  هک  داتسرف  ناهج  فلتخم  طاقن  هب  ار  یناریفـس  ای  درک ، دقعنم 

.تسا ام  شخب  ماهلا  و 

یللملا نیب  ياه  نامیپ  نیودت  خیرات 

، دنا هتسیز  رگیدکی  اب  عازن  گنج و  تروص  هب  زاغآ  زا  يرشب  عماوج  هک  نیا  رد 
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ياهرظن فالتخا  نادنمـشناد  نایم  رد  تسا ، هدوب  راثیا  نواعت و  اـب  هارمه  زیمآ  تملاـسم  تروص  هب  اـه  ناـسنا  یگدـنز  هک  نیا  اـی 
.دراد هتشاد و  دوجو  یناوارف 

زج رشب  هک  دندقتعم  دنا  هتسناد  رگرامعتسا  هاوخدوخ و  ًاترطف  ار  ناسنا  هک  ...و  یلوایکام »  » و زباه »  » نوچمه نادنمـشناد ؛ زا  یخرب 
لباق ار  شیوخ  عفانم  قیرط  نیا  زا  زج  هک  هدرک  فارتعا  نارگید  قوقح  هب  ینامز  هتفر و  یمن  نوناـق  راـب  ریز  ترورـض ، ساـسا  رب 

اه و یناوتان  اه و  ترورـض  دـنا و  هدوب  زیتس  گنج و  لاح  رد  اه  ناسنا  زاـغآ ، رد  هیرظن  نیا  ساـسا  رب  .تسا  هتـسناد  یمن  لوصو 
.تسا هتشاداو  رگیدکی  اب  يراکمه  هب  ار  نانآ  كرتشم ، عفانم  ببس  هب  هتخاس و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  نانآ  اه ، تشحو 

رگیدکی رانک  رد  راثیا  نواعت و  اب  هارمه  زیمآ  تملاسم  تروص  هب  زاغآ  رد  يرـشب  عماوج  هک  تسا  نیا  رب  رگید  یخرب  داقتعا  یلو 
: اریز دنا ؛ هتسیز  یم 

.ددرگ لیان  شیوخ  يدرف  فادها  هب  دناوت  یمن  عمج  اب  يراکمه  نودب  ًالوصا  یندم و  تسا  يدوجوم  يرطف  ظاحل  زا  رشب  ًالوا :

نواعت يراکمه و  اب  هدوبن و  دوبمک  راچد  ییادـتبا  تیعمج  مک  عماوج  اهزاین ، نیمأت  يارب  تورث و  عبانم  رظن  زا  هک  اـجنآ  زا  ًاـیناث :
.تسا هتشادن  دوجو  يریگرد  گنج و  يارب  یتّلع  دننک  نیمأت  ار  شیوخ  يدام  ياهزاین  دنا  هتسناوت  یم 

َنیِرِْذنُمَو َنیِرِّشَبُم  َنیِیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاو  ًهَّمُأ  ُساّنلا  َناک  هیآ { : لیذ  رد  هدرک و  باختنا  ار  مود  هیرظن  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
نایم رد  يّداضت  و   ] دندوب هتسد  کی  زاغآ ] رد   ] مدرم ( » 1024 (؛} ...ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساّنلا  َنَیب  َمُکْحِیل    ّ ِقَْحلِاب َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو 

لاح نیا  رد  .دـش  ادـیپ  اه  نآ  نایم  رد  ییاهداضت  تاـفالتخا و  دـمآ و  دـیدپ  تاـقبط  عماوج و  جـیردت  هب  تشادـن ، دوجو  اـه  نآ 
ناربمایپ دنوادخ ،
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نایم رد  ات  دومن ؛ لزان  اه  نآ  اب  درک ، یم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ ، باتک  دـنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار 
«. ...دننک يرواد  دنتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  مدرم ،

نیب یتافالتخا  هک  نآ  زا  سپ  اّما  دـنا ، هتـسیز  یم  فالتخا  زا  رود  هب  هچراپ و  کی  تروص  هب  زاـغآ  رد  اـه  ناـسنا  : » دـیامرف یم  و 
(1025 «.) ...دندش ثوعبم  مدرم  نیب  رد  فالتخا  ّلح  يارب  ینامسآ  نوناق  هارمه  ناربمایپ  دمآ ، دیدپ  نانآ 

رد ار  يدامتعا  لباق  دنـس  خـیرات ، تسا ، هدـش  موسرم  يرـشب  عماوج  رد  یللملا  نیب  ياه  نامیپ  میظنت  ینامز  هچ  زا  هک  نیا  هراـبرد 
.تسا هدوب  رترّخأتم  یلخاد  قوقح  زا  نآ  خیرات  مّلسم  روط  هب  یلو  دهد ، یمن  رارق  ام  رایتخا 

، یعامتجا مظن  يارب  دوش ، رت  هدرتسگ  رت و  هدیچیپ  اه  ناسنا  تشیعم  بسک  ياه  هار  یعامتجا و  طباور  رادـقم  ره  هک  تسا  نشور 
یم زاب  خـیرات  هتـشذگ  هب  اه  ناسنا  یعامتجا  طـباور  هعلاـطم  رد  هچ  ره  اذـل  .دوب و  دـهاوخ  مزـال  يرت  قیقد  رت و  هدـیچیپ  تاررقم 

تفگ ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دریگ  یم  دوخ  هب  يرتدودـحم  رت و  هداس  لکـش  اه  تلم  نیناوق  قوقح و  هک  مینک  یم  هظحـالم  میدرگ 
نیب تاررقم  یلو  .تسا  هدوب  هارمه  عیزوت  دـیلوت و  هنیمز  رد  دوبمک  ساـسحا  یعاـمتجا و  یگدـنز  اـب  یلخاد  قوقح  شیادـیپ  هک 

نودب اه  نآ  تینما  هافر و  یعامتجا و  یگدنز  هدمآ و  دوجو  هب  يددـعتم  ياه  تلم  عماوج و  هک  دوش  یم  زاغآ  یماگنه  زا  یللملا 
.تسا هدوبن  ریذپ  ناکما  رگیدکی  اب  يراکمه  طباور و 

ياه تلود  هب  زین  ار  نآ  شیادیپ  طلغ  هب  تسا  هدش  نیودت  ریخا  نورق  رد  للملا  نیب  قوقح  هک  نیا  تهج  هب  ناگدنسیون  زا  یخرب 
ای درف  تسا  نکمم  هکلب  هدوبن  هارمه  نآ  شیادـیپ  اب  هشیمه  یقوقح ، ماـظن  کـی  نیودـت  هک  یلاـح  رد  دـنا ، هداد  تبـسن  ییاـپورا 

تیلوئسم يدارفا 
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هدوب نینچ  زین  للملا  نیب  قوقح  رد  هک  نانچ  دـنریگب ، هدـهع  هب  شیادـیپ  زا  ینالوط  یناـمز  تدـم  نتـشذگ  زا  سپ  ار  نآ  نیودـت 
.تسا

دنا هدناوخ  للملا  نیب  قوقح  ردپ  ار  وا  هتشاد و  رصاعم  للملا  نیب  قوقح  نیودت  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  وا  راکفا  هک  يدنمـشناد  نیلوا 
درک و نیودت  ار  دازآ » يایرد   » باتک ناتسلگنا ، ربارب  رد  دنله  روشک  عضوم  زا  عافد  رد  دنمـشناد  نیا  .تسا  يدنله  سویـسورگ » »

نیودت حلص » گنج و   » مان اب  یباتک  سویسورگ »  » نینچمه .تخاس  رشتنم  ار  هتسب » يایرد   » باتک یـسیلگنا  ندلـس »  » نآ لباقم  رد 
ود رد  دنمـشناد  نیا  راکفا  هرخالاب  و  تسناد ، مزال  اه  ّتلم  رب  ار  یلوصا  تیاعر  یفـسلف  یملع -  لـیلحت  تروص  هب  نآ  رد  درک و 

.تشاذگ للملا  نیب  قوقح  نیودت  رد  ییازسب  ریثأت  وا  ياه  باتک  رگید  روبزم و  باتک 

.تسا یسیلگنا  فورعم  نادقوقح  ماتنب »  » هب ّقلعتم  للملا ، نیب  قوقح  هنیمز  رد  نّودم  هعومجم  نیلّوا  نانادقوقح ، زا  یخرب  هتفگ  هب 
ياه هعومجم  جـیردت  هب  نآ  لابند  هب  تخاـس و  رـشتنم  يدـالیم  لاـس 1789  رد  ار  دوخ  لـلملا  نیب  قوقح  هعوـمجم  دنمـشناد  نیا 

.درک ادیپ  راشتنا  نیودت و  نادنمشناد  ریاس  هلیسو  هب  يرگید 

« ماتنب  » دـننام زین  وا  نوچ  درک و  هیهت  للم  قوقح  هیمالعا  ناونع  هب  ار  يا  هعومجم  يوسنارف  راوگرگ » هبآ   » يدـالیم لاس 1796  رد 
لباقتم طباور  رد  للم  يامنهار  دیاب  هک  تلادـع  يدـبا  لوصا   » ار دـعاوق  نیا  دوب ، هدرک  میظنت  یعیبط  قوقح  ساسا  رب  ار  دوخ  راک 

.دیمان دشاب »

رد داتـسرف و  نیو »  » هرگنک ياضعا  يارب  ار  دوخ  للملا  نیب  نوناق  حرط  ییایلاتیا ، نادـقوقح  نیلکوزترول »  » يدـالیم لاس 1815  رد 
لاس 1868 رد  .تخاس و  رـشتنم  للملا » نیب  نیناوق  رـصتخم   » مان هب  یباـتک  یـشیرتا  نادـقوقح  نوف » سنوفلا   » يدـالیم لاس 1861 

هب یسیوس  یلچنالب »  » يدالیم
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دوخ یللملا  نیب  تاررقم  ییاکیرمآ ، ناد  قوقح  دلیف » یلداد  دـیوید   » يدالیم لاس 1872  رد  .تخادرپ و  للملا  نیب  دعاوق  نیودـت 
.درک رشتنم  للملا » نیب  نوناق  یّلک  لوصا   » ناونع تحت  هدام  رد 981  ار 

يدالیم لاـس 1890  رد  .دومن  میظنت  قیقد  روـط  هب  هداـم  رد 862  ار  للملا  نیب  نوناـق  تاررقم  یلچنـالب »  » يدـالیم لاس 1878  رد 
خیرات نآ  ات  حرط  نیرت  عماج  هک  تخاس  رـشتنم  نآ » یقوقح  يارجا  تنامـض  للملا و  نیب  قوقح   » مان هب  یباتک  ییایلاتیا  نادقوقح 

نیب قوقح  هصـالخ   » ناونع تحت  دـلج  تفه  رد  يا  هعوـمجم  روـم » روـسفورپ   » يدـالیم لاـس 1906  رد  وا  زا  دـعب  .تـسا و  هدوـب 
هس هب  هدام  رب 5657  لمتشم  یعماج  حرط  ییاداناک ، يرتسگداد  لیکو  ایـسونرتنیا »  » يدالیم لاس 1910  رد  .تخاس  رشتنم  یللملا »

نادـقوقح اوسپ »  » هلیـسو هب  یمومع  للملا  نیب  نوناق  حرط  دـعب ، لاس  رد  .تخاس و  رـشتنم  ار  ییایلاتیا  يوسنارف و  یـسیلگنا ، ناـبز 
.دش نیودت  یلیزرب 

نیرخآ هک  تسا  ییاکیرمآ  نادقوقح  زراولا »  » هتـشاد يدایز  تاعلاطم  للملا  نیب  قوقح  نیودت  رد  هک  ینادنمـشناد  زا  رگید  یکی 
(1026) .دیدرگ رشتنم  دیدج  للملا  نیب  قوقح  ّمهم  لوصا  یساسا و  دعاوق  هیمالعا و  ناونع  تحت  يدالیم  لاس 1959  رد  وا  حرط 

یناهج ياه  نامزاس  یللملا و  نیب  طباور  رد  عفن  يذ  ياهروشک  للملا ، نیب  قوقح  نیودت  هنیمز  رد  نانادـقوقح  شـشوک  رانک  رد 
هلیـسو هب  للم  قوقح  نیودـت  يارب  مادـقا  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  هک  دـنا  هتـشاد  قوقح  نیا  نیودـت  رد  يدایز  ياـه  شـالت  زین 

رد شالت  هدشن ، فقوتم  زین  رـضاح  لاح  رد  تکرح  نیا  .تسا  هدمآ  لمع  هب  يدالیم ) ات 1907   1899  ) ههال حلص  ياه  سنارفنک 
.دراد همادا  ...و  للم  ياه  نامزاس  رد  قوقح  نیا  لیمکت  تهج 

للملا نیب  قوقح  شیادیپ  لماوع 

: زا دنترابع  هدوب ، ّرثؤم  للملا  نیب  قوقح  یناهج  ماظن  شیادیپ  رد  هک  یلماوع  یّلک  روط  هب 

دشر  - 1
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؛ رگیدکی اب  عماوج  طباور  شرتسگ  ندمت و 

؛ للم نواعت  يراکمه و  هب  زاین  ساسحا   - 2

؛ للم ماوقا و  یهاوخ  لالقتسا  یتسیلانویسان و  ّسح   - 3

؛ تعیبط رد  یهلا  بهاوم  زا  اه  ناسنا  رتشیب  هچ  ره  یهاگآ   - 4

؛ رگیدکی اب  اه  ناسنا  تشونرس  طابترا  تدحو و  تیمها  زا  یهاگآ   - 5

؛ يا هقطنم  یناهج و  ياه  گنج  زا  اه  تلم  يرازیب  یگتسخ و   - 6

؛ تردق هنزاوم  ندروخ  مه  هب  زا  اه  تردق  سرت  بّرخم و  شیادیپ   - 7

؛ رگید عماوج  تیمورحم  زا  اه  ناسنا  یفطاع  یتحاران  یتسود و  رشب  ّسح   - 8

؛ یللملا نیب  ياه  عازن  رد  يرواد  يارب  فرط  یب  یماقم  هب  اه  تلود  زاین   - 9

؛ نیمرجم دادرتسا  هلدابم و   - 10

؛ یملع تاعالطا  هلدابم   - 11

للملا نیب  قوقح  هب  مالسا  مامتها 

هنیمز رد  مالسا  زا  شیپ  هنسح  ياه  تنس  اهنت  هن  دش ، ریگملاع  جیردت  هب  دوب و  ناتسبرع  يارحـص  رد  نآ  شیادیپ  هک  مالـسا  نییآ 
هب دننک  یم  دیکأت  نآ  رب  يرشب  عماوج  رضاح  لاح  رد  هک  ییاه  هدیا  نیرتدنمشزرا  هکلب  تسا ، هدرک  ظفح  ار  یللملا  نیب  تاررقم 

يارحـص اـی  ناـنوی  رد  دوـجوم  یللملا  نیب  تاررقم  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، دوـجوم  مالـسا  یقوـقح  ماـظن  رد  لکـش  نیرت  یلاـع 
تنامـض زا  هدش ، یم  حرطم  یمدرم  قالخا  فرع و  تروص  هب  تسا و  هدوبن  یهلا  ياه  شزرا  نید و  رب  ینتبم  نوچ  ...و  ناتـسبرع 
مالـسا هلیـسو  هب  راب  نیلوا  يارب  یناسنا  ياه  شزرا  تاررقم و  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  تسا و  هدوبن  رادروخرب  ینادنچ  ییارجا 

.تسا هدش  حرطم  رادیاپ  فّلخت و  لباقریغ  ینید  تاررقم  ناونع  هب 

هک اجنآ  تخاس ، حرطم  یناهج  يا  هیمالعا  تروص  هب  ار  یهلا  نایدا  ناوریپ  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  رکف  زاغآ ، نامه  زا  مالـسا 
ًائیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  دومرف { :
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يوس هب  دـییایب  باتک ! لـها  يا  وگب : ( » 1027 (؛  َنوُِملْـسُم ّانَِأب  اوُدَهْـشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتی  ـالَو 
یضعب ام  زا  یـضعب  و  میهدن ؛ رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا ؛ ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخس 

« .میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب : دننز ، زابرس  توعد  نیا  زا   ] هاگره سپ  .دریزپن  ییادخ  هب  هناگی -  يادخ  زا  ریغ  ار -  رگید 

کچوک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  نارود  رد  ناوت  یمن  هدوبر و  ناگمه  زا  ار  تقبس  يوگ  تادهاعم ، هب  يدنبیاپ  رد  مالـسا 
.دنشاب هدرک  ضقن  ار  نآ  ناناملسم  دشاب و  هدش  هتسب  نانمشد  اب  ینامیپ  هک  تفای  يدروم  نیرت 

.تسا هدش  موکحم  ًادیدش  تورث ، دایدزا  ای  تردق  بسک  يارب  گنج  مالسا ، هاگدید  زا 

؛} ٌهَرِیثَک ُِمناغَم  ِهَّللا  َدـْنِعَف  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
: دییوگن دنک  یم  مالـسا  حلـص و  راهظا  هک  یـسک  هب  دـیروآ ، تسد  هب  یمیانغ  و   ] ایند رادـیاپان  هیامرـس  هک  نیا  رطاخ  هب  ( » 1028)

« .تسادخ دزن  امش ] يارب   ] یناوارف ياه  تمینغ  اریز  یتسین ؛ ناملسم 

عناوم ندرب  نیب  زا  نامیپ ، ضقن  زا  يریگولج  يدازآ ، بسک  يارب  ای  هتشاد  یعفادت  هبنج  هک  تسا  عورشم  مالـسا  رد  یگنج  اهنت  و 
هدش دودحم  اه  تردق  هلیـسو  هب  یلو  دـنورگب  قح  نییآ  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب   ) نآ هب  شیارگ  مالـسا و  یقطنم  توعد 

.دشاب دنا )

انَّبَر َنُولوُقی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولاَو  ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ـال  ْمَُکل  اـمَو  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
تسد هب   ] هک یناکدوک  نانز و  نادرم و  هار  رد  و [ ادخ ، هار  رد  ارچ  ( » 1029 (؛} اُهلْهَأ ِِملاّظلا  ِهیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ 
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هک  [ هکم  ] رهش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  يا  هدیدمتس   ] دارفا نامه  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنا ، هدش  فیعضت   [ نارگمتس
« .ربب نوریب  دنرگمتس ، شلها 

تملاسم یگدنز  رکف  مک  مک  نآ ، زا  یمالسا  ياه  تلود  ناناملـسم و  يّدج  يوریپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یلمع  هریس 
نییآ هدودـحم  رد  یتـح  هدـیقع  يدازآ  زا  اـسیلک  راـشف  تحت  هک  نایحیـسم -  هژیو  هب  یهلا ؛ ناـیدا  رگید  ناوریپ  ناـیم  رد  ار  زیمآ 

.تفرگ لکش  یللملا  نیب  طباور  رد  قوقح  نیودت  تهج  رد  یمومع  تساوخ  ماجنارس  درک و  داجیا  دندوب -  مورحم  یحیسم 

نیا هب  ...و  رواـهنپوش » «، » رتلو «، » وسور كاژ  ناژ   » دـننامه یبرغ ؛ ات 19  نرق 16  نادنمـشناد  تافارتعا  اعدم ، نیا  دـهاش  نیرتزراب 
.تسا عوضوم 

یمالسا للملا  نیب  نیناوق  زا  ییاه  هنومن 

یمالسا للملا  نیب  نیناوق  زا  ییاه  هنومن 

زا اه  نرق  تشذـگ  اب  هک  هداد  یلماک  عماج و  تاروتـسد  تسا ، یللملا  نیب  ماظن  هب  طوبرم  وحن  کی  هب  هک  یلئاسم  مامت  رد  مالـسا 
: مینک یم  هراشا  نیناوق  قوقح و  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسا  ارجا  هّجوت و  لباق  زونه  نآ  رودص  نامز 

حلص ظفح  مالسا و   - 1

یگدنز رب  یمومع  روط  هب  یمالـسا  میلاعت  نیناوق و  رد  .دروآ  رامـش  هب  یمالـسا  قوقح  یعقاو  فادـها  زا  یکی  ناوت  یم  ار  حـلص 
.دوش یم  مه  للملا  نیب  حلص  لماش  یلوا  قیرط  هب  نآ  قالطا  هک  هدش  دیکأت  دایز  مدرم ، نیب  حالصا  زیمآ و  تملاسم 

ار ییاه  تموصخ  و  دیزیهرپب ، ادـخ   [ نامرف تفلاخم   ] زا ( » 1030 (؛  ْمُِکنَیب َتاذ  اوُِحلْـصَأَو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دیهد یتشآ  تسامش ، نایم  هک 

، زورید نانمشد  هک  دینک  راتفر  نانمشد  اب  نانچ  نآ  هک  تسا  نیا  مالـسا  داهنـشیپ  هکلب  تسا ، حلـص  مالـسا ، میلاعت  لوصا  زا  یکی 
.دنوش زورما  یمیمص  تسود 

عفد یکین  اب  ار  يدب  ( » 1031 (؛  ٌمیِمَح ِیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَنَیبَو  َکَنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  دـیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .تسا یمیمص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نآ  دید ] یهاوخ   ] هاگان نک ؛

لیلد همّظعم ، هکم  نتفرگ  رارق  نما  ّلحم  مالـسا و  فرط  زا  مرح ) رهـشا   ) لاس زا  هام  راهچ  رد  گنج  ندوب  مارح  شریذـپ  نینچمه 
.تسا تملاسم  حلص و  رب  مالسا  مامتها  رب  يرگید 

گنج نونف  شزومآ  یماـظن و  گرب  زاـس و  هیهت  گـنج و  يارب  ناناملـسم  ندوب  هداـمآ  رب  مالـسا  دـنچ  ره  هک  تسا  هجوت  بلاـج 
یم باـسح  هب  گـنج  عورـش  زا  نانمـشد  ندـناسرت  گـنج و  زا  يریگولج  يارب  لّوا  هبترم  رد  ار  روما  نیا  همه  یلو  هدرک ، دـیکأت 

ندروآ مهارف  ِفده  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  .دروآ و 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


ییورین ره  ( » 1032 (؛  ْمُکَّوُدَعَو ِهَّللا  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِلیَْخلا  ِطابِر  ْنِمَو  ٍهَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأَو  دیامرف { : یم  حالـس  ورین و 
، هلیسو نآ  هب  ات  دربن ،] نادیم  يارب   ] هدیزرو ياه  بسا  نینچمه   ] و دیزاس ؛ هدامآ  نانمـشد   ] اه نآ  اب  هلباقم  يارب  دیراد ، تردق  رد 

« .دیناسرتب ار  شیوخ  نمشد  ادخ و  نمشد 

هک تسا  ببـس  نیمه  هب  .تسا  اه  تموصخ  زورب  زا  يریگـشیپ  ورین ، ندروآ  مهارف  فادـها  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اجنیا  زا 
« .يآ رد  حلص  رد  زین  وت  دنهد ، ناشن  لیامت  حلص  هب  رگا  و  ( » 1033 (؛} اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإَو  دیامرف { : یم  نآرق 

رامعتسا متس و  تحت  ياه  تلم  زا  تیامح  مالسا و   - 2

.تسا هدوب  متس  تحت  ياه  تلم  تاجن  ایبنا ، فادها  نیرت  مهم  زا  یکی 

َنیِذَّلا ِنادـْلِْولاَو  ِنلاَو  ِءاسّ ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ـال  ْمَُکل  اـمَو  دـیامرف { : یم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هار رد  ارچ  ( » 1034 (؛} ًاریِـصَن َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ًاِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  اُهلْهَأ  ِِملاّظلا  ِهیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  اـنْجِرْخَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقی 
يا هدیدمتس   ] دارفا نامه  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنا ، هدش  فیعضت  نارگمتس  تسد  هب   ] هک یناکدوک  نانز و  نادرم و  هار  رد   ] و ادخ ،

زا هد و  رارق  یتسرپرس  ام  يارب  دوخ  فرط  زا  ربب و  نوریب  دنرگمتس ، شلها  هک  هکم   ] رهـش نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک 
« .امرف نییعت  ام  يارب  يروای  رای و  دوخ ، بناج 

تلادع ندرک  رارقرب  يارب  يا  هلیسو  تموکح  هکلب  هدوبن  فده  هاگ  چیه  تموکح  لیکشت  ندرک و  تموکح  ینید ، ناربهر  يارب 
هب دنگوس  دیـشاب ! هاگآ  : » دـیامرف یم  هیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  اه  تلم  تاجن  تیادـه و  و 

درگ مرود  هب  یتیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 592 

http://www.ghaemiyeh.com


يروخرپ ربارب  رد  هک  هتفرگ  املع  زا  ادخ  هک  ینامیپ  دهع و  دوبن  رگا  و  دـیدرگ ، مامت  نم  رب  تّجح  اه  نآ  يرای  دوجو  اب  دـندمآ و 
شلوا ماج  اب  ار  نآ  رخآ  مدـنکفا و  یم  شتـشپ  هب  ار  تفالخ  رتش  راـهم  نم  دـننکن ، توکـس  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  نارگمتس و 

(1035 «.) مدرک یم  باریس 

و دوش ؛ یمن  لفاغ  رگید  هدیدمتس  مورحم و  ياه  تلم  زا  ینیمزرس ، رد  تیمکاح  هب  ندیـسر  دّرجم  هب  هاگ  چیه  یمالـسا  تموکح 
(1036 (؛» ملسمب سیلف  هبجی  ملف  نیملـسمللای  يدانی  ًالجر  عمـس  نم  و  : » دومرف هک  تسا  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  اذل 

« .تسین ناملسم  دنکن ، تباجا  ار  وا  و  دیبایرد ] ارم  ! ] ناناملسم يا  دهد : یم  ادن  هک  دونشب  یسک  زا  سک  ره  »

للم لالقتسا  مالسا و   - 3

هدرکن ادیپ  ار  بسانم  دشر  اه  تلم  یتقو  ات  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، لئاق  يا  هداعلا  قوف  تیمها  عماوج  داحتا  يارب  هچرگ  مالـسا ،
هنالداع راتفر  فلتخم ، للم  اب  مالـسا  راتفر  دنـسرب ، یناهج  دـحاو  تموکح  هب  هدرک و  یفن  ار  قرفتم  ياه  تموکح  دـنناوتب  ات  دـنا 

اَهیَأ ای  دیامرف { : یم  نآرق  .دنک  یم  هیصوت  ار  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  دروخرب و  دازآ  لقتسم و  عماوج  ناونع  هب  اه  نآ  اب  تسا و 
َهَّللا َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدـْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجی  الَو  ِطْسِْقلِاب  َءادَهُـش    ِ ِهَّلل َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

و دـیهد ، یهاوگ  تلادـع ، يور  زا  دـینک و  مایق  ادـخ  يارب  هراومه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( » 1037 (؛  َنُولَمْعَت اـِمب  ٌرِیبَخ 
تیصعم  ] زا تسا و  رت  کیدزن  يراگزیهرپ  هب  هک  دینک  هشیپ  تلادع  .دناشکن  تلادع  كرت  هانگ و  هب  ار  امش  یتیعمج ، اب  ینمـشد 

« .تسا ربخ  اب  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ 

ْنَأ ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجی  الَو  دیامرف { : یم  زین  و 
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هیبیدح لاس   ] رد مارحلادجـسم  هب  ندمآ  زا  ار  امـش  هک  یتیعمج  اب  تموصخ  و  ( » 1038 (؛} اوُدَتْعَت ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص 
« .دنک راداو  يّدعت  زواجت و  هب  ار  امش  دیابن  دنتشاد ، زاب  [

دراد و رظن  رد  ًالماک  ار  اه  نآ  قوقح  لالقتـسا و  يدازآ و  رگید ، للم  اب  دوخ  ياه  همان  نامیپ  رد  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
یم فّلخت  لصا  نیا  زا  يرگید  ضارغا  ای  یهاگآان  يور  زا  ناناملـسم  زا  یخرب  دروم  رد  رگا  یتح  و  دنک ، یم  دیکأت  نآ  نیمأت  رب 

.درک یم  ناربج  ار  فّلخت  شنزرس و  ار  فّلختم  تفشآ و  یمرب  تخس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دندرک ،

هلمج زا  داتسرف ؛ یم  هکم  فارطا  هب  ییاهورین  مالسا  هب  مدرم  زیمآ  تملاسم  توعد  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکم  حتف  زا  دعب 
: تفگ نانآ  هب  دلاخ  .دندش  حّلـسم  دش ، دراو  ناشیا  رب  دـلاخ  نوچ  .داتـسرف  همیزخ  ینب  هلیبق  يوس  هب  یهاپـس  اب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ 
هب ار  نانآ  زا  يا  هّدع  دلاخ  یلو  دندرک  نینچ  نانآ  .دیراذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  دنا ، هدروآ  مالـسا  نآ  مدرم  هدش و  حـتف  هکم 

.درب تراغ  هب  ار  اه  نآ  لاوما  هدناسر و  لتق 

ماجنا دلاخ  هچنآ  زا  نم  اهلا ! راب  : » تفگ درک و  دنلب  ار  اه  تسد  ترضح  دیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هعقاو  نیا  ربخ  نوچ 
«. میوج یم  يرازیب  وت  يوس  هب  داد 

داتسرف همیزخ  ینب  يوس  هب  هدش  دراو  ياه  تراسخ  ناربج  یگدیسر و  يارب  لوپ  يرادقم  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاگ  نآ 
(1039) .دنک یضار  ار  اه  نآ  دزادرپب و  ار  نانآ  یلام  ياه  تراسخ  اه و  هتشک  هید  ات 

هک نیا  ضوع  رد  تخادرپ و  دوب  هدید  بیسآ  هک  ار  ناشیاه  گس  بآ  فرظ  تمیق  یتح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  لقن 
ناشیاه نز 
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زا هک  نیا  يارب  ضوعالب  تشاد  هارمه  هب  هک  زین  ار  یلام  هیقب  داد و  اه  نآ  هب  یغلبم  دـندوب  هدـید  رازآ  ناـشناکدوک  اـی  هدیـسرت و 
(1040) .تخادرپ نانآ  هب  دنوش  یضار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

للم يواست  مالسا و   - 4

اوـقت و رد  ار  يرترب  اـهنت  و  دـناد ، یم  ربارب  يواـسم و  ار  يرـشب  عـماوج  دـنک و  یم  موـکحم  ار  یتـسرپداژن  ییارگ و  موـق  مالـسا ،
.تسا هدرک  یفرعم  یقالخا  ياهرایعم 

ِهَّللا َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساـّنلا  اَـهیَأ  اـی  دـیامرف { : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
؛ دیـسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  ( » 1041 (؛  ْمُکاْقتَأ

« .تسامش نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ   [ تسین زایتما  كالم  اه  نیا  ]

ّنإ دحاو و  مکبر  ّنإ  سانلا  اهیأ  : » دومرف نینچ  هراب  نیا  رد  دومرف ، داریا  ینم  نیمزرس  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
؛» يوقّتلاب ّالإ  رمحأ  یلع  دوسـأل  ـال  دوسأ و  یلع  رمحـأل  ـال  یبرع و  یلع  یمجعل  ـال  یمجع و  یلع  یبرعل  لـضف  ـال  دـحاو  مکاـبأ 
رب برع  هک  دیـشاب ! هاگآ  .تسا  یکی  امـش  همه  ردـپ  تسا و  یکی  ناتراگدرورپ  هک  مهد  یم  رادـشه  ار  امـش  مدرم ! يا  ( » 1042)

« .اوقت هب  رگم  درادن  تلیضف  يرترب و  تسوپ ، هایس  رب  تسوپ  خرس  تسوپ و  خرس  رب  تسوپ  هایس  برع ، رب  مجع  مجع و 

یللملا نیب  ریگارف  قوقح  مالسا و   - 5

رب هک  تسا  رـسیم  يراذـگ  نوناـق  زا  تارّرقم  نیا  اـّما  تسا  نشور  يرما  اـه ، تلم  نـیب  هـطبار  يرارقرب  يارب  ریگارف  تاررقم  موزل 
ءزج زین  و  دشاب ، لئاق  يا  هژیو  تیمها  نآ  هب  تبـسن  هتـشاد و  یهاگآ  دوش  تاعارم  یللملا  نیب  طباور  رد  دـیاب  هک  یکرتشم  لوصا 

.دشابن ّرثأتم  یتّلم  اب  طابترا  هقالع و  زا  هدوبن و  یصاخ  تلم 

روط هب  یللملا  نیب  تاررقم  بوچراچ  رد  اه  تلم  همه  هب  دراد و  هیکت  كرتشم  لوصا  هب  للملا  نیب  طباور  رد  مالـسا  ببـس  نیدـب 
باتک لها  اب  یمالسا  هعماج  هطبار  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  .درگن  یم  ناسکی 
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نایم هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  : ] وگب ( » 1043 (؛  ْمُکَنَیبَو انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  دیامرف { : یم 
« .تسا ناسکی  امش  ام و 

تیناـسنا و لـصا  ار  تملاـسم  تمحر و  ّتبحم ، میمعت  موزل  يارب  راـیعم  رتـشا ، کـلام  هب  دوخ  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
هیعّرلل همحّرلا  کبلق  رعـشأ  و  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تساه ، تلم  نیب  كرتشم  لصا  نیرتریگارف  هک  هداد  رارق  تقلخ  رد  تهباشم 

یف کل  ٌریظن  اّمإ  نیّدـلا و  یف  کل  ٌخأ  اّمإ  نافنـص  مّهنإف  مهلکأ  منتغت  ًاـیراض  ًاعبـس  مهیلع  ّننوکتـال  مهب و  فطّللا  مهل و  هّبحملا  و 
.ار و ناگمه  اب  ینابرهم  نانآ و  اب  ندـیزرو  یتسود  زین  و  نادرگ ، دوخ  لد  يارب  یـششوپ  ار  تیعر  رب  یناـبرهم  و  ( » 1044 (؛» قلخلا

هتـسد و  دـناوت ، ینید  ردارب  يا  هتـسد  دـنا : هتـسد  ود  تیعر  هچ  يرامـش ، تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  يراکـش  روناج  نوچمه  شابم 
« .دننامه وت  اب  شنیرفآ  رد  رگید 

.دوش یم  لماش  زین  ار  یللملا  نیب  طباور  نآ ، يانبم  هب  هجوتاب  یلو  هدش  رداص  یلخاد  روما  دروم  رد  مکح  نیا  دنچ  ره 

هب هیـصوت  هلمج  نآ  زا  هک  هدومن  هژیو  دیکأت  یللملا  نیب  طباور  هب  تبـسن  دهع ، هب  يافو  هب  ناوارف  ياه  هیـصوت  زا  هتـشذگ  مالـسا ،
نیکرـشم ینعی  یمالـسا ؛ هعماج  نمـشد  نیرت  تخـس  گنهرف و  هدیقع و  ثیح  زا  عماوج  نیرتطحنم  لباقم  رد  یتح  دـهع  هب  يافو 
ناشتّدـم نایاپ  ات  ار  اه  نآ  نامیپ  ( » 1045 (؛  َنیِقَّتُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدـْهَع  ْمِهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  دـیامرف { : یم  هک  نانچ  تسا ،

« .دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز  دیرامشب ؛ مرتحم 

یللملا نیب  يداصتقا  طباور  مالسا و   - 6

هک نیا  اب  درامش  یمرب  ار  جح  عفانم  هفسلف و  هک  يددعتم  تایاور  رد  .دراد  ناوارف  دیکأت  یللملا  نیب  يداصتقا  طباور  رب  زین  مالـسا 
صلاخ يدابع  لمع  کی  جح 
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جح هژیو  ياه  هفسلف  زا  یکی  ناونع  هب  یللملا -  نیب  لقن  لمح و  تراجت و  زا  معا  يداصتقا -  طباور  زا  تسا ، سفن  بیذهت  يارب 
.تسا هدرک  دای 

ياـه تمکح  ندرمـشرب  نمـض  ترـضح  نآ  دـنک ، یم  لاؤس  جـح  تمکح  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نوچ  مکح  نب  ماـشه 
ره هک  نیا  .دنوش  انـشآ  رگیدکی  اب  ات  دنوش  یم  عمج  مه  درگ  برغم  قرـشم و  زا  مدرم  جح  مسوم  رد  : » دـیامرف یم  جـح  فلتخم 

 . ...ددرگ هلدابم  دالب  نیب  اهالاک  دنک و  هدافتسا  رگید  ياه  تلم  يداصتقا  ياه  هدروارف  اه و  تراجت  زا  یتّلم 

: دیامرف یم  هدرک و  دیکأت  صاخ  يداصتقا  طباور  هلمج  زا  يروما  هب  یّلک و  روط  هب  یللملا  نیب  طباور  ترورض  رب  ترـضح  سپس 
طباور  ] رگا ( » 1046 (؛» حابرألا بلجلا و  تطقـس  دالبلا و  تبرخ  اوکله و  اهیف  ام  مهدالب و  یلع  نولکّتی  اـّمنإ  ٍموق  ّلـک  ناـک  ول  «و 

ناهج ياهروشک  دش و  دهاوخ  كاله  دیوگب  نخـس  دوخ  زا  اهنت  دشیدنیب و  دوخ  هب  اهنت  یتلم  ره  دوش ] هتـسسگ  مه  زا  للملا  نیب 
« .ددرگ یم  دوبان  عفانم  يراجت و  تالدابم  دنور و  یم  یناریو  هب  ور 

و یگنسرگ ، رقف و  زا  رشب  دارفا  ییاهر  یمومع و  ياهزاین  نیمأت  یکی  دوش : یم  يریگیپ  فده  عون  ود  مالسا ، يداصتقا  طباور  رد 
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  لوا  عون  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  يراجت  عفانم  یللملا و  نیب  تالدابم  لیهـست  يرگید 

.تسا

ینعی دـنک ؛ یم  تکرح  تورث  هنالداع  میـسقت  یعامتجا و  تلادـع  يوس  هب  هک  دـنک  یم  هیـصوت  يزیر و  یپ  ار  يداـصتقا  مالـسا ،
هب .درادـن  ار  یگژیو  نیا  زورما  ناهج  يداصتقا  فادـها  يریگ  تهج  هک  یلاح  رد  دزیمآ ، یم  ناسنا  یقـالخا  لوصا  اـب  ار  داـصتقا 

شیپ یتلود  ای  یصوصخ  زکرمت  یبلط و  هدایز  يوس  هب  ًابلاغ  هک  تسا  لیلد  نیمه 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


.دور یم 

یللملا نیب  یگنهرف  فده  مالسا و   - 7

ینعی فدـه ؛ نیمه  يارب  زین  یهلا  ياـیبنا  دراد و  یناوارف  ماـمتها  ناـهج  ياـه  تلم  نیب  رد  یهلا  فراـعم  غـیلبت  رـشن و  هـب  مالـسا ،
عفانم نیمأت  هافر و  هب  دنچ  ره  مالـسا ، .تسا  فده  نیا  زاس  هنیمز  ایبنا  تاروتـسد  هیقب  دنا و  هدـش  ثوعبم  مدرم  شرورپ  شزومآ و 

نیا هکلب  دناد ، یمن  يدام  یگدنز  نیمأت  رد  ار  ناسنا  تداعس  تسین و  لئاق  یلالقتسا  شزرا  روما  نیا  يارب  یلو  دراد ، هجوت  يدام 
.درامش یم  مرتحم  یطیارش  اب  ادخ  هب  برق  ینعی  ناسنا ؛ يونعم  تداعس  هب  لین  يارب  يا  هلیسو  همدقم و  ناونع  هب  ار  روما 

ریخ و فده ، نیا  رد  دنتشاد و  يا  هژیو  هجوت  یللملا  نیب  دُعب  رد  یگنهرف  فده  هب  زاغآ  زا  ناناملـسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
کیپ ناونع  هب  ات  دـیزگرب  ار  باحـصا  زا  یهورگ  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنداد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  عماوج  لاـمک 

.دتسرفب ملاع  یسایس  ینید و  ناربهر  نیطالس و  يوس  هب  مالسا  یگنهرف 

اه همان  نیا  همه  ياوتحم  تشون و  همان  همامی  ماش و  طبق ، هشبح ، ناهاشداپ  سراف و  مور و  ناروطارپما  هب  زور  کی  رد  ترضح  نآ 
مامتا قح و  هب  نانآ  نداد  قوس  اـه و  تما  اـه و  تلم  ناـهذا  ندرک  رادـیب  ترـضح  نآ  فدـه  و  دوب ، مالـسا  دـیحوت و  هب  توعد 

(1047) .دوب تّجح 

ماکحا نآرق و  اه  نآ  هب  دنارورپ و  یم  فده  نیا  روظنم  هب  ار  يدارفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دهد ، یم  یهاوگ  خـیرات  هک  نانچ 
ناج زین  باحصا  زا  یناگرزب  یهاگ  هک  درک  یم  مازعا  فلتخم  طاقن  هب  ار  اه  نآ  فراعم ، نآ  رشن  يارب  داد و  یم  میلعت  ار  مالـسا 

نیغّلبم زا  یهورگ  اه  نآ  رد  هک  هنوعم » رئب   » و عیجر »  » هعجاف ود  .دنتشاذگ  راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ 
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(1048) .تسا اعّدم  نیا  هاوگ  دندیسر ، تداهش  هب  مالسا  یمازعا 

(1049) .دنتفگ یم  نخس  دندش ، یم  هداتسرف  نانآ  يوس  هب  هک  یمدرم  نابز  هب  ترضح  ياه  کیپ  هک  نیا  هجوت  بلاج 

تلع دـنچ  ره  اریز  درک ؛ یفرعم  مالـسا  گنهرف  شرتسگ  رـشن و  تهج  رد  ناناملـسم  تامادـقا  زا  ناوت  یم  زین  ار  هشبح  هب  ترجه 
نیا مـهم  راـثآ  زا  یکی  یلو  دوـب ، شیرق  ناکرـشم  يرگدادـیب  هجنکـش و  زا  تاـجن  هـشبح ، هـب  نیملـسم  زا  یعمج  ترجه  یلـصا 

.تشاداو ساره  هب  تخس  ار  هکم  ناکرشم  یگنهرف ، شرتسگ  نیمه  اذل  .تسا و  هدوب  مالسا  میلاعت  گنهرف و  غیلبت  رشن و  ترجه ،

ریغ رگید  ینییآ  رشن  هب  هشبح  هب  رجاهم  ناناملسم  هک  دنتفگ  یـشاجن )  ) هشبح هاشداپ  هب  شیرق  ناکرـشم  ناگدنیامن  لیلد  نیمه  هب 
...دنا هدرک  مادقا  امش  نییآ  زا 

زا هطقن  ره  هب  ناناملسم  .تسا  هتشاذگ  ییازسب  ریثأت  یمالسا  فراعم  گنهرف و  رشن  رد  هتشاد و  همادا  ناناملسم  نایم  رد  هریـس  نیا 
يزکرم ياقیرفآ  يزنودنا ، نیچ ، دننام  ییاه  نیمزرـس  رد  ور  نیا  زا  .دندرک  یمن  تلفغ  سدقم  فده  نیا  زا  دـنتفر  یم  هک  ناهج 

ناناگرزاب یلمع  یلوق و  تاغیلبت  دمآ و  تفر و  ببس  هب  اهنت  دننک ، ادیپ  یماظن  یسایس -  هطلس  ناناملـسم  هک  نآ  نودب  هیـسور ، و 
.دندیورگ مالسا  هب  یهاگآ  تبغر و  اضر و  يور  زا  رفن  اه  نویلیم  ناملسم ،

رگا دنیوگ : یم  ام  ناشیک  مه  مور و  یم  كرش  دالب  هب  نم  هک  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  يردنمس  دامح 
هب ار  مدرم  ینک و  یم  دای  ار  ام  رما  اجنآ  رد  اـیآ  دندیـسرپ : نم  زا  ترـضح  دـش ! یهاوخ  روشحم  نیکرـشم  اـب  يریمب  رفـس  نیا  رد 

: مدرک ضرع  یقّفوم ؟ راک  نیا  هب  یتسه  رهش  نیا  رد  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  .یلب  مدرک : ضرع  یناوخ ؟ یم  نآ  يوس 
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.دـنک یم  ییاـمنهار  ار  وت  شیپاـشیپ  ترون  دـش و  یهاوخ  روشحم  یتما  تروص  هب  يریمب  دـالب ) نآ  رد   ) رگا دومرف : ترـضح  .هن 
(1050)

قداص ماما  زا  هک  یتیاور  رد  .تسا  یللملا  نیب  حطـس  رد  یمالـسا  گنهرف  رـشن  زین  جح  یـسایس  يدابع -  هضیرف  فادـها  زا  یکی 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رابخا  راثآ و  هک  نیا  يارب  : » دـیامرف یم  نایب  نینچ  جـح  هفـسلف  ناـیب  رد  هدـش ، لـقن  مالـسلا  هیلع 

دهاوخ كاله  دیوگب ، نخـس  تسا  نآ  رد  هچنآ  دوخ و  نطو  زا  اهنت  یتلم  ره  رگا  و  دورن ، دای  زا  دنامب و  رطاخ  رد  دوش و  هتخانش 
ّتلع تسا  نیا  .دننک  یمن  ادیپ  یهاگآ  نآ  رب  مدرم  دـنام و  یم  یفخم  رابخا  ...دـنور و  یم  یناریو  هب  ور  ناهج  ياهروشک  دـش و 

(1051 «.) جح

ناگدید بیسآ  للملا  نیب  قوقح  مالسا و   - 8

همه هب  تبسن  ینعی  تسا ؛ هماع  تمحر  ياراد  دنوادخ  ینیب ، ناهج  نیا  رد  اریز  تسا ؛ ناعونمه  هب  دادما  مالسا ، ینیب  ناهج  همزال 
.دنا هدش  توعد  وا  تافص  هب  ّقلخت  هب  زین  اه  ناسنا  .دشاب  یم  نابرهم  اه  ناسنا 

(1052 (؛» مهجئاوح یف  مهاعـسأ  مهب و  مهفطلأ  یلإ  مهّبحأف  یلایع  قلخلا  : » دومرف دنوادخ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ندروآرب رد  دارفا  نیرتاـشوک  نیرتراـکوکین و  نم  دزن  اـه  نآ  نـیرت  بوـبحم  سپ  دنتـسه ، نـم  یتسرپرـس  لّـفکت و  تـحت  مدرم  »

« .تسا مدرم  تاجاح 

نامیإلا دـعب  لقعلا  سأر  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  اـضر  ماـما 
یکین مدرم و  هب  ّتبحم  ادـخ ، هب  نامیا  زا  سپ  لقع  هجرد  نیرترب  ( » 1053 (؛» ٍرجاف ٍّرب و  ّلک  یلإ  ریخلا  عانطـصا  ساّنلا و  یلإ  دّدّوتلا 

« .تسا راکدب  راکوکین و  ره  هب  ندرک 

یم يریگ  هزادنا  مدرم  اب  دوخ  طباور  يارب  ام  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یم  هرارز 
: دومرف ترضح  .مینک 
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رد میراد و  یم  تسود  ار  وا  دشاب  قفاوم  بهذم  رد  ام  اب  سک  ره  هک  تسا  تروص  نیا  هب  رایعم  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ نازیم  نآ 
وت زا  دـنوادخ  هتفگ  دومرف : ماما  .مییوج  یم  يرازیب  وا  زا  دـشاب  فلاخم  اـم  اـب  سک  ره  و  مینک ، یم  کـمک  ار  وا  تالکـشم  ّلـح 

ِلاـجِّرلا َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ـَّالِإ  دومرف { : ناـنآ  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  دـنام  یم  ییاـج  هچ  سپ  .تسا  رت  تسار 
راشف تحت  یتسار  هب  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  هتـسد  نآ  رگم  « ؛} ...ًالِیبَس َنوُدَتْهی  الَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْـسی  ِناْدلِْولاَو ال  ِنلاَو  ِءاسّ

یم ییاج  هچ  »و  .دنبای یم   [ هدولآ طیحم  نآ  زا  تاجن  يارب   ] یهار هن  دـنراد و  يا  هراچ  هن  دنفعـضتسم ،] ًاتقیقح  و   ] دـنا هتفرگ  رارق 
(1054  .) مهبولق هّفلؤم  يارب {  دنام 

للملا نیب  قوقح  یملع  فادها  مالسا و   - 9

ياه تلم  هب  شزومآ  رد  یّتح  دراد ، ناوارف  دـیکأت  مّلعت  میلعت و  هنیمز  رد  تسا و  هتـشاد  ملع  هب  تبـسن  ار  ماـمتها  نیرتشیب  مالـسا ،
.تسا هدرک  شرافس  هیصوت و  نوگانوگ ، ماوقا  زا  نتخومآ  فلتخم و 

، مالسا تیبرت  میلعت و  دنتشاد ، يدایز  هلصاف  ندمت  نونف و  مولع و  زا  نآ  مدرم  هک  درک  روهظ  ینیمزرس  رد  مالـسا  هک  نیا  دوجو  اب 
، دنتشادن غیرد  یششوک  چیه  زا  مولع  يروآ  عمج  لیصحت و  رد  هک  يروط  هب  درک ، فلتخم  نونف  مولع و  هتفیش  ار  یمالـسا  هعماج 

.تسا نمشد  تسود و  دزنابز  تقیقح ، نیا  و 

ملعلا بلط  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
مهراـثآ و سبتقت  هداـق  ریخلا  یف  مهلعجیف  ًاـماوقأ  هب  هَّللا  عفری  هلهأ ، نم  هوـسبتقا  ّهناـظم و  نم  ملعلا  اوبلطاـف  ملـسم  لـک  یلع  هضیرف 

ملع نتخومآ  یناملسم  ره  رب  ( » 1055 (؛» مهیأر یلإ  یهتنی  مهلاعفب و  يدتهی 
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دنوادخ اریز  دیریگب ؛ هرهب  ملع  نابحاص  زا  دیزومایب و  ار  نآ  دوش ، یم  تفای  ملع  دیراد  نامگ  اجک  ره  زا  سپ  تسا ، یمازلا  يرما 
زا .دنوش  یم  هعماج  ناربهر  نانآ  هک  يروط  هب   ] دهد یم  رارق  یبوخ  رد  ار  نانآ  دـشخب و  یم  يرترب  ار  ییاه  تلم  ملع ، هطـساو  هب 

« .ددرگ یم  عماوج  ياشگ  هار  عجرم و  ناشیارآ  و  وگلا ، امنهار و  ناشلامعا  راتفر و  دوش و  یم  هتفرگ  هرهب  اه  نآ  راثآ 

تّجح دیسر و  دهاوخ  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دالب  ریاس  هب  ملع  نیمزرـس  نیا  زا  : » دومرف مق  رهـش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1056 «.) دیسر دهاوخ  وا  هب  ملع  نید و  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  نیمز  رد  سک  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  مامت  قلخ  رب  ادخ 

اه تلود  ییاسانش  مالسا و   - 10

، مالـسا نییآ  ندوب  یناهج  دوجو  اب  هدوبن و  راوتـسا  نانآ  یلخاد  لالقتـسا  مدع  اه و  تیّلم  راکنا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریس 
ورملق رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدوب  ظوفحم  نآ ، زا  جراخ  هچ  یمالـسا و  تموکح  ورملق  رد  هچ  اـه ؛ تلم  لـیابق و  تیدوجوم 
طباور رد  هک  نیا  دوجو  اب  هدوب و  تلود  هدارا  عبات  یجراخ ، طباور  رد  هدوب و  رارقرب  لاردـف  تموکح  ماـظن  هیبش  یطیارـش  مالـسا 
.تسا هدش  هتخانش  مرتحم  اه  نآ  لالقتـسا  یلخاد ، هدارا  ورملق و  رظن  زا  دنا ، هدوب  يزکرم  تلود  هدارا  عبات  یمالـسا  للم  یجراخ ،

، نامیپ رد  روکذم  طیارش  قبط  هدش و  یم  رارقرب  حلص  نامیپ  یعامتجا  ترورـض  کی  ناونع  هب  زین  مالـسا  ورملق  زا  جراخ  رد  اّما  و 
.دنا هداد  یم  همادا  دوخ  زیمآ  تملاسم  یگدنز  هب  رگیدکی  رانک  رد  تلم  ود 

ترضح نآ  تافو  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تموکح  نارود  رد  هک  تسا  يرایـسب  ياه  همان  نامیپ  بلطم  نیا  زراب  دهاش 
فلتخم ياه  تلم  اب 
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نامیپ زین  یمالـسا  تلود  دنا ، هدوب  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  ناملـسمریغ  ياه  تلم  هک  یماگنه  ات  دراوم  یمامت  رد  تسا و  هدش  اضما 
.تسا تشذگ  لباق  ریغ  گرزب و  یهانگ  مالسا  هاگدید  زا  نامیپ  ضقن  اریز  تسا ؛ هدرک  یمن  ضقن  ار  حلص 

تایح هدـمآ و  دوجو  هب  ریوزت  ای  روز  ساسا  رب  هک  یملاظ  رئاج و  ياه  تلود  اب  یمالـسا  ماظن  يریگ  عضوم  اب  یتاـفانم  شور ، نیا 
رد داسف  اب  هزرابم  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  دـنا ، هتخادـنا  رطخ  هب  نآ  زا  جراخ  ای  تلود  نآ  ورملق  لخاد  رد  ار  اه  ناسنا  یمدرم  یّلم و 

يادـن هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسین ، روشک  کی  ياـهزرم  هب  دودـحم  رـصحنم و  تسا و  اـه  ناـسنا  همه  هفیظو  یللملا ، نیب  حـطس 
.دناوخ یم  ارف  نآ  يوس  هب  ار  يرشب  هعماج  یناسنا ، ره  كاپ  نادجو 

توافتم ًالماک  دوش  یم  ماجنا  گرزب  ياه  تردـق  بناج  زا  رـضاح  لاح  رد  هچنآ  اب  مالـسا  هاگدـید  زا  اهروشک  ییاسانـش  هلأـسم 
یلو دـننک ، یم  هدافتـسا  دوخ  عفاـنم  تهج  هب  نآ  زا  هک  تساـه  تردـق  تسد  رد  یـسایس  يا  هلیـسو  ییاسانـش  هلأـسم  اریز  تسا ؛
نییآ نیا  رد  هدش  هتخانـش  لوصا  رظن  زا  دیدرت  نودـب  دـنک و  تقفاوم  انعم  نیا  هب  ییاسانـش  اب  دـناوت  یمن  مالـسا  هک  تسا  یهیدـب 

یناسنا ریغ  هک  ییاه  ماظن  اب  هطبار  يرارقرب  زا  یمالـسا  تلود  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  اـت  و  تسا ، دودرم  ییاسانـش  هنوگ  نیا  یهلا ،
ماظن نینچ  اب  یطباور  داـجیا  هب  ار  یمالـسا  تلود  اـه ، ترورـض  هک  یتروص  رد  دـنک و  یم  يراددوخ  دـشاب ، زرحم  اـه  نآ  ندوب 

.تشاد دهاوخن  یماود  هدوب و  تقوم  ییاسانش  لیبق  زا  طباور ؛ نیا  دیدرت  یب  دنک ، روبجم  ییاه 

طباور هک  یتیعـضو  رد  اریز  دز ؛ سدـح  ناوت  یم  زین  ار  رگیدـکی  ربارب  رد  ناملـسم  ياـهروشک  عضوم  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساـسا  رب 
اب زیمآ  تملاسم 
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هک اه  نآ  زج  هب  اهروشک -  همه  ییاسانـش  مدع  هطبار و  عطق  تسا و  حرطم  یمتح  ترورـض  کی  ناونع  هب  ناهج  ياهروشک  همه 
ییاسانش مه و  اب  ناملسم  ياهروشک  هطبار  دوب ، دهاوخن  يروشک  چیه  حالص  هب  دنا -  هدمآ  دوجو  هب  ینید  یّلم و  هدارا  فالخ  رب 

میـسقت زاوج  مالـسا  هیلوا  ماکحا  ساسا  رب  دـنچ  ره  هک  تساجنیا  زا  .دراد  يرتشیب  ترورـض  تیمها و  يرگید  هلیـسو  هب  کـی  ره 
نیرتمک طـباور  نیا  زاوج  يوناـث ، ماـکحا  رظن  زا  یلو  تسا  لـّمأت  ياـج  یـضعب  هاگدـید  زا  ددـعتم  ياـهروشک  هب  یمالـسا  روشک 

.تشاد دهاوخن  یلاکشا 

اهروشک رگید  روما  رد  هلخادم  مدع  مالسا و   - 11

مظن ندیـشاپ  مه  زا  لالحنا و  رب  يرارـصا  اهنت  هن  دندیورگ ، نییآ  نیا  هب  یمـسر  روط  هب  هک  ییاهروشک  صوصخ  رد  یتح  مالـسا 
ره ناگدنیامن  اب  هتشاذگ و  دازآ  یّلم  هتـسیاش  ننـس  موسر و  بادآ و  ناشهاوخلد و  ماظن  رد  ار  اه  نآ  هکلب  درادن ، اه  تلم  یلخاد 

.دراد اه  نآ  نأش  اب  بسانم  يراتفر  هلیبق ، تلم و 

، هدـش هتفگ  ناملـسم  ياهروشک  هرابرد  هچنآ  هباشم  یطباور  ناملـسمریغ ، ياهروشک  اـب  دوخ  طـباور  رد  یمالـسا  تلود  نینچمه 
.دراد

نیا دیؤم  یگمه  دش ، لاسرا  نامز  نآ  ياه  هلیبق  اهروشک و  ياسؤر  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  فرط  زا  هک  يرایـسب  ياه  همان 
هلخادم و مدع  صوصخ  رد  مالسا  عضوم  تفرگ ، رارق  نیفرط  قفاوت  دروم  هک  یلوصا  هیبیدح  حلـص  رد  لاثم ، يارب  تسا ؛ هاگدید 

: زا دنترابع  دیسر  بیوصت  هب  حلص  نیا  رد  هک  يدراوم  نیرت  مهم  .دزاس  یم  صخشم  ینشور  هب  ار  نآ  طیارش 

.دننک كرت  ار  رگیدکی  ّدض  رب  گنج  لاس ، هد  تدم  هب  هک  دنوش  یم  دّهعتم  ناناملسم  شیرق و   - 1

هب دیاب  ددرگ  هدنهانپ  ناناملسم  هب  دوش و  ناملسم  هکم  مدرم  زا  يدرف  رگا   - 2
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.دوش یمن  هدنادرگزاب  ناناملسم  هب  دوش  هدنهانپ  هکم  مدرم  هب  یسک  رگا  ناناملسم  زا  یلو  دوش ، هدنادرگزاب  هکم 

مه لیابق  نیب  اه  عازن  رد  دـیابن  فرط  ود  دـننک و  رارقرب  ناـمیپ  دـنهاوخ  یم  هک  يا  هلیبق  ره  اـب  دـنناوت  یم  شیرق  ناناملـسم و   - 3
.دننک يرادبناج  اه  نآ  زا  یکی  زا  ناملسم ، ای  شیرق  اب  نامیپ 

ناج دنوش و  دراو  هکم  هب  یبهذم  مسارم  يارب  دنناوت  یم  زین  ناناملسم  رگید  دندازآ و  دوخ  یبهذم  مسارم  رد  هکم  ناناملـسم   - 4
.دوب دهاوخ  نوصم  نانآ  لام  و 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  هدوب و  طوبرم  هلخادم  مدع  لصا  هب  دادرارق ، نیا  مّوس  دنب  دوش ، یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 

خیرات

نیملسم یگدنام  بقع  للع  مالسا و 

نیملسم یگدنام  بقع  للع  مالسا و 

دوخ زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناوریپ  هک  یلمع  مازتلا  اب  زین  درک و  هئارا  دوخ  زا  هک  یناشخرد  میلاعت  اـب  مالـسا و  روهظ  زا  دـعب 
کی دنتفرگ و  یشیپ  اه  نآ  زا  هکلب  هتشاذگ ، ریثأت  اه  گنهرف  اه و  ندمت  مامت  رد  هدرک و  ینایاش  تفرشیپ  ناناملـسم  دنداد ، ناشن 

زا رذگ  زا  دعب  یلو  .دنداد  ناشن  نایناهج  هب  ار  دوخ  يزارفرـس  هدراذگ و  اج  هب  نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  یتّزع  اب  راختفارپ و  نارود 
دالب نیملسم و  رب  نانمشد  راّفک و  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  زورما  هب  ات  هتفر و  طاطحنا  هب  ور  ناناملـسم  ناشخرد ، نامز  ههرب و  نیا 

نیا هب  ّرجنم  یلماوع  هچ  .دنرب  یم  تراغ  هب  هتخیر و  مه  رب  ار  اه  نآ  نارکیب  تورث  گنهرف و  ندـمت و  هدرک و  ادـیپ  هطلـس  اه  نآ 
.داد میهاوخ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  اجنیا  رد  هک  تسا  یعوضوم  .دش  دوجوم  تیعضو 

مالسا زیگنا  باجعا  تفرشیپ 

دیـشروخ مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بتکم  رد  هتخیهرف  ياه  ناسنا  تیبرت  زاـجح و  رد  مالـسا  روهظ  اـب 
ناشخرد ندمت  نیا  .دیماجنا  یمالـسا  گنهرف  ندمت و  داجیا  هب  هک  دـنکفا  وترپ  يرکف  ییایفارغج و  ياهزرم  يوسارف  رد  یمالـسا 

.تفرگ لکش  یمالسا  ندمت  ییالط  رصع  بیترت  نیدب  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  اه  ندمت  مامت 

درب و یم  رـسب  یگتفخ  لاح  رد  راگنا  يدامتم ، نورق  لوط  رد  هک  برع  داژن  تسا  زیگنا  تفگـش  : » دـسیون یم  ورهن » لـعل  رهاوج  »
دیدـهت ار  ایند  فرگـش  یتردـق  ورین و  اب  دـش و  رادـیب  ناهگان  دوب ، ربخ  یب  ادـج و  داتفا  یم  قافتا  یحاون  ریاس  رد  هچنآ  زا  ًارهاـظ 

ار ناشیا  تخاس و  رادیب  ار  اه  برع  هک  يا  هزات  رکف  ورین و  ...تخاس  ور  ریز و  هدرک و 
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(1057 «.) ...دوب مالسا "  " تخاس راشرس  تردق ، سفن و  هب  دامتعا  زا 

نآ زا  هن  دنا ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  يروآ  باجعا  راختفا  تمظع و  نارود  نیملـسم  دیدرت  یب  : » دیامرف یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 
دوـجو هب  یتـیگ  هنهپ  رد  یلّوـحت  تضهن و  هک  تهج  نآ  زا  هـکلب  دـنا ...، هدوـب  ناـهج  نارمکح  ناـمز  زا  يا  هـهرب  رد  هـک  تـهج 

رشب ناشخرد  ياه  هقلح  زا  یکی  زین  نونکا  دوب و  رشب  راد  لعـشم  نرق  نیدنچ  هک  دندرک  انب  ار  هوکـشاب  میظع و  ینّدمت  دندروآ و 
(1058 «.) دلاب یم  دوخ  هب  نآ  نتشاد  زا  ندمت  وا  خیرات  هک  دور  یم  رامش  هب 

قّوفت نایناهج  همه  رب  یعامتجا  یلاـع  ياـه  ماـظن  قـالخا و  رنه ، هفـسلف ، عیانـص ، مولع ، رد  اـه  نرق  ناناملـسم  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ار اه  لقع  هریخ و  ار  اه  مشچ  هک  ییاپورا  زیگنا  تریح  میظع و  ندمت  .دـنتفرگ  یم  هشوت  اه  نآ  ضیف  نمرخ  زا  نارگید  دنتـشاد و 

هوکشاب ندمت  زا  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  یبرغ ، ضرغ  یب  ناققحم  رارقا  هب  دراد ، هرطیس  ناهج  رسارس  رب  زورما  تسا و  هدرک  ناریح 
(1059 «.) تسا هتفرگ  هیام  یمالسا 

ببـس ناناملـسم ) ینعی   ) يدحلم رفاک و  موق  کی  دننک  رارقا  هک  دنراد  راع  نایئاپورا ) زا   ) اه یـضعب  : » دیوگ یم  نوبول » واتـسوگ  »
( ناناملسم  ) نیمه یقالخا  ذوفن  ...دنراد  یم  هاگن  موتکم  ار  نآ  اذل  ددرگ و  جراخ  تلاهج  شّحوت و  لاح  زا  یحیـسم  ياپورا  هدش 

هزاورد ناناملسم  ینالقع  ذوفن  زین  .دومن و  تیرـشب )  ) قیرط رد  لخاد  دندومن  ربز  ریز و  ار  مور  تنطلـس  هک  ار  اپورا  یـشحو ، موق 
(1060 «.) دندوب نایئاپورا  ام  داتسا  لاس  دصشش  ات  درک و  زاب  ار  نانآ 

نرق جنپ  یط  مالـسا  .تسا  خیرات  گرزب  ثداوح  زا  یمالـسا  ندمت  لالحمـضا  شیادـیپ و  : » دـیوگ یم  برغ  نادنمـشناد  زا  یکی 
ظاحل زا  1200 م )  - 700 يرجه /   597  - 81)
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راکفا دـیاقع و  هب  مارتحا   ) ...و یناسنا  هنـالداع )  ) هنافـصنم نیناوق  یگدـنز ، حطـس  لـماکت  کـین ، قـالخا  ورملق ، طـسب  مظن ، ورین ،
(1061 «.) دوب ناهج  گنهاشیپ  یملع  قیقحت  تایبدا و  و  نارگید )

تبرش اهاذغ و  مالسا  راید  زا  اپورا  .تشاد  ینوگانوگ  ياهذوفن  یحیسم  ناهج  رد  مالسا  يایند  : » دیوگ یم  شنانخـس  همادا  رد  وا 
موـسر نیناوـق و  تراـجت ، تعنـص و  موـسر  رازبا و  يرنه ، قوذ  هقیلـس و  یگداوناـخ ، ياـه  هناـشن  هحلــسا و  ناـمرد ، وراد و  اـه ،

ریاس كرت و  برع و  سراف و  زا  معا  ناملسم ؛ ياملع  ...درک  سابتقا  ناناملسم  زا  زین  ار  نآ  تاغل  ًابلاغ  .تفرگ و  ارف  ار  يدرونایرد 
دشر نبا  انیس و  نبا  ...دندرک  لقتنم  اپورا  هب  هدناسر و  لامک  هب  هدرک و  ظفح  ار  تأیه  یمیش و  تایعیبط و  تایضایر و  اه ، تیموق 

دامتعا دروم  ناینانوی  نوچ  ناشتیحالـص  دندنکفا و  وترپ  اپورا  سردم  هفـسالف  رب  قرـشم  زا  یمالـسا ، گرزب  بیبط  فوسلیف و  ود 
زا یناروشناد ؛ ترفاسم  نیتال و  هب  یبرع  زا  باتک  نارازه  همجرت  یبیلص و  ياه  گنج  یناگرزاب و  هار  زا  یمالـسا  ذوفن  نیا  ...دوب 

تسا مالسا  ناهج  رد  شناد  تمظع  هب  فارتعا  نیا ، .تفرگ  یم  ماجنا  سلدنا  هب  ...و  تاکسا  لکیام  ییابدرالرا و  تربرگ و  لیبق 
نارود اهنت  ...دـنتفرگ  یم  ارف  ار  فلتخم  مولع  دـندش و  یم  مازعا  يدایز  نایوجـشناد  مالـسا ، ناهج  هب  لیـصحت  يارب  اـپورا  زا  هک 

، خیرات ایفارغج ، تغل ، تایبدا  میلعت ، تسایس ، هنیمز  رد  ار  فورعم  نادرم  همه  نیا  هاتوک  یتدم  رد  هتسناوت  یم  هعماج  کی  ییالط 
(1062 «.) دروآ دوجو  هب  هدوب ، مالسا  نرق  هدراهچ  رد  هک  اه ، نآ  دننام  بط و  هفسلف ، یمیش ، تئیه ، تایضایر ،

يایرد  ) مورلا رحب  لحاوس  زا  دنه ، سونایقا  ات  سلطا  سونایقا  زا  اه  نرق  مالسا ، روانهپ  روشک  ندمت  : » دیوگ یم  نوبول » واتسوگ  »
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(1063 «.) تسا هدوب  هجوت  نایاش  ریگمشچ و  هتشاد و  دادتما  اقیرفآ ، ناتسگیر  ات  هنارتیدم )

ار اپورا  هک  دندوب  اه  نامه  دوب و  ریاد  نیملـسم  تافنـصم  بتک و  يور  اپورا  سرادم  لاس  دصناپ  تدم  ات  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
ینف تافاشتکا  یملع و  تاقیقحت  هب  هک  یتقو  ام  .دـندومن  ندـمت  قیرط  رد  لـخاد  هدرک و  تیبرت  قـالخا  لـمع و  ملع و  ظاـحل  زا 

(1064 «.) ...دشاب هدرک  یّقرت  اهنآ  زا  رتشیب  مک  تّدم  نیا  رد  هک  تسین  یتلم  چیه  مینیب : یم  مینکفا ، یم  رظن  نانآ 

مامت .دندرمـش  یمن  دنتـسم  هدوبن ، ناملـسم )  ) برع نیفنـصم  زا  ذوخأم  هک  ار  یلوق  هدزناـپ ، نرق  اـت  : » دـیوگ یم  رگید  ياـج  رد  و 
رادم دوب و  ریاد  یمالسا  نادنمشناد  ياه  باتک  ياه  همجرت  يور  لاس ، دصـشش  یلا  دصناپ  ات  اپورا  ياه  هاگـشناد  اه و  هدکـشناد 

«. تسا هدوب  نیملسم  مولع  طقف  اپورا  مدرم  مولع 

: دـسیون یم  اـپورا » رد  یمالـسا  تاـیبدا  ذوفن   » ناونع تحت  يا  هلاـقم  رد  ندـنل ، هاگـشناد  رد  یبرع  ناـبز  داتـسا  پیگ » روـسفورپ  »
هب تسا ، هدوب  برغ ) ندـمت  يارب   ) يا هیامریمخ  هلزنم  هب  قرـش  تاـیبدا  مولع و  مینیب  یم  مینکفا  یم  رظن  هتـشذگ  هب  هک  یماـگنه  »

يرت عیسو  ناهج  هب  ار  نانآ  هتخاس و  نشور  ار  برغ )  ) هتـشذگ نورق  مدرم  کیرات  حور  قرـش ، راکفا  تایحور و  ذوفن  هک  يروط 
(1065 «.) تسا هدرک  تیاده 

ناناملسم تاراکتبا  زا  ًابیرقت  مولع ، زا  یکی  ناونع  هب  یمیـش  : » دیوگ یم  نینچ  یمیـش  رد  نیملـسم  راکتبا  دروم  رد  تنارود » لیو  »
یـضعب هب  میناد  یم  هک  نانچ  ناینانوی ، راـک  لوصحم  رب  ار  جـیاتن  تبث  هب  هجوت  یملع و  هبرجت  قیقد و  هدـهاشم  اـه  نآ  اریز  تسا ؛

داوم .دنتشاد  یتافیلأت  اه  گنس  هرابرد  .دندرک  هیزجت  ار  داوم  زا  يدایز  دادعت  .دندوزفا  تشاد ، راصحنا  مهبم  تایضرف  تایبرجت و 
دندرک قیقحت  یّبط  يوراد  اهدص  هرابرد  .دنداد  زایتما  ار  اهدیسا  ییایلق و 
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هب ...دنتفای  تسد  یعقاو  یمیش  هب  يرگایمیک )  ) اه نآ  ریاظن  الط و  هب  يداع  تازلف  لیدبت  هیـضرف  زا  .دنتخاس  هزات  يوراد  اهدص  و 
اپورا رد  یمیش  ملع  هدش ، همجرت  ینیتال  نابز  هب  هدشن و  هتخانش  اه  نآ  زا  یخرب  ّفلؤم  هک  یمالسا  نادنمشناد  ياه  باتک  هلیـسو 

(1066 «.) تسا هدرک  تفرشیپ 

ره یحیسم  ییاپورا و  للم  و  دندومن ، انب  نیملسم  نف  ملع و  ياناوت  ياه  تسد  ار  ام  ندمت  خاک  : » دیوگ یم  گنیمورا » نتگنـشاو  »
(1067 «.) دنشاب یم  نیملسم  نویدم  دنتسه  اجک 

مالسا تفرشیپ  لماوع 

مالسا تفرشیپ  لماوع 

دوخ هب  طوبرم  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هتـشاد  ینوگانوگ  ياـه  هزیگنا  لـلع و  نیملـسم ، يرکف  یگنهرف و  ییاـیفارغج ، ياـه  تفرـشیپ 
یناور صیاصخ  تایحور و  هب  طوبرم  زین  یخرب  ناناملسم و  تیلاعف  شالت و  هب  طوبرم  رگید  یضعب  و  تسا ، نآ  ياوتحم  مالسا و 

: میزادرپ یم  دروم  هس  نیا  زا  کی  ره  یسررب  هب  کنیا  .تسا  هدوب  نیملسم 

مالسا دوخ  هب  طوبرم  لماوع  فلا )

مالسا دوخ  هب  طوبرم  لماوع  فلا )

: تسا رارق  نیا  زا  هتفرگ ، همشچرس  نآ  ياوتحم  مالسا و  دوخ  زا  هک  مالسا  تفرشیپ  لماوع  زا  یخرب 

مالسا میلاعت  دیاقع و  تناتم  یگداس و   - 1

ماهبا زا  رود  هداس و  نیتم و  شور  یگدـنز ، مسر  هار و  قالخا و  تمـسق  رد  هچ  يرکف و  يداـبم  دـیاقع و  تمـسق  رد  هچ  مالـسا ،
.دراد

یم تسا ، اه  تیدودـحم  اه و  صقن  مامت  زا  رود  تالامک و  اه و  یکین  همه  همـشچرس  هک  اتکی  يراگدـیرفآ  ناهج ، يارب  مالـسا 
لامعا تارمث  سک  ره  ات  تسا  لئاق  ار  ییادرف  زورما ، زا  سپ  هکلب  دناد ، یمن  ایند  هزور  دنچ  نیمه  هب  رـصحنم  ار  یگدنز  .دسانش 

.دنیبب ار  دوخ 

یم هئارا  ار  ناسآ  یلوصا و  ياه  هماـنرب  يرطف و  نیناوق  یمدآ  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، يدرف و  نوؤش  عیمج  يارب  مالـسا ،
.دناد یم  نارسخ  یتخبدب و  هیام  ار  نآ  زا  یچیپرس  هک  دهد 

يونعم یقالخا و  ياه  شور  نیرت  یلاع  دناد ، یمن  یناحور  یقالخا و  تاروتسد  هب  رصحنم  ار  دوخ  هفیظو  هک  نیا  نیع  رد  مالسا ،
، تاـفارخ هنوـگ  ره  زا  مالـسا  ندوـب  رود  تناـتم ، یگداـس ، نیمه  ضرغ ، یب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هدـیقع  هب  .دـهد  یم  هئارا  ار 
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زا يرایسب  هدش  ثعاب  نیا  دنناد و  یم  مالسا  تفرشیپ  لماوع  نیرت  گرزب  زا  ار  یمالـسا  میلاعت  دیاقع و  ندوب  هبناج  همه  یلوصا و 
.دنوش بذج  نآ  يوس  هب  رگید  بهاذم  ناوریپ 

هلیبق  » دوخ هنیرید  نمـشد  ندرک  بوکرـس  يارب  شیرق  زا  ات  دوب  هدـمآ  هکم  هب  جرزخ »  » هلیبق زا  یگدـنیامن  هب  هک  هرارز  نب  دعـسا 
هب متشذگ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  رانک  زا  نوچ  مود  فاوط  ماگنه  دیوگ : یم  دریگب ، یلام  یماظن و  کمک  سوا »

هکنیا نآ  .تسا و  هتخومآ  اـم  هب  نیا  زا  رتوکین  یمالـس  میادـخ  : » دومرف باوج  رد  ترـضح  .ریخب  تزور  ًاحابـص ؛» معنا   » متفگ وا 
رب دورد  مکیلع ؛ مالس  مییوگب :
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« .داب امش 

ُْلق دومرف { : تئارق  ار  تایآ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینک ؟ یم  توعد  هچ  هب  ارم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : یم  دعـسا 
ْمُهاـیِإَو ْمُُکقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقـالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدـالْوَأ  اُوُلتْقَت  ـالَو  ًاـناسْحِإ  ِنیَدـِلاْولِابَو  ًائیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  ـَّالَأ  ْمُکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  اـم  ُلـْتَأ  اَْولاـعَت 

اُوبَْرقَت الَو  َنُولِقْعَت *  ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ    ّ ِقَْحلِاب ّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  الَو  َنََطب  امَو  اْهنِم  َرَهَظ  اـم  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَتـالَو 
َناک َْولَو  اُولِدْعاَف  ُْمْتُلق  اذِإَو  اهَعْسُو  ّالِإ  ًاسْفَن  ِلَُکن  ُفّ ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملاَو  َلیَْکلا  اُوفْوَأَو  ُهَّدُشَأ  َُغْلبی  یّتَح  ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  ِمِیتْیلا  َلام 
ْنَع ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  الَو  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأَو  َنوُرَّکَذَـت *  ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدـْهَِعبَو  یبُْرق  اذ 

هک نیا  مناوخب : ناتیارب  تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  دییایب  وگب  ( » 1068 (؛  َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس 
ار اه  نآ  امـش و  ام  دیـشکن ؛ رقف ،  [ سرت  ] زا ار  ناتنادنزرف  و  دینک ؛ یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب  و  دیهدن ؛ رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ 

لتق هب  هدرمـش ، مرتحم  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  و  ناهنپ ؛ هچ  دشاب و  راکـشآ  هچ  دـیورن ، تشز  ياهراک  کیدزن  و  میهد ؛ یم  يزور 
.دینک و كرد  دیاش  تسا ، هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  قاقحتـسا .  يور  زا  و   ] قح هب  رگم  دیناسرن ؛

تلادع هب  ار  نزو  هنامیپ و  قح  و  دسرب ؛ دوخ  دشر  ّدح  هب  ات  دیوشن ، کیدزن  حالـصا ،  يارب  و   ] تروص نیرتهب  هب  زج  میتی ، لام  هب 
، دینک تیاعر  ار  تلادع  دـییوگ ، یم  ینخـس  هک  یماگنه  و  مینک ، یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  رادـقم  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـینک ، ادا 

دروم رد  رگا  یتح 
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رّکذـتم ات  دـنک ، یم  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دـینک  افو  دوخ  نامیپ  هب  و  دـشاب ؛ هدوب   [ امـش  ] ناکیدزن
رود قح  قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن ؛ يوریپ  یفارحنا  و   ] هدنکارپ ياه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا  .دیوش 

« .دینک هشیپ  يراکزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاس ؛ یم 

ار وا  درک و  رثا  هرارز » نب  دعسا   » حور رد  نانچ  نآ  دوب ، هیاریپ  یب  نیتم و  میلاعت  تسرد و  دیاقع  هتشر  کی  يایوگ  هک  تایآ  نیا 
(1069) .دروآ مالسا  اج  نامه  هک  دومن  مالسا  تلاصا  تایعقاو و  بوذجم 

تاهج لماوع و  : » دسیون یم  دوخ  ندروآ  مالـسا  هرابرد  ییویدار » ياه  تیـصخش   » هلجم ریدم  ییاکیرمآ ، لویکر » دلانود   » داتـسا
دراد یگدیچیپ  هن  یمالسا  هدیقع  .تسا  نآ  تلوهس  یمالسا و  هدیقع  یگداس  هلمج  نآ  زا  درک ؛ بذج  مالسا  يوس  هب  ارم  يدایز 

و دوش ، یم  لصاح  ناسنا  يارب  شنیرفآ  عیدـب  ماـظن  رد  تقد  لـقع و  هار  زا  هک  تسا  يا  هداـس  ناـمیا  کـی  هکلب  تسا ، مهبم  هن  و 
نامیا شدوجو  هب  یتخانـش و  ار  ادـخ  هک  یماگنه  .دزاس  یم  نمؤم  اناوت  اناد و  راگدـیرفآ  هب  ار  یمدآ  ًاعطق  زیچ  ود  نیمه  تیاـعر 
یبوخ نساحم و  اه و  یگداس  زا  يرایسب  ...تسا  رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  ادخ  هک  دهد  یم  میلعت  وت  هب  مالـسا  يدروآ ،

ار اه  نآ  همه  تسین  رودـقم  میارب  ًالعف  هک  اه  نآ  ریغ  تالماعم و  تمـسق  رد  هچ  تادابع و  دـیاقع و  تمـسق  رد  هچ  مالـسا ؛ ياه 
(1070 «.) ...مدرگ دقتعم  مالسا  هب  نم  هک  دیدرگ  ثعاب  مرامشرب ،

رد دوخ ، گرم  زور  ات  ترجه )  ) نامز نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  : » دسیون یم  نول » ناو  کیردناه  »
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(1071 «.) ...دوب هداس  رایسب  داد  میلعت  شیوخ  ناوریپ  هب  هک  ینییآ  هک  نیا  یکی  تفای : قیفوت  تلع  ود  هب  شیوخ ، تامادقا  مامت 

مالسا تیعماج   - 2

اّما تسا ، هدوب  هبناج  همه  هداس و  ماهبا ، زا  رود  مهف ، لباق  رـصع  ناـمه  مدرم  يارب  ناـشلوزن  ناـمز  رد  ینامـسآ  ناـیدا  همه  هچرگ 
ار اه  نآ  هک  دنا  هدوب  یلماوع  دیدج ، تایـضتقم  ثداوح و  ندمآ  دیدپ  هوالع  هب  ینادان ، تلاهج و  موش و  ضارغا  نامز ، تشذـگ 

یماهبا یگدـیچیپ و  هن  تسا ؛ رود  هب  تافارخ  اه و  هیاریپ  نیا  همه  زا  مالـسا  یلو  .تسا  هدرک  جراخ  ندوب  هبناج  همه  یگداس و  زا 
يدازآ ناسنا  هب  هن  دنک و  یم  بلس  ار  عورشم  ياه  يدازآ  هن  دنک ؛ یم  بیوصت  ار  یتاقبط  تافالتخا  يداژن و  تاضیعبت  هن  دراد و 

ایند یگدنز  رهاظم  زا  دـنک و  یم  ترخآ  هب  طوبرم  روما  تایونعم و  فرـص  اهنت  ار  دوخ  یگدـنز  هن  دـهد ؛ یم  باسح  ّدـح و  یب 
رد مالـسا ، تفرـشیپ  لماع  ...و  دریگ  یم  هدـیدان  ار  درف  هعماـج و  يونعم  يداـم و  يدـنمزاین  نیرت  کـچوک  هن  دـشوپ و  یم  مشچ 

.تسا نآ  نیناوق  ندوب  هبناج  همه  ندوب و  مهف  لباق  یگتساریپ و  نیمه  لوا  هجرد 

ار امش  : » دومرف نانآ  هب  دومن و  توعد  ادخ  نید  هب  ار  نانآ  دید و  ار  نابیش » ینب   » هلیبق ناگرزب  زا  نت  دنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
هب شیرق  اریز  دـینک ؛ يرای  دـیهد و  هانپ  ارم  میادـخ ، ربمایپ  نم  هک  دـینادب  دـیهد و  یهاوگ  ادـخ  تینادـحو  هب  هک  منک  یم  توعد 

زاین و یب  هک  تسادخ  .دـنا و  هدرک  اهر  ار  قح  هتفرگ و  ار  لطاب  دـننک ، یم  بیذـکت  ار  وا  ربمایپ  هتـساخرب ، ادـخ  رماوا  اب  تفلاخم 
«. تسا ساپس  دمح و  هتسیاش 

رگید تفگ : دوب  ورشوخ  يدرم  و  قورفم »  » شمان هک  اه  نآ  زا  یکی 
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.دومرف توالت  وا  يارب  ار  ماعنا  هروس  زا  هیآ 151  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینک ؟ یم  توعد  يزیچ  هچ  هب 

یم توعد  زیچ  هچ  هب  رگید  تفگ : سپس  .میتخانش  یم  ام  دوب  مدرم  نخـس  زا  رگا  تسین ، مدرم  نخـس  نخـس ، نیا  تفگ : قورفم 
یْغَْبلاَو ِرَْکنُْملاَو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنیَو  یبْرُْقلا  يِذ  ِءاتیِإَو  ِناـسْحِْإلاَو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأـی  َهَّللا  َّنِإ  دومرف { : تئارق  ار  هیآ  نیا  ترـضح  ینک ؟
دنـسپان تشز و  راک  زا  دنک و  یم  رما  نادنواشیوخ  اب  دنویپ  يراکوکین و  تلادع و  هب  دـنوادخ  ( » 1072 (؛  َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعی 

« .دیوش رّکذتم  دیاش  دهد  یم  دنپ  ار  امش  دنوادخ  دیامن ، یم  یهن  متس  و 

بیذکت ار  وت  دندنادرگ و  يور  قح  زا  هک  یمدرم  .ینک  یم  توعد  کین  لامعا  قالخا و  یمامت  هب  وت  هک  ادـخ  هب  تفگ : قورفم 
(1073 «.) دنهارمگ تخس  دندیزرو  ینمشد  وت  اب  دندرک و 

نادجو عانقا  لالدتسا و  توق   - 3

یناسنا فطاوع  نادجو و  اب  دنراوتـسا و  کشخ  لالدتـسا  لّقعت و  ياه  هیاپ  يور  ًافرـص  ای  ناهج  بهاذـم  اه و  بتکم  زا  يرایـسب 
نیرتهب یلو  .دـنرادنپ  یم  تسـس  ار  لالدتـسا  ياپ  هتفرگ و  دوخ  هب  یـساسحا  یفطاع و  هبنج  اهنت  سکع ، رب  اـی  و  دـنرادن ، يراـک 
نادجو حور و  شخب  مارآ  نادجو ، ساسحا و  ظاحل  زا  مه  دشاب و  دـنمورین  يوق و  یقطنم  ياراد  مه  هک  تسا  نآ  نییآ  بتکم و 

نیب زا  نید  لقع و  و  ساسحا ، كاردا و  نایم  عازن  هدش ، عمج  نطاب  نوکس  اب  رهاظ  توکس  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  و  دشاب ،
.تفر دهاوخ 

رما نیمه  .تسا و  هتخیمآرد  مه  هب  حور  میلست  اب  ار  لقع  میلست  و  نادجو ، عانقا  اب  ار  لالدتسا  توق  هک  تسا  یعماج  نییآ  مالـسا 
ور هبور  مالسا  تقیقح  اب  رگید  بهاذم  ناوریپ  هک  یماگنه  هدش  ثعاب 
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.دنریگ رارق  نییآ  نیا  یعقاو  راکادف و  ناوریپ  وزج  دنروایب و  نامیا  نآ  هب  رایتخا  یب  دنوش  یم 

، غیلبت يارب  هک  تسا  هنادنمدرخ  نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نییآ  : » دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هی » یلیو  نلوب   » لوق زا  رتلو » »
اب نانچ  دمحم  نید  لوصا  .دنیارگب  نآ  هب  همه  ات  دـننامهفب  مدرم  هب  ار  نآ  لوصا  هک  تسا  یفاک  .تسین  رهق  ربج و  هب  يزاین  چـیه 

(1074 «.) تفرگ ياج  نیمز  يور  مدرم  زا  یمین  بلق  رد  مالسا  لاس ، هاجنپ  زا  رتمک  یتدم  رد  هک  تسا  راگزاس  یناسنا  لقع 

، شروآ تفگـش  ندوب  هدـنز  تیـصاخ  هطـساو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  هب  تبـسن  هشیمه  نم  : » دـسیون یم  واش » دراـنرب  »
ریغتم روص  نوگاـنوگ و  تـالاح  رب  ّطلـست  قفاوت و  دادعتـسا  هک  تسا  یبـتکم  اـهنت  مالـسا  نم  رظن  هب  .ما  هتـشاد  ار  مارتـحا  تیاـهن 

ياپورا لوبق  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نامیا  هک  منک  یم  ینیب  شیپ  نینچ  نم  .دراد  ار  فلتخم  نورق  اـب  ههجاوم  یگدـنز و 
(1075 «.) دوب دهاوخ  ادرف 

مالسا نیناوق  ندوب  يرطف   - 4

یعیبط و هبناج  همه  ياه  يدنمزاین  هدوب و  راگزاس  وا  شنیرفآ  نامزاس  یمدآ و  تعیبط  اب  هک  تسا  نآ  اه  نوناق  اه و  نییآ  نیرتهب 
.دروآرب ار  شا  يرطف 

رد مالسا  یلو  دنترطف ، نامیپ  ناگدننک  هبلاطم  یهلا ، ناوریپ  مامت  دنراوتـسا و  ترطف  ساسا  رب  ینامـسآ  حیحـص  نایدا  همه  هچرگ 
.تسا اه  نآ  نیرت  لماک  نیرخآ و  هک  تهج  نیا  زا  رتشیب  .دراد  يرتشیب  زایتما  هنیمز  نیا 

ُنیِّدلا َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  دـیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
اب ار  رشب  مامت  دنوادخ ، هک  یکاپ  نییآ  نامه  وش ، هجوتم  ترطف  نییآ  هب  روآ ، يور   [ قح لدتعم و   ] فینح نید  هب  ( » 1076 (؛  ُمیَْقلا
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« .یهلا ریذپان  لزلزت  راوتسا و  نییآ  تسا  نیا  تسا ، ریذپانرییغت  ادخ  تقلخ  .تسا  هدیرفآ  ترطف  نییآ  نآ 

هک دوب  تهج  نآ  زا  یمالـسا  شور  ياـسآ  قرب  يورـشیپ  زیگنا و  تفگـش  يزوریپ  زمر  دـسیون ...« : یم  هراـب  نیا  رد  بطق » دیـس  »
میلس لقع  اب  تهج  ره  هب  مه  نآ  لوصا  قیاقح و  و  تسا ، قفاوم  ناسنا  دوجو  نامتخاس  يرطف و  تاجایتحا  اب  نآ  تاررقم  همانرب و 

تفرشیپ عنام  دناوت  یمن  زیچ  چیه  رگید  داتفا ، حیحص  هار  هب  دش و  انیب  نشور و  ناسنا  ترطف  نوچ  هک  تسادیپ  .دراد و  يراگزاس 
(1077 «.) درادزاب فده  زا  ار  وا  ددرگ و  وا 

نیملسم بوخ  راتفر  ب )

، لمع ریثأت  یلو  تسا  رذگدوز  ینآ و  راتفگ  ریثأت  .تسا  راتفگ  ریثأت  زا  ریغ  دراد  نارگید  حور  راکفا و  رد  لمع ، راتفر و  هک  يرثا 
.دشاب یم  قیمع  راد و  هشیر 

، ریخلا هولـصلا و  داهتجالا و  عرولا و  مکنم  اوریل  مکتنـسلا  ریغب  سانلل  هاعد  اونوک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هار رد  ششوک  يراکزیهرپ و  امـش  زا  ات  دینک  توعد  تقیقح  قح و  يوس  هب  ناتنابز  زا  ریغ  هب  ار  مدرم  ( » 1078 (؛» هیعاد کلذ  ّناف 

« .تسا رت  هدنهد  شیارگ  شور  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دننک  هدهاشم  کین  ياهراک  زامن و  ادخ و 

ْنَأ ِهَّللاَْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  دیامرف { : یم  هدرک و  یهن  ًادیدش  لمع  نودـب  راتفگ  زا  مالـسا ،
راتفگ ادخ  دزن  دینک ؟ یمن  لمع  نادب  دییوگ  یم  هک  ار  هچنآ  ارچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 1079 (؛  َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت 

« .تسا گرزب  هانگ  لمع ، نودب 

درک و رارف  ماش  هب  يرجه  مهن  لاس  رد  یط  لبج  مدرم  تسکش  زا  دعب  متاح  نب  يدع  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  ماشه  نبا 
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هارمه هب  سپـس  .دـش  بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  هب  دجـسم  رد  دـمآ ، هنیدـم  هب  شرهاوخ  هلیـسو  هب  اـجنآ  زا 
درک و تبحـص  تشاد  هک  یتجاـح  هراـبرد  وا  اـب  دومن و  لّـطعم  یتدـم  ار  وا  ینزریپ  هار  نیب  رد  .درک  تکرح  شلزنم  هب  ترـضح 

.داد یم  شوگ  شلد  درد  هب  نانچمه  ترضح 

نیا ناهاشداپ  شور  اریز  تسین ؛ هاشداپ  ناطلـس و  درم  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  کلمب » اذه  ام  هَّللاو  : » متفگ مدوخ  اب  دیوگ : یم  يدـع 
.دنشاب هتشاد  عضاوت  هزادنا  نیا  ات  دنوش و  لّطعم  ردق  نیا  ینزریپ  يراتفرگ  عفر  يارب  هک  تسین 

فیل زا  يریـصح  وا  شرف  اهنت  و  تشاد ، شرف  نودب  هداس و  رایـسب  یقاتا  متفر ، شلزنم  هب  ترـضح  اب  لاح  ره  هب  دیوگ : یم  يدع 
.دومن نم  هب  ار  مارتحا  تیاهن  تسشن و  نیمز  يور  رب  دوخ  دناشن و  نآ  يور  ارم  دنکفا و  قاتا  ردص  رد  ار  نآ  .دوب  امرخ 

ربمایپ درم  نیا  هک  دـیاب  متفگ : مدوخ  اب  .متـشادن  ناهرب  لیلد و  هب  يزاین  رگید  هک  درک  رثا  ملد  رد  ناـنچ  نآ  وا  یناـسنا  راـتفر  نیا 
(1080) .مدش ناملسم  هتشادرب ، تسد  دوخ  نییآ  زا  يرصتخم  تارکاذم  زا  سپ  .دشاب  ادخ 

لها راّفک  زا  يدرم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دومن  اه  يراکادف  مالسا  جیورت  هار  رد  دش و  راکادف  ناناملـسم  زا  درم  نیا  اهدعب 
دندیسر یهار  ود  رس  رب  هک  یماگنه  .هفوک  فرط  هب  دومرف : ماما  دیور ؟ یم  اجک  هب  دیسرپ  ترضح  زا  یمذ  درم  .دش  هار  قیفر  هّمذ 
ترـضح دیورب ؟ هفوک  هب  دـیتساوخ  یمن  رگم  درک : ضرع  یمذ  .درک  تکرح  وا  اب  يرادـقم  ماما  .دـش  ادـج  ترـضح  زا  یمذ  درم 

قیفر یسک  اب  هک  یماگنه  هدومرف ، رما  ام  ربمایپ  یلو  يرآ ، دومرف :
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یّمذ .مشاب  هدرک  لمع  وا  روتسد  هب  هلیـسو  نیدب  متـساوخ  یم  نم  مینک و  هقردب  ار  وا  یمدق  دنچ  وا  زا  ندش  ادج  ماگنه  میدش  هار 
اهنت دنا  هدیورگ  وا  هب  هک  یناسک  تفگ : یمذ  درم  .يرآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هداد  يروتـسد  نینچ  امـش  ربمایپ  ًاعقاو  ایآ  تفگ :

(1081 «.) ...مریگ یم  ممالسا  رب  هاوگ  ار  امش  نم  دنا و  هدش  وا  یناسنا  راتفر  هتفیش 

راب ریز  رصم ، ماش و  نیطسلف و  مور و  مدرم  : » دسیون یم  نیملسم  يزوریپ  للع  ندرمشرب  نمض  يوسنارف  روهـشم  خّروم  هلام » ربلآ  »
ضامغا و اب  هدرک و  هشیپ  يور  هنایم  هک  ار  ناناملـسم  ناـنآ  ...دـندوب  رازآ  دروم  هقدـنز  رفک و  هناـهب  هب  دـندش و  هدوسرف  تاـیلام ،

يزابناج نید  نیا  يالتعا  يارب  هدروآ و  مالـسا  اه  نآ  زا  يدایز  هدع  اذل  دنتـشادنپ و  یم  دوخ  یجنم  ار  دندرک  یم  راتفر  تشذـگ 
(1082 «.) دندرک

یگچراپکی تدحو و  يارب  شالت  ج )

مالـسا .دراد  یلاع  فادها  هب  ندیـسر  رد  يرتشیب  شقن  اه ، هدیدپ  ندروآ  دیدپ  رد  اهورین  نتخاس  مکارتم  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب 
نتفر ردـه  بجوم  هک  فـالتخا  هقرفت و  ءوس  بقاوع  زا  هدرک و  هدافتـسا  اـهب  نارگ  جـنگ  نیا  زا  دـهد  یم  روتـسد  دوـخ  ناوریپ  هب 

.دنشاب رذحرب  تسا ، اهورین 

زا دینز و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه  ( » 1083 (؛} اُوقَّرَفَت الَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  دیامرف { : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
« .دیوشن ادج  مه 

دش و دیهاوخ  ناوتان  هک  دینکن  فالتخا  عازن و  مه  اب  هاگ  چیه  ( » 1084 (؛  ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  الَو  دیامرف { : یم  زین  و 
« .تفر دهاوخ  نیب  زا  نات  يوربآ  تزع و 

نامرآ فادها و  ققحت  هار  رد  اهورین  همه  جیـسب  یگچراپکی و  نامه  رما ، لئاوا  رد  مالـسا  تفرـشیپ  مهم  لماوع  زا  یکی  کش  یب 
.تسا هدوب  یمالسا  ياه 

رد دوب  نکمم  هک  یتافالتخا  همه  اب  مالسا  ردص  ناناملسم 
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.دندوبن لفاغ  مالسا  یلاع  فادها  كرتشم و  نمشد  زا  هاگ  چیه  دنشاب ، هتشاد  یلخاد  روما 

مامت هدـیدرگ و  عمتجم  دـیحوت  ياول  تحت  یگمه  دـندروآ ، مالـسا  مدرم  هک  ینامز  دـیوگ ...« : یم  هراـب  نیا  رد  نوبول » واتـسگ  »
يارب ینمـشد  هک  یماگنه  .دـیدرگ و  نانآ  یبایماک  تفرـشیپ و  هدـمع  ببـس  عوضوم  نیمه  دـندرک و  هناگیب  هجوتم  ار  دوخ  ياوق 
نامه .دندش و  لوغـشم  يزیرنوخ  گنج و  هب  رگیدکی  اب  تیلهاج  مایا  دـننامه  دنتـشاد  هک  یتداع  قبط  دـنامن  یقاب  اه  نآ  اب  راکیپ 

(1085 «.) دیدرگ نانآ  لاوز  طاطحنا و  أشنم  دش ، نانآ  یقرت  ببس  هک  یلماع 

مالسا یلصا  ریسم  زا  فارحنا 

ار مالسا  دنلب  میلاعت  زا  ناناملسم  یلمع  يرکف و  فارحنا  ناوت  یم  یّلک  روط  هب  یلو  دراد  يرایـسب  لماوع  نیملـسم  یگدنام  بقع 
.تسناد ندمت  تفرشیپ و  زا  یگداتفا  بقع  یساسا  لماع 

یلصا ریسم  زا  فارحنا  هتفر  هتفر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  يرود  تهج  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  زا  دعب 
نیملـسم راتفر  لامعا و  رد  زین  دیدرگ و  هیجوت  طلغ  هب  یمالـسا  ياه  همانرب  دیاقع و  زا  یتمـسق  .دـمآ  دـیدپ  نیملـسم  نایم  مالـسا 

.دش رگ  هولج  یناوتان  یتسس و 

یب عاونا  لّمحت  يانعم  هب  راظتنا » ، » نداد متـس  هب  نت  يانعم  هب  هیقت » ، » يرگ يربج  يانعم  هب  تشونرـس »  » لیبق زا  یلئاسم ؛ ییوس  زا 
« دهز ، » ایند یگدنز  زا  تیمورحم  يانعم  هب  ترخآ » هب  داقتعا  ، » ندوب توافت  یب  تایانج  اه و  ینکـش  نوناق  ربارب  رد  اه و  یتلادـع 
هب نیغورد  هدیقع  کی  ربارب  ار  هانگ  راب  همه  يانعم  هب  تعافـش » ، » نآ نتـسناد  دیلپ  ایند و  يدام  یگدنز  هب  ندز  اپ  تشپ  يانعم  هب 
اه یتخبدب  همه  ندادن و  ناشن  دوخ  زا  ثداوح  اه و  تیلوئسم  ربارب  رد  یشالت  هنوگ  چیه  يانعم  هب  ربص » ، » نتخادنا ناعیفش  ندرگ 

شوغآ اب  ار 
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!! دیدرگ ریسفت  ...و  نتفریذپ  زاب 

زا يرایسب  هدومن و  كرت  ار  یهلا  تابجاو  بکترم و  ار  تامرحم  عاونا  هتسکش ، ار  یهلا  تاروتسد  میرح  ناناملسم  رگید ، يوس  زا 
، یشک قح  زواجت ، ّبلقت ، هوشر ، ذخا  یباجح ، یب  رمخ ، برش  رامق ، ابر ، انز ، هک  ییاج  ات  هداهن  اپ  ریز  ار  زاس  یگدنز  ياه  همانرب 

یمالـسا عماوج  رد  نانچ  فارحنا  نیا  .درک و  ادـیپ  جاور  ناشنایم  رد  ...و  راّفک  اب  یتسود  یتفع ، یب  يرگدادـیب ، اـشحف ، تیاـنج ،
رد هک  يداسف  ره  و  دـبای ، یمن  نیتسار  مالـسا  اب  نیملـسم  لامعا  نایم  یتهابـش  هنوگ  چـیه  یفرط  یب  رظان  کـی  هک  هتفاـی  شرتسگ 

.تسا دوجوم  یمالسا  قرش  نایم  رد  یگدنام  بقع  رقف و  هوالع  هب  نآ  ربارب  دنچ  دراد  دوجو  برغ 

مدرم رب  ( » 1086 (؛» همسا ّالا  مالسالا  نم  همسر و  ّالا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبیال  نامز  سانلا  یلع  یتأی  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
« .دنام یمن  یقاب  نآ  زا  یمسا  زج  مالسا  زا  نآ و  ّطخلا  مسر  زج  نآرق  زا  نانآ  نایم  رد  هک  دیایب  ینامز 

نیملسم طاطحنا  لماوع 

نیملسم طاطحنا  لماوع 

أشنم مالسا  دنلب  تاروتسد  زا  ناناملسم  يرود  هک  میتفگ  میدرک و  هراشا  یّلک  روط  هب  نیملسم  طاطحنا  هلأسم  هب  هتـشذگ  ثحب  رد 
: مینک یم  هراشا  هدوب  ّرثؤم  هلأسم  نیا  رد  هک  دنچ  یلماوع  یسررب  هب  کنیا  .تسا  هدوب  نیملسم  طاطحنا  یساسا 

ینورد لماوع  فلا )

ینورد لماوع  فلا )

: تسا هتشاد  ریثأت  یمالسا  ندمت  طاطحنا  رد  ناناملسم  دوخ  هیحان  زا  ینورد  لماوع  زا  یخرب 

یثوروم ياه  تموکح  داجیا   - 1

يارب بسانم  ياه  هنیمز  اه  نآ  طسوت  هک  دـمآ  دـیدپ  مالـسا  ناهج  رد  یثوروم  ياه  تموکح  نامز ، زا  يا  ههرب  تشذـگ  زا  دـعب 
.دش داجیا  یعقاو  مالسا  ندشن  یلمع 

يارب يرازبا  ناوـنع  هـب  مالـسا  هـکلب  دـشن ، لـمع  مالــسا  هـب  زگره  یناـمز  كدـنا  زج  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  تـلحر  زا  دـعب 
دـشر و مدرم و  نداد  یهاـگآ  مالـسا و  رـشن  ددـصرد  زگره  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  .دـیدرگ  حرطم  یبلط  تردـق  ییاـشگروشک و 

.دندماینرب یمالسا  گنهرف  هعسوت 

مزال تابث  تدحو و  نادقف   - 2
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، تقیقح رد  .دشن  مهارف  مالسا  ناهج  رد  تفرشیپ  يارب  مزال  تابث  تدحو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تافو  زا  دعب 
.تشگ اه  تموکح  نادنمتردق و  ياه  تسایس  هیجوت  رازبا  نید 

ینید نادنمتردق  يزودنا  لام  يارب  يزیواتـسد  رازبا و  نید  دش و  یتموکح  يروتاتکید  ینابرق  مالـسا  هک  تسا  دقتعم  سکیدـنب » »
نایوما نامز  تاحوتف  زا  کی  چـیه  دـنداد و  یم  رارق  موجه  دروم  ار  اه  نآ  اهروشک ، ياـه  تورث  رطاـخ  هب  بارعا  .تفرگ و  رارق 

هب نتفای  تسد  يارب  هکلب  تفرگن ، ماـجنا  یمالـسا  لوصا  مالـسا و  ياـه  شزرا  ساـسا  رب  دوبن و  یمالـسا  گـنهرف  شرتسگ  يارب 
عنام هک  دوب  يزیرنوخ  گنج و  رارمتسا  مالسا ، ورملق  رد  اه  يروتاتکید  نیا  هجیتن  .دوب  یگنج  ناریـسا  اه و  نیمز  راشرـس و  میانغ 

يروآون و تردق  يزاس و  گنهرف  ملع و  دـیلوت  نوچ  تشاذـگ ، مالـسا  باسح  هب  ار  اه  نیا  ناوت  یمن  زگره  هتبلا  .دـش  تفرـشیپ 
(1087) .زیتس گنج و  يورگ  رد  هن  تسا ، ریذپ  ناکما  شمارآ  حلص و  رتسب  رد  هشیمه  راکتبا ،

مالسا یحالصا  مایپ  ندرپس  یشومارف  هب   - 3

هللا یلـصربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  مالـسا  یحالـصا  یبالقنا و  مایپ  ندرپس  یـشومارف  هب  مالـسا ، دشر  عناوم  لماوع و  زا  رگید  یکی 
دش جراخ  دوخ  ریسم  زا  دوب ، ...و  یهاوخ  ملع  گنهرف و  تلادع ، تدحو ، نوچ  یلصا ، مرها  هک  نید  .دوب  هتفرگ  لکش  هلآو  هیلع 

.دندوبن یمالسا  گنهرف  مایپ و  لماح  مالسا و  یماح  ًالمع  دوجوم  ياه  تموکح  مامت ، نرق  هدراهچ  لوط  رد  و 

.دنک بسک  یتیقفوم  تسا  هتسناوتن  یلو  هدش  هئارا  مالسا  یقیقح  گنهرف  میرادنپب  هک  تسین  تسرد  نیاربانب ،

رمتسم ياه  گنج  دوجو   - 4

نونک ات  داد و  يزیرنوخ  قافن و  هب  ار  دوخ  ياج  اه ، تفرـشیپ  تدحو و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالـسا  ناهج  رد 
.دراد همادا  دنور  نیا  زین 

گنج هنابلط ، تردـق  یلخاد  ياه  گنج  رومیت و  نالوغم ، نایهاش و  مزراوخ  نایقوجلـس و  ناـیونزغ ، هرود  ياـه  گـنج  ناریا  رد 
يورین يژرنا و  هک  ینید  یمالـسا و  ياه  شزرا  مالـسا و  ندـمت  رهاظم  ندرک  ناریو  اـه و  يزوس  باـتک  یموق و  يا و  هقرف  ياـه 

یقرت و عناـم  نیرت  گرزب  هدرب ، نیب  زا  تـسا ، مـلع  دـیلوت  رّکفت و  ناـینب  هـک  ار  شیاـسآ  هاـفر و  تـینما و  هدرک و  فـلت  ار  يرکف 
(1088) .تسا هدوب  تفرشیپ 

يرکف تافارحنا   - 5

نیرفآ و كرحت  دش ، یم  هیجوت  ریسفت و  دوخ  یعقاو  يانعم  هب  هچنانچ  هک  دراد  دوجو  مالـسا  رد  يدایز  یعرـش  يداقتعا و  لئاسم 
ریـسفت هیجوت و  نانچ  دـیدرگ و  فرحنم  دوخ  یعقاو  يانعم  زا  لئاسم  نآ  یللع  هب  زابرید  زا  یلو  .دوب  رورپدـهاجم  زاس و  یگدـنز 

قفاوت ...و  یناوتان  فعض و  یگدنام ، بقع  یلاح ، یب  ندش ، میلست  نتسبورف و  مد  ملاظ  ربارب  رد  نداد و  ملظ  هب  نت  ّتلذ  اب  هک  دش 
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.مییامن یم  هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  دراد  لماک 

؛ تشونرس هب  داقتعا  فلا )

زا یکی  مالـسا  نانمـشد  یتح  فارتعا  هب  تسا و  یلوقعم  ياـنعم  ياراد  مالـسا و  يداـقتعا  لـئاسم  زا  یکی  هک  ردـق  اـضق و  هلأـسم 
تهج هب  زین  نآ و  تقیقح  حور و  زا  یهاگآان  یناداـن و  تلاـهج و  رثا  رد  ( 1089 ،) تسا هتفر  یم  رامش  هب  مالسا  تفرـشیپ  لماوع 

، تسا ثداوح  ربارب  رد  میلست  يرگ و  يربج  اب  يواسم  هک  يرگید  يانعم  ناناملسم  عون  نایم  رد  دنتـشاد  یخرب  هک  یئوس  دصاقم 
.تسا هدرک  ادیپ 

كرحت حور  هدش ، فیرحت  طلغ و  يانعم  نیا  هب  تشونرس »  » هک تسا  نشور  رایسب 
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صاخ یهورگ  طسوت  هب  ردق  اضق و  يانعم  تقیقح  رد  فیرحت  عون  نیا  .دنک  یم  بلـس  مدرم  زا  ار  رتهب  یگدنز  يوس  هب  شالت  و 
بکترم یهابتـشا  هک  یناسک  يرگید  رئاج و  هطلـس  ماظن  اـه  هورگ  نآ  زا  یکی  هک  دـیدرگ ، ببـس  ماوع  مدرم  ناـیم  رد  نآ  ذوفن  و 

.دشاب یم  دنا  هدوب  ناشدوخ  تسردان  لمع  رب  نتشاذگ  ششوپ  ددصرد  هدش و 

لعف هاوخ  يا ؛ هثداـح  چـیه  هک  هداد  رارق  يا  هژیو  بابـسا  لـلع و  يا ، هدـیدپ  ره  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تشونرـس »  » تقیقح
.دمآ دهاوخن  دیدپ  بابسا  للع و  نآ  ندش  مهارف  نودب  اه  هدیدپ  رگید  هاوخ  یمدآ و 

.تسا عطاق  لیالد  زا  يوریپ  تایاور و  تایآ و  نایم  عمج  ياضتقم  انعم  نیا 

؛ داعم هب  داقتعا  ب )

هتفای صاصتخا  نآ  هب  نآرق  هیآ  دودح 1400  هک  ییاج  ات  تسا ، مالسا  يداقتعا  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  داعم  هب  داقتعا  هک  نآ  اب 
نرق رد  لاح  نیا  اب  تسا ، هدوب  مالـسا  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  یتیبرت ، رثا  يزاـس و  یگدـنز  ینیرفآ و  كرحت  ظاـحل  زا  و  تسا ،
نوچ دننک : یم  نامگ  یخرب  .تسا  هدرک  ادیپ  يریدـخت  تیـصاخ  هدـش و  عقاو  فیرحت  لومـشم  زین  يداقتعا  لصا  نیا  ریخا ، ياه 

اه تیمورحم  اه و  هجنکـش  لمحت  هچ  ره  ور  نیا  زا   ، هدش هدیرفآ  ایند -  رذگدوز  هزور  دنچ  نیا  هن  دیواج -  یگدـنز  يارب  یمدآ 
.تفر دهاوخ  رتالاب  دنوادخ  دزن  شا  هبتر  ماقم و  دنک  رتشیب  ار 

زواجت و دروم  دوش و  یم  عییـضت  شقوقح  رگا  .دـشاب  نارگن  ناهج  نیا  یگدـنز  یناماسبان  يارب  دـیابن  یمدآ  رکفت ، زرط  نیا  قبط 
هرابرد يرکفت  نینچ  هک  تسا  یعیبط  .تسین  یگدنز  یلصا  فده  ایند  نیا  اریز  درادن ؛ یتیمها  چیه  ...و  دریگ  یم  رارق  یتلادع  یب 

هب هقالع  یب  ریذپ و  متس  كّرحت ، یب  هدرم ، لد  ار  مدرم  داعم ،
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.ددرگ یم  یمالسا  هعماج  یگدنام  بقع  طاطحنا و  ثعاب  هجیتن  رد  و  دروآ ، یم  راب  ایند  یگدنز 

زا اه  نآ  ماجنا  تروص  رد  هدـش ، هتـشاذگ  ام  هدـهع  رب  نید  هیحان  زا  هک  یفیاظو  هک  تسا  نآ  داعم  هب  داقتعا  حور  هک  یتروص  رد 
.تفرگ میهاوخ  رارق  یهلا  باذع  رفیک و  دروم  هنرگو  دش ، میهاوخ  دنم  هرهب  رگید  ناهج  رد  ناشکین  تارمث 

اَنُّبَر اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  میناوخ { : یم  میرک  نآرق  رد  .دـنک  یم  هلباقم  داعم  زا  هنارّجحتم  تشادرب  هنوگ  نیا  اـب  ًادـیدش  لاـعتم  دـنوادخ 
هک یناـسک  نیقی  هب  ( » 1090 (؛  َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأَو  اُونَزْحَت  الَو  اُوفاـخَت  ـَّالَأ  ُهَِکئـالَْملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا 

دیـشابن و نیگمغ  دیـسرتن و  هک : دنوش  لزان  اه  نآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، تماقتـسا  سپ  تسا ، هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ :
« .تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  داب  امش  رب  تراشب 

ملف نیملسملل  ای  يدانی  ًالجر  عمس  نم  و  ملسمب ، سیلف  نیملسملا  روماب  ّمهتیال  حبصا و  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
.دوب و دهاوخن  ناملسم  دشابن ، ناناملسم  راک  حالصا  ددصرد  دناسرب و  زور  هب  ار  بش  یسک  هاگ  ره  ( » 1091 (؛» ملسمب سیلف  هبجی 

« .دوب دهاوخ  نوریب  ناناملسم  هگرج  زا  دباتشن  وا  کمک  هب  دونشب و  دبلط  یم  یسردایرف  هک  ار  یمولظم  يادص  هچنانچ 

؛ ایند هب  یهجوت  یب  دهز و  ج )

زابرید زا  .دنراد  هتـشاد و  دهز »  » هملک زا  هک  تسا  یطلغ  شنیب  نانآ ، طاطحنا  هجیتن  رد  نیملـسم و  يرکف  تافارحنا  زا  رگید  یکی 
لمع هب  شهوکن  ایند  رهاظم  زا  هدش و  اوقت  دهز و  هب  تبسن  تنس  باتک و  رد  هک  یناوارف  ياه  بیغرت  رطاخ  هب  نیملـسم  زا  یخرب 

تسا نیا  هب  یحور  يالاو  تالاح  نیا  هب  لین  هک  دنا  هتشادنپ  تسا ، هدمآ 
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یمالسا دهز  عطق ، روط  هب  هک  یلاح  رد  .دننک  هقالط  هس  ار  ایند  هدرک و  رایتخا  تلزع  جنک  دنیوشب و  نآ  رهاظم  ایند و  زا  تسد  هک 
همه هریغ ، تسایر و  اذـغ و  سابل و  نز و  لام و  زا  یگدـنز  رهاظم  همه  مالـسا  رظن  زا  اریز  تسین ؛ تینابهر  ایند و  كرت  ياـنعم  هب 

.دریگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  لداعتم  تروص  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، یمدآ  تفرشیپ  لماکت و  رازبا  ادخ و  تمعن 

وت هب  ادـخ  هچنآ  رد  و  ( » 1092 (؛} اْینُّدلا َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  الَو  َهَرِخْآلا  َراّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتباَو  دـیامرف { : یم  ناحبـس  دـنوادخ 
« .نکم شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  و  بلطب ؛ ار  ترخآ  يارس  هداد ،

هک ار  یهلا  ياه  تنیز  یسک  هچ  وگب : ( » 1093 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتابیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دـیامرف { : یم  زین  و 
»!؟ تسا هدرک  مارح  ار  كاپ  ياه  يزور  و  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب 

نا ایندـلا  یف  هداهزلا  نکل  لاملا و  هعاضا  ـال  لـالحلا و  میرحتب  تسیل  ایندـلا  یف  هداـهزلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ینک مارح  دوخ  رب  ار  ادخ  لالح  ياه  تمعن  هک  تسین  نیا  هب  دـهز  ( » 1094 (؛» ...هَّللا دی  یف  امب  کنم  قثوا  كدـی  یف  امب  نوکتال 

« .یشاب هتشادن  دامتعا  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  زا  شیب  يراد  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  هکلب  يزاس ، عیاض  ار  تورث  لام و  و 

ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  الَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسْأَت  الیَِکل  هناحبـس { : هَّللا  لاق  نآرقلا ؛ نم  نیتملک  نیب  دهزلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تسا هتفرگ  رارق  نآرق  هلمج  ود  نایم  دهز  تقیقح  ( » 1095 (؛» هیفرطب دهزلا  ذخا  دقف  یتآلاب  حرفی  ملو  یضاملا  یلع  سأی  مل  نمف 

سوسفا هتفر  تسدزا  هتشذگرب  : " هدومرف ناحبس  دنوادخ 
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بناج ود  رهرب  ددرگن ، نامداش  هدـش  هداد  رب  دروخن و  سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  سپ  .دـیدرگن " داش  هدـش  هدادرب  دـیروخن و 
« .تسا هتفای  تسد  دهز 

؛ هیقت د )

هب نانآ  طاـطحنا  ّرثؤم  لـماوع  زا  هتـشاد و  نیملـسم  یلمع  فارحنا  رد  میقتـسم  رثا  هک  يرکف  تاـفارحنا  ياـه  هنومن  زا  رگید  یکی 
.تسا هیقت  هلأسم  دور ، یم  رامش 

دوب دنبیاپ  مالسا  تاروتسد  هب  دیاب  اجنآ  ات  دندقتعم : دنناد و  یمن  لوؤسم  طیحم  يراج  ثداوح  لباقم  رد  ار  دوخ  مدرم  زا  يرایسب 
رد هک  يراوگان  ثداوح  ربارب  رد  ات  دنتسین  رضاح  هجو  چیه  هب  هیقت »  » ناونع هب  کّسمت  اب  هورگ  نیا  .ددرگن  یمدآ  رسدرد  هیام  هک 

هعماج یناسناریغ  راتفر  یمالـسا و  دض  ياه  همانرب  یفارحنا و  ياه  بتکم  زا  هن  دـنهد ، ناشن  یلمعلا  سکع  دراد  نایرج  ناشفارطا 
هن دنروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  هارمگ  ناربهر  ياه  ینکش  نوناق  مالسا و  نانمشد  یبیرخت  ياه  تیلاعف  زا  هن  و  دننک ، یم  داقتنا 

.دنراد زاربا  ار  یمالسا  هدنزاس  حیحص و  دیاقع  دنرضاح 

دومن و دـهاوخ  دـشر  نآ  رد  تیانج  داسف و  بورکیم  هاوخان  هاوخ  دـشاب ، نینچ  هعماـج  قطنم  رکفت و  زرط  هک  یتقو  تسا  یهیدـب 
.تسب دهاوخ  تخر  نآ  زا  تیناسنا  تینما و  لالقتسا ، تفارش ، تزع ، دوز ، ای  رید 

یمن زیاج  ار  ندرک  یلاخ  هعماج  تیادـه  داشرا و  تیلوئـسم  راـب  ریز  زا  هناـش  تسا و  از  تیلوئـسم  یعاـمتجا و  نییآ  کـی  مالـسا 
رد شسومان  ای  لام و  ای  ناج  دنک ، لمع  شتیلوئـسم  دهعت و  هب  یمدآ  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  یفورظ  طیارـش و  یهاگ  یلو  درامش ،

يوربآ کته  لام و  ندرک  عیاض  سفن و  فـالتا  زا  رتمک  دوش ، یم  لـصاح  نآ  زا  هک  مه  يا  هجیتن  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم 
، تروص نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  .تسا  دوخ 
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.دوش یم  ادیپ  هیقت »  » دروم هک  تسا  اجنیا  .دنهد  یمن  ار  يراک  نینچ  هزاجا  عرش  هن  لقع و  هن 

ای مالسا و  لوصا  زا  یلـصا  هک  دوش  یم  بجوم  وا  شور  یتسرد  هب  رهاظت  نمـشد و  مسر  هار و  اب  يرهاظ  یگنهامه  یهاگ  يرآ ،
رفک ناکرا  هدش ، وحم  نید  رئاعـش  زا  يراعـش  دیآ و  دیدپ  نید  ناکرا  رد  یلزلزت  ای  دورب و  نیب  زا  بهذم  تایرورـض  زا  یترورض 

تفلاخم ییاهراک  نینچ  اب  تیعطاق  تحارص و  لامک  اب  دیاب  ناناملسم  دوب و  دهاوخ  مارح  هیقت  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .ددرگ  مکحم 
.دننک ششوک  يراشفاپ و  اه  نآ  زا  يریگولج  رد  و 

؛ تعافش ه )

.تسا تعافش »  » هلأسم دروم  رد  نانآ  یمهف  جک  نیملسم ، تافارحنا  زراب  ياه  هنومن  زا 

هب هچرگ  دشاب ؛ مکحم  مالـسلا  مهیلع  شنادناخ  وا و  ربمایپ  ادخ و  اب  یمدآ  هطبار  هاگ  ره  دننک : یم  رکف  نیملـسم  ماوع  زا  يرایـسب 
يایلوا تعافـش »  » رذگهر زا  قح  ترـضح  یمومع  وفع  لومـشم  دناوت  یم  یـصخش  نینچ  دننکن  لمع  نید  عورف  یبهذم و  لئاسم 

.دریگب رارق  یهلا 

نیا دیما  هب  اهنت  هانگ  یـصاعم و  هنوگ  چیه  باکترا  زا  هک  تسا  هدرک  يرج  يردـق  هب  ار  نیملـسم  زا  یخرب  یهاگ  رّکفت ، زرط  نیا 
.دنرادن ییابا  دنوش ، یم  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  دّمحم و  تعافش  لومشم  هرخالاب  هک 

جوم هتـشادزاب و  هدـش  هتـشاذگ  نانآ  هدـهع  رب  هک  ییاـه  تیلوئـسم  دـهعت و  عاونا  زا  ار  نیملـسم  رکفت ، زرط  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
رد یفارحنا  رکفت  زرط  نیمه  نیملـسم  یگدنام  بقع  لماوع  زا  یکی  اذـل  .دریگارف  ار  یمالـسا  هعماج  تایانج ، میارج و  زا  یمیظع 

كرد شحیحص  يانعم  هب  تعافش  لصا  رگا  هک  یتروص  رد  .دراد  لابند  هب  ار  يرایسب  یلمع  تافارحنا  هک  تسا  تعافـش »  » دروم
دسافم عویش  لماوع  زا  اهنت  هن  دوش 
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.دیآ یم  باسح  هب  زین  نآ  تفرشیپ  حالصا و  للع  زا  هکلب  دوش  یمن  یمالسا  هعماج  طوقس  و 

مدرم زا  يا  هدع  تاجن  يارب  هک  دهد  یم  تصخر  شهاگرد  نابّرقم  ایبنا و  زا  يا  هدع  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تعافـش »  » تقیقح
وا زا  هدرک ، تطاـسو  دـنا  هدـش  هاـنگ  یـصاعم و  بکترم  یناداـن  تلاـهج و  يور  زا  یلو  دـنا ، هتـشادن  داـنع  یـشکرس و  حور  هـک 

.دهد رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومشم  هتشذگ و  رد  ناشتاریصقت  زا  هک  دنهاوخب 

هانگ دارفا  هب  دیما  حور  قیرزت  اب  هکلب  تسین ، ناناملسم  یگداتفا  بقع  هیام  اهنت  هن  نآ  یعقاو  يانعم  هب  تعافـش  هب  داقتعا  نیاربانب ،
حیحـص ياه  همانرب  زا  ندرک  يراددوخ  تایانج و  میارج و  عاونا  باکترا  هیام  هک  نانآ  زا  يدیمون  سأی و  حور  ندرک  رود  راک و 

...و یعامتجا  یگنهرف و  یملع و  تفرـشیپ  رد  ار  نانآ  هدیـشخب و  كّرحت  شبنج و  ناناملـسم  هب  تسا ، هلّوحم  فیاظو  یگدـنز و 
.دومن دهاوخ  يرای 

؛ راظتنا و )

رامش هب  نانآ  یگدنام  بقع  لماوع  زا  هتشاد و  لابند  هب  یناوارف  یلمع  تافارحنا  هک  نیملسم  يرکف  فارحنا  لماوع  زا  رگید  یکی 
.تسا مالسلا » هیلع  يدهم  ترضح  جرف  راظتنا   » دروم رد  نانآ  یمهف  جک  دور ، یم 

اتـسار نیا  رد  دیاب  ام  سپ  دنک ، یمن  روهظ  ترـضح  دوشن  روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  ات  هک  دـننک  یم  رکف  نینچ  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
ماجنا يراک  روج  ملظ و  زا  يریگولج  يارب  لقاّدـح  ای  میزاس و  مهارف  ار  تسا  روج  ملظ و  نامه  هک  همدـقم  نیا  هدرک و  يراکمه 

!! میهدن

طوقس بیشارس  هب  ار  نآ  درک و  دهاوخ  دراو  یمالـسا  هعماج  رکیپ  رب  یکلهم  رایـسب  هبرـض  رّکفت  زرط  نیا  هک  تسا  نشور  رایـسب 
.دناشک دهاوخ 

هک نآ ، حیحص  موهفم  هب  یقیقح  یجنم  روهظ  راظتنا » »
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دنک یم  راداو  ار  رظتنم  دارفا  دور و  یم  داسف  يوس  هب  هک  تسا  يا  هعماج  زا  سأی  تلاح  ندرب  نیب  زا  يارب  یحور  لماع  کی  دوخ 
ریدخت لماع  کی  هن  تسا  رورپدهاجم  هدـنزاس و  شخب ، كّرحت  تلاح ، نیا  دـیامن ، هدامآ  ترـضح  اب  یماگمه  يارب  ار  دوخ  هک 

هب نیملـسم  یگداتفا  بقع  لـماوع  زا  یکی  هجیتن  رد  دروآ و  راـب  دوجوم  عضو  هب  یـضار  یلبنت و  هب  ار  مدرم  هک  رگناریو  هدـننک و 
.دور رامش 

ییارگ هقرف   - 6

هک نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  .تسا  ییارگ  هقرف  بّزحت و  نیملـسم ، یگداـتفا  بقع  مهم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
ّتتـشت هقرفت و  راتفرگ  یتدـیقع ، يرکف و  ظاحل  زا  هچ  یـسایس و  ظاـحل  زا  هچ  مالـسا  تما  دـندرک ، ینیب  شیپ  زین  ترـضح  دوخ 

تسا و مالسا  نیتسار  هار  نامه  وا  هار  اهنت  هک  دیدرگ  یعدم  مادک  ره  .دش و  میسقت  نوگانوگ  ياه  هقرف  اه و  هتـسد  هب  هدیدرگ و 
اهالب و هچ  و  يا ، هقرف  يا و  هفیاـط  ياـه  لادـج  اـه و  گـنج  زا  تسا  رپ  مالـسا  خـیرات  .دـنراد  رارق  میقتـسمریغ  قیرط  رب  نارگید 
هچ دش و  هتخیر  نیمز  رب  هار  نیا  رد  هک  یقحان  هب  ياه  نوخ  هچ  و  دمآ ، دراو  نیملسم  مالسا و  رـس  رب  رذگهر  نیا  زا  هک  یبیاصم 

.تفر رده  هب  هار  نیا  رد  هک  یمیظع  ياهورین 

هقیلس ثداوح ، اب  ههجاوم  رد  یسک  داد  یمن  هزاجا  ترـضح  نآ  تیـصخش  دوب ، هدنز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ینامز  ات 
لوسر تلحر  زا  سپ  یلو  دیامن ، لامعا  ار  دوخ  یصخش  تارظن  مالسا ، رگن  عقاو  ینامسآ و  تارظن  ربارب  رد  دنک و  زاربا  یـصخش 

ندمآ دوجو  اب  دیآ و  دیدپ  نید  راوید  رد  فاکش  هک  درک  باجیا  اه  یتسرپاوه  اه و  یهاوخدوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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تما رد  هقرفت  فالخ و  هفطن  نیتسخن  مشاه  ینب  راصنا و  نیرجاهم و  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  رس  رب  شکمـشک 
یم رظن  هب  یعیبط  يرما  نانآ  ياه  تروص  اه و  لکـش  فالتخا  دـننامه  مدرم  راکفا  فـالتخا  هک  تسا  تسرد  .دوش  هتـسب  مالـسا 

.داد شهاک  لقاّدح  هب  ار  تافالتخا  دیاب  هداد ، رارق  ترتع  نآرق و  هک  ییاهرایعم  اب  یلو  دسر 

ار یهاوخدوخ  یتسرپاوه و  نینچمه  يداقتعا و  روما  رد  ار  دیلقت  دّبعت و  دبای ، شهاک  ّلقادح  هب  تافالتخا  نیا  هک  نآ  يارب  مالسا 
هک نانچ  دنشاب و  نیملـسم  هدیقع  تکلمم  زرم  بظاوم  هک  دهد  یم  روتـسد  هاگآ  ناملاع  هب  دنک و  یم  موکحم  ًادیدش  یگدنز  رد 
هک دهد  یم  رادشه  ناشیدناریخ  همه  هب  نینچمه  .دنریگب و  ار  نآ  يولج  لالدتسا  قطنم و  اب  دنک ، زواجت  نآ  هب  تساوخ  ینمیرها 

دمآ دـیدپ  یفالتخا  ناشنیب  رد  هچنانچ  دـنردارب و  مه  اب  دنـشاب  یم  دـنبیاپ  مالـسا  يداقتعا  يدابم  هب  هک  یناسک  نانمؤم و  هرخـالاب 
.دنیامن حالصا  ار  ناشدوخ  هک  تسا  اه  نآ  هفیظو 

قیالان ناربهر  طلغ و  يربهر   - 7

هعماج رب  خـیرات ، لوط  رد  هک  هدوب  هارمگ  ناربهر  قیالان و  نارادـمامز  دوجو  نیملـسم ، یگداـتفا  بقع  ّمهم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.تسا هدش  لامعا  ناشلاّمع  نانآ و  هیحان  زا  هک  یطلغ  ياه  يربهر  هتشاد و  ینارمکح  یمالسا 

دناوت یم  دـساف  هعماـج  اـی  لآ و  هدـیا  هعماـج  لیکـشت  رد  دراد و  ازـسب  یـشقن  هعماـج  تیوه  لیکـشت  رد  يربهر  هک  تسین  یکش 
يربهر اه و  یگتـسیاش  نیمه  يور  دوب و  زوسلد  هتـسیاش و  يربهر  قح ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .دشاب  زاس  تشونرس 

رارق للم  همه  دمآرـس  هاتوک ، تدـم  رد  هک  دـنک  تیبرت  یتّلم  ناـنچ  تثعب ، لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  تسناوت  شحیحـص  ياـه 
ندمت زا  رود  مدرم  هب  یحور  نانچ  و  دریگ ،
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هب التبم  یمالـسا  تما  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دعب  یلو  .تفر  شیپ  دوخ  هب  دوخ  یمالـسا  هعماج  یتدم  ات  هک  دیمد  ناهج  زور  نآ 
.دندیشک فارحنا  هب  ار  هعماج  هک  دش  ینایاورنامرف 

هک نیا  نآ  دنتـشاد و  روظنم  کی  دـصقم و  کی  فدـه ، کـی  هیما  ینب  : » دـسیون یم  هیما  ینب  تموکح  دروم  رد  نادـیز » یجرج  »
چیه باکترا  زا  دـندز و  یم  تسد  يا  هلیـسو  ره  هب  روظنم ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  دنـشاب و  اورنامرف  سیئر و  تیلهاـج  ناـمز  دـننام 

تمینغ اه ، يزوریپ  زا  دنداد و  یمن  یتیمها  مالسا  نید  راشتنا  هب  نانآ  ...دندیسر  دوخ  دوصقم  هب  مه  ماجنارس  دنتـشادن و  ابا  یلمع 
رد دـش ، فقوتم  دنـس  ناتـسنمکرت و  دـننام  تسد ؛ رود  ياهاج  رد  مالـسا  راشتنا  ناـنآ  ناـمز  رد  ور  نآ  زا  .دنتـساوخ  یم  لاوما  و 
هک نیمه  درک ، یم  رازیب  مالـسا  زا  ار  ناـنآ  يوما ، ياـفلخ  يراتفردـب  یلو  دنتـشاد  لـیامت  مالـسا  هب  یحاون  نآ  مدرم  هک  یتروـص 

(1096 «.) ...دنتشگ یم  ّدترم  هدش ، رّفنتم  نیرومأم  دادیب  زا  سپس  دندش و  یم  ناملسم  دندید  یم  یتّبحم  رصتخم 

هب یتحو  دندیسر ؛ یمن  روشک  روما  هب  هتشاد و  ینار  توهش  يزاب و  نز  ییامیپ و  هداب  ًابلاغ  هیما  ینب  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
دـندرک و یمن  تقد  یتلود  هبتر  یلاع  نیرومأم  نایلاو و  باختنا  نییعت و  رد  دنتـشادن و  یهجوت  شیوخ  یتنطلـس  عضو  يرادـهگن 

...دـندرپس یم  راکمتـس  اـی  قیـالان و  صاخـشا  هب  ار  تـالایا  نیرت  گرزب  یلوپ ، تفاـیرد  هجیتن  رد  اـی  يزینک  شهاوخ  هب  اـسب  هچ 
دنتفرگ یم  راک  هب  زینک  ندروآدرگ  لام و  لیـصحت  يارب  ار  دوخ  یعاسم  مامت  دندرک  یم  هدـهاشم  ار  جرم  جره و  نیا  هک  نالماع 

دشاب هک  یناونع  ره  هب  هفیلخ  هک  دنتسناد  یم  اریز  دنتسج ؛ یم  عانتما  یتلود  مهم  لغاشم  لوبق  زا  نامیااب  راکتسرد و  صاخشا  و 
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(1097 «.) ...تفرگ دهاوخ  لوپ  نانآ  زا 

زا یمالـسا  تما  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  تفای و  همادا  یمالـسا  نامکاح  ینارمکح  خـیرات  لوط  رد  روط  نیمه  عضو  نیا 
.دنام بقع  تفرشیپ  ندمت و  هلفاق 

تلفغ ینارذگ و  شوخ   - 8

ياه تیلوئسم  زا  ندش  لفاغ  ینارذگشوخ و  یـشایع و  هب  نانآ  ندش  مرگرـس  نیملـسم ، یگداتفا  بقع  ّمهم  لماوع  زا  رگید  یکی 
يرورپ نت  یتسرپ و  لمجت  حور  هدرک و  وخ  یتحار  ینارذگـشوخ و  هب  هک  یتلم  ره  هک  هداد  ناشن  هبرجت  .تسا  یعامتجا  يدرف و 

؛ تسشن دهاوخ  طوقس  ّتلذ و  هایس  زور  هب  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  شتفارـش  لالقتـسا و  تزع و  هرخالاب  دشاب ، هدش  مکاح  وا  رب 
نتخاس هار  رد  ار  شتاناکما  همه  دـنک و  شالت  یعامتجا  فاکـش  ندرک  رپ  هعماج و  دوبهب  هار  رد  هک  نآ  ياج  هب  یتّلم  نینچ  اریز 

دوش و یم  دوخ  یطارفا  تالیامت  زیارغ و  رتشیب  هچ  ره  ياضرا  یتسرپ و  لّمجت  مرگرـس  دریگ ، راک  هب  لقتـسم  دنلبرـس و  یعامتجا 
یعامتجا داسف  رگید  يوس  زا  دناریم و  یم  هعماج  رد  ار  شالت  كّرحت و  حور  وس  کی  زا  اه  یمرگرـس  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب 

.دناشک یم  طوقس  بیشارس  هب  ار  هعماج  هجیتن  رد  دنز و  یم  نماد  ار 

؛} ًاریِمْدَـت اهانْرَّمَدَـف  ُلْوَْقلا  اَهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَـسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًهیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  اـنْدَرَأ  اذِإَو  دـیامرف { : یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق 
داسف فارحنا و  هب  نآ  رد  ات  میراد  یم  او  ار  نآ  نانارذـگ  شوخ  مینک ، كاله  ار  يراید  رهـش و  میهاوخب  هک  یماگنه  و  ( » 1098)

« .مینک ربز  ریز و  هرسکی   ] ار نآ  سپ  ددرگ  مزال  رهش ]  ] نآ رب  باذع  هجیتن ، رد  دنزادرپب و 

دیحوت و هملک  يالتعا  زج  یفده  ناناملسم  بلاغ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد 
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ات سک  ره  تفای و  جاور  یشایع  و  يراکفارـسا ، يزودنارز ، مک  مک  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دعب  یلو  دنتـشادن  ار  مالـسا  تفرـشیپ 
.درک یم  هدافتسا  ءوس  نیملسم  لاملا  تیب  زا  تسناوت  یم  هک  اجنآ 

روـما زا  مدرم  ساره  میب و  تشذـگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تلحر  زا  يدـنچ  هـک  نـیمه  : » دـیوگ یم  نادـیز » یجرج  »
(1099 «.) ...دنتخادرپ دوخ  رادتقا  ذوفن و  تیوقت  لام و  يروآ  عمج  هب  دنتشگزاب و  نیرید  تریس  هب  ًاعبط  دش  مک  يورخا 

یگداـتفا بقع  فارحنا و  ببـس  تفاـی و  همادا  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  مدرم  ناـمکاح و  ناریما و  نیب  رد  یلمع  شور  طـخ و  نیا 
.دش دوخ  یلاع  فادها  زا  یمالسا  تما  نوزفازور 

ًادیدش تینابهر  ایند و  كرت  زا  درامش و  یم  زیاج  لادتعا  ّدح  رد  ار  لّمجت  یگدنز و  رهاظم  زا  يدنم  هرهب  هک  نآ  نیع  رد  مالسا ،
، ادـخ هار  رد  قافنا  نودـب  يزودـنارز  یـشایع ، يراکفارـسا و  رـصح ، ّدـح و  یب  ياه  ینارذگـشوخ  زا  لاح  نیا  اب  دـنک ، یم  یهن 

.دیامن یم  يریگولج  ًادیدش  یتسرپ  لمجت  ایند و  عاتم  هب  ندش  مرگرس 

یگتخابدوخ  - 9

.تسا سفن » هب  دامتعا  ّسح  نداد  تسد  زا  یگتخابدوخ و   » ناناملسم یگدنام  بقع  لماوع  زا  رگید  یکی 

دوخ یـشایع  مرگرـس  نآ ، نارادـمامز  دـندرب و  یم  رـس  هب  تلفغ  باوخ  رد  یمالـسا  ياـهروشک  هک  هاـگ  نآ  شیپ ، نرق  دـنچ  زا 
، یـسایس یعاـمتجا ، ياـه  هنیمز  رد  يا  هدرتـسگ  بـالقنا  هب  تسد  دوشگ و  دوخ  يور  هب  يا  هزاـت  لـصف  تعرـس  هب  برغ  دـندوب ،
هدش و یمگردرس  راچد  نآ  یبایزرا  رد  هک  درک  دوخ  بوذجم  ار  نیمز  قرـشم  مدرم  نانچ  تفرـشیپ  نیا  .دز  یتعنـص  يداصتقا و 

نیا زین  برغ  .تسناد  نانآ  هطلس  ریز  نتفر  میلست و  ار  یلوحت  نینچ  هب  ندیسر  هار  اهنت  .درک و  میلست  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  اذل 
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.درک هدرتسگ  اهروشک  نآ  رب  ار  دوخ  هطلس  فرط  نیا  زا  اذل  هدرک و  ساسحا  ار  فعض  هطقن 

نودب هتـشادزاب و  ناشدوخ  یمالـسا  تلاسر  ماجنا  زا  ار  نانآ  هدمآ و  دیدپ  نیملـسم  رد  هک  يا  هنوگ  رامیب  تلاح  نیا  نامرد  يارب 
: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  دنا ، هدش  برغ  طرش  دیق و  نودب  میلست  شیوخ ، ناشخرد  قباوس  هب  هجوت 

؛ برغ ندمت  یبایزرا  فلا )

چیه روما  نیا  رد  اه  نآ  تفرـشیپ  اّما  دـنا ، هدرک  یهّجوت  لباق  تفرـشیپ  يدام  مولع  تعنـص و  ظاحل  هب  اـه  یبرغ  هک  تسا  تسرد 
هتفرـشیپ حیحـص و  زین  اه  نآ  يداقتعا  ینابم  یقالخا و  یقوقح و  ياه  ماظن  راتفر و  لامعا و  همه  هک  دش  دـهاوخن  نآ  رب  لیلد  هاگ 

.دشاب

.تسا رامیب  يداقتعا  یقالخا و  یحور و  ظاحل  زا  برغ  هک  دننک  یم  فارتعا  برغ  نادنمشناد  زا  يرایسب  زورما 

زا اریز  تسا ؛ كانرطخ  ام  شناد  یحطـس و  اـم  گـنهرف  زورما  : » دـسیون یم  ییاـکیرمآ  گرزب  فوسلیف  خّروم و  تنارود » لـیو  »
زا تساخ ، یم  رب  ینید  نامیا  زا  یتقو  کی  هک  ینهذ  لداعت  نآ  .میتسه  ریقف  دـصاقم ، تایاغ و  ظاحل  زاو  رگ  ناوت  نیـشام ، ظاحل 
«. تسا هدش  مگ  تسا ، شنم  يوخ و  مظنمان  ندش  هعطق  هعطق  هناشن  هک  مه  رد  یتیدرف  تلاصا  رد  ناهج  همه  ییوگ  ...هتفر و  نایم 

(1100)

نارحب یعون  راچد  اکیرمآ ، رد  هژیو  هب  نیمز ؛ برغم  رد  اـم  : » دـیوگ یم  ییاـکیرمآ  یعاـمتجا  رکفتم  سانـشناور و  مورف » کـیرا  »
(1101 «.) تسا تیوه  دقاف  مه  الاک  دنا و  هدش  لیدبت  الاک  هب  دارفا  تقیقح  رد  یتعنص  هعماج  رد  اریز  میا ؛ هدش  تیوه 

ار یناسنا  يالاب  طباور  زگره  برغ  ندمت  تیمکاح  هیاس  رد  ناهج  : » دـسیون یم  برغ  ندـمت  تیمکاح  دروم  رد  يدوراگ » هژور  »
ریقف نیب  موکحم ، مکاح و  نیب  نز ، درم و  نیب  هعماج ، ود  نیب  ردارب ، ود  نیب 
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(1102 «.) تسا هدیدن  تسیز ، طیحم  تعیبط و  ناسنا و  نیب  ناوتان ، دنمورین و  نیب  دنمتورث ، و 

؛ یمالسا ندمت  زا  نتفرگ  ماهلا  ب )

هک تسا  ییاه  ناسنا  زا  یهورگ  ياه  یگتشذگ  دوخ  زا  اه و  شالت  لولعم  برغ ، تفرشیپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ناناملـسم 
.دنا هتفرگ  ماهلا  یمالسا  ندمت  زا  نانآ  زا  يرایسب  خیرات ، یهاوگ  هب 

، وراد اه ، تبرـش  اهاذـغ ، مالـسا ، راید  زا  اپورا  .تشاد  يرایـسب  ذوفن  یحیـسم  ناهج  رد  مالـسا  ياـیند  : » دـیوگ یم  تنارود  لـیو 
ارف ار  يدرونایرد  موسر  نیناوق و  تراجت ، تعنـص و  موسر  رازبا و  يرنه ، قوذ  هقیلـس و  یگداوناخ و  ياه  ناشن  هحلـسا ، ناـمرد ،

(1103 «.) درک سابتقا  ناناملسم  زا  ار  نآ  تاغل  زین  ًابلاغ  تفرگ و 

رد .میشاب  راکتبا  ششوک و  بحاص  دوخ ، مینک  یعس  و  مییآ ، نوریب  دّلقم  کی  تلاح  زا  فلتخم  مولع  هب  تبسن  دوخ  دید  رد  دیاب 
تلاـصا و تیوـه و  ظـفح  بجوـم  هک  تسا  یّلم  گـنهرف  هنیمز  رد  تلم  ره  یهاـگآدوخ  هعلاـطم و  رکفت و  طـقف  ینوـنک  ياـیند 

.لّمأت رّکفت و  نودب  دیلقت  هن  دوش  یم  تلم  نآ  تفرشیپ 

سلدنا طوقس   - 10

زا هیحان  نآ  رد  ناناملسم  تموکح  لاوز  سلدنا و  طوقس  یمالـسا ، ندمت  گنهرف و  خیرات  ریـس  رد  خلت  عیاقو  زا  یکی  کش ، یب 
.تسا ایند 

دروم دوب ، لاـغترپ  یقرـش  بونج  ایناپـسا و  بونج  رد  يا  هقطنم  هک  سلدـنا  يدـالیم ، مجنپ  نرق  لـیاوا  رد  مالـسا و  روهظ  زا  لـبق 
اه لاس  زا  سپ  دـندش و  سلدـنا  دراو  هنریپ ، ياـه  هوک  زا  روبع  اـب  لـیابق  نیا  تفرگ و  رارق  اـه » توگیزیو   » و اـه » لادـناو   » موجه

یلماوع تهج  هب  یتدم  زا  سپ  یلو  ...دـنتفای  طلـست  سلدـنا  رب  اه  توگیزیو  برغم و  رب  اه  لادـناو  ماجنارـس  يزیرنوخ ، گنج و 
.دییارگ طاطحنا  هب  ور  اه » توگیزیو   » تلود دنچ ،

برغم هیقیرفا و  مکاح  نامز  نآ  رد  ریُمن » نب  یسوم  »
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دایز نب  قراط  دوخ  مالغ  هب  اذـل  .دـنک  ریخـست  ار  سلدـنا  ات  دـش  قیوشت  دینـش ، ار  اه » توگیزیو   » تلود طاـطحنا  ربخ  یتقو  دوب ،
كاخ رد  دـش ، هدـیمان  قراطلا » لبج   » وا مان  هب  اهدـعب  هک  يا  هگنت  زا  روبع  اب  711 م ) 92 ق /   ) لاس رد  زابرس  رازه  اب  داد  روتـسد 
شیپ ایناپسا  بلق  ات  دهد و  تسکش  ار  اه » توگیزیو   » هاشداپ ایناپسا ، هب  دورو  اب  تسناوت  يو  .دنک  حتف  ار  اجنآ  هدش و  هدایپ  ایناپسا 

.دروآرد فرصت  هب  ار  سلدنا  لامش  ات  بونج  زا  لاس ، کی  تدم  رد  دورب و 

مهم رهش  دنچ  حتف  زا  سپ  تشذگ و  قراطلا  لبج  زا  گرزب  یهاپـس  اب  ناضمر 93  هام  رد  زین  ریمن  نب  یـسوم  دوخ  رگید  یفرط  زا 
(1104) .تسویپ قراط  ياهورین  هب  سلدنا 

یط ایند  زا  هقطنم  نیا  یترابع ، هب  .تسا  هدوب  برغ  مالسا و  ناهج  هجوت  دروم  هراومه  دوخ ، ییایفارغج  تیعقوم  هطـساو  هب  سلدنا 
یملع و فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دیامن و  لمع  قرش  برغ و  نیب  یطابترا  لپ  ناونع  هب  دوب  هتـسناوت  ناناملـسم  تموکح  زا  نرق  دنچ 
، ینآرق مولع  هطیح  رد  تسناوت  یمالسا  ياهروشک  رگید  ریثأت  تحت  سلدنا  ًالثم ، .دشاب  هتشاد  يریگمشچ  ياه  تفرـشیپ  یگنهرف 

 . ...دبای هعسوت  هقف  شناد  ثیدح و  مولع 

رعش و مالک و  هفسلف و  ظاحل  زا  .دهد  شرورپ  ار  یقذاح  يابطا  تسناوت  درک و  تفرـشیپ  رایـسب  زین  یکـشزپ  ملع  ظاحل  زا  سلدنا 
دارفا درک و  یم  لمع  یگنهرف  لدابت  هزاورد  ناونع  هب  اپورا  یمالـسا و  ياه  نیمزرـس  ّدح  رـس  رد  ندوب  عقاو  هطـساو  هب  زین  تایبدا 

.داد شرورپ  ار  يرادمان 

، یلخاد لماوع  هتسد ، هس  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  هئارا  یفلتخم  تایرظن  سلدنا  رد  ناناملسم  طاطحنا  دروم  رد 
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: درک میسقت  یکیتیلپوئژ  لماوع  یجراخ و  لماوع 

؛ یلخاد لماوع  فلا )

مالسا یشزرا  ماظن  رد  یناوارف  تافارحنا  اه و  تعدب  نارود ، نیا  رد  .داتفا  ناناملسم  تسد  هب  هیما  ینب  تموکح  نارود  رد  سلدنا 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هک  دوب  هدش  داجیا 

هب دوـب ، هفیلخ  اـب  مدرم  یبـسن  تعیب  تنـس ، لـها  تاداـقتعا  قـبط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  هک  یمالـسا  تموـکح  ماـظن  - 
.دوب دوخ  يدرف  سوه  اوه و  عبات  یهلا ، ماکحا  يارجا  ياج  هب  مکاح  دش و  لدبم  يدرف  یثوروم  يدادبتسا  تموکح 

زا ار  شیرق  دندرمـش و  یم  رترب  داژن  ار  برع  داژن  نایوما ، .تفر  ناـیم  زا  دوب ، یمالـسا  ماـظن  مهم  ناـکرا  زا  یکی  هک  تاواـسم  - 
.دنتسناد یم  رترب  برع  لیابق  رگید 

نیمه تفای و  یم  صاصتخا  تموکح  ینارذگـشوخ  لّـمجت و  هب  دوش ، یمومع  روما  فرـص  هک  نآ  ياـج  هب  تموکح  دـمآرد  - 
.دوب هدش  مدرم  نیب  رد  یتیاضران  شیازفا  بجوم  لماع 

يارب هیرهق  هّوق  زا  اه  نآ  دوب و  هیما  ینب  تموکح  نارود  لوادـتم  لامعا  زا  ماع ، لتق  هاگ  راتـشک و  هجنکـش ، سبح ، يریگتـسد ، - 
.دندرک یم  هدافتسا  دوخ  نافلاخم  يدوبان 

.تشاد جاور  هیما  ینب  تموکح  نارود  رد  ...و  هناخ  سابل ، كاروخ ، یگدنز ، رد  لّمجت  هب  شیارگ  - 

هیما ینب  نامز  رد  تیلهاـج ، نارود  قایـس  کبـس و  هب  ییارـس  هحیدـم  ناوخ و  هزاوآ  نازینک  يرادـیرخ  يزاـب ، نز  يراـسگیم ، - 
.تفای جاور  هدش  حتف  هزات  ياه  نیمزرس  رد  ناحتاف  طسوت  هب  یمالساریغ  ياهراتفر  نیا  دش و  لوادتم 

؛ یجراخ لماوع  ب )

هبرض یبیلص ، ياه  گنج  رد  نایحیسم  یماکان  اپورا و  زا  یعیسو  قطانم  حتف  ددعتم و  ياه  گنج  رد  ناناملسم  یپ  رد  یپ  تیقفوم 
نیودت تدم  زارد  یحرط  سلدنا ، هقطنم  زا  هژیو  هب  ناناملـسم  ندنار  بقع  يارب  نانآ  .دـش  یم  بوسحم  نایئاپورا  يارب  يدـیدش 

نیا هک  دندرک 
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: دوب شخب  ود  ياراد  حرط 

هب پاپ ، يوس  زا  هرابود  حـتف  ای  يریگ  سپ  زاب  تضهن  .دوب  ایناپـسا  نیمزرـس  یجیردـت  يریگ  سپ  زاب  یماظن و  مجاهت  لوا : شخب 
.دوب اهربرب  اب  اه  برع  ياه  گنج  درک ، یم  کمک  نایحیسم  تفرشیپ  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا  .دش  اقلا  نایحیسم  هب  فیلکت  هلزنم 

نیا یتدم  زا  سپ  درک و  ناناملـسم  هیلع  شروش  هب  راداو  ار  اه  نآ  سلدنا ، یلامـش  یحاون  نایحیـسم  کیرحت  اب  لدا » يوسنوفلآ  »
نایحیـسم ربارب  رد  ندش  میلـست  اب  اذل  تسین و  نکمم  هقطنم  نیا  زا  عافد  هک  دنتفایرد  نانآ  .دـش  جراخ  ناناملـسم  تسد  زا  یحاون 

يارب ار  مالـسا  مچرپ  سلدنا ، اب  ایناپـسا  ناملـسم  نارمکح  نیرخآ  رـصن و  ینب  ناطلـس  نیرخآ  هَّللادـبعوبا ، عادو  .دـندرک  تقفاوم 
(1105) .دیشک نییاپ  هقطنم  نیا  زا  هشیمه 

ناناملـسم طاطحنا  لماوع  زا  رگید  یکی  یگنهرف ، مجاهت  اب  یمالـسا  سلدـنا  طوقـس  یگنهرف  ياه  هنیمز  يزاس  رتسب  مود : شخب 
ناناملـسم هعماج  رد  ار  ییانتعا  یب  يداـقتعا و  یب  توخر ، مخت  تّدـم ، ینـالوط  ییاـه  هماـنرب  یط  دنتـسناوت  اـه  نآ  .دوب  سلدـنا 

.دنریگب ناناملسم  زا  یتخس  ماقتنا  دنشاپب و 

دندرک و فرـصت  ار  سنالاو  رهـش  ناملـسم ، نارادرـس  زا  یخرب  تنایخ  اب  نانآ  دـش ، مهارف  نایحیـسم  يارب  هک  یـصاخ  طیارـش  اب 
زواـجت هب  یتـح  دندیـشک و  نوـخ  كاـخ و  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  ناـنآ  .دـندش  بکترم  رهـش  نـیا  رد  ار  یعیجف  تاـیانج 

هک تفرگ  تروص  عیرس  يردق  هب  رهش  نیا  فّرصت  .دنتخادرپ  ناشناردام  ناردپ و  نارسمه و  نامشچ  لباقم  رد  ناناملسم  سیماون 
ياهدـنفرت هنوگ  نیا  هب  لّسوت  اب  نایحیـسم  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دـنزادرپب  دوخ  ياـهورین  جیـسب  هب  دنتـسناوتن  اهرهـش  رگید  ناـمکاح 

سپ یکی  زین  ار  ایناپسا  رگید  ياهرهش  جیردت  هب  یمالسا ، هعماج  نتخاس  هدولآ  اب  دنتسناوت  هناکریز 
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.دنروآرد دوخ  فرصت  هب  يرگید  زا 

؛ یکیتیلپوئژ لماوع  ج )

دشن حتف  لماک  روط  هب  سلدنا )  ) يربیا هریزج  هبش  هک  تسا  نیا  سلدنا  رد  ناناملـسم  تاحوتف  صوصخ  رد  یکیتیلپوئژ  مهم  هتکن 
ریاس رد  .دـنام  یقاب  هدروخن  تسد  سلدـنا  زا  یگرزب  هیحان  یبرغ ، لامـش  رد  ًاصوصخم  دـماین ؛ رد  ناناملـسم  لماک  فّرـصت  هب  و 

، دـندوب هداد  تسد  زا  ار  ایناپـسا  ّلک  هک  نایحیـسم  .دنتـشادن  اه  نآ  رب  يّرثؤم  ّطلـست  ناناملـسم  هک  تشاد  دوجو  یقطانم  زین  طاقن 
نیمه زا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرک  ظفح  یلپ  هباثم  هب  دوخ  يارب  ياکـسیب  جـیلخ  رانک  رد  ایناپـسا  لامـش  لحاوس  رد  ار  یکیراب  راون 

هب هتفای و  شرتسگ  بونج  يوس  هب  یجیردـت  تروص  هب  ناناملـسم ، یهّجوت  یب  یلخاد و  تافالتخا  فعـض و  زا  هدافتـسا  اب  ناـکم 
.دش زین  هنوگ  نیا  .دننادرگ و  زاب  تیحیسم  ناماد  هب  ار  ایناپسا  جیردت ،

دادبتسا  - 11

یم دای  دادبتسا  هرود  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هک  میتسه  یفلتخم  ینامز  ياه  ههرب  دهاش  يرشب ، ندمت  خیرات  زا  يا  هرود  رصع و  ره  رد 
.دوش

دـیق و هیلک  زا  ناـسنا  يزاـساهر  یهلا  نید  نیا  هدـمع  فدـه  .دروآ  دوـجو  هب  رـشب  هشیدـنا  رد  گرزب  یلّوـحت  مالـسا  نید  روـهظ 
رب ار  تموکح  يانب  فلاخم و  ندوب ، يأر  دوخ  اب  مالـسا  .تسا  هدـش  هدـیچیپ  وا  ياپ  تسد و  رب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  ییاهدـنب 

ارادـم و تسایـس  تفای و  رییغت  لئاسم  زا  يرایـسب  هیما ، ینب  ندیـسر  تردـق  هب  نامز  زا  اما  .تسا  هداد  رارق  تروشم »  » یّقرتم لصا 
.تفر نیب  زا  لّمحت 

ناناملـسم هجنکـش  يریگ و  تخـس  هب  اذـل  هدز ، شروـش  هب  تسد  ناـنآ  دـنهد  يدازآ  مدرم  هب  رگا  هک  دنتـشاد  میب  هیواـعم  لاّـمع 
دش لامعا  هجنکش  يریگ و  تخس  هک  دوب  هیواعم  نارود  رد  راب  نیتسخن  .دنتخادرپ 
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(1106) .دندش یم  رفیک  ریگتسد و  دندرک ، یم  هلباقم  يو  اب  هک  یصاخشا  و 

نافلاخم لتق  داجیا  زا  هرود  نیا  يافلخ  دوب و  يوما  نارود  زا  رت  میخو  اه  نآ  زا  یخرب  هژیو  هب  یسابع ، يافلخ  نارود  عومجم ، رد 
تموکح رد  ار  دادبتـسا  عون  نیا  .تشاد  لابند  هب  ار  یمومع  یتیاضران  نامز  رورم  هب  اه  تسایـس  هنوگ  نیا  .دندوبن  راذگورف  دوخ 

.مینک یم  هدهاشم  زین  ینامثع  يروطارپما  لیبق  زا  يرگید ؛ یمالسا  ياه 

رد هدمع  لماوع  زا  یکی  هدیدپ  نیا  هک  تفگ  دیاب  دشاب ، هدـش  رادـیدپ  هک  ینامز  هرود  ره  رد  دـشاب و  هچ  ره  دادبتـسا  تلع  لاح 
.تسا هدوبن  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یمالسا  ندمت  گنهرف و  هک  تسا  ندمت  گنهرف و  طاطحنا 

يرتدعاسم رتسب  هعماج  هزادنا  نامه  هب  هدوب ، رتمک  ناهاش  دادبتـسا  هزادنا  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  یمالـسا  ندـمت  یخیرات  یـسررب 
.تسا هدروآ  تسد  هب  ندمت  گنهرف و  هعسوت  دشر و  يارب 

ینوریب لماوع  ب )

ینوریب لماوع  ب )

: تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  نیملسم  طاطحنا  رد  زین  نیملسم  مالسا و  نانمشد  هیحان  زا  ینوریب و  لماوع  زا  یخرب 

يداصتقا رامعتسا  هدیدپ   - 1

.تسا رامعتسا  هدیدپ  یمالسا  کلامم  رد  یگداتفا  بقع  لماوع  زا  یکی 

.دنرو هطوغ  تورث  رد  هک  دنا  هتفرگ  رارق  برغ  یتعنـص  ياهروشک  هدنام ، بقع  ياهروشک  لباقم  رد  : » دیوگ یم  نوناف » ستنارف  »
عبانم لواپچ  تراغ و  اـب  هدومن و  هیذـغت  ناـگدرب  نوخ  زا  اریز  تسا ؛ برغ  حاـضتفا  گـنن و  هیاـم  تورث  نیا  هک  تفگ  دـیاب  یلو 

نایودـنه و بارعا و  ناهایـس ، ندـنک  ناـج  اـب  ناـیئاپورا  تفرـشیپ  مّعنت و  .تسا  هدـش  مهارف  هدـنام ، بـقع  ياـهروشک  ینیمزریز 
(1107 «.) مینکن شومارف  ار  نیا  هک  میراد  میمصت  ام  هدمآ و  تسد  هب  هدزرامعتسا )  ) للم ریاس  ناتسوپدرز و 

هب هنایمرواخ و  ياهروشک  هلمج  زا  یمالسا ؛ ياهروشک  نیب  یعونصم  ياهزرم  داجیا  ینامثع و  يروطارپما  هیزجت  حرط  اب  رامعتـسا 
ناـیم رد  ار  گـنج  يریگرد و  ياـه  هنیمز  لیئارـسا ، داـجیا  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  هدـناشن  تـسد  ياـه  تـلود  ندروآ  دوـجو 
.دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  يریگرد  عازن و  هناهب  ینامز  ره  رد  .دومن  رادیاپ  ار  یگداتفا  بقع  تخاس و  مهارف  یمالـسا  ياهروشک 

هدزرامعتسا ياهروشک  رد  یگدنام  بقع  ماود  لماع  نارگرامعتـسا و  عفانم  ظفاح  رامعتـسا ، تیامح  اب  دادبتـسا  يالیتسا  رارمتـسا 
.تسا

رییغت رب  هوالع  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  يا  هدـیچیپ  رایـسب  ياه  لکـش  یطاـبترا ، عیـسو  رازبا  شیادـیپ  ناـمز و  تشذـگ  اـب  رامعتـسا 
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نآ هیلوا  داوم  تراغ  اب  دزاس و  یم  هتـسباو  دوخ  يرامعتـسا  تادیلوت  داوم و  هب  ًادـیدش  ار  اه  نآ  هدـنام ، بقع  ياهروشک  گنهرف 
، گنهرف  ) هعسوت يرورـض  یـساسا و  رـصنع  هس  یمالـسا ، ياهروشک  ناگبخن  اهزغم و  ندوبر  رگید و  نداعم  تفن و  ًاصوصخ  اه ؛

.دنهد یم  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  اهروشک  نیا  رد  ار  رکفت ) تورث و 

نید نافلاخم  ياه  هئطوت   - 2

هدوب یمالـسا  روانهپ  ياهروشک  رد  ینید  ياـه  تیلقا  یبیرخت  ياـه  تیلاـعف  نیملـسم ، یگداـتفا  بقع  ّمهم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.تسا

عیرس تفرشیپ  ربارب  رد  هک  یتقو  مالسا  نانمشد 
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اتدندمآرب ددصرد  دنرادن ، ار  نانآ  اب  ینلع  هلباقم  يربارب و  تردـق  هک  دـندرک  هدـهاشم  دـندروخ و  تسکـش  مالـسا  هبناج  همه  و 
رد ات  دـنزاس  دراو  نآ  رد  مالـسا  مان  هب  ار  یلیطابا  رگید  يوس  زا  و  هداد ، هولج  تشز  تاهبـش ، داجیا  هار  زا  ار  مالـسا  یعقاو  هرهچ 

.دنیامن يریگولج  مالسا  يورشیپ  زا  هجیتن 

هب هقدانز  و  سوجم ، اراصن ، دوهی ، لیبق : زا  رگید ؛ نایدا  ناوریپ  زا  یهورگ  ادـتبا  ناـمه  زا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  مالـسا  خـیرات  رد 
مدرم لزلزت  بجوم  ات  دـندومن  یم  قیرزت  یمالـسا  هعماج  هب  ینید  يداقتعا و  لـئاسم  هب  تبـسن  ار  یتاهبـش  ناـهنپ  اـی  راکـشآ  روط 

.دنوش مالسا  نییآ  نید و  هب  تبسن 

نید و رد  هدوب و  هفارخ  هناسفا و  لکش  هب  هک  ار  یلئاسم  هلـسلس  کی  هک  دوب  نیا  نانآ  یتاغیلبت  مومـسم  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  زین  و 
لئاسم نآ  هک  یتروص  رد  دنداد ، مدرم  دروخ  هب  یمالـسا  بسچرب  اب  دندومن و  مالـسا  نید  دراو  دوب ، هدرک  خوسر  ناشدوخ  نییآ 

.تشادن يراگزاس  یمالسا  حور  اب  هجو  چیه  هب 

يارب یتیعقوم  ره  زا  دندوب ، هدروآ  مالسا  رهاظ  هب  هک  ...و  يرادلا » میمت   » و هبنم » نب  بهو  «، » رابحالا بعک   » نوچمه يدارفا  يرآ ،
.دندرک هدافتسا  نآ  رد  اه  هناسفا  تافارخ و  ندرک  دراو  اب  مالسا  بیرخت 

یکی هک  یماگنه  و  دندرک ، لعج  ادخ  لوسر  مان  هب  طقف  ثیدح  رازه  هدزاود  هقدانز  هک : دـنک  یم  لقن  دـیزی  نب  دامح  زا  یلیقع » »
مارح ار  لالح  لالح و  ار  مارح  هک  ثیدح  رازه  راهچ  نم  هک  درک  رارقا  وا  دندرب ، نوراه  دزن  هب  ثیدح  لعج  ماهّتا  هب  ار  اه  نآ  زا 

(1108) .ما هداد  راشتنا  هدرک و  لعج  هدرک 

رد یمالسا  ياهروشک  رد  اه  هسینک  اهرید و  شقن  نایم  نیا  رد 
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.تسا یسررب  لباق  هنیمز  نیا 

کی زا  .دوب  ضقانتم  ًالماک  رما  ود  همشچرس  اهرید  نیا  هک  تسا  نیا  بیجع  رایسب  رما  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرصم  نیما  دمحا 
رد یبلاطم  نابهار  زا  دنتفر و  یم  اجنآ  هب  نیملـسم  داّهز  هک  دوب  نآ  رهاظم  ایند و  زا  يرود  يراکزیهرپ و  دـهز و  همـشچرس  فرط 

ابدا ارعـش و  زا  ناگزره  ناشایع و  زکرم  رگید  فرط  زا  دندرک و  یم  تیاور  هدینـش و  نآ  رذگدوز  تاذل  ایند و  یـشزرا  یب  دروم 
بارش تسم  دنتفر و  یم  اجنآ  هب  نارعاش  دوب  دوجوم  هک  یبان  ياه  بارـش  رطاخ  هب  اجنآ  رد  هوالع  هب  ...دنتفر  یم  اجنآ  هب  هک  دوب 

رانک رد  ور  نیا  زا  .دندوب  هاگآ  بارش  هب  اهرید  ترهش  زا  زین  ناشورف  بارـش  .دنتفگ و  یم  نآ  فیـصوت  رد  يراعـشا  دندش و  یم 
یم ياه  ناکد  يراذع  رید  رانک  دیوگ : یم  يرمع » هَّللا  لضف  نبا   » هک نانچ  دندروآ ، یم  دیدپ  یـشورف  بارـش  ياه  ناکد  اه  نآ 

(1109 «.) تسا هتشاد  دوجو  ییاه  هاگیرفت  اه و  ناتسب  یشورف و 

یمالـسا ياهروشک  هلخاد  رد  ات  داد  یم  ناکما  اه  نآ  هب  دوب ، هداد  رگید  بهاذم  ناوریپ  هب  مالـسا  هک  یبهذم  يدازآ  ماجنارـس ، و 
يارب ار  هار  ذوفن ، ترـشاعم و  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دنریگ  هدهع  رب  ار  یـسایس  و  یماظن ، يرادا ، فلتخم  ياه  تسپ  هدرک ، تسیز 
.دوش یم  دراو  هبرض  یمالسا  نایک  هب  رذگهر  نیا  زا  دزاس و  یم  راومه  یمالسا  هعماج  هب  نانآ  یمالسا  دض  راتفر  راکفا و  لاقتنا 

هلمح نانچ  یهاگ  دـنتخاس  هدامآ  يداینب  ینوگرگد  يارب  دوخ  یبیرخت  ياه  تیلاـعف  اـب  ار  یمالـسا  طـیحم  یتقو  مالـسا  نانمـشد 
ینالوط ياه  گنج  یپ و  رد  یپ  ياه  هلمح  اب  زین  یهاگ  و  دندرک ، وحم  نآ  زا  ار  مالـسا  راثآ  یّلک  هب  هک  دـندومن  نآ  هب  هنایـشحو 

ناوتان يا  هنوگ  هب  ار  یمالسا  هعماج 
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.دیامن ناربج  ار  هدراو  تاراسخ  تسناوتن  اه  نرق  هک  دندومن  هراچیب  و 

تفرگرد سدقملا  تیب  فرصت  رس  رب  ناناملسم  نایحیـسم و  نایم  گنج  هرقف  تشه  مهدزیـس ، نرق  رخاوا  ات  مهدزای  نرق  رخاوا  زا 
یناوارف تاراسخ  ناناملـسم  دیـشک ، لوط  نرق  ود  دودـح  رد  هک  اه  گنج  نیا  رد  .دـیدرگ  فورعم  یبیلـص » ياه  گنج   » مان هب  و 

.دنداد يدایز  ياه  هتشک  دندید و 

هلک و زا  ییاه  هدوت  اه  هچوک  رد  : » دنک یم  لقن  دندوب  دـهاش  ار  یبیلـص  گنج  زیگنا  فسا  يارجام  هک  یناسک  زا  تنارود » لیو  »
.دوب نابـسا  هشال  نیلوتقم و  داسجا  نایم  رد  داد ، یم  تکرح  ار  بکرم  ناـسنا  هک  فرط  ره  .دـش  یم  هدـید  نیلوتقم  ياـپ  تسد و 

هب دندرک و  یم  ادج  ناشناردام  ناتسپ  زا  روز  هب  ار  اه  نآ  هتفرگ ، ار  راوخریش  لافطا  ياپ  قاس  دنتشک ، یم  هنشد  برـض  اب  ار  نانز 
هک ار  ناملسم  رازه  داتفه  هجیتن  رد  دنتسکش و  یم  ار  ناشندرگ  اه  نوتس  رب  اه  نآ  نتفوک  اب  ای  دندومن و  یم  باترپ  اهراوید  يالاب 

(1110 «.) دندناسر تکاله  هب  دندوب  هدنام  اهرهش  رد 

، دوهی بهذم  زا  ریغ  رد  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  يراوخنوخ  یمحر و  یب  تواسق و  هیاپ  بیلص ، هاپس  : » دسیون یم  نوبول » واتسوگ  »
(1111 «.) درک ادیپ  ناوت  یمن  یبهذم  چیه  نیب  ار  نآ  ریظن 

لتق .تشاد  یپ  رد  ار  یکانتـشحو  هنامحر و  یب  ماع  لتق  اـه  يزوریپ  نیا  هنافـسأتم  یلو  دـش  حـتف  رهـش  : » دـسیون یم  هسورگ » هنر  »
(1112 «.) تیناسنا فالخ  رب  مه  دوب و  تسایس  فالخ  رب  مه  هک  یماع 

نیملـسم یناوتاـن  فعـض و  بجوم  مالـسا ، نانمـشد  یبیرخت  ياـه  تیلاـعف  اـه و  ترارـش  یپ و  رد  یپ  تـالمح  نیمه  هرخـالاب  و 
نانچ دوبن و  ناـنآ  اـب  هلباـقم  يارب  یتردـق  رگید  دـندرب  موجه  یمالـسا  ياـهروشک  يوس  هب  لوغم  رکـشل  هک  یماـگنه  و  دـیدرگ ،

زا ملق  هک  دندش  تیانج  لتق و  بکترم 
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.تسا زجاع  نآ  نایب 

یگنهرف رامعتسا  هدیدپ   - 3

مادهنا يارب  فلتخم  ياه  هشقن  ندرک  هدایپ  یمالسا و  ياهروشک  هب  رامعتسا  موجه  نیملـسم ، یگداتفا  بقع  لماوع  زا  رگید  یکی 
یّلم و ياه  هیامرـس  ندرب  تراغ  هب  رگید و  ياه  تلم  تشونرـس  رد  هناگیب  ياهروشک  تلاـخد  رامعتـسا ، زا  دوصقم  .تسا  مالـسا 

.تسا مدرم  ندیشک  یگدرب  هب  نآ و  یبهذم 

: زا تسا  ترابع  دنتسب  راک  هب  ار  اه  نآ  هدیشک و  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  رامعتسا  هک  ییاه  هشقن 

؛ نیملسم نامیا  دیاقع و  بیرخت  فلا )

.دوب دهاوخ  شرتسگ  رد  مالسا  دراد ، مارتحا  نانآ  دزن  ناناملسم  دیاقع  هک  ینامز  ات  دوب  هداد  صیخشت  یبوخ  هب  رامعتسا 

ات : » تفگ دیبوک ، نوبیرت  يور  تدش  هب  ار  نآرق  هک  نآ  زا  دعب  روشک  نآ  سلجم  رد  ناتـسلگنا  قبـسا  ریزو  تسخن  نوتـسدالگ » »
«. تسا لاحم  سیلگنا  رامعتـسا  ربارب  رد  نیـشن  ناملـسم  ياه  نیمزرـس  تعاطا  تینما و  دراد ، دوجو  ناناملـسم  نایم  رد  باتک  نیا 

(1113)

میناوت یم  ام  تقو  نآ  دـش ، ادـج  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  زا  هکم  رهـش  نآرق و  هاـگ  ره  : » دـنک یم  حیرـصت  دروفیگ » ماـیلیو  »
(1114 «.) دنشاب یم  ام  رادربنامرف  عیطم و  دنیامیپ و  یم  ار  ام  ندمت  هار  ًاجیردت  هک  مینیبب  یلاح  رد  ار  نیملسم 

داجیا اب  ات  دندرک  مادختـسا  ریجا و  ار  يدارفا  راک  نیا  يارب  دـندرب و  نیب  زا  ار  تسادـق  مارتحا و  نیا  دوب  ناشناوت  هک  اجنآ  ات  نانآ 
.دنزاس دراو  للخ  ناناملسم  نامیا  هدیقع و  رد  مالسا ، يداقتعا  لئاسم  يدابم و  هرابرد  تاهبش 

؛ نیملسم تدحو  ندز  مه  رب  ب )

، هتفرگ یگدرب  هب  ار  نانآ  تسناوت  دنهاوخن  هاگ  چیه  دنشاب  دحتم  هچراپ و  کی  ناناملسم  هچنانچ  تسا  هتفایرد  یبوخ  هب  رامعتـسا 
هدرب و نیب  زا  ار  نانآ  یگچراپ  کی  تدحو و  ات  هدـمآرب  ددـصرد  ور  نیا  زا  دـنربب ، تراغ  هب  ار  ناش  يونعم  يدام و  ياه  هیامرس 

ییاهزرم
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.دننک داجیا  اه  نآ  نیب 

تمسق هب  ار  یمالسا  کلامم  دنمورین  عیسو و  رکیپ  دندروآ و  دیدپ  ناناملـسم  نایم  يددعتم  ییایفارغج  ياهزرم  وس ، کی  زا  نانآ 
هب هک  يا  هقطنم  ظفح  رـس  رب  زین  ار  نانآ  دـندرپس و  دوخ  داـمتعا  دروم  یـصخش  هب  ار  يا  هقطنم  ره  هدرک و  هیزجت  کـچوک  ياـه 

...دنتخادنا مه  ناج  هب  هدش  هدرپس  ناشتسد 

ار نانآ  ناش  یمیدـق  ياه  ندـمت  ندرک  هدـنز  اب  دـش و  هدیـشک  یمالـسا  ياهروشک  رود  ییارگ  تیلم  زا  يراصح  رگید ، يوس  زا 
.دنهد هولج  شزرا  یب  ناشرظن  رد  ار  یمالسا  ناشخرد  ندمت  هلیسو  نیدب  ات  دندومن ، دوخ  مرگرس 

لادج گنج و  نتخادنا  هار  ناشفالتخا و  شتآ  هب  اه  نآ  جاور  اب  دندروآ و  دیدپ  ناناملـسم  نیب  یبهاذم  اه و  بتکم  وس ، رگید  زا 
نامه هک  دوخ  موش  دصاقم  هب  هرخالاب  دنداد و  ردـه  هب  ار  ناشیاهورین  هدز و  مه  رب  ار  نانآ  یگچراپ  کی  هجیتن  رد  دـندز و  نماد 

.دندش لیان  دوب  نیملسم  ندیشک  یگدرب  هب  یّلم و  ياه  هیامرس  تراغ 

؛ داسف جیورت  ج )

تابورشم لیبق : زا  داسف ؛ لماوع  هدننک و  مرگرس  لیاسو  عاونا  دزاسب ، حور  یب  تسس و  یتّلم  مالسا ، تلم  زا  هک  نآ  يارب  رامعتسا 
لماوع هنوگ  نیا  هب  ار  نانآ  داد و  جاور  نیملسم  نایم  رد  ار  ...و  زاوآ  زاس و  صقر و  سلاجم  زومآدب ، یسکس و  ياه  ملیف  یلکلا ،

.دسرب دوخ  فادها  هب  دناوتب  ات  درک  مرگرس  رگناریو  یقالخا و  ّدض 

تزع و داتـسیا و  دهاوخزاب  تفرـشیپ  زا  هاوخان  هاوخ  دزاس ، لوغـشم  یلامعا  نینچ  هب  ار  شفیرـش  تاقوا  هک  یتلم  تسا  حـضاو  رپ 
.داد دهاوخ  تسد  زا  ار  شتاراختفا  تداعس و 

؛ ناگرزب اب  طابترا  عطق  د )

ار ییاه  هار  دریگب ، ناناملسم  زا  ار  یمالسا  تیصخش  دناوتب  نامز  رورم  هب  یناسآ و  هب  هک  نآ  يارب  رامعتسا 
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تـشونرس مالـسا  تمظع  رپ  خـیرات  رد  هک  یناگرزب  .دـنیامن  عطق  دوخ  نیـشیپ  ناگرزب  اب  ار  ناش  هطبار  نانآ  اـت  دریگ  یم  شیپ  رد 
نابز نید و  ناگرزب  هک  یتلم  تسا  یعیبط  .دـننک  ضوع  زین  ار  ناشخیرات  طخ و  نابز ، اـت  دـندمآرب  ددـصرد  زین  .دـنا و  هدوب  زاـس 

.درپس دهاوخ  یشومارف  هب  ار  دوخ  دنمشزرا  خیرات  دشاب  هتشادن  ییانشآ  دوخ  نید  ناگرزب  ياه  هتشون  اب  دنک و  شومارف  ار  دوخ 

یسیلگنا و هب  ار  اه  نآ  طخ  نابز و  داد و  ماجنا  یمالسا  ییایسآ و  ییاقیرفآ و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  ار  يراک  نینچ  رامعتـسا ،
.داد رییغت  هریغ  يدالیم و  هب  ار  نانآ  خیرات  زین  هسنارف و  نیتال و 

؛ اه تیصخش  بیرخت  ه )

یمالسا هعماج  راکفا  رد  هک  یتیبوبحم  اب  لوؤسم  دّهعتم و  نادنمشناد  گرزب و  ياه  تیصخش  هک  تسا  هتفایرد  یبوخ  هب  رامعتـسا 
ناگناگیب زواجت  دروم  یمالـسا  ياهروشک  داد  دنهاوخن  هزاجا  هاگ  چیه  دـنراد ، هدـهع  هب  نآ  زا  تسارح  ظفح و  رد  هک  یتلاسر  و 

.دننک بارخ  ار  نانآ  ياه  هرهچ  ات  دنشوک  یم  ور  نیا  زا  .دریگ  رارق 

یم یفرعم  تسرپ  هنهک  روخ و  تفم  عجترم و  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  وس  کـی  زا  رامعتـسا  مینیب : یم  هک  تسا  لـصا  نیمه  يور 
.دزاس رود  نانآ  زا  ار  مدرم  ات  دناوخ ، یم  ...و  هناگیب  لماع  بلط ، راصحنا  ریگ ، تخس  يرشق ، ار  نانآ  رگید  يوس  زا  دنک و 

.دارفا تیصخش  اب  ار  قح  هن  دنجنسب  قح  اب  ار  دارفا  تیصخش  نازیم  هک  دنشاب  یهاگآ  زا  يا  هبترم  رد  دیاب  ناناملسم  هتبلا 

؛ تسایس زا  نید  ییادج  و )

، مالسا تاروتسد  قبط  يدرف  ره  دراد و  ذوفن  مدرم  یگدنز  نوؤش  همه  رد  نید  یمالسا ، ياهروشک  رد  هک  درک  ساسحا  رامعتـسا 
تالخادم يولج  یتیلوئسم  ذوفن و  نینچ  ًاعبط  و  دسانش ، یم  لوؤسم  هعماج  تشونرس  رد  ار  دوخ 
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ياهروشک رد  ار  ناشموش  دـصاقم  نانآ  هک  دـش  دـهاوخ  نآ  زا  عنام  تفرگدـهاوخ و  ار  ناـش  يرامعتـسا  ياـه  هشقن  ناـگناگیب و 
هعماج تشونرس  رد  مدرم  هلخادم  عنام  دنک و  دودحم  یّصاخ  هریاد  رد  ار  نید  ات  دمآرب  ددصرد  ور  نیا  زا  .دنزاس  یلمع  یمالـسا 

.ددرگ

رامعتسا تسد  هب  مدرم  یعامتجا  روما  هرادا  هشقن ، نیا  ندش  یلمع  اب  .داد و  رس  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  همزمز  روظنم  نیا  يارب 
زا يدـعب  چـیه  تسا و  نآ  نوگانوگ  داعبا  همه  لماش  تسا و  یگدـنز  نید  مالـسا  هک  یتروص  رد  .داتفا  ناـشیاه  هدـناشن  تسد  و 

.تسا هتشاذگن  لمهم  ار  نآ  فلتخم  داعبا 

؛! ندمت اب  مالسا  تفلاخم  ههبش  ياقلا  ز )

یم دبای ، ّطلست  نانآ  رب  دناوتب  ات  دنک  بارخ  تسا  مالسا  نامه  هک  ار  نیملسم  تمظع  لالقتسا و  رگنس  اهنت  هک  نیا  يارب  رامعتـسا 
.دیامن طقاس  رابتعا  زا  ار  نآ  ندمت ، گنهرف و  اب  مالسا  تفلاخم  ندرک  دومناو  اب  ات  دشوک 

زونه دروآ  یمن  ار  يا  هنادواج  ناغمرا  نینچ  وا  رگا  هدوب و  يرـشب  ندمت  گنهرف و  نیرت  گرزب  راذـگناینب  مالـسا  هک  یتروص  رد 
.دنارذگ یم  ار  شّحوت  نارود  تیرشب 

نیا عومجم  يارب  هک  نآ  تیاـهن  تسین ، ناـهج  نیا  تابّبـسم  بابـسا و  ماـظن  یعیبـط و  لـلع  رکنم  هجو  چـیه  هب  مالـسا  هوـالع ، هب 
هدـش تباث  اه  نآ  تیعطق  دـصرد  دـص  هک  یملع  لئاسم  اب  مالـسا  اذـل  .تسا  لئاق  ییاناوت  اناد و  راگدـیرفآ  اه ، هدـیدپ  تاـماظن و 

.درادن یتفلاخم 

؛ يداصتقا رامثتسا  س )

يرارقرب زت  زا  دهد ، رارق  دوخ  هطلس  تحت  ار  ناملسم  تلم  دنک و  طقاس  لالقتـسا  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  هک  نآ  يارب  رامعتـسا 
.دنک یم  هدافتسا  يداصتقا  دازآ  طباور 

دیرخ و زایتما  .تسا  هدوب  يراجت  طباور  هار  زا  ادتبا  هدروآرد ، دوخ  هطلس  تحت  هک  ار  يروشک  ره  مدرم  رامعتسا ، ًالومعم 
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هب راک  نیا  اب  نانآ  .دهد  رارق  دوخ  هطلس  تحت  ار  ناشروشک  قیرط  نیا  زا  ات  دریگ  یم  نانآ  زا  ار  نداعم  جارختسا  سانجا و  شورف 
: دنسر یم  یفادها 

.دننک یم  دراو  یمالسا  کلامم  هب  ار  دوخ  یمالسا  ّدض  گنهرف  راکفا و  قالخا و  دوخ ، عابتا  دمآ  تفر و  اب  نانآ   - 1

.دنشورف یم  ناناملسم  دوخ  هب  ربارب  نیدنچ  هدمآ ، تسد  هب  نداعم  لیدبت  زا  هک  ار  دوخ  عیانص  سانجا و   - 2

.دنریگ یم  تسد  هب  ار  نانآ  یتایح  گر  ناناملسم ، داصتقا  ندروآرد  لرتنک  تحت  اب   - 3

؛ نیناوق ندرک  نیزگیاج  ل )

تسا تاررقم  نیا  .تسا  مالسا  نییآ  تاررقم  نتسب  راک  هب  یمالـسا  هعماج  رادتقا  تفرـشیپ و  لماع  اهنت  هک  تسا  هتفایرد  رامعتـسا 
ور نیا  زا  .دزاس  مهارف  ار  یمومع  تینما  یعاـمتجا و  تلادـع  دریگب و  ار  یعاـمتجا  داـسف  ناـیغط و  هنوگ  ره  يولج  دـناوت  یم  هک 

همه دناوت  یمن  یمالـسا  نیناوق  هک  دنتخاس  رـشتنم  هعماج  رد  ار  رکف  نیا  اذل  .دننک و  بارخ  ار  هاگهانپ  نیا  هک  دـندمآرب  ددـصرد 
يرشب زورما  هعماج  اب  شندوبن ، راگزاس  يرـشب  فطاوع  اب  ندوب و  نشخ  تهج  هب  زین  يدراوم  رد  و  ددرگ ، لماش  ار  یگدنز  داعبا 

ار یبرغ  ياهروشک  نیناوق  نآ ، ياج  هب  هدرک و  طقاس  ارجا  زا  هتفر  هتفر  ار  یمالـسا  نیناوق  اه ، هناهب  نیا  اب  اذـل  .درادـن  يراـگزاس 
.دندرک نیزگیاج 

یبیلص ياه  گنج   - 4

مه ناناملـسم و  مه  ار  رما  نیا  هک  تسا  هدوب  یبهذـم  ینید و  هزیگنا  یبیلـص  ياـه  گـنج  لـیالد  نیرت  يوق  زا  یکی  کـش  نودـب 
: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هئارا  اه  گنج  نیا  يارب  يرایسب  لیالد  هتبلا  .دنراد  لوبق  نایحیسم 

.یحیسم عماوج  رد  پاپ  ذوفن  شیازفا  فلا )

يایسآ رد  یقوجلس  ناکرت  تفرشیپ  زا  يریگولج  ب )
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.ناکلاب هریزج  هبش  هب  اه  نآ  دورو  هینطنطسق و  طوقس  ریغص و 

.میلشروا یهاشداپ  بصنم  هب  یبای  تسد  ینامرهق و  دوجو و  زاربا  يارب  اه  هیلاوش  شورخ  شوج و  ج )

(1115) .ییاپورا ياهروشک  یسایس  یعامتجا و  راتخاس  همه ، زا  رت  مهم  د )

نالوغم روهظ   - 5

ناطلس دندرب و  شروی  یمالسا  کلامم  هب  ایسآ  قرـش  زا  نالوغم  1248 م )  - 1254 646 ق /   - 652  ) یبیلص متفه  گنج  نراقم 
نرق ناوت  یم  ار  يدالیم  مهدزیس  نرق  تقیقح ، رد  .دندرک  رارف  هب  راداو  ار  يو  هداد ، تسکش  ار  ناریا  هاشداپ  هاش ، مزراوخ  دمحم 

.دوب اه  ندمت  نتفر  نایم  زا  اه و  یشحو  شبنج  اب  مأوت  نرق  نیا  اریز  دومن ؛ يراذگمان  تشحو 

عیرس يورشیپ  .دندوب  هداتسرف  لوغم  رابرد  هب  زین  ییارفس  دندوب و  اه  نآ  اب  ینامیپ  مه  هشیدنا  رد  نالوغم ، روهظ  زاغآ  زا  نایحیسم 
نیع گنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  رگید  يوس  زا  تخاس و  انـشآ  اه  لوغم  تردق  اب  ار  اه  نآ  وس  کی  زا  برغم ، تمـس  هب  نالوغم 

نـالوغم اـب  داـحتا  هب  میمـصت  اذـل  تسا ؛ رت  كاـنرطخ  نایحیـسم  يارب  کـیلامم  دوجو  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اـه  نآ  تولاـج 
.دنتفرگ

.درک توعد  تیحیـسم  لوبق  هب  ار  وا  نایحیـسم ، اب  يو  راتفر  شیاتـس  نمـض  وکاله »  » هب يا  هماـن  لاـسرا  اـب  مراـهچ » نبروا  پاـپ  »
.دش وا  نیشناج  ناخاقابا  شرسپ  درم و  1282 م ) 663 ق /   ) لاس رد  همان  تفایرد  زا  لبق  وکاله 

یم جنر  تدش  هب  تولاج  نیع  تسکش  زا  يو  .دیورگ  تیحیـسم  هب  دوب ، هدرک  جاودزا  سنازیب »  » روطارپما رتخد  اب  هک  دیدج  ناخ 
یم برغ  هب  لوغم  ناخ  يوس  زا  هک  ییارفس  زا  يرایسب  .دوب  دنم  هقالع  اه  یبیلص  اب  طباور  يرارقرب  هب  دوخ  فالـسا  زا  شیب  درب و 

هب هلمح  رد  ار  نایحیسم  ات  دنتشاد  یعس  دندوب و  یحیسم  دنتفر ،
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...دنزاس هارمه  دوخ  اب  سدقملا  تیب  میلشروا و 

نیا زا  مادک  چیه  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  اّما  درک  هبرجت  ناگناگیب  يوس  زا  ار  یتخـس  تالمح  خیرات ، لوط  رد  مالـسا  ناهج 
هرود نیرتراوگان  زا  یکی  نالوغم ، تیمکاح  هلاـس  تسیود  هرود  .تسا  هدوبن  نیگمهـس  خـلت و  نـالوغم ، هلمح  هزادـنا  هب  براـجت 
رکیپ رب  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  نالوغم ، هنایشحو  لامعا  رثا  رب  نآ  یط  هک  دوش  یم  بوسحم  یمالـسا  ياهروشک  یخیرات  ياه 

زا اه و  هناخباتک  يدوبان  دادغب ، طوقـس  رد  نالوغم  ياه  یبارخ  نیرتریذـپان  ناربج  زا  یکی  .دـمآ  دراو  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و 
رامش یب  ياه  باتک  ردق  نآ  نالوغم ، نودلخ ، نبا  هتفگ  هب  .دش  شتآ  ياه  هلعش  همعط  هک  دوب  باتک  دلج  رازه  دنچ  نتفر  تسد 

اب هوالع  هب  .دنور  رگید  هنارک  هب  هنارک  کی  زا  دنتسناوت  یم  ناراوس  نایئاتسور و  دمآ و  دوجو  هب  راوتسا  یلپ  هک  دنتخادنا  هلجد  هب 
، دجاسم دننامه  یمالسا ، سدقم  ياه  ناکم  تفر و  تسد  زا  مالـسا  ناهج  یـسایس  رادتقا  یمالـسا و  تفالخ  زکرم  دادغب ، طوقس 

(1116) .دندنامزاب تیلاعف  زا  یّلک  روط  هب  ای  دش  ناریو  یملع  ياه  هزوح  سرادم و 

هک يروط  هب  دروآ ، دوجو  هب  ناناملسم  يونعم  يدام و  تایح  رد  ار  يرایـسب  ياه  یناریو  نالوغم ، هلمح  هک  تفگ  دیاب  تیاهن  رد 
رگا هک  تفگ  دیاب  یتسار  هب  .درک  هسیاقم  ناوت  یمن  يرگید  هرود  چیه  هب  ار  هرود  نیا  یعامتجا  یناماسبان  رقف و  یملع و  طاطحنا 

تیعـضو نوـنکا  دـنتخاس  یمن  دراو  ار  تاـمطل  هـمه  نـیا  دـندش و  یمن  رو  هـلمح  یمالـسا  ياـهروشک  ریاـس  ناریا و  هـب  نـالوغم 
.دوب رگید  يا  هنوگ  هب  ناریا  صوصخ  هب  یمالسا ، ياهروشک 

ون رامعتسا   - 6

هک تسا  هتفرگ  لکش  يا  هنوگ  هب  قباس ) هرمعتسم   ) هتفای لالقتـسا  ياهروشک  اب  قباس ) نارگرامعتـسا   ) هتفرـشیپ ياهروشک  طابترا 
نیا رد  .دنمان  یم  ون ) رامعتسا   ) ار نآ 
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یللملا نیب  ياهداهن  اه و  میژر  تابـسانم و  هدـناشن و  تسد  ياـه  تموکح  بوچراـچ  رد  قباـس  رگرامعتـسا  ياـهروشک  هدـیدپ ،
عماطم عفانم و  هدیچیپ  هدنزخ و  لکش  هب  دنشاب ، قباس  تارمعتـسم  رد  یماظن  یـسایس و  میقتـسم  روضح  دنمزاین  هک  نآ  یب  دیدج ،

.دننک یم  نیمضت  هتشذگ  زا  رتهب  ار  دوخ 

یتیّلم و دنچ  يراجت  ياه  تکرش  قیرط  زا  هزورما  قباس ) رگرامعتـسا   ) هتفرـشیپ ياهروشک  هک  دندقتعم  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب 
فلتخم طیارـش  زا  يریگ  هرهب  اب  و  یناهج ، تراجت  نامزاس  یناهج و  کناب  لوپ ، یللملا  نیب  قودنـص  نوچ  یللملا ؛ نیب  ياـهداهن 
هعـسوت لاح  رد  ای  مورحم و  ياهروشک  رب  ات  دننک  یم  یعـس  ندش » یناهج   » دننام یناهج  نوزفازور  هدیچیپ  تالماعت  یللملا و  نیب 

.دنبای ّطلست 

مسینویهص  - 7

اه تسینویهـص  هک  یلاح  رد  .دور  یم  راک  هب  يداضتم  فلتخم و  میهافم  یناعم و  اب  ریگرد ، ياه  فرط  نیب  رد  مسینویهـص »  » هژاو
دنناد یم  یفنم  ًالماک  یتفـص  ار  هژاو  نیا  نانآ  نافلاخم  دـنرب ، یم  راک  هب  تسا  ناشفادـها  تیوه و  رگنایب  هک  تبثم  یتفـص  ار  نآ 

هب نیطـسلف  مورحم  تلم  رب  هژیو  هب  مالـسا و  ناهج  رب  ار  نانآ  متـس  ملظ و  زا  رپ  خیرات  اه ، نآ  یفنم  فادـها  تیوه و  رب  هوالع  هک 
.دروآ یم  نهذ 

زا دـندرک و  رارقرب  يرـسارس  يا  هرطیـس  مالـسا  ناهج  رب  هتفرـشیپ  يرواّنف  تکرب  هب  فرط  کی  زا  یبرغ  رگرامعتـسا  ياه  تردـق 
ناناملـسم ینید  ياـهرواب  هشیر  ندـش  تسـس  داـقتعا و  فیعـضت  يونعم و  هلاحتـسا  بجوم  یگنهرف  موجه  ددـم  هب  رگید ، يوـس 

رب دـبای -  همادا  ینـالوط  ياـه  لاـس  تسا  نکمم  هک  ار -  یـشیاسرف  یگنج  مسینویهـص ، ندروآ  دوـجو  هب  اـب  ماجنارـس  و  دـندش ،
.تسا هدیعلب  ار  ناناملسم  زا  یمیظع  ياه  هیامرس  نرق  مین  زا  شیب  یط  هک  دندرک ، لیمحت  ناناملسم 

لح هار 

لح هار 

زا تّزع  هتفای و  ییاهر  يراوخ  ّتلذ و  نیا  زا  ات  میریگب  شیپ  دـیاب  ار  یهار  هچ  مینکب و  دـیاب  هچ  مینادـب  هک  تسا  نآ  تقو  کنیا 
؟ میروآ تسد  هب  هرابود  ار  دوخ  هتفر  تسد 

لیصا مالسا  هب  تشگزاب   - 1

ریثأت هک  تسا  یهیدب  .دنک  یم  زیوجت  ضیرم ، تیوقت  يرامیب و  عفر  يارب  يرهام  کشزپ  هک  تسا  ییوراد  دـننامه  مالـسا  نیناوق 
.دوش هدرب  راک  هب  تسرد  نآ  داوم  همه  زین  هدش و  هداد  صیخشت  تسرد  درد  هک  تسا  یتروص  رد  نآ 

تـسه هک  نانچ  ار  مالـسا  تسا  مزال  دـبای ، یـصالخ  یعامتجا  يرامیب  تلذ و  نیا  زا  دـهاوخب  یمالـسا  هعماـج  هاـگ  ره  نیارباـنب ،
.دروآرد ارجا  هلحرم  هب  سپس  دسانشب و 
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تدحو هیاس  رد  تاناکما  نتفرگ  راک  هب   - 2

يور .دنیآ  یم  باسح  هب  نیمز  يور  قطانم  نیرت  ینغ  زا  دنراد ، هک  يدادادخ  ریاخذ  یعیبط و  عبانم  تهج  هب  یمالـسا  ياهروشک 
مالسا يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  يونعم  يدام و  تاناکما  همه  دننک و  رت  هدرـشف  ار  دوخ  فوفـص  اهروشک  نیا  هک  نانچ  باسح ، نیا 

هب هدـمآ و  نوریب  دوجوم  عضو  نیا  زا  ًاـعطق  دـنوشن ، ریگرد  مه  اـب  تموـکح  تساـیر و  رـس  رب  دـنریگ و  راـک  هب  نیملـسم  تّزع  و 
.دیسر دنهاوخ  دوخ  هتسیاش  تمارک  تزع و  عیفر  هاگیاج 

یگدزبرغ مالسا و 

یگدزبرغ مالسا و 

شزرا تیونعم و  حور  يدوبان  تهج  هب  يرساترس  ياه  موجه  يّدج و  ياهرطخ  اب  ینید  تامیلعت  حور  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف 
هب توعد  هدـش ، زاب  یمالـسا  گنهرف  يور  رب  هک  ییاه  ههبج  نیرت  كانرطخ  زا  و  تسا ، هجاوم  یمالـسا  تیـصخش  لیـصا و  ياه 

، یـسایس لیبق  زا  تانوؤش ؛ ماـمت  هدـنریگربرد  هک  یباـختنا  دـشاب ، یم  نیملـسم  تاـعامتجا  رد  یبرغ  یـشور  باـختنا  یگدزبرغ و 
باـستنا مالـسا  هب  وحن  کـی  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ییاـهر  هب  توعد  تقیقح  رد  ناوـخارف  نیا  .تسا  ...و  یعاـمتجا  يداـصتقا ،

.دراد

یگدزبرغ اریز  تسا ؛ هتـشاذگ  ياـج  هب  عاـمتجا  اـی  درف  هنیمز  رد  هچ  یمالـسا  راـتفر  رد  ار  ییازـسب  ریثأـت  هناروـکروک  يوریپ  نـیا 
.دهد یم  رارق  ینید  ياه  شزرا  طوقس  منهج  رد  ار  وا  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناملسم  یمالسا  تیصخش 

ار تسا  ینید  تاموسر  بادآ و  هب  دـیقم  نمؤم و  لبق  یتدـم  ات  هک  یناسنا  هک  هدـناسر  يا  هلحرم  هب  ار  یمالـسا  هعماج  یگدزبرغ ،
ياـه شزرا  هب  ار  مدرم  هک  دـندوب  يدارفا  زا  لـبق  یتدـم  اـت  هک  یناـسک  زین  .تسا و  هدومن  مالـسا  زا  عـجترم  فـّلختم و  یـصخش 

رّجحت و ار  لئاسم  نیا  نآلا  دندومن ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندرک و  یم  توعد  یقالخا 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 653 

http://www.ghaemiyeh.com


بقاوع و زا  ربخ  تسا و  يرطف  ياه  شزرا  یمالـسا و  يدابم  زا  فارحنا  هّلق  جوا  هدـیدپ ، نیا  .دـنناد  یم  یـصخش  يدازآ  نمـشد 
.دهد یم  یمیخو  جیاتن 

اذاف ّربلا ، یلع  اونواعت  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاب و  اورمأام  ریخب  سانلا  لازیال  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
رد ًامئاد  مدرم  ( » 1117 (؛» ءامسلا یف  ضرالا و ال  یف  رصان  مهل  سیل  ضعب و  یلع  مهـضعب  ّطلُـس  تاکربلا و  مهنع  تعزن  اولعفی  مل 

نینچ هک  یماـگنه  .دـننک و  يراـی  ار  رگیدـمه  یکین  رب  دـنیامن و  یهن  رکنم  زا  هدرک و  فورعم  هب  رما  هک  یماداـم  اـت  دنتـسه  ریخ 
نیمز يور  رد  يروای  رای و  نانآ  يارب  هک  یلاح  رد  تشگ  دنهاوخ  ّطلسم  رگیدکی  رب  دش و  دهاوخ  هتفرگ  اه  نآ  زا  تاکرب  دننکن 

« .دوب دهاوخن 

یئادـعا و سابل  اوسبلتال  نینمؤملل : لق  هئاـیبنا ، نم  یبن  یلا  هَّللا  یحوا  ّهنا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  و 
زا یکی  هـب  دـنوادخ  اـنامه  ( » 1118 (؛» یئادـعا مه  امک  یئادـعا  اونوکتف  یئادـعا  کلاسم  اوکلـستال  و  یئادـعا ، معاـطم  اومعطتـال 

كولـس منانمـشد  شور  رب  دیروخن و  ارم  نانمـشد  ياذـغ  دیـشوپن و  ارم  نانمـشد  سابل  وگب : نانمؤم  هب  هک  داتـسرف  یحو  شیایبنا 
« .دوب دیهاوخ  نم  نمشد  اه  نآ  دننامه  امش  ماگنه  نیا  رد  هک  دینکن  یگدنز  هتشادن و 

ثحب و دروم  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یگدز  برغ  برغ و  گـنهرف  شرتسگ  لـماوع  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  هک  دراد  اـج  کـنیا 
.میهد رارق  یسررب 

یگدزبرغ يانعم 

.میزادرپب یگدز » برغ   » هملک موهفم  یسررب  هب  هک  تسا  مزال  ادتبا  ثحب ، بناوج  ندش  نشور  يارب 

.رش و ای  دشاب  ریخ  هاوخ  تسا ، یبرغ  هک  يزیچ  ره  هب  لیامت  رد  نیعم  يرکف  شور  ذاختا  زا  تسا  ترابع  یگدز : برغ 
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.دراد یقرش  هبنج  هک  يزیچ  ره  زا  نتسج  يرود  راجزنا و  لباقم  رد 

تسب رد  ار  دوخ  لباقم  رد  دراد و  یقرـش  تیفرع  رکف و  شزرا و  هچ  ره  زا  ندش  یهت  زا  تسا  ترابع  یگدز  برغ  رگید : ریبعت  هب 
« برغ  » زا دارم  و  تسا ، یمالـسا  ملاع  صوصخ  اجنیا  رد  قرـش »  » زا ام  دوصقم  .اه و  هنیمز  مامت  رد  ندرک  برغ  هناروکروک  دـّلقم 

.تسا هدرتسگ  لکش  هب  ییاپورا  ياه  تلود  صوصخ  زین 

یگدزبرغ ياهرطخ 

تّزع و رذـب  تشاک ، اـه  نآ  لد  رد  دروآ و  ناـغمرا  هب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  يزیچ  نیلّوا 
.تسشن راب  هب  هدمآ و  تسد  هب  نید  نیا  تامیلعت  وترپ  رد  هک  دوب ، نید  رد  تبالص  ایند و  فراخز  هب  یهجوت  یب  و  سفن ، تمارک 
ناـنمؤم وا و  لوسر  ادـخ و  صوـصخم  تزع  هک  یلاـح  رد  ( » 1119 (؛  َنِینِمْؤُْـمِللَو ِِهلوُـسَِرلَو  ُهَّزِْعلا    ِ ِهَّللَو دـیامرف { : یم  مـیرک  نآرق 

« .تسا

رب ار  مالسا  مسا  هک  یمادام  ات  دننک  نت  هب  ار  رامعتسا  يراوخ  تلذ و  سابل  هک  تسا  لاحم  ناناملسم  هک  دندیمهف  مالـسا  نانمـشد 
هدرک و یگنهرف  مجاهت  اه  نآ  هب  هک  دندیدن  نآ  زج  يا  هراچ  اذـل  تسا ، يراک  نینچ  زا  عنام  نید  نیا  تامیلعت  اریز  دـنراد ؛ دوخ 

دنناوتب ات  دنریگب  اه  نآ  زا  یبرغ  گنهرف  ندرک  نیزگیاج  اب  تسا ، هداد  نانآ  هب  نامیا  هیاس  رد  مالـسا  هک  ار  يدادادـخ  تزع  نیا 
.دنیامن ادیپ  هرطیس  ناشیاهروشک  لاوما و  رب  یناسآ  هب 

هجوت تاوهـش و  هدننز و  لوگ  روما  هب  مدرم  ندرک  لوغـشم  اب  هلمج : نآ  زا  دندرک ؛ يریگیپ  يروما  هب  لّسوت  اب  ار  موش  فده  نیا 
و رگید ، فرط  زا  برغ  گنهرف  ندمت و  يرترب  یگتخابدوخ و  یفرط و  زا  تایدام  هب 
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.دننک يوریپ  برغ  زا  هک  تسا  نیملسم  همه  رب  هک  نیا 

يدازآ زا  ار  ناملـسم  ناسنا  دـشاب ، فارحنا  داسف و  ّرـش و  هچرگ  دـهد ؛ یم  ماجنا  برغ  هک  یلمع  راک و  ره  زا  هناروکروک  يوریپ 
یمالـسا تیـصخش  وا  .دزاس  یم  فقوتم  رگن  یحطـس  ناسنا  کی  ّدـح  رد  ار  وا  و  دراد ، یم  زاـب  يروآون  تیلباـق  هشیدـنا و  رکف و 

خیرات زا  هجیتن  رد  و  دسانـش ، یم  یبرغ  ّطحنم  گنهرف  هدـید  هب  ار  زیچ  همه  دوش و  یم  یبرغ  شراکفا  مامت  هدرک و  بوذ  ار  دوخ 
نیرتهب مالسا  فصنم ، ياه  یبرغ  دوخ  فارتعا  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ددرگ  یم  ادج  دوخ  ندمت  گنهرف و  یمالـسا و  لیـصا 

.دراد هتشاد و  ار  اه  ندمت 

هدنز تهج  هب  دّـمحم  نید  هب  تبـسن  ار  میظعت  مارتحا و  تیاهن  ًامئاد  نم  : » دـسیون یم  هراب  نیا  رد  یـسیلگنا  هدنـسیون  وش » درانرب  »
تیعقوم نوگانوگ و  تالاح  هیجوت  بساـنت و  دادعتـسا  هک  تسا  ینید  اـهنت  مالـسا  نم  رظن  هب  .مدوب  لـئاق  شبیجع ، لّوحت  ندوب و 

ربخ عطق  روط  هب  نم  .دـشاب و  نوگانوگ  ياهرـصع  رد  لئاسم  يوگباوج  دـناوت  یم  دراد و  ار  ناسنا  ریغتم  یناگدـنز  تایح و  ياه 
(1120 «.) ددرگ اپورا  مدرم  لوبق  دروم  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  دوز  دّمحم  نید  هک  مهد  یم 

هچ ره  دهد و  یم  تمارک  تّزع و  ناملسم ، ناسنا  هب  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  یندمت  گنهرف و  نآ و  راختفارپ  خیرات  مالـسا و  نید 
رود دوخ  تزع  تیوه و  تلاصا و  زا  دـنوش  راچد  یگتخاـبدوخ  یگدزبرغ و  هب  هتفرگ و  هلـصاف  دوخ  نید  زا  ناملـسم  ناـناوج  هک 

.دنوش یم  رت  کیدزن  رامعتسا  تراسا و  هب  هدش و 

هک یتّزع  ره  ( » 1121 (؛» ّهلذم نیّدلا  هدیؤیال  ّزع  ّلک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
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« .تسا ّتلذ  دنکن  دییأت  ار  نآ  نید 

هک میدقتعم  ام  هکلب  میشاب ، یمن  نانآ  يدام  تعنـص  زا  هدافتـسا  رکنم  زین  .میتسین و  کینکت  تعنـص و  رد  برغ  تفرـشیپ  رکنم  ام 
: هکلب میوش  عضاخ  يدام  رهاظم  نیا  لباقم  رد  هدرک و  مگ  ار  دوخ  دیابن 

.میوشن لئاق  تلاصا  روما  نیا  يارب  دیاب  ًالوا :

تردـق و میناوت و  یم  مه  ام  هک  مییآرب  رکف  نیا  هب  دـیاب  .مییامنن  ناشکینکت  زا  هدافتـسا  تهج  هب  اـه  نآ  لـیلذ  دـبع  ار  دوخ  ًاـیناث :
.میهدـب تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  تلاصا و  دـیابن  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  میراد ، ار  روما  نیا  يدام  يرکف و  یملع و  تاناکما 

.دوب دهاوخ  ناسآ  نارگید  يارب  لیلذ  هدرب  هب  شندرک  لّوحتم  دنک  مگ  ار  دوخ  تلاصا  هک  یسک 

ار دوخ  موق  نوعرف  ( »] 1122 (؛  َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُهوُعاطَأَف  ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَف  دیامرف { : یم  نوعرف  موق  دروم  رد  میرک  نآرق  اذل 
« .دندوب قساف  یموق  نانآ  دندرک ؛ تعاطا  وا  زا  هجیتن  رد  هدرمش  کبس 

نیرشبم هب  دش ، لیکـشت  يدالیم  لاس 1935  رد  هک  سدق  سنارفنک  رد  تیحیـسم  يریـشبت  ياه  تیعمج  سیئر  رمیوز » لیئومـص  »
هک تسین  نیا  دیهد  ماجنا  يدمحم  ياهروشک  رد  ات  دـنهاوخ  یم  امـش  زا  یحیـسم  ياه  تلود  هک  غیلبت  مهم  هفیظو  : » تفگ اسیلک 
زا ار  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  امـش  مهم  هفیظو  هکلب  تسا ، ناـنآ  میرکت  تیادـه و  راـک  نیا  اریز  دـییامن ؛ یحیـسم  ار  یناملـسم  ره 
اه تما  هک  یقالخا  لئاسم  اب  یطابترا  هنوگ  چیه  هجیتن  رد  دنـشاب و  ادخ  اب  طابترا  هنوگ  چـیه  نودـب  يدارفا  ات  هدرک  جراخ  مالـسا 
رد ییاشگروشک  ناراد  هعیلط  ناتراتفر  نیا  اب  دیناوت  یم  امش  اذل  .دنـشاب و  هتـشادن  دنا ، هدوب  سونأم  اه  نآ  اب  دوخ  تایح  لوط  رد 

روط هب  امش  .دیشاب  یمالسا  کلامم 
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هک دیا ، هدرک  هدامآ  دیا ، هدومن  شـشوک  نآ  يارب  هک  یهار  رد  تکرح  شریذپ  تهج  هب  یمالـسا  کلامم  رد  ار  لوقع  مامت  عطق 
نآ اب  هک  يراک  دـهاوخ ، یم  رامعتـسا  هک  دـینک  یم  يراک  دوخ  راتفر  نیا  اب  امـش  .تسا  مالـسا  زا  ناناملـسم  ندرک  جراخ  اـنامه 

ّمه و مامت  هک  دـینک  یم  تیبرت  يروط  ار  وا  .دـیناشک  یم  تلاـسک  یتحار و  هب  ار  اـه  نآ  هتـشادزاب و  مهم  لـئاسم  زا  ار  ناناملـسم 
، تسا ایند  یگدنز  رد  وا  یساسا  فده  تاوهش ، هک  يّدح  هب  تسا  نکمم  وحن  ره  هب  تاوهش  هب  یـسرتسد  تهج  هب  يو  شـشوک 

بتارم نیرتـالاب  هب  رگا  دـنک و  یم  عمج  یلاـم  رگا  تسا و  تاوهـش  هب  یـسرتسد  تهج  هب  دریگ  یم  ارف  ار  ملع  رگا  هک  يوـحن  هب 
(1123 «.) ...تسا تاوهش  يارب  همه  همه و  دبای ، یم  تسد 

نیا هک  یماداـم  اـت  : » تفگ بضغ  تلاـح  اـب  درب و  ـالاب  ار  نآرق  روشک  نآ  ماوع  سلجم  رد  ناتـسلگنا  ریزو  تسخن  نوتـسدالگ » »
(1124 «.) دنک یم  دیدهت  اقیرفآ  ایسآ و  رد  ار  ام  هرطیس  رامعتسا  رطخ  تسا  اه  یقرش  ناتسد  رد  باتک 

رد دوجوم  مظن  نید و  گنهرف و  هک  نآ  زج  تفاـین  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ار  یهار  رامعتـسا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل  و 
ببـس نیدـب  .دومن و  نآ  نیزگیاج  ار  برغ  یتشیعم  يرکف و  ياه  شور  اه و  ماظن  لـباقم  رد  تخاـس و  دوباـن  ار  یمالـسا  عماوج 

يدالیم لاس 1710  رد  ایناتیرب  تارمعتـسم  ریزو  .دنداد  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  لاّعف  یگنهرف  مجاهت  تسایـس  نارگرامعتـسا ،
عمق علق و  ار  مالـسا  ياه  هشیر  تسناوتن  لوغم  رکـشل  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دـهاوخ  هدـیاف  یب  یبیلـص  ياه  گـنج  دـیوگ ...« : یم 

رمتسم قیرط  هب  یجیردت و  تروص  هب  مالسا  يدوبان  تهج  هب  ار  یگنهامه  تسایس  ایناتیرب  تلود  هزورما  .دزاس 
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(1125 «.) تسا هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد 

زوریپ يداصتقا  یسایس و  رامعتـسا  .تسا  رامعتـسا  هیـضق  یـساسا ، هیـضق  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  داتـسا 
مدرم داـقتعا  ندرب  نیب  زا  رد  يزوریپ  نیا  یـساسا  طرـش  .دـسرب و  يزوریپ  هب  یگنهرف  رامعتـسا  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـش  دـهاوخن 

(1126 «.) ...تسا نانآ  خیرات  گنهرف و  هب  تبسن 

یگدزبرغ لماوع 

یگدزبرغ لماوع 

هک يرکف  .تسا  رترب  ام  زا  برغ  هک  دنک  خوسر  مدرم  نیب  رد  كانرطخ  رکف  نیا  ات  دش  ثعاب  هک  تسا  يددعتم  بابـسا  لماوع و 
يراذگنوناق رد  يرترب  هک  هداتفا  نیملسم  ناج  هب  هروخ  دننامه  رکف  نیا  .تسا  هدش  یمالـسا  عماوج  نیب  رد  یگتخاب  دوخ  هب  ّرجنم 

رـصع رد  ندـمت  تفرـشیپ و  هلفاق  زا  ام  یگدـنام  بقع  ببـس  تسا و  برغ  يارب  تفرـشیپ  کینکت و  ندـمت و  یماـظن و  تردـق  و 
زا ندـش  یهت  دوجوم  عضو  زا  یـصالخ  هار  اهنت  اذـل  و  تسا ، ام  ياهدـیلقت  تادابع و  تاموسر و  تاداع و  هب  ندز  گنچ  تعنص ،

.تسا یبرغ  گنهرف  ندمت و  رکف و  هب  ندش  هتسارآ  یمالسا و  نید  خیرات و  گنهرف و 

«. میوش یبرغ  ناـمیاپ  نییاـپ  اـت  نامرـس  يـالاب  زا  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  : » دـیوگ یم  دـنک ، یم  رکف  هنوـگ  نیا  هک  يدارفا  زا  یکی 
(1127)

یبرغ ندـمت  گنهرف و  زا  نتفرگرب  سابتقا و  اه و  ییاپورا  زا  دـیلقت  هب  ار  ناناملـسم  تنـس ، لـها  ناـگدزبرغ  زا  نیـسح » هط   » رتکد
(1128) .دنک یم  توعد 

.یجراخ لماوع  يرگید  یلخاد و  لماوع  یکی  درک : هصالخ  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ناناملسم  نیب  رد  ار  یگدزبرغ  لماوع  بابسا و 

یلخاد لماوع  فلا )

زرط هب  طوـبرم  هک  یلماـع  تسا ، هدـیقع  رکف و  رد  ياـطخ  یگنهرف و  يرکف و  فارحنا  برغ ، هـب  شیارگ  یگدزبرغ و  لـماوع  زا 
هجیتن هک  يرکف  تافارحنا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  دوجوم  ياـه  تیعقاو  زا  ناـسنا  طـلغ  تشادرب  رّکفت و 

: مینک یم  هراشا  تسا  یگدزبرغ  شا 

.برغ دزن  يدام  تفرشیپ  یناهج و  نوناق  هب  تبسن  ندش  هتفیرف   - 1

.یماظن يداصتقا و  تفرشیپ  هب  یقالخا  یگنهرف و  تفرشیپ  نداد  طابترا   - 2

اه و یبرغ  یگدنز  هک  نیا  هب  یشیدنا  هداس   - 3
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هدش روما  رگید  یماظن و  يراذگ و  نوناق  رد  نانآ  تفرشیپ  ببس  نید ، زا  ناشندوب  رود  نانآ و  تاداع  ندیـشوپ و  سابل و  راتفر و 
.تسا

هجیتن رد  هک  يرکف  دشاب ، هتشاد  تفرشیپ  يرشب  عماوج  تابلاطم  نامز و  هلفاق  هارمه  دناوت  یمن  مالسا  هک  نیا  هب  هابتـشا  داقتعا   - 4
.دیآ یم  دیدپ  مالسا  نیناوق  هب  تبسن  لهج 

ندمت رب  ییاه  يرترب  اه و  تفرشیپ  هچ  دوخ  خیرات  لوط  رد  هک  نیا  یمالسا و  تما  راختفارپ  خیرات  هب  لهج  ای  ندرک  شومارف   - 5
.تسا هتشاد  یبرغ 

یجراخ لماوع  ب )

یجراخ لماوع  ب )

: زا تسا  ترابع  برغ  گنهرف  هب  شیارگ  یگدزبرغ و  ندمآ  دیدپ  رد  یجراخ  لماوع  نیرت  مهم 

یبرغ رامعتسا   - 1

نیا رد  زین  ار  شـشوک  نیرتشیب  اذـل  درب ، یم  اه  تلم  ریاس  ناناملـسم و  یگدزبرغ  رد  ار  دوس  نیرتشیب  هک  اـجنآ  زا  یبرغ  رامعتـسا 
.تسا هتشاد  هنیمز 

هعماج تبیـصم  نیا  هک  يّدح  هب  تفای ، راشتنا  راکـشآ  یمـسر و  لکـش  هب  يدالیم  مهدزون  نرق  زا  مالـسا  ملاع  رد  یبرغ  رامعتـسا 
میقتسمریغ ای  میقتسم  روط  هب  رامعتسا  هب  تبـسن  هک  درب  مان  ار  یمالـسا  ياهروشک  زا  يروشک  ناوت  یمن  و  تفرگ ، ارف  ار  یمالـسا 

.دشاب هدشن  هتخابدوخ  عشاخ و  عضاخ و 

نیرفآرطخ نانآ  يارب  درک و  یم  يریگولج  ناشفادها  ندش  هدایپ  زا  هک  دـش  ور  هبور  گرزب  عنام  ود  اب  یمالـسا  دالب  رد  رامعتـسا 
يرگید .دوـب و  مدرم  ناـیم  رد  هک  ینید  بّصعت  نید و  هـب  باـستنا  تـهج  هـب  ناـنآ  تّزع  ساـسحا  مدرم و  يراد  نـید  یکی  دوـب ،

.اه نآ  زا  ناناملسم  يوریپ  نید و  ياملع  يرادیب 

نیدب .تسا  دوجوم  یساسا  رصنع  ود  نیا  هک  یمادام  ات  دسر  یمن  دوخ  يداصتقا  یسایس و  هطلـس  هب  زگره  هک  دیمهف  رامعتـسا  اذل 
هب ار  یمالـسا  تعامج  هدرک و  کشخ  ار  نانآ  یگنهرف  ياه  هشیر  ات  دـمآرب  مدرم  هدـیقع  ینید و  نامیا  فیعـضت  ددـصرد  تهج 
نآ گنهرف  برغ و  هنـشت  ار  ناـنآ  هجیتن  رد  دـنک و  لیدـبت  ینید  يـالاو  ياـه  شزرا  گـنهرف و  خـیرات و  زا  رود  بیرغ و  يدارفا 

.دیامن

ات دش  میهاوخن  زوریپ  ریازجلا  مدرم  رب  زگره  ام  : » دیوگ یم  ریازجلا  رامعتـسا  درگلاس  نیمکی  دوبدای  رد  ریازجلا  رد  يوسنارف  مکاح 
هدرک ادج  نانآ  زا  ار  یبرع  نآرق  هک  تسا  مزال  ام  رب  اذل  .دننک و  یم  تبحـص  یبرع  تغل  هب  دـنناوخ و  یم  نآرق  نانآ  هک  یمادام 

یبرع نابز  و 
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(1129 «.) میریگب نانآ  زا  زین  ار 

زا ار  ناوج  رـشق  صوصخلا  یلع  مدرم و  ات  دـندمآرب  ددـصرد  دـندرب  یپ  لماوع  نیا  هب  هک  یتقو  زا  نارگرامعتـسا  هک  هنوگ  نامه 
.دننک جراخ  هنحص  زا  ار  دنراد  ینید  ّبلصت  هداتسیا و  برغ  لباقم  رد  هک  ینید  ياملع 

اسیلک نیرشبم   - 2

ّطحنم گنهرف  تسناوت  زین  اه  نآ  یسرد  ياه  شور  رب  هرطیس  اه و  هاگـشناد  سرادم و  حاتتفا  اسیلک و  نیرـشبم  قیرط  زا  رامعتـسا 
ملع و .دـنک  هدزبرغ  ار  ناـنآ  بیرف  ماوع  يرهاـظ  نداد  ناـشن  اـب  هداد و  شرتـسگ  یمالـسا  هلمج  زا  فلتخم و  عـماوج  رد  ار  دوـخ 

قالخا دیاقع و  رد  کیکشت  يارب  يا  هلیسو  نیرّشبم  طسوت  هب  قرش  رد  دوب ، هافر  تعنص و  تفرـشیپ  هلیـسو  برغ  رد  هک  یکینکت 
.دیدرگ یمالسا 

هاگشناد هسردم و  گنهرف  زا  ینید  گنهرف  نید و  ییادج  داد ، ماجنا  قیرط  نیا  زا  رگرامعتـسا  برغ  هک  ار  يراک  نیرت  كانرطخ 
.دوب یملع  زکارم  و 

برغ و نیرّـشبم  ياه  تیلاعف  فعـض  تّوق و  بناوج  عیمج  زا  نآ  رد  دـش و  لیکـشت  هرهاق  رد  يا  هرگنک  يدـالیم  لاس 1908  رد 
نآ يور  رب  دنناوت  یم  نیرّشبم  هک  تسا  یّلحم  نیرتهب  سرادم  دیوگ ...« : یم  هرگنک  نآ  رد  نیرّشبم  زا  یکی  .دش  ثحب  تیحیسم 

«. دننک يراذگ  هیامرس  اجنآ  زا  ناناملسم  رب  هرطیس  ّطلست و  يارب  هدرک و  باسح  اه 

نیا نادرگاش  دادعت  قباس  رد  .تسا  نیرّـشبم  ضارغا  جیورت  يارب  لیاسو  نیرتهب  زا  سرادم  دیوگ ...« : یم  اجنآ  رد  رگید  يرّـشبم 
مامت اب  ار  تینارصن  تیبرت  نانیا  .تسا  هدیسر  ناملسم  يوجـشناد  هب 115  اهنآ  ددع  نآلا  یلو  دوب  رفن  لهچ  نارهت  رد  هسردـم  عون 

(1130 «.) دنریگ یمارف  ّتقد 

؛ دننک یم  وج  تسج و  یمالسا  ياه  هاگشناد  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  هدوهیب  ناناملسم ، دیوگ ...« : یم  هراب  نیا  رد  ناشیشک  زا  یکی 
تیبرت اریز 
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ندرب نیب  زا  اـه  نآ  فادـها  هک  یـسرادم  تسا ، هدرک  خوسر  يریـشبت  سرادـم  تکرب  هب  ناـنآ  سوفن  رد  متح  روـط  هب  تینارـصن 
(1131 «.) تسا نیملسم  دیاقع 

یمالسا سرادم  رد  یمیلعت  ياه  همانرب  يور  رب  ار  دوخ  تسد  نوچ  يرامعتسا  تسایس  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وتوناه » روسفورپ  »
دنرادن يا  هدیقع  چیه  هب  نامیا  هک  ار  برطضم  يدارفا  تسناوت  قیرط  نیا  زا  درک و  جراخ  سرادم  نآ  زا  ار  میرک  نآرق  تشاذگ ،

(1132 «.) دتسرفب نوریب  دنتسین ، لئاق  ار  یتمرح  تمارک و  نطو  نید و  يارب  و  دنسانش ، یمن  ار  یقح  چیه  و 

رکف توریب ، ییاکیرمآ  هاگشناد  و  فیزوج » ناس   » هاگشناد مان  هب  یمیلعت  هسـسؤم  ود  قیرط  زا  هک  مینک  یم  هدهاشم  هنومن  باب  زا 
.دوب دیدج  رکف  نیا  رـصانع  نیرت  مهم  زا  یتسیلانویـسان  یـسارکمد و  درک و  زاب  ندرا  نانبل و  هیروس و  هب  ار  دوخ  هار  دیدج  یبرغ 

(1133)

ناسانش قرش  تاغیلبت   - 3

نانآ یگنهرف  ياه  تیلاعف  نیقرشتسم و  دوجو  یمالسا ، عماوج  نایم  رد  یگدزبرغ  برغ و  هب  نیملسم  هجوت  بابـسا  زا  رگید  یکی 
تاغل و هب  هک  تسا ، ضحم  یملع  راک  هک  دوش  یم  اـعدا  رهاـظ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  قیمع  یـسانش ، قرـش  تقیقح  .تسا 

.دوش یمن  مالعا  زگره  هک  هتفهن  یفادها  نآ  تشپ  رد  هک  تسا  يا  هدرپ  اعدا  نیا  هکلب  دزادرپ ، یم  یقرش  موسر  بادآ و 

هدوب تکرح  رد  هشیمه  يرگرامعتـسا  ياپ  مه  یـسانش  قرـش  راک  هک  مینک  یم  هدهاشم  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دـهاش  لیلد و 
دیاب یعیبط  روط  هب  رگرامعتـسا  تلود  .تسا  هتفای  یم  همتاخ  زین  یـسانش  قرـش  هتفر ، یم  نیب  زا  يرگرامعتـسا  هاگ  ره  اذل  تسا و 
نیا رد  هک  دراد  جایتحا  یـصخش  هب  اذل  دنادب و  دـنک  رامعتـسا  دـهاوخ  یم  هک  ار  يروشک  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا 

رد دشاب و  صصختم  هنیمز 
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رگرامعتسا و صخـش  اتـسار  نیا  رد  دناوت  یم  قرـشتسم  زا  ریغ  یـسک  هچ  لاح  .تسا  هدرک  یگدنز  نآ  مدرم  اب  هدوب و  روشک  نآ 
.دنناد یم  یبوخ  هب  ار  يروشک  ره  توق  ای  فعض  طاقن  هک  دنتسه  نانآ  دهد ؟ يرای  ار  وا  تلود 

هتخورفدوخ ياه  تموکح   - 4

هب ار  دوخ  اهنت  هن  هک  تسا  هتشاد  راکورس  يا  هتخورفدوخ  ربکتسم و  ّدبتسم و  نامکاح  اب  رایسب ، ياه  تدم  لوط  رد  یمالـسا  تما 
نآ نورد ، زا  دنا و  هدرک  ناگناگیب  هتفیرف  هتفیش و  ار  نانآ  هدرک و  نارگید  هدرب  زین  ار  تلم  کی  هکلب  هدرب  نارگید  هطلـس  راب  ریز 
زا ار  ناـنآ  هدیـشخب و  تمارک  تیـصخش و  مدرم ، هب  مالـسا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنا  هدوـمن  هتخاـبدوخ  هدوـمن و  یهت  ار  تلم 

.تسا هدرک  یهن  نانآ  گنهرف  شریذپ  نانمشد و  ربارب  رد  قلطم  میلست  یگتخابدوخ و 

اهدناب بازحا و   - 5

هب ناشندرک  یبرغ  مالـسا و  زا  اه  نآ  فارحنا  تهج  هب  ناناملـسم  ّدض  رب  دایز  ياه  لاس  لوط  رد  هک  ییاه  هلیح  اهرکم و  نیرتدـب 
هارمه باّذج  ياهراعـش  اب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  ینطو و  یموق و  هدنبیرف  مسا  اب  هک  تسا  ییاهدـناب  بازحا و  عارتخا  دـنتفرگ ، راک 

دوخ ناوریپ  توعد  ناناوج و  ندرک  دساف  نآ  دندرک و  یم  لابند  ار  فده  کی  نیوانع ، فالتخا  اب  تقیقح  رد  هک  یبازحا  .تسا 
یقرـش ای  یبرغ  رامعتـسا  رود  هب  هک  یبازحا  .دوب  اه  نآ  رد  کیکـشت  نید و  ياـملع  هب  یمارتحا  یب  نید و  درط  نتخاـس و  دازآ  هب 

مالـسا و زا  دوخ  ناوریپ  یگتخابدوخ  رد  ییازـسب  مهـس  بازحا  نیا  .دـنا  هدوب  ناـنآ  عماـطم  فادـها و  تمدـخ  رد  هدرک و  فاوط 
هب زین  ار  مدرم  تسایـس ، ملاع  رد  دورو  اب  بازحا  نیا  هک  نآ  ًاصوصخ  .دنا  هتـشاد  برغ  ناماد  رد  نانآ  ندـش  راتفرگ  نآ و  دـیاقع 

.دنتخاس یم  دراو  دوخ  شیک  مارم و  يوس 

تسد هب  ملق  نارودزم   - 6

رد دوخ  ناـبز  ملق و  اـب  هتـشاذگ و  ار  رّکفتم  رکفنـشور و  مسا  دوخ  يور  رب  هک  دنتـسه  هدوب و  یـصاخشا  یمالـسا  ياـهروشک  رد 
زا ای  نانیا  .دنا  هتشاد  یمالسا  ياهروشک  رد  یگدزبرغ  رشن  رد  ییازـسب  مهـس  دنا و  هتفرگ  رارق  برغ  رامعتـسا  موش  عماطم  تمدخ 

تایصوصخ هلمج  زا  .دنا  صیرح  نآ  هب  هدش و  هتفیرف  یبرغ  ندمت  هب  هک  نیا  ای  دنا و  هدوب  اپورا  ياه  هاگـشناد  ناگدرک  لیـصحت 
نانآ .تساه  یبرغ  دـب  بوخ و  راتفر  تانکـس و  تاکرح و  مامت  برغ و  گنهرف  هب  تبـسن  هناروکروک  میلـست  يوریپ و  دارفا  نیا 

یم مدرم  دروخ  هب  ابیز  ياه  بلاق  رد  کلهم  یّمـس  دـننام  هب  هداد و  زورب  ار  دوخ  تبغر  لـیم و  نیا  دنتـسه  نخـس  ملق و  لـها  هک 
دنهد و
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.دننک یم  یهت  دوخ  یمالسا  ياهرواب  زا  هدزبرغ و  زین  ار  مدرم  هار  نیا  زا 

برغ تقیقح 

صاخ رّکفت  داجیا  هدش ، دارفا  زا  یخرب  هب  تبسن  یمالسا  هعماج  رد  یگدزبرغ  تلاح  روهظ  هب  ّرجنم  هک  بابسا  نیرت  مهم  هلمج  زا 
يارب وگلا  روـما  ماـمت  رد  دـناوت  یم  هدرک و  تفرـشیپ  اـه  هنیمز  ماـمت  رد  برغ  هک  هدـمآ  هدـیدپ  دارفا  نیا  دزن  هک  تسا  یگتخاـس 

هک مینک  نایب  میشاب و  هتـشاد  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  وا  گنهرف  ندمت و  برغ و  تقیقح  هب  يا  هراشا  دراد  اج  اذل  .دشاب و  نارگید 
زا حیحـص  تخانـش  اریز  تسا ؛ هدیـسر  دوخ  دـیدج  تیعـضو  هب  هنوگچ  هتـشاد و  یگنهرف  هچ  ریخا  يداصتقا  تضهن  زا  لبق  برغ 

.دشاب هتشاد  ریثأت  ناناملسم  دزن  يراذگ  شزرا  رد  دناوت  یم  اه  نآ  یعقاو  گنهرف  برغ و  تقیقح 

تیلهاج تملظ  زا  رتدب  ییاه  تملظ  اه و  یکیرات  رد  نانآ  هک  درب  یم  یپ  دشاب ، هتـشاد  برغ  هتـشذگ  خـیرات  هب  يرظن  هک  یـسک 
مدرم رب  يدالیم  مهدزناپ  نرق  ات  مجنپ  نرق  نیبام  یطسو ، نورق  رد  برغ  خیرات  هب  هعجارم  اب  .دندرب  یم  رـس  هب  مالـسا  زا  لبق  برع 

ياهروشک هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـندرب و  یم  رـسب  اه  تلاهج  تافارخ و  اب  هدوب و  مکاـح  تیودـب  عاـجترا و  زا  یتلاـح  راـید  نآ 
.تسا هتخاس  یم  ریحتم  ار  اه  لقع  هک  يّدح  هب  دنا  هدوب  گنهرف  شرتسگ  ندمت و  جوا  رد  هتشاد و  تفرشیپ  نامز  نآ  رد  یمالـسا 

.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياه  باتک  يال  هبال  رد  زین  یبرغ  نافصنم  هک  تسا  یبلطم  نیا 

اپورا مدرم  دزن  ییانعم  شزرا و  چـیه  هناخباتک  باتک و  هک  ینامز  رـصع و  نآ  رد  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  نوبول » واتـسوگ   » رتکد
دصناپ زا  شیب  اپورا  نیسیسق  دزن  اه و  هعموص  مامت  رد  تشادن و 
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« همکحلا تیب   » هناخباتک رد  .دنتـشاد  دوخ  رایتخا  رد  مزال  رادـقم  هب  ار  اه  هناخباتک  باتک و  یمالـسا  ياه  تلود  دوبن ، ینید  باتک 
ات داتفه  هناـیلاس  ایناپـسا  رد  .تشاد و  دوجو  باـتک  نویلیم  هس  ماـش  رد  سلبارط »  » هناـخباتک رد  .دوب و  باـتک  نویلیم  راـهچ  دادـغب 

(1134 «.) دش یم  پاچ  باتک  رازه  داتشه 

هب متحایـس  ریـس و  لالخ  رد  : » دـیوگ یم  هکنوه » دـیرگیز   » تّحـص تفاظن و  هیحان  زا  اـّما  .تسا و  یملع  یگنهرف و  تهج  زا  نیا 
بجاو لـسغ  وا  رب  هک  یناملـسم  ره  هک  یتـقو  نآ  رد  .درک  یم  تسار  مندـب  رب  ار  وم  هک  مدروخرب  يروما  هب  ییاـپورا  ياـهروشک 
تفاظن ار  ناشدوخ  نانآ  دیا ! هدرکن  هدـهاشم  رت  فیثک  اپورا  مدرم  دـننامه  امـش  یلو  دریگ ، یم  وضو  راب  جـنپ  زور  هنابـش  هدـش و 

ره دـنیوش و  یمن  زگره  ار  دوخ  ياه  سابل  .دـنیامن و  یمن  تفاظن  درـس  بآ  اب  ار  دوخ  راب  ود  ای  کی  زج  هب  لاس  رد  دـننک و  یمن 
(1135 «.) دنزادنا یم  رود  هب  ار  نآ  دش  هدیسوپ  هراپ و  هک  هاگ 

دیاقع نیا  هک  یسک  ره  دوب و  نابیرگ  هب  تسد  دوب  هدش  جیورت  اسیلک  هیحان  زا  هک  يرایسب  یفارخ  دیاقع  اب  یطسو  نورق  رد  برغ 
زا اهنت  دـیاقع ، شیتفت  همکحم  مکح  هب  نورق  نیا  رد  .دـش  یم  التبم  لتق  هب  رخآ  رد  اهرازآ و  هجنکـش و  عاونا  هب  تفریذـپ  یمن  ار 

(1136) .دندش هدنازوس  شتآ  رد  هدنز  هدنز  رفن  هاجنپ  دصیس و  نارکفنشور ، نادنمشناد و 

ینانوی ندمت  تهج  هب  دیشک  لوط  نرق  هد  زا  شیب  هک  وا  تلاهج  رد  نتفر  ورف  زا  دعب  برغ  يرادیب  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  بلطم 
ناناملسم اب  نانآ  طابترا  تهج  هب  هکلب  دننک -  یم  روصت  یخرب  هک  هنوگ  نآ  دوبن -  ندمت  نآ  هب  اه  یبرغ  عوجر  و 
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.تسا هدوب  یمالسا  گنهرف  ندمت و  زا  ندش  دنم  هرهب  و 

زا تسا  عیاش  هدـش و  هتفگ  هچنآ  سکع  رب  اپورا  تضهن  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  يوسنارف  فوسلیف  هدنـسیون و  يدوراـگ » هژور  »
تکرب هب  مه  نآ  ایناپـسا ، هب  ینعی  ددرگ ؛ یمزاب  نآ  زا  لبق  نرق  هس  هب  نآ  عورـش  هکلب  تسا ، هدـشن  عورـش  ایلاتیا  رد  مهدزناش  نرق 

رجنم هک  یتافیلأت  هلطیلط ، فقسا  نومیر »  » ییامنهار اب  یبرع  تافیلأت  تکرب  هب  زین  هبطرق و  رد  یمالسا  هعماج  ریثأت  مالسا و  راشتنا 
روط هب  تسا ؟ مادـک  یـساسا  لکـش  هب  هدـش  همجرت  هدـش و  لقن  تاـفیلأت  نیا  اـّما  .دـش  برغ  يارب  گرزب  یلوا و  تضهن  ماـیق  هب 
مامت برغ  رد  یبرع  بط  تافیلأت  اه و  باتک  رـشن  دّدـجم و  پاچ  مهدزناش  نرق  ات  .تسا و  راک  ساسا  یملع  تاـفیلأت  نیا  یعیبط 

.تسا هدنام  یقاب  سیراپ  بط  هدکـشناد  رد  نونکات  ریخا  رفن  ود  نیا  لاثمت  یتح  و  انیـس .» نبا   » و يزار »  » ياه باتک  نوچمه  .دش 
نآ همجرت  لقن و  هک  تسا  یمهم  عیـسو و  تامولعم  اه ، نادـیم  تالجم و  مظعم  رد  ایمیک و  و  تاـیکلف ، تایـضایر ، بط ، ملع  رد 

لباق .تسا و  هدـمآ  تسد  هب  هک  تسا  یمالـسا  مولع  گنهرف و  زا  یئزج  اـهنت  یملع  یگنهرف و  ثاریم  نیا  یلو  .تسا  هدـش  ماـمت 
.ددرگ یمزاب  یهاگشیامزآ  مولع  رد  نانآ  تیعقوم  برع و  ریثأت  هب  تایعیبط  یعیبط و  مولع  زا  یهاگشیامزآ  شور  هک  تسا  دیکأت 

ياه لصف  تقیقح  رد  هک  تسا  نوکاب » هیژور   » مان هب  یصخش  دوش  یم  هتخانش  یهاگشیامزآ  شور  ردپ  هب  اپورا  رد  هک  یـصخش 
نّکمتم ام  برع  تکرب  هب  : » دیوگ یم  يراد  تناما  قدص و  اب  وا  .تسا  هدرک  همجرت  ار  مثیه  نبا  تایرصبلا » ملع   » باتک زا  یلماک 

ملع زا 
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(1137 «.) میزاس رشتنم  هدیمهف و  ار  نآ  میتسناوت  ام  هک  دوب  نانآ  تکرب  هب  میدش و 

جالع هار 

هار هک  مینک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  لاـح  میدرک  یـسررب  ار  یگدزبرغ  دـسافم  میتفاـی و  یهاـگآ  برغ  تقیقح  زا  هـک  نآ  زا  دـعب 
؟ درک دیاب  هچ  هنیمز  نیا  رد  و  تسیچ ؟ هداتفا  ناناوج -  صوصخلا  یلع  یمالسا -  تما  ناج  هب  هروخ  دننام  هک  ضرم  نیا  جالع 

: مییوگ یم  لامجا  روط  هب 

يرکف هسردم  کی  ناونع  هب  یمالسا  حیحص  يدابم  خسار و  هدیقع  هب  اه  ناوج  صوصخلا  یلع  یمالسا و  تما  ندرک  حّلـسم   - 1
ترخآ ایند و  رد  یناسنا  لامک  هب  ار  ام  هک  تسا  یمئاد  روتـسد  ردـصم  ود  نیا  هک  نیا  ناونع  هب  تنـس  نآرق و  اـب  ناـنآ  طاـبترا  و 

.دنک یم  توعد 

.یلخاد ياوق  رب  ندرک  هیکت  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  هب  مدرم  توعد  نداد و  سفن  هب  دامتعا   - 2

زا دیلقت  رب  رارصا  هک  یناسک  رتشیب  اریز  نآ ؛ لباقم  رد  یگتخابدوخ  یگدزبرغ و  دسافم  برغ و  تقیقح  زا  مدرم  نتخاس  انشآ   - 3
.دنرادن برغ  زا  یقیمع  كرد  دنراد  برغ 

.یناسنا یمالسا و  يدابم  تایونعم و  هب  تبسن  نانآ  لیصا  تیبرت  ناناوجون و  ناکدوک و  هب  ناوارف  مامتها   - 4

هّوشم ناناوج  صوصخلا  یلع  مدرم  نهذ  رد  ار  مالـسا  هرهچ  هک  یتاهبـش  ّدر  رد  یناسر  عـالطا  فلتخم  لـیاسو  يریگراـک  هب   - 5
.تسا هداد  هولج 

، هدرک هدافتسا  هار  نیا  زا  زین  ام  هدز ، ناناملسم  مالـسا و  هب  یگنهرف  نوخیبش  برغ  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ندرک ؛ لثم  هب  هلباقم   - 6
.میزاس المرب  یمالسا  هعماج  رد  ناکمالا  یتح  ار  نانآ  تافارحنا 

برغ هدنیآ 

یکیدزن زا  برغ  نارّکفتم  نادنمـشناد و  هک  دـننادب  دـیاب  دـنا  هدروخ  ار  نآ  ّطحنم  گنهرف  بیرف  هدـش و  برغ  هتفیرف  هک  یناسک 
رد دنا ، هداد  ربخ  نآ  یشاپورف  مه  زا  برغ و  گنهرف  نتفای  نایاپ 
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ملاـع رـساترس  رد  هتفاـیزاب و  ار  دوـخ  یلبق  تیعقوـم  هک  تسا  مالـسا  نیا  و  دـنامب ، یقاـب  دوـخ  يرگیداـم  داـحلا و  رب  هک  یتروـص 
.تسا ناهج  هرادا  يارب  حلصا  هنومن و  ماظن  اهنت  یمالسا  ماظن  اریز  تفای ؛ دهاوخ  شرتسگ 

یم هراب  نیا  رد  هدروآ ، مالسا  يدالیم  لاس 1992  رد  هک  اکیرمآ  يانوزیرآ  هاگشناد  رد  خیرات  داتسا  نیادریب » سیند  لکیام  رتکد  »
ندمت ای  یمالـسا  تیندـم  هک  تسا  دوز  دـسرب و  تسب  نب  هب  هک  تسا  دوز  منیب -  یم  نم  هک  هچنآ  قبط  یبرغ -  تیندـم  : » دـیوگ

(1138 «.) ...ددرگ نآ  نیزگیاج  یمالسا 

نیا دروآ و  دـنهاوخ  يور  دـمحم  نید  هب  هدـنیآ  رد  اپورا  مدرم  هک  منک  یم  مالعا  نم  : » دـیوگ یم  وش » دراـنرب   » روهـشم هدنـسیون 
(1139 «.) تسا هدش  عورش  اپورا  رد  زورما  زا  شریذپ 

(1140 «.) تسا حیحص  ندمت  زا  ّولمم  مالسا  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  نیقی  اپورا  هک  درذگ  یمن  لاس  دص  : » دیوگ یم  زین  وا 

هدنیآ رد  تسا و  هلماح  مالـسا  هب  اپورا  متح  روط  هب  : » درک مالعا  یـسرون  دیعـس  نامزلا  عیدـب  خیـش  يدالیم  لاس 1908  دودح  رد 
(1141 «.) دییاز دهاوخ  يزور 

، نآ رد  هک  دوش  تمعن  زا  رپ  تشهب  هب  لیدبت  ام  ینیمز  هراتس  هک  تسا  دوز  مالـسا  هطـساو  هب  دیوگ ...« : یم  يروم »  » یبرغ رّکفتم 
هب دـنهاوخ  یم  يدام  یحور و  لامک  زا  هچ  ره  نآ  هیاس  رد  مدرم  هک  یتداعـس  .ددرگ  رّـسیم  ادـخ  قلخ  مامت  يارب  یقیقح  تداعس 

(1142 «.) دیسر دنهاوخ  نآ 

زا ام  رگا  اذـل  دـنک و  یم  يربهر  گرم  يوس  هب  ار  اـم  هک  تسا  برغ  یلـصا  مهتم  : » دـیوگ یم  يدوراـگ » هژور   » يوسنارف رّکفتم 
(1143 «.) میا هدرک  تکرح  گرم  فرط  هب  تعرس  اب  ام  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  مینک  دیلقت  برغ 

" ملسو هلا  هیلع و  یلص  " ربمایپ نارسمه  دّدعت  مالسا و 

هراشا

نآ هدرک و  يراشفاپ  رایسب  نآ  رب  نافلاخم  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
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ار يددعتم  نارسمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  هک  تسا  نیا  دنا ، هتـسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یگدنز  رد  یفعـض  هطقن  ار 
رامعتـسا نز و  ردپ  لام  هب  ندیـسر  ینار و  توهـش  زا  یـشان  ًالومعم  هک  ام -  نامز  رد  تاجوز  دّدعت  اب  ار  نآ  هاگ  و  درک ؟ باختنا 

نیا رد  ام  .دـنهد  یم  ترـضح  نآ  هب  ییاوران  ياه  تبـسن  تهج  نیدـب  و  دـننک ، یم  هسیاقم  تسا -  یـصخش  ياهراک  يارب  نانز 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  ثحب 

ربمایپ نارسمه  دّدعت  للع 

ربمایپ نارسمه  دّدعت  للع 

: تسا هتشاد  ینوگانوگ  لماوع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  رسمه  باختنا  دّدعت 

نارسمه باختنا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يراوگرزب   - 1

زا يرب  هرهب  نانز و  رامعتسا  ای  لام و  هب  ندیـسر  ای  یـصخش  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زگره ناـمز  نآ  رد  تسا  حرطم  نوـنکا  هک  هاگدـید  نیا  ًاـساسا  .تسا  هدرکن  جاودزا  يزرواـشک  اـی  يراـجت و  ياـهراک  رد  ناـنآ 

.دشن عقاو  ضارتعا  دروم  نافلاخم  هیحان  زا  دوخ  راک  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زگره  اذل  .تسا و  هدوبن  حرطم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  تلصو  هب  مدرم  قایتشا   - 2

هتفای تسد  یلاع  رایـسب  تلزنم  ماقم و  هب  دوب و  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  ادخ و  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  اجنآ  زا 
 - ببس هار  زا  هچرگ  یحو -  نادناخ  هب  هدرک و  زیزع  ار  دوخ  ترضح ، هب  باستنا  تلصو و  اب  دنتـشاد  قایتشا  مدرم  مومع  اذل  دوب 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ياه  جاودزا  دروم  رد  .دنداد  یم  ناشن  تبغر  لیم و  نآ  هب  زین  نانز  یتح  هک  دوب  یبلطم  نیا  .دـنزاس و  طبترم 

.درب مان  لیبق  نیا  زا  ار  يدراوم  ناوت  یم  هلآو 

رسمه دّدعت  یگدنز و  تالکشم   - 3

عیسو تاناکما  ياراد  هتفرشیپ و  يرهش  یگدنز  ام  یگدنز  رد  .میـشاب  هتـشاد  يا  هسیاقم  هتـشذگ  نارود  نارود و  نیا  نیب  دراد  اج 
ار دوخ  ياهراک  زا  يرایـسب  دنناوت  یم  يرگید  دوجو  نودـب  درم  نز و  زا  کی  ره  يا  هعماج  نینچ  رد  تفگ  ناوت  یم  اذـل  تسا و 

دایز توهش  رب  لیلد  رهاظ  رد  تاجوز  دّدعت  اذل  تسا و  یناوهـش  ياوق  ياضرا  ندش و  راددنزرف  يارب  طقف  جاودزا  و  دنهد ، ماجنا 
.تسا لادتعا  ّدح  زا  جورخ  و 

هداوناخ یگدنز  دوبهب  رد  تسناوت  یم  ًابلاغ  رسمه  دّدعت  اذل  .دوب  تخس  رایسب  یگدنز  عضو  مالـسا  روهظ  تیلهاج و  رـصع  رد  اّما 
.دشاب هتشاد  ییازسب  ریثأت 

تاناکما دوبن  فیعض و  داصتقا   - 4

، تاناکما دوبمک  تلع  هب  دراوم  یخرب  رد  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنک  یم  یهن  دنزرف  نتشک  زا  ار  رـصع  نآ  مدرم  هیآ  دنچ  رد  نآرق 
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.دندرک یم  روگ  هب  هدنز  ای  دندرب و  یم  خلسم  هب  ار  نارسپ  نارتخد و 

ار دوخ  نادـنزرف  رقف  رطاخ  هب  و  ( » 1144 (؛  ْمُهایِإَو ْمُُکقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  الَو  دـیامرف { : یم  يا  هیآ  رد  دـنوادخ 
« .میهد یم  يزور  ار  نانآ  امش و  ام  دیشکن ،

(1145 (؛} ًارِیبَـک ًأْـطِخ  َناـک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاـیِإَو  ْمُُهقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقـالْمِإ  َهیْـشَخ  ْمُکَدـالْوَأ  اُوُلتْقَت  ـالَو  تسا { : هدـمآ  نینچ  رگید  هیآ  رد 
« .تسا یگرزب  ياطخ  اه  نآ  نتشک  ًامّلسم  .میهد  یم  يزور  ار  امش  نانآ و  ام  دیشکن ، رقف  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  »

.دمآ یم  باسح  هب  ریقف  راب و  لایع  هداوناخ  ماظن  هب  یکمک  دّدعتم ، نارتخد  نداد  رارق  لفکت  تحت  رسمه و  دّدعت  هک  تساجنیا  زا 

رشعم متنا  ...ًادّمحم و  ثعب  هَّللا  ّنا  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  تیلهاج  رصع  هعماج  يداصتقا  تیعـضو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هراجح نیب  نوخینم  راد ، ّرش  نید و  ّرش  یلع  برعلا 
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هب ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  یلاـح  رد  دـنوادخ  اـنامه  ( » 1146 (؛» ...بِشَجلا نولکأـت  رِدَـکلا و  نوبرـشت  ٍّمص ، تاـیح  نـشخ و 
لحر رک  ياهرام  تخس و  ياه  گنس  نیب  رد  دیدوب ، نیمزرس  نیرتدب  رد  نید و  نیرتدب  رب  برع  هورگ  امـش  هک  دیزگرب  يربمایپ 

«. ...دیدروخ یم  نشخ  ياهاذغ  دیدیشون و  یم  ار  هایس  راد  نجل  ياه  بآ  .دیدوشگ  یم  تماقا 

لطاب ياه  تنس  اب  هزرابم   - 5

اجنآ زا  .دوب  مدرم  نیب  رد  طلغ  ياه  تنـس  اب  یلمع  هزرابم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياه  جاودزا  تاـهج  لـماوع و  زا  رگید  یکی 
دوب جایتحا  دراوم  یخرب  رد  اذل  دش  یمن  هتشادرب  راتفگ  اب  اهنت  هدومن ، جاور  هدرک و  خوسر  مدرم  نیب  رد  هک  یلمع  ياه  تنـس  هک 

نب دـیز  رـسمه  بنیز  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  عوضوم  هب  ناوت  یم  هنومن  باـب  زا  هک  .دوش  تفلاـخم  نآ  اـب  ًـالمع  هک 
.درک هراشا  هثراح 

اَم َکِسْفَن  ِیف  یِفُْختَو  َهَّللا  ِقَّتاَو  َکَجْوَز  َکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِهیَلَع  َتْمَْعنَأَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
تمعن وا  هب  دـنوادخ  هک  سک  نآ  هب  هک  ار  یناـمز  رواـیب ] رطاـخ  هب  ( »] 1147 (؛} ...ُهاشْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَو  َساّنلا  یَـشْخَتَو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا 
هتـسویپ و   ] .زیهرپب ادخ  زا  راد و  هاگن  ار  ترـسمه  یتفگ : یم  دیز ] تا  هدناوخ  دـنزرف  هب   ] يدوب هداد  تمعن  وا  هب  زین  وت  دوب و  هداد 

رد يدیـسرت  یم  مدرم  زا  و  دنک ، یم  راکـشآ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتشاد  یم  ناهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  يدرک و  یم  رارکت  ار  رما  نیا 
«. ...یسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  هک  یلاح 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمـصع  تسادـق و  اب  زگره  هک  دـنا  هدرک  لقن  ار  یلوزن  نأـش  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هچرگ  تنـس  لـها 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  رظن  يأر و  اب  قباطم  یلو  درادن ، يراگزاس 
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رـسپ نارـسمه  اب  جاودزا  ناـمز  نآ  رد  بارعا  اریز  تسا ؛ هدوب  تیلهاـج  رد  فورعم  تداـع  کـی  وحم  تهج  هب  نآ  روتـسد  هیآ و 
هب جایتحا  لطاب  یلهاج و  تنس  نیا  اب  هلباقم  .دنتسناد  یمن  زیاج  یقیقح  نادنزرف  رـسمه  اب  جاودزا  دننامه  قالط ، زا  دعب  ار  هدناوخ 

دنوادخ .تفرگ  هدهع  رب  ربمایپ  صخش  ار  راک  نیا  اذل  دنکـشب ، ار  تنـس  نیا  دناوتب  ات  دوب  ینید  ربهر  فرط  زا  عطاق  درکلمع  کی 
هب وت  و  داد ، دهاوخ  قالط  ار  شرـسمه  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  شا  هدناوخ  رـسپ  هثراح  نب  دـیز  هک  داتـسرف  یحو  شلوسر  هب 

.ینک جاودزا  وا  اب  دیاب  تیلهاج  تداع  نتسکش  تهج 

ار وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ادتبا  .دهد  قالط  ار  شرسمه  ات  تساوخ  وا  .تفرگرد  يا  هرجاشم  شرسمه  دیز و  نیب  یتدم  زا  دعب 
؛  ِهیِْدبُم ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْختَو  دومرف { : ترضح  هب  دنوادخ  هاگ  نآ  َکَجْوَز .  َکیَلَع  ْکِْسمَأ  دومرف { : وا  هب  درک و  تحیـصن 

قالط ار  شرـسمه  يدوز  هب  دیز  هک  نیا  تسا و  عوقو  فرـش  رد  هک  هدـش  ریبدـت  يرما  هیـضق  نیا  تشپ  رد  هک  یناد  یم  وت  ینعی 
دنوادـخ هک  یلاح  رد  َساـّنلا  یَـشْخَتَو  نک {  تشنزرـس  هـک  یــسرت  یم  مدرم  زا  وـت  .ینک  یم  جاودزا  وا  اـب  وـت  داد و  دـهاوخ 

(1148 {.) ...ُهاشْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَو  تسا { : ندیسرت  هب  رتراوازس 

لیابق دنویپ  يارب  یهار  جاودزا ،  - 6

زا يدرف  اب  هلیبق  کی  زا  رفن  کی  دـنویپ  تروص  رد  دوب و  لیابق  هب  باستنا  تیلهاـج ، رـصع  رد  یگدـنز  مهم  رایـسب  بادآ  زا  یکی 
هلیبق ود  نیب  یلمع  ناـمیپ  تسناوت  یم  يا  هلیبق  سیئر  رتخد  اـب  جاودزا  .دـش  یم  رارقرب  هلیبق  ود  نآ  نیب  يدـیدج  هطبار  رگید  هلیبق 

ود نیب  تسناوت  یم  لقاال  ای  دشاب 
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رـس هب  تینما  حلـص و  رد  قیرط  نیا  هب  دنتفیب  رگیدکی  ناج  هب  دوب  نکمم  هظحل  ره  هک  يا  هفیاط  دنک و  رارقرب  یتسود  دـنویپ  هلیبق 
.دنرب

.دوش یم  نشور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  جاودزا  زا  یخرب  هتکن  تیلهاج ، رصع  رد  تاجوز  دّدعت  رد  تمکح  نیا  اب 

نادـنواشیوخ زا  ار  هلیبق  نآ  ناناملـسم ، ات  دـش  ثعاـب  قلطـصم  ینب  هلیبق  سیئر  رتخد  هیریوج  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا 
رتخد اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  جاودزا  یلاحشوخ  زا  اذل  دنزاس و  دازآ  ار  نانآ  ناریسا  یمامت  دننادب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دندیورگ یم  مالسا  هب  هلیبق  دارفا  یمامت  هلیبق ، سیئر 

زا يا  هدـع  اب  هارمه  قلطـصم -  ینب  هلیبق  سیئر  ثراـح -  رتخد  هیریوج  قلطـصم ، ینب  هوزغ  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هصق  لیـصفت 
تخادرپ رد  ات  تسب  تباتک  دـقع  دوخ  يالوم  اب  وا  .دـش  سیق  نب  تباث  مهـس  میاـنغ  میـسقت  رد  هیریوج  .دـش  ریـسا  نادرم  ناـنز و 

.دوش دازآ  لوپ  زا  ینیعم  رادقم 

اهالب و متسه  قلطصم  ینب  هلیبق  سیئر  رتخد  هیریوج  نم  : » درک ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  لوپ  هیهت  يارب  هیریوج 
زا ار  دوـخ  رـس  تفگ و  ار  نیا  ما .» هتـشون  دوـخ  يدازآ  يارب  هبتاـکم  دـقع  نم  .تسین  یفخم  امـش  رب  هدیـسر  نم  رب  هـک  یبیاـصم 

«. دینک يرای  لوپ  هیهت  يارب  ارم  : » درک ضرع  نیزح  يادص  اب  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  تخادنا و  نییاپ  تلاجخ 

رادقم نآ  يرضاح  ایآ  : » داد همادا  نینچ  ترضح  سپـس  لوپ ؟» هیهت  يارب  کمک  هیهت  زا  رتهب  ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ هیریوج  مروآرد »؟ دوخ  جاودزا  هب  ار  وت  مزادرپب و  يا  هدرک  هبتاکم  دوخ  بابرا  اب  هک  ار  یلوپ 
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.درک نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .مرضاح و  يرآ ،

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ناشیوخ  ام  و  دش ، هلیبق  نیا  داماد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ : دیسر ، ناناملسم  هب  ربخ  یتقو 
دندرک دازآ  دوب  نانآ  دزن  قلطصملا  ینب  هلیبق  زا  ریـسا  هچ  ره  ًاروف  اذل  .تسا  يدب  راک  بجع  میا !؟ هتفرگ  دوخ  شیپ  رد  تراسا  هب 

(1149) .دش دازآ  ریسا  دص  دودح  بیترت  نیا  هب  و 

(1150) .دندومن رایتخا  ار  مالسا  یگمه  قلطصملا ، ینب  هلیبق  نیب  رد  ربخ  نیا  راشتنا  زا  دعب 

رد ار  رثا  هدیاف و  نیا  هیفـص  اب  جاودزا  زین  .تسا و  هدوب  میمت  ینب  هلیبق  اب  ترـضح  دنویپ  تهج  هب  هشیاع  اب  جاودزا  هک  هنوگ  نامه 
.تشادرب

رهوش نتشادن  ندوب  بیع   - 7

دشاب هدرک  جاودزا  مه  راب  کی  هچرگ  وا  ندربرس  هب  هویب  نز و  يارب  رـسمه  نتـشادن  نامز ، نآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیرات  زا 
ناردپ هدـهع  رب  راک  نیا  و  دـندوب ، يرگید  رهوش  رکف  هب  وا  زا  نتفرگ  قالط  ای  رهوش  توف  زا  دـعب  اذـل  و  دـش ، یم  بوسحم  بیع 

.دوب

نادـهاجم زا  یمهـس  هفادـح  نب  سینخ  رـسمه  هک  یلاح  رد  درک ، ترجه  هنیدـم  زا  هک  دوب  ینانز  زا  باّطخ  نب  رمع  رتخد  هصفح 
كانبـضغ رمع  اذل  درکن و  لوبق  وا  یلو  دریذپب ، يرـسمه  هب  ار  وا  ات  درک  داهنـشیپ  رکبوبا  هب  رمع  شرهوش ، تافو  زا  دعب  .دوب  ردب 

.دوشگ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  تیاکـش  نابز  رمع  .درکن  لوبق  زین  وا  داد ، نامثع  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  نآ  زا  دعب  ...و  دش 
شردـپ زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  ...دـنک .» یم  جاودزا  تسا  ناـمثع  زا  رتهب  هک  یـسک  اـب  هصفح  : » دومرف ترـضح 

جاودزا وا  اب  هدرک و  يراگتساوخ 
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(1151) .داد خر  ترجه  موس  لاس  رد  جاودزا  نیا  .دومن 

هیحور دیدجت   - 8

هک .دوـمن  یم  يراگتـساوخ  هب  توـعد  مالـسا  هب  وا  ناـمیا  تیبـثت  هیحور و  دـیدجت  يارب  ینز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یهاـگ 
.تسا لیبق  نیا  زا  هبیبح  ّما  اب  جاودزا 

هکم رد  ود  ره  .دوب  شحج  نب  هَّللادـیبع  رـسمه  وا  .دوب  نایفـسوبا  رتخد  هبیبـح  ّما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارـسمه  زا  یکی 
ياراد اجنآ  رد  .دـندومن  ترجه  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  اـب  ناـنآ  رازآ  تیذا و  ناکرـشم و  راـشف  رثا  رد  دـندش و  ناملـسم 

دیزگرب و ار  تیحیـسم  هَّللادیبع  وا  رـسمه  هشبح  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  دـنزرف  نیمه  زا  وا  هینک  اذـل  و  دـندش ، هبیبح  مان  هب  يدـنزرف 
.تفر ایند  زا  اج  نامه  دش و  ینارصن 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـش  فیعـض  هثداـح ، ود  نیا  رثا  رد  يو  هیحور  دـنام و  یقاـب  بیرغ  يروشک  رد  رـسمه  نودـب  هبیبح  ّما 
وا زا  تشون و  یـشاجن  هب  يا  همان  ور  نیا  زا  .دنک  تیوقت  ار  وا  هیحور  يا  هنوگ  هب  ات  دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  ار  وا  دـید  تحلـصم 

ماـمت هک  دـش  لاحـشوخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ناـنچ  هبیبـح  ّما  .درک  نینچ  وا  .دـنک و  يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  هبیبـح  ّما  اـت  تساوخ 
.دیشخب دوب ، هداد  يو  هب  ار  شخب  تّرسم  ربخ  نیا  هک  یمالغ  هب  ار  دوخ  ياهوگنلا 

يراگتـساوخ وا  زا  ساّـسح  طیارـش  نآ  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  دوب ، هدـیدن  ار  وا  هک  درک  جاودزا  ینز  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دومن

.مینک یم  هراشا  نآ  هب  ًادعب  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  زین  هیفص  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يراگتساوخ  دروم 

موق ناگداز  گرزب  میرکت   - 9

یم داهنـشیپ  ار  ناـنآ  اـب  جاودزا  حرط  يا ، هلیبـق  موق و  ناـگداز  گرزب  زا  یخرب  میرکت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یهاـگ 
ریثأت رما  نیا  و  درک ،
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.تشاد نامز  رصع و  نآ  رد  ییازسب 

لالب .دمآرد  ناناملسم  تراسا  هب  ربیخ  هوزغ  رد  هک  تسا ، بطخا  نب  یح  رتخد  هیفص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  زا  یکی 
مشچ ماگنه  نیا  رد  ...دروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  ار  نانآ  تفرگ و  تراسا  هب  ار  شیومع  رتخد  هیفـص و  ربیخ ، حتف  زا  سپ 

هام هک  مدید  باوخ  رد  یبش  درک : ضرع  هیفص  تسا »؟ هدش  دوبک  تتروص  ارچ  : » دیسرپ داتفا و  هیفـص  دوبک  تروص  هب  ترـضح 
یمکحم یلیـس  وا  مدرک ، نایب  قیقح -  یبا  نب  هنانک  مرهوش -  يارب  ار  دوخ  باوخ  هک  ناهاگحبـص  .تسا  هدش  عقاو  نم  ناماد  رد 

»؟ ینارورپ یم  لد  رد  ار  دّمحم  يوزرآ  هک  نیا  لثم  تفگ : دز و  متروص  هب 

منیزگ یمرب  دوخ  يرسمه  هب  ار  وت  ینک  لوبق  ار  مالسا  رگا  : » دومرف دوب ، هدروخ  وا  هک  يا  هبرض  ساپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
توعد مالـسا  هب  ارم  هک  نیا  زا  لبق  داد : باوج  هیفـص  .يدرگرب » تا  هلیبق  هب  ات  منک  یم  دازآ  ار  وت  یـشاب  یقاـب  تیدوهی  رب  رگا  و 

(1152 «.) تسا رتدنمشزرا  میارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ندنام  ما و  هدروآ  نامیا  ینک 

، تشاد هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  جاودزا  هک  یمومع  تارمث  یمامت  رب  هوالع  هیفـص  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  ّتلع 
هیفـص .دوب  نآ  رد  زین  يرگید  هتکن  ...و  مالـسا  شریذپ  هب  نایدوهی  بیغرت  قیوشت و  ناناملـسم ، نایدوهی و  نیب  یتسود  داجیا  ریظن 

یعامتجا تیصخش  دیاب  هکلب  دوش ، دراو  یـسک  ره  هناخ  اج و  ره  رد  و  دور ، تراسا  هب  نانز  هارمه  دیابن  وا  .دوب  هلیبق  سیئر  رتخد 
رس رد  ار  مالسا  قشع  هک  دوش  یم  نشور  شیایؤر  زا  هک  هیفص  نوچمه  ییوناب  .دوش  ظفح  وا 
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نانآ ياه  هتـشک  راـنک  زا  روبع  اـب  یتح  و  ( 1153) هدـش ناملـسم  شماوقا -  ردـپ و  ياه  هتـشک  رانک  رد  ربیخ -  نامه  رد  هتـشاد و 
رد ندـنام  نیب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  و  ( 1154 ،) تسا هتخادـنین  هار  هب  ناغف  دایرف و  یلو  هدـش  نیگمغ  شبلق  هچرگا 

رـسمه هک  تسا  راوازـس  ینز  نینچ  نیا  دـنک ، یم  باـختنا  ار  یمود  دـنک ، یم  ریخم  ندـش  ربماـیپ  رـسمه  ندروآ و  مالـسا  ربیخ و 
.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هشیاع اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  جاودزا 

تشاد و نس  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  .دوب  هشیاع  نآ  درک و  جاودزا  رتخد  کی  اب  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ هک  هدرک  لـقن  هورع  زا  شدنـس  هب  حاـکنلا »  » باـتک رد  يراـخب  .دوـب  هلاـس  شـش  ًادودـح  هشیاـع  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

زین لاس  هن  دومن و  هعقاوم  یگلاس  هن  نس  رد  وا  اب  و  درک ، جاودزا  دوب ، یگلاس  شش  ّنس  رد  هک  هشیاع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  »
(1155 «.) دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن 

«. ...دومن جاودزا  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدوب ، هلاس  شش  هک  یلاح  رد  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  وا 
(1156)

: مییوگ یم  نآ  هیجوت  رد  اذل  تسا ، هدش  عقاو  دارفا  زا  یخرب  ضارتعا  أشنم  عوضوم  نیا 

.تسا هدوب  لوادتم  يرما  نامز  رصع و  نآ  رد  مک ، نینس  رد  نداد  رهوش  هک  دوش  یم  هدافتسا  خیرات  زا  ًالوا :

.دنتشاد ار  جاودزا  تیلباق  یگلاس  هن  نس  رد  نانز  اذل  دنتشاد و  عیرس  دشر  ریسمرگ  طیحم  نآ  رد  نادرم  نانز و  ًایناث :

.تسا هدوب  هشیاع -  ردپ  رکبوبا -  تساوخرد  داهنشیپ و  هب  هشیاع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  جاودزا  اه  لقن  زا  یخرب  قباطم  ًاثلاث :

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  یگژیو  زا  نتشاد  رسمه  ترثک 

هک هنوگ  نامه  .دـناد  یمن  عورـشم  ار  نآ  زا  شیب  تسا و  هداد  هزاجا  ات  راهچ  ات  نادرم  يارب  ار  یمئاد  نارـسمه  دّدـعت  میرک  نآرق 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  لیصفت  حوضو و  روط  هب  زین  تایاور 

نـالعا اـب  تسا و  حرطم  نید  سـسؤم  عّرـشم و  ناوـنع  هب  ناـشیا  اریز  هدـش ؛ ینثتـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مـکح  نـیا  زا  یلو 
ترثک دّدعت و  هلأسم  اذل  و  تسا ، هدومن  داجیا  هعماج  رد  ار  میظع  یلّوحت  مالسا ، هب  توعد  يارب  یمومع 
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.دسر یم  رظن  هب  یعیبط  يرورض و  یمئاد  نز  راهچ  زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  نارسمه  تاجوز و 

ایبنا قالخا  زا 

هرثک ءایبنالا  قالخا  نم  : » میناوخ یم  هراب  نیا  رد  یثیدح  رد  .تسا  ایبنا  قالخا  زا  عامج  ترثک  هک  هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد 
(1157 «.) هقورطلا

: مییوگ یم  ثیدح  نیا  هیجوت  رد 

زا ار  نانآ  هک  تسا  نکمم  ملاوع  نآ  اب  لاصتا  طابترا و  تدـش  تسا و  يوق  توکلم  ملاع  اب  ناشطابترا  هبنج  ناربمایپ  هک  اـجنآ  زا 
ندرک يوق  اب  ار  لکـشم  نیا  لاعتم  دنوادخ  اذل  دنک ، مک  ملاع  نیا  هب  ار  نانآ  لیم  لقاال  ای  دناشکب و  ملاع  نآ  هب  هدیرب و  ملاع  نیا 

.تسا هدرک  لح  نانز  هب  ناشلیم  نانآ و  یسنج  هینب 

سنا نآ و  لیدعت  لرتنک و  يارب  دش  یم  يوق  توکلم  الاب و  ملاع  اب  شطابترا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یتقو  هک  تسا  فورعم  اذل 
هاـگ ره  رگید  فرط  زا  و  .وـگب » نخـس  نـم  اـب  ءاریمح  يا  « ؛» ءاریمح اـی  ینیمّلک  : » دوـمرف یم  هشیاـع  هـب  اـیند  ملاـع  اـب  دوـخ  نداد 

« .نک تحار   [ دوخ ناذااب   ] ارم لالب ! يا  «؛» لالب ای  ینحرا   » هک داد  یم  روتسد  لالب  هب  دش  یم  دایز  ایند  ملاع  اب  ناشطابترا 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیب  يا  هسیاقم 

یم مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ترـضح و  نآ  نیب  يا  هسیاقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رب  نعط  رد  نایحیـسم  زا  یخرب 
طارفا یناوهش  یـسنج و  لئاسم  رد  هک  امـش  ربمایپ  فالخ  رب  درکن ، جاودزا  تسیز و  درجم  یـسیع  ترـضح  هک  وحن  نیا  هب  دننک ،

!! تسا هدرک 

.تسا هدش  یهن  نآ  زا  مالسا  رد  اذل  درادن ؛ يراگزاس  تقلخ  ماظن  اب  ندرکن ، جاودزا  تبوزع و  ًالوا : خساپ :

زا یخرب  عفر  تاوامس و  توکلم  زا  ربخ  نالعا  يارب  اهنت  دوب ، تلاسر  هب  ثوعبم  هک  یلاس  هس  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ًایناث :
.دش هداتسرف  لیئارسا  ینب  رب  نایدوهی  تافیرحت 

هب رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  اجنآ  زا  ًاثلاث :
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فـالخ رب  تسا ، هدوب  یحلاـصم  تاـئاضتقا و  قبط  رب  ناـشیا  ددـعتم  ياـه  جاودزا  اذـل  دوب  هدرتـسگ  حطـس  رد  تموـکح  لیکـشت 
 . ...مالسلا هیلع  یسیع  ترضح 

تبوزع اب  تامیلعت  هنوگ  نیا  تسا و  هدوب  یناهج  شتاـمیلعت  اذـل  هتـشاد و  یناـهج  ینید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ًاـعبار :
.درادن يراگزاس 

مالسلا هیلعدوواد  ترضح  نارسمه  ددعت 

هیلعدوواد ترـضح  هکلب  تسا  هدوبن  یهلا  يایبنا  نایم  رد  دیدج  يا  هلأسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  ددعت  عوضوم 
ربمایپ هب  تهج  نیا  رد  نایدوهی  هنوگچ  لاح  .تسا  هدوب  يددعتم  نارسمه  ياراد  زین  تسا  لیئارـسا  ینب  يایبنا  زا  یکی  هک  مالـسلا 

.دنریگ یم  هدرخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 

وا زا  نز  نیا  دوب  بوـضغم  دوواد  هک  ینارود  رد  .دوـب  دوواد  لاـیع  نیلوا  لوئاـش ، مود  رتـخد  لـشیم ، : » تسا هدـمآ  لیئومـش »  » رد
لّوا نز  نتفرگ  سپ  راتـساوخ  هشیمه  لاح  نیا  اب  یلو  درک ، جاودزا  يرگید  زا  سپ  یکی  نز  نیدـنچ  اب  دـعب  هب  نآ  زا  .دـش  هتفرگ 

.دوب دوخ 

و دوش ، هتفرگ  رابجا  اب  تشاد  یم  تسود  تدش  هب  ار  وا  هک  شرهوش  زا  یتسیاب  دنک ، تشگزاب  دوواد ، دزن  نز  نیا  هک  نیا  زا  لبق 
یکدوک دـننام  دـیود و  یم  وا  رـس  تشپ  تسناوت  یم  هک  ییاج  ات  رهوش  دـنتفرگ ، یم  سپ  شرهوش  زا  ار  نز  نیا  هک  یماـگنه  رد 

(1158 «.) درک یم  هیرگ 

اتسار نیا  رد  یماهتا 

یسنج لیاسم  لابند  هب  هک  تهج  نآ  زا  ترضح  نآ  هک : نیا  هدش  هدز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  ییاه  تمهت  زا  یکی 
نانز و زا  نخـس  نآ ، رد  اریز  دراد ؛ یناوهـش  هبنج  دنک  یم  فیـصوت  شنآرق  رد  هک  ار  یتشهب  اذل  یلاعت -  هَّللاب  ذوعن  تسا -  هدوب 

 . ...تسا هدمآ  یتشهب  ياه  هیروح 

زا خساپ  رد  وا  .مینک  یم  افتکا  تروپ » نوید  ناج   » مان هب  برغ  نیفـصنم  زا  یکی  تاملک  لقن  هب  اهنت  ماهتا  نیا  هب  خساپ  رد  خـساپ :
یب هدوهیب و  رایسب  دنا  هدرک  روصت  ًامومع  هراب  نیا  رد  نایحیسم  هچنآ  هک  دوش  یم  راکـشآ  رّکفت  زا  سپ  دیوگ ...« : یم  قوف  ماهتا 

رد ام  ماسجا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دنا ، هتفگ  ام  هب  هک  يروط  هب  .تسانعم و 
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ام ساوح  .تشاد و  دهاوخ  يرترب  مینک  هدهاشم  میناوت  یم  هچ  ره  رب  دودحمان  روط  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  رد  یلماک  لکش  هب  تمایق 
دهاوخ ّدعتسم  ایهم و  اه  تذل  نیرت  گرزب  كرد  يارب  هک  تفرگ  دهاوخ  دوخ  هب  توق  راک  ظاحل  زا  يا  هداعلا  قوف  تیلاعف  نانچ 

ار اه  نآ  هب  صوصخم  تایلمع  لماوع  نآ  زا  کی  ره  زا  رگا  تقیقح  رد  اریز  اـه ؛ هنیمز  تاـعوضوم و  فـالتخا  هب  کـی  ره  دـش ،
ریغ نآ  يانعم  مییامن ، مورحم  تسا  بسانم  اه  نآ  نیکـست  یـشوخ و  يارب  هک  ییاهزیچ  هب  لوصو  زا  ار  اه  نآ  رگا  و  مینک ، بلس 
هداد روظنم  نیا  هب  یتح  هکلب  تسا ، هدـشن  هداد  ام  هب  يدوصقم  چـیه  يارب  لـماوع  نآ  طـقف  هن  دوش  ضرف  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  زا 

یم تشگرب  ام  هب  یلماک  عضو  هب  ندـب  حور و  هک  نیا  هب  روصت  اب  تقیقح  رد  اریز  دـنک ؛ تمحز  سأی و  داـجیا  اـم  يارب  هک  هدـش 
نیا ات  دنشاب  هتشادن  دننک ، لمع  نآ  يور  دیاب  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ساوح ، هک  درک  روصت  ناوت  یم  لیلد  هچ  هب  تسین  مولعم  دنک ،

؟ دوب دهاوخ  یطاطحنا  ای  لاعفنا  ای  مرج  ای  هانگ  ذیاذل ، نآ  زا  يرادروخرب  هدافتسا و  ایآ  .دندرگ  رادروخرب  ذیاذل  زا  دنوش  رداق  هک 

ذیاذل ریاس  شخب و  تذل  ياه  غاب  زا  تسا و  هداد  هدعو  ار  اه  نز  زا  هدافتسا  نینمؤم  هب  نآرق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  نیا 
اریز تسا ؛ هابتـشا  دهد  یم  رارق  اهزیچ  لیبق  نیا  رد  ار  تذل  نیرت  مهم  هک  نیا  روصت  یلو  تسا  حیحـص  دنک ، یم  ثحب  اه  هرهب  و 
.دوب لئاق  هناگادج  یمهس  مادکره  مسج  حور و  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلصدّمحم   ) وا نیاربانب  تسا  مسج  زا  رت  فیرـش  حور  نوچ 

تسا تهج  نیمه  هب  و 
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رد ات  دزادـنیب  لایخ  نیا  هب  دـندوبن  يرگید  زیچ  رکف  هب  یـسنج  ياـه  تذـل  زج  هک  ار  ییاـه  برع  تسناوت  تلوهـس  لاـمک  اـب  هک 
مهس حور ، يارب  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  یلو  دنوش ، قرغتـسم  درک  یم  شتامیلعت  رد  هک  یتقیقح  هناگی و  يادخ  تدابع 

ترسم لامک  نوچ  تسناد ؛ اه  تذل  نیرت  گرزب  ار  ادخ  لامج  هدهاشم  هک  نایب  نیا  هب  دوب  لئاق  اه  تذل  زا  ار  دوخ  هب  صوصخم 
هک تسا  تاناویح  اب  كرتشم  دراد و  یناویح  هبنج  اه  تذـل  ریاس  و  درب ، یم  دای  زا  ار  تیناویح  ياه  تذـل  مامت  هک  تسا  یتذـل  و 

لوط هک  ییاضف  رد  ناملغ )  ) ناراذگ تمدخ  اه و  تمعن  و  اه ) هیروح   ) اه نز  اه و  غاب  هدهاشم  هب  هک  یـسک  .دنرچ  یم  عتارم  رد 
نآ تیعمج  نیا  نایم  رد  یلو  دراد ، رارق  يا  هجرد  نیرت  لزان  رد  طقف  تشهب  مدرم  نایم  دشاب  لوغشم  تسا  لاس  رازه  نآ  تفاسم 

لامج رظان  دهاش و  ینعی  دشاب ، هجاوم  وا  اب  زور  ره  هک  دوب  دهاوخ  ادخ  برق  ظاحل  زا  فرش  راختفا و  هجرد  نیرت  یلاع  رد  یسک 
.دشاب وا  لالج  و 

نیا فالخرب  اریز  تسا ؛ غورد  زین  دشاب  هتـشاد  یمـسج  ذـیاذل  هبنج  ًالک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تشهب  ذـیاذل  هک  نیا  یهگناو 
ياملع هک  روط  نامه  تسا ، یناحور  ذـیاذل  اـه  نآ  زا  دوصقم  و  دراد ، هیبشت  لـیثمت و  هبنج  تاـنایب  نیا  هک  دـندقتعم  یخرب  هیرظن 

يا هنومن  درک و  هدارا  نآ  زا  یناحور  ییانعم  دیاب  هکلب  تسین  داماد  یسورع و  يارب  نامیلس ) دورس   ) هک دندقتعم  تیحیسم  بتکم 
هب طوبرم  یـسنج  ياه  تذل  نآ  دـسیون : یم  شدوخ  باتک  هحفـص 12  رد  فورعم  دـیاه  .تسناد  شیاسیلک  حیـسم و  هب  قشع  زا 

(1159  «.) ...دنراد يزاجم  هبنج  رت  هاگآ  ناناملسم  رظن  هب  تشهب 

ياه تمعن  عاونا  هب  هچرگ  میرک  نآرق 
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.دناد یم  يدام  زا  رترب  ار  اه  نآ  هتخادرپ و  زین  يونعم  ياه  تمعن  هب  یلو  دنک  یم  هراشا  تشهب  رد  ناسنا  یمسج  يدام و 

ِتَّنَج ِیف  ًهَبیَط  َنِکاسَمَو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اـِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتَّنَج  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو   } دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
هداد هدـعو  تشهب  زا  ییاه  غاب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ  ( » 1160 (؛  ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِل  ُرَبْکَأ َذ  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌناَوْضِرَو  ٍنْدَـع 

بیـصن  ] نادواج ياه  تشهب  رد  يا  هزیکاپ  ياه  نکـسم  و  دنام ، دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک 
«. تسا نیمه  گرزب ، يزوریپ  و  تسا ، رترب   [ اه نیا  همه  زا  ، ] ادخ ياضر  يدونشخ و ]   ] هتخاس و اه  نآ 

نایدا يوگ  تفگ و  مالسا و 

نایدا يوگ  تفگ و  مالسا و 

ناوریپ اهنت  هن  مالسا  .تسا  نایدا  يوگ  تفگ و  هلأسم  هدومن ، توعد  نآ  هب  هتفریذپ و  ار  نآ  زاب  دید  اب  مالـسا  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
هتـشاد و یلمع  ياـهراک  هار  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هکلب  دـنک ، یم  توـعد  رگیدـکی  نخـس  ندینـش  وـگ و  تفگ و  هب  ار  ناـیدا  ریاـس 

.میهد یم  رارق  ثحب  دروم  هصالخ  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  کنیا  .دنا  هتشاد  نایدا  رگید  اب  يرایسب  تاثحابم  نآ  ناربهر 

وگ تفگ و  زا  مالسا  لابقتسا 

مهیلعراهطا همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یلمع  هریـس  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  میرک و  نآرق  تاـیآ  زا  هچنآ 
تجاجل و ددصرد  نمشد  هک  یمادام  دنک ، یم  لابقتسا  وگ  تفگ و  زا  مالسا  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا 

.دشاب هدماینرب  ینمشد 

ِهَظِعْوَْـملاَو ِهَمْکِْحلاـِب  ِبَر  َکـّ ِلـِیبَس  یلِإ  ُعُْدا  دـیامرف { : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  یغیلبت  روتـسد  کـی  ناوـنع  هب  میرک  نآرق 
هک یـشور  هب  اه  نآ  اب  و  امن ؛ توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  ( » 1161 (؛  ُنَسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  ِهَنَسَْحلا 

« .نک هرظانم  لالدتسا و  تسا ، رتوکین 

.دشاب یم  تسا  تقیقح  نتفای  یپ  رد  هک  یهورگ  ای  یصخش  ره  اب  ثحب  هنوگ  ره  لماش  هک  تسا  ماع  ینایب  نیا 

هب زج  باتک  لها  اب  ( » 1162 (؛  ْمُْهنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  یِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  ـالَو  دـیامرف { : یم  رگید  هیآ  رد  و 
« .دندرک متس  هک  اه  نآ  زا  یناسک  رگم  دینکن ؛ هلداجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یشور 

رد اـه  ناـسنا  ًاـساسا  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  مه  لابقتـسا  نیا  لـیلد  دـنک و  یم  لابقتـسا  زاـب  شوغآ  اـب  وگ  تفگ و  قـطنم  زا  مالـسا 
ماجنا یکرتشم  شالت  اه  نآ  ققحت  يارب  دیاب  هک  دنراد  یتاینیقی  هلسلس  کی  یتفرعم ، نوگانوگ  ياهورملق 
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ینیقی رت و  نئمطم  ياه  باوج  هب  يراکمه ، اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یعـس  دیاب  ًالوا : تسا ، فالتخا  دروم  هک  یلئاسم  هرابرد  .دنهد و 
، دـنا هدیـسرن  ینیقی  جـیاتن  هب  لئاسم  نیا  رد  هک  یمادام  و  تسا ، وگ  تفگ و  هرظانم  ثحب و  ياه  هار  زا  یکی  هک  دـنوش  لیان  يرت 

دننک کمک  رگیدکی  هب  لئاسم  نآ  ّلح  تهج  رد  دنناوتب  كرتشم  شالت  اب  ات  دنشاب  هتـشاد  رگیدمه  اب  يا  هناتـسود  ملاس و  طباور 
.دنیامن هدافتسا  زین  نارگید  اه ، نآ  درواتسد  زا  دندیسر  یحیحص  جیاتن  هب  یهورگ  ًانایحا  رگا  و 

تفگ و نینچ  زا  زگره  یمالـسا  رکفت  و  تسا ، مالـسا  دییأت  شریذپ و  دروم  بولطم و  ًالماک  دشاب  فادها  نیا  اب  وگ  تفگ و  رگا 
.تسا هتخیرگ  هن  هدرک و  ررض  هن  يا  هنایوج  تقیقح  یقطنم و  يوگ 

وگ تفگ و  نیا  زا  هشیمه  ناکرـشم  مینادب  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  رادـشه  نآ  هب  تبـسن  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  هک  يا  هتکن  اّما 
َعَمْـسی یّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَو  دیامرف { : یم  اذل  .دشاب  راک  رد  یبیرف  هئطوت و  دیاش  دـنرادن و  ریخ  دـصق 

رد و   ] دونـشب ار  ادخ  نخـس  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دهاوخب ، یگدنهانپ  وت  زا  نیکرـشم  زا  یکی  رگا  و  ( » 1163 (؛  ُهَنَمْأَم ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمـالَک 
« .ناسرب شنما  ّلحم  هب  ار  وا  سپس  دشیدنیب ؛] نآ 

زا یخرب  رگا  هدش  هتـسناد  ردـه  ناشنوخ  هک  یناکرـشم  دروم  رد  یتح  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
مالک ات  هدـب  هانپ  ار  ناشیا  دـننک ، وگ  تفگ و  وت  اب  تتوعد  رما  رد  دـنناوتب  ات  یهد  ناشناما  دوخ  هانپ  رد  هک  دنتـساوخ  وت  زا  ناـشیا 

ناما نانآ  هب  دورب و  نیب  زا  ناشلهج  دنونشب و  ار  ادخ 
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هتـشاد یفاک  تصرف  نید ، تیناّقح  تّوبن و  هلدا  یـسررب  يارب  دـندرگزاب و  دـندمآ  وت  دزن  هب  اـجنآ  زا  هک  دوخ  هاـگیاج  هب  اـت  هدـب 
(1164 «.) دنوشن نانآ  ضّرعتم  تصرف  نیا  رد  نیملسم  دنشاب و 

رکذ یقیاقح  دعب  تایآ  رد  اّما  درک ، لابقتسا  نآ  زا  دیاب  تسا و  نیکرـشم  قح  وگ ، تفگ و  لصا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هیآ  نیا  زا 
یم هک  اجنآ  میشاب ، هتشاد  دصرد  دص  نانیمطا  ناکرشم  مرن  برچ و  نانخس  اه و  نامیپ  هب  تبسن  دیابن  دهد  یم  ناشن  هک  دوش  یم 

(1165 (؛  َنوُقِـساف ْمُهُرَثْـکَأَو  ْمُُهبُوُلق  یبْأَـتَو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ْمُکَنوُضْری  ًهَّمِذ  ـالَو  ـالِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْری  ـال  ْمُکیَلَع  اوُرَهْظی  ْنِإَو  َفیَک  دـیامرف { :
هن دـننک و  یم  ار  امـش  اب  يدـنواشیوخ  هظحالم  هن  دـنوش ، بلاغ  امـش  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دراد ] شزرا  ناکرـشم  ناـمیپ   ] هنوگچ »

« .دنتسین رادربنامرف  اه  نآ  رتشیب  و  دراد ، ابا  ناشیاه  لد  یلو  دننک  یم  دونشخ  دوخ  نابز  اب  ار  امش  ار !؟ نامیپ 

نایدا داحتا  هب  توعد  مالسا و 

نایدا داحتا  هب  توعد  مالسا و 

: تسا هدرک  ییوسمه  هب  توعد  ییاهروحم  رب  ار  نانآ  هدرک و  هراشا  يدایز  تایآ  رد  یهلا ، نایدا  نیب  داحتا  هب  میرک  نآرق 

ینامسآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  نامیا   - 1

َنَیب ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُرَو ال  ِِهُبتُکَو  ِِهتَِکئالَمَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملاَو  ِّهِبَر  ْنِم  ِهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  دـیامرف { : یم  ناحبـس  دـنوادخ 
، دوخ نانخـس  مامت  هب  وا  و   ] .تسا هدروآ  نامیا  هدـش ، لزان  وا  رب  شراـگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ ، ( » 1166 (؛  ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ 
:[ دنیوگ یم  و   ] دنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف ، اه و  باتک  وا و  ناگتـشرف  ادخ و  هب  زین ،]  ] نانمؤم همه  و  .دـشاب ] یم  نمؤم  ًالماک 

 .« میراد نامیا  همه  هب  و   ] میراذگ یمن  قرف  وا ، ناربمایپ  زا  کی  چیه  نایم  رد  ام 

تدحو هب  باتک  لها  توعد   - 2

َذِخَّتی الَو  ًائیَش  ِِهب  َكِرُْـشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  دیامرف { : یم  ناحبـس  دنوادخ 
زج هک  تسا ، ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب : ( » 1167 (؛} ...ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب 

ییادـخ هب  هناگی -  يادـخ  زا  ریغ  ار -  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  میهدـن و  رارق  وا  ياـتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناـگی  دـنوادخ 
«. ...دریذپن

ینامـسآ بتک  ایبنا و  همه  توعد  رگید  یفرط  زا  و  دنراد ، نامیا  ینامـسآ  ياه  باتک  یهلا و  ناربمایپ  هب  نایدا  ناوریپ  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدومن  داحتا  هب  توعد  كرش  یفن  دیحوت و  روحم  رب  ار  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  زین  میرک  نآرق  اذل  تسا ، دیحوت  هب 

نایدا ناوریپ  هزوح  رد  داحتا  ياهروحم 

: تسا هدرک  یفرعم  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  يارب  ار  ییاهروحم  میرک  نآرق 

 . َهَّللا َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ناحبس { : دنوادخ  شتسرپ   - 1
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چیه وت  زا  شیپ  ام  ( » 1168 (؛  ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِهَیلِإ  یِحُون  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دینک شتسرپ  ارم  اهنت  سپ  تسین ، نم  زج  يدوبعم  هک : میدرک  یحو  وا  هب  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ 

{. ًائیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  كرش { : یفن   - 2

دنهاوخن نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اـهنت  ( » 1169 (؛} ًائیَـش ِیب  َنوُکِرْـشی  ِینَنوُُدبْعی ال  دیامرف ... { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .تخاس

 . ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتی  الَو  رگیدکی { : رب  هطلس  یفن   - 3

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  نامتفگ  زا  يا  هنومن 

لوا تمسق 

زا يو  نادیهـش و  رورـس  یلع ، نب  نیـسح  شردپ  زا  يو  نیـسح و  نب  یلع  مّدج  زا  رقاب  ماما  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، ناتـسرپ تعیبط  نایحیـسم ، نایدوهی ، هناگ : جـنپ  ياه  نید  ناوریپ  يزور  هک  هدرک  لـقن  میارب  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  شردـپ 

.دنتشاد یتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  برع  ناکرشم  ناتسرپ و  هناگود 

تسد رد  سپ  ییوگب ، ار  ام  نخس  رگا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  مینیبب  میا  هدمآ  .تسا  ادخ  رسپ  ریزُع  مییوگ : یم  ام  دنتفگ : نایدوهی 
.مینک یم  هلداجم  وت  اب  ینک ، تفلاخم  ام  اب  رگا  میرترب و  هتفرگ ، یشیپ  وت  زا  تقیقح ، هب  یبای 

ام يأر  زا  رگا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  مینیبب  میا  هدـمآ  .تسا  یکی  وا  اـب  تسادـخ و  رـسپ  حیـسم  مییوگ : یم  اـم  دـنتفگ : نایحیـسم 
.درک میهاوخ  هلداجم  وت  اب  ینک ، تفلاخم  رگا  میرترب و  هتفرگ ، یشیپ  وت  رب  تقیقح ، نیا  هب  رواب  رد  ینک ، يوریپ 

.دنتسه مئاد  هراومه و  اه  نآ  دنشاب و  دیاب  ایشا  مییوگ  یم  ام  دنتفگ : نایارگ  تعیبط 
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میرترب و هتفرگ ، یشیپ  وت  زا  تقیقح ، نیا  هب  رواب  رد  ام  یشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  ام  فرح  رگا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  مینیبب  میا  هدمآ 
.مینک یم  هلداجم  وت  اب  یشاب  فلاخم  رگا 

رگا ییوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  مینیبب  میا  هدمآ  .دنتـسه  یتسه )  ) ناگدـنناخرچ یکیرات ، رون و  مییوگ ، یم  ام  دـنتفگ : ناتـسرپ  هناگود 
.مینک یم  هلداجم  وت  اب  یشاب  فلاخم  رگا  میرترب و  هتفرگ ، یشیپ  وت  زا  تقیقح ، نیا  هب  رواب  رد  ام  یشاب ، هتشاد  لوبق  ار  ام  فرح 

هتـشاد لوبق  ار  ام  فرح  رگا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  مینیبب  میا  هدـمآ  .دـننایادخ  ام  ياه  تب  مییوگ  یم  اـم  دـنتفگ : برع  ناکرـشم 
.مینک یم  هلداجم  وت  اب  یشاب  فلاخم  رگا  میرترب و  هتفرگ ، یشیپ  وت  زا  تقیقح ، نیا  هب  رواب  نیا  رد  ام  یشاب ،

« .مرفاک وا  ریغ  يدوبعم  ره  هب  توغاط و  تب ، هب  مراد و  نامیا  کیرش  یب  دنوادخ  هب  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

؛ تسا هتخیگنارب  نایناهج ، رب  تّجح  هدننک و  راذنا  هدنهد و  تراشب  ناونع  هب  همه ، رب  ارم  دنوادخ  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  هاگ  نآ 
«. دنادرگرب ناشموقلح  هب  دننک ، گنرین  وا  نید  رد  هک  ار  یناسک  گنرین  هک  تسا  دوز  رایسب  و 

»؟ مریذپب لیلد  یب  ار  امش  نخس  نم  هک  دیا  هدمآ  ایآ  : » دومرف نایدوهی  هب  باطخ  هاگ  نآ 

.هن دنتفگ :

»؟ تسادخ رسپ  ریَزُع ، هک  دیشاب  هتشاد  رواب  امش  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  : » دومرف

زا رگم  دادن ، ماجنا  ار  راک  نیا  درک و  يزاسزاب  لیئارسا ، ینب  يارب  ار  نآ  دوب ، هتفر  نیب  زا  تاروت  هک  نآ  زا  سپ  يو  نوچ  دنتفگ :
.دوب ادخ  رسپ  هک  ور  نآ 

امش دوخ  هک  ار  ییاه  هزجعم  دروآ و  امش  يارب  ار  تاروت  هک  یـسوم  دش و  ادخ  رـسپ  ریزُع ، ارچ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
مه
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رسپ هب  دیاب  یسوم  دش ، ادخ  رسپ  تاروت  يزاسزاب  رد  يراوگرزب  رطاخ  هب  ریزُع  رگا  و  دشن ؟ ادخ  رسپ  دش ، هدید  يو  زا  دیناد ، یم 
.دشاب رتراوازس  یلوا و  ندوب ، ادخ 

هجرد دوب ، یـسوم  يارب  هک  یگرزب  نیا  ربارب  نیدنچ  ددرگ ، ادخ  رـسپ  يو  هک  دش  بجوم  ریَزُع ، يارب  يراوگرزب  رادـقم  نیا  رگا 
یسنج هطبار  یپ  رد  و  ایند ، رد  هک  دشاب  یموهفم  نامه  ندوب ، ادخ  رسپ  زا  امش  روظنم  رگا  .دشاب  ندوب  ادخ  رسپ  زا  رتالاب  دیاب  يو 

ار اه  هدیدپ  یگژیو  دیا و  هدرک  هیبشت  شا  هدیرفآ  هب  ار  وا  دیا و  هدیزرو  رفک  ادخ  هب  دنروآ ، یم  ایند  هب  هچب  ناردام ، ردام ، اب  ردپ 
هب هتخاس و  ار  يو  هک  دراد  یقلاخ  هک  دشاب  يا  هدش  قلخ  هدمآ و  دیدپ  امـش  رظن  زا  دیاب  ادخ  نیاربانب ، .دـیا  هدرک  تابثا  يو  يارب 

«. تسا هدروآ  دوجو 

ردـق و ظاحل  زا  يو  هک  تسا  نآ  نامروظنم  هکلب  تسا ؛ رفک  نیا  یتفگ ، هک  روط  ناـمه  تسین ، نیا  ناـمروظنم  دـنتفگ : ناـیدوهی 
دنهاوخ یم  هک  یناسک  هب  باطخ  نادنمشناد ، زا  یخرب  هک  نآ  لثم  تسرد  دوبن ، راک  رد  مه  يّدلوت  هچرگ  تسادخ ؛ رسپ  تلزنم ،

يارب نخس  نیا  هک  تسا » مرـسپ  نیا   » ای مرـسپ »! : » دنیوگ یم  دنهد ، ناشن  نارگید  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  شزرا  دننک و  مارکا  ار  نانآ 
هطبار تسا و  هناگیب  وت  اب  صخـش  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  هتفگ  يو  هب  تروص ، نیا  رد  نوچ  .تسین  وا  زا  يو  ندـمآ  اـیند  هب  تاـبثا 

دوخ دنزرف  ار  يو  ّدلوت ، لیلد  هب  هن  نتشاذگ و  مارتحا  رطاخ  هب  يو  هک  تسا  نینچ  زین  ریَزُع  هرابرد  ادخ  راک  .تسین  امش  نیب  یبَسَن 
.تسا هداد  رارق 

هک تسا  نامه  نخس ، : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رت  بسانم  یسوم  يارب  ماقم  نیا  ددرگ ، یم  ادخ  رسپ  ریَزُع  هیاپ ، نیا  رب  رگا  .متفگ  امش  هب  نم 

امش دیدروآ ، امـش  هک  یلیلد  .درب  یم  راک  هب  وا  دوخ  هیلع  ار  وا  لیلد  دنک و  یم  اوسر  شدوخ  رارقا  اب  ار  ییارگ  لطاب  ره  دنوادخ ،
نآ نیب  یببـس  هطبار  هک  يا  هناگیب  درف  هب  امـش  ناگرزب  زا  یکی  هک  دیتفگ  امـش  .دناشک  یم  متفگ ، هچنآ  زا  رت  گرزب  يزیچ  هب  ار 
درف هب  گرزب ، نیمه  دینیب  یم  امش  هاگ  .ندمآ  ایند  هب  وا  زا  يانعم  هب  هن  اّما  تسا ،" مرسپ  نیا ،  " ای مرـسپ "! : " دیوگ یم  تسین ، ود 
یم يرگید  صخـش  هب  تسا و  مردـپ  مداتـسا و  نیا  دـیوگ : یم  يرگید  هب  تسا و  مردارب  نیا ، دـیوگ : یم  مارتحا  يارب  يا  هناگیب 

هرهب رتشیب  اهریبعت  هنوگ  نیا  زا  دشاب ، رتشیب  شا  يراذگ  مارتحا  هچ  ره  و  میاقآ ! دنک ، یم  باطخ  ای  تسا و  نم  ياقآ  نیا ، دـیوگ :
.دریگ یم 

هدرک مارکا  ریَزُع  زا  رتشیب  ار  يو  نوچ  دـشاب ، ادـخ  ياقآ  ای  و  ادـخ ، خیـش  ادـخ ، ردارب  یـسوم ، هک  تساور  امـش  رظن  زا  نیارباـنب ،
يا میومع ، يا  مخیـش ، يا  میاقآ ، يا  دیوگ : یم  يو  هب  مارتحا  يارب  دـنک ، مارکا  رتشیب  ار  يرگید  سک  رگا  هک  روط  نامه  تسا ؟

 . ...دیازفا یم  اهریبعت  لیبق  نیا  رد  دیازفیب ، مارتحا  رد  هچنآ  ره  و  مسیئر !

ام هب  هک  هچنآ  هرابرد  ات  هدب  تصرف  ام  هب  دّمحم ! يا  دـنتفگ : دـندش و  توهبم  ریحتم و  نانآ ، : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ]
«. دنک یم  تیاده  ار  امش  ادخ  .دیشیدنیب  هنافصنم  یلد  اب  هراب  نیا  رد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .میشیدنیب  یتفگ ،

ناتروظنم .تسا  هدش  یکی  شرسپ  حیسم ، اب  ّلجوّزع -  میدق -  دنوادخ )  ) هک دیتفگ  امش  : » دومرف درک و  نایحیسم  هب  ور  هاگ  نآ 
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یکی مالسلا  هیلع  یـسیع  ینعی  هدمآ ؛ دیدپ  نیا  اب  هک  نآ  يارب  میدق ، دنوادخ )  ) هک تسا  نیا  ناتروظنم  ایآ  تسیچ ؟ نخـس  نیا  زا 
امش نخس  موهفم  ای  و  تسا ؟ هدش  میدق  دشاب ، ادخ  نامه  هک  میدق  دوجو  رطاخ  هب  تسا ، ثداح  هک  یسیع  ای  تسا ؟ ثداح  هدش ،

یتمارک نینچ  زا  يو ، زا  ریغ  سک  چیه  هک  تسا  هدـش  رادروخرب  یتمارک  زا  يو  هک  تسا  نیا  هدـش ، دـّحتم  ادـخ  اب  يو  هک  نیا  زا 
؟ تسا هتشگن  رادروخرب 

بلقنم هک  تسا  لاحم  میدق  نوچ  دیا ؛ هدرک  لطاب  ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، هک  تسا  هدـش  هدـیدپ  میدـق ، هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا 
ثداح اریز  دیا ؛ هتفگ  یلاحم  فرح  هک  تسا  هدش  میدق  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا  و  ددرگ ، هدیدپ  دوش و 

.ددرگ میدق  هک  تسا  لاحم 

سپ تسا ، هتخاس  دوخ  هژیو  هدیزگرب و  ناگدنب  رگید  نیب  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ادخ  اب  حیـسم  داّحتا  زا  ناتدوصقم  رگا  و 
دشاب و ثداح  یسیع  هک  یماگنه  اریز  دیا ؛ هدرک  رارقا  تسا ، هدش  یکی  ادخ  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  یموهفم  یـسیع و  ندوب  ثداح  هب 

نیا رد  تسا -  هدـش  دـنوادخ  قلخ  نیرترب  یـسیع  نآ ، رطاـخ  هب  هک  هدـیرفآ  ار  ییاـنعم  ینعی  دـشاب -  هدـش  یکی  يو  اـب  دـنوادخ 
«. دیتفگ زاغآ  رد  هک  تسا  ینخس  فالخ  رب  نیا ، دنثداح و  ینعم  نآ  مه  یسیع و  مه  تروص ،

یتفگش ياهزیچ  مالسلا  هیلع  یـسیع  تسد  هب  دنوادخ  نوچ  دّمحم ! يا  دنتفگ : نایحیـسم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ]
.داد رارق  دوخ  دنزرف  مارتحا ، تهج  هب  ار  يو  تخاس ، نایامن 

»؟ دیدینش متفگ ، نایدوهی  اب  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  : » دومرف نانآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

همه هاگ  نآ 
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هَّللا لیلخ  میهاربا ، دـییوگ  یمن  امـش  ایآ  دّـمحم ! يا  تفگ : هک  نانآ  زا  رفن  کی  زج  دـندش ، تکاس  همه  .درک  رارکت  ار  ثحب  نآ 
؟ تسا ادخ ) تسود  )

«. مییوگ یم  نینچ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؟ دینک یم  عنم  تسادخ ، رسپ  یسیع  مییوگب  هک  نیا  زا  ار  ام  ارچ  دییوگ ، یم  ار  نیا  رگا  تفگ : يو 

هک تسا  تهج  نادب  تسا ، هَّللا » لیلخ   » میهاربا مییوگ : یم  یتقو  نوچ  .دنتسین  مه  دننام  ود  نیا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
دوب هطساو  يو  هب  اهنت  دوب و  شراگدورپ  دنمزاین  میهاربا ، تسا و  جایتحا  زاین و  هّلَخ ، يانعم  .تسا  هّلُخ »  » ای هّلَخ »  » زا قتـشم  لیلخ » »
شتآ رد  قینجنم  اب  دنهن و  شتآ  رد  ار  يو  دـش  هتفرگ  میمـصت  هک  یتقو  نوچ  .دوب  زاین  یب  نادرگور و  ریگ و  هرانک  نارگید ، زا  و 

ار تیاه  يراتفرگ  تفگ : تفرگ و  اوه  رد  ار  وا  دمآ و  لیئربج  .بایرد  ار  ما  هدنب  تفگ : داتـسرف و  ار  لیئربج  دـنوادخ ، دـندنکفا ،
.تسا هداتسرف  وت  يرای  يارب  ارم  دنوادخ ، .راذگب  نم  هدهع  رب 

دنمزاـین يو ، هب  زج  مهاوـخ و  یمن  يزیچ  نارگید  زا  نم  .تسا  لـیکو  نیرتـهب  تسا و  سب  نم  يارب  دـنوادخ  هن ، : » تفگ مـیهاربا 
.دناوخ نارگید  زا  هدیرب  وا و  هب  هتسباو  جاتحم و  دنمزاین ، ینعی  دوخ ؛ لیلخ  ار  يو  دنوادخ ، سپ  متسین »

نیا رد  .دندیـسرن  نآ  هب  نارگید  هک  دیـسر  يرارـسا  هب  دـش و  هاگآ  رما ، نآ  هب  ینعی  دوش ؛ هتفرگ  هاـگآ ) ياـنعم  هب   ) هّلُخ زا  رگا  و 
يو رگا  هک  دیـشیدنا  یمن  .ددرگ  یمن  قلخ  هب  ادـخ  هیبشت  بجوم  نیا ، تسا و  یهلا  روما  ادـخ و  هب  ِملاع  لـیلخ ، ياـنعم  تروص ،

یلو دش ، یمن  يو  لیلخ  تفای ، یمن  یهاگآ  يو  رارسا  هب  رگا  تشگ و  یمن  يو  لیلخ  دش ، یمن  ادخ  هب  هتسباو 
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ایند هب  رد  نوچ  تسا ، يو  دنزرف  مه  زاب  دـنک ، شریقحت  ای  دـنک و  رود  شدوخ  زا  ار  وا  هچ  ره  دروآ ، ایند  هب  يدـنزرف  یـسک  رگا 
.تسوا هب  مئاق  ندمآ ،

، تسادخ رسپ  یسیع  دییوگب : هدرک و  سایق  نم ») تسود   ) یلیلخ  » هتفگ میهاربا  هب  ادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  امـش  رگا  رگید ، يوس  زا 
دییوگب نیاربانب ، .دوبن  یـسیع  ياه  هزجعم  زا  رت  نییاپ  تشاد ، یـسوم  هک  ییاه  هزجعم  نوچ  .تسوا  رـسپ  زین  یـسوم  دییوگب  دـیاب 

هک لکـش  نامه  هب  تسادخ ، ياورنامرف  سیئر و  ومع ، اقآ ، داتـسا ، يو ، هک  دییوگب  دیاب  ساسا ، نیا  رب  .تسادخ  رـسپ  زین  یـسوم 
!« متفگ نایدوهی  يارب 

.مور یم  مردپ  يوس  هب  تفگ : یسیع  هک  تسا  هدمآ  لیجنا  رد  هک  دنتفگ  رگیدکی  هب  نانآ 

یم امـش  مدوخ و  ردپ  يوس  هب  تسا : هدمآ  نآ  رد  دـینک ، یم  لمع  باتک  نآ  هب  رگا  امـش  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. مور

.دنتسه ادخ  نادنزرف  هداد ، رارق  باطخ  دروم  یسیع  هک  ار  ینانآ  همه  تسادخ ، رسپ  یسیع  هک  يور  نامه  زا  دنتفگ : نانآ 

هب شا  یگژیو  رطاخ  هب  یـسیع  هک  نیا  رب  امـش  ياعدا  هک  تسا  ییاهزیچ  باـتک ، نیا  رد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ییاهزیچ يو  هب  ادخ  هک  مییوگ  یم  ادخ  رـسپ  یـسیع  هب  يور  نآ  زا  ام  دیتفگ : امـش  نوچ  دنک ؛ یم  در  تسا ، هدش  ادخ  رـسپ  ادخ 

یـسیع هک  ینانآ  هب  داد ، صاصتخا  یـسیع  هب  هک  ار  هچنآ  دـیناد  یم  امـش  تسا و  هدادـن  صاصتخا  نارگید  هب  هک  هداد  صاـصتخا 
نوچ دش ؛ لطاب  یسیع  هب  یگژیو  ياعدا  نیاربانب  .تسا  هدادن  صاصتخا  مور  یم  امش  ردپ  مردپ و  يوس  هب  تفگ : نانآ  هب  باطخ 

مالک قبط  دندوبن ، يو  لثم  هک  یناسک  يارب  یسیع  یگژیو  لثم  شرظن ، هب 
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مردپ و تفگ : يو  هک  یماگنه  نوچ  دـینک ؛ یم  لیوأت  نآ  موهفم  ریغ  رب  دـینک و  یم  لقن  ار  یـسیع  مالک  امـش  .دـش  تباث  یـسیع 
حون ای  مدآ و  يوس  هب  هک  دوب  نآ  شدوصقم  يو  دیاش  .دوب  شروظنم  دیدروآ ، يور  دـیدیمهف و  امـش  هک  هچنآ  زج  هب  امـش ، ردـپ 

نیا زج  یسیع ، .دنتسه  امـش  نم و  ناردپ  حون ، مدآ و  دروآ و  یم  درگ  اج  کی  اه  نآ  اب  درب و  یم  نانآ  شیپ  ارم  دنوادخ ، متفر و 
«. دوب هدرکن  هدارا  ار 

.میدوب هدـیدن  وت  نوچ  يرگوگ  تفگ و  رگ و  هلداجم  نونک  ات  دـنتفگ : هدرک و  توکـس  نایحیـسم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ]
.میشیدنا یم  شیوخ  ياهراک  هرابرد 

ایـشا هک  دـیناوخارف  رواب  نیا  هب  تسا  هدـش  ثعاب  زیچ  هچ  : » دومرف درک و  ناتـسرپ  تعیبط  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاـگ  نآ 
.»؟ تفر دنهاوخن  هتفرن و  نیب  زا  دنتسه ، هراومه  اه  نآ  دنشاب و  دیاب 

نیب زا  مییوگ  یم  نیاربانب ، .دنـشاب  هدمآ  دیدپ  ایـشا  هک  میدیدن  ام  مینک و  یمن  مکح  مینیب ، یم  هک  هچنآ  قبط  زج  ام  دـنتفگ : نانآ 
.تفر دنهاوخن  نیب  زا  میتفگ : سپ  .دنریذپب  نایاپ  دنورب و  نیب  زا  هک  میدیدن  دنا و  هتفرن 

ار اه  نآ  دییوگب  رگا  دیا ؟ هتفای  رادیاپ  دبا  ات  ار  اه  نآ  ای  دیا و  هتفای  میدـق  ار  ییاهزیچ  ایآ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
، دـییوگب ار  نیا  رگا  .دـنام  دـیهاوخ  یقاب  دـیا و  هدوب  دَرِخ  نیمه  رب  لکـش و  نیمه  رب  هراومه  هک  دـیا  هدرک  اـعّدا  میا ، هتفاـی  نینچ 

«. دنرامش یم  ناتیوگغورد  دنا ، هدید  ار  امش  هک  یمدرم  همه  دیا و  هدش  رکنم  ار  یجراخ  تیعقاو 

.میا هدیدن  ایشا  يارب  ار  ندنام  هراومه  ندوب و  هراومه  ام  دنتفگ :

؟ دینک یم  مکح  هراومه  ِندنام  ندوب و  هب  ارچ  سپ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

( نوچ  ) هک نآ  يارب 
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يریذپ و نایاپ  ثودح ، رب  ات  دیراذگاو  نارگید  هب  ار  ود  نآ  زییمت  تسا  رتهب  دیا ، هدیدن  ار  اهزیچ  نتفای  نایاپ  ندش و  رادیدپ  امش 
.دنا هدیدن  ار  ایشا  هراومه  ِندنام  ندوب و  زین  نانآ  نوچ  دننک ؛ مکح  نآ ، نتفر  نیب  زا 

؟ تسا يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دیا  هدیدن  ار  زور  بش و  امش  ایآ 

.يرآ دنتفگ :

»؟ دوب دنهاوخ  دنا و  هدوب  ود  نآ  هک  دیتسه  رواب  نیا  رب  ایآ  : » دومرف

.يرآ دنتفگ :

»؟ دنتسه عمج  لباق  زور  بش و  امش  رظن  هب  : » دومرف

.هن دنتفگ :

یم نآ  یپ  رد  يرگید  دریگ و  یم  یـشیپ  یکی  دـنک ؛ یم  عطق  ار  يرگید  یکی  نیارباـنب ، : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
«. دور

.تسا روط  نیمه  دنتفگ :

تردق .دیدوب  هدیدن  ار  ود  نآ  ندش  ادیپ  هک  یلاح  رد  دیدرک ، ار  ندش  رادیدپ  مکح  زور ، بش و  زا  هدنریگ  شیپ  هب  امش  : » دومرف
«. دیوشن رکنم  ار  ادخ 

مود تمسق 

هنوگچ دـندوب ، نایاپ  یب  دـییوگب  رگا  دـشاب ؟ نایاپ  یب  ای  راد و  نایاپ  امـش  زا  شیپ  هک  هدوب  ییاهزور  بش و  ایآ  : » دومرف هاـگ  نآ 
تسا نیا  شیانعم  دندوب ، رادنایاپ  دییوگب  رگا  و  تسا ؟ هدیسر  امش  هب  يرگید  دریذپ ، نایاپ  زور  ای  بش و  زا  یکی  هک  نآ  زا  شیپ 

«. دندوبن مادک  چیه  هک  تشاد  دوجو  ینامز  هک 

.تسا تسرد  دنتفگ :

هچنآ دیتسه و  هاگآ  دینک ، یم  رارقا  نادب  هک  یموهفم  هب  امـش  ایآ  .تسین  رادیدپ  تسا و  میدق  یتسه  هک  دییوگ  یم  امـش  : » دومرف
»؟ دیناد یم  دیوش ، یم  رکنم  هک  ار 

.يرآ دنتفگ :

، رگید يا  هراپ  هب  لاصّتا  هب  زج  يا  هراپ  اریز  دنتـسه ؛ دنمزاین  رگید  یـضعب  هب  اه  نآ  زا  یـضعب  دـینیب ، یم  هک  ار  ییاهزیچ  : » دومرف
ددرگ و یمن  راوتسا  نآ ، نودب  تسا و  رگید  شخب  دنمزاین  نآ ، يازجا  زا  یشخب  هک  دینیب  یمن  ار  نامتخاس  ایآ  .دننام  یمن  رادیاپ 
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زین ایشا  رگید  دوش ؟ یمن  رادیاپ 
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«. دنتسه نینچ 

یم رادیدپ  رگا  دییوگب  نم  هب  تسا ، میدق  لیمکت  ماکحتسا و  رد  رگید ، شخب  رب  نآ  زا  یشخب  يدنمزاین  نیا  رگا  : » دوزفا هاگ  نآ 
یمن هک  دندیمهف  دندش و  هدنامرد  نانآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  [ »؟ دوب یم  ناس  هچ  شا  یگژیو  دوب و  یم  هنوگچ  دوب ،
دوجو تسا ، میدق  دندرک  یم  رکف  هک  يروما  نیمه  رد  هچنآ  زج  دننک ، فیـصوت  نآ  هب  دننک و  ادیپ  یگژیو  رادیدپ ، يارب  دـنناوت 

.دیشیدنا میهاوخ  شیوخ  هرابرد  دنتفگ  دمآ و  دنب  ناشنابز  يور ، نیا  زا  .دراد 

هچ : » دومرف و  دنتـسه ، ناگدـننک  ریبدـت  یکیرات  رون و  دـنتفگ  یم  هک  یناـنآ  درک ؛ ناتـسرپ  هناـگود  هب  يور  ادـخ  لوسر  هاـگ  نآ 
»؟ دییوگب نینچ  امش  هک  هدش  بجوم  يا  هزیگنا 

ار يراک  لعاف ، هک  میدرک  راکنا  يور ، نیا  زا  .تسا  رـش  ّدض  ریخ ، هک  میدید  میدـید و  رـش  ریخ و  لکـش  ود  هب  ار  ایند  ام  دـنتفگ :
، شتآ هک  نانچ  دزوسب ، هک  تسا  لاحم  فرب ، هک  ینیب  یمن  .دنراد  لقتـسم  يا  هدننک  مادک  ره  هکلب  دهد ؛ ماجنا  نآ  ّدض  اب  هارمه 

.میدش اریذپ  ار  تملظ  رون و  میدق ، هدننیرفآ  ود  نیاربانب ، .دشاب  درس  تسا  لاحم 

، مادک ره  هک  دیا  هدیدن  ار  یبآ  يزبس و  و  يدرز ، يزمرق و  يدیفس ، یهایـس و  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ره نوچ  دنتسه ؛ دض  ود  یمرگ  يدرس و  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ یمن  عمج  اج  کی  رد  اه  نآ  زا  يات  ود  نوچ  تسا ؟ يرگید  ّدض 

»؟ دنوش یمن  عمج  اج  کی  رد  ود 

.يرآ دنتفگ :

رگید ّدض  هدننک  زا  ریغ  اه  گنر  نیا  زا  يّدض  ره  هدننک  ات  دینک  یمن  تابثا  یمیدق  يا  هدننیرفآ  گنر ، ره  دادـعت  هب  ارچ  : » دومرف
»؟ دشاب

.دندش تکاس  همه  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ]

رون و هنوگچ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگ  نآ 
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هب يرگید  قرـش و  يوس  هب  یکی  رفن ، ود  رگا  تسا ؟ هدـنور  نییاپ  يرگید  هدـنور و  ـالاب  یکی  تشرـس  هک  دـنزیمآ  مه  رد  تملظ 
»؟ دید دنهاوخ  ار  رگیدمه  امش  رظن  هب  ایآ  دنشاب ، نتفر  رد  هراومه  برغ  يوس 

.هن دنتفگ :

، نیاربانب .دننک  یم  تکرح  يرگید  تهج  ریغ  رد  مادک  ره  نوچ  دنزیماین ؛ رد  مه  اب  تملظ ، رون و  هک  تسا  مزال  نیاربانب ، : » دومرف
ریبدت زین  دوخ  ود ، نآ  هکلب  تسا ؟ هدـمآ  دوجو  هب  دـنزیمآ ، مه  رد  تسا  لاحم  هک  يزیچ  ود  يزیمآ  مه  رد  زا  ناهج ، نیا  هنوگچ 

«. دنا هدش  هدیرفآ  هدش و 

.دیشیدنا میهاوخ  شیوخ  هرابرد  دنتفگ : نانآ 

»؟ دیتسرپ یم  ادخ  ياج  هب  ار  ناتب  ارچ  امش  : » دومرف درک و  برع  ناکرشم  يوس  هب  ور  ادخ  لوسر  هاگ  نآ 

.مییوج یم  یکیدزن  دنوادخ  هب  شتسرپ ، نیا  اب  دنتفگ :

هب اه  نآ  تشادـگرزب  اب  ات  دـننک  یم  تدابع  ار  ادـخ  دـننک ؟ یم  يوریپ  وا  زا  هدرک ، شوگ  ناشراگدرورپ  هب  ناتب  نیا  ایآ  : » دومرف
»؟ دیوش کیدزن  ادخ 

.هن دنتفگ :

»؟ دیا هدیشارت  ار  اه  نآ  دوخ  تسد  هب  امش  ایآ  : » دومرف

.يرآ دنتفگ :

شتـسرپ دنتـسناوت  یم  اه  نآ  هچنانچ   ) دـندیتسرپ یم  ار  امـش  اه  نآ  دـیتسرپب ، ار  اه  نآ  امـش  هک  نآ  ياـج  هب  دوب  راوازـس  : » دومرف
یم فیلکت  نادب  ار  امش  هک  هچنآ  رد  تسا و  هاگآ  امش  ماجرف  تحلصم و  هب  تبسن  هک  یـسک  ار  اه  نآ  میظعت  روتـسد  رگا  دننک )

«. دشاب هدرکن  رداص  تسا ، میکح  دنک ،

: دـنتفگ یهورگ  .دـندرک  فـالتخا  ناـنآ  تفگ ، نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتـقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ]
هرهچ هک  نیا  رطاخ  هب  میا و  هتخاس  ار  اه  لکـش  نیا  ام  هدرک و  لولح  دـندوب ، اـه  لکـش  نیا  هب  هک  یناـمدرم  لـکیه  رد  دـنوادخ ،

.میراد یم  گرزب  ار  اه  لکش  نیا  مینک ، میظعت  هدرک  لولح  اه  نآ  رد  نامراگدرورپ  هک  ییاه 

رگید هورگ  و 
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ار اه  نآ  میا و  هدرک  تسرد  ار  اه  نآ  هرهچ  .دـندوب  ادـخ  عیطم  هک  یماوقا  تسا ؛ نیـشیپ  ماوقا  ياـه  هرهچ  اـه ، هرهچ  نیا  دـنتفگ :
.مینک یم  شتسرپ  دنوادخ ، میظعت  يارب 

ادخ هب  یکیدزن  يارب  ار  مدآ  نانآ ، .داد  يو  هب  هدجـس  نامرف  ناگتـشرف  هب  دیرفآ ، ار  مدآ  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  دـنتفگ : رگید  هورگ 
يارب نادب ، میا و  هتخاس  ار  وا  يامیس  میدوبن ، تقو  نآ  نوچ  میدوب و  رتراوازـس  ناگتـشرف  زا  مدآ ، رب  هدجـس  هب  ام  .دندرک  هدجس 

هب امـش  هک  هنوگ  نامه  .دنتـسج  بّرقت  دنوادخ  هب  مدآ ، رب  هدجـس  اب  ناگتـشرف  هک  هنوگ  نامه  مینک ، یم  هدجـس  ادخ  هب  یکیدزن 
بارحم دوخ ، تسد  اب  اهرهـش  رگید  رد  هاگ ، نآ  دیدرک و  نینچ  دینک و  هدجـس  هبعک  يوس  هب  هک  دیا  هتفای  روتـسد  ناتدوخ  رادنپ 

مه هبعک  دصق  و  ار ، ناتدوخ  ياه  بارحم  هن  دینک ، یم  ار  هبعک  دصق  امش  و  دینک ، یم  هدجس  اه  نآ  يوس  هب  هک  دیا  هتخاس  ییاه 
.هبعک دوخ  هن  تسا  ّلجوّزع -  يادخ -  يارب 

رد دنوادخ  دنتفگ : یم  هک  ینانآ  هب  باطخ  يو  دـیا .» هدـش  هارمگ  دـیا و  هدرک  مگ  ار  هار  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
تروص نیا  زا  ام  تشادـگرزب  میا و  هتخاس  ار  اه  هرهچ  نیا  ام  هدرک و  لولح  میا ، هدرک  رّوصت  هک  ییاه  لکـش  هب  ینامدرم  لکیه 
یگژیو اـب  ار  ناـتراگدرورپ  امـش  : » دومرف دـنا ، هدرک  لولح  اـه  نآ  رد  ناـمراگدرورپ  هک  تسا  ییاـه  تروص  میظعت  عقاو ، رد  اـه 

نیا رد  دشاب ؟ ادخ  ریگارف  یـش ء  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  لولح  يزیچ  رد  امـش  راگدرورپ  ایآ  .دیا  هدرک  فیـصوت  تاقولخم 
لولح نآ  رد  دنوادخ  هک  یکبس  ینیگنـس و  ینـشخ ، یمرن ، وب ، معط ، گنر ، نوچ  رگید  يروما  زیچ و  نآ  نیب  یقرف  هچ  تروص ،

يرگید نآ  ثداح و  ...و ، هزم  معط ، گنر ، ارچ  دراد ؟ دوجو  دنک ، یم 
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رد تسا ، لولح  دنمزاین  تشاد ، دوجو  لولح ) ّلحم   ) هدش لولح  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  هنوگچ  دشابن ؟ نآ  سکع  ارچ  دـشاب و  میدـق 
مزال دیدرک ، فیصوت  يریذپ  لولح  صوصخ  رد  اه  هدیدپ  یگژیو  هب  ار  ادخ  یتقو  دوب ؟ دهاوخ  هدوب و  هراومه  دنوادخ  هک  یلاح 

نایاپ تفص  هب  عقاو ، رد  دیدرک ، فیصوت  ثودح  لاوز و  یگژیو  هب  ار  وا  رگا  دینک و  شفیصوت  مه  يریذپ  لاوز  یگژیو  هب  تسا 
.دنهد یم  رییغت  ار  یـش ء  تاذ  اه  نیا  تسا و  هدنوش  لولح  هدننک و  لولح  یگژیو  تفـص ، نیا  اریز  دـیا ؛ هدرک  فیـصوت  يریذـپ 

دنکن و رییغت  مه  ندش  درز  خرـس و  و  هایـس ، دیفـس و  نوکـس ، تکرح و  اب  دیاب  دنکن ، رییغت  يزیچ  رد  لولح  اب  دـنوادخ  تاذ  رگا 
هتـشاد دوجو  هدرک  لولح  اه  نآ  رد  هک  دـنوادخ  رب  دراد ، دوجو  اـه  تفـص  نیا  هب  فصّتم  يایـشا  يارب  هک  ار  ییاـه  یگژیو  همه 

!« دشاب ثداح  مه  لاعتم  دنوادخ  تروص ، نیا  رد  دشاب و  نآ  رد  اه  هدیدپ  ياه  یگژیو  همه  ات  دشاب 

ياـنبریز دـش ، لـطاب  هدرک ، لولح  يزیچ  رد  دـنوادخ  هک  نیا  رد  ناـتنامگ  یتـقو  : » دومرف هاـگ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دور یم  نیب  زا  زین  ناتنخس 

.دیشیدنا میهاوخ  نامراک  رد  دنتفگ : دندش و  تکاس  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ]

تروص امـش  هک  یماگنه  دـییوگب  نم  هب  : » دومرف اـه  نآ  هب  درک و  مود  هورگ  يوس  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاـگ  نآ 
اه نآ  رب  هدجس  يارب  دیرازگ و  یم  زامن  دینک و  یم  هدجـس  اه  نآ  يارب  دیتسرپ و  یم  دنا ، هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  هک  ار  یناسک 

مزال هک  یسک  ّقح  دیناد  یمن  ایآ  دیراد ؟ یم  هگن  نایناهج  يادخ  يارب  زیچ  هچ  دیهن ، یم  كاخ  رب  ار  دوخ  دنمشزرا  ياه  یناشیپ 
، دوش هتشاد  گرزب  دوش و  تدابع  تسا 
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رد ار  یــسیئر  اـی  هاـشداپ  نادنورهــش ، تـسا  تـسرد  دـینک  یم  رکف  اـیآ  دریگن ؟ رارق  يو  فـیدر  مـه  شا  هدــنب  هـک  تـسا  نـیا 
ّقح ندرک  رت  گرزب  رت و  گرزب  ّقـح  ندرک  کـچوک  راـک ، نـیا  اـیآ  دــیهد ؟ رارق  يو  ياـپمه  ینتورف ، شنرُک و  تشادــگرزب ،

»؟ تسین رت  کچوک 

.يرآ دنتفگ :

»؟ دینک یم  کچوک  ار  نایناهج  يادخ  ادخ ، عیطم  ِناگدنب  ِتروص  میظعت  هار  زا  دنوادخ  میظعت  اب  امش  دیناد  یمن  ایآ  : » دومرف

.دندرک توکس  دیشیدنا ، میهاوخ  شیوخ  راک  رد  دنتفگ : هک  نیا  زا  سپ  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ]

یلاح رد  دیدرمـش ، دوخ  هیبش  ار  ام  دیدرک و  رکذ  يا  هنومن  ام  يارب  : » دومرف موس  هورگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
عنم هچ  ره  زا  میریذـپ و  رما  دـنک ، رما  هک  هچ  ره  رد  .میتسه  هدـش  تیبرت  قولخم و  ادـخ ، ناگدـنب  ام  نوچ  میتسین ؛ مه  لثم  ام  هک 
شا يوریپ  دهد ، روتـسد  اه  هنوگ  زا  يا  هنوگ  هب  ار  ام  رگا  .مینک  یم  شتـسرپ  دهاوخ ، یم  ام  زا  هک  هنوگ  نآ  میریذـپ و  عنم  دـنک 

یمود زا  هتـساوخ و  ار  یلّوا  يو  دیاش  میناد ، یمن  نوچ  مینک ؛ یمن  زواجت  هدادن ، هزاجا  روتـسد و  نادب  هک  يا  هنوگ  زا  مینک و  یم 
نآ .میدرک  شا  يوریپ  مینک ، هبعک  هب  ور  داد  روتـسد  ام  هب  هک  یماـگنه  .میریگب  یـشیپ  وا  رب  هک  درک  یهن  ار  اـم  و  تسین ، یـضار 

روتسد زا  اهراک  نیا  زا  مادک  چیه  رد  میا و  هدرک  تعاطا  مه  ام  مینک و  يور  هبعک  يوس  هب  اهرهش  رگید  رد  داد  روتـسد  ام  هب  هاگ 
، تسوا زا  ریغ  هک  شا  هرهچ  يارب  هدجس  هب  روتسد  درک ، مدآ  يارب  هدجس  هب  روتـسد  هک  یماگنه  دنوادخ ، میا و  هدشن  جراخ  يو 

امش نوچ  دینک ؛ سایق  نآ  هب  ار  نیا  امش  دیابن  نیاربانب ، .درکن 
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«. تسا یضاران  امش  ياهراک  زا  هدرکن ، رما  نوچ  يو  دیاش  .دیناد  یمن 

یم ایآ  داد ، صاخ  زور  کی  رد  ار  شا  هناخ  هب  دورو  هزاجا  یسک  رگا  امـش  رظن  هب  : » دوزفا هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگ  نآ 
زا یـسابل  یـسک  رگا  دیوش ؟ لخاد  وا  رگید  هناخ  هب  يو  نامرف  نودب  دیناوت  یم  ایآ  دیوش ؟ لخاد  يو  روتـسد  نودـب  ًادـعب  دـیناوت 

؟ دیریگب يو  زا  ار  نآ  دیناوت  یم  ایآ  داد ، امش  هب  ار  شنایاپراچ  زا  ییاپراچ  ای  شناگدنب  زا  يا  هدنب  شیاه ، سابل 

.يرآ دنتفگ :

»؟ دیرادرب ار  نآ  لثم  رگید  یکی  دیناوت  یم  دیتفرگن ، ار  نآ  رگا  : » دومرف

.تسا هدادن  هزاجا  یمّود  يارب  دوب ، هداد  هزاجا  یلّوا  رد  هک  هنوگ  نآ  يو  نوچ  ریخ ؛ دنتفگ :

»؟ ناگدنب زا  یضعب  ای  دوشن ، فّرصت  شکِلم  رد  شنامرف  نودب  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ ، ایآ  دییوگب  نم  هب  : » دومرف هاگ  نآ 

.دوشن فّرصت  وا  هزاجا  نودب  شکِلم  رد  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  دنتفگ :

»؟ دینک شتسرپ  ار  اه  تروص  نیا  هک  هداد  نامرف  امش  هب  یِک  وا  دیدرک و  نینچ  ارچ  سپ  : » دومرف

.دندش تکاس  دیشیدنا و  میهاوخ  نامیاهراک  هرابرد  هک  دنتفگ  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ]

هک دوب  هتـشذگن  ییامهدرگ  نیا  رب  زور  هس  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ار  دّـمحم  هک  نآ  هب  مسق  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ام دّمحم ! يا  دنتفگ : دندوب و  رفن  جنپ  یهورگ  ره  زا  رفن و  جنپ  تسیب و  نانآ  .دندروآ  مالـسا  دندیـسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  همه 

(1170) .ییادخ لوسر  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  .میدیدن  وت  لیالد  نوچ  یلیلد 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  مالسا و 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  مالسا و 

هدیا نیا  .دشاب  یم  اه » ندمت  يوگ  تفگ و   » حرط تسا ، هدش  حرطم  راکشآ  ینلع و  روط  هب  ریخا  ههد  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
« نوتگنیتناه لئوماس   » فرط زا  هک  تسا  اه » ندمت  دروخرب   » هیرظن هدیا و  لباقم  رد  حرط  و 
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جایتحا یلو  دسر  یم  رظن  هب  ّرثؤم  ناهج ، ندش  یماظن  تهج  هب  نامز  رـصع و  نیا  رد  هچرگ  حرط  نیا  لصا  .تسا  هدـش  هداد  هئارا 
.میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هصالخ  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  کنیا  .دراد  نآ  هبناج  همه  یسررب  هب 

« ندمت  » موهفم

.دراد یناوارف  ریثأت  ثحب  عوضوم  ندش  نشور  رد  هک  میزادرپب  ندمت »  » هملک موهفم  یسررب  هب  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  لبق 

.دـیآ یم  رامـش  هب  یگنهرف  تیوه  حطـس  نیرت  هدرتسگ  گـنهرف و  يدـنب  هورگ  نیرتـالاب  ندـمت ، نوتگنیتناـه ،» لـئوماس   » رظن زا 
(1171)

تایبدا رنه و  یتح  یـسایس و  یعامتجا ، يداصتقا ، ياهدادیور  همه  هک  دناد  یم  هدینت  مه  هب  يا  هدـیدپ  ار  ندـمت  ساکول » يرنه  »
(1172) .دریگ یم  رب  رد  ار 

رد .دـنناد  یم  یعامتجا  لّوحت  زا  نیعم  لحارم  حیـضوت  يارب  يا  هژاو  ار  نآ  ندـمت ، موهفم  هب  نتخادرپ  اب  یبرغ  نادنمـشناد  رگید 
يروآون راـکتبا و  شوه ، زا  هک  هعماـج  رد  يزاـتمم  هقبط  ینعی  روآون ؛ تیلقا  غوبن  لـصاح  ار  یندـمت  یب  نیوـت » دـلونرآ  ، » لـباقم

(1173) .دناد یم  هعماج  لماکت  ریس  تالوحت و  هیاس  رد  دنرادروخرب ،

تـسا نآ  رب  تنارود »  » .دـناد یم  يروانف  شناد و  لوصحم  ار  ندـمت  هک  تسا  کیدزن  تنارود » لیو   » رظن هب  ربو » درفلآ   » فیرعت
زا هتفرگرب  ربو » درفلآ   » رظن دننامه  رظن  نیا  .دیآ  یم  دوجو  هب  يزرواشک  رکف  دیـسر ، دشر  زا  ینازیم  هب  یمومع  گنهرف  یتقو  هک 

دـشر مدرم  اهرهـش ، طابترا  یناگرزاب و  تالدابت  رثا  رب  يزرواشک و  رکف  لابند  هب  .تسا  ینیـشنرهش  ياـنعم  هب  ندـمت  هژاو  ياـنعم 
نسح قالخا و  هک  یسک  دیآ و  یم  دیدپ  نایمدآ  نایم  رد  کین  ياه  یگژیو  یقالخا و  يایاجـس  ساسا ، نیاربانب  .دنبای  یم  یلقع 

.دیآ یم  باسح  هب  ندمتم  دشاب ، هتشاد  ترشاعم 

نبا .دنا  هداد  هئارا  ندمت  زا  ار  دوخ  صاخ  فیرعت  تشادرب و  نایبرغ ، دننامه  زین  یقرش  نادنمشناد 
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دناد یم  يدام  یقالخا و  لماوع  زا  يا  هعومجم  ار  ندمت »  » يرگید دنمـشیدنا  .دناد  یم  ناسنا  ندش  یعامتجا  ار  ندـمت »  » نودـلخ
يراکمه يریپ ، اـت  یکدوک  زا  یگدـنز ، لـحارم  زا  يا  هلحرم  ره  رد  دوخ ، دارفا  زا  يدرف  ره  يارب  دـهد  یم  تصرف  هعماـج  هب  هک 

(1174) .دروآ لمع  هب  دشر  يارب  ار  مزال 

؛ تسا یعامتجا  ماظن  شریذـپ  گنهرف و  یلاـعت  لـصاح  ندـمت ، درک : فیرعت  نینچ  ناوت  یم  ار  یـساسا  موهفم  نیا  یّلک ، روط  هب 
.یعامتجا روما  ندش  هنیداهن  هارهاش  رد  نداهن  ماگ  ینیشن و  هیداب  هلحرم  زا  جورخ  ینعی 

« اه ندمت  دروخرب   » هیرظن

هقرفت و ّطخ  رـشب  نیب  رد  هچنآ  .تسا  هدـش  يرپس  يداصتقا  کـیژولوئ و  هدـیا  گـنج  هرود  هک  تسا  دـقتعم  نوتگیتناـه  لـئوماس 
 - روشک  ) اه تموکح  هدـنیآ  رد  يو  رظن  هب  هتبلا  .تسا  گنهرف »  » دوب دـهاوخ  اه  يریگرد  همـشچرس  هشیر و  دـشک و  یم  میـسقت 

ياه گنهرف  اب  اه  هورگ  اه و  تلم  نیب  هدـمع ، يریگرد  لباقت و  نکل  دـنام ، دـنهاوخ  یقاب  یناهج  هنحـص  یلـصا  نارگیزاب  تلم )
لسگ طوطخ  .داد  دهاوخ  رارق  عاعشلا  تحت  ار  یناهج  تسایس  اه  ندمت  دروخرب )  ) يریگرد رگید  ترابع  هب  .دوب  دهاوخ  فلتخم 

(1175) .تسا نردم  ناهج  رد  اه  يریگرد  زا  هلحرم  نیرخآ  اه ، ندمت  نیب  يریگرد  .تسا  هدنیآ  ياهدربن  طوطخ  اه ، ندمت  نیب 

زاغآرـس ار  نآ  دنک ، یقلت  کیژولوئدـیا  تاشقانم  متخ  ار  درـس  گنج  نایاپ  نارگلیلحت ، زا  یخرب  نوچمه  هک  نآ  یب  نوتگنیتناه 
دنک یم  لیلحت  ریبعت و  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  يراج  ياهدادخر  ثداوح و  زا  يرایسب  نآ  ساسا  رب  و  دراگنا ، یم  اه  ندمت  دروخرب 

گرزب ندمت  تشه  ای  تفه  هب  ار  ناهج  هدنز  ياه  ندـمت  يو  .دـشاب  شدـیدج  هیرظن  تایـضرف  اه و  هراگنا  میکحت  تهج  رد  هک 
: دنک یم  میسقت 

ودنه یمالسا 5 -  ینپاژ 4 -  یسویسوفنک 3 -  یبرغ 2 -  ندمت   - 1
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.نیتال ياکیرمآ   - 8

نهک دـحاو  نیزگیاج  یتآ و  ياه  يریگرد  أشنم  ار  روبزم  ياـه  ندـمت  ناـیم  لـسگ  طوطخ  ییاـکیرمآ و  ندـمت  زین  هیـشاح  رد  و 
ار ون  رـصع  ياه  يریگرد  لماکت  هلحرم  نیرخآ  یناهج و  بلاـغ  تسایـس  اـه ، ندـمت  لـباقت  وا  داـقتعا  هب  .دـنیب  یم  تلم  تلود - 

: لیلد هب  دهد ؛ یم  لکش 

.تسا یساسا  اه  ندمت  فالتخا  فلا )

.تسا شیازفا  لاح  رد  ینّدمت  یهاگآدوخ  ب )

.تسا دشر  لاح  رد  تیوه  ألخ  ندرکرپ  يارب  يا  هلیسو  یبهذم ، تایح  دیدجت  ج )

.تسا هدیدرگ  نارگید )  ) یندمت یهاگآدوخ  دشر  بجوم  برغ  هناقفانم  راتفر  د )

.دنریذپانرییغت یگنهرف  تافالتخا  اه و  یگژیو  ه )

.تسا دشر  لاح  رد  یگنهرف  تاکرتشم  شقن  يداصتقا و  ییارگ  هقطنم  و )

نیا و  تسا ، هدش  درـس  گنج  نارود  کیژولوئدیا  یـسایس و  ياهزرم  نیزگیاج  زورما ، ياه  ندـمت  نیب  دوجوم  لسگ  طوطخ  ز )
.دنا يزیرنوخ  نارحب و  داجیا  ياه  هقرج  طوطخ 

یم نینوخ  یثداوح  زورب  نتـسبآ  برغ ، مالـسا و  ندمت  نایم  طباور  تسا و  شیازفا  لاح  رد  برغ  مالـسا و  هلاس  تموصخ 1400 
ییارآ فص  ون  رـصع  رد  و  داد ، دهاوخ  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  یناهج  لئاسم  رگید  یندمت » دروخرب  میاداراپ   » بیترت نیدـب  دـشاب ،
ندمت يورایور  مه ، رانک  رد  ینسویسوفنک  یمالسا و  ياه  ندمت  زین  ماجنارس  و  دریگ ، یم  لکـش  اه  ندمت  روحم  رب  يا  هزات  ياه 

.دش دهاوخ  برغ 

مالـسا ناهج  ایـسآ و  قرـش  یـسویسوفنک  عماوج  داحتا  برغ و  ندـمت  نیب  هدـنیآ  رد  اه  يریگرد  یلـصا  نوناـک  هک  نیا  هصـالخ 
(1176) .تسا ون  ناهج  رد  يریگرد  لماکت  هلحرم  نیرخآ  یندمت ، ياه  يریگرد  عقاو  رد  .دوب  دهاوخ 

مامت يراگنا  لهس  اب  سپس  دریگ و  یم  ضرف  ار  نآ  .ندمت  هلوقم  فیرعت  ياج  هب  شلالدتـسا  تامدقم  رد  نوتگنیتناه  فلا ) دقن :
ياراد اه  ناسنا  لثم  اه  ندمت  ییوگ  وت  .دراد  یم  لیـسگ  گنج  نادـیم  هب  ار  اه  نآ  هدـیمد ، حور  دوخ  یعرف  ياه  یّلک  دـبلاک  رد 

هب حّلسم  دنروعش و 
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.رگیدکی اب  دربن  دّصرتم  دنمک ؛ زرگ و  ریشمش و 

ترارح رثا  رب  هک  درک ، هیبـشت  ار  نآ  يوـنثم  ناتـساد  هک  يا  هدرـسفا  ياـهدژا  هب  ناوـت  یم  ار  نوتگنیتناـه  ياـه  نّدـمت  فاـصم  زت 
ندیعلب یپ  رد  هتفرگ و  ناج  دندوب  هدز  خی  ًاتّقوم  هک  ندمت  ياهدژا  درـس ، گنج  ندش  بآ  اب  دیوگ : یم  وا  .دبای  یم  ناج  باتفآ ،

 . ...و دنیاجک ؟ اه  ندمت  فاصم  ياعّدم  لیالد  و  تسیچ ؟ ندمت  زا  روظنم  دیسرپ : وا  زا  دیاب  یلو  .دندمآرب  رگیدکی 

اه نآ  لـباقتم  ّرثأـت  ریثأـت و  مهف  زا  و  اـه ، ندـمت  لایـس  ریغتم و  یخیراـت و  هرهوج  رد  تقد  زا  ار  ِملاـع  هک  تسا  یبکرم  لـهج  نیا 
.دراد یمزاب 

رب و  دـهد ، یمن  هئارا  گـنهرف  ندـمت و  زا  یـصخشم  یملع و  فـیرعت  هک  تسا  نـیا  ناـشیا  لالدتـسا  رگید  فعـض  طاـقن  زا  ب )
رگیدکی رد  رقتسم  هتسویپ و  موهفم  ود  ار  ندمت  گنهرف و  ناشیا  یلک  روط  هب  .دزرو  یم  دیکأت  رگیدکی  اب  ود  نیا  قیثو  یگتسویپ 

هک تسا  یگنهرف  تیوه  نیرت  هدرتسگ  مدرم و  یگنهرف  يدنب  هورگ  حطـس  نیرتالاب  ندـمت  هک  تسا  دـقتعم  يو  .دـنک  یم  روصت 
مه هب  دوجو  اب  اما  تسین ، یناسآ  راک  ندمت ، گنهرف و  زا  عماج  قیقد و  فیرعت  هئارا  .درک  يدنب  هقبط  نآ  اب  ار  اه  ناسنا  ناوت  یم 

.درادن یهجوت  اه  نآ  هب  نوتگنیتناه  هک  دوش  یم  هدهاشم  اه  نآ  نایم  رد  زین  یلّمأت  لباق  ياه  توافت  گنهرف ، ندـمت و  یگتـسویپ 
: درک هراشا  هدمع  توافت  ود  هب  ناوت  یم  گنهرف  ندمت و  فلتخم  ياه  توافت  نایم  زا 

تاـیبدا و تمکح و  هفـسلف و  رنه ، .يونعم  ینهذ و  هبنج  رتشیب  گـنهرف ، دراد و  ینیع  یملع و  هبنج  رتـشیب  ندـمت ، هک  نآ  تسخن 
ناسنا يدام  جیاوح  حطس  هب  رظان  رتشیب  ندمت ، هک  یلاح  رد  دنتسه ، گنهرف  ورملق  رد  یبهذمریغ ) یبهذم و   ) تاداقتعا
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.تسا عامتجا  رد 

عامتجا تئیه  رد  ناسنا  تفرـشیپ  هدـننک  نیمأت  ندـمت  .يدرف  هبنج  رتشیب  گنهرف  دراد و  یعامتجا  هبنج  رتشیب  ندـمت  هک  نآ  رگید 
.دنرادن همزالم  یلو  دناطبترم ، مه  اب  گنهرف  ندمت و  .دشاب  يدرف  لماکت  هب  رظان  دـناوت  یم  هبنج  نیا  زا  هتـشذگ  گنهرف ، تسا و 

هنوگ نامه  نیاربانب  .دشاب  هدرک  لّزنت  هجرد  نیرت  نییاپ  هب  اه  نآ  رد  گنهرف  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ندـمتم  عماوج 
.دراد دوجو  زین  ندمت  یب  گنهرف  اب  دراد ، دوجو  گنهرف  یب  ندمتم  هک 

موهفم ود  نوتگنیتناه  هک  یلاح  رد  تسا ، یـساسا  اه  نآ  ياه  توافت  مه ، اب  ندـمت  گنهرف و  یگتخیمآ  دوجو  اب  هک  نیا  هصالخ 
(1177) .تسا هدرب  راک  هب  نیزگیاج  تروص  هب  اه  نآ  ياه  توافت  هب  هجوت  نودب  ار  ندمت  گنهرف و 

رما تیعقاو  هک  نآ  لاـح  دـنک ، یم  روصت  هچراـپکی  یتـیدوجوم  ار  نآ  دـهد  هئارا  برغ  زا  ینـشور  فیرعت  هک  نآ  نودـب  يو  ج )
يازجا نیب  فالتخا  شنت و  ناوارف و  ياه  بیـشن  زارف و  زا  خـیرات  لوط  رد  اه  ندـمت  رگید  دـننامه  زین  برغ  ندـمت  .تسین  نینچ 

یمن اذل  .دنتـسین  يدبا  زین  اه  ندمت  و  تسایوپ ، زونه  خـیرات  هک  اریز  دراد ؛ همادا  نانچمه  تیعـضو  نیا  و  تسا ، هدوبن  يراع  دوخ 
اه نآ  زا  کی  ره  یلخاد  ناماسبان  عاضوا  برغ و  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  نیب  قیمع  تافالتخا  رب  اکیرمآ ، نداد  رارق  روحم  اب  ناوت 

هتفرگ رارق  زین  نوتگنیتناه  یمیدق  نارکفمه  زا  یکی  یکـسنیژرب  داقتنا  دروم  هنافاکـشوم  تروص  هب  هلئـسم  نیا  .تشاذـگ  شوپرس 
یکـسنیژرب .دـشاب  طوبرم  یبرغ » گنهرف  ینورد  یگتخیـسگ   » هب نوتگنیتناه  یهجوت  یب  هب  یکـسنیژرب  داریا  نیرتهب  دـیاش  .تسا 

(1178) .ار اه  ندمت  دروخرب  هن  دناد و  یم  اکیرمآ  یناهج  تردق  هدننک  دیدهت  لماع  ار  یبرغ  ماظن  ینورد  داسف 

( اکیرمآ یناهج  يربهر   ) ریسم رد  دوجوم  عناوم  یفاکش  دبلاک  رد  نوتگنیتناه  د )
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یم هدرک و  ضرف  برغ  مالـسا و  طباور  رد  یهیدـب  مّلـسم و  لـصا  کـی  ار  برغ  مالـسا و  ناـهج  يریذـپان  یتشآ  یفیرظ  روط  هب 
ياهروشک راتفر  لاح  نیع  رد  یلو  دزاس ، زیامتم  یبرغ  گـنهرف  زا  ار  یبرغ  ياـه  تلود  هناـبلط  هعـسوت  ياـه  تسایـس  اـت  دـشوک 

يداضت ار  گنهرف  ود  نیب  داضت  يو  تسردان ، ضرف  شیپ  نیا  ساسا  رب  .دنک  یم  دادملق  یمالسا  ندمت  نیع  ار  یمالـسا  فلتخم 
يارب برغ  ندش  هدامآ  کیژتارتسا  ترورض  تروص  نیدب  و  دزاس ، یم  دومناو  یخیرات  ربج  زا  یـشان  یندشن و  فرطرب  يوهام و 
یلاح رد  نیا  .دنک  یم  هیصوت  دنراد  یمرب  ماگ  یمالـسا  ندمت  يایحا  هار  رد  هک  ار  ییاه  هورگ  اهروشک و  زا  هتـسد  نآ  اب  فاصم 

زا هن  دریگ ، یم  همـشچرس  یبرغ  ياـه  تلود  تسایـس  زا  ًاتدـمع  یبرغ  عماوج  یمالـسا و  عماوج  نیب  دوجوم  ياـه  شنت  هک  تسا 
.تسا دایز  رایسب  یمالسا  ندمت  اب  نآ  تاکرتشم  اریز  یحیسم ؛ ندمت 

رد يو  .تسا  تیمها  زیاح  شدـیدج  باتک  رد  ناهج  ياه  کیلوتاک  قباس  ربهر  مود ، لپ  ناژ  پاـپ  عضاوم  هب  هجوت  هنیمز  نیا  رد 
اـسیلک : » دسیون یم  هدومن و  هراشا  یهلا  نید  ود  تاکرتشم  هب  مالـسا  ناهج  اسیلک و  طباور  باب  رد  دـیما » ناتـسآ  زا  رذـگ   » باتک
مارتحا دننک ، یم  تدابع  تسا  نیمز  نامسآ و  قلاخ  و  ءاشی ، ام  لاّعف  نامحر ، مویق ، یح ، هک  ار  يدحاو  يادخ  هک  ناناملسم  يارب 

«. دنرت کیدزن  هژیو  هب  ام  هب  ادخ  تینادحو  هب  داقتعا  لیلد  هب  اه  نآ  .تسا  لئاق  يرایسب 

: تسا دقتعم  هک  تسا  نوتگنیتناه  هاگدید  اب  فلاخم  هک  تسا  یمهم  رایسب  هتکن  تیحیـسم  مالـسا و  یکیدزن  هب  پاپ  ّصاخ  هجوت 
رد ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  .دور  یم  رامـش  هب  یندـمت  یـسایس و  تدـحو  لـماع  اـهنت  يراـصن  دوهی و  یگنهرف  كارتشا  نازیم 

همادا
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مالـسا ناهج  اب  يراکمه  گولاید و  ماجنا  يارب  ار  اسیلک  یگدامآ  تیحیـسم ، مالـسا و  نیب  تافالتخا  زا  يا  هراـپ  هب  هراـشا  نمض 
(1179) .دراد یم  مالعا 

تبسن یتح  تمحر ، تفوطع و  رهظم  دوخ  ینید  تامیلعت  زا  رثأت  اب  نانآ  هک  میرب  یم  یپ  ناناملسم  هدنـشخرد  خیرات  یـسررب  اب  ه )
هدش هدید  زین  برغ  نارکفتم  نادنمشناد و  زا  هکلب  تسین  ناملسم  درف  کی  ياعدا  نیا  و  دنا ، هدوب  مالـسا  ریغ  ياه  نیئآ  ناوریپ  هب 

؛ تسا

اب دنک ، یم  حیبقت  ار  حیسم  نید  ناوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دنچ  ره  : » دسیون یم  ندمت » خیرات   » باتک رد  تنارود  لیو   - 1
(1180 «.) تسا شیوخ  ناوریپ  اه و  نآ  نیب  هناتسود  یطابترا  راتساوخ  و  تسا ، نیب  شوخ  ناشیا  هب  تبسن  همه  نیا 

یم حتف  هک  ار  اجک  ره  هک  دوب  نیا  بارعا  مسر  اریز  تشگن ؛ نآرق  تفرـشیپ  بجوم  ریـشمش  روز  : » دیوگ یم  نوبول  واتـسوگ   - 2
یم مالسا  نید  هب  دنتشاد و  یم  رب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیسم  مدرم  هک  نیا  .دنتشاذگ  یم  دازآ  دوخ  نید  رد  ار  اجنآ  مدرم  دندرک 
یم حـتاف  ياـه  برع  زا  هک  يداد  لدـع و  هک  دوب  تهج  نادـب  دـندیزگ ، یم  رب  دوخ  يرداـم  ناـبز  رب  ار  برع  ناـبز  دـندیورگ و 

(1181 «.) دندوب هدیدن  دوخ  نیشیپ  نارادمامز  زا  ار  شدننام  دندید 

یحماست راگزاس و  حور  کی  دنراد  دوخ  نید  هب  تبسن  هک  یمکحم  هدیقع  اب  هک  دنتسه  ناناملـسم  اهنت  : » دیوگ یم  نوستبور   - 3
(1182 «.) تسه اه  نآ  رد  رگید  نایدا  اب  زین 

نایحیسم هب  يرازآ  هنوگ  چیه  دندرک  حتف  ار  سدقملا  تیب  مود ) هفیلخ  نامز  رد   ) ناناملـسم هک  یماگنه  : » دیوگ یم  زین  وشیم   - 4
هب یتقو  زین  دوهی  .دندرک  ماع  لتق  ار  ناناملسم  یمحر  یب  لامک  اب  دنتفرگ  ار  رهش  نیا  اراصن  هک  یماگنه  سکعرب  یلو  دندناسرن ،

...دندنازوس ار  همه  هناکاب  یب  دندمآ  اجنآ 
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دای ناناملسم  زا  یحیسم  ياه  تلم  تسا  یناسنا  تّورم  محر و  هناشن  هک  ار  نایدا  هب  لباقتم  مارتحا  شزاس و  نیا  هک  منک  رارقا  دیاب 
(1183 «.) دنا هتفرگ 

نامه رثا  رب  تسا  هدـنام  ناهج  رد  یـسک  لاح  هب  ات  يدوهی  سنج  زا  رگا  : » دـیوگ یم  يوسنارف  هدنـسیون  يرتساک  يد  يرناه   - 5
اراصن رگا  هک  یتروص  رد  ...دـنداد  تاجن  ماـشآ  نوخ  نایحیـسم  تسد  زا  ار  ناـنآ  یطـسو  نورق  رد  هک  دوب  یمالـسا  ياـه  تلود 

(1184 «.) دنتشاد یمرب  ار  دوهی  لسن  دندرک  یم  تموکح  ناهج  رب  دندنام و  یم  یقاب  تردق  رب  نانچمه 

تموکح زا  جراـخ  ییوگ  هک  دـندومن  یم  ناـنچ  یمالـسا  تموکح  نارود  رد  اـه  هعموـص  اـهاسیلک و  : » دـیوگ یم  زتـم  مادآ   - 6
حماست زا  ییاضف  نانچ  دش  یم  بجوم  دوخ  نیا  هک  دنتسه  يرگید  نیمزرس  زا  یشخب  دیسر  یم  رظن  هب  دنرب و  یم  رس  هب  یمالـسا 

(1185 «.) دنتشادن ییانشآ  نآ  اب  هنایم  ياه  هدس  رد  اپورا  هک  ددرگ  رارقرب 

اه ندمت  يوگ  تفگ و  رکتبم  يدوراگ ، هژور 

ناوارف و يریگیپ  تقیقح و  ّقح و  هرابرد  وج  تسج و  قیقحت و  نرق  مین  زا  دعب  تسا ، يوسنارف  نیرکفتم  هفـسالف و  زا  یکی  هک  وا 
.تسا هدیسر  دوخ  ینورد  شمارآ  هب  هدرک و  ادیپ  مالسا  رد  ار  دوخ  هدشمگ  رخآ  رد  رگید ، نایدا  بتاکم و  هب  هعجارم 

یم رایتخا  ار  تیحیسم  بهاذم  زا  ناتستورپ  بهذم  یگلاس  هدراهچ  نینس  رد  تسا  هدوبن  ینید  چیه  هب  نیدتم  شا  هداوناخ  هک  يو 
سکرام و ياه  باتک  يریگارف  هب  عورـش  اذل  ددنویپ و  یم  هسنارف  تسیلایـسوس  بزح  فص  هب  يدالیم  لاس 1933  رد  یلو  .دنک 

هفسلف داتسا  ناونع  هب  هتفرگ و  گروبسارتسا  رد  یهاگشناد  زا  هفسلف  رد  ار  دوخ  كردم  لاس 1936  رد  دیامن و  یم  نینل  سلگنا و 
زا هفسلف  رد  ارتکد  هجرد  هب  لاس 1935  رد  .دوش  یم  مادختسا  اجنآ  رد 
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هلاسر اب  لاس 1954 ، رد  .دـسیون و  یم  تفرعم » رد  تیدام  هیرظن   » هراـبرد ار  دوخ  يارتکد  زت  دـسر و  یم  هسنارف  نبروس  هاگـشناد 
.دسر یم  وکسم  هفسلف  هدکشناد  زا  ارتکد  هجرد  هب  دیامن  یم  فیلأت  تیّرح »  » ناونع هب  هک  يا 

نآ ریدم  لاس  هد  تدم  هب  شدوخ  دنک و  یم  سیسأت  یتسیسکرام » ياه  ثحب  يریگارف و  زکرم   » مان هب  يا  هسسؤم  لاس 1970  رد 
يا هلحرم  رد  لاس 1970  رد  يدوراگ  .دوش  یم  عورش  تسیسکرام  بزح  يربهر  وا و  تافالتخا  لاس 1968  زا  .ددرگ  یم  هسسؤم 
نیب زکرم   » مان هب  يزکرم  لاس 1976  رد  وا  .دـشکب  رانک  بزح  نیا  زا  ار  دوخ  هتفر  هتفر  دوش  یم  ثعاـب  هک  دریگ  یم  رارق  دـیدج 

« هدنیآ نید  مالسا ،  » مان هب  ار  یباتک  لاس 1982  رد  .ددرگ و  یم  نآ  ریدم  شدوخ  هدرک و  سیسأت  اه » ندمت  يوگ  تفگ و  یللملا 
اب قباطم  يدالیم ، لاس 1982  رد  وا  .تسا  هدوب  شمالـسا  هب  نالعا  يارب  يزاـس  هداـمآ  دوخ  هبون  هب  راـک  نیا  و  دـنک ، یم  فیلأـت 

.دنک یم  رایتخا  مالسا  ق.ه  ناضمر 1402  مهدزای 

اه ندمت  يالتعا  رد  رّثؤم  لماوع 

: دنراد شقن  اه  ندمت  يالتعا  رد  يددعتم  لماوع 

.اه یلوغشم  لد  اه و  بارطضا  شهاک  ناکما  ینعی  شمارآ ؛ تینما و   - 1

«. تیبصع  » نودلخ نبا  ریبعت  هب  و  یّلم ، یگتسبمه  رورغ و   - 2

.نواعت يراکمه و  لصا   - 3

.قالخا  - 4

.يروبص يرابدرب و  لّمحت ، يانعم  هب  حماست   - 5

.یگچراپکی تدحو و  ظفح   - 6

.نید  - 7

.دشاب ندمت  کی  تخاسریز  هعماج  ره  يارب  دناوت  یم  هک  یبسن  هافر   - 8

ار طیارـش  بیترت  نیدـب  و  دـهد ، یم  رارق  روحم  کی  درگ  ار  دارفا  هتخاس ، نایع  ار  هعماج  زاین  هک  یعامتجا ، يداصتقا و  راشف   - 9
(1186) .دزاس یم  مهارف  ندمت  يالتعا  ای  شیاز  يارب 

اه ندمت  طاطحنا  رد  رّثؤم  لماوع 

.دنک یم  یط  ار  یلحارم  دوخ  تایح  لوط  رد  یندمت  ره  هک  دندقتعم  نارظن  بحاص  یخرب 

هب يونعم ، يدابم  شتسرپ  دیحوت و  ياج  هب  یتدم  زا  سپ  یلقع ، دشر  ساسا  رب  یندمت  ره  ِنامدرم  هک  تسا  نآ  رب  تنارود » لیو  »
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یم فقوتم  جـیردت  هب  عماوج  كّرحم  يورین  هدـش ، زاغآ  شناد  شزرا و  نیب  گنج  سپ  نیا  زا  .دـنزادرپ  یم  ملع  لقع و  شیاتس 
.ددرگ یم  زاغآ  ندمت  نآ  طاطحنا  هرود  دوش و 

: دنک یم  یط  ار  هلحرم  هس  یندمت  ره  نودلخ » نبا   » رظن هب 

.هیلوا هزرابم  راکیپ و  هلحرم   - 1

.دادبتسا یگماکدوخ و  شیادیپ  هلحرم   - 2

.دور یم  رامش  هب  رشب  ندمت  نایاپ  هک  داسف  لّمجت و  هلحرم   - 3

هتـسناد و هزیرغ  لقع و  حور ، ار  یمالـسا  ندـمت  هناگ  هس  لحارم  ساسا ، نیمه  رب  زین  يریازجلا  رـصاعم  دنمـشناد  ینب » نب  کلام  »
هلحرم زا  یمالـسا  ندمت  هتـشگ و  زاغآ  حور  رب  هزیرغ  ّطلـست  هلحرم  دعب ، هب  يرجه  متـشه  نرق  زا  یمالـسا  ندمت  رد  تسا  دـقتعم 

(1187) .تسا هدش  رود  دوخ  دشر 

تدحو نادقف  هلمج : نآ  زا  دنا ؛ هدرمشرب  اه  ندمت  طاطحنا  يارب  زین  ار  يرگید  ددعتم  لماوع 
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هطـساو يرگداوس و  درکیور  یعّنـصت و  تادیلوت  هعماج و  یتاقبط  تفاب  رد  یگتفـشآ  یجراخ ، نانمـشد  موجه  هعماج ، ماجـسنا  و 
.يرگ

یمالسا ندمت  يریگ  لکش  ياه  هنیمز 

یمالسا ندمت  يریگ  لکش  ياه  هنیمز 

: درک میهاوخ  لابند  یتاهج  زا  ار  عوضوم  نیا 

مالسا رد  شناد  هاگیاج   - 1

رب مالـسا  يایلوا  هزادنا  نیا  رگا  هک  تسا  هدـش  نآ  میلعت  ملع و  يریگارف  هب  تبـسن  يدـیکا  شرافـس  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد 
.دیسر یمن  تمظع  زا  هیاپ  نیا  هب  یمالسا  ندمت  زگره  دندوب  هدرکن  دیکأت  يزودنا  شناد  شناد و  تلیضف 

مالسا ناهج  هب  نادنمشناد  بذج  مولع و  لاقتنا   - 2

اه نآ  همجرت  اب  میقتسمریغ و  مولع  نیرتشیب  هچرگا  .دوب  نآ  یملع  لفحم  نانوی و  تفای ، هار  مالـسا  ناهج  هب  هک  یلقع  لوصا  عبنم 
زا دنترابع  دنا  هتفرگارف  ناینانوی  زا  ناناملسم  هک  یمولع  .دیسر  ناناملسم  تسد  هب  ینانوی  زا  ذوخأم  ینیتال ، ینایرس و  ياه  نابز  هب 

.یعیبط مولع  یکشزپ و  موجن ، یضایر ،

همجرت تضهن   - 3

موـلع یـساسا  نیودـت  زا  ناناملـسم  تفاـی و  تاـبث  یمالـسا  تموـکح  ورملق  درک و  شکورف  تاـحوتف  نارود  جوا  هک  نآ  زا  سپ 
تیب نالک  ياه  تورث  زا  هدافتسا  اب  یسابع  يافلخ  زا  یخرب  یقیوشت  ياه  تسایس  مامتها و  وترپ  رد  دنتفای ، یبسن  یتغارف  یمالـسا 

.تشاد رارق  ناملسمریغ  ياه  ندمت  رایتخا  رد  ًاتدمع  هک  دش  بلج  یعیانص  مولع و  يوس  هب  هتفر  هتفر  ناملسم  هعماج  هجوت  لاملا ،
رـسارس رب  ناـنآ  يـالیتسا  هژیو  هب  ناناملـسم و  تاـحوتف  تشاد ، تیمها  تکرح  نیا  طیارـش  ندروآ  مهارف  رد  همه  زا  شیب  هـچنآ 
دنتخاس يا  هچراپکی  ورملق  بولغم  ياه  نیمزرس  زا  ناملسم  ناحتاف  .دوب  یقرـش  مور  يروطارپما  زا  ییاه  شخب  نایناساس و  ورملق 
یتدـم رد  .دـندرک  هبرجت  ار  يدـیدج  یگنهرف  تکراشم  هلدابم و  زین  کیدزن  رود و  نابآم  ینانوی  اب  اه  گـنهرف  رگید  راـنک  رد  و 

رـصع ار  هرود  نآ  اهدـعب  هک  تفرگ  الاب  نانچ  مالـسا  ناهج  رد  شناد  نارادتـسود  نادنمـشیدنا و  ماّکح ، تیلاعف  قایتشا و  هاتوک ،
ياج رب  سابع  ینب  رـصع  رد  ار  دوخ  یلـصا  ریثأت  یلو  دش  زاغآ  هیما  ینب  رـصع  رد  هچرگ  تضهن  نیا  .دنداهن  مان  همجرت » تضهن  »

.تشاذگ

یمالسا ندمت  رد  یملع  زکارم   - 4

رد يا  هتسجرب  شقن  هک  دمآ  دوجو  هب  یشزومآ  ياهداهن  جیردت  هب  عامتجا ، نیا  ینورد  لماکت  یمالـسا و  داینبون  ماظن  رارقتـسا  اب 
رد هک  تشاد  ماـن  همکحلا  تیب  دـش  سیـسأت  روظنم  نیمه  هب  هک  یمهم  زکرم  نیتـسخن  .تشاد  نوـنف  موـلع و  شرتـسگ  شرورپ و 

هژیو هب  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  عامتجا  ّلحم  دش  یم  هرادا  لاملا  تیب  یتلود و  هنازخ  هنیزه  هب  هک  زکرم  نیا  .دش  هتخاس  دادغب 
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.دندرک یم  همجرت  یبرع  هب  ار  ینانوی  یفسلف  یملع و  ياه  باتک  هک  دوب  يا  هتسیاش  نامجرتم 

رد نویمطاف  ملعلاراد  زکارم  نیا  زا  یکی  .تشاد  دوجو  زین  يددعتم  یملع  زکارم  همکحلا ، تیب  رب  هوالع 
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کی ًابیرقت  دش ، سیـسأت  هرهاق  رد  رـصم  یمطاف  هفیلخ  هَّللا  رماب  مکاحلا  روتـسد  هب  ق.ه و  لاس 395  رد  هک  داهن  نیا  رد  .دوب  رـصم 
يزکرم نیتسخن  زکرم  نیا  .تخاس  اپرب  یلـصوم  نادمح  دمحم  نب  رفعج  زین  ار  لصوم  ملعلاراد  .تشاد  دوجو  باتک  دـلج  نویلیم 

.دوب هدش  يروآدرگ  یملع  ياه  هتشر  همه  زا  ییاه  باتک  نآ  رد  هک  دوب 

.تشاد دوجو  باتک  دلج  نویلیم  اب 6/1  یملعلاراد  يرجه  مجنپ  هدس  رخاوا  رد  زین  ینونک  نانبل  ياهرهش  زا  سلبارط  رد 

کلملا ماظن  هجاوخ  يرجه ، مجنپ  هدس  مود  همین  رد  .دندوب  اه  هیماظن  یمالسا ، هرود  روهشم  مهم و  رایـسب  یملع و  زکارم  رگید  زا 
.دروآ دیدپ  ار  اه  هیماظن  نیا  يانب  رگید  ياهرهش  روباشین و  دادغب و  رد  هیماظن  مان  هب  یسرادم  تخاس  اب 

سیردت ماقم  نیرت  گرزب  نآ ، زا  سپ  .درک  یم  سیردت  يزاریـش  قاحـساوبا  دش  سیـسأت  ق.ه  لاس 459  رد  هک  دادـغب  هیماظن  رد 
.تفای شرتسگ  مالسا  ناهج  رد  سرادم  سیسأت  سپ  نآ  زا  دیسر و  یلازغ  دّمحم  ماما  هب  هسردم  نیا  رد 

نیرتریگارف زا  یکی  .دـنا  هدوب  عونتم  ددـعتم و  رایـسب  یمالـسا  ورملق  رد  یملع  یـشزومآ و  زکارم  هک  تفگ  ناوت  یم  یّلک  روط  هب 
.دوب هدش  هدنکارپ  یمالسا  ورملق  رسارس  رد  هک  تسا  دجاسم  یشزومآ ، زکارم 

یصصخت ياه  هناخباتک  دندمآ و  یم  رامش  هب  ناکشزپ  هعلاطم  قیقحت و  زکارم  نارامیب ، نامرد  نمض  مالسا  ناهج  ياه  ناتسرامیب 
.دنتشاد

زا دوخ  عون  رد  هک  دش  هتخاس  یگرزب  ددعتم و  ياه  هناخدصر  مالسا ، ناهج  ورملق  رد  .دندوب  اه  هناخدصر  یملع ، زکارم  رگید  زا 
یم تروص  اه  نآ  رد  یموجن  یضایر و  ياه  شهوژپ  نیرت  هتفرشیپ  دندمآ و  یم  رامـش  هب  اه  هناخدصر  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم 

لیلحت یسررب و  اپورا  رد  دعب  اه  هدس  ات  اه  هناخدصر  نیا  رد  یمالسا  نادنمشناد  ياه  هتفای  زا  يرایسب  .تفرگ 
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.درب مان  ناوت  یم  ار  دنقرمس  هغارم و  هناخدصر  اه ، هناخدصر  نیا  هلمج  زا  .دش  یم 

یمالسا ندمت  زا  برغ  يریذپریثأت 

دیدج ندمت  نیا  شیادیپ  رد  مالسا  مهس  ًامّلسم  هک  تسا ، خیرات  لوط  رد  ناهج  للم  ياه  شـشوک  زا  يدنیارب  ناهج ، یلعف  ندمت 
ملع و لاقتنا  .تسا  هتشاد  يدیلک  ّرثؤم و  شقن  نآ  ندرک  مهارف  رد  مالسا  هکلب  تسین ، اه  ندمت  رگید  مهس  زا  رتمک  نآ  هعـسوت  و 

: تفرگ تروص  هار  هس  زا  برغ  هب  مالسا  زا  ندمت 

رد یمالسا  ندمت  گنهرف و  اب  ندش  انشآ  یبیلص و  ياه  گنج  رد  لیسیس و  ایلاتیا ، ایناپسا ، رد  نایحیـسم  اب  ناناملـسم  شزیمآ   - 1
.جراخ ناهج  اب  نآ  ياهزرم  مالسا و  ناهج  نوگانوگ  طاقن 

.يرمق يرجه  متفه  ات  مجنپ  هدس  زا  ییاپورا  ياه  نابز  هب  یبرع  بتک  همجرت   - 2

.دندوب هدرک  همجرت  ای  هتشون  یملع  زکارم  رد  ار  اه  نآ  ناملسم  نادنمشناد  هک  یبرع  بتک  زا  هدافتسا  سیردت و   - 3

رهش فقسا  سودنپیلا » : » دنا هتفگ  هک  نانچ  دوب ؛ ایناپسا  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  اب  برغ  ییانـشآ  ياه  هاگیاپ  نیرت  مهم  زا  یکی 
هدـناوخ دـنزرف  رـشب و  يو  هک  تفگ  درک و  راـکنا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تیهوـلا  یمالـسا ، دـیاقع  ریثأـت  تحت  هـلطیلط »  » ودـلوت

(1188) .تسادخ

نامز زا  یمالـسا  ندمت  اب  نانآ  ندش  انـشآ  ناوت  یم  ار  ییاپورا  ياه  نابز  هب  یبرع  نابز  زا  همجرت  جاور  لیلد  یّلک ، هاگن  کی  رد 
.تسناد ناناملسم  ياه  باتک  ثاریم و  زا  يا  هعومجم  اب  نایحیسم  ندش  ور  هبور  یبیلص و  ياه  گنج 

برغ یلایخ  ندمت  هب  ارذگ  یهاگن 

یچوپ هب  یپ  نآ  یلایخ  تفرشیپ  زا  فلتخم  بناوج  هب  ارذگ  یهاگن  اب  یلو  تسا  هدرک  تفرـشیپ  ریخا  نرق  ود  نیا  رد  برغ  هچرگ 
.میرب یم  نآ  ییاوتحم  یب  و 

طقاس دنفلاخم  نانآ  اب  هک  ار  ییاه  تموکح  رـشب  قوقح  نیناوق  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدهاشم  یـسایس  دروم  رد 
رد دننک  یم  رداص  هک  ار  ییاه  همانعطق  نیناوق و  مامت  و  دنیامن ، یم 
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هدرک ادیپ  یناهج  يریگ  میمصت  زکارم  رب  اه  تلود  نیا  هک  تسا  يذوفن  تهج  هب  نیا  تسا و  يرابکتسا  ياه  تلود  حلاصم  دییأت 
.دنا

هک میدـیدن  رگم  .تسا  اه  تلم  رگید  رب  هطلـس  تراغ و  تهج  هب  غورد  گـنرین و  هعدـخ و  ياـنعم  هب  یبرغ  سوماـق  رد  تساـیس 
کی ره  ار  تسایس  نیا  درک ؟ هچ  قارع »  » و ناتسناغفا »  » و مانتیو »  » و یکازاکان »  » و امیشوریه »  » اب شا  يرگ  هطلس  تهج  هب  اکیرمآ 

.دنا هتشاد  دوخ  يرگرامعتسا  نامز  رد  زین  ییاپورا  ياهروشک  رگید  زا 

نیا ربارب  رد  دنیب و  یمن  دوخ  یصخش  عفانم  تعفنم و  زج  هب  ار  يزیچ  یبرغ  ناسنا  هک  مینک  یم  هدهاشم  يداصتقا  لئاسم  دروم  رد 
.درادن یهجوت  قالخا  ای  تفوطع  تمحر و  ای  ناسنا  تمارک  ای  تعیرش  ای  نوناق  چیه  هب  عفانم 

هچ ره  يرو  هرهب  ینعی  یبرغ  يانعم  هب  تفرـشیپ  .تسا  هدش  یـساسا  فده  لام  هزورما  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يدوراگ » هژور  »
نینچ تاحیلست  هلأسم  رد  هک  هنوگ  نامه  هدنـشک ، یتح  دشاب و  رـضم  دشابن ، ای  دشاب  دیفم  هچ  رت ، مامت  هچ  ره  تعرـس  هب  رتشیب و 

(1189 «.) ...تسا هدمآ  باسح  هب  تفرشیپ  نیناوق  زا  یکی  هزورما  رما  نیا  .تسا و 

.دوشن و هتساک  رازاب  رد  نآ  تمیق  زا  ات  دش  مودعم  اکیرمآ  ریاخذ  زا  مدنگ  نت  نویلیم  يدالیم 125  لاس 1960  رد  اکیرمآ  رد  اهنت 
.دشاب رفن  نویلیم  ياذغ 500  دناوت  یم  مدنگ  رادقم  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

دور یم  ورف  رتشیب  هداوناخ  یعامتجا و  یشاپورف  یقالخا و  طاطحنا  هب  زور  هبزور  برغ  هک  مینک  یم  هدهاشم  یعامتجا  ظاحل  هب  و 
.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يونعم  یقالخا و  ياه  شزرا  و 

اه و صرق  .دوش  یم  هدیعلب  اه  ناوج  باوخ  هب  کمک  تهج  هب  روآ  باوخ  صرق  اه  نویلیم  بش  ره  : » دیوگ یم  يدوراگ » هژور  »
ار ناسنا  هک  ییاه  نّکسم 
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(1190 «.) دنادرگ لاحرس  حبص  ماگنه  ار  ام  هک  هدننک  رادیب  صرق  اه  نویلیم  .دنک و  یم  سح  یب  زور  رد 

رگید نامز  ره  زا  هک  میدیمهف  ام  تعنص ، یّنف و  تاودا  لیاسو و  تفرشیپ  اب  : » دیوگ یم  نیکورس »  » روهشم سانش  هعماج  دنمشناد 
(1191 «.) میراد تیناسنا  قالخا و  ثیح  زا  يرت  هناریقف  یگدنز 

يداصتقا تفرـشیپ  رد  زور  هبزور  هک  نیا  نیع  رد  مینک  یم  سح  ام  مییوگب  هک  تسا  روآ  نزح  دـیوگ ...« : یم  نویرمالف » لیماک  »
رب یندب  تاوهـش  يدام و  عماطم  هبلغ  رثا  رد  نیا  دوش و  یم  هدرمژپ  ام  یبرغ  یگدـنز  ّلک  شوماخ و  ام  بولق  ترارح  یلو  میتسه 

(1192 «.) تسا ام 

یقالخا نوناق  دـناوت  یمن  تسا  هتفر  ورف  تاوهـش  رد  هک  یعمتجم  : » دـیوگ یم  اکیرمآ  قباـس  روهمج  سیئر  رواـشم  یکـسنیژرب » »
(1193 «.) دش دهاوخ  یشالتم  هدنیآ  رد  دریگب  تسد  هب  ار  هعماج  یقالخا  يربهر  دناوتن  یندمت  ره  .دنک و  میسرت  ناهج  يارب 

نیا رد  فنع  هب  میارج  زا  دصرد  لهچ  هک  هدرک  تباث  هبرجت  : » دـیوگ یم  اکیرمآ  يرتسگداد  يوگنخـس  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک 
ملظ و جرم و  جره و  زا  عاـمتجا  ظـفح  سیلپ  هفیظو  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  و  ( 1194 «.) دریگ یم  ماـجنا  سیلپ  طـسوت  هب  روشک 

.تسا نارگید  هب  يّدعت 

تبیـصم یحور و  ياه  همدـص  اب  دـنزرف  تیلوفط ، ماگنه  زا  .درب  یم  رـس  هب  يراجنهان  تیعـضو  رد  برغ  هداوناخ ، ماظن  ظاـحل  هب 
.دیازفا یم  اه  تبیصم  رب  نانآ  ندرکن  تیبرت  نیدلاو و  یهجوت  یب  تسا و  ور  هبور  یناوارف  ياه 

هـس اکیرمآ  رد  دوجوم  ياـهرامآ  قبط  .دوش و  یم  ادـیپ  درم  نز و  قـالط  تهج  هب  هدـش  اـهر  لـفط  رازه  لاسره 150  اـکیرمآ  رد 
(1195) .دنا هدش  ادج  مه  زا  ناشردام  ردپ و  هک  دنراد  دوجو  دنزرف  نویلیم 

نایم نیا  زا  هک  دنا  هدرک  یشکدوخ  رکف  روشک  نیا  رد  رفن  رازه  هتشذگ 200  لاس  رد  دئوس  خرس  بیلص  مالعا  قبط 
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(1196) .دنا هدومن  یشکدوخ  هب  مادقا  ناشرفن  رازه   20

مارآ ياهوراد  دـیرخ  تهج  هب  مدرم  نورک  درایلم  جـنپ  لاس  ره  دـش ، رـشتنم  دـئوس  رد  يدالیم  لاـس 1980  رد  هک  يراـمآ  قبط  و 
(1197) .دننک یم  فرصم  روآ  باوخ  شخب و 

یلکلا تابورـشم  عاونا  دـیرخ  تهج  هب  نورک  درایلم  يدالیم 24  لاس 1993  رد  دـئوس  ناناوج  يدـالیم  لاس 1994  راـمآ  قبط  و 
(1198) .دنا هدرک  فرصم 

تفرـشیپ نیا  رد  یبرغ  نیفـصنم  ياعدا  قبط  دزان  یم  شتعنـص  هب  هدرک و  راـختفا  رایـسب  نآ  رب  هزورما  برغ  هک  تعنـص  دروم  رد 
.دنا هدوب  یمالسا  تفرشیپ  ندمت و  نوهرم 

نرق دنچ  ات  اپورا  یگنهرف  تضهن  دندوب  هدرکن  روهظ  خیرات  هنهپ  رد  ناناملسم -  برع -  رگا  : » دیوگ یم  يربیل »  » یبرغ دنمـشناد 
(1199 «.) داتفا یم  ریخأت  هب 

رد هک  یگرزب  تفرـشیپ  : » دیوگ یم  ناهفـصا  یکـشزپ  هدکـشناد  رد  ییاکیرمآ  هسـسؤم  کی  زا  يرادا  تأیه  سیئر  زیدک » زلاج  »
یکــشزپ و رد  كاـشوپ و  اذـغ و  رد  يراـمعم و  هسدــنه  نـف  رد  ینعی  يداـصتقا  یگنهرف و  فـلتخم  لـئاسم  رد  اـکیرمآ  اـپورا و 

(1200 «.) تسا یمالسا  ندمت  نویدم  برغ  دراوم  نیا  مامت  رد  دمآ ، دیدپ  موجن  ملع  تایضایر و  رد  يدرونایرد و 

هلمح ینامز  رد  ار  ینارون  ملع  غارچ  هبطرق  .تسا  یبرع  يایناپـسا  نویدم  يدایز  ّدح  ات  اپورا  : » دـیوگ یم  كوک » دراشتیر   » رّکفتم
ایناپـسا رد  یمالـسا -  یبرع -  تموکح  ماـظن  متح  روـط  هب  .دوـب  شوماـخ  ییاـپورا  ياـهروشک  رد  ناـمز  نآ  رد  ملع  هک  دوـب  راد 

(1201 «.) دیشخردب یکیرات  تملظ و  رصع  رد  اپورا  رد  هک  دنک  قلخ  تیندم  زا  يزارط  تسناوت 

(1202) .درب یم  رس  هب  تسا » نامیا  زا  تارذق   » و تدابع » سأر  لهج   » لیبق زا  ییاهراعش ؛ اب  ار  اه  نرق  اپورا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

نیملسم تفرشیپ  ندمت و 

ندمت هب  مینک  یم  هعجارم  نیملسم  ناشخرد  خیرات  هب  میدرگ و  یمرب  بقع  هب  هک  یماگنه 
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قـشمرس هک  يروط  هب  هدـش  هعماج  تانوئـش  مامت  لماش  هک  هبناج  همه  یتفرـشیپ  میرب ، یم  یپ  نانآ  ناـشخرد  میظع و  تفرـشیپ  و 
.تسا هدوب  برغ  یتح  نارگید 

 - لاس 754 رد  یـسابع  تلود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش و  هتخاس  ناملآ  رد  يزاسذـغاک  هناخراک  نیلوا  يدالیم  لاس 1389  رد 
یکمرب لضف  نب  ییحی  دیشرلا  نوراه  ریزو  يدالیم  لاس 794  رد  .درک و  یم  هدافتـسا  تباتک  فادها  يارب  ذغاک  زا  يدالیم   775

هب اجنآ  زا  ات  دش  لقتنم  رصم  نیطسلف و  هیروس و  هب  يزاسذغاک  تعنـص  سپـس  .تخاس و  دادغب  رد  ار  يزاسذغاک  هاگتـسد  نیلوا 
(1203) .دوش لقتنم  ایناپسا  شکارم و  سنوت و  برغ و 

زا ار  هلیـسو  نیا  ویفالف »  » هک تسا  نآ  رما  تقیقح  یلو  دـنناد ، یم  باـی  تهج  اـمن و  بطق  عرتخم  ار  اـیلاتیا  هعبت  زا  اـیویکویفالف » »
نزوـس زیت  رـس  هک  دنتـسناد  یم  میدـق  ناـمز  زا  اـه  ینیچ  اـه ، یبرغ  زا  لـبق  هـکلب  تـسا ، هدرک  هدافتـسا  ناناملـسم  برع و  قـیرط 

.دندرک ادیپ  یسرتسد  هلیسو  نیا  رب  بارعا  هطساو  هب  زین  نانآ  دور و  یم  هناشن  لامش  فرط  هب  ًامئاد  یتسیطانغم 

لامعتـسا یگنوگچ  سیطانغم و  اب  هطبار  رد  ار  یتامولعم  برع  زا  میقتـسم  روط  هب  روکیرام » نوف  سرطپ   » يدـالیم لاس 1269  رد 
(1204) ...دنک یم  لقن  امن  بطق 

.دنا هدوب  رت  شیپ  لاس  دصناپ  ات  نارگید  زا  نف  نیا  رد  دندز و  یم  ار  لوا  فرح  ناملسم  ياه  برع  یکشزپ ، ملع  دروم  رد 

نب نینح  .تسا  هدوب  دامتعا  دروم  مهدزون  نرق  ات  هنیمز  نیا  رد  یسیع  نب  یلع  فیلأت  تسا و  یمالسا  تاعارتخا  زا  یکـشزپ  مشچ 
یم باسح  هب  یکـشزپ  مشچ  رد  مّظنم  یـسرد  باتک  نیلوا  هک  درک  فیلأت  نیعلا » یف  تالاقم  رـشعلا   » ناونع هب  ار  یباـتک  قاحـسا 

.دیآ

وا روهشم  ياه  باتک  زا  هک  تسا  يزار »  » یمیدق بیبط  نیرتروهشم 
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همجرت نیتال  هب  هک  باتک  نیا  .تسا  هدرک  ثحب  ار  بط  عورف  زا  یعرف  ره  باتک  نآ  رد  وا  .دـلج  تسیب  رد  تسا  يواحلا » باتک  »
وا روهـشم  ياه  باتک  نیرت  مهم  زا  زین  .دـمآ و  یم  باسح  هب  ملع  نیا  رد  یملع  عجرم  یّبط و  باتک  نیرت  مهم  نرق  دـنچ  ات  هدـش 

مهدزناش نرق  ات  نآ  مهن  دـلج  تسا و  هدـش  همجرت  نیتال  هب  تسا و  يروصنم »  » باتک هب  فورعم  هک  تسا  دـلج  هد  رد  نم » بط  »
.تسا هدوب  ییاپورا  نایوجشناد  تسد  رد 

ثحب وا  تسا ، بط » رد  نوناـق   » باـتک اـه  نآ  نیرتروهـشم  هک  دراد  بط  رد  ار  يرایـسب  تاـفیلأت  زین  1037 م )  - 980  ) انیس نبا 
اب هطبار  رد  ثحب  زین  .تسا و  هدرک  باـتک  نآ  رد  اـهوراد  بیکرت  جـالع و  تحـص و  مـلع  اـضعا و  فیاـظو  هراـبرد  يا  هدرتـسگ 
زا نیتال  هب  نآ  همجرت  زا  دعب  باتک  نیا  .تسا  هدومن  نایب  ار  نآ  جالع  ياه  هار  صیخشت و  نآ و  ياه  هضراع  كانرطخ و  ضارما 

.تفرگ رارق  اپورا  سرادم  حطس  رد  یسرد  ياه  باتک  زا  بط و  ملع  رد  دامتعا  دروم  عجرم و  بتک 

رد ناملـسم  برع  تاـفیلأت  زا  اـپورا  رد  زاـسوراد  ناکـشزپ  نادنمـشناد و  : » دـیوگ یم  هنیمز  نـیا  رد  فوـه » رییم   » یبرغ دنمـشناد 
(1205 «.) دنتسج یم  هرهب  اه  نآ  زا  يدالیم  لاس 1830  ات  ًابیرقت  دندرک و  یم  هدافتسا  يزاسوراد 

.دنشاب و یم  هنیمز  نیا  رد  نکش  دروکر  دنا ، هدناسر  تبث  هب  هتشاد و  هک  يدنمشزرا  تافاشتکا  اب  ناناملسم  کیزیف ، ملع  دروم  رد 
تیـصخش نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  .تسا  يدالیم  لاس 1039  يافوتم  مثیه  نب  نسح  ملع  نیا  رد  هغباـن  هک  دـنناد  یم  همه 

نیا نادنمشناد  نیرت  گرزب  زا  یکی  یطسو و  نورق  رصع  رد  ملع  نیا  رد  دنمشناد  نیرت  گرزب  یمالسا 
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(1206) .تسا اهرصع  لوط  رد  شناد 

يریظن تسا و  زاتـشیپ  عوضوم  نیا  رد  عطق  روط  هب  وا  باتک  : » دـیوگ یم  مثیه  نبا  باتک  هراـبرد  رجنـس » زلراـست   » یبرغ دنمـشناد 
(1207 «.) درادن دوجو  نانوی  مدرم  مامت  نیب  رد  نآ  يارب 

مامت رد  یطـسو  نورق  رد  دش و  همجرت  تسا  نیتال  زا  قتـشم  هک  یتاغل  مامت  هب  زین  هدش و  همجرت  نیتال  هب  راب  جـنپ  مثیه  نبا  باتک 
(1208 «.) ...تشگ رشتنم  هدرتسگ  روط  هب  ییاپورا  ياهروشک 

نب رباج  تافیلأت  زا  یخرب  هک  ولترب »  » .دـش یم  هتخانـش  هنیمز  نیا  رد  دنمـشناد  نیرتروهـشم  ناـیح ، نب  رباـج  یمیـش  ملع  دروم  رد 
.دنا هدوب  دروم  نیا  رد  اپورا  ناداتسا  یمیش  ملع  رد  مالسا  نادنمشناد  هک  درک  مالعا  تسا  هدرک  همجرت  یطسو  نورق  رد  ار  نایح 

...دـنا هدرک  عادـبا  موـلع  زا  یملع  ناوـنع  هب  ار  یمیـش  هک  دنتـسه  یناـسک  ناناملـسم  مـتح  روـط  هـب  : » دـیوگ یم  تـنارود » لـیو  »
هب هفوک  یلاها  زا  هک  وا  .دـیآ  یم  باسح  هب  يدالیم )  765  - 702  ) نایح نب  رباج  یطسو  نورق  رد  یمیش  نادنمشناد  نیرتروهـشم 

همجرت نیتال  هب  هتـشون  هراب  نیا  رد  وا  هک  ار  هچنآ  .تسا  هدرک  لیدعت  نداعم  هرابرد  ار  وطـسرا  يدابم  تایرظن و  دـمآ  یم  باسح 
(1209  .) ...تسا هتفرگ  رارق  مهدجه  نرق  ات  اپورا  رد  هجوت  دامتعا و  دروم  هدش و 

هک دـیآ  یم  باسح  هب  ییایفارغج  ثحب  نیرت  لماک  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یـسیردا  باـتک  اـیفارغج ، ملع  دروم  رد 
.تسا هدرب  ثرا  هب  برع  زا  اپورا 

فـیطل و تاـکن  هک  دـندوب  ناناملـسم  نیا  تسا و  یـسیردا  هکلب  تـسین  سوـیملطب  اـیفارغج  رد  اـپورا  داتـسا  : » دـیوگ یم  رلـسر » »
(1210 «.) دندرک دراو  سویملطب  تایرظن  رب  ار  يرایسب  تاحالصا 

کلف هرابرد  ار  یباتک  يدالیم  لاس 860  رد  هک  تسا  یسک  ناناملسم ، زا  یناغرف  یکلف ، شناد  دروم  رد 
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(1211) .تفرگ رارق  لاس  داتفه  تدم  ات  ایسآ  قرش  برغ و  اپورا و  رد  دامتعا  دروم  عجرم  هک  درک  فیلأت 

ربج و تایکلف و  تاثلثم و  رد  هک  تسا  ملع  نیا  رد  هعیش  ناملـسم و  نادنمـشناد  زا  1274 م )  - 1201  ) یسوط نیدلاریصن  هجاوخ 
فیلأت عطاقلا » لکشلا   » باتک مان  هب  هراب  نیا  رد  ار  یباتک  وا  .دراد  یهجوت  لباق  تارظن  نآ ، لامعتسا  یگنوگچ  بالرطصا و  ءاشنا 

نرق دـنچ  ات  و  دـنا ، هدرک  همجرت  یـسیلگنا  يوسنارف و  نیتال و  ياـه  تغل  هب  ار  نآ  اـه  یبرغ  .تسا و  هنومن  دوخ  عون  رد  هک  درک 
(1212) ...دندرک یم  هدافتسا  يورک  يوتسم و  تاثلثم  رد  نآ  تامولعم  زا  دوب و  اپورا  ياملع  دامتعا  هجوت و  دروم 

رد ار -  یطسو  نورق  رد  برغ  هفـسالف  میناوت  یمن  زگره  هک  تسا  نآ  تقیقح  نآ ، رد  ناناملـسم  ندوب  زاتـشیپ  هفـسلف و  دروم  رد 
نیدلاریصن هجاوخ  و  ق.ه )  482  - 370  ) انیس نبا  و  ق.ه )  339  - 260  ) یباراف رـصن  نبا  لاثما  اب  دشاب -  هتـشاد  دوجو  هک  یتروص 

.مینک هسیاقم  دارفا  نیا  لاثما  و  ق.ه )  1050  ) يزاریش نیدلاردص  و  ق.ه )  672  - 597  ) یسوط

ملع هرابرد  مولعلا » حیتافم   » ناونع هب  یفیلأت  دـمحا  نب  دـمحم  يدالیم  لاـس 976  رد  مهد  نرق  رد  تایـضایر ، ربج و  ملع  دروم  رد 
(1213) .تسا هدرک  هراشا  تسا ، وا  تاعارتخا  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  ینیناوق  هب  نآ  رد  هک  دراد ، باسح 

هب یطسو  نورق  رد  و  تسا ، هلباقملا » ربجلا و  باسح   » مان هب  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  تایـضایر  ملع  رد  مهم  باتک  ود  یمزراوخ » »
.دش یم  سیردت  اپورا  ياه  هاگشناد  رد  مهدزناش  نرق  ات  باتک  نیا  .تسا  هدش  همجرت  نیتال  نابز 

یخرب هک  هدرک  فیلأت  زین  يرگید  مهم  ياه  باتک  وا 
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(1214) .تسا هدوب  ملاع  مامت  دامتعا  دروم  دایز  ياه  تدم  ات  اه  نآ  زا 

زا هتشون و  يرایسب  مولع  نوؤش و  رد  هلاسر  هک 265  تسا  یمالسا  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  يدنک  قاحـسا  نب  بوقعی  فسویوبا 
(1215) .تسا كالفا  ملع  يرظن و  هسدنه  باسح و  ملع  اه  نآ  هلمج 

باتک يریگارف  رب  یطـسو  نورق  رد  اپورا  شور  یلو  دوب ، ندرک  دصر  هبرجت و  رب  برع  شور  : » دیوگ یم  نوبول » واتـسوگ  رتکد  »
نانآ و  دومن ، یم  هبرجت  هدرک و  ناحتما  ار  روما  برع  .تسا  یساسا  شور  ود  نیا  نیب  قرف  و  دوب ، داتـسا  يأر  رارکت  رب  افتکا  اه و 

(1216 «.) دندومن یم  لمع  نآ  هب  اه  تدم  ات  هدرک و  كرد  ملاع  رد  ار  شور  نیا  تیمها  هک  دندوب  یناسک  نیلّوا 

زا يژوـلونکت  رد  اـه  یبرغ  و  دوـش ، داتـسا  درگاـش  هدـش و  درگاـش  داتـسا  ددرگرب و  قرو  هک  دـش  ببـس  یلماوـع  هچ  هک  نیا  اـّما 
.میدرک هراشا  نآ  هب  نیملسم  طاطحنا  للع  زا  ثحب  رد  دندرگرب ؟ بقع  هب  ناناملسم  هتفرگ و  یشیپ  ناناملسم 

ناگدنروآ مالسا  هاگدید  زا  مالسا 

ناگدنروآ مالسا  هاگدید  زا  مالسا 

تامیلعت مالـسا و  هب  یتبثم  هاگدـید  نانآ  هک  میرب  یم  یپ  دـنا  هدروآ  مالـسا  هک  ییاـه  یبرغ  ياـه  هتـشون  نانخـس و  هب  هعجارم  اـب 
زا یخرب  رکذ  هب  کنیا  .دنا  هدرک  رایتخا  ار  مالـسا  هداد و  قوس  مالـسا  هب  ار  اه  نآ  هک  هدوب  تهج  نیمه  دنا و  هتـشاد  نآ  یتوکلم 

: میزادرپ یم  نانآ  تارابع 

یسیلگنا روهشم  خّروم  زلو ، رتسم   - 1

لّمأت نآ  رد  زگره  هدز و  راوید  رب  ار  نآ  دـشاب  هتـشادن  یهارمه  یگدـنز  تانوئـش  مامت  رد  تیندـم  اب  هک  ینید  ره  : » دـیوگ یم  وا 
دهاوخ تکاله  هب  ار  اه  نآ  هک  نآ  باحـصا  رب  تسا  يّرـش  دـشابن  نآ  رانک  رد  هعماج و  تیندـم و  ياپ  مه  هک  ینید  اریز  دـینکن ؛
تساوخ یـسک  هاگ  ره  .تسا و  یمالـسا  تناید  نامه  دراد  یهارمه  تیندم  اب  مدرک  هدهاشم  نم  هک  ار  یقح  تنانید  اهنت  .دناشک 

عمتجم هب  طوبرم  ياه  ماظن  نیناوق و  یملع و  تایرظن  زا  هچنآ  رد  دـنک و  هعلاطم  ار  نآرق  دـیاب  دـیامن  ادـیپ  یهاـگآ  بلطم  نیا  زا 
شنیناوق اه و  ماظن  زا  يرایـسب  تسا و  یخیرات  یقالخا و  بیذـهت  یعاـمتجا ، یملع ، ینید ، باـتک  نآرق  اریز  دـیامن ؛ لـّمأت  هدـمآ 

نم زا  ناگدنناوخ  زا  یـسک  رگا  .دوب و  دهاوخ  ارجا  لباق  تمایق  زور  ات  زین  و  تسا ، ندش  هدایپ  لامعتـسا و  لباق  نامز  نیا  رد  یتح 
یـسک ناوت  رد  ایآ  .تسا  تیندم  نید  مالـسا  میامن : یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نآ  منک  فیرعت  ار  مالـسا  نید  وا  يارب  ات  دـنک  بلط 

»؟ تسا هدرک  ادیپ  روهظ  تفرشیپ ، تیندم و  اب  ریاغم  مالسا  نید  هک  دنک  رکذ  ار  يدروم  نم  يارب  ات  تسه 

شثیداـحا رد  هک  ار  هچنآ  رگا  .دوب و  ربهر  ناد و  نوناـق  بیبط و  راـک و  تعارز  یـصخش  دّـمحم ، ربماـیپ  : » دـیوگ یم  همادا  رد  وا 
قدص هب  ییامن  هعلاطم  هدمآ 
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ام « ؛» عبـشنال انلکا  اذا  عوجن و  یتح  لکأنال  موق  نحن  : » دومرف هک  هدیـسر  وا  زا  هچنآ  تسا  سب  ار  وت  .دش  یهاوخ  فقاو  نم  راتفگ 
یـساسا مالک  نیا  .میروخ » یمن  يریـس  ّدح  هب  میروخ  یم  اذغ  هک  یماگنه  میروخ و  یمن  اذغ  میوشن  هنـسرگ  ات  هک  میتسه  یموق 

ار نیا  زا  رتهب  یتحیصن  دنا  هتسناوتن  نونک  ات  دنراد  هک  یتراهم  ترثک  اب  نابیبط  .تسا و  راوتسا  نآ  رب  بط  تّحص و  ملع  هک  تسا 
(1217 «.) ...دنروایب

یلدیه درول   - 2

نید ود  رد  ینالوط  ياه  ثحب  تاعلاطم و  زا  دعب  هک  تسا  یناشخرد  ياه  تیصخش  زا  ناتسلگنا و  یمالـسا  تیعمج  سیئر  هک  وا 
دروم رد  شندروآ  مالـسا  زا  دعب  هک  یباتک  رد  تسا ، هدرک  رایتخا  ار  نآ  هداد و  حیجرت  ار  مالـسا  تیحیـسم -  مالـسا و  فورعم - 

نم رب  ناناملسم  ای  هدش  بلاغ  نم  رب  رما  هک  دننک  نامگ  مناتسود  زا  یخرب  دراد  لامتحا  : » دیوگ یم  هتـشون ، مالـسا  هب  برغ  هجوت 
...تسا يدامتم  ياه  لاس  ياه  ثحب  هجیتن  رد  اهنت  نم  ینونک  داقتعا  اریز  تسین ؛ یتسرد  نامگ  نیا  یلو  دنشاب ، هدرک  ادیپ  هرطیس 

اب قباطم  مامت ، روط  هب  متایبرجت  تایرظن و  مامت  متفایرد  هک  یماگنه  مدش  لاحشوخ  رایـسب  هک  منک  فارتعا  ار  بلطم  نیا  دیاب  نم 
، هدروآ حیسم  هک  ار  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  رت و  کیدزن  رایسب  تسا  مالسا  رد  هک  یحماست  تفلا و  ّتبحم و  ...دمآرد  راک  زا  مالـسا 
زا یتلاح  اـب  هک  ار  ثیلثت  هدـیقع  دـینک  هظحـالم  هنومن : باـب  زا  .دـنیوگ  یم  عونتم  ياـه  هسینک  رد  تیحیـسم  لاـجر  هک  هنوگ  نآ 

یساسا دیاقع  نیرت  مهم  زا  یکی  هدوب و  ییاغ  فده  نانآ  دزن  هدیقع  نیا  .دنک  یمن  رواب  ار  نآ  لقع  زگره  هک  دنا  هدروآ  شیوشت 
و دیآ ، یم  باسح  هب  کیلوتاک  ياسیلک 
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میهاوخ یم  رگا  هک  دـننک  یم  رما  ار  ام  تیحیـسم  رد  زین  و  میا !! هدـش  راتفرگ  يدـبا  تکاله  هب  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  ام  رگا 
مهّتم ار  وا  ام  لاح  نیع  رد  و  تسا ، يزیچ  ره  رب  رداق  میحر و  ادخ  مییوگب : رگید  یهار  زا  ای  هدـش  ثیلثت  هب  دـقتعم  میبای  یـصالخ 

.میهد تبسن  رشب  ناملاظ  نیرتزیرنوخ  هب  ار  نآ  میوش  یمن  یضار  میناوت و  یمن  هک  مینک  یم  یتواسق  ملظ و  هب 

دنوشن درط  هعماج  زا  هک  نیا  رد  لیم  داقتنا و  زا  سرت  تهج  هب  یلو  دنناملـسم  ًابلق  نم  دننامه  زین  نز  درم و  نارازه  هک  مدقتعم  نم 
...دنراد راهظا  ار  دوخ  یبلق  هدیقع  ات  دنناد  یم  عنام  ار  نآ 

زین نارگید  هک  مراد  دـیما  مدوب و  نآ  رب  ًـالبق  هک  هچنآ  زا  رتـهب  مناد  یم  یعقاو  یحیـسم  ار  دوخ  مندروآ  مالـسا  ببـس  هب  نـآلا  نم 
...دننادب نید  نیرت  حیحص  ار  نآ  هدرک و  فارتعا  مالسا  تیناقح  هب  راختفا  تماهش و  مامت  اب  نم  دننامه 

هللا یلـصدمحم  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  هاگن  هدز  ماوع  یـشحو و  نید  کی  ناونع  هب  مالـسا  هب  ًامئاد  اه  ییاـپورا 
ًاروف ار  دوخ  راکفا  دندرک  یم  هدهاشم  داد  ماجنا  برع  ياهرهـش  نورد  رد  یگدز  ماوع  شحوت و  ندرب  نیب  زا  تهج  هب  هلآو  هیلع 

...دنداد یم  رییغت 

تیحیسم میلاعت  رب  ار  ییاه  هرگ  اه  نآ  دیاقع  نیمّلعم  دراد و  يراکـشآ  ضقانت  يرگید  اب  ناشمادک  ره  یحیـسم  رایـسب  ياهاسیلک 
رد نم  ...درک  دهاوخ  داجیا  ناسنا  لقع  رد  ار  یمیظع  تشحو  هک  دنا  هدرک  لعج  ار  يدیاقع  دش و  دهاوخن  زاب  زگره  هک  دنا  هتسب 

تسد یلایخ  نید  نیا  ياه  بیکرت  مامت  هک  مدیسر  دوخ  دزن  یعطق  يأر  حیحص و  لح  نیا  هب  ات  مدرک  رکف  لاس  لهچ  لوط 
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مارتحا و زا  رپ  ملد  ات  دش  ثعاب  قرـش  زا  مرادـید  هک  منک  فارتعا  هک  تسا  بجاو  نم  رب  .یهلا و  تامیلعت  هن  تسا ، ناسنا  هدرورپ 
دنک تدابع  ار  ادخ  شا  یگدنز  تدم  لوط  رد  هنوگچ  دزومآ  یم  ناسنا  هب  هک  سیلس  ینید  ددرگ ، يدمحم  نید  هب  تبسن  میظعت 

...دیامن نینچ  هبنشکی  ياهزور  رد  اهنت  هک  نیا  هن 

هچ .دوب  نآ  هب  رشب  یگدنز  زا  تیامح  تهج  هب  دیدش  جایتحا  هک  یعقاوم  رد  زج  دیـشکن  هحلـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زگره 
داریا نید  نیا  رد  هک  مالسا  نانمشد  نیرتدیدش  یلو  تسا ، هدرک  هدافتسا  ریـشمش  زا  نید  راشتنا  تهج  هب  مالـسا  هک  هدش  اعدا  اسب 
ربمایپ یـصخش ، ای  هلیبق  تیاده  دروم  رد  دنک  تباث  هک  دنروایب  ار  یلاثم  ای  لیلد  نیرت  کچوک  هک  نیا  زا  دـنزجاع  دـننک  یم  دراو 
بولق هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  قالخا  مرک  هک  دناسر  یم  ار  بلطم  نیا  کش -  نودب  عیاقو -  نیا  .تسا  هدرک  هدافتـسا  گنج  زا 

.تسا هدرک  بحاصت  ار  دوخ  نانطومه  مامت 

نید ...دندرک  يوریپ  مالسا  زا  هک  دندوبن  اه  برع  اهنت  اذل  .تسا  يرشب  ياه  تیسنج  مامت  اب  نآ  بسانت  مالـسا  لیـصا  تازایتما  زا 
ینید هک  تشاد  دیکأت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایح  لوط  رد  شروهظ و  لّوا  تاعاس  نامه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لوسر 

ره يارب  يرورـض  روط  هب  دراد  تیحالـص  یتیـسنج  ره  يارب  رگا  .تسا و  ناکم  ناـمز و  ره  رد  ندـش  هداـیپ  لـباق  تسا و  یناـهج 
هجرد ره  اب  مالسا  اذل  و  دنرادن ، فالتخا  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  رد  ترطف  تسا و  ترطف  نید  مالسا  اریز  دراد ؛ تیحالص  زین  یلقع 

(1218 «.) ...دراد تقفاوم  يرشب  ندمت  تفرشیپ و  زا 

رمراف .ب   . و  - 3

هدوب یحیسم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا 
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نم زا  مناتـسود  زا  یکی  : » دیوگ یم  دنک ، رایتخا  ار  نآ  دش  ببـس  هک  مالـسا  نساحم  نییبت  رد  يو  .تسا  هدرک  رایتخا  ار  مالـسا  و 
: مدرک رکذ  ار  لیلد  هس  وا  باوج  رد  نم  يدومن ؟ رایتخا  ار  مالسا  هدرک و  اهر  ار  تنید  ارچ  درک : لاؤس 

نآ تقیقح  نطاب و  مهف  هک  تسا  ینید  تافارخ ؛ اه و  يدرخ  یب  زا  هزنم  تسا  ینید  تسا ؛ ارگ  لمع  ینید  مالسا  نید  هک  نیا  لوا 
.تسا هدشن  مکارتم  تیهولا  هفسلف  ياه  هرگ  نآ  رد  دشاب و  یم  اّربم  تسا  فلاخم  لقع  اب  هچنآ  ره  اب  هک  تسا  ینید  تسا ؛ ناسآ 

لوا تسد  نیناوق  سیـسأت  ردـص  رد  هک  تسا  ینید  دوـش ؛ یم  یلـصا  یـساسا و  روـما  ضّرعتم  هک  تسا  ینید  مالـسا  هک  نیا  مود 
؛ دـهد یم  حـیجرت  مولع  ریاـس  رب  ار  نید  ملع  هک  نیا  نیع  رد  دسانـش ، یمن  ییادـج  نید  ملع و  نیب  زگره  .تسا و  يرطف  یعیبط و 

.تسا قیفوتاب  دنمتداعس و  یگدنز  شناد  اه و  تمارک  ملع  اریز 

يرادا یعامتجا و  تاهج  مامت  رد  رشب و  یگدنز  لحارم  عیمج  رد  یلماک  نیناوق  ّمات و  ماکحا  یناسآ ، نیع  رد  مالـسا  هک  نیا  موس 
.دراد يراجت  یگنج و  و 

هک ار  يراک  ره  مالـسا  .دنک  یم  داشرا  ییاهن  فدـه  هب  ار  ناسنا  هدرک و  حـضاو  ار  اه  هار  هک  تسا  یتاروتـسد  رب  لمتـشم  مالـسا 
تـسا ینید  اریز  دراد ؛ رـشب  یگدنز  رد  دوجوم  ياه  تیفرظ  هب  صاخ  یهجوت  مالـسا  .تسا  هدرک  میظنت  دراد  جایتحا  نآ  هب  ناسنا 

(1219 «.) دنک یگدنز  ایند  نیا  رد  دهاوخ  یم  هک  هدمآ  يرشب  يارب  هک 

( ناملس یلع   ) هونب رتکد   - 4

هب هتـشگزاب و  کیلوتاک  تیحیـسم  زا  میرک ، نآرق  هراـبرد  قیقحت  ناوارف و  هعلاـطم  ثحب و  زا  دـعب  هک  تسا  يوسنارف  یـصخش  وا 
هراب نیا  رد  يا  هلاقم  رد  وا  .تسا  هدیورگ  مالسا 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 726 

http://www.ghaemiyeh.com


ًاـصوصخ تیحیـسم  دیاقع  اریز  درک ؛ یمن  ییامنهار  ینید  یگدـنز  هب  ارم  نآ  رهوج  حور و  هک  متـشاد  ینید  ًالبق  نم  : » دـیوگ یم 
روعـش تهج  نیا  زا  .درک و  یمن  تباث  ار  ادخ  دوجو  نم  يارب  دوبن و  رادروخرب  مزال  تیلوبقم  زا  نم  دزن  زگره  کیلوتاک  بهذـم 

تیهولا هب  رارقا  نم و  نیب  نآ  عبت  هب  هک  هنوگ  نامه  منک ، لوبق  ار  ثیلثت  أدـبم  اـت  دـش  یم  عناـم  ارم  ادـخ  تینادـحو  هب  تبـسن  نم 
َوُه ُْلق  صالخا {  هروس  تقیقح  اب  و  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » ینعی نامتداهش  زا  لوا  ءزج  اب  محور  رایتخا ، نودب  اذل  .دش و  یم  لیاح  حیسم 

.تشاد تقفاوم  ٌدَحَأ } ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْملَو  َْدلوی *  َْملَو  ِْدلی  َْمل  ُدَمَّصلا *  ُهَّللا  ٌدَحَأ *  ُهَّللا 

ياه ببس  هک  نآ  زج  ددرگ ، یمزاب  ضحم  یحور  بابسا  هب  هبترم  نیلوا  رد  نم  طسوت  مالسا  باختنا  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
هک تسا  تینابهر »  » زا نتـشادن  تیاـضر  اـه  نآ  نیب  زا  هک  تسا  هدرک  بیغرت  نید  نیا  هب  ندرک  دراو  رد  ارم  هک  هدوب  زین  يرگید 

(1220 «.) ...دیامن وحم  ار  رشب  تشز  ياهراک  نآ ، اب  دناوت  یم  نانآ  داقتعا  هب  هک  دهد  یم  يا  هطلس  دارفا  هب  لمع  نیا 

سوکرام دیمح  رتکد   - 5

مدوخ رد  تیلوفط  زا  نم  : » دـیوگ یم  هطبار  نیا  رد  يا  هلاقم  رد  تسا ، هدرک  باـختنا  ار  مالـسا  نید  تسا و  یناـملآ  يدرم  هک  وا 
رد هک  ار  دیجم  نآرق  همجرت  قیقد  روط  هب  اذل  و  مناوخب ، ار  تسا  یمالسا  نوئش  هب  طوبرم  هچنآ  ره  هک  متفای  یم  ار  دیدش  لیم  نیا 
یم نم  سفن  رد  يرایـسب  رثا  یمالـسا  نیناوـق  رد  یعیرـشت  مـیظنت  تـمظع  تـقو ، نآ  رد  ...مدرک  هعلاـطم  دوـب  اـم  رهـش  هناـخباتک 

داجیا اهرصع  نآ  رد  یمالسا  تعیرش  هک  یبیجع  تضهن  نآ  و  تشاذگ ،

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 727 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هدرک و  تاقالم  ناناملـسم  اب  کیدزن  زا  ات  مدـش  قفوم  هاگ  نآ  .تشاذـگ  گرزب  یبالقنا  دـننامه  مرکف  رد  ییازـس  هب  ریثأت  درک 
نیا اب  هک  یتدم  زا  دـعب  ...مدرک و  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  هرابرد  اردـصالم  ریـسافت  زا  رایـسب  اذـل  و  مریگب ، کمک  نیلرب »  » رد نانآ 

.مدیزگرب ار  مالسا  متفرگ ، سنا  يرکف  تیصخش 

رد هک  يروما  درک ؛ لوغـشم  دوخ  هب  ارم  تاروصت  راکفا و  دوب ، یناسنا  طابترا  يرـشب و  نوئـش  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  همه  زا  شیب 
هک تسا  یسدقم  هدیقع  دنک  یم  یفرعم  مالسا  هک  يدیحوت  .مدینـشن  اه  نآ  زا  ینخـس  مالـسا  ریغ  رد  زگره  متفاین و  رگید  ياهاج 
رد ملع  هدیقع و  نیب  یتیّدض  هنوگ  چـیه  ام  اذـل  و  تسا ، هتـساریپ  درادـن  يراگزاس  دـیدج  مولع  لقع و  اب  هک  یتافارخ  هنوگ  ره  زا 

فرـص مولع  هار  رد  ار  شیاهدادعتـسا  تردـق و  مامت  هک  یـسک  يارب  تسا  یگرزب  صاـخ و  زاـیتما  نیا  و  مینیب ، یمن  مالـسا  نید 
.تسا هدرک 

یگدـنز رد  هناروکروک  ار  دوخ  هار  هک  تسین  فرـص  ینامرآ  یلاخوت و  یتامیلعت  نآ  تامیلعت  هک  تسا  نآ  نید  نیا  رگید  زایتما 
.دراد ذوفن  سوملم  تروص  هب  رشب  یگدنز  رد  هک  تسا  یماکحا  دعاوق و  مالسا ، میلاعت  هکلب  دنک ، لابند  رشب 

یعمج و تسد  يدازآ  سیسأت  نآ  زا  فده  هک  تسا  یتاداشرا  هکلب  دنک ، یمن  يدرف  يدازآ  رایتخا و  بلـس  زگره  مالـسا  نیناوق 
.تسا یمومع 

یگدـنز هب  يدرف  یگدـنز  طـبر  يارب  ییـالط  هطـساو  مالـسا  هک  مدیـسر  تاّرم  هب  تقیقح  نیا  هـب  ینـالوط  ياـه  لاـس  لـالخ  رد 
(1221 «.) ...دزاس یم  طبترم  مه  هب  ار  رگیدکی  هک  تسا ، یعامتجا 

( هَّللادبع دمحم   ) لویکر دلانود  داتسا   - 6

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  یسررب  میرک و  نآرق  رد  ناوارف  هعلاطم  زا  دعب  تسا  ییاکیرمآ  کی  هک  وا 
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مناوت یمن  هک  درک  بذج  مالسا  يوس  هب  لماوع  اه و  هزیگنا  زا  يرایـسب  ارم  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هدرک و  رایتخا  ار  مالـسا  هلآو 
یمن کش  نآ  رد  یناسنا  چـیه  هک  تسا  رهاظ  راکـشآ و  يّدـح  هب  اه  نآ  زا  یخرب  اریز  مروآ ؛ رطاخ  هب  ای  مرامـشرب  ار  اه  نآ  همه 

.تسا نیمک  رد  هدرک و  صوغ  ناسنا  ریمض  بناوج  رد  حور و  قامعا  رد  هک  تسا  یفخم  ینطاب و  زین  یخرب  و  دنک ،

ار هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  هریس  زا  يرادقم  زین  ما و  هدرک  تئارق  زین  ار  نآرق  هدناوخ و  یبلاطم  مالسا  اب  هطبار  رد  نم 
بلاـج نم  يارب  یمالـسا  هدـیقع  یناـسآ  ندوب و  طیـسب  .درک  بلج  دوخ  هب  ارم  هجوت  نآ  زا  یمیظع  شخب  هک  ما ، هدوـمن  هعلاـطم 

هب نامیا  تشگزاب  هکلب  ینکن ، هشقانم  هدروآ و  نامیا  اه  نآ  هب  یهاوخب  هک  دش  یمن  تفای  ییاهاّمعم  رارـسا و  اجنآ  رد  .دوب  هجوت 
هک ییادـخ  دوجو  هب  یهیدـب  روط  هب  ار  ناـسنا  هک  دـشاب ، یم  تسا  عیدـب  ماـظن  زا  ملاـع  رد  هچنآ  ادـخ و  توـکلم  رد  رظن  لـقع و 

.دنک یم  تیاده  تسا  رما  قلخ و  وا  يارب  هدوب و  فرصتم 

رد دیرو  گر  « ؛} دیِرَْولا ُْلبَح  زا {  ناسنا  هب  ادخ  انامه  دیوگ : یم  وت  هب  مالسا  يدروآ ، نامیا  وا  دوجو  هب  یتخانش و  ار  ادخ  نوچ 
ُبیِجُأ ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإَو  دـهد { : یم  ربخ  نینچ  نیا  شدوخ  هرابرد  امـش  هب  دـنوادخ  .تسا  رت  کیدزن  .ندرگ »

، ار هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن ؛ نم  وگب ] ، ] دننک لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هک  یماگنه  و  ( » 1222 (؛  ِناعَد اذِإ  ِعاّدلا  َهَوْعَد 
« .منک یم  تباجا  دناوخ  یم  ارم  هک  یماگنه  هب 

اب مالسا  هک  ار  یتشذگ  نآ  ًاّقح 
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هتشاداو بجعت  هب  ارم  دراد ، اراصن  دوهی و  زا  باتک  لها  اب  هک  يراتفر  و  گنج ، رد  تشذگ  و  حلص ، رد  تشذگ  دراد ، شنیفلاخم 
.تسا

هدمآ هک  یعیرشت  ره  رد  و  تسا ، دوهشم  سوملم  حضاو و  روط  هب  نآ  يایاصو  زا  یتیـصو  ره  رد  تسا  مالـسا  رد  هک  یناسنا  هبنج 
هب يرگید  رب  سک  چـیه  دـنناسکی و  همه  ادـخ  دزن  یلو  دـنراد  فالتخا  نآ  عاتم  يویند و  ياـه  هرهب  رد  هچرگ  مدرم  .دراد  دوجو 

لاوما رد  مولعم  یقح  جاتحم ، زجاع و  ریقف و  يارب  .تسا و  اوقت  هب  يرترب  اهنت  درادـن و  يرترب  گـنر  اـی  تیـسنج  اـی  تورث  تهج 
.دنزادرپ یم  ار  نآ  بجاو  تاکز  اب  هک  تسا  نادنمتورث 

زا هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  مدرم  هکلب  دراد ، یمن  زاب  ینادابآ  تفرـشیپ و  هلفاـق  اـب  یهارمه  ندـش و  راوس  زا  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا 
لّکوت دنبب و  ار  رتش  ياهاپ  « ؛» لّکوت اهلقعا و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  دننک ؛ هدافتسا  لیاسو  بابـسا و 
َهَرِخْآلا َراّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتباَو  دیامرف { : یم  هک  اجنآ  دزاس ؛ یمن  مورحم  ایند  عاتم  زا  ار  تنیط  كاپ  ناسنا  مالسا  .نک » ادخ  رب 

« .نکم شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  و  بلطب ؛ ار  ترخآ  يارس  هداد ، وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  و  ( » 1223 (؛} اْینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  الَو 

هک ار  یهلا  ياه  تنیز  یسک  هچ  وگب : ( » 1224 (؛  ِقْزِّرلا َنِم  ِتابیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  دـیامرف { : یم  زین  و 
»!؟ تسا هدرک  مارح  ار  كاپ  ياه  يزور  و  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب 

نیا شریذپ  هب  ارم  هک  مروآرد  هرامش  هب  ار  اه  نآ  مناوت  یمن  هک  تسا  تالماعم  تادابع و  دیاقع و  رد  مالـسا  نساحم  زا  يرایـسب 
.تسا هدرک  توعد  نید 

رگا
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نآ سک  ره  هک  میامن  یم  متخ  ناشیا  خـیرات  لوسر و  هریـس  تمظع  زا  يا  هشوگ  هب  منک ، متخ  یبلطم  هب  ار  مراتفگ  هک  دـشاب  رارق 
هک دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دنک و  یم  هدهاشم  وا  زا  ناهج  رد  یتمظع  تیـصخش و  رد  یتمظع  توعد و  رد  یتمظع  دـنک  هعلاطم  ار 

( هَّللادـبع دّـمحم   ) تهج نیدـب  ار  مدوـخ  مسا  .تسا و  نید  نیرتـهب  هب  هدـش  هداتـسرف  ناربماـیپ و  متاـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
«. تسا هتـشاداو  باجعا  هب  ارم  وا  لماک  تایـصوصخ  قالخا و  اریز  مشاـب ؛ هتـسج  كّربت  میرک  تیـصخش  نیا  ماـن  هب  هک  متـشاذگ 

(1225)

( دمحا یلع   ) وبمله دونک   - 7

هک مراد  نامیا  مبلق  قامعا  زا  نم  : » دـیوگ یم  نآ  هرابرد  هدرک ، رایتخا  ار  مالـسا  تسا ، یکرامناد  راگن  همانزور  هدنـسیون و  هک  وا 
دّمحم و میلاعت  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  تحار  ناسنا  .تسا  هدیشاپ  مه  زا  متح  روط  هب  تینارصن  و  تسا ، مالسا  يارب  ملاع  هدنیآ 

نآ يارب  مه  يا  هدیاف  ممهف و  یمن  ار  اه  نآ  نم  هک  تسا  يدـیاقع  زا  ّولمم  تینارـصن  یلو  دـنک ، يوریپ  ار  مالـسلا  امهیلع  یـسیع 
 . ...مسانش یمن 

اه نآ  ات  تسا  راوشد  نم  رب  يرهوج  بابسا  اّما  .مهد  یم  ربخ  منک  ادیپ  لّوحت  نید  رد  نم  ات  دش  ببـس  هک  یلماوع  هب  ار  امـش  نم 
دنام دهاوخن  یقاب  دهاوخن  ادخ  ات  تسا و  خسار  مالسا  هب  منامیا  هک  نیا  میامن  راکـشآ  ات  مراد  تردق  نآ  رب  هچنآ  .منک و  ریبعت  ار 
هدرک ضرف  ادخ  ار  هدام  و  دور ، یم  شیپ  هیـسور  رد  هک  رفک  یکی  تسا : رما  ود  نیب  ملاع  هک  مدقتعم  نم  .دـش  دـهاوخن  لزلزتم  و 
يارب شکرـس  تسیـسکرام و  رّکفتم  ياه  تیـصخش  هک  ییاه  شالت  مغر  یلع  دـش  دـهاوخ  ریگ  نیمز  يدوز  هب  هک  يرفک  تسا ؛

ماجنا نآ  تفرشیپ 
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.دنداد

یم توعد  يراگتسر  هار  هب  شنآرق  تایآ  هدرک و  رما  زیزع  يادخ  هب  نامیا  هب  ار  ناسنا  هک  ناسآ  يرطف و  ینید  مالسا ، يرگید  و 
(1226 «.) ...مراد تباث  نامیا  نآ  هب  نم  اذل  و  دیامن ،

زرولف .ج   . شیشک ر  - 8

نیا رد  وا  .تسا  هدرک  باختنا  ار  نآ  هدرب و  نآ  تیناّقح  هب  یپ  مالسا ، هرابرد  رایسب  هعلاطم  زا  دعب  هدوب ، یـسیلگنا  یـشیشک  هک  وا 
هعجارم فرـص  ار  متاقوا  هدرک و  اهر  ار  اسیلک  هب  طوبرم  لغاشم  مدش ، بوصنم  سیـسق »  » ناونع هب  هک  نآ  زا  دعب  : » دیوگ یم  هراب 

هقرف ریاس  و  سکودوترا »  » هقرف لامعا  زا  ات  مدومن ، تاناویح  زا  تیاـمح  دارفا و  تاـجاح  ندروآرب  اـه و  نآ  هجلاـعم  اـه و  ضیرم 
یلو .منک  ناحتما  هیریخ ، ياهراک  رد  ار  نانآ  تین  قدص  زین  یمومع و  هافر  هب  اه  نآ  مایق  رادقم  هدرک و  ادیپ  عالطا  یحیـسم  ياه 

.متفاین ضحم  یفارخ  دیاقع  هعمس و  ایر و  رهاظم  زا  ریغ  اه  نآ  رد  فسالا -  عم  - 

میمـصت ات  تشاذگ  نم  رد  ار  دوخ  ییاهن  رثا  نیملـسم  هریـس  تیعقاو  یعیبط و  تحـص  مالـسا و  نید  یگداس  ندوب و  طیـسب  يرآ ،
نآ مراد و  دوخ  یگدنز  رد  فده  کی  نآلا  نم  .مبای  یم  یـشمارآ  دوخ  رد  نآلا  مریگب و  نید  نیا  شریذـپ  يارب  ار  مدوخ  یمزج 

.تسین یکیرش  وا  يارب  هک  تسا  يدحاو  يادخ  هار  رد  یناگدنز  لوط  رد  یهلا  یمومع  تمدخ  نیرت  مامت  نیرت و  لماک  رب  قیفوت 
نیا میوزرآ  نـآلا  .تسا و  هتخاـس  رّدـقم  نم  يارب  ار  ریدـقت  نیا  هدرک و  قفوم  نید  نیا  هب  ارم  هک  تسا  ییادـخ  صوـصخم  دـمح 

.میامن فرص  ادخ -  کمک  هب  نیملسم -  مالسا و  هار  رد  ار  دوخ  ناوارف  ششوک  مامت  هک  تسا 

یمداخ کچوک و  يا  هدنب  ارم 
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ناهج و حطـس  رد  تیرـشب  تمدخ  رد  لاعتم و  يادخ  هب  نامیا  هیاس  رد  یناسنا  يردارب  نامه  هک  كاپ  دنلب و  فدـه  هار  رد  ریقح 
.دینادب تسا ، یمومع  یعامتجا  یگدنز 

رد ممزع  میمصت و  نیا  و  تسا ، هتشادن  دوجو  یجراخ  راشف  ذوفن و  ای  هارکا  چیه  ما  هیـضق  نیا  رد  هک  منک  یم  نالعا  اجنیا  رد  نم 
(1227 «.) ...تسا هدوب  مدوخ  لماک  هدارا  يدازآ و  لامک  رد  هار ، نیا  باختنا 

ام حاورا  بولق و  انامه  : » دـیوگ یم  هتـشون ، یناسارخ » يدـهم  دیـس   » ندـنل رد  یماـما  یعیـش  تیعمج  سیئر  هب  هک  يا  هماـن  رد  وا 
يادـخ زا  دـشاب و  ملاع  حطـس  رد  مالـسا  نید  هب  لاعف  ناگدـننک  توعد  زا  دـناوتب  ات  دـشک  یم  هنابز  نآ  زا  قایتشا  قوش و  تیاهن 
(1228 «.) ...میوش قفوم  سدقم  فده  نیا  هب  ات  دیامرف  تیانع  تحص  اب  هارمه  ملاس  تایح  ام  هب  هک  مییامن  یم  تلأسم  میظع 

اجویک دراودا  تنوکلا   - 9

.دومن فارتعا  ًانلع  نآ  هب  دش و  راکـشآ  وا  يولج  رد  تقیقح  نایدا ، هرابرد  قیقحت  ثحب و  زا  دـعب  تسا ، ییایلاتیا  یـصخش  هک  وا 
رارق راشف  تحت  ارم  مالسا  نید  يوس  هب  قایتشا  جوم  هک  یماگنه  .تسا  مالـسا  نامه  تباث  یقیقح  نید  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وا 

اب اه  نآ  هب  و  مدومن ، هسیاقم  اه  نآ  یکی  یکی  نیب  مدمآرب و  دیدج  میدـق و  نایدا  اب  هطبار  رد  هعلاطم  قیقحت و  ددـصرد  دوب  هداد 
نامیا و هک  مدش  هداد  قوس  داقتعا  نیا  هب  مک  مک  نم  هک  دوب  نآ  تدم  نیا  رد  نم  شـشوک  هجیتن  .متـسیرگن  یـسررب  دقن و  دـید 

لامک اقترا و  رد  یناسنا  حور  هک  تسا  يزیچ  ره  نّمـضتم  نآرق  متح  روط  هب  .تسا و  تباث  یقیقح و  نید  ناـمه  یمالـسا  هدـیقع 
نآ هب  شا  يونعم 
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.تسا هدش  حضاو  نم  يارب  مامت  راکشآ و  روط  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دراد و  جایتحا 

رد .تسا  لمتشم  نآ  رب  هک  یمهم  دیاوف  رایسب  هچ  هک  جح  ترایز  نآ  .تسا و  ابیز  شا  یگداس  اب  ناناملسم  دجاسم  ردقچ  ًاتقیقح 
یگمه فقاوم  نآ  رد  ناناملـسم  .دوش  یمن  هداد  حـیجرت  يرگید  رب  مادـک  چـیه  تسا و  یغلم  ینغ  ریقف و  نیب  یتاقبط  زایتما  اجنآ 

(1229 «.) ...دنا لالجلاوذ  ترضح  ربارب  رد  يواسم 

وو میهاربا   - 10

یم هراب  نیا  رد  وا  .تسا  هدـیورگ  نآ  هب  هدرب و  مالـسا  تیناقح  هب  یپ  ناوارف  ثحب  سرد و  زا  دـعب  هک  تسا  یحیـسم  یـصخش  وا 
ینامهم تازجعم  ینّابر و  ياشع  ثیلثت و  مسارم  هب  یلو  مدوب ، کیلوتاک  یحیـسم  منک  رایتخا  ار  مالـسا  هک  نآ  زا  لبق  نم  : » دیوگ

یمن اهر  ار  لاعتم  دـنوادخ  هب  نامیا  زگره  هک  یلاـح  رد  مدوب  ینید  ياـه  يراـک  یفخم  رارـسا و  اـب  فلاـخم  نم  .متـشادن  داـقتعا 
هک یباوج  اهنت  و  درکن ، تدـعاسم  ًادـبا  دـنک  عناق  ارم  هک  یتروص  هب  لـئاسم  نیا  حیـضوت  رد  ارم  کـیلوتاک  شیـشک  چـیه  .مدرک 

 . ...دنامب یقاب  دیاب  ّرس  تروص  هب  دبا  ات  رارسا  هک  دوب  نیا  مدینش  یم  نانآ  هیحان  زا  هشیمه 

رد ناناملسم  زا  یتعامج  اب  هک  نآ  ات  تفرگ  ارف  ارم  تیحیسم  نید  هب  هدیقع  رد  دیدرت  کش و  زا  یعون  هک  دوب  لئاسم  نیا  لابند  هب 
متفای تسد  تقیقح  نیا  هب  تفرگ  تروص  نید  هرابرد  ام  نیب  هک  یمالک  ثحاـبم  اـب  .مدومن و  ترـشاعم  هدرک و  دروخرب  اـیالام » »

یش چیه  نآ  رد  هک  ینید  .مدوب  نآ  لابند  هب  نم  یعقاو ، تقیقح  مسا  هب  هک  تسا  ینید  نامه  نید  نیا  تسا و  قح  نید  مالسا  هک 
.دوش یمن  تدابع  لاعتم  يادخ  زج  هب  يدحا  ء و 
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«. ...تسا هدرک  رّخـسم  دبا  ات  ارم  بلق  دجـسم  رد  زامن  انامه  .دوش  یمن  تفای  یـشوقن  ای  لاثمت  ای  تروص  یمالـسا  دبعم  چیه  رد  و 
(1230)

يارف نوتگنیراو  سیند   - 11

رب : » دیوگ یم  شمالسا  شریذپ  تلع  هرابرد  هدیورگ و  مالسا  نید  هب  ناوارف  قیقحت  زا  دعب  تسا ، ییایلارتسا  تیصخش  کی  هک  وا 
قفاوم ملاس و  یقطنم  ياراد  هک  یمالسا  .دنک  داجیا  ناسنا  دبلاک  رد  ار  دیدج  حور  هک  تسا  راوازس  شا  ینارون  تامیلعت  مالـسا و 

نآ اجنیا  رد  .تسا  شخب  تذل  یلاع و  رایسب  هچ  ابیز و  ردقچ  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال   » یهاوگ تداهش و  .تسا  لوقع  اب 
لوقع دنک و  یم  رارف  نآ  زا  دازآ  ياه  حور  هک  كانلوه  تافّلکت  نآ  .تسین  سدقلا ، حور  رـسپ ، ردپ ، لیبق : زا  نیگنـس ؛ تافّلکت 

.ددرگ یمن  عناق  اه  نآ  هب  دسرب  هک  یبولسا  ره  هب  رشب 

تاواسم نوناق  دـینک  هدـهاشم  .تسا  زورما  يایند  رب  قیبطت  لـباق  نآ  شور  جـهنم و  هدوب و  دـیدج  حور  مالـسا ، حور  متح  روط  هب 
یم لطاب  ار  نامگ  نیا  اسیلک  دوخ  رد  دوجوم  عضو  هک  یلاح  رد  دـهد ، یم  ار  نآ  راعـش  اـسیلک  شیپ  اـه  تدـم  زا  هک  ار  تیرـشب 

ات پاپ  زا  ینید  ياه  تیـصخش  هلـسلس  رد  هک  یتاقبط  ماظن  اریز  تسا ؛ تقیقح  زا  يادـج  یلاخوت و  يراعـش  اعدا  نیا  هکلب  دـنک ،
نآ .تسا  اسیلک  تاجرد  تازایتما و  رب  یسرتسد  تهج  هب  نیا  و  یتاقبط ، توافت  ساسا  رب  تسا  یماظن  تسا ، دوجوم  ...و  فقـسا 

تسا یمالـسا  ماظن  نینچ و  نیا  یماظن  نیب  هلـصاف  ردقچ  .دنا  هدیـشک  كدی  ناشفادها  هب  ندیـسر  تهج  هب  ار  ّبر  نید و  مسا  اه 
(1231 «.) ...تسا هدش  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هب  هک 

يدوراگ هژور   - 12

هرابرد وج  تسج و  قیقحت و  نرق  مین  زا  دـعب  تسا ، يوسنارف  نیرکفتم  هفـسالف و  زا  یکی  هک  وا  دـش ، هراشا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
نایدا بتاکم و  هب  هعجارم  ناوارف و  يریگیپ  تقیقح و  ّقح و 
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.تسا هدیسر  دوخ  ینورد  شمارآ  هب  هدرک و  ادیپ  مالسا  رد  ار  دوخ  هدشمگ  رخآ  رد  رگید 

یم رایتخا  ار  تیحیسم  بهاذم  زا  ناتـستورپ  بهذم  یگلاس  هدراهچ  نینـس  رد  تسا  هدوبن  ینید  چیه  هب  نیدتم  شا  هداوناخ  هک  وا 
سلگنا و سکرام و  ياه  باتک  يریگارف  هب  عورش  اذل  ددنویپ و  یم  هسنارف  تسیلایسوس  بزح  فص  هب  لاس 1933  رد  یلو  .دنک 

اجنآ رد  هفسلف  داتسا  ناونع  هب  هتفرگ و  گروبسارتسا  رد  یهاگشناد  زا  هفـسلف  رد  ار  دوخ  كردم  لاس 1936  رد  دیامن و  یم  نینل 
هراـبرد ار  دوخ  يارتـکد  زت  دـسر و  یم  هسنارف  نبروس  هاگـشناد  زا  هفـسلف  رد  ارتـکد  هجرد  هب  لاـس 1935  رد  .دوش  یم  مادختـسا 

زا ارتکد  هجرد  هب  دـیامن  یم  فیلأت  تیّرح »  » ناونع هب  هک  يا  هلاـسر  اـب  لاس 1954 ، رد  .دـسیون و  یم  تفرعم » رد  تیداـم  هیرظن  »
.دسر یم  وکسم  هفسلف  هدکشناد 

نآ ریدم  لاس  هد  تدم  هب  شدوخ  دنک و  یم  سیسأت  یتسیسکرام » ياه  ثحب  يریگارف و  زکرم   » مان هب  يا  هسسؤم  لاس 1970  رد 
هلحرم رد  يدوراگ  لاس 1970  رد  دوش و  یم  عورـش  تسیـسکرام  بزح  يربهر  وا و  تافالتخا  لاس 1968  زا  .ددرگ  یم  هسسؤم 

زکرم  » مان هب  يزکرم  لاس 1976  رد  وا  .دـشکب  راـنک  بزح  نیا  زا  ار  دوخ  هتفر  هتفر  دوش  یم  ثعاـب  هک  دریگ  یم  رارق  دـیدج  يا 
نید مالـسا   » مان هب  ار  یباتک  لاس 1982  رد  .ددرگ و  یم  نآ  ریدـم  شدوخ  هدرک و  سیـسأت  اـه » ندـمت  يوگ  تفگ و  یللملا  نیب 

قباطم يدالیم ، لاس 1982  رد  وا  .تسا  هدوب  شمالسا  هب  نالعا  يارب  يزاس  هدامآ  دوخ  هبون  هب  راک  نیا  و  دنک ، یم  فیلأت  هدنیآ »
.دنک یم  رایتخا  مالسا  ق.ه  ناضمر 1402  مهدزای  اب 

: »... دیوگ یم  هتشاد  قشمد  رد  رونلا  یبا  عماج  رد  هک  ینارنخس  کی  رد  وا 
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يور رد  هفیلخ  نیـشناج و  ناملـسم  ات  هدمآ  تهج  نادب  هکلب  تسا ، هدماین  ناسنا  نتـشک  گنج و  ندرک و  بارخ  تهج  هب  مالـسا 
مالـسا نیا  هک  تسا  ام  رب  و  مینک ، یم  مالـسا  هب  يرتشیب  جایتحا  ساسحا  تقو  نیا  رد  ام  ...دشاب  ادخ  مکح  ییاپرب  تهج  هب  نیمز 

.دنک یم  یگدنز  یتسپ  دب و  تلاح  رد  هک  یلسن  نیا  مییامن ، یفرعم  دیدج  لسن  هب  ار 

یلاع فده  ناسنا  یگدنز  يارب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  یفرعم  یگدـنز  رد  فدـه  یب  ار  ناسنا  برغ  هفـسالف  زا  يرایـسب 
رد دـمع  دـصق و  اب  راک  نیا  فسالا  عم  و  تسا ، هتفرگن  ارف  یبوخ  هب  ار  مالـسا  یبرغ ، ياـه  هاگـشناد  یتح  برغ ، .تسا  هداد  رارق 

مهم زیچ  کی  یلو  دنزاس ، طبترم  رگید  زیچ  هب  ار  يزیچ  ره  ات  دنا  هدمآرب  ددصرد  اه  هاگشناد  زا  یخرب  ...دریگ  یم  تروص  برغ 
هک نآ  نودب  دنا  هتفر  تابّبسم  بابسا و  لابند  هب  .تسا  ایشا  قلاخ  هک  تسا  ییادخ  هب  روما  ایـشا و  طبر  نآ  دنا و  هدرک  شومارف  ار 

تفرـشیپ تایدام  ندـمت و  ثیح  زا  متـسیب  نرق  رد  ناسنا  هچرگ  ...دـنهد  طبر  تساه  نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  یقلاخ  هب  ار  اه  نآ 
گنج اه و  بمب  يوس  هب  شتفرـشیپ  اذـل  .تسا و  هتخانـشن  ار  شراگدرورپ  دوخ و  هدرک و  مگ  ار  دوخ  تقیقح  حور و  یلو  هدرک 

یلع .دـش  دـهاوخ  دوباـن  يدوز  هب  اـم  ندـمت  ملع و  مینکن  رکف  ناـسنا  ترخآ و  هب  اـم  رگا  ...تـسا  هدـش  هدیـشک  رگ  ناریو  ياـه 
نیشیپ نایدا  هک  تسا  يراکفا  مامت  هدنریگربرد  هک  تسا  ینید  مالـسا  اریز  دراد ؛ یمالـسا  تلاسر  هب  جایتحا  هک  برغ  صوصخلا 

مولع و اب  هتسناوت  برغ  ...تسا  یناهج  نید  نایدا و  نآ  لمکم  نید  نیا  و  دنا ، هدروآ 
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ار ملاع  شتاعارتخا  اب  يدوز  هب  دراد  هک  تفرشیپ  وحن  نیا  اب  یلو  دهد  ماجنا  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  دراد  رایتخا  رد  هک  یلیاسو 
ادـخ هب  ار  اه  نآ  و  مینادرگزاب ، یقیقح  ياتکی  يادـخ  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  رادـیب  ار  ناهج  تسا  ام  رب  اذـل  .دـناشک  یم  يدوباـن  هب 

هب مایق  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  .دـشاب و  دـحاو  لماک و  یمالـسا  عمتجم  نتخاس  ام  یـساسا  فدـه  دـیاب  .میزاس و  طـبترم 
(1232 «.) دزاس رشتنم  ملاع  فارطا  مامت  رد  ار  رون  هجیتن  رد  دیامن و  مدرم  توعد 

تسا ینامسآ  باتک  نیرخآ  میرک  نآرق  : » دیوگ یم  دوب ، هدش  لیکشت  هرهاق  رد  هک  یـسنارفنک  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  نینچمه  وا 
ناونع هب  میرک  نآرق  رد  ام  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  يرورـض  .تسا  قباس  ياه  تلاسر  مامت  دوجو و  ملاع  رد  یهلا  تنـس  دادـتما  هک 
لابند اب  هک  تسا  یلئاسم  نآ  مییامن و  يریگیپ  ار  یملع  لـئاسم  زا  رت  مهم  يزیچ  نآ  رد  دـیاب  هکلب  مینک ، هاـگن  یملع  عجرم  کـی 

.میهد تاجن  يزیرنوخ  زا  میناوت  یم  ار  تیرشب  نآ  ندرک 

ياراد ملع  مالـسا ، رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هعماج  میدقت  تیرـشب  يدوبان  يارب  ار  يددعتم  لیاسو  ...و  یمیـش  یعیبط و  مولع 
یم توعد  نیمز  رد  تفالخ  تابجاو  هب  افو  يریگیپ  قلاخ و  تمظع  نایب  يارب  یملع  ثحب  هب  ار  مدرم  مالـسا  .تسا  یلاع  فادـها 

.دنک

مالسا اهنت  و  دنشکن ، يدوبان  هب  ار  تیرـشب  ات  دننک  هاگآ  ملع  فادها  هب  ار  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  يدرف  ره  هک  تسا  نیملـسم  رب 
یم هضرع  يژولونکت  تکرح  یملع و  ثحب  تکرح  يارب  ار  حیحـص  هار  مالـسا  .دراد  ار  تیرـشب  زا  تیاـمح  رب  تردـق  هک  تسا 

عوضخ و هب  ار  ناسنا  ات  دراد 
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(1233 «.) دراداو ّلج  ّزع و  دنوادخ  يارب  تیدوبع 

هک دوب  یگرزب  تاقافتا  دـننامه  هکلب  دوبن ، هبرجت  لیبق  زا  يزیچ  مدرک  رایتخا  ار  مالـسا  نم  هک  نیا  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
اهنت مالـسا  هک  دش  داجیا  نم  رد  یتعانق  داد  شیاشگ  مالـسا  يارب  ار  ما  هنیـس  دنوادخ  هک  یماگنه  .دتفا و  یم  ناسنا  یناگدـنز  رد 
قلخ نآ  رب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  ترطف  نید  ...تسادخ  نید  مالسا  هکلب  دشاب ، هتـشاد  فالتخا  نایدا  رگید  زا  هک  تسین  نیا 

زا قح  نید  مالـسا  هک  تسا  نآ  دوصقم  .دوب  دـهاوخ  ملاع  ياـقآ  دوجو و  حور  نآ  طـسوت  هب  ناـسنا  هک  تسا  ینید  ...تسا  هدرک 
(1234 «.) تسا لوا  ناسنا  نآ  مدآ  ادخ  قلخ  يارب  ادخ 

تدم هب  مدوب  هداد  ماجنا  هک  يراک  تهج  هب  مود  یناهج  گنج  رخآ  ات  : » دیوگ یم  هدش  انـشآ  مالـسا  اب  هک  يراب  نیلّوا  هرابرد  وا 
هک يدّرمت  تهج  هب  نم  و  داتفا ، یبیجع  قافتا  اجنآ  رد  .مدوب  نادـنز  ریازجلا  يارحـص  رد  افلج  هقطنم  رد  یهاـگودرا  رد  لاـس  هس 

.دش رداص  هحلسا  اب  ممادعا  مکح  هدش و  یعیرس  همکاحم  شترا  يودنامک  نامرف  هب  متشاد  نادنز  هاگودرا  رد 

زابرس راک  نیا  زا  اه  نآ  هک  مدرک  هدهاشم  نم  یلو  .دندرک  یم  راک  شترا  رد  هک  دش  راذگاو  ریازجلا  رکشل  دارفا  هب  مکح  يارجا 
دارفا زا  یکی  زا  ًادعب  یلو  متـسنادن  ار  دّرمت  نیا  ببـس  متـسناد  یمن  ار  یبرع  تغل  هک  تهج  نآ  زا  نم  .دندومنن  مادعا  ارم  دـندز و 

یب ناسنا  هب  يزادناریت  زا  ار  وا  ناملسم  يوجگنج  فرش  تفگ : باوج  رد  وا  مدرک ، لاؤس  درک  یم  راک  رکشل  يارب  هک  يریازجلا 
انشآ مالسا  اب  مهم  هثداح  نیا  رد  هک  دوب  يراب  نیلّوا  نیا  .دراد و  یم  زاب  حالس 
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(1235 «.) مدرک ادیپ  یسنا  مالسا  اب  نبروس  رد  لاس ، هد  لوط  رد  اهدعب  و  مدش ،

اب ار  یتسیزمه  لماعت و  هک  تسا  یبرغ  گنهرف  ندمت و  تیزکرم و  منک  یم  درط  نم  ار  هچنآ  : » دـیوگ یم  یبرغ  ندـمت  هرابرد  وا 
اه نآ  دوجو ، لصا  زا  ای  هدیـسر ، رگید  ياه  ندمت  هرهچ  بیرخت  ّدح  هب  عقاوم  زا  یخرب  رد  هک  يّدر  .دنک  یم  در  اه  ندـمت  رگید 
هک هنوگ  نآ  دراذـگب -  اـه  تما  ماـمت  يارب  مّلعم  هاـگیاج  رد  ار  شدوخ  برغ  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  .تسا  هدرک  راـکنا  ار 

مـشاب هدش  عناق  ًامامت  هک  یتروص  رد  رگم  منک  یقیقح  يوگ  تفگ و  هب  عورـش  هک  درادن  ناکما  نم  يارب  دنک . -  یم  نینچ  ًابلاغ 
(1236 «.) مریگ ارف  وا  زا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  زین  نم  لباقم  فرط  دزن  هک 

نید و هب  لصتم  ملع  مالسا  رد  .تسین  روما  نیب  هیزجت  ییادج و  یمالسا ، ندمت  رد  : » دیوگ یم  یمالـسا  ندمت  هرابرد  نینچمه  وا 
لصّتم نامسآ  هدوبن و  رود  نامسآ  زا  نیمز  .تسا و  لقع  هب  لصّتم  توبن  توبن و  زا  هتفرگرب  هفـسلف  .تسا و  نامیا  هب  طبترم  لمع 

(1237 «.) ...دراد ادخ  يوس  هب  يدوعص  ریس  ندمت  تفرشیپ  و  تسا ، نیمز  هب  طبترم  و 

طارـص ای  هار  دـنامهفب و  ام  هب  خـیرات  زا  ناـمز  تقو و  ره  رد  دـناوت  یم  تسا و  يدـبا  دـلاخ و  نآرق  : » دـیوگ یم  نآرق  هراـبرد  وا 
(1238 «.) ...دنایامنب ام  هب  ار  فده  دزاس و  نشور  ام  يارب  ار  میقتسم 

هب نآلا  ام  هک  یلاح  رد  دهد ؛ یم  ار  لیاسو  اهنت  ام  هب  ًامئاد  يژولونکت  : » دـیوگ یم  برغ  رد  یمالـسا  توعد  تالکـشم  هرابرد  وا 
زا و  تناک »  » ات طارقس »  » زا اپورا  هچنآ  .میشاب  یم  گرم  رطخ  رد  فادها ، ندوب  بیاغ  لیاسو و  ترثک  تهج 
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يارب مزال  هبرجت  نامه  کش  نیا  .نامیا  هن  تسا  کش  هدرک ، هضرع  ام  هب  لرـسوه »  » ات هشتین »  » زا و  سکراـم »  » اـت دراـگکیراکی » »
(1239 «.) تسا یقیقح  نامیا  ره 

هتـسب ندـمت و  ندوب  چوپ  ندوب و  یلاخوت  نایحیـسم ، صوصخلا  یلع  برغ  رد  نز  درم و  اـه  نویلیم  هک  هزورما  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هک یتروص  رد  دنک  ادیپ  ملاع  مامت  رد  راشتنا  تهج  هب  يرتشیب  تردـق  دـناوت  یم  مالـسا  دـننک ، یم  كرد  ار  دوخ  ياه  قفا  ندوب 

، دزاس راکـشآ  ار  دوخ  یقیقح  ههجو  هنوگچ  هک  دـمهفب  ینعی  دـشاب ؛ دوخ  ینآرق  ياه  همـشچ  قاّلخ  هدوب و  دوخ  زاـب  رکف  رب  نیما 
مرج اذل  ...دنک  یم  ّدر  نید  لاجم  رد  ار  یهارکا  ره  هک  يا  هرهچ  .تسا  رادروخرب  نایدا  نیب  رد  يرتشیب  تیلومش  زا  هک  يا  هرهچ 

، دزو یم  داب  .تسا  زاب  يرکف  بتکم  ره  يارب  هکلب  تسین ، راصح  مالـسا  ...میهد  رارق  هعلق  دننامه  يراصح  رد  ار  مالـسا  هک  تسا 
 - متفه نرق  دـننامه  دـناوت -  یم  باتک  نیا  مینک  تئارق  زاب  هدـنز و  یلوقع  اب  هزورما  ار  نآرق  ام  رگا  ...درک  زاب  ار  اه  هچیرد  دـیاب 

تباجا ار  نآرق  توعد  ناملـسم  ناسنا  ناونع  هب  هک  دنک  یم  باجیا  ام  رب  رما  نیا  نکل  ...دمدب  ندمت  تفرـشیپ و  هب  يدیدج  حور 
یم هک  یمالسا  مینک ، دنلب  ار  نآ  یناسنا  گنهرف  مامت  اب  ینغ  یمالسا  مچرپ  هک  نیا  هب  .میشاب  مالسا  ردص  ناحتاف  دننامه  هدرک و 

(1240 «.) ...دشاب ناسنا  هدنیآ  ياه  لاؤس  يوگباوج  دناوت 

( دسا دّمحم   ) سیاف دلوبویل   - 13

تازایتما هرابرد  وا  .تسا  هدش  فّرـشم  نید  نیا  هب  مالـسا  هرابرد  ناوارف  تاعلاطم  تاثحابم و  زا  دعب  تسا ، شیرتا  یلاها  زا  هک  وا 
هک ار  هچنآ  .دشاب  رـصاعم  ناسنا  تاجایتحا  مامت  يوگباوج  دناوت  یم  هک  تسا  عیـسو  نانچ  مالـسا  ياه  همانرب  : » دیوگ یم  مالـسا 

نآ هب  زورما  ملاع 
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مینک یم  هدهاشم  هک  یماگنه  .دوش  یمن  عمج  مالسا  زا  ریغ  رد  هک  تسا  یلیاضف  اه  نیا  .تسا و  تاواسم  يردارب و  دراد ، جایتحا 
ساسا رب  ار  جاودزا  ماظن  هداد و  نز  هب  ار  قوقح  مامت  مالـسا  هک  مینک  یم  هظحالم  ...تسا  هدیـشاپ  مه  زا  هداوناـخ  ماـظن  هقـالع و 

اب هن  دراد ، تمیالم  راکاطخ  رـشب  تعیبط  اب  هک  تسا  نآ  یمالـسا  عیرـشت  زاـیتما  .تسا و  هدرک  اـپرب  يواـسم  فرط  ود  نیب  لدـع ،
(1241 «.) تسا تیرشب  يارب  نید  نیرتهب  مالسا  اذل  دنموصعم ، هک  يا  هکئالم 

نایدا تدحو  هب  توعد  مالسا و 

نایدا تدحو  هب  توعد  مالسا و 

هراشا

: تسا هدرک  ییوسمه  هب  توعد  ییاهروحم  رب  ار  نانآ  هدرک و  هراشا  يدایز  تایآ  رد  یهلا  نایدا  نیب  داحتا  هب  میرک  نآرق 

ینامسآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  نامیا   - 1

َنَیب ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُرَو ال  ِِهُبتُکَو  ِِهتَِکئالَمَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملاَو  ِّهِبَر  ْنِم  ِهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  دـیامرف { : یم  ناحبـس  دـنوادخ 
، دوخ نانخـس  مامت  هب  وا ، و   ] .تسا هدروآ  نامیا  هدـش ، لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ ، ( » 1242 (؛  ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ 
:[ دنیوگ یم  و   ] دنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف ، اه و  باتک  وا و  ناگتـشرف  ادخ و  هب  زین ،]  ] نانمؤم همه  و  .دـشاب ] یم  نمؤم  ًالماک 

 .« میراد نامیا  همه  هب  و   ] میراذگ یمن  قرف  وا ، ناربمایپ  زا  کی  چیه  نایم  رد  ام 

تدحو هب  باتک  لها  توعد   - 2

َذِخَّتی الَو  ًائیَش  ِِهب  َكِرُْـشن  الَو  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَنَیبَو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  دیامرف { : یم  ناحبـس  دنوادخ 
زج هک  تسا ، ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب : ( » 1243 (؛} ...ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب 

ییادـخ هب  هناگی -  يادـخ  زا  ریغ  ار -  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  میهدـن و  رارق  وا  ياـتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناـگی  دـنوادخ 
«. ...دریذپن

ینامـسآ بتک  ایبنا و  همه  توعد  رگید  یفرط  زا  و  دنراد ، نامیا  ینامـسآ  ياه  باتک  یهلا و  ناربمایپ  هب  نایدا  ناوریپ  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدومن  داحتا  هب  توعد  كرش  یفن  دیحوت و  روحم  رب  ار  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  زین  میرک  نآرق  اذل  تسا ، دیحوت  هب 

نایدا ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  ياهروحم 

: تسا هدرک  یفرعم  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  يارب  ار  ییاهروحم  میرک  نآرق 

َهَّللا َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ناحبس { : دنوادخ  شتسرپ   - 1

چیه وت  زا  شیپ  ام  ( » 1244 (؛  ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِهَیلِإ  یحُون  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو  دیامرف { : یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دینک شتسرپ  ارم  اهنت  سپ  تسین ، نم  زج  يدوبعم  هک : میدرک  یحو  وا  هب  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ 
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{ ًائیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  كرش { : یفن   - 2

دنهاوخن نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اـهنت  ( » 1245 (؛} ًائیَـش یب  َنوُکِرْـشی  ینَنوُُدبْعی ال  دیامرف ... { : یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .تخاس

ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتی  الَو  رگیدکی { : رب  هطلس  یفن   - 3

يرشب عماوج  هزوح  رد  داحتا 

: تسا هدرک  توعد  ییوسمه  داحتا و  هب  ار  رشب  دارفا  همه  ناحبس  دنوادخ  یفرط  زا  .تسا  لومش  ناهج  داحتا  کی  داحتا ، نیا 

اوُطِـسُْقتَو ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرْخی  َْملَو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنی  ال  دـیامرف { : یم  ناحبـس  دـنوادخ 
امـش اب  نید  هار  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادـخ  ( » 1246 (؛  َنیِطِـسْقُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهَیلِإ 

« .دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ؛ یمن  یهن  دندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ 

« .يآ رد  حلص  رد  زا  زین  وت  دنهد ، ناشن  حلص  هب  لیامت  رگا  و  ( » 1247 (؛} اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإَو  دومرف { : زین  و 

اب هک  نارفاک  ناکرـشم و  یتح  رگا  هک  دهد  یم  روتـسد  هدرک و  رگیدکی  هب  تبـسن  لدع  طسق و  هب  توعد  دنوادخ  تایآ ، نیا  رد 
.دیهد ناشن  شوخ  يور  نانآ  هب  زین  امش  دندروآ  يور  حلص  هب  دنگنج  رد  امش 

هقرفت زا  یهن  نآرق و 

مزعلا یلوا  يایبنا  همه  تعیرش  ءزج  نید ، هماقا  هب  روتسد  دننام  ار  نآ  زا  یهن  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  گرزب  يردق  هب  هقرفت  رطخ 
: تسا هداد  رارق 

ْنَأ یسیِعَو  یسُومَو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  انیَّصَو  امَو  َکَیلِإ  انیَحْوَأ  يذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  دیامرف { : یم  ناحبس  دنوادخ 
میداتسرف یحو  وت  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرشت  امش  يارب  ار  ینییآ  ( » 1248 (؛} ...اُوقَّرَفَتَت الَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ 

«. ...دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  و 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هداد  رارق  اه  هلزلز  اه و  هقعاص  ینامسآ و  ياه  باذع  فیدر  رد  ار  فالتخا  رگید  هیآ  رد  و 
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؛} ...ٍضَْعب َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیِذـیَو  ًاعیِـش  ْمُکَِـسْبلی  ْوَأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَـع  ْمُکیَلَع  َثَْعبی  ْنَأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ْلـُق  } 
مه اب  ار  امش  هدنکارپ  ياه  هتسد  تروص  هب  ای  دتـسرفب ، امـش  رب  یباذع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  وگب : ( » 1249)

«. ...دناشچب يرگید  هلیسو  هب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا  و   ] گنج معط  و  دزیمایب ،

و دینز ، گنچ  ادـخ ، نامـسیر  هب  یگمه  و  ( » 1250 (؛} اُوقَّرَفَت ـالَو  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  دـیامرف { : یم  رگید  يا  هیآ  رد  و 
« .دیوشن هدنکارپ 

دندش هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  و  ( » 1251 (؛  ُتانیَْبلا ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  الَو  دومرف { : زین  و 
« .دیسر نانآ  هب  راگدرورپ ]  ] نشور ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  ، ] دندرک فالتخا  و 

(1252 (؛  َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  الَو  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یطارِـص  اذـه  َّنَأَو  دومرف { : زین  و 
یم رود  قح ، قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا  و   ] هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا  »

« .دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دزاس 

رداصم عبانم و 

اّنحوی لیجنا  یّتم  لیجنا  تاروت  هیداجس  هفیحص  یتشد  همجرت  هغالبلا ، جهن  نآرق 

رصم ناریا و  رد  اه  هناخباتک  يزوس  شتآ  فلا 

تابثا یگدـنز  نییآ  يدازآ  هدـنیآ  نآرق  اـب  ییانـشآ  يونیم  یبتجم  يرکف ، يدازآ  يدازآ و  ییاـبطابط  همـالع  هاگدـید  زا  يدازآ 
ادخ دوجو 

دیفم داشرا  يراخبلا  حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا  ناهذالا  داشرا  یسربط  جاجتحا 

اردصالم رافسا ، هباغلا  دسا 

رتلو رظن  زا  مالسا  بطق  دیس  ترطف ، نییآ  مالسا  ینامرک  یتجح  یلع  یگدنز ، نییآ  مالسا 

تافاشتکا مالسا و  ناهج  هدنیآ  نید  مالسا 
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دیدج

ام رصع  نارحب  مالسا و 

رگید يور  برغ ، مالسا و  يدشرا  ریمالادبع  رامعتسا ، ياه  هسیسد  مالسا و  ناسنا  یعیبط  قوقح  مالسا و  یبرغ  ندمت  مالسا و 

یـسربط يرولا ، مالعا  ینیلک  یفاک ، لوصا  یـسانش  ناور  لوصا  يدادـغب  نیدـلا ، لوصا  نزواـهنگل  ینید ، ییارگ  ترثک  مالـسا و 
ردص رقاب  دّمحم  دیس  دیهش  انداصتقا ، نایغاب  هرق  یضترم  هعسوت ، دشر و  داصتقا 

یف هعورفملا  رارسالا  حابصم  یفطصم  باهرإلا ، یلازغ  نآرقلا ، تاهباشتم  نیعبرالا و  یـسربط  جاجتحالا ، نآرقلا  مولع  یف  ناقتالا 
هعوضوملا رابخالا 

هیاهنلا هیادبلا و  یمق  سابع  خیش  هیهبلا ، راونالا  لیلخوبا  یقوش  ماهتالا ، صفق  یف  مالسالا  يدوراگ  هژور  یحلا ، مالسالا 

هیرحلا ینـالقاب  دـیهمتلا ، هدوع  رداقلادـبع  یمالـسالا ، یئاـنجلا  عیرـشتلا  بیهرتـلا  بیغرتـلا و  یـشکرز  نآرقلا ، موـلع  یف  ناـهربلا 
یلا هوعدـلا  لّوا  دیهـش  هیعرـشلا ، سوردـلا  یمیکح  هایحلا ، یناشاک  ضیف  قئاقحلا ، باطخ  دـمحا  لـالج  هیعاـمتجالا ، هیـسایسلا و 

هرضنلا ضایرلا  یغالب  هیسردملا ، هلحرلا  سناموت  ریس  مالسالا ،

دعس نبا  يربکلا ، تاقبطلا 

یف یفاکلا  هَّللا  هیطع  دـمحا  یـسایسلا ، سوماقلا  یناتـسیس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  نیبرتغملل ، هقفلا  سباـع  ظوفحم  بردـلا ، وحن  برغلا 
یلع هب  نونضملا  مالسالا  یف  اهتناکم  هأرملا و  یسوط  خیش  طوسبملا ، لّوا  دیهـش  هیقـشمدلا ، هعمللا  يرعـشا  نسحلاوبا  عمللا ، هقفلا 

دیفم خیش  هعنقملا ، يدقاو  يزاغملا ، موصلا  باتک  ربتعملا ، يزار  رخف  هیلاعلا ، بلاطملا  یلازغ  هلهاریغ ،

ریثا نبا  هیاهنلا ، هجاّدب  نب  بّذهملا ، یجیا  یضاق  فقاوملا ، ینیکشم  هیددعلا ، ظعاوملا  يزار  یصمح  دیلقتلا ، نم  ذقنملا 

دیفم یلاما  قودص  یلاما 

وا یعیبط  قوقح  ناسنا و  لراک  سیسکلا  هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  يرذالب  فارشألا ، باسنا 

لوژ هاگدـید  زا  گنهرف  يژولوئدـیا و  سیوید  ینوت  مسیناـموا ، یلح  همـالع  توکلملا ، راونا  يرهطم  دیهـش  تشونرـس ، ناـسنا و 
ددجتم يایند  نارحب  یسلجم  راونألاراحب ، یلدیه ب  درول  مالسالل ، برغلا  ظاقیا  موبال 

اسوب وردنآ  یللملا ، نیب  يراکهزب 

رلفات نیولا  دیدج ، ندمت  يوس  هب 

، سیمخلا خیرات  يرهطم ت  دیهش  راتفگ ، تسیب 
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رشب خیرات  يرکب  راید 

يرنه ندمت ، خیرات  تنارود  لیو  نیمز ، قرـشم  ندمت  خـیرات  برع  مالـسا و  ندـمت  خـیرات  نادـیز  یجرج  مالـسا ، ندـمت  خـیرات 
لیورنرت تور  سابل ، خـیرات  لسار  دـنارترب  برغ ، هفـسلف  خـیرات  يربط  خـیرات  هسورگ  هنر  یبیلـص ، ياـه  گـنج  خـیرات  ساـکول 

نب طبس  صاوخلا ، هرکذت  لوقعلا  فحت  یّلح  همالع  ماکحالا ، ریرحت  تراکد  هنر  یلوا ، هفـسلف  رد  یتالمأت  یبوقعی  خیرات  سکاک 
خیـش نایبتلا ، ریـسفت  مکحلا  ررغ  فینـصت  یتشد  هغالبلا ، جـهن  همجرت  نازیملا  ریـسفت  همجرت  یّلح  همـالع  ءاـهقفلا ، هرکذـت  يزوج 

اضر دیشر  رانملا ، ریسفت  میرکلا  نآرقلا  ریسفت  یسوط 

هب بوسنم  ریسفت  يرشخمز  فاّشک ، ریسفت  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یناشاک  ضیف  یفاص ، ریسفت  یـسولآ  یناعملا ، حور  ریـسفت 
میظنت برع  ندمت  یبرغ  یقرت  رد  نآ  رثا  یمالسا و  ندمت  ناهج  تفرـشیپ  رد  نآ  ریثأت  مالـسا و  ندمت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

زلراچ يداصتقا ، هعسوت  قودص  دیحوت  هرهزوبا  هرسالا ،

رصاعم یسایس  یسانش  هعماج  یطویس  ریغصلا ، عماج  يدرجورب  هعیشلا ، ثیداحالا  عماج  یسوط ج  خیش  ماکحالا ، بیذهت 

داهج یفجن  مالکلا ، رهاوج  نایقرش  هاگدید  زا  یبیلص  ياه  گنج  يدزی  حابصم  تسایس ، قوقح و  هوزج 

تسیب و نرق  هناتـسآ  رد  ناهج  تسوکالویا  نودـلخ ، نبا  ینیب  ناهج  یتعنـص  ندـمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  مالـسا  ناـهج 
طوقس یبیشارس  رد  ناهج  مکی 

رافص نسح  مالسا ، رد  يدازآ  یگنوگچ  لسار  دنارترب  میتسین ، یحیسم  ارچ  مسانش چ  یم  نم  هک  یناهج 

هراضح ناینیـسح  هاگن ، باـجح و  فاـفع ، میرح  يزیرهم  يدـهم  باـجح ، میق  نبا  حاورـالا ، يواـح  یمالـسالا  ملاـعلا  رـضاح  ح 
داقع دومحم  سابع  هموصخ ، لیطابا  مالسالا و  قیاقح  نوبول  واتسوگ  برعلا ،

لـکیه خ دّـمحم ، هاـیح  يراد  فدـه  تاـیح و  يرهاـب  رتکد  یمومع ، يازج  قوقح  يردفـص  دـمحم  یمومع ، لـلملا  نیب  قوقح 
دنکفا یم  وترپ  برغ  رب  برع  دیشروخ  يدیؤم  نسحم  رتکد  همجرت  رفمه ، تارطاخ 

د

گرزب فراعملاهرئاد 
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درذگ یم  هچ  برغ  رد  یسانش  ناور  رب  يدمآرد  مالسا  ناهج  همانشناد  متسیب  نرق  فراعملا  هرئاد  یمالسا 

ایشیف ارول  مالسالا ، نع  عافد  خابال  گنارف  رتکد  ناهج ، ياهورین  نیرت  گرزب  اعد  گنیلرتم  سیروم  گرزب ، هزاورد 

ناور ر نید و  یمئاق  یلع  رتکد  نارتخد ، یناوجون  يایند  يربط  ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد 

رتکد اه ، گنر  یسانشناور  یتاجن  نیسح  یناوجون ،) ات  یکدوک  زا   ) دشرا یسانش  ناور  یفالتخا  یسانش  ناور  یگدنز  مسر  هار و 
رشول سکام 

، برغ يربهر  يربمایپ  رد  تسکـش  نارکفنـشور و  یبرغ  شور  نیناوقلا  حور  یلع  ریما  دیـس  مالـسالا ، حور  ییاضق  یـسانش  ناور 
الب ياه  هشیر  ییابطابط  لئاسملا ، ضایر  ملاعلا  لالج 

یگدنام ز بقع  ياه  هشیر 

اهبرون رتکد  یمومع ، يازج  قوقح  هنیمز 

راحبلا هنیفس  یفرع  دیعس  دمحم  یبرغ ، تما  طاطحنا  ّرس  سنؤم  نیسح  سلدنا ، مد  هدیپس  س 

وطسرا تسایس ، يذمرت  ننس  يرهطم  داتسا  ياه  تشاددای  هلسلس 

ریثک نبا  هریس  قاحسا  نبا  هریس  یغورف  یلع  دمحم  اپورا ، رد  تمکح  ریس  ینر  نتسوا  مکحلا ، هسایس 

، هسمخ لوصا  حرش  يراسناوخ  نیدلا  لامج  اقآ  تنیط ، ثیداحا  حرش  یّلح  ققحم  مالسالا ، عیارش  یبلح ش  هریـس  ماشه  نبا  هریس 
یبا نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  فیرش  دیس  ریم  فقاوم ، حرـش  ینازاتفت  دصاقم ، حرـش  مکحلا  لوصف  حرـش  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق 

دیدحلا

رلفات نیولا  هدنیآ ، كوش  مویه  دیوید  حور ، یگنادواج  دروم  رد  تیکاّکش 

رون هفیحص  ملسم  حیحص  ص 

نیما ط دمحا  مالسالا ، یحض  شورس ض  میقتسم ، ياهطارص 

دعس نبا  تاقبط 

ظ

رتسالبرآ مسیلاربیل ، طوقس  روهظ و 
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دّمحم هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  یّلح  دصحف  نبا  یعادلا ، هّدع  مالسا  هاگدید  زا  یهلا  لدع  يدومحم  یلع  دیـس  يدازآ ، تلادع و  ع 
تفرـشیپ للع  ّهبردـبع  نبا  دـیرفلا ، دـقع  یـشامط  دـمحم  مالـسالا ، نوقنتعی  نورّکفم  ءامظع و  يدیعـساضر  مالغ  همجرت  نآرق ، و 

يواطهط دمحم  دیس  سلدنا ، رد  باتفآ  بورغ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  برغ  تبرغ  نیملسم غ  طاطحنا  مالسا و 
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یناحبـس تیدبا ، غورف  ینیلک  یفاک ، عورف  یج  تربار  برغ ، ندمت  یـشاپورف  نادـلبلا  حوتف  ینالقـسع  رجح  نبا  يرابلا ، حـتف  ف 
يدـمحا ولماش  یـسایس ، مولع  گنهرف  لداع  دادـح  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  ییازج  نیوانع  تاحالطـصا و  گـنهرف 

روپ نایرآ  سابع  رتکد  یسراف ، یسیلگنا ، لماک  گنهرف  یشخب  اقآ  یلع  یسایس ، مولع  گنهرف 

هریسلا هقف 

یحبص ق دومحم  دمحا  رتکد  مالکلا ، ملع  یف  یچوپ  هفسلف  هساکود  ریپ  گرزب ، هفسلف  شنیرفآ  هفسلف  تقیقح  شهوژپ  ای  هفـسلف 
وسور كاج  ناج  یعامتجا ، دادرارق  يروتسد  نوناق  يریبخ  سوریس  یللملا ، نیب  نوناق  يدابآزوریف  طیحملا ، سوماق 

ریثا نبا  لماک  تشدرز  ياهدورس  اهتاک ، ك 

فـشک يدـنه  لضاف  ماثللا ، فشک  یلاله  سیق  نب  میلـس  باـتک  يدـقاو  هّدرلا ، باـتک  یجراـخ  تسایـس  رد  يرظن  ياـه  شواـک 
راصق تاملک  تراجت  یناهج  نامزاس  هعسوت و  لاح  رد  ياهروشک  یّلح  همالع  دارملا ،

ناسل تنارود  لیو  هفـسلف ، تاّذل  یجیهال ل  دارم ، رهوگ  ناگدنز  هب  نیون  رادشه  کی  اه ، نکروگ  يدـنه گ  یقتم  لامعلا ، زنک 
روظنم نبا  برعلا ،

دنالبوک زلیام  ممألا ، هبعل 

ادخهد همان  تغل 

وطسرا هعیبطلا ، دعب  ام  یمالسالا م  نیدلا  ترتخا  اذامل 

يداوج داعم ، أدبم و  لید  گنیلاه  برغ ، هفـسلف  خیرات  ینابم و  يدوراگ  هژور  مالـسالا ، هب  دعیام  گنیکرتول  نیترام  هایـس ، يادن 
هعومجم یلیبدرا  سّدـقم  ناـهربلا ، هدـئافلا و  عمجم  یـسربط  ناـیبلا ، عمجم  یحیرط  نیرحبلا ، عمجم  يولوم  يونعم ، يوـنثم  یلمآ 

، لئاسولا كردتسم  یناث  دیهش  ماهفالا ، کلاسم  سکرام  لراک  تیدوهی ، هلئسم  يراوزبس  لئاسر  هعومجم  قارشا  خیـش  تافّنـصم 
دمحا دنسم  يرون  یجاح 

رابخالا یناعم  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  یسانشداعم ، یمویف  رینملا ، حابصم  یعفاشلا  مامالا  دنسم 

هغللا سییاقم  مجعم  يوفطصم  نآرقلا ، تادرفم  مجعم  ییوخ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نادلبلا  مجعم 

، نیسحلا لتقم  يزیربت  سمش  تالاقم  يوفطصم  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یلماع  همارکلا ، حاتفم  یکجارک  حتفلاوبا  رهاوجلا ، ندعم 
مراکم يدمحا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  بیتاکم  مّرقم 
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رلفات نیولا  موس ، جوم  یناگیاپلگ  یفاص  رثالا ، بختنم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم ، یسربط  قالخالا ،

یف مکحلا  ماظن  يرهـش ن  ير  همکحلا ، نازیم  مالـسا  ثاریم  یلایک  باهولادـبع  هیـسایس ، هعوسوم  یکبلعبلا  رینم  دروملا ، هعوسوم 
ياه هشقن  يدودوم  مکحلا ، هیرظن  هیـسایسلا  مالـسالا  هیرظن  نوتگنیتناه  لئوماس  اه ، ندـمت  دروخرب  هیرظن  یمـساق  رفاـظ  هعیرـشلا ،

رامعتسا

ریثا نبا  هیاهن  ینارهط  همالع  نآرق ، توکلم  رون  ناهج  خیرات  هب  یهاگن 

هحاصفلا جهن  یلح  همالع  قحلا ، جهن 

لراک و سیسکلا  شیاین ،

ناهج ه تیعضو  یلماع  ّرح  هعیشلا ، لئاسو 

رنافول يرنه  هیسکراملا ، یه  هذه  مکحلا  ررغ  میظنت  نم  ملعلا  هیاده 

دیراورم رغصا  یلع  هیهقفلا ، عیبانی  ي 

اه تشون  یپ 

ات 170 زا 1 

.14 ص 13 -  يدیعس ، اضر  مالغ  همجرت  نآرق ، دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  ( 1

ص 96. ج 1 ، هایحلا ، ( 2

ص 23. ج 8 ، یفاک ، ( 3

ص 193. ج 3 ، یغورف ، یلع  دمحم  اپورا ، رد  تمکح  ریس  ( 4

ص 67. هرامش 45 ، نایک ، هلجم  يراداور ، روآ  مایپ  يدناگ ، امتاهام  ( 5

هیآ 40. فسوی ، هروس  ( 6

هیآ 30. مور ، هروس  ( 7

هیآ 19. نارمع ، لآ  هروس  ( 8

هیآ 85. نارمع ، لآ  هروس  ( 9
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هیآ 9. فص ، هروس  ( 10

هیآ 48. هدئام ، هروس  ( 11

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 12

هیآ 8. هنحتمم ، هروس  ( 13

هیآ 61. لافنا ، هروس  ( 14

هیآ 90. ءاسن ، هروس  ( 15

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 16

هیآ 29. فهک ، هروس  ( 17

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 18

هیآ 46. توبکنع ، هروس  ( 19

هیآ 8. هدئام ، هروس  ( 20

.ودعلا داهج  باوبا  زا  باب 19  ص 66 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 21

ص 427. هغالبلا ، جهن  ( 22

ص 439. ج 3 ، يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا  ( 23

ص 53. ج 41 ، راونألاراحب ، ( 24

ص 53. یتشد ، همجرت  هغالبلا ، جهن  ( 25

ص 499. همان 19 ، هغالبلا ، جهن  ( 26

ص 49. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 27

ص 271. لوقعلا ، فحت  ( 28

ص 343. یعفاشلا ، مامالا  دنسم  ( 29
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ص 186. ج 2 ، دمحا ، دنسم 

ص 547. ریغصلا ج 2 ، عماج  ( 31

ص 192. ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ( 32

ص 239. ج 4 ، ندمت ، خیرات  ( 33

ص 141. ج 1 ، برع ، مالسا و  ندمت  ( 34

.نامه ( 35

ص 49. ناسنا ، یعیبط  قوقح  مالسا و  ( 36

ص 68. رافص ، نسح  مالسا ، رد  يدازآ  یگنوگچ  ( 37

ص 202. ینامرک ، یتجح  یلع  یگدنز ، نییآ  مالسا  ( 38

هیآ 50. نارمع ، لآ  هروس  ( 39

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 40

هیآ 85. نارمع ، لآ  هروس  ( 41

تایآ 97و98. ءاسن ، هروس  ( 42

هیآ 15. ءارسا ، هروس  ( 43

ص 353. قودص ، دیحوت  ( 44

ص 406. ج 2 ، یفاک ، ( 45

ص 200. رابخالا ، یناعم  ( 46

ص 97و98. فجن ، پاچ  یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  ( 47

.یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 59و60 ، ج 5 ، نازیملا ، ( 48

هیآ 62. هرقب ، هروس  ( 49
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هیآ 18. رمز ، هروس  ( 50

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 51

هیآ 46. توبکنع ، هروس  ( 52

ص 85. مکحلا ، ررغ  ( 53

هیآ 110. دوه ، هروس  ( 54

هیآ 10. میهاربا ، هروس  ( 55

هیآ 25. دیدح ، هروس  ( 56

هیآ 89. لحن ، هروس  ( 57

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 58

هبطخ 183. هغالبلا ، جهن  ( 59

ص 86. مکحلا ، ررغ  ( 60

تایآ 81و82. نارمع ، لآ  هروس  ( 61

هیآ 48. هدئام ، هروس  ( 62

هیآ 106. هرقب ، هروس  ( 63

هیآ 79. ءاسن ، هروس  ( 64

هیآ 158. فارعا ، هروس  ( 65

هیآ 1. ناقرف ، هروس  ( 66

هیآ 1. میهاربا ، هروس  ( 67

هیآ 138. نارمع ، لآ  هروس  ( 68

هیآ 1. ناقرف ، هروس  ( 69
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هیآ 6. فص ، هروس  ( 70

تایآ 15و16. هدئام ، هروس  ( 71

هیآ 41. هرقب ، هروس  ( 72

هیآ 70. نارمع ، لآ  هروس  ( 73

هیآ 143. هرقب ، هروس  ( 74

هیآ 110. نارمع ، لآ  هروس  ( 75

هیآ 28. حتف ، هروس  ( 76

هیآ 65. هدئام ، هروس  ( 77

هیآ 158. فارعا ، هروس  ( 78

هیآ 137. هرقب ، هروس  ( 79

هیآ 137. هرقب ، هروس  ( 80

هیآ 41. هرقب ، هروس  ( 81

هیآ 100. نارمع ، لآ  هروس  ( 82

هیآ هرقب ، هروس  ( 83
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هیآ 47. ءاسن ، هروس  ( 84

هیآ 79. هرقب ، هروس  ( 85

هیآ 75. هرقب ، هروس  ( 86

هیآ 142. هرقب ، هروس  ( 87

هیآ 87. ماعنا ، هروس  ( 88

ص 69. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 89

هیآ 64. هدئام ، هروس  ( 90

هیآ 30. هبوت ، هروس  ( 91

هیآ 31و32. هبوت ، هروس  ( 92

هیآ 69. نارمع ، لآ  هروس  ( 93

هیآ 73. هدئام ، هروس  ( 94

هبطخ 16. هغالبلا ، جهن  ( 95

ص 329. ج 16 ، راونألاراحب ، ( 96

ص 165. ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  ( 97

.مدلا هب  نقحی  مالسالا  ّنا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاک ، ( 98

ص 46. ج 10 ، راونألاراحب ، ( 99

.ررد ررغ و  ( 100

.نامه ( 101

.لوقعلا فحت  ( 102
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.ررد ررغ و  ( 103

ص 300. ج 1 ، داشرا ، ( 104

هملک 6735. ررد ، ررغ و  ( 105

ص 228. ج 78 ، راونألاراحب ، ( 106

ص 315. دیفم ، یلاما  ( 107

ص 93. ج 78 ، راونألاراحب ، ( 108

ص 296. لوقعلا ، فحت  ( 109

مقر 2472. ررد ، مکحلا و  ررغ  ( 110

ح 43588. لامعلا ، زنک  ( 111

ح 43152. لامعلازنک ، ( 112

.ررد ررغ و  ( 113

تمکح 188. هغالبلا ، جهن  ( 114

ص 305. ج 5 ، راونألاراحب ، ( 115

ح 23525. لامعلا ، زنک  ( 116

ص 8. نزواهنگل ، ینید ، ییارگ  ترثک  مالسا و  ( 117

هیآ 136. هرقب ، هروس  ( 118

ص 10. هرامش 40 ، نایک ، همانهام  شورس ، ( 119

تایآ 39و40. بازحا ، هروس  ( 120

ص 5. هرامش 40 ، نایک ، همانهام  شورس ، ( 121

هیآ 36. ءارسا ، هروس  ( 122
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هیآ 68. سنوی ، هروس  ( 123

ص 74. نزواهنگل ، ینید ، ییارگ  ترثک  مالسا و  ( 124

ص 8و9. هرامش 38 ، نایک ، همانهام  شورس ، ( 125

ص 154. ، 4 هرامش 5 ، دقن ، باتک  ( 126

هیآ 82. ءاسن ، هروس  ( 127

هیآ 17. هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  هروس  ( 128

.نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  ص 146 ؛  ج 2 ، یشکرز ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ك.ر : ( 129

ص 18. میقتسم ، ياهطارص  ( 130

هیآ 5. هدئام ، هروس  ( 131

هیآ 29. هبوت ، هروس  ( 132

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( [. 133

هیآ 128. هرقب ، هروس  ( 134

هیآ سنوی ، هروس  ( 135
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هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  ( 136

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 137

هیآ 20. نارمع ، لآ  هروس  ( 138

تایآ 3و4. سی ، هروس  ( 139

هیآ 2. حتف ، هروس  ( 140

هیآ 121. لحن ، هروس  ( 141

هیآ 153. ماعنا ، هروس  ( 142

هیآ 118. تافاص ، هروس  ( 143

هیآ 154. ماعنا ، هروس  ( 144

هروس 145. فارعا ، هروس  ( 145

.همدقم ثحبم  وطسرا ، تسایس ، ( 146

ص 55. تشدرز ، ياهدورس  اهتاک ، ( 147

هیآ 115. نونمؤم ، هروس  ( 148

.راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 149

.يونعم يونثم  ( 150

ص 192. يزیربت ، سمش  تالاقم  ( 151

ص 203. ج 8 ، فقاوم ، حرش  ( 152

ص 203. ج 8 ، فقاوم ، حرش  ( 153

هیآ 56. تایراذ ، هروس  ( 154
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هیآ 32. هدئام ، هروس  ( 155

هیآ 37. بازحا ، هروس  ( 156

ص 302. ج 4 ، دصاقم ، حرش  ( 157

ص 202. ج 6 ، فقاوم ، حرش  ( 158

ص 84. ج 7 ، رافسا ، ( 159

تایآ 190و191. نارمع ، لآ  هروس  ( 160

هیآ 27. هروس ص ، ( 161

هیآ 38. ناخد ، هروس  ( 162

هیآ 8. مور ، هروس  ( 163

هیآ 115. نونمؤم ، هروس  ( 164

هیآ 36. تمایق ، هروس  ( 165

ص 58. ج 6 ، راونألاراحب ، ( 166

ص 313. ج 5 ، راونالاراحب ، ( 167

ص 94. یچوپ ، هفسلف  ( 168

ص 147. شنیرفآ ، هفسلف  ( 169

ص 25-6. ناور ، نید و  ( 170

ات 330 زا 171 

هرامش 8196. ناهیک ، ( 171

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 172

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 173
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.لیللا هالص  هیفیک  باب 13 ، ص 198 ، ج 84 ، راونألاراحب ، ( 174

ص 140. مالسا ، هاگدید  زا  یهلا  لدع  ( 175

هیآ 185. نارمع ، لآ  هروس  ( 176

هیآ 20. دیدح ، هروس  ( 177

تایآ 7و8. سنوی ، هروس  ( 178

هیآ 32. ماعنا ، هروس  ( 179

هیآ 16. یلعا ، هروس  ( 180

هیآ 19. ءارسا ، هروس  ( 181

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 182

هیآ 56. تایراذ ، هروس  ( 183

هیآ 14. هط ، هروس  ( 184

هیآ 99. رجح ، هروس  ( 185

ص 190. قئاقحلا ،  ( 186

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 187

ص 3. يراد ، فده  تایح و  ( 188

ص 188. ادخ ، دوجو  تابثا  ( 189

تایآ 45و46. بازحا ، هروس  ( 190

هیآ 25. دیدح ، هروس  ( 191

هیآ فهک ، هروس  ( 192
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ص 152. ج 10 ، نازیملا ، ( 193

هیآ 36. تمایق ، هروس  ( 194

هیآ 115. نونمؤم ، هروس  ( 195

هیآ 9. هدجس ، هروس  ( 196

هیآ 87. سمش ، هروس  ( 197

هیآ 10و11. هعقاو ، هروس  ( 198

هیآ 3. ناسنا ، هروس  ( 199

.وا زا  لقن  هب  ص 129  يدومحم ، یلع  دیس  يدازآ ، تلادع و  ( 200

ص 140. رتسالبرآ ، مسیلاربیل ، طوقس  روهظ و  ( 201

.نآ ياوتحم  دراوم و  ریاس  رشب و  قوقح  هیمالعا  هدام 21  ( 202

ص 63و70و73و128. يرهطم ، داتسا  ياه  تشاددای  هلسلس  ( 203

هیآ 8. هدئام ، هروس  ( 204

سرد 26. يدزی ، حابصم  تسایس ، قوقح و  هوزج  ( 205

ص 137. گنرذآ ، نیسحلادبع  همجرت  لید ، گنیلاه  برغ ، هفسلف  خیرات  ینابم و  ( 206

ص 20. روپ ، یقت  دمحا  همجرت  یج ، تربار  برغ ، ندمت  یشاپورف  ( 207

ص 21و22. نامه ، ( 208

ص 23. نامه ، ( 209

ص 25. نیشیپ ، ( 210

ص 8. ، 7/1/1380 یمالسا ، يروهمج  همانزور  ( 211
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ص 144و145. ددجتم ، يایند  نارحب  ( 212

ص 140. نامه ، ( 213

ص 155. نامه ، ( 214

ص 11. اه ، نکروگ  ( 215

ص 17و18. ام ، رصع  نارحب  مالسا و  ( 216

ص 18و21. ام ، رصع  نارحب  مالسا و  ( 217

ص 233. یلوپونکت ، ( 218

ص 237. یتعنص ، ندمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  ( 219

ص 214و215. یتعنص ، ندمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  ( 220

ص 34. ناهج ، تیعضو  ( 221

ص 61-23. رطخ ،) رد  ناهج   ) لوا لصف  ناهج ، تیعضو  ك.ر : ( 222

ص 91. طوقس ، یبیشارس  رد  ناهج  ( 223

ص 91. طوقس ، یبیشارس  رد  ناهج  ( 224

ص 75و76. یتعنص ، ندمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  ( 225

ص 248. مکی ، تسیب و  نرق  هناتسآ  رد  ناهج  ( 226

ص 223. یتعنص ، ندمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  ( 227

ص 37. مکی ، تسیب و  نرق  هناتسآ  رد  ناهج  ( 228

ص 97. نیتشینا ، زا  لقن  هب  یتعنص ، ندمت  يانگنت  رد  ادرف  زورما و  ناهج  ( 229

ص 93. نامه ، ( 230

ص 124. يربمایپ ، رد  تسکش  نارکفنشور و  ( 231
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.تسا  BIOIOGICAI و SHEMICAI يراصتخا تمالع   S.B فورح

ص 130. يربمایپ ، رد  تسکش  نارکفنشور و  ( 233

ص 876. هغالبلا ، جهن  همجرت  ( 234

ص 321. ج 75 ، راونألاراحب ، ( 235

هیآ 87. هدئام ، هروس  ( 236

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 237

هیآ 31. فارعا ، هروس  ( 238

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 239

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 240

ص 287. ج 4 ، ناهربلا ، ( 241

هیآ 61. دوه ، هروس  ( 242

هیآ 212. هرقب ، هروس  ( 243

هیآ 185. نارمع ، لآ  هروس  ( 244

تایآ 15و16. دوه ، هروس  ( 245

تایآ 18و19. ءارسا ، هروس  ( 246

هیآ 64. توبکنع ، هروس  ( 247

تایآ 28و29. بازحا ، هروس  ( 248

هیآ 20. يروش ، هروس  ( 249

هیآ 27. يروش ، هروس  ( 250

هیآ 20. دیدح ، هروس  ( 251

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ 39-37. تاعزان ، هروس  ( 252

ح 6083. لامعلا ، زنک  ( 253

ص 61. ج 70 ، راونألاراحب ، ص 121 ؛  ج 2 ، یفاک ، ( 254

ص 159. هیددعلا ، ظعاوملا  ( 255

ص 94. ج 81 ، راونألاراحب ، ( 256

ص 99. ج 74 ، نامه ، ( 257

ص 120. ج 70 ، راونألاراحب ، ( 258

ص 54. ج 74 ، نامه ، ( 259

ص 317. ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 260

ص 339. ج 11 ، نامه ، ( 261

ص 355. ج 57 ، راونألاراحب ، ( 262

ص 55. ج 17 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 263

ص 21. ج 78 ، راونألاراحب ، ( 264

همان 31. هغالبلا ، جهن  ( 265

ص 65. ج 1 ، راونألاراحب ، ( 266

ص 111. نامه ، ( 267

ص 842. هغالبلا ، جهن  همجرت  ( 268

ص 20. ج 73 ، راونألاراحب ، ( 269

ص 92. ج 70 ، راونألاراحب ، ( 270

ص 93. نامه ، ( 271
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ص 59. نامه ، ( 272

ص 107. ج 73 ، نامه ، ( 273

ص 286. ج 11 ، نامه ، ( 274

ص 16. ج 70 ، نامه ، ( 275

ص 134. ج 2 ، یفاک ، ص 69 ؛  ج 70 ، نامه ، ( 276

ص 412. ج 13 ، راونألاراحب ، ( 277

ص 17. ج 103 ، راونألاراحب ، ( 278

ص 53. ج 72 ، نامه ، ( 279

ص 52. نامه ، ( 280

هیآ 74. میرم ، هروس  ( 281

هیآ 58. صصق ، هروس  ( 282

هیآ 78. صصق ، هروس  ( 283

هیآ مور ، هروس  ( 284
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هیآ 22و82. نمؤم ، هیآ 44 ؛  رطاف ، ياه  هروس  ك.ر : . 9

تایآ 6-9. رجف ، هروس  ( 285

ص 7. ج 1 ، نایغاب ، هرق  یضترم  هعسوت ، دشر و  داصتقا  ( 286

ص 70. ج 1 ، یقدص ، اضر  همجرت  زلراچ ، يداصتقا ، هعسوت  ( 287

هیآ 26. لافنا ، هروس  ( 288

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 289

ص 379. ج 97 ، راونألاراحب ، ( 290

هرامش 1633. یمالسا ، يروهمج  همانزور  ( 291

ص 96-91. ناگدنز ، هب  نیون  رادشه  کی  اه ، نکروگ  ( 292

.نیشیپ ( 293

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 294

هیآ 61. دوه ، هروس  ( 295

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 296

ص 321. ج 78 ، راونألاراحب ، ( 297

ح 1. ص 164 ، ج 78 ، راونألاراحب ، ( 298

ح 4. ص 192 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ( 299

ص 234. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 300

هبطخ 226. هغالبلا ، جهن  ( 301

تمکح 126. نامه ، ( 302

ص 127. ج 73 ، راونألاراحب ، ( 303
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ص 11. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 304

ص 20. ج 73 ، راونألاراحب ، ( 305

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 306

ص 379. ج 97 ، راونألاراحب ، ( 307

ح 3. ص 87 ، ج 82 ، راونألاراحب ، ( 308

ص 329. ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 309

ص 77-75. راتفگ ، تسیب  ( 310

ص 72. ج 5 ، یفاک ، ( 311

هرامش 5824. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ( 312

هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  ( 313

ص 228. ج 2 ، يرون ، یجاح  لئاسولا ، كردتسم  ( 314

ص 583. ج 3 ، يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق  ( 315

ص 302. تسایس ، باب 7 ، ، 1041 وطسرا ، هعیبطلا ، دعب  ام  ( 316

ص 306. وطسرا ،، تسایس ، ( 317

ص 8. هرامش 45 ، نایک ، ( 318

.يونیم یبتجم  يرکف ، يدازآ  يدازآ و  ( 319

هیآ 147. هرقب ، هروس  ( 320

ص 234. ج 72 ، راونألاراحب ، ص 494 ؛  ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 321

هیآ 8. ملق ، هروس  ( 322

هیآ 9. ملق ، هروس  ( 323
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هیآ 11. هنحتمم ، هروس  ( 324

هیآ 13. هدئام ، هروس  ( 325

هیآ 36. هبوت ، هروس  ( 326

هیآ 2. رون ، هروس  ( 327

ح 15. ص 59 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 328

(329
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ح 2. سییاقملا ، يأرلا و  عدبلا و  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ح 1. ص 374 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 330

ات 490 زا 331 

هیآ 21. هرقب ، هروس  ( 331

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 332

.موس باتک  يردنبایرد ، فجن  همجرت  لسار ، دنارترب  برغ ، هفسلف  خیرات  ( 333

ص 171. سیوید ، ینوت  مسیناموا ، ( 334

ص 178. سیوید ، ینوت  مسیناموا ، ( 335

ص 36. سیوید ، ینوت  مسیناموا ، ( 336

ص 111-104. هرامش 53و54 ، هزوح ، هاگن  دنودالوف ، نونک ، ات  نانوی  زا  برغ  هفسلف  رد  یسانش  ناسنا  ریس  ( 337

ص 116و170. ج 1 ، راونألاراحب ، ( 338

ص 44و45. سیوید ، مسیناموا ، ( 339

تایآ 3-1. رصع ، هروس  ( 340

لمأت 1و2و3. يدمحا ، دمحا  رتکد  همجرت  تراکد ، هنر  یلوا ، هفسلف  رد  یتالمأت  ( 341

.مارآ دمحا  همجرت  هساکود ، ریپ  گرزب ، هفسلف  ( 342

ص 105. نامه ، ( 343

ص 375. تقیقح ، شهوژپ  ای  هفسلف  ( 344

هیآ 156. هرقب ، هروس  ( 345

هیآ 19. رشح ، هروس  ( 346

هیآ 90. هرقب ، هروس  ( 347
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هیآ 90. هرقب ، هروس  ( 348

هیآ 275. هرقب ، هروس  ( [. 349

هیآ 39. فسوی ، هروس  ( 350

هیآ 29. رمز ، هروس  ( 351

هیآ 153. ماعنا ، هروس  ( [. 352

هیآ 275. هرقب ، هروس  ( 353

هیآ 143. ءاسن ، هروس  ( 354

هیآ 83. رفاغ ، هروس  ( 355

هیآ 57. فهک ، هروس  ( 356

هیآ 36. فهک ، هروس  ( 357

هیآ 24. هیثاج ، هروس  ( 358

هیآ 12. هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  هروس  ( 359

هیآ 26. دعر ، هروس  ( 360

هیآ 10. جراعم ، هروس  ( 361

تایآ 103و104. فهک ، هروس  ( 362

تایآ 107و108. لحن ، هروس  ( 363

هیآ 179. فارعا ، هروس  ( 364

هیآ 154. نارمع ، لآ  هروس  ( 365

تایآ 18و19. رشح ، هروس  ( 366

هیآ 105. هدئام ، هروس  ( 367
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.تراجت یناهج  نامزاس  هعسوت و  لاح  رد  ياهروشک  ( 368

ص 123. هرامش 25 ، شجنس ، شهوژپ و  همانلصف  ( 369

.رصاعم یسایس  یسانش  هعماج  ( 370

هیآ 105. ءایبنا ، هروس  ( 371

هیآ 55. رون ، هروس  ( 372

هیآ 9. فص ، هروس  ( 373

.هیآ لیذ  نایبلا ، عمجم  ( 374

ص 336. ج 52 ، راونألاراحب ، ( 375

ص ج 52 ، راونألاراحب ، ( 376
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ح 47. ، 328

ح 83. ص 338 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 482 ؛  رثالا ، بختنم  ( 377

ص 342. ج 52 ، راونألاراحب ، ( 378

هبطخ 138. هغالبلا ، جهن  ( 379

ص 17. يدازآ ، هدنیآ  ( 380

هیآ 55. رون ، هروس  ( 381

.شیاین لراک ، سیسکلا  ( 382

.ءاعد هدام  طیحملا ، سوماق  ( 383

هیآ 186. هرقب ، هروس  ( 384

هیآ 62. رفاغ ، هروس  ( 385

ص 467. ج 2 ، یفاک ، ( 386

ص 24. یعادلا ، هّدع  ( 387

ص 467. ج 2 ، یفاک ، ( 388

هیآ 23. فارعا ، هروس  ( 389

هیآ 30. حون ، هروس  ( 390

هیآ 40. میهاربا ، هروس  ( 391

هیآ 42. میهاربا ، هروس  ( 392

هیآ 19. لمن ، هروس  ( 393

تایآ 87و88. ءایبنا ، هروس  ( 394

هیآ 33. فسوی ، هروس  ( 395
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هیآ 24. صصق ، هروس  ( 396

هیآ 38. نارمع ، لآ  هروس  ( 397

هیآ 20. نج ، هروس  ( 398

ص 93. هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  ( 399

ص 52. نیملسم ، طاطحنا  مالسا و  تفرشیپ  للع  ( 400

ص 54. نامه ، ( 401

.نامه ( 402

ص 171. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 403

ص 98. یگدنز ، مسر  هار و  ( 404

ص 80. خابال ، گنارف  رتکد  ناهج ، ياهورین  نیرت  گرزب  اعد  ( 405

ص 466. ج 2 ، یفاک ، ( 406

ص 24. لراک ، سیسکلا  شیاین ، ( 407

ص 198. یگدنز ، نییآ  ( 408

ص 12. شیاین ، ( 409

ص 21. شیاین ، ( 410

ص 196. یگدنز ، نییآ  ( 411

ص 195. یگدنز ، نییآ  ( 412

ص 54. ناهج ، يورین  نیرت  گرزب  اعد  ( 413

ص 62. نامه ، ( 414

ص 197. یگدنز ، نییآ  هتخانشان ؛  دوجوم  ناسنا  ( 415
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ص 203-200. گنیکرتول ، نیترام  هایس ، يادن  ( 416

ح 15. ص 90 ، ج 2 ، راونألاراحب ، ( 417

«. ببس  » هدام نیرحبلا ، عمجم  ( 418

هیآ 58. ءاسن ، هروس  ( 419

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 420

هیآ 4. یحض ، هروس  ( 421

هیآ 64. توبکنع ، هروس  ( 422

ص 164. ینالقاب ، دیهمتلا ، ( 423

ص 280. يدادغب ، نیدلا ، لوصا  ( 424

ص 400. فقاوملا ، ( 425

.هَّللا هیطع  دمحا  یسایسلا ، سوماقلا  ص 147 ؛  ج 1 ، یلایک ، باهولادبع  هیسایس ، هعوسوم  ( 426

هیآ 49. هدئام ، هروس  ( 427

ص یحبص ، دومحم  دمحا  رتکد  مالکلا ، ملع  یف  ( 428
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.26-29

هیآ 48. هدئام ، هروس  ( 429

هیآ 44. نامه ، ( 430

ص 26. يدودوم ، مکحلا ، هیرظن  ( 431

ص 17. سکرام ، لراک  تیدوهی ، هلئسم  ( 432

ص 74. رنافول ، يرنه  هیسکراملا ، یه  هذه  ( 433

ص 262. ج 1 ، ینر ، نتسوا  مکحلا ، هسایس  ( 434

هیآ 104. نارمع ، لآ  هروس  ( 435

هیآ 8. هدئام ، هروس  ( 436

.دنالبوک زلیام  ممألا ، هبعل  ( 437

ح 1. باب 10 ، داهجلا ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  ( 438

هیآ 24. رطاف ، هروس  ( 439

هیآ 67. هدئام ، هروس  ( 440

ص 621. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 441

ص 173. ج 1 ، يروتسد ، نوناق  ( 442

هیآ 64. ءاسن ، هروس  ( 443

هیآ 80. نامه ، ( 444

هیآ 32. نارمع ، لآ  هروس  ( 445

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 446

هیآ 23. ءارسا ، هروس  ( 447
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ص 412. ج 7 ، یفاک ، عورف  ( 448

هیآ 40. فسوی ، هروس  ( 449

هیآ 57. ماعنا ، هروس  ( 450

ص 116. ج 7 ، نازیملا ، ریسفت  ( 451

ص 5. هیسایسلا ، مالسالا  هیرظن  ( 452

هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 453

هیآ 30-25. هط ، هروس  ( 454

هیآ 36. نامه ، ( 455

هیآ 73. ءایبنا ، هروس  ( 456

هیآ 26. هروس ص ، ( 457

ص 3. ج 2 ، یبلح ، هریس  ص 32 ؛  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 84 ؛  ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 458

ص 159. ج 2 ، ریثک ، نبا  هریس  ( 459

ص 114. ج 4 ، نامه ، ( 460

ص 273. یمساق ، رفاظ  هعیرشلا ، یف  مکحلا  ماظن  ( 461

هیآ 2. رون ، هروس  ( 462

هیآ 38. هدئام ، هروس  ( 463

هیآ 4. رون ، هروس  ( 464

هیآ 25. دیدح ، هروس  ( 465

هیآ 30. هرقب ، هروس  ( 466

هیآ 26. هروس ص ، ( 467
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هیآ 58. ءاسن ، هروس  ( 468

.یکسال زا  لقن  هب  ص 36  باطخ ، دمحا  لالج  هیعامتجالا ، هیسایسلا و  هیرحلا  ( 469

هیآ 51. رون ، هروس  ( 470

هیآ 1. قالط ، هروس  ( 471

تایآ 22و23. سی ، هروس  ( 472

هیآ 172. ءاسن ، هروس  ( 473

ص 400. ج 74 ، راونالا ، راحب  ( 474

ص 16-12. ییابطابط ، همالع  هاگدید  زا  يدازآ  ( 475

ص 133. ج 32 ، راونألاراحب ، ( 476

، نامه ( 477
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ص 228. ج 74 ،

ص 55. مویه ، دیوید  حور ، یگنادواج  دروم  رد  تیکاّکش  ( 478

ص 155و156. رگزرب ، يروصنم و  همجرت  گنیلرتم ، سیروم  گرزب ، هزاورد  ( 479

ص 33. يرهاط ، همجرت  لسار ، دنارترب  میتسین ، یحیسم  ارچ  ( 480

ص 22. یسابع ، همجرت  لسار ، دنارترب  میتسین ، یحیسم  ارچ  ( 481

هبطخ 41. هغالبلا ، جهن  ( 482

هیآ 47. ءایبنا ، هروس  ( 483

ص 105. توکلملا ، راونا  ( 484

ص 301. هسمخ ، لوصا  حرش  ( 485

ص 69. هسمخ ، لوصا  حرش  ك.ر : ( 486

ص 304. ج 8 ، فقاوم ، حرش  ( 487

ص 377. یلح ، همالع  قحلا ، جهن  ( 488

ص 135. هسمخ ، لوصا  حرش  ( 489

ص 408. هلأسم 4 ، داعم ، ثحبم  دارملا ، فشک  ( 490

ات 650 زا 491 

هیآ 118. هدئام ، هروس  ( 491

ص 339. ج 6 ، نازیملا ، ( 492

ص 116. يرعشا ، نسحلاوبا  عمللا ، ( 493

ص 26. ج 2 ، مکحلا ، لوصف  حرش  ( 494

ص 258. میق ، نبا  حاورالا ، يواح  ( 495

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 780 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 367. ج 10 ، ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  یسانشداعم ، ( 496

.یلازغ نآرقلا ، تاهباشتم  نیعبرالا و  ( 497

ص 11. یلازغ ، هلهاریغ ، یلع  هب  نونضملا  ( 498

ص 473. ج 1 ، قارشا ، خیش  تافّنصم  هعومجم  ( 499

ص 295. ج 9 ، رافسا ، ص 187 ؛  ج 5 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  ( 500

ص 332. يراوزبس ، لئاسر  هعومجم  ( 501

ص 309. ج 4 ، رانملا ، ریسفت  ( 502

ص 219. یهلا ، لدع  ( 503

هیآ 7. میرحت ، هروس  ( 504

هیآ 7. لازلز ، هروس  ( 505

هیآ 17. نمؤم ، هروس  ( 506

هیآ 54. سی ، هروس  ( 507

هیآ 10. ءاسن ، هروس  ( 508

ص 240. ج ،  یفاک ، عورف  ( 509

ياعد 42. هیداجس ، هفیحص  ( 510

هیآ 23. ءایبنا ، هروس  ( 511

ص 321. ج 3 ، يزار ، رخف  هیلاعلا ، بلاطملا  ( 512

ص 14و15. يراسناوخ ، نیدلا  لامج  اقآ  تنیط ، ثیداحا  حرش  ( 513

ص 247. ج 1 ، يزار ، یصمح  دیلقتلا ، نم  ذقنملا  ( 514

ص 272و273. ج 14 ، نازیملا ، ( 515
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ص 348. ج 9 ، رافسا ، ( 516

.نامه ( 517

ص 619. دارم ، رهوگ  ( 518

ص 46. ج 8 ، نازیملا ، ( 519

أدبم و ( 520
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ص 238. یلمآ ، يداوج  داعم ،

هیآ 5. هبوت ، هروس  ( 521

هیآ 29. هبوت ، هروس  ( 522

ح 3931. لامعلا ، زنک  ( 523

هیآ 190. هرقب ، هروس  ( 524

هیآ 41. جح ، هروس  ( 525

ص 288. ج 2 ، نازیملا ، ( 526

ص 314. انداصتقا ، ( 527

ح 4. ص 28 ، ج 5 ، یفاک ، ( 528

هیآ 29. هبوت ، هروس  ( 529

هیآ 73. هبوت ، هروس  ( 530

هیآ 39. لافنا ، هروس  ( 531

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( 532

تایآ 39و40. جح ، هروس  ( 533

هیآ 190. هرقب ، هروس  ( 534

هیآ 36. هبوت ، هروس  ( 535

هیآ 128. ءاسن ، هروس  ( 536

هیآ 208. هرقب ، هروس  ( 537

هیآ 90. ءاسن ، هروس  ( 538

هیآ 61. لافنا ، هروس  ( 539
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هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 540

هیآ 29. فهک ، هروس  ( 541

هیآ 99. سنوی ، هروس  ( 542

تایآ 3و4. ءارعش ، هروس  ( 543

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 544

هیآ 8. هبوت ، هروس  ( 545

هیآ 190. هرقب ، هروس  ( 546

مقر 34. حاحصا 20 ، یّتم ، لیجنا  ( 547

مقر 15. حاحصا 13 ، هینثت ، رفس  ( 548

هیآ 29. هبوت ، هروس  ( 549

هیآ 29. هبوت ، هروس  ( 550

ص 322. ج 9 ، نازیملا ، ( 551

هیآ 190. هرقب ، هروس  ( 552

.صیخلت اب  ص 61 ، ج 2 ، نازیملا ، ( 553

هیآ 39و40. جح ، هروس  ( 554

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( [. 555

هیآ 72. لافنا ، هروس  ( 556

هیآ 13. هبوت ، هروس  ( 557

ص 22. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ( 558

هیآ 193. هرقب ، هروس  ( 559

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 58. لافنا ، هروس  ( 560

هیآ 8. هنحتمم ، هروس  ( 561

هیآ 90. ءاسن ، هروس  ( 562

ح 2. ص 36 ، ج 5 ، یفاک ، ( 563

ح 2. ص 28 ، ج 5 ، یفاک ، ( 564

ح 9. ص 30 ، ج 5 ، یفاک ، ( 565

هیآ 6. هبوت ، هروس  ( 566

.داهجلا باتک  باب 20 ، ص 67 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 567

.داهجلا باتک  نامألا ، ءاطعا  باب  ح 2 ، ص 31 ، ج 5 ، یفاک ، ( 568

ص 253. مکحلا ، ررغ  فینصت  ( 569

.داهجلا باتک  هماعطا ، ریسالاب و  قفرلا  باب  ح 1 ، ص 35 ، ج 5 ، یفاک ، ( 570

، يرولا مالعا  ( 571
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ص 57.

ص 13. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 572

هیآ 39و40. جح ، هروس  ( 573

ص 196و197. هیسردملا ، هلحرلا  ( 574

ص 39. داهج ، ( 575

ص 37. داهج ، ( 576

.40 هیآ 39 -  ّجح ، هروس  ( 577

ص 116. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 131 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 578

ص 224. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 579

ص 301. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 580

ص 198. هیسردملا ، هلحرلا  ( 581

ص 54. دیفم ، داشرا  ( 582

ص 199. یغالب ، هیسردملا ، هلحرلا  ( 583

ص 289و290. ج 20 ، راونألاراحب ، ( 584

ص 200. هیسردملا ، هلحرلا  ( 585

ص 3. ج 21 ، راونألاراحب ، ص 200 ؛  هیسردملا ، هلحرلا  ( 586

ص 104. ج 21 ، راونألاراحب ، ص 200 ؛  هیسردملا ، هلحرلا  ( 587

ص 201. هیسردملا ، هلحرلا  ( 588

.205 ص 204 -  يدیعس ، همجرت  نآرق ، دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  هب  رذع  ( 589

ص 11و12. ایشیف ، ارول  مالسالا ، نع  عافد  ( 590
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ص ج 8 ، لئاسملا ، ضایر  ص 317 ؛ ج 9 ، ءاهقفلا ، هرکذت  ص 250 و 251 ؛ یفاکلا ، ص 272 ؛  ج 7 ، یسوط ، طوسبملا ، ( 591
ص 267. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  48 ؛ 

ص 30. هریسلا ، هقف  ( 592

هیآ 4. ملق ، هروس  ( 593

.74 ص 73 -  ج 3 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 290 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 594

.نامه ( 595

مقر 1. حاحصا 33 ، هینثت ، رفس  ( 596

ص 225. ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 597

مقر 20. حاحصا 17 ، نیوکت ، رفس  ( 598

.9 مقر 6 -  حاحصا 21 ، ایعشا ، رفس  ( 599

.17 مقر 15 -  حاحصا 21 ، یّتم ، لیجنا  ( 600

.17 مقر 15 -  حاحصا 14 ، اّنحوی ، لیجنا  ( 601

هیآ 22. فرخز ، هروس  ( 602

ص 89. دّمحم ،» هایح  « ؛ ص 273 ج 2 ، هیاهنلا ،» هیادبلا و   » هب دوش  عوجر  ( 603

.257 ص 254 -  ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  ( 604

یبیلص ص 42. ياه  گنج  خیرات  ( 605

یبیلص ص 43. ياه  گنج  خیرات  ( 606

 - یبیلص ص 157 ياه  گنج  خیرات  ( 607
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.167

نایقرش ص 61. هاگدید  زا  یبیلص  ياه  گنج  ( 608

.363 ص 23 -  نایقرش » هاگدید  زا  یبیلص  ياه  گنج   » باتک هب  دوش  عوجر  ( 609

هیآ 3. تارجح ، هروس  ( 610

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 611

ص 21. یکجارک ، رهاوجلا ، ندعم  ( 612

.180 ص 179 -  یمق ، سابع  خیش  هیهبلا ، راونالا  ( 613

ص 30. ج 23 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 614

ثیدح 2. ج 23 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 615

ج 3. نامه ، ( 616

.رطضا اذا  مرحملا  یلع  بجیام  باب  ص 278 ، ج 9 ، كردتسم ، ( 617

ص 386. ج 2 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  ( 618

هیآ 28. ماعنا ، هروس  ( 619

هیآ 149. نارمع ، لآ  هروس  ( 620

ص 348. نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  ( 621

هیآ 217. هرقب ، هروس  ( 622

هیآ 65. رمز ، هروس  ( 623

هیآ 5. هدئام ، هروس  ( 624

هیآ 90. نارمع ، لآ  هروس  ( 625

هیآ 88-86. نارمع ، لآ  هروس  ( 626
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ح 1. باب 3 ، ّدترم ، ّدح  باوبا  ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 627

ح 1. باب 1 ، نامه ، ( 628

ص 90. ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 629

ص 400. ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 630

ص 90. ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 631

.نامه ( 632

ص 91. ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 633

ص 315. ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 634

ص 313. نامه ، ( 635

ح 10. ص 257 ، ج 7 ، یفاک ، ح 5 ؛  باب 1 ؛  ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 636

ص 358. ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 637

ص 22و23. ج 15 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 638

ص 604و605. ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 639

ص 191. ج 40 ، ناهذالا ، داشرا  ( 640

.وا زا  لقن  هب  ص 604 ، ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 641

ص 391. ج 23 ، هیهقفلا ، عیبانیلا  ( 642

ص 435. ج 2 ، ماثللا ، فشک  ( 643

ص 318. ج 13 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  ( 644

ج 3. باب 1 ، دترملا ، ّدح  باوبا  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 645

ص 14. هرامش 48 ، هزوح ، هفیحص  همان  هژیو  یمالسا ، يروهمج  همانزور  ( 646
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، ماهفالا کلاسم  ( 647
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.وا زا  لقن  هب  ص 451 ، ج 2 ،

ص 608. ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 648

ص 229. ج 1 ، هیعرشلا ، سوردلا  ( 649

ص 236. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ( 650

ات 800 زا 651 

.موصلا باتک  ربتعملا ، ( 651

ص 360. ج 13 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  ( 652

.ثلاثلا دصقملا  دودحلا ، باتک  ج 2 ، ماثللا ، فشک  ( 653

ص 46و49. ج 6 ، مالکلا ، رهاوج  ( 654

ص 311. هقفلا ، یف  یفاکلا  ( 655

ص 171. ج 9 ، هیهقفلا ، عیبانی  ( 656

ص 83و144. يدقاو ، هّدرلا ، باتک  ( 657

ح 1. باب 12 ، ج 1 ، هعیشلا ، ثیداحالا  عماج  ( 658

ح 3. باب 3 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 659

ص 962. ج 4 ، مالسالا ، عیارش  ( 660

هیآ 106. لحن ، هروس  ( 661

هیآ 65. ءاسن ، هروس  ( 662

ص 133. ج 32 ، راونألاراحب ، ( 663

ص 228. ج 74 ، راونالا ، راحب  ( 664

هیآ 10. رطاف ، هروس  ( 665
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ص 23. ج 17 ، نازیملا ، ( 666

ح 3. ص 288 ، ج 2 ، یفاک ، ( 667

ح 10914. ص 445 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  ( 668

ص 120. ج 4 ، نازیملا ، ( 669

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 670

ص 347. ج 2 ، نازیملا ، ( 671

هیآ 29. فهک ، هروس  ( 672

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 673

تایآ 17و18. رمز ، هروس  ( 674

هیآ 8. هنحتمم ، هروس  ( 675

هیآ 32. سنوی ، هروس  ( 676

هیآ 153. ماعنا ، هروس  ( 677

هیآ 24. أبس ، هروس  ( 678

هیآ 50. مور ، هروس  ( 679

هیآ 32. هدئام ، هروس  ( 680

تایآ 29و30. ءاسن ، هروس  ( 681

ح 2. ص 24 ، ج 29 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 682

هیآ 72. نارمع ، لآ  هروس  ( 683

هیآ 179. هرقب ، هروس  ( 684

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 685
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هیآ 93. ءاسن ، هروس  ( 686

هیآ 33. هدئام ، هروس  ( 687

.دودح تامدقم  باوبا  ح 7 ، باب 1 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 688

هیآ 93. ءاسن ، هروس  ( 689

ص 295. ج 5 ، یسوط ، خیش  نایبتلا ، ریسفت  ( 690

هیآ 178. هرقب ، هروس  ( 691

هیآ 179. هرقب ، هروس  ( 692

ص 50. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ( 693

(694
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هیآ 178. هرقب ، هروس 

هیآ 2. رون ، هروس  ( 695

ص 342. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 696

باب 31. ص 53 ، ص 341 و ج 28 ، نامه ، ( 697

ص 95. ج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 698

ص 228. ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 699

ص 17. ج 4 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 700

ص 42. راصق ، تاملک  ( 701

هیآ 120. هرقب ، هروس  ( 702

.خ فرح  ص 593 ، ادخهد ، همان  تغل  ( 703

ص 276. ج 2 ، يرهاب ، رتکد  یمومع ، يازج  قوقح  ( 704

ص 256. اهبرون ، رتکد  یمومع ، يازج  قوقح  هنیمز  ( 705

هیآ 2. رون ، هروس  ( 706

هیآ 176. فارعا ، هروس  ( 707

ص 640. ج 1 ، هدوع ، رداقلادبع  یمالسالا ، یئانجلا  عیرشتلا  ( 708

ص 119. ج 11 ، مزح ، نبا  یّلحملا ، ص 24 ؛  ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 709

ص 20. ج 1 ، یفاک ، ( 710

ص 208. لوقعلا ، فحت  ( 711

همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 712

هیآ 6. میرحت ، هروس  ( 713
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هیآ 282. هرقب ، هروس  ( 714

هیآ 229. هرقب ، هروس  ( 715

هیآ 29. حتف ، هروس  ( 716

همان 47. هغالبلا ، جهن  ( 717

هیآ 9. تارجح ، هروس  ( 718

هبطخ 93. هغالبلا ، جهن  ( 719

هیآ 12. هبوت ، هروس  ( 720

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( 721

هیآ 9. میرحت ، هیآ 73 ؛  هبوت ، ياه  هروس  ( 722

هیآ 193. هرقب ، هروس  ( 723

هیآ 194. هرقب ، هروس  ( 724

هرامش 314. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 725

هیآ 108. ماعنا ، هروس  ( 726

هیآ 18. رمز ، هروس  ( 727

هیآ 6. هبوت ، هروس  ( 728

هیآ 29. حتف ، هروس  ( 729

هیآ 199. فارعا ، هروس  ( 730

هیآ 90. ءاسن ، هروس  ( 731

ص 169. ج 42 ، مالکلا ، رهاوج  ( 732

.نامه ( 733
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ص يدـمحا ، ولماش  یـسایس ، مولع  گنهرف  ص 5709 ؛  ج 5 ، روپ ، نایرآ  سابع  رتکد  یـسراف ، یـسیلگنا ، لماک  گـنهرف  ( 734
.563

ص 20. ییاشخر ، راگن  همجرت  اسوب ، وردنآ  یللملا ، نیب  يراکهزب  ( 735

ص 1380. ج 1 ، ییازج ، نیوانع  تاحالطصا و  گنهرف  ( 736

ص 44. حابصم ، یفطصم  باهرإلا ، ( 737

، یسایس مولع  گنهرف  ( 738
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ص 563. یشخب ، اقآ  یلع 

ص 168. ج 1 ، هرضنلا ، ضایرلا  ص 397 ؛ ج 4 ، یبلح ، هریس  ص 126 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 459 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 739

.65 ص 64 -  ج 3 ، دیرفلا ، دقع  ص 589 ؛ ج 1 ، فارشألا ، باسنا  ( 740

ص 409. ج 3 ، ریثا ، نبا  هیاهن  ( 741

ص 27. ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 742

ص 27. ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 743

ص 91. صاوخلا ، هرکذت  ( 744

ص 375. ج 7 ، یفاک ، ص 214 ؛  ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 745

ص 242و243. ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 746

.462 ص 461 -  ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 747

هیآ 60. لافنا ، هروس  ( 748

ح 1. ّودعلا ، داهج  باب  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 749

.175 ص 174 -  ج 1 ، يدقاو ، يزاغملا ، ص 408 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 750

ص 172. ج 1 ، يدقاو ، يزاغملا ، 407 ؛ ص 406 -  ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 751

 ... . ص 178 و ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 6 ؛ ج 4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 317 ؛ قاحسا ، نبا  هریس  ( 752

ص 6. ج 4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 753

 ... . ص 192 و ج 1 ، يدقاو ، يزاغملا ، ص 23 ؛ ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 754

ص 74. هداز ، كریز  نیسح  مالغ  همجرت  وسور ، كاج  ناج  یعامتجا ، دادرارق  ( 755

هیآ 30. نارمع ، لآ  هروس  ( 756

هیآ 8. لازلز ، هروس  ( 757
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هیآ 137. نارمع ، لآ  هروس  ( 758

هیآ 124. هط ، هروس  ( [. 759

هیآ 107. ءایبنا ، هروس  ( 760

ثیدح 3. دودح ، تامدقم  باوبا  زا  باب 24 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 761

هیآ 7. دیدح ، هروس  ( 762

هیآ 33. رون ، هروس  ( 763

هیآ 180. هرقب ، هروس  ( 764

ح 1. باب 6 ، ص 16 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 765

ح 2. نامه ، ( 766

ح 7. نامه ، ( 767

باب ص 43 ، نامه ، ( 768
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ح 2. ، 23

ص 262. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ( 769

ص 23. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 770

ص 36و37. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 771

.نامه ( 772

ح 8. باب 9 ، ص 23 ، نامه ، ( 773

ح 7. نامه ، ( 774

هرامش 53. اه ، همان  هغالبلا ، جهن  ( 775

هیآ 31. مجن ، هروس  ( 776

هیآ 189. نارمع ، لآ  هروس  ( 777

هیآ 49. يروش ، هروس  ( 778

ص 446. قودص ، یلاما  ( 779

هیآ 278. هرقب ، هروس  ( 780

هیآ 267. هرقب ، هروس  ( 781

هیآ 10. نوقفانم ، هروس  ( 782

هیآ 92. نارمع ، لآ  هروس  ( 783

هیآ 177. هرقب ، هروس  ( 784

هیآ 67. ناقرف ، هروس  ( 785

تایآ 26و27. ءارسا ، هروس  ( 786

تایآ 34و35. هبوت ، هروس  ( 787
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ص 4. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 788

هیآ 21. بازحا ، هروس  ( 789

هیآ 141. ءاسن ، هروس  ( [. 790

ح 246. ص 166 ، ج 1 ، لامعلازنک ، ص 44 ؛  ج 39 ، راونألاراحب ، ( 791

هیآ 43. میرم ، هروس  ( 792

هیآ 35. سنوی ، هروس  ( 793

هیآ 43. لحن ، هروس  ( 794

هیآ 23. فرخز ، هروس  ( 795

هیآ 170. هرقب ، هروس  ( 796

تایآ 68-66. بازحا ، هروس  ( 797

ص 341. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ( 798

هیآ 25. توبکنع ، هروس  ( 799

هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 800

ات 960 زا 801 

هیآ 256. هرقب ، هروس  ( 801

ص 364. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 802

ص 343. ج 2 ، نازیملا ، ( 803

.وا زا  لقن  هب  ص 265 ، یلع ، ریما  دیس  مالسالا ، حور  ( 804

ص 145و146. نوبول ، واتسوگ  برعلا ، هراضح  ( 805

ص 65. سناموت ، ریس  مالسالا ، یلا  هوعدلا  ( 806
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ص 227. وا ، زا  لقن  هب  داقع  دومحم  سابع  هموصخ ، لیطابا  مالسالا و  قیاقح  ( 807

.وا زا  لقن  هب  لیلخوبا  یقوش  ماهتالا ، صفق  یف  مالسالا  ( 808

.وا زا  لقن  هب  ص 211  ج 3 ، یمالسالا ، ملاعلا  رضاح  ( 809

هیآ 111. هرقب ، هروس  ( 810

هیآ 46. توبکنع ، هروس  ( 811

.داهجلا باتک  داهجلا ، لضف  باب  ح 6 ، ج 5 ، یفاک ، ( 812

ص 269. دیفم ، خیش  هعنقملا ، ( 813

، هقفلا یف  یفاکلا  ( 814
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ص 249.

ح 1. ص 566 ، ج 3 ، یفاک ، ( 815

ص 234. لوا ، دیهش  هیقشمدلا ، هعمللا  ( 816

ص 293. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 817

ص 153. ج 9 ، همارکلا ، حاتفم  ( 818

ص 395. هقفلا ، یف  یفاکلا  ( 819

ص 179. یناتسیس ، یمظعلا  هَّللا  تیآ  نیبرتغملل ، هقفلا  ( 820

ح 2. ص 37 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 821

ص 375. هقفلا ، یف  یفاکلا  ( 822

.ایاصولا باتک  اهتهج ، یلع  هیصولا  ذافنا  باب  ح 1 ، ص 14 ، ج 7 ، یفاک ، ( 823

.هیصولا ذافنا  نم  رخآ  باب  ایاصولا ، باتک  ح 2 ، ص 16 ، ج 7 ، یفاک ، ( 824

ص 326. هقفلا ، یف  یفاکلا  ( 825

ص 260. نامه ، ( 826

ص 597. هیاهنلا ، ( 827

ص 81. يربط ، ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد  ( 828

ص 97. لوقعلا ، فحت  ( 829

.مالسالا یلع  سیل  نم  فذق  هیهارک  باب  دودحلا ، باتک  ح 3 ، ص 240 ، ج 7 ، یفاک ، ( 830

.كرشملل یّتح  فذقلا  میرحت  باب  سفنلا ، داهج  باتک  ثیدح 1 ، ص 37 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 831

.هینارصنلاب رجف  اذا  ملسملا  مکح  باب  تاریزعتلا ، دودحلا و  باتک  ح 1 ، ص 152 ، ج 28 ، نامه ، ( 832

ص 359. قالخالا ، مراکم  ( 833
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.للملا لها  یلع  میلستلا  باب  هرشعلا ، باتک  ح 1 ، ص 648 ، ج 2 ، یفاک ، ( 834

ص 427. هغالبلا ، جهن  ( 835

.هرشعلا باتک  للملا ، لها  یلع  میلستلا  باب  ص 650 ، ج 2 ، یفاک ، ( 836

سلجم 23. دیفم ، خیش  یلامالا ، ( 837

.هبحصلا نسح  باب  هرشعلا ، باتک  ح 5 ، ص 670 ، ج 2 ، یفاک ، ( 838

هیآ 88. لمن ، هروس  ( 839

تایآ 2و3. یلعا ، هروس  ( 840

هیآ 90. لحن ، هروس  ( 841

هیآ 182. نارمع ، لآ  هروس  ( 842

هیآ 286. هرقب ، هروس  ( 843

هیآ 21. رجح ، هروس  ( 844

هیآ 34. ءاسن ، هروس  ( 845

هیآ 228. هرقب ، هروس  ( 846

هیآ 49. تایراذ ، هروس  ( 847

هیآ 1. ءاسن ، هروس  ( 848

ص 221. ج 11 ، راونألاراحب ، ( 849

ص 222. نامه ، ( 850

، هرقب هروس  ( 851
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هیآ 286.

هیآ 32. ءاسن ، هروس  ( 852

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 853

تایآ 8و9. هدجس ، هروس  ( 854

هیآ 14. نونمؤم ، هروس  ( [. 855

هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 856

هیآ 195. نارمع ، لآ  هروس  ( 857

هیآ 35. بازحا ، هروس  ( 858

هیآ 124. ءاسن ، هروس  ( 859

هیآ 97. لحن ، هروس  ( 860

هیآ 2. ناسنا ، هروس  ( 861

تایآ 7و8. سمش ، هروس  ( [. 862

تایآ 4-1. نمحر ، هروس  ( 863

تایآ 5-3. قلع ، هروس  ( [. 864

هیآ 72. بازحا ، هروس  ( 865

هیآ 282. هرقب ، هروس  ( 866

ص 386. یمئاق ، یلع  رتکد  نارتخد ، یناوجون  يایند  ( 867

.لایعلل فحتلا  ءارش  بابحتسا  باب  ص 514 ، ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 868

ص 367. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 869

ص 181. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 870
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.مالا ّرب  یف  هدایز  بابحتسا  باب  ص 492 ، ج 21 ، نامه ، ( 871

ص 253. ج 103 ، راونألاراحب ، ( 872

ص 507. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 873

.سانلا عم  قلخلا  نسح  بابحتسا  باب  ص 153 ، ج 12 ، نامه ، ( 874

ص 124. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 875

ص 291. ج 69 ، راونألاراحب ، ( 876

ص 476. ج 6 ، یفاک ، ( 877

ص 11. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 878

ص 329. ج 5 ، یفاک ، ( 879

.ءاسنلا قالخا  نم  دمحی  بحتسیام و  باب  ص 389 ، ج 3 ، هیقفلا ، ( 880

هیآ 19. ءاسن ، هروس  ( 881

هیآ 129. ءاسن ، هروس  ( 882

هیآ 6. قالط ، هروس  ( 883

هیآ 231. هرقب ، هروس  ( 884

ص 202و203. یفالتخا ، یسانش  ناور  ( 885

هیآ 9. رمز ، هروس  ( 886

هیآ 95. ءاسن ، هروس  ( 887

هیآ 10. دیدح ، هروس  ( 888

هیآ 45. هدئام ، هروس  ( 889

هیآ 178. هرقب ، هروس  ( 890
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هبطخ 80. هغالبلا ، جهن  ( 891

ص 178و179. ج 1 ، نآرق ، توکلم  رون  ( 892

هبطخ 80. هغالبلا ، جهن  ( [. 893

هبطخ 80. هغالبلا ، جهن  ( 894

ص 193. ج 1 ، یمیکح ، هایحلا ، ( 895

ص 224. ج 103 ، راونألاراحب ، ( 896

هیآ 44. هرقب ، هروس  ( 897

ص 18. هرامش 3 ، ناریا ، هیرشن  نیریش ، يدابع ، ( 898

ج مالکلا ، رهاوج  ( 899
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ص 163. ، 41

ص 304. ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 900

ص 167-165. ص 275 و ج 41 ، ج 40 ، نامه ، ( 901

هیآ 282. هرقب ، هروس  ( 902

ص 373. ج 2 ، هللا ، همحر  یسوط  نایبتلا ، ( 903

ص 235. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 904

ص 398. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 905

ص 275. ج 1 ، ییاضق ، یسانش  ناور  ( 906

ص 285و286. ج 1 ، یسانش ، ناور  رب  يدمآرد  ( 907

ص 261. یسانش ، ناور  لوصا  ( 908

ص 278. ج 2 ، نازیملا ، ( 909

ص 433. ج 12 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  ( 910

ص 169. ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 911

ص 174. ج 8 ، طوسبملا ، ( 912

ص 165و167. ص 274 و ج 41 ، ج 40 ، مالکلا ، رهاوج  ( 913

هیآ 39. نارمع ، لآ  هروس  ( 914

ص 284. ج 2 ، نازیملا ، ( 915

ص 134. داهجلا ، باتک  ماکحالا ، ریرحت  ( 916

ص 1. داهجلا ، باتک  ءاهقفلا ، هرکذت  ( 917

ص 5. داهجلا ، باتک  طوسبملا ، ( 918
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ص 9. ج 5 ، یفاک ، عورف  ( 919

.نامه ( 920

ص 5. ج 2 ، هللا ، همحر  یسوط  خیش  طوسبملا ، ( 921

.هغالبلا جهن  ( 922

.بوشآ رهش  نبا  بقانم  ( 923

ص 61-59. ج 1 ، نآرق ، توکلم  رون  ( 924

.روثنملا ّرد  زا  لقن  هب  لوا  پاچ  ص 37 ، ج 4 ، نازیملا ، ( 925

.249-239 رلفات ، نیولا  هدنیآ ، كوش  ( 926

289و396. رلفات ، نیولا  موس ، جوم  ( 927

زییاپ 1371. داشهم ، هسسؤم  لّوا ، پاچ  ص 67 ، یتاجن ، نیسح  یناوجون ،) ات  یکدوک  زا   ) دشرا یسانش  ناور  ( 928

ص 240. هدنیآ ، كوش  ( 929

ص 258و259. هدنیآ ، كوش  ( 930

ص 12و13. رلفات ، نیولا  دیدج ، ندمت  يوس  هب  ( 931

ص 490. موس ، جوم  ( 932

ص 149. هفسلف ، تاذل  ( 933

هیآ 21. مور ، هروس  ( 934

ص 247. هفسلف ، تاذل  ( 935

ص 149. نامه ، ( 936

ص 314. هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  ( 937

ص 103. هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  ( 938
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ص 154و149. هفسلف ، تاذل  ( 939

.یضاق تافص  باوبا  زا  باب 2  ءاضقلا ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  ( 940

هیآ 34. ءاسن ، هروس  ( 941

ص ج 3 ، نایبت ، ریسفت  ( 942
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.191

ص 264. ج 2 ، بّذهملا ، ( 943

تمکح 538. هغالبلا ، جهن  ( 944

ص 157. مالسالا ، اهتناکم  هأرملا و  ( 945

ص 6. هرهزوبا ، هرسالا ، میظنت  ( 946

هرقف 18. حاحصا 18 ، نیبوال ، رفس  تاروت ، ( 947

هرقف 9. حاحصا 28 ، نیوکت ، رفس  تاروت ، ( 948

هرقف 3. حاحصا 11 ، لوا ، كولم  رفس  تاروت ، ( 949

ص 430. نیناوقلا ، حور  ص 509 ؛  برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  هب  ك.ر : ( 950

ص 91. تنارود ، لیو  هفسلف ، تاّذل  ( 951

هیآ 3. ءاسن ، هروس  ( 952

ص 30. ج 12 ، ندمت ، خیرات  ( 953

ص 552. ج 1 ، ندمت ، خیرات  ( 954

.رون هروس  زا  هیآ 31  لیذ  فاّشکلا ، ( 955

هیآ 27. دیدح ، هروس  ( 956

تایآ 30و31. رون ، هروس  ( 957

.وا زا  لقن  هب  ص 68 ، لداع ، دادح  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  ( 958

.رهمگرزب نیریش  همجرت  سکاک ، لیورنرت  تور  سابل ، خیرات  ك.ر : ( 959

هیآ 27. فارعا ، هروس  ( 960

ات 1120 زا 961 
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هیآ 20. فارعا ، هروس  ( 961

هیآ 22. فارعا ، هروس  ( 962

ص 84. يدیؤم ، نسحم  رتکد  همجرت  رفمه ، تارطاخ  ( 963

.وا زا  لقن  هب  ص 48 ، ناینیسح ، هاگن ، باجح و  فافع ، میرح  ( 964

ص 34. هام 1371 ، نمهب  نز ، همانلاس  ( 965

ص 69. هرامش 19 ، نز ، مایپ  هلجم  ( 966

ص 25. لداع ، دادح  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  ( 967

ص 46. يزیرهم ، يدهم  باجح ، ( 968

هیآ 59. بازحا ، هروس  ( 969

«. فحل  » هدام یمویف ، رینملا ، حابصم  ( 970

ص 98. ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ، ( 971

ص 155. ج 7 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  ( 972

.هیآ لیذ  یناعملا ، حور  ریسفت  هیآ ، لیذ  فاّشک ، ریسفت  ( 973

.دازهب دومحم  رتکد  زا  لقن  هب  ص 63  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  ( 974

ص 64. نامه ، ( 975

ح 12. ص 140 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 976

«. تّفع  » هدام برعلا ، ناسل  ( 977

ص 305. نآرقلا ، تادرفم  مجعم  ( 978

ص 69و70. مسانش ، یم  نم  هک  یناهج  ( 979

حرش ص 233 ؛  ج 8 ، مالکلا ، رهاوج  ( 980
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.یّلصملا سابل  تاهورکم  باب  ج 1 ، هالصلا ، باتک  یقثولا ، هورع 

ص 235. ج 8 ، مالکلا ، رهاوج  ( 981

ص 270. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ( 982

ص 48. لداع ، دادح  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  ( 983

ص 124. ص 409 و ج 4 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  ( 984

ص 131. يدمآ ، مکحلا  ررغ  ( 985

هیآ 19. ءاسن ، هروس  ( 986

همان 31. هغالبلا ، جهن  ( 987

هام 1379. رویرهش   28 ناریا ، همانزور  ( 988

هرامش 155. يد ، همان 19  هتفه  باصعا ، صصختم  یناهرب ، رتکد  ( 989

ص 97. هداز ، یبا  ادیو  همجرت  رشول ، سکام  رتکد  اه ، گنر  یسانشناور  ( 990

ص 97. هداز ، یبا  ادیو  همجرت  رشول ، سکام  رتکد  اه ، گنر  یسانشناور  ( 991

تایآ 71و72. هروس ص ، ( 992

هیآ 3. أبس ، هروس  ( 993

هیآ 64. میرم ، هروس  ( 994

تایآ 16و17. تمایق ، هروس  ( 995

هیآ 9. يروش ، هروس  ( 996

هیآ 60. نارمع ، لآ  هروس  ( 997

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 998

هیآ 8. هنحتمم ، هروس  ( 999
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هیآ 7. هبوت ، هروس  ( 1000

هیآ 83. هرقب ، هروس  ( 1001

هیآ 183. ءارعش ، هیآ 85 ؛  فارعا ، ياه  هروس  ( 1002

هیآ 58. ءاسن ، هروس  ( 1003

هیآ 42. لافنا ، هروس  ( 1004

هیآ 70. ءارسا ، هروس  ( 1005

هیآ 15. رطاف ، هروس  ( 1006

هیآ 50. هط ، هروس  ( 1007

هیآ 4. دیدح ، هروس  ( 1008

هیآ 14. قلع ، هروس  ( 1009

هیآ 59. لافنا ، هروس  ( 1010

هیآ 14. رجف ، هروس  ( 1011

هیآ 82. ءاسن ، هروس  ( 1012

دنب 55. ص 126 ، همان 31 ، هغالبلا ، جهن  ( 1013

دنب 86. ص 128 ، همان 31 ، هغالبلا ، جهن  ( 1014

هیآ 33. هدئام ، هروس  ( 1015

ح 8. ص 246و247 ، ج 7 ، یفاک ، ص 18 ؛  ج 15 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ك.ر : ( 1016

ص 595. ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1017

هیآ 228. هرقب ، هروس  ( 1018

.نامه ( 1019
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هبطخ 127. هغالبلا ، جهن  ( 1020

ح 1. باب 55 ، ص 108 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1021

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( 1022

ص 76، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1023
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ح 6.

هیآ 213. هرقب ، هروس  ( 1024

.هیآ لیذ  ج 2 ، نازیملا ، ( 1025

ص 70. يریبخ ، سوریس  یللملا ، نیب  نوناق  ص 95-97 ؛  ج 1 ، يردفص ، دمحم  یمومع ، للملا  نیب  قوقح  ( 1026

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 1027

هیآ 94. ءاسن ، هروس  ( 1028

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( 1029

هیآ 1. لافنا ، هروس  ( 1030

هیآ 34. تلّصف ، هروس  ( 1031

هیآ 60. لافنا ، هروس  ( 1032

هیآ 61. لافنا ، هروس  ( 1033

هیآ 75. ءاسن ، هروس  ( 1034

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  ( 1035

ح 5. ص 164 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 1036

هیآ 8. هدئام ، هروس  ( 1037

هیآ 2. هدئام ، هروس  ( 1038

ح 3. ص 140 ، ج 1 ، راونألاراحب ، ( 1039

ح 5. ص 143 ، نامه ، ( 1040

هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 1041

ص 21. یکجارک ، حتفلاوبا  رهاوجلا ، ندعم  ( 1042
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هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 1043

همان 53. هغالبلا ، جهن  ( 1044

هیآ 4. هبوت ، هروس  ( 1045

ح 18. ص 9 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1046

ص 32. ج 1 ، هلآو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  بیتاکم  ( 1047

ص 503-499. تیدبا ، غورف  ( 1048

ص 31. ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  ( 1049

ح 6. ص 77 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1050

ح 18. ص 9 ، ج 8 ، نامه ، ( 1051

ح 10. ص 199 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 1052

ح 5. ص 28 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1053

.سانلا فانصا  باب  ح 3 ، ص 382 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 1054

ح 26. ص 171 ، ج 1 ، راونألاراحب ، ( 1055

ص 213. ج 60 ، راونألاراحب ، ( 1056

ص 326-317. ج 1 ، ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  ( 1057

ص 6. يرهطم ، یضترم  تشونرس ، ناسنا و  ( 1058

ص 8. نامه ، ( 1059

.وا زا  لقن  هب  ص 9 ، نامه ، ( 1060

ص 433. ج 4 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  ( 1061

ص 426و433. نامه ، ( 1062
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ص 3. برع ، مالسا و  ندمت  ( 1063

.754 ص 751 -  ج 4 ، برع ، مالسا و  ندمت  ( 1064

ص 81. مالسا ، ثاریم  ( 1065

ج ندمت ، خیرات  ( 1066

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 155و156. ، 11

ص 77. مالسا ، ناهج  ( 1067

هیآ 153-150. ماعنا ، هروس  ( 1068

ص 76-73. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 1069

ص 32. یمالسالا ، نیدلا  ترتخا  اذامل  ( 1070

ص 88. رشب ، خیرات  ( 1071

هیآ 90. لحن ، هروس  ( 1072

ص 5. ج 2 ، هیبلح ، هریس  ( 1073

ص 15. رتلو ، رظن  زا  مالسا  ( 1074

ص 13. ناهج ، هدنیآ  نید  مالسا  ( 1075

هیآ 30. مور ، هروس  ( 1076

ص 141. بطق ، دیس  ترطف ، نییآ  مالسا  ( 1077

ص 78. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 1078

هیآ 2و3. فص ، هروس  ( 1079

ص 580. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 1080

ص 416. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 1081

ص 70. ج 1 ، مالسا ، ندمت  خیرات  ( 1082

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  ( 1083

هیآ 46. لافنا ، هروس  ( 1084

ص 790. برع ، مالسا و  ندمت  ( 1085
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هملک 369. هغالبلا ، جهن  ( 1086

ص 70. ج 1 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  ( 1087

ص 273. يرهطم ، دیهش  تشونرس ، ناسنا و  ( 1088

ص 61. ج 1 ، مالسا ، ندمت  خیرات  ( 1089

هیآ 30. تلّصف ، هروس  ( 1090

ص 164. ج 2 ، یفاک ، ( 1091

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 1092

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 1093

ثیدح 12. هحاصفلا ، جهن  ( 1094

تمکح 439. هغالبلا ، جهن  ( 1095

ص 64و101و102. ج 4 ، مالسا ، ندمت  خیرات  ( 1096

ص 33-31. ج 2 ، نامه ، ( 1097

هیآ 16. ءارسا ، هروس  ( 1098

ص 16. ج 2 ، نادیز ، یجرج  مالسا ، ندمت  خیرات  ( 1099

ص 12. تنارود ، لیو  هفسلف ، تاذل  ( 1100

ص 10. برغ ، تبرغ  ( 1101

ص 268. يدوراگ ، هژور  مالسالا ، هب  دعیام  ( 1102

ص 319. ج 11 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  ( 1103

ص 35و36. یخیش ، اضردیمح  همجرت  سنؤم ، نیسح  سلدنا ، مد  هدیپس  ( 1104

ص 16و17. يواطهط ، دمحم  دیس  سلدنا ، رد  باتفآ  بورغ  ( 1105
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ص 723و724. مالکرهاوج ، یلع  همجرت  نادیز ، یجرج  مالسا ، ندمت  خیرات  ( 1106

.وا زا  لقن  هب  هتربیل  یگدنام ، بقع  ياه  هشیر  ( 1107

ص 61و62. هعوضوملا ، رابخالا  یف  هعورفملا  رارسالا  ( 1108

ج 1، مالسالا ، یحض  ( 1109
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ص 350.

ص 15. ج 13 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  ( 1110

ص 407. برع ، مالسا و  ندمت  ( 1111

ص 139. نآرق ، دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  ( 1112

ص 16. موبال ، لوژ  هاگدید  زا  گنهرف  يژولوئدیا و  ( 1113

ص 271. رامعتسا ، ياه  هشقن  ( 1114

ص 9-1. ناداش ، هَّللا  یلو  همجرت  هسورگ ، هنر  یبیلص ، ياه  گنج  خیرات  ( 1115

.170 ص 4 ، رلوپشا ، نیشیپ ، ( 1116

ح 95. ص 94 ، ج 100 ، راونألاراحب ، ( 1117

.داوسلا سبل  ههارک  باب  ص 385 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1118

هیآ 8. نوقفانم ، هروس  ( 1119

.وا زا  لقن  هب  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  ( 1120

ات 1252 زا 1121 

.زیزعلا ّزعلا و  باب  ص 39 ، مکحلا ، ررغ  میظنت  نم  ملعلا  هیاده  ( 1121

هیآ 54. فرخز ، هروس  ( 1122

ص 275. الب ، ياه  هشیر  ( 1123

ص 129. یبرغ ، شور  ( 1124

ص 64. رامعتسا ، ياه  هسیسد  مالسا و  ( 1125

ص 97. رصم ، ناریا و  رد  اه  هناخباتک  يزوس  شتآ  ( 1126

.هداز یقت  زا  لقن  هب  79و202  یبرغ ، شور  ( 1127
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.نامه ( 1128

هرامش 9/11/1962. رانملا ، زا  لقن  هب  ص 40  ملاعلا ، لالج  برغ ، يربهر  ( 1129

ص 263. یفرع ، دیعس  دمحم  یبرغ ، تما  طاطحنا  ّرس  ( 1130

ص 44. يدشرا ، ریمالادبع  رامعتسا ، ياه  هسیسد  مالسا و  ( 1131

ص 49. نامه ، ( 1132

ص 180. یبرغ ، شور  ( 1133

ص 329. ج 3 ، برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  ( 1134

ص 54. دنکفا ، یم  وترپ  برغ  رب  برع  دیشروخ  ( 1135

ص 28. یبرغ ، ندمت  مالسا و  ( 1136

ص 172. يدوراگ ، هژور  ( 1137

ص 63. برغ ، مالسا و  ( 1138

ص 373. سباع ، ظوفحم  بردلا ، وحن  برغلا  ( 1139

ص 20. يدوراگ ، هژور  ( 1140

.نامه ( 1141

ص 373. بردلا ، وحن  برغلا  ( 1142

ص 222. يدوراگ ، هژور  ( 1143

هیآ 151. ماعنا ، هروس  ( 1144

هیآ 31. ءارسا ، هروس  ( 1145

هبطخ 26. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 1146

هیآ 37. بازحا ، هروس  ( 1147
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هیآ 37. بازحا ، هروس  ( 1148

ج 1، ریثا ، نبا  لماک  ص 126 ؛  ج 7 ، هباغلا ، دسا  ( 1149
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ص 578.

ص 578و579. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 1150

ص 697. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ( 1151

ص 120. ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 1152

ص 120. ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 1153

.نامه ( 1154

.هریغصلا رکبلا  بالا  جیوزت  باب  حاکنلا ، باتک  ملسم ، حیحص  ص 224 ؛  ج 9 ، يرابلا ، حتف  ( 1155

ح 69. ملسم ، حیحص  ص 223 ؛  ج 7 ، يرابلا ، حتف  ( 1156

.رداون باب  ص 567 ، ج 5 ، یفاک ، ( 1157

ص 46. لصف 25 ، لیئومش ، ( 1158

.227 ص 223 -  نآرق ، دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  هب  رذع  ( 1159

هیآ 72. هبوت ، هروس  ( 1160

هیآ 125. لحن ، هروس  ( 1161

هیآ 46. توبکنع ، هروس  ( 1162

هیآ 6. هبوت ، هروس  ( 1163

ص 237. ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ( 1164

هیآ 8. هبوت ، هروس  ( 1165

هیآ 285. هرقب ، هروس  ( 1166

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 1167

هیآ 25. ءایبنا ، هروس  ( 1168
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هیآ 55. رون ، هروس  ( 1169

، راونألاراحب ح 323 ؛  ص 530 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  ح 20 ؛  ص 44-27 ، ج 1 ، یسربط ، جاجتحا ، ( 1170
ح 1. ص 257 ، ج 9 ،

ص 47. يریما ، یبتجم  همجرت  نوتگنیتناه ، لئوماس  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  ( 1171

ص 7و16. ج 1 ، گنرذآ ، نیسحلادبع  همجرت  ساکول ، يرنه  ندمت ، خیرات  ( 1172

ص 28. ج 3 ، یکبلعبلا ، رینم  دروملا ، هعوسوم  ( 1173

ص 5. ج 1 ، تنارود ، لیو  نیمز ، قرشم  ندمت  خیرات  ( 1174

ص 279-271. یجراخ ، تسایس  رد  يرظن  ياه  شواک  ك.ر : ( 1175

ص 22و23. شنادقتنم ، نوتگنیتناه و  اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  ( 1176

ص 8. اه ، ندمت  دروخرب  هیرظن  ك.ر : ( 1177

ص 23. نامه ، ( 1178

.40 ص 23 -  نیشیپ ، ( 1179

ص 239. ج 4 ، ندمت ، خیرات  ( 1180

ص 141. ج 1 ، برع ، مالسا و  ندمت  ( 1181

.نامه ( 1182

.نامه ( 1183

ص 490. وا ، یعیبط  قوقح  ناسنا و  ( 1184

ص 68. رافص ، نسح  مالسا ، رد  یگدازآ  یگنوگدنچ و  ( 1185

نبا ینیب  ناهج  ( 1186
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.38-33 ص 9 ، يودهم ، رّفظم  همجرت  تسوکالویا ، نودلخ ،

«. کلام ینب ، نب   » لیذ ج 4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ( 1187

«. سلدنآ  » لیذ ج 10 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  ( 1188

ص 163. نیشیپ ، ( 1189

ص 7. نامه ، ( 1190

ص 63. یبرغ ، ندمت  مالسا و  ( 1191

ص 581. ج 8 ، متسیب ، نرق  فراعملا  هرئاد  ( 1192

ص 63. رگید ، يور  برغ ، مالسا و  ( 1193

.17/7/76 تاعالطا ، همانزور  ( 1194

ص 83. یبرغ ، ندمت  مالسا و  ( 1195

ص 55. درذگ ، یم  هچ  برغ  رد  ( 1196

ص 82. نامه ، ( 1197

ص 75. نیشیپ ، ( 1198

ص 3. یبرغ ، یقرت  رد  نآ  رثا  یمالسا و  ندمت  ( 1199

ص 21. دیدج ، تافاشتکا  مالسا و  ( 1200

ص 21. نامه ، ( 1201

ص 535. یبرغ ، یقرت  رد  نآ  رثا  یمالسا و  ندمت  ( 1202

ص 44. دنکفا ، یم  هیاس  برغ  رب  برع  دیشروخ  ( 1203

ص 47. نامه ، ( 1204

ص 6. ناهج ، تفرشیپ  رد  نآ  رثا  مالسا و  ندمت  ( 1205
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ص 300. نامه ، ( 1206

ص 6. نامه ، ( 1207

ص 305. نامه ، ( 1208

ص 430. دّمحم ، یطخ  یف  ( 1209

ص 438. نامه ، ( 1210

ص 396. ناهج ، تفرشیپ  رد  نآ  ریثأت  مالسا و  ندمت  ( 1211

ص 367. نامه ، ( 1212

ص 427. دّمحم ، یطخ  یلع  ( 1213

ص 437. برع ، ندمت  ( 1214

ص 429. دمحم ، یطخ  یف  ( 1215

ص 437. برع ، ندمت  ( 1216

ج 3. دشرملا ، هلجم  ( 1217

.يدوراب یملح  لیعامسا  همجرت  یلدیه ، درول  مالسالل ، برغلا  ظاقیا  ( 1218

.یسمش لاس 1341  هرامش 2 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1219

لاس 1340. هرامش 6 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1220

لاس 1340. هرامش 10 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1221

هیآ 186. هرقب ، هروس  ( 1222

هیآ 77. صصق ، هروس  ( 1223

هیآ 32. فارعا ، هروس  ( 1224

.ق.ه هنس 1381  لاس 19 ، هرامش 12 ، مالسالا ، ربنم  هلجم  ( 1225
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لاس 1352. بجر ، هام  لوا  هیروسلا ، هیمالسالا  هطبارلا  هلجم  ( 1226

.یسمش لاس 1340  هرامش 9 ، شناد ، رون  ( 1227

.یسمش لاس 1341  هرامش 1 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1228

هرامش شناد ، رون  هلجم  ( 1229
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.یسمش لاس 1340  ، 4

.یسمش لاس 1340  هرامش 12 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1230

.یسمش لاس 1340  هرامش 4 ، شناد ، رون  هلجم  ( 1231

ص 57و58. یشامط ، دمحم  مالسالا ، نوقنتعی  نورّکفم  ءامظع و  ( 1232

ص 59. نیشیپ ، ( 1233

ص 62. نامه ، ( 1234

.همألا هّلجم  زا  لقن  هب  ص 63 ، نیشیپ ، ( 1235

.يدالیم  25/3/1984 هیروس ، ثعبلا ، همانزور  ( 1236

لاس 1982. رطق ، هحود  مالسالا ، یلا  هیداملا  نم  ( 1237

.يدالیم لاس 1984  فقوملا  هلجم  تاراضحلا ، مالسالا و  نع  يدوراغ  نم  راوح  ( 1238

ص 84. يدوراگ ، هژور  یحلا ، مالسالا  ( 1239

ص 87و88. یحلا ، مالسالا  ( 1240

ص 98و99. یشامط ، دّمحم  نورکفم ، ءامظع  ( 1241

هیآ 285. هرقب ، هروس  ( 1242

هیآ 64. نارمع ، لآ  هروس  ( 1243

هیآ 25. ءایبنا ، هروس  ( 1244

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1245

هیآ 8. هنحتمم ، هروس  ( 1246

هیآ 61. لافنا ، هروس  ( 1247

هیآ 13. يروش ، هروس  ( 1248
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هیآ 65. ماعنا ، هروس  ( 1249

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  ( 1250

هیآ 105. نارمع ، لآ  هروس  ( 1251

هیآ 153. ماعنا ، هروس  ( 1252
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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