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یمطاف يوگلا  یمطاف ، تفع 

باتک تاصخشم 

يریدـق یمطاف  يوگلا  یمطاـف ،  تفع  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  سگرن  يریدـق  هسانـشرس :   30181-83 ناریا یلم :  یـسانشباتک  هرامش 
(س ارهزهمطاف رگفیصوت :  ص 6 . دادرم 1383 :)  22 ، ) ش 374 امش ، هلاقم ، :  اشنم  سگرن 

فافع هفسلف 

هک تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  قلاخ ،  ناونع  هب  وا  يارب  شنیرفآ ،  نیا  یلاعت  دـشر و  هب  لوئـسم  ام  دوب و  اـم  شنیرفآ  هب  لوئـسم  دـنوادخ 
رد دوش و  یم  دـقتعم  يزیچ  هچ  هب  دـنک ، یم  تسارح  دـنا  هدرپس  وا  هب  تناـما  مسر  هب  هک  يا  هعیدو  زا  هنوگچ  نیمز  يور  رب  وا  قولخم 

تفـص ندرک  هدنلاب  شرورپ و  تسا  هداهن  ناسنا ، ینعی  دوخ  قولخم  شود  رب  دنوادخ  هک  یفیاظو  مامت  زا  دنک  یم  دـشر  بتکم  مادـک 
، فافع (. 1) دـشاب تعانم  اـب  رادـهگن و  دوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  فیفع  یـصخش  هب  نآرق  رد  دـشاب . یم  يا  هژیو  هاـگیاج  ياراد  فاـفع 
وا هب  تسیاب  یم  يدام  یهلا و  دـعب  ياراد 2  تسا  يدوجوم  ًاتاذ  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  هک  تسا  ینطاب  باـجح  یعون  ینورد و  تراـهط 

تروص رد  دنشاب و  رت  هتسارآ  ینورد  ياراد  هک  دنتسه  تیولوا  رد  ینانآ  رتهب ، تعجر  يارب  اما  میا  هدمآ  ناسکی  همه  رگا  هک  تخومآ 
یناسفن ياه  هتـساوخ  تیناویح و  ریـسم  رد  هک  ینانآ  اما  دـنهد ، دـشر  تیناسنا  ریـسم  رد  ار  شیوخ  سفن  حیحـص  يزیر  همانرب  شالت و 

تاوهش و لرتنک  رب  تفع  هژاو  عقاو  رد  تسا  شیوخ  سفن  بیدات  تهج  نانآ  بسانم  يزیر  همانرب  مدع  زا  ناشن  نیا  دننک  تکرح  دوخ 
ات هتفرگ  يدرف  تانوئـش  زا  هک  دـشاب ، یم  یعیـسو  هرتـسگ  ياراد  فاـفع  هنماد  دوـش  یم  یقلت  لادـتعا  زرم  زا  جورخ  رد  نآ  يریگوـلج 

دیاب دـهد  یم  ار  نآ  ياه  تنیز  ایند و  يوب  ًامامت  هک  یـسفن  تاکیرحت  شهاـک  تهج  نیا  رباـنب  دریگ  یم  رب  رد  ار  یعاـمتجا  تـالماعت 
، نآ هب  تبغر  ریسم  رد  شالت  يا  هرذ  نودب  اه  ناسنا  تسا و  درف  ره  هرهوج  رد  دنوادخ  هیده  ترطف ،  . مینک يراک  نامسفن  تاجن  يارب 

دوهـشم لزنت  دـشر و  زا  یناسون  رد  اه  ناسنا  رد  هوقلاب  يداهن  تروصب  هک  تسا  ترطف  ياهرواب  زا  یئزج  زین  فافع  دـنراد ، یتاذ  لـیم 
. دشاب یم  طیحم  تیبرت و  تثارو ، نوچ  يرایسب  لماوع  طسوت  نآ  ندرک  هنورد  تیبرت و  مزلتـسم  فافع ، تایح  رد  ناسون  نیا  اما  تسا 
رد ار  یقالخا  لئاضف  دیاب  شیوخ  سفن  نابحاص  ناونع  هب  ام  تسا و  ام  سفن  تمعن  یلو  ام  ترطف  ام و  ترطف  نویدـم  ام  سفن  عقاو  رد 

لئاضف راک  نیا  اب  دیاش  دنک  دشر  ینغ  ياه  لعفلاب  زا  يریـسم  رد  یقالخا  لئاضف  اب  سامت  قیرط  زا  ام  هوقلاب  ترطف  ات  مینک  روراب  دوخ 
اما درک  دهاوخ  رمتـسم  ار  وا  دـیفم  رمع  يزیچ  ره  تاکذ  تخادرپ  هک  تخومآ  دـهاوخ  ًاتیاهن  دوش و  شنهذ  هکلم  وا  رد  لیاذر  ياج  هب 

تثارو عوضوم  فافع ، دنیارف  ندش  هنورد  ياه  هفلؤم  زا  میـسرب . شیوخ  ریمـض  دایرف  هب  هک  تسا  ییالاو  تمه  هب  طورـشم  هدارا ،  نیا 
دادجا بلاغ و  تروصب  نیدلاو  يراتفر  یقالخا و  ياه  یگژیو  یناور و  تالاح  ینامسج و  تایصوصخ  لاقتنا  نامه  هک  میدرک  نایب  ار 

اذا دنیامرف : یم  ع )  ) نینمؤملاریما دراذگ .  یم  ریثات  دارفا  رد  یفنم  تبثم و  تروصب  ًاضعب  دشاب و  یم  يدعب  ياه  لسن  رد  هتفهن  تروصب 
تسا و فیرش  بوخ و  شراکـشآ  ناهن و  دشاب  فیرـش  بوخ و  ناسنا  هشیر  لصا و  یتقو  ( 2) هرضحم هبیغم و  مرک   ، لاجرلا لصا  مرک 

هجیتـن نیا  هب  ناوت  یم  ( 3  ) هما نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا  هما و  نطب  یف  یقـش  یقـشا  دندومرف : هک  ص )  ) مرکا یبن  مالک  هب  دانتـسا  اب  ًاهاگ 
هللا و هاولص  ) نیموصعم تارضح  شیامرف  ياتسار  رد  اتدعاق  تسا . یگداوناخ  هشیر  یک  اپ  رب  لیلد  قالخا  ندش  دنم  تلیـضف  هک  دیـسر 
، دیـسر دنهاوخن  رمث  هب  زگره  دنوش  هتـشاک  طیارـش  هب  هجوت  یب  رگا  اهرذـب  نیرتهب  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسیاب  یم  هیلع )  همالس 

اما دوش  شا  یناـحور  داوناـخ ? هب  لـصتم  شیوخ  تیبرت  اـب  تسناوتن  تسیز  یم  یحو  نوناـک  رد  ع )  ) یبـن حون  رـسپ  هکنیا  اـب  نیارباـنب 
هب شیوخ  تلاصا  زا  غراف  دـنا و  هدز  یهلا  نیتملا  لبح  هب  گنچ  يداـقتعا ،  دـیقت  نودـب  ياـه  هداوناـخ  دوجو  اـب  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا 
یم دشر  نآ  رد  وا  هک  تسا  ییاج  دـشاب  یم  يدـعب  هصخاش  هک  كدوک  یتیبرت  طیحم  دـنا .  هدرب  هانپ  دـنوادخ  تبحم  نارک  یب  يایرد 
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ياراد دـنمفده و  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یتیبرت  طیحم  هک  ینیدـلاو  تسا  لیخد  زین  وا  تداعـس  تواقـش و  رد  طیحم  نیا  دـنک و 
همانرب مدـق  هب  مدـق  رد  هدرک و  يزیر  همانرب  دوخ  نادـنزرف  يراتفگ  يراتفر و  ياه  یگژیو  رد  یتح  دـننک و  یم  ایهم  یلوصا  يراـتخاس 

ندرک دـنماراد  ینعی  لیاضف ، يانبم  ندـیناود  هشیر  رد  عقاو  رد  دـنناد  یم  لوئـسم  ار  دوخ  ناشنادـنزرف ، یقـالخا  لـیاضف  یتیبرت و  ياـه 
یقالخا و ياه  یگدولآ  یعامتجا و  ياه  بیـسآ  زا  يرایـسب  دنا . هداد  ماجنا  ریدقت  روخ  رد  یتمه  تفع ،  ینمادکاپ و  هب  دوخ  نادنزرف 

بوخ یتقو  تسا . نادنزرف  رب  نیدلاو  تراظن  مدـع  ای  تسردان و  ياه  تیبرت  لولعم  زاغآ و  هداوناخ  طیحم  زا  ناناوج  یتفع  یب  عقاو  رد 
ام يزاسدوخ  ياه  هظحل  يور  رب  ثکم  زا  رمع  مامت  لصاح  مینیب  یم  ، مینیشن یم  هبـساحم  هب  دوخ  رمع  ياه  هیناث  قروت  رد  میرگن و  یم 
نآ مامت  یتسارب  هک  میناشکب  هعماج  هنحـص  هب  ار  شیوخ  نورد  لئاضف  كاپ  ینورد  اـب  شیوخ و  تمه  اـب  دـیئایب  سپ  دریگ  یم  لـکش 

. تسین سفن  زا  تبقارم  زج  يزیچ 

یناریا نز  یمطاف و  يوگلا 

مامت ردـب  و  يدـمحم »  » باتملاع دیـشروخ  اب  اهنت  هک  دـنیرفآیم  یطاـشن  روش و  ناـنچ  يرـشب  تفرعم  نامـسآ  رد  یمطاـف  هراتـس  عولط 
همطاف نیا  دـنک و  تاهابم  شیوخ  تیدوجوم  هب  دـناوتیم  هک  تسا  همطاـف »  » تماـق ياوتـسا  رد  نز »  » اـهنت تسا و  هنزاوم  لـباق  يولع » »

رد یناریا  نز  درواتـسد  نیرتمهم  کـش  یب   2 ...»؟ تسیچ ردـق  بش  هک  ینادیم  هچ  وـت  و   » 1 تـسا یناسنا  جورع  ردـق » بش   » هک تسا 
هب طقف  هن  نومیم  مادـقا  نیا  دوب . هر ) ) تما ماما  طسوت  نز  زور  ناونع  هب  تمـصع  هرهز  دـالیم  زور  نییعت  یمالـسا ، بـالقنا  نیون  رـصع 

يوس هب  یناریا  نز  تکرح  يریگتهج  میسرت  يانعم  هب  هکلب  یخیرات ، گرزب  تیصخش  کی  تشادگرزب  تبـسانم و  کی  حرط  يانعم 
جیار ياهوگلا  رب  یمطاف  يوگلا  يرترب  مالعا  و  (س ) همطاف تیصخش  تیروحم  اب  یعامتجا  يزیر  همانرب  يوگلا  نیودت  هدیزگرب ،» نز  »

تیـصخش یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، دـعب ، هس  هب  هجوت  ساسا  رب  ناملـسم  نز  يوگلا  میـسرت  دوب . ناـهج  رـساترس  رد  ناـنز  هعـسوت 
رب يزاغآ  نز و  تیـصخش  یخیرات  ریقحت  رب  ینایاپ  طخ  دـناوتیم  هک  تسا  یمطاف  يوگلا  ساسارب  یلم  یلمع  هماـنرب  نیودـت  همطاـف و 

ربص و اوقت ، دهز و  فافع ، ایح و  تیونعم ، تیدوبع و  دوخ  تیـصخش  يدرف  ِدـُعب  رد  هک  وا  اهنت  دـشاب . ناملـسم  نز  یخیرات  ییافوکش 
رد هک  وا  اهنت  و  ددرگ ؛ یهلا » تمصع   » رهظم تسناوتیم  دوب ، هتخیمآ  مهرد  ار  دنوادخ  تیاضر  هب  هجوت  تفرعم و  تمکح و  تشذگ ،
هب ار  نز  یگناخ  نأش  تخاس و  یگدنزاس  روحم  ار  هناخ  هک  دوب  زارمه  هارمه و  يرسمه  زاس و  ناسنا  زوسلد و  يردام  یگداوناخ ، دُعب 

هعماج و هب  يریـسم  هناخ  زا  دـیامن و  میـسرت  یخیرات  تالوحت  داجیا  رد  ار  هداوناـخ  تیمها  تسناوتیم  داد  اـقترا  زیمآتاـهابم  ياهنوگ 
زا عاـفد  ياـهههبج  رد  هدـنزاس  يروضح  عورـشمان ، تیمکاـح  ربارب  رد  سدـقم  یـشورخ  یعاـمتجا ، دـعب  رد  هک  وا  و  دـیاشگب ؛ خـیرات 

تالوحت خـیرات  هشیمه  رد  یگـشیمه  يروضح  تسناوت  دوب ، ییارگ  رگید  راثیا و  هولج  و  (ع ) موصعم ماما  زا  رمتـسم  یتیامحو  اهشزرا 
هدـش لامدـگل  ياهیحور  هدـش و  ریقحت  یتیـصخش  رگم  دـشخب . مایتلا  ار  نز  سنج  ریقحت  زا  یـشان  مخز  و  دـشاب ، هتـشاد  رـشب  یعامتجا 

هب ار  عماج  نینچ  نیا  یتیـصخش  دناشن ؟ تواضق  هب  دوخ  یخیرات  هبطخ  اب  ار  خیراتو  دزارفارب  رـس  لطاب  ههبج  ربارب  رد  هنت  کی  دناوتیم 
هعماج کی  نانز  درگ  بقع  اـی  تفرـشیپ  ساـیقم  ار  وا  دـیمان و  ناملـسم » نز  عماـج  يوگلا   » دـنوادخ و هناـشن  نیرتگرزب  ناوتیم  قح 

یمادـقا هک  مینک  فارتـعا  دـیاب  یمطاـف  يوگلا  حرط  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  هنافـسأتم  تسناد .
يدوجو داعبا  لیدـبت  یعامتجا و  نالک  يزیرهمانرب  رد  نآ  نداد  رارق  انبم  یمطاف و  يوگلا  نییبت  تهج  رد  هدـش  یهدـنامزاس  یـساسا و 

يراک و مک  یگهرمزور ، یگدزراعش ، يرگن ، یحطـس  ناوتیم  تسا . هتفرگن  تروص  یناسنا  یعامتجا و  هعـسوت  ياههصخاش  هب  ناشیا 
ياهدرتسگ ياهشالت  یماکان ، نیمه  رب  هیکت  اب  یلخاد  ناگتسباو  يرابکتسا و  ماظن  رگید  يوس  زا  تسناد . یماکان  نیا  لماوع  ار  طاقتلا 

ياج هب  سرام  متـشه  نتخاس  نیزگیاج  يارب  شالت  دـناهدرک . زاغآ  هناگیب  ياهوگلا  حرط  یمطاف و  يوگلا  نداد  ناشن  دـمآراکان  يارب 
رد هداوناخ  زور  و  یتا » له   » هروس لوزن  زور  هجحلا ، يذ  مجنپ  تسیب و  ياج  هب  هداوناخ  یناهج  زور  ینیزگیاج  یناثلا ، يداـمج  متـسیب 
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نیا زا  یـشخب  اهنت  تفرگ  تروص  نانز » هیلع  ضیعبت  لاکـشا  هیلک  وحم  نویـسناونک   » لیمحت روظنم  هب  هک  ییاه  شالت  یمالـسا و  ماـظن 
رد نیا  تسا . شیوخ  قوقح  تابلاطم و  يریگیپ  رد  دوخ ، یگنهرف  ياهزرم  زا  جراخ  هب  ناملسم  نز  ندرک  هجوتم  روظنم  هب  اهتیلاعف و 

عامتجاو هناخ  رد  نز  ینیرفآ  شقن  يدـمآراک و  هب  هک  عماج  ییوگلا  هیارا  نانز و  تابلاطم  يریگیپ  رد  دوخ  برغ  ماظن  هک  تسا  یلاح 
رد یقالخا  دـیدش  تالـضعم  دوجو  تسا . هدیـسر  تسب  نب  هب  دـماجنایب  سنج  ود  نایم  مصاخت  ياـههنیمز  عفر  مهاـفت و  هنیمز  داـجیا  و 

يوگلا رد  دوجوم  ياهصخاش  دـشر  دوجو  اب  رـسمه ، ردام و  ناونع  هب  نز  شقن  شهاـک  هداوناـخ و  ناـینب  ندـش  تسـس  برغ ، عماوج 
زا دناهتخادرپ ، یتسینیمف  ياهشیلک  ياههزومآ  زا  داقتنا  هب  هک  یتسینیمف » تسپ   » ياههاگدید دـلوت  وس و  کی  زا  اهروشک  نیا  رد  هعـسوت 
زا ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  اب  هزورما  تسا . برغ  ناهج  رد  نآ  ياهصخاش  نانز و  هعـسوت  يوگلا  يدمآراکان  رب  يدهاش  رگید ، يوس 

بقع اهیماکان و  یمطاف و  يوگلا  زا  يداعبا  هب  هجوت  نوهرم  یناریا  نانز  ریگمشچ  ياهتیقفوم  هک  میراشفیم  ياپ  اعّدا  نیا  رب  بالقنا 
فظوم ار  دوخ  نانز » تاـقیقحت  تاـعلاطم و  رتفد  . » تسا هناـگیب  ياـهوگلا  هب  هجوت  اـی  وگلا و  نیمه  هب  یهجوتیب  زا  یـشان  مه  اـهدرگ 

، ور شیپ  ياهنارحب  هب  هجوت  نانز و  هصرع  رد  یمالسا  ماظن  ياهیماکان  اهتیقفوم و  زا  هناسانـش  بیـسآ  یـشرازگ  هیارا  اب  هک  دنادیم 
هب یعامتجا  تاحالـصا  داجیا  یمطاف و  يوگلا  هب  یبایتسد  هک  دـیامن  بلج  یتاکن  هب  ار  ناگتخیهرف  یمالـسا و  ماـظن  نارازگراـک  هجوت 

شیپ ياهقفا  میسرت  دوجوم ، تیعضو  قیقحت  فیصوت و  هک  میراشفیم  ياپ  هتکن  نیا  رب  شیپاشیپ  دیامنیم . لیهـست  ار  نانز  هعماج  عفن 
حرط لباق  زجوم  يراتـشون  بلاق  رد  دودـحم و  یتصرف  كدـنا ، یتعاضب  اب  هک  تسین  ياهلأـسم  یعاـمتجا  تاحالـصا  هماـنرب  نییبت  ور و 

مامتها هجیتن  رگید  يوس  زا  نانآ و  ینیب  نشور  شالت و  لصاح  وس  کی  زا  هتشذگ  نایلاس  رد  ام  نانز  ياهتیقفوم  اهدرواتسد  . 1 دشاب .
نیرتمهم يروابدوخ . . 1 1 ـ  زا : دـنترابع  اهدرواتـسد  نیا  زا  یخرب  تسا . هدوب  روشک  ییارجا  نالوؤسم  مامتها  ناربهر و  يرگ  نشور  و 

هب مگردرـس  هدروخرـس و  ای  هتخاب و  دوخ  نانز  لیدـبت  یناریا و  نز  تیـصخش  لّوحت  رد  دـیاب  ار  نانز  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  ریثأـت 
نانز يربهر  هیعاد  دوخ  هکلب  دـندرکیمن ، وج  تسج و  یبرغ  نز  یّلیخت  ياهناتـساد  رد  ار  دوخ  رهـش  نامرآ  اهنت  هن  هک  تسناد  یناـنز 
میهس دوخ  روشک  یخیرات  یعامتجا و  تالوحت  رد  ار  دوخ  هک  نآ  رب  نوزفا  بالقنا  رصع  رد  یناریا  نز  دندنارورپیم . رـس  رد  ار  ناهج 
هچرگ وا  دنکفارد . نانآ  تیاده  تاجن و  يارب  ون  یحرط  ات  تشاد  رگید  نانز  هب  زین  یهاگن  مین  تسنادیم ، هدـننک  نییعت  شقن  ياراد  و 
یغارچ شروشک  لخاد  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالوحت  اما  دیـشیدنین ، اهزرم  يوس  نآ  نانز  يارب  مجـسنم  ياهمانرب  نیودت  هب  رـصع  نیا  رد 

دـشیدنایم یموس  هار  هب  يروشک  ره  رد  هتخیهرف  ناملـسم  نز  هزورما  دیدرگ . یمالـسا  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک  رگید  نانز  يورارف 
نز نویدـم  موس  هار  نیا  تخانـش  رد  ار  دوخ  هتبلا  برغ و  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ  لوـصحم  هن  تسا و  رجحت  دوـمج و  زا  هدـمآرب  هن  هک 

ياهشزرا یلجت  هک  دیـسر  دوخ  یـشزرا  هاگیاج  هب  هاـگنآ  یمالـسا  بـالقنا  رـصع  رد  یناریا  نز  يدنمـشزرا . . 1 2 ـ  دـنادیم . یناریا 
راثیا و یلجت  سدـقم  عافد  بالقنا و  لوط  رد  روضح ، تماهـش و  یلجت  نادرم  شیپاشیپ  اهییامیپ و  هار  فوفـص  رد  دوب ؛ هدـش  یناـسنا 

دنزرف رـسمه و  تداهـش  زا  سپ  تمواقم ، یلجت  نمـشد  ررکم  تالمح  نامز  رد  دوخ ، یگدـنز  ياههیامرـس  نیرتگرزب  زا  تشذـگ و 
هک تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  تماقتسا . شالت و  یلجت  یگدنزاس  عافد و  هصرع  رد  فافع و  یلجت  یعامتجا  ياههنحـص  رد  ربص ، یلجت 
ون یلـسن  هدـنهد  شرورپ  رازراک و  ياهههبج  نانامرهق  رد  تعاجـش  يروالد و  هیحور  رگایحا  سدـقم  عافد  نارود  رد  هژیو  هب  اـم  ناـنز 

ياضف ندش  رتكاپ  یـسایس و  ماظن  رییغت  یعامتجا . روضح  . 1 3 ـ  دندرمشیم . تداعس  ار  سدقم  ياهنامرآ  هاررد  تداهـش  هک  دندوب 
هن دوب و  اوزنا  يانعم  هب  هن  هک  دهد  هیارا  دوخ  زا  ياهرهچ  شیوخ  یعامتجا  راتفر  ياقترا  اب  ناملسم  نز  ات  داد  تسد  هب  یتصرف  یعامتجا 

هچوک و رد  یکیزیف  روضح  يانعم  هب  هن  اترورـض  یعامتجا  تکراشم  هک  دوب  هتفایرد  یبوخ  هب  وا  تشاد . یتمزالم  ییامندوخ  جّربت و  اب 
ندـش مک  تسا . يرـشب  تداعـس  ریـسم  رد  یعاـمتجا  تـالوحت  رد  رتشیب  هچره  ریثأـت  ياـنعم  هب  هک  يداـصتقا ، لـغاشم  زارحا  ناـبایخ و 
روضح . 1 4 ـ  دوب . رثؤم  نانآ  شخب  نانیمطا  ياهتیلاعف  هب  مادـقا  روضح و  شیازفا  رد  زین  راک  ياهطیحم  یخرب  رد  طالتخا  ياـههنیمز 

رد ای  رتراگزاس و  هنانز  تایحور  اب  هک  ییاهتیلاعف  رد  نانز  روضح  هتـشذگ  ههد  ود  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  رامآ  هنانز . ياههصرع  رد 
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، لیـصحت ییامام ، يراتـسرپ ، نانز ، یکـشزپ  نوچ  ییاهتیلاعف  رد  هنزاوم  رییغت  تسا . هتفای  يرادانعم  دـشر  تسا ، نانز  هعماج  اب  طابترا 
ییاه هصرع  نینچ  رد  روضح  ناهاوخ  ّدـج  هب  یناریا  نز  هک  تسا  نآ  دـهاش  رگید  هنومن  اـههد  ناـنز و  يارب  هژیو  هب  سیردـت  قیقحت و 

. دیامن افیا  شیپ  زا  شیب  یـشقن  روضح  نیا  يدـنم  تهج  هعـسوت و  رد  دـناوتیم  گنهامه  نقتم و  ياهيراذگتـسایس  کش  یب  تسا و 
ياـقترا نارتـخد ، نارـسپ و  ناـیم  يداوس  یب  هلـصاف  ندـش  مک  زا 90 % شیب  اـت  نارتـخد  يداوساـب  نازیم  نـتفر  ـالاب  یملع . دــشر  5ـ1 .

ههد ود  رد  نانز  یملع  دشر  ياههصخاش  زا  یکی  اهنت  نز  نارگشهوژپ  عیرس  دایدزا  یملع و  تاعالطا  دشر  یلاع ، حوطس  ات  تالیصحت 
نیب یلخاد و  تـالوحت  هک  تسا  رگن  نشور  هدـیمهف و  ناـنز  زا  ياهقبط  روهظ  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هچ  نآ  تسا . هتـشذگ 
دنبای تسد  ياهلداعم  هب  ات  دنـشوکیم  دنـشیدنایم و  رابکتـسا  ماظن  لباقم  رد  مالـسا  ناهج  هنزاوم  رییغت  هب  دننکیم و  يریگیپ  ار  یللملا 
هژورپ هناگیب و  گنهرف  مجاـهت  هیحاـن  زا  هک  یتارطخ  هژیو  هب  ناـمزلارخآ  ياـههنتف  موجه  ربارب  رد  ار  ناـنز  هژیو  هب  یمالـسا  هعماـج  هک 
هجوت . 1 6 ـ  تسا . نانز  نیا  دادعت  دشر  هب  ور  گنهآ  دزاسیم  نوزفا  ار  يراودیما  هچ  نآ  دیامن . تظفاحم  دوشیم ، دراو  يزاس  یناهج 

رد ار  ریثأت  نیرتشیب  هک  تسا  مهم  هدیچیپ و  ریطخ ، تیلاعف  ود  يرـسمه  يردام و  هک  دـنتفایرد  ام  نانز  يرـسمه . يردام و  نأش  هب  رتشیب 
درم نز  نماد  زا   » هک ار  ماما  مالک  نیا  تقیقح  سدقم  عافد  بالقنا و  هبرجت  دنکیم . افیا  هعماج  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف ، هعـسوت 

رد دوخ  یتیبرت  شقن  هب  یبوخ  هب  نانآ  تشاذـگ . ناشرایتخا  رد  یگدـنزاس  نارود  يارب  ياهبرجت  دـیناشچ و  ناـنآ  هب  دوریم » جارعم  هب 
ریغ شزومآ  هب  هجوت  . 1 ـ  7 دنریطخ . رما  نیا  رد  ندش  رتدـنمناوت  يارب  دوخ  ياهیهاگآ  ياقترا  لابند  هب  هزورما  دـندش و  هاگآ  هداوناخ 

ریگارف ياهشزومآ  نیا  تسا . هتفای  هعـسوت  یمومع  ياـههناسر  قیرط  زا  هژیو  هب  ناـنز  یمـسر  ریغ  شزومآ  ریخا  ههد  رد  ناـنز . یمـسر 
درف هب  رـصحنم  شقن  هب  مه  یمومع  ياههناسر  ماظن و  نالوؤسم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  تسا ، لـیمکت  شیـالاپ و  دـنمزاین  هچرگ 

شرورپ هصرع  هب  دورو  هنیمز  ار  اههناسر  مهم  تلاسر  مه  و  دنفقاو ، هعماج  رد  یقالخا  تالـضعم  شهاک  یگداوناخ و  یگدنز  رد  نانز 
ياهرابغ سپ  رد  نانز  هعماج  یلصا  لئاسم  نیمزرـس  نیا  هتـشذگ  رد  رگا  نانز . لئاسم  هب  هجوت  . 1 ـ  8 دننادیم . دـمآراک  ناردام  نانز و 

روهظ دـشیم ، ریـسفت  هنوراو  ای  دـنامیم و  ناهنپ  یگدز  دّدـجت  زا  ییاه  باعل  اهقرورز و  تشپ  رد  ای  هتفرگ و  هدـیدان  رجحت  تلاهج و 
نانآ یعقاو  لئاسم  صیخـشت  تردق  مه  دندیدیم و  فظوم  نانز  تالکـشم  ّلح  هب  ار  دوخ  مه  هک  یناربهر  تیاده  نانز و  دیدج  لسن 

لئاسم لح  هب  ون  ياهچیرد  ات  داد  تسد  هب  یتصرف  دنتـشاد ، ار  هعماج  یعقاو  تالکـشم  لـح  هغدـغد  هک  ینـالوؤسم  دوجو  دنتـشاد و  ار 
نتـسکش هک  میرواـب  نیا  رب  اـما  میاهدوـب ، نازیخ  ناـتفا و  مهم  نیا  يریگیپ  رد  هک  مینکیم  فارتـعا  هـچرگ  هزورما  دوـش . هدوـشگ  ناـنز 

لزنت ییوگ  خـساپ  دـنمزاین  یتاهبـش  هب  ار  اهنآ  لئاسم  ای  تسنادیم و  مالـسا  فراعم  اب  یگناگیب  هلزنم  هب  ار  نانز  زا  عافد  هک  ییاهدـس 
نیا دننادیم . نانز  لئاسم  يریگیپ  لیلحت و  هب  فظوم  ار  دوخ  ینید  یگنهرف و  ياهداهن  زا  يرایسب  هزورما  تسا و  هدش  هتسکش  دادیم ،

زا رود  هب  هک  دنراد  ار  راظتنا  نیا  قح  هب  ام  هتخیهرف  نانز  هزورما  دـنکیم . نادـنچ  ود  ار  یتلود  ریغ  یتموکح و  ياهداهن  تیلوؤسم  مهم 
عناوم و . 2 ددرگ . عفترم  هعماج  فلتخم  راشقا  تمه  اـب  هدـش و  يراذـگ  تیولوا  لـیلحت و  ناـنز  تالکـشم  یبیرف  ماوع  یگدزراـعش و 

مشچ اب  هک  دربیم  جنر  یتالضعم  تالکشم و  زا  یمالسا ، ماظن  نیـسحت  روخ  رد  ياهشالت  دوجو  اب  ام ، نانز  هعماج  هزورما  تالکـشم 
ناوتیم لیذ  حرـش  هب  ار  دوجوم  ياـهیماکان  عناوم و  زا  یخرب  دوب . دـهاوخن  سرتسد  زا  رود  راـب  فسأـت  ياهدـنیآ  اـهنآ ، زا  نتـسبورف 
يروشک رد  دراد ، نارتخد  نایم  رد  هژیو  هب  جاودزا  نس  عیرس  نتفر  الاب  زا  ناشن  دوجوم  ياهرامآ  جاودزا . نس  نتفر  الاب  . 2 1 ـ  درمشرب :

، دنتـسه اراد  ار  روشک  یتیعمج  دصرد  نیرتشیب  نآ  ناناوج  ناناوجون و  ددرگیم و  بوسحم  ناهج  ياهروشک  نیرتناوج  هرمز  رد  هک 
ار یـسنج  تالیامت  ياضرا  هار  هناـگی  یمالـسا  گـنهرف  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب  جاودزا ، نس  غولب و  نس  ناـیم  هلـصاف  داـیدزا 

الاب نالوؤسم  ناسانـشراک و  زا  يدادعت  هک  ددرگیم  نوزفا  هاگ  نآ  ینارگن  نیا  تساز . بیـسآ  هدـننک و  نارگن  رایـسب  هتـسناد ، جاودزا 
يارب ياهلداعم  لابند  هب  نانآ  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دـننک . یباـیزرا  ناـناوج  يرکف  دـشر  هناـشن  تبثم و  ياهدـیدپ  ار  جاودزا  نس  نتفر 
طباور داـیتعا ، مهم  لـماوع  زا  درجت  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  دـندنبیم . جاودزا  ریخأـت  ياهدـمایپ  رب  مشچ  دنتـسین و  نارحب  نیا  زا  جورخ 
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رامآ شیازفا  2ـ2 . تسا . یعامتجا  یـسایس و  لداعتم  ریغ  ياهراتفر  یتح  یناور و  تالکـشم  یقالخا ، ياهيراکهزب  یـسنج ، عورـشمان 
رد ار  ناریا  نالوؤسم ، یخرب  هک  اج  نآ  ات  دـسریم  شوگ  هب  اههداوناخ  رد  قالط  نازیم  شیازفا  زا  ياهدـنهد  ناکت  رامآ  هزورما  قـالط .

، درادن دوجو  یعامتجا  ياههدیدپ  شجنـس  يارب  یقیقد  یملع  متـسیس  هک  يروشک  رد  هچرگ  دناهتـسناد . ایند  قالطرپ  روشک  دنچ  هرمز 
، هلأسم نیا  هب  رگا  تفرگ . هدـیدان  ناوتیمن  ار  قالط  نوزفا  زور  شیازفا  لاح  ره  هب  اما  درک ، دامتعا  ًالماک  ییاـهرامآ  نینچ  هب  ناوتیمن 
داجیا و دروم  رد  روشک  یگنهرف  ياههاگتـسد  هلمج  زا  فلتخم  ياههاگتـسد  هک  تفرگ  میهاوخ  هجیتن  مییازفیب  ار  جاودزا  نازیم  شهاک 

نیا دایدزا  للع  زا  ار  یلام  لالقتسا  دوخ و  قوقح  اب  نانز  ندش  انشآ  ناسانـشراک  یخرب  دناهتـشادن . ینادنچ  تیقفوم  هداوناخ  ماکحتـسا 
یتالضعم دوجو  رگ  ناشن  روشک و  یـسانشراک  ماظن  رد  دیدش  فعـض  يایوگ  هتکن  نیا  دناهدرک . یبایزرا  تبثم  ار  نآ  هتـسناد و  هدیدپ 

دوـجو زا  ناـشن  زین  دـهد  شیازفا  ار  هداوناـخ  رد  مصاـخت  ياـههنیمز  ناوناـب  لاغتـشا  تالیـصحت و  حطـس  شیازفا  هک  نـیا  تـسا . رگید 
دادـعت طبریذ  نالوؤسم  یخرب  طسوت  هدـش  هیارا  رامآ  قبط  رب  اـهنت . ناـنز  3ـ2 . دراد . روشک  رد  لاغتـشا  یـشزومآ و  ماظن  رد  یناـماسبان 

اب درجم  نارسپ  زا  کی  ره  رگا  هک  تسانعم  نادب  نیا  تسا . نارـسپ  زا  شیب  رفن  نویلیم  لاس 7/1  ات 39  ینس 15  عطقم  رد  درجم  نارتخد 
3. دناهدنام درجم  ییاتسور  نارتخد  زا  ترجاهم 41 % لیلد  هب  هوالع  هب  دـننامیم . یقاب  درجم  رتخد  نویلیم   7/1 دنک ، جاودزا  رتخد  کی 

رـسمه گرم  ای  قالط  لیلد  هب  هک  دراد  دوجو  هداوناخ » تسرپرـس  نز   » رفن نویلیم  کی  زا  شیب  هک  دهدیم  ناشن  اهرامآ  رگید  يوس  زا 
یمومع طـسوتم  زا  شیب  يراداـنعم  زرط  هب  اـههداوناخ  نیا  رد  يداوسیب  رقف و  نازیم   4. دنراد هدهع  رب  ار  هداوناخ  یتسرپرـس  تیلوؤسم 

فرص هداوناخ ، تسرپرس  نانز  اهنت و  نانز  دوجو  درادن . ار  نانآ  زا  مزال  يداصتقا  تیامح  ناکما  ینونک  طیارـش  رد  مه  تلود  تسا و 
یفطاـع و هناوتـشپ  دوـجو  مدـع  ییاـهنت و  ساـسحا  زا  یـشان  یحور  ياـهنارحب  هـلمج  زا  يرگید  ياهدـمایپ  يداـصتقا ، لـئاسم  زا  رظن 

يراـکهزب هلمج  زا  فلتخم  ثداوح  لـباقم  رد  فلتخم  تالکـشم  لـیلد  هب  تسرپرـس  دوخ  ناـنز  دراد . هارمه  هب  ار  یـسنج  ياـهنارحب 
ییامنیس تالجم  يریوصت و  ياههناسر  هژیو  هب  اههناسر  ریخا  ههد  رد  نز . زا  يرازبا  هدافتسا  4ـ2 . دنهدیم . ناشن  رتریذپ  بیسآ  یسنج 

تکرح نیا  دناهدرک . افیا  يرثؤم  شقن  ناملـسم  نز  ياهشزرا  هب  هلمح  ناناوج و  یـسنج  کیرحت  ياههنیمز  دایدزا  لاذتبا ، هعـسوت  رد 
نایناب تسا . هتفرگ  تروص  روشک  ناوج  هعماج  هب  يریوصت  ياهشرازگ  اهنامر و  اهلایرس ، اهملیف و  بلاق  رد  یـشزرادض  یعاجترا و 

اب هلباقم  هار  نیرتهب  هک  دندوب  ینارودزم  ای  دندادیم و  حـیجرت  یگنهرف  ياههغدـغد  رب  ار  نان  هغدـغد  هک  دـندوب  یناسک  ای  تکرح  نیا 
تیریدـم روشک و  یگنهرف  ياههاگتـسد  رد  دوجوم  ياهتسایـس  رگید  يوس  زا  دنتـسنادیم . لاذـتبا  گـنهرف  جـیورت  ار  یمالـسا  ماـظن 

هب ار  یمالـسا  ماظن  مه  دنوش و  دـنمهرهب  لاملا  تیب  تاناکما  زا  مه  ات  داد  نایارگ  لاذـتبا  تسد  هب  ار  تصرف  نیرترب  اهداهن  نیا  فیعض 
تمرح کته  یناریا و  نز  ریقحت  هب  هک  یتکرح  اب  هلباقم  رد  هنانز  ياهداهن  توکـس  ناـیم  نیا  رد  دـنزاس . مهتم  ضاـبقنا  يریگتخس و 

نامز صوصخم  ام و  هعماج  هب  رـصحنم  هچرگ  ینابایخ  نانز  هدـیدپ  ینابایخ . ناـنز  . 2 ـ  5 تسا . هدننک  نارگن  رایـسب  دوشیم ، رجنم  يو 
ار يرگیپسور  هب  نانز  درکیور  للع  یخرب  تسا . هتخادـنا  هرطاخم  هب  تدـش  هب  ار  یعامتجا  تینما  نآ  ندـش  هدرتسگ  اـما  تسین  رـضاح 

جاور هدوب ، رثؤم  موش  هدیدپ  نیا  دایدزا  رد  هدش  دای  لماوع  زا  شیب  هچ  نآ  دسریم  رظن  هب  دناهتسناد . یگداوناخ  ياهعازن  دایتعا و  رقف ،
. تسا عورـشمان  هطبار  يرارقرب  ناکما  تلوهـس  رانک  رد  جاودزا  ندش  رتتخـس  یمالـسا ، گنهرف  زا  يرود  برغ و  گنهرف  ياههفلؤم 
. دـناهدیدپ نیا  لرتـنک  يارب  یهار  لاـبند  هب  روشک  یـسانشراک  ياههاگتـسد  هزورما  هک  تسا  يردـق  هب  هدـیدپ  نیا  زا  یـشان  تالکـشم 

زکارم روآدای  هک  تسا  هداد  قوس  ییاه  حرط  میظنت  هب  ار  اههاگتسد  یخرب  یللملا  نیب  عماجم  ربارب  رد  لاعفنا  يرگن و  یحطس  هنافـسأتم 
یب دراد . هجوت  نایپسور  لکشم  ندرک  مک  هب  دنک  لح  هعماج  رد  ار  يرگ  یپسور  لکشم  هک  نآ  زا  شیب  تسا و  هتشذگ  میژر  رد  داسف 

زا هک  تسا  یمدرم  تکراشم  یماظتنا و  یعامتجا و  یگنهرف ، فلتخم  ياهداهن  روشک ، نـالوؤسم  مزع  ورگ  رد  لـضعم  نیا  لـح  کـش 
زا فوخ  ياههنیمز  هدـنرادزاب ، هوق  زا  هدافتـسا  رگید  يوس  زا  و  ددرگ ، لیدـبت  هدیدنـسپ  ریگارف و  راجنه  کی  هب  هداس  جاودزا  وس  کی 

نارگن شیازفا  زدـیا  هژیو  هب  یـسنج  ياهيرامیب  ریخا  لاس  دـنچ  رد  یـسنج . ياهيرامیب  شیازفا  . 2 6 ـ  دزاس . نوزفا  ار  داسف  باـکترا 
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. تسا هداد  قوس  اهيرامیب  هنوگ  نیا  لرتنک  يارب  ییاهحرط  نیودـت  هب  ار  روشک  فلتخم  ياههاگتـسد  هلأسم  نیا  تسا . هتفاـی  ياهدـننک 
نیا لح  يارب  یبوخ  هنیزگ  ار  ناناوج  ناناوجون و  هب  یـسنج  تشادـهب  ياهشزومآ  ناسانـشراک ، زا  یهورگ  اب  هارمه  تاـعوبطم  یخرب 

هار ار  ناناوجون  هب  نینج  طقس  یسنج و  تشادهب  شزومآ  فسینوی »)  ) دحتم للم  ناکدوک  قودنـص   » زین نآ  زا  شیپ  دناهتـسناد . لضعم 
داعبا هب  یهجوت  مک  زا  یـشان  هلأسم  هب  یـشرگن  نینچ  دـسریم  رظن  هب  دوب . هتـسناد  یـسنج  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  بسانم  یلح 

یقـالخا شرورپ  دروـم  رد  دوـخ  ریطخ  تیلوؤـسم  هب  روـشک  یگنهرف  یـشزومآ و  ياههاگتـسد  هک  یطیارـش  رد  تسا . هلأـسم  فـلتخم 
هغدغد ندرک  مک  يانعم  هب  نانآ  هب  یسنج  ياهشزومآ  هیارا  دننکیمن ، لمع  نانآ ، رد  يراکزیهرپ  فافع و  هیحور  تیوقت  ناناوجون و 

ات غولب  عطقم  زا  ناناوجون  ياهشزومآ  هک  تسا  هتسیاش  تسا . یسنج  ياهيراکهزب  رامآ  دایدزا  فلاخم و  سنج  اب  سامت  يرارقرب  رد 
.2 7 ـ  ددرگ . لقتنم  جاودزا  عطقم  هب  یـسنج  تشادـهب  ياهشزومآ  دـشاب و  هاـنگ  زا  يرود  تفع و  تیروحم  رب  ینوناـق  جاودزا  ناـمز 
دـندنمهلگ و اهكراپ  یمومع و  رباـعم  رد  یناـبایخ  ياـهتمحازم  شیازفا  زا  ناـنز  نارتخد و  هزورما  نارتخد . یعاـمتجا  تینما  شهاـک 

ییوگ خـساپ  ياج  هب  زین  طبر  يذ  نیلوؤسم  زا  یخرب  دـنزاسیم . مهتم  هدـیدپ  نیا  اـب  دروخرب  رد  يراـگنا  لهـس  هب  ار  هطوبرم  نیلوؤسم 
زا زجع  راهظا  دراد . تهابـش  نامهتم  عفادـم  لیکو  نانخـس  هب  رتشیب  هک  دـنزادرپیم  یتاهیجوت  هب  یمدرم  تاراـظتنا  ندروآرب  بساـنم و 
رد نالوؤسم  ناریدـم و  ياـهرظن  فـالتخا  تساـهنآ . يارب  تیلاـعف  دـیداور  رودـص  ياـنعم  هب  دوخ  سیماون ، ناـمحازم  اـب  هلباـقم  هوحن 

رثؤم هدیدپ  نیا  عویش  رد  دوخ  دشاب ، رادروخرب  یفاک  یگدنرادزاب  تردق  زا  هک  ییاههویـش  ذاختا  مدع  هدیدپ و  نیا  اب  هلباقم  یگنوگچ 
ياهنوناک عوقو  ینیب  شیپ  نونکا  مه  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ریخا  نایلاس  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالوحت  ریس  ورشیپ  ياهنارحب  . 3 تسا .

دهاوخ لیمحت  هعماج  رب  ار  ریطخ  یتالـضعم  اهنارحب  نیا  نتفرگ  هدـیدان  يراگنا و  لهـس  هنوگره  دزاسیم . نکمم  ار  هدـنیآ  رد  نارحب 
نارتخد یملع  حطـس  شیازفا  زا  ناشن  هکنآ  دوجو  اـب  یهاگـشناد  ياههتـشر  رد  نارتخد  هدرتسگ  روضح  لاغتـشا : نارحب  . 3  - 1 دومن .

دـنوشیم و هناور  راک  رازاـب  هب  لیـصحتلاغراف  نارتخد  هوبنا  هدـنیآ  ناـیلاس  رد  تسا . هتخیگنارب  ار  ییاـه  ینارگن  رگید  ياهیواز  زا  دراد 
دیدش نارحب  هب  هجوت  اب  دنهدیم . رارق  بذج  تیولوا  رد  ار  نانآ  دنابغار ، رتریذپ  فاطعنا  رتنازرا و  ياهورین  بذج  هب  هکینایامرفراک 

نایب هب  تسا . نادرم  يراکیب  نازیم  نتفر  الاب  يانعم  هب  راک  رازاب  هب  نارتخد  دورو  تسام ، هعماج  ریگنماد  هدـنیآ  لاح و  رد  هک  يراکیب 
مزال ياههنیمز  هک  یلاح  رد  دـنادیم  نآ  داصتقا  نیمأـت  هداوناـخ و  یتسرپرـس  هب  فظوم  ار  درم  دوجوم ، ینوناـق  یگنهرف و  ماـظن  رگید 

لغاش نارتخد  دـباییم و  شهاک  هتـشذگ  زا  شیب  جاودزا  هب  نارـسپ  لیامت  هکنآ  هجیتن  تسا . هتـشاذگن  وا  رایتخا  رد  ار  نآ  ققحت  يارب 
همدقم رگا  یهاگشناد  فلتخم  ياههتشر  رد  نارتخد  روضح  رگید  یهاگن  زا  دوب . دنهاوخ  راکیب  نارـسمه  اب  جاودزا  هب  رـضاح  رتمک  زین 
تـسا هدز  مقر  ار  هدیچیپ  ياهلداعم  لئاسم  نیا  همه  دزاسیم . هجاوم  یحور  نارحب  اب  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دشابن  راک  رازاب  هب  نانآ  بذج 
هداوناخ تسرپرس  نانز  زا  يرایسب  هک  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . روسیم  لاغتـشا  ماظن  یـشزومآ و  ماظن  حالـصا  اب  زج  نآ  لح  هک 

، هداوناخ تسرپرـس  هب  یلغـش  ياهتصرف  يراذگاو  تیولوا  دنتـسه ، راک  رازاب  هب  بذج  دنمزاین  نادنزرف  دوخ و  یگدنز  نارذـگ  يارب 
تامّرحم و باکترا  ياههنیمز  ندـش  ناـسآ  یـسنج : نارحب  . 3  - 2 تساـم . هعماـج  هدـنیآ  لاـح و  ياهترورـض  زا  نز ، هچ  درم و  هچ 
زا تیاضر  هناتـسآ  نتفر  الاب  نینچمه  رقف و  يراکیب و  رامآ  دـشر  اب  هارمه  اـهنت ، نارتخد  راـمآ  شیازفا  هداوناـخ ، لیکـشت  ندـش  تخس 
رد دیامنیم . میسرت  ار  بولطمان  یتیعضو  دهدیم ، شهاک  ار  هداوناخ  بوچ  راچ  رد  ملاس  یسنج  طباور  لیکـشت  ياههنیمز  هک  یگدنز 

هدمع زکارم  هب  هک  دیناشک  ییاههار  هب  ار  نانآ  یبرغ  هعـسوت  ياهوگلا  شریذپ  دنتـشاد ، ام  هعماج  هباشم  یطیارـش  هک  اهروشک  زا  یخرب 
يارب یبسانم  رازبا  ار  نآ  هک  دـندمآ  رانک  هدـیدپ  نیا  اب  اهنت  هن  مه  اهروشک  نیا  نالؤسم  دـندیدرگ و  لیدـبت  ناهج  رد  سکـس  تراجت 

یمومع تراظن  ندش  مک  توهش ، کیرحت  ياههنیمز  هعسوت  هزورما  دنتفای . ییازدمآرد  يارب  یبسانم  هار  يدرگناهج و  تعنـص  هعـسوت 
یگرزب یخیراـت  ياـطخ  هب  اـت  دوریم  نآ  میب  هک  تسا  هداد  قوس  ییوـس  هب  ار  هعماـج  زیر ، هماـنرب  ياههاگتـسد  یخرب  يراگنالهـس  و 

ندش هنیداهن  اب  اهنت  هن  هعماج  تروص  نیا  رد  درادن . موش  هدیدپ  نیا  اب  ندـمآ  رانک  زج  یهار  هک  دـنک  ساسحا  يوحن  هب  دوش و  راتفرگ 
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جراخ دازآ ، ياهیتسیزمه  اب  یناوجون و  یکدوک و  نینس  رد  یتح  عورشمان  تاطابترا  جاور  اب  هک  نآ ، ياهفرح  لکـش  رد  يرگیپسور 
یخرب يراـگنا  لهـس  لاذـتبا و  گـنهرف  جاور  اـب  ریخا  ناـیلاس  رد  باـجح : هلأـسم  . 3 3 ـ  دـش . دـهاوخ  ورهـبور  جاودزا ، بوچراـچ  زا 

جربت و هب  هناگیب  گنهرف  لباقم  رد  ریقحت  اب  ار  ام  نانز  هک  میاهدش  هجاوم  ییارگ  سپاو  تکرح  اب  یگنهرف  ياهداهن  هژیو  هب  اههاگتـسد 
ار نآ  ای  هتخادرپ و  باجح  زا  داقتنا  هب  ریخا  نایلاس  رد  هک  تسا  یتالاقم  جاور  دیازفایم  ینارگن  نیا  رب  هچنآ  دـهدیم . قوس  ییامندوخ 

فدـه اب  طلتخم  سلاجم  لفاحم و  لیکـشت  دـسریم  رظن  هب   4. تسا نوریب  یعامتجا  تراظن  هزوح  زا  هک  دناهتـسناد  یـصخش  ياهلأـسم 
هلحرم ات  یمومع  ياهتیـساسح  ندرک  مک  ياتـسار  رد  دشاب ، رترّـسیم  نآ  رد  باجح  فشک  ییامندوخ و  هب  رهاظت  هک  ییاهاضف  داجیا 

ندش مک  هناخ ، رد  ناردام  روضح  ندش  مک  هداوناخ ، رد  ردپ  یتیریدم  شقن  شهاک  اهلسن : نارحب  . 3 4 ـ  تسا . لماک  باجح  فشک 
تخسرس يابقر  داجیا  یعامتجا ، تراظن  ندش  مک  سرادم و  يایلوا  یقالخا  تراظن  ندش  مک  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  نیدلاو  یتراظن  شقن 

يراذـگریثأت شهاک  هداوناخ و  ياضعا  دـنویپ  ندـشمک  زاـس  هنیمز  يریوصت ، ياـههناسر  هب  یتیبرت  شقن  ندـش  هدرپس  هداوناـخ و  يارب 
« روحم ریدـم   » متـسیس ياج  هب  هداوناخ » رد  یـسارکومد   » راعـش ام  روشک  هلمج  زا  اهروشک  یخرب  رد  هزورما  تسا . نادـنزرف  رب  نیدـلاو 

لیام هک  هنوگنآ  نارگید و  زا  لقتـسم  دـنناوتیم  نادـنزرف  هژیو  هب  اضعا  زا  کی  ره  هک  تسااـنعم  نادـب  نیا  تسا . هدـش  حرطم  ینونک 
طیارـش نیرتساسح  رد  كدوک  هکنآ ، هجیتن  دنرادن . ار  نّیعم  ياهویـش  ذاختا  هب  نانآ  ندرک  راداو  قح  نیدلاو  دـننک و  یگدـنز  دنـشاب 

ار دوخ  نادنزرف  زا  تیامح  رد  هغدغد  نیرتشیب  هک  نیدلاو  تراظن  تیاده و  زا  تسا  دوخ  تیـصخش  يریگلکـش  دنمزاین  هک  یگدـنز 
تراظن ندش  مک  دننکیم . افیا  ار  ناکدوک  ملعم  نیدلاو و  شقن  هدشان ، بیذـهت  ياههناسر  و  دوشیم ، مورحم  يدایز  دودـح  ات  دـنراد 
طـسوت تیانج  مرج و  داـیدزا  دـهاش  هدـنیآ  رد  هک  ياهنوگ  هب  داد  دـهاوخ  شهاـک  تدـش  هب  ار  يراـکهزب  نینـس  نادـنزرف ، رب  نیدـلاو 

للع . 4 تسام . هعماج  هدنیآ  لاح و  ياهترورـض  نآ  ییایوپ  يدـمآراک و  تیوقت  هداوناخ و  يایحا  دوب . میهاوخ  ناناوجون  ناکدوک و 
ياهراپ ندرمش  رب  شسرپ و  نیا  هب  یلامجا  خساپ  تسا . هتسب  یلماوع  هچ  هب  ور  شیپ  ياهنارحب  ینونک و  تالکـشم  یتسار  هب  لماوع  و 

.4 1 ـ  دنریز : رارق  هب  لماوع  للع و  نیا  زا  یخرب  دزاسیمن . یفتنم  ار  رتقیمع  ياهلیلحت  رتهناسانشراک و  تاعلاطم  هب  زاین  لماوع  نیا  زا 
نارگید راثآ  زا  ياهمجرت  مکح  رد  هک  ییاه  هتفگ  بتک و  تالاقم ، ترثک  ، روشک رد  يدـیلوت  ياهشهوژپ  دوبمک  یـسانشراک : فعض 

. تسا هجاوم  لاعفنا  يرگنیحطـس و  لکـشم  اب  روشک  رد  هدش  ماجنا  ياهیـسانشراک  هک  دهدیم  ناشن  يرارکت  ياهراک  یناوارف  دنا و 
همانرب یحارط  يزاس و  وگلا  یبای ، هشیر  لیلحت و  فیصوت و  ، يراذگ تیولوا  یبایهلأسم ، رد  نانز ، هزوح  رد  اهیسانشراک  فعض  هجیتن 

هنارگحالصا ياهيزیرهمانرب  رد  ای  لوغـشم و  مهم  ریغ  ود و  هجرد  لئاسم  هب  نتخادرپ  هب  ار  فلتخم  ياهداهن  تسا و  دوهـشم  یلم  لمع 
یتالکـشم زا  نارگید  هاگن  هچیرد  زا  ام  هعماج  نانز  لئاسم  لیلحت  هزورما  دزاسیم . رتهدـیچیپ  ار  نانز  لـئاسم  هک  دـنکفایم  يریـسم  رد 

زا یتیامح  ياهحرط  اههمانرب و  هزورما  نیداینب : ياـهشهوژپ  فعـض  . 4 2 ـ  تسا . هجاوم  نآ  اـب  روشک  يزیرهماـنرب  هاگتـسد  هک  تسا 
نیداینب و ياهشهوژپ  فعض  دنکیم . یعادت  ار  طاقتلا  زا  ياهنوگ  تسین و  راوتسا  ینید  فافـش  ینابم  رب  هدش  هیارا  ياهلیلحت  نانز و 

يوس زا  ینید و  مولع  ياههزوح  هجوتم  وس  کی  زا  نآ  ّتیلوؤسم  هک  هداوناخ  نز و  هزوح  رد  ینید  ياههزومآ  اههاگدـید و  نییبت  مدـع 
ياههمانرب هک  رگید  ییاهنوناک  هب  ار  دوخ  هاگن  نف  ناسانـشراک  هک  تسا  هدـش  ببـس  تسا ، روشک  يزیرهماـنرب  هاگتـسد  هجوتم  رگید 

نیا نیداینب  میهاـفم  هب  درکیور  رد  زین  برغ  ناـهج  گـنهرف  ربارب  رد  یگتفیـش  دـنزاس . فوطعم  دـنراد ، یـصخشم  ياـهحرط  نشور و 
دـشر یبایزرا  كالم  نآ  جیار  موهفم  اب  یبرغ  هعـسوت  ياههصخاش  هکنآ  هجیتن  تسین . ریثأت  یب  یعامتجا  ياههمانرب  میظنت  رد  گنهرف 

رد ار  هعماج  تداعـس  هک  درب  دـهاوخ  ییاهریـسم  هب  نالک  ياهيزیرهمانرب  رد  ار  ام  هجیتن  رد  هتفرگ و  رارق  ام  ناـنز  هعماـج  طاـطحنا  اـی 
لئاسم زا  ادج  نانز  لئاسم  هک  نآ  لوا  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  عضوم  ود  رد  نانز  لئاسم  هب  نالک  هاگن  نادـقف  . 4 3 ـ  تشاد . دهاوخنیپ 

و تسا ؛ هدروخ  هرگ  هعماج  راشقا  یمامت  لئاسم  اب  دیدج  رصع  رد  هژیو  هب  رـشق  نیا  تالکـشم  هک  نآ  لاح  دوشیم ، لیلحت  رگید  راشقا 
رد یگنهاـمهان  . 4 4 ـ  ددرگیم . یــسررب  لـیلحت و  رگید  تاـعوضوم  زا  ادـج  یــسررب  دروـم  ياـهروحم  تاـعوضوم و  هـک  نآ  مود 
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نادـقف اـما  دـنانانز ، تالکـشم  لـح  هب  ممـصم  هیئاـضق  هیرجم و  هننقم ، ياوـق  رد  فـلتخم  ياههاگتـسد  هزورما  فـلتخم : ياههاگتـسد 
لـصاح اهيزیرهمانرب  رد  مزال  یـشوپ  مه  ای  دهدیم و  قوس  ضقانتم  شیب  مک و  تامیمـصت  هب  ار  نانآ  اهداهن  نیا  نایم  مزال  یگنهامه 

ترورـض رب  دـناهداد و  رارق  دوخ  يدـج  داـقتنا  دروم  ار  يزاـس  یناـهج  ماـظن ، یلـصا  ناربـهر  هک  یلاـح  رد  لاـثم  ناوـنع  هب  دوـشیمن .
لاکـشا هّیلک  وحم  هدـهاعم   » هب ناریا  قاحلا  رب  روشک  يزیرهماـنرب  هاگتـسد  زا  ییاـه  شخب  رد  دـنراشفیم ، ياـپ  نآ  ربارب  رد  یگداتـسیا 

یـسانشراک فعـض  دمآراکان : ياهتیریدـم  . 4 5 ـ  دوـشیم . يراـشفاپ  يزاـس  یناـهج  اـب  یگنهاـمه  ياتـسار  رد  ناـنز » هیلع  ضیعبت 
فلتخم ياهداهن  نایم  مزال  طابترا  مدـعو  زیرهماـنرب  ياـهداهن  راـنک  رد  یملع  نارواـشم  یـسانشراک و  ياـههورگ  نادـقف  اهتیریدـم ،

اههمانرب و يارجا  تمـس  هب  ار  اهداهن  یخرب  ناـنز ، لـئاسم  يریگیپ  لـیلحت و  رد  ناریدـم  یخرب  یـصخش  فعـض  اـب  هارمه  یـسانشراک 
. تسا هدرک  کمک  اهناوت  ندش  هدوسرف  هب  زین  يزیرهمانرب  ياضف  ندش  یسایس  تسا . هدرک  لیامتم  رثا  مک  ادص و  رـس و  رپ  ياههژورپ 
یـسانشراک و ياـههورگ  ناـیم  يروآدرگ و  قـیقد  روـط  هب  ار  راـمآ  تاـعالطا و  هک  يزکرم  نادـقف  راـمآ : تاـعالطا و  فعـض  . 4 6 ـ 

رگناشن ناسمهان ، فلتخم و  ياهرامآ  ترثک  تسا . هدرک  هجاوم  یتالکشم  اب  ار  حیحـص  يزیرهمانرب  دیامن  عیزوت  فلتخم  ياههاگتـسد 
ياههورگ هک  دزیگنایم  رب  ار  ههبـش  نیا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  زین  اهرامآ  یخرب  تسا . اهرامآ  میظنت  رد  مزال  یملع  هناوتـشپ  دوجو  مدـع 

ذوفن ریخا  ناـیلاس  رد  یللملا : نیب  ياـهنامزاس  ذوفن  . 4 7 ـ  دناهدرک . یجنـس  رامآ  هب  مادقا  سپـس  دناهدیـسر و  میمـصت  هب  ادتبا  فلتخم 
نآ ذوفن  نیا  هجیتن  تسا . هتشاد  يریگمـشچ  دشر  فلتخم  ياهداهن  رد  للم  نامزاس  هب  هتـسباو  ياهداهن  هژیو  هب  یللملا  نیب  ياهنامزاس 

ساسا رب  يزیرهمانرب  هب  لیم  عبطلاب  شیازفا و  یناهج  ياهوگلا  شریذپ  هب  لیم  يزیرهمانرب  يراذگ و  نوناق  شزومآ ، هزوح  رد  هک  تسا 
دشاب یعامتجا  تاحالصا  رب  يدمآرد  شیپ  رگا  اهنارحب  تالکـشم و  زا  ياهراپ  نایب  دیما  طاقن  . 5 تسا . هتفای  شهاک  یمالسا  يوگلا 

يدنمناوت زا  نآ  حیحـص  لکـش  رد  تاحالـصا  ماجنا  يارب  ام  ناوج  هعماج  هناتخبـشوخ  تسا  از  كرحت  هک  تسین  هدننک  سویأم  اهنت  هن 
لیلحت بوخ  دنـسانشیم ، بوخ  هک  ياهتخیهرف  نادرم  نانز و  دوجو  دـشابیم . نشور  ییاه  قفا  شخب  دـیون  هک  تسا  رادروخرب  ییاـه 

تالکـشم اهنارحب و  مطالت  رد  اهنت  هن  هک  يرواب  نید  نادرم  نانز و  تساهبنارگ . ياهیامرـس  دنراد  مادقا  يارب  یبوخ  هزیگنا  دننکیم و 
لسن نیا  دناهدرک . مزج  یمالسا  دنمـشزرا  ینابم  ساسا  رب  تدم  زارد  رمتـسم و  یتاحالـصا  يارب  ار  شیوخ  مزع  هکلب  دناهتخابن  ار  دوخ 

زورما و نز  ياهيدنمزاین  هب  هجوت  اب  یمطاف  يوگلا  هب  یبایتسد  لابند  هب  برغ  يدام  گنهرف  ندیبلط  شلاچ  هب  اب  ناگتخیهرف  زا  دـیدج 
نومزآ هب  مهم  رازراک  ود  نیا  رد  ار  دوخ  ياهتیلباق  دـناهدرک و  كرد  ار  گنج  بالقنا و  هک  نانز  زا  یلـسن  دوجو  هوالع  هب  دـنیادرف .

دنمـشزرا ياهیامرـس  دناهداد  ناشن  فلتخم  عطاقم  رد  ار  دوخ  یگدامآ  هتخورفارب و  دوخ  ممـصم  نادنزرف  اب  ار  خـیرات  هرهچ  هدراذـگ و 
يالاو تمه  هک  ینالوؤسم  دننکیم و  لابند  تیساسح  تقد و  هب  ار  نانز  لئاسم  دنراد و  يرگحالـصا  هغدغد  هک  یناربهر  دوجو  تسا .

ریگ ناوت  تخـس و  سب  يراک  یلاعتم  فادـها  هب  یبایتسد  هچرگ  تسام . لعفلاب  ياههیامرـس  یگمه  دـناهداهن  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ 
.6 دهاکیمن . تالکشم  رب  ربص  رمتسم و  شالت  شزرا  زا  نآ  زا  یـشخب  هب  لین  یتح  هک  تسا  دنمـشزرا  ردقنآ  یفادها  نینچ  اما  تسا ،
هک ینشور  ياهقفا  دنمشزرا و  ياههیامرس  اب  یمالـسا  هعماج  رد  ینید  ياهنامرآ  ققحت  یمطاف و  گنهرف  يوگلا  هب  یبایتسد  اههتـسیاب 

یـشزومآ و یـشهوژپ ، ياـههزوح  رد  نیداـینب  تاحالـصا  یخرب  يریگیپ  اـب  مهم  نیا  تسین . سرتسد  زا  رود  دراد  دوجو  اـم  هعماـج  رد 
هب یـسانشراک : ياههاگتـسد  اههزوح و  رد  نیداینب  تاـقیقحت  تیوقت  . 6 1 ـ  دوشیم : هراـشا  ناـنآ  هب  لاـمجا  هب  هک  تسا  رـسیم  ییارجا 

، يدرف نأش  هب  هجوت  اب  داصتقا  تسایـس و  گـنهرف ، هزوح  زا  فلتخم  ياـهروحم  رد  ار  نید  ياـههزومآ  ناوتیم  اـهشهوژپ  نیا  دانتـسا 
لئاسم ون و  تاعوضوم  حرط  اب  مه  یـسانشراک  ياههاگتـسد  دومن . میـسرت  گنهامه  دـنمماظن و  یهاگن  اب  نز ، یعاـمتجا  یگداوناـخ و 
لوصا دوخ  هبون  هب  زین  یـسانشراک  هاگتـسد  دـننآ . ياهخـساپ  فـشک  هب  فّـظوم  ینید  ياـههزوح  هک  دـننیرفآیم  ياهشـسرپ  دـیدج ،

ات نیاربانب  دناسریم و  ینید  هزوح  دییأت  هب  نیودت و  يزیرهمانرب  لیلحت و  رد  نانز و  ثحابم  تخانـش  رد  ار  دوخ  رظن  دروم  یـسانشراک 
رب هک  ییاهشهوژپ  يدـیلوت : ياهشهوژپ  هب  هجوت  . 6 2 ـ  ددرگیم . لصاح  نیداینب  ثحابم  رد  هزوح  ود  نایم  یگنهاـمه  ناـکما  دـح 
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هب رظان  يدوخ و  گنهرف  ياههراگنا  ساسا  رب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  دـشاب  ینتبم  يروآون  راکتبا و  داـهتجا ،
روشک یـسانشراک  دبلاک  رد  ار  نتـسناوت  حور  اهشهوژپ  عون  نیا  رب  هژیو  يراذگ  هیامرـس  هوالع  هب  دومن . نیودت  یموب  تالکـشم  لح 

دیاب نانز  ثحابم  هزوح  رد  ناراذگریثأت  یمامت  هناسانشراک : کیروئت و  ياهشزومآ  . 6 3 ـ  دشخبیم . هرابود  یتایح  نانآ  هب  دمدیم و 
يزیرهمانرب لیلحت و  رد  راوتـسا ، ینابم  نانآ  هب  مه  اهشزومآ  نیا  دنوش ، دـنمهرهب  زاین  دـح  رد  هناسانـشراک  کیروئت و  ياهشزومآ  زا 

نانز هزوح  رد  تیلاعف  اهشزومآ ، نیا  زا  يرادروخرب  نودـب  دزاسیم . دـنمناوت  ار  نانآ  دـیدج  ياههدـیدپ  ییاسانـش  رد  مه  دـهدیم و 
کی بیوصت  زا  سپ  یسانشراک  ياههاگتـسد  بلغا  هزورما  یـسانشراک : هخرچ  لیمکت  . 6 4 ـ  تشاد . دـهاوخ  رب  رد  سوکعم  ياهجیتن 

اهحرط نیا  هب  تبسن  هناسانشراک  تاداقتنا  دوجو  اب  دنوشیم و  علطم  نآ  زا  اههمان  نییآ  اههمان و  شخب  ندش  ییارجا  ای  هحیال و  ای  حرط 
ياهحرط ینید ، یسانشراک  هژیو  هب  یـسانشراک  هعماج  اب  لماعت  رد  فلتخم  ياهداهن  هک  تسا  راوازـس  دنباییمن . يریگیپ  يارب  ياهنیمز 

هطبار کی  داجیا  دننک . لیلحت  ار  عوضوم  هلأسم ، فلتخم  داعبا  هب  هجوت  اب  دنناوتب  ات  دنراذگب  ثحب  هب  اهداهن  نیا  رد  ادـتبا  ار  يداهنـشیپ 
يروابدوخ طاشن و  روش و  داجیا  يزیرهمانرب و  نتم  رد  نانآ  روضح  يانعم  هب  روشک  یسانشراک  ياههاگتسد  اب  هدش  فیرعت  ینامزاس و 

زا رتالاب  يزیچ  هب  میروآیم  ناـیم  هب  هزوح  ود  نیا  دـنویپ  زا  نخـس  یتقو  یـسانشراک : هزوح  نید و  هزوح  دـنویپ  . 6 5 ـ  تسا . ناـنآ  رد 
یگنهامهان تسا و  جیار  یسانشراک  نید و  یگنهامهان  رد  ام  یلصا  لکـشم  میراد . رظن  ینید  ياملع  ناسانـشراک و  یهارمه  یلدمه و 

رب لوصـالا  یلع  دوجوم  یناـسنا  مولع  هک  تسا  نآ  بلطم  تسا . هدـش  یـشان  مهم  هتکن  نیمه  زا  زین  روشک  یـسانشراک  یملع و  هعماـج 
هلمج زا  هعماج ، لک  رد  یـساسا  حالـصا  ره  دننک . گنهامه  نید  فادها  اب  ار  دوخ  دنناوتیمن  هک  دـناهتفای  ناینب  یـصاخ  یفـسلف  ینابم 

ياههراگنا شیپ  هب  هجوت  اب  مولع  نیا  رد  یـساسا  تـالوحت  داـجیا  یناـسنا و  مولع  رد  بیـسآ  ياـهروحم  تخانـش  نودـب  ناـنز ، هعماـج 
مولع ددجم  نیودت  ینید و  یسانشراک  لوصا  هب  یبایتسد  هار  اهنت  یسانشراک ، نید و  هزوح  نایم  دنویپ  نیاربانب  تسا . نکممان  یمالـسا ،

یبایزرا و ار  ناملـسم  نز  تیعقوم  ناوتیم  نآ  ساسا  رب  هک  دهدیم  تسد  هب  يدـیدج  ياههصخاش  یناسنا ، مولع  حالـصا  تسا . یناسنا 
لاح و رد  ام  هعماج  ترورـض  نیرتمهم  عماج : حرط  نیودـت  . 6 6 ـ  درک . دـنمتهج  رظن  دروم  فادـها  اب  بسانتم  ار  یعامتجا  تالوحت 

ماظن ینیوکت ، ماظن  رب  هیکت  اب  ینید و  تباث  لوصا  هب  دنتـسم  نشور ، ياههراگنا  شیپ  ساسا  رب  ناملـسم  نز  عماج  يوگلا  نیودت  هدـنیآ 
نز هرهچ  میـسرت  تقیقح  رد  عماج  يوگلا  تسا . یخیراـت  یعاـمتجا و  ياـهتیفرظ  هب  هجوت  اـب  مالـسا  رد  نز  یقوقح  ماـظن  یقـالخا و 

ياهنوگ هب  داصتقا  تسایس و  گنهرف ، هزوح  رد  نز  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، داعبا  هب  رظان  هک  تسا  ینونک  رصع  رد  مالسا  ینامرآ 
ییاسران و ناوتیم  بولطم  دوجوم و  تیعـضو  هسیاقم  اب  هک  تسا  یناـمرآ  هطقن  نیا  میـسرت  زا  سپ  اـهنت  تسا . دـنمتهج  گـنهامه و 

تمه تسا ، بولطم  تیعضو  هب  دوجوم  طیارش  زا  راذگ  همانرب  هک  یلم  لمع  همانرب  نیودت  هب  نآ  زا  سپ  دومن و  ییاسانش  ار  تالکـشم 
هدش ماجنا  ياهتیلاعف  یمامت  يدنمشزرا  هاگیاج و و  ساسا  نآ  رب  ناوتیم  هک  دهدیم  تسد  هب  عماج  ياهشقن  یساسا  مادقا  نیا  دومن .

هاگتـسد تواضق  هار  تادنتـسم ، اهضرف و  شیپ  هیارا  اب  عماج  همانرب  نیا  نیودـت  هب  مادـقا  هوالع  هب  دومن . صخـشم  ار  نانز  زا  عاـفد  هب 
ماظن حالصا  . 6 7 ـ  دومن . دهاوخ  هارمه  نارازگ  تسایـس  اب  ار  داهن  ود  نیا  یملع ، تاثحابم  زا  سپ  راومه و  ار  ینید  داهن  یـسانشراک و 
رجنم نانآ  نوزفازور  تفرـشیپ  رتشیب و  هچ  ره  يدـنمناوت  هب  سنج  ود  زا  کی  ره  ياهزاین  ساسا  رب  یـشزومآ  ماـظن  حالـصا  یـشزومآ :

هدش و ارجا  یبرغ  ياهروشک  یخرب  رد  یتیسنج » ياهشرگن  ساسا  رب  یسرد  بتک  حالصا   » ناونع اب  هک  ياهمانرب  هنافسأتم  دش . دهاوخ 
یبولطمان ياهدـمایپ  تساهدـش  راوتـسا  یتسینیمف  ياههیرظن  يدام و  ماظن  ینابم  ساسا  رب  هک  اـجنآ  زا  دوشیم  يریگیپ  زین  اـم  روشک  رد 

يردام و شقن  ینعی  ياهشیلک ، شرگن  فذـح  هنادرم و  هنانز و  ياـهزرم  فذـح  تمـس  هب  تاحالـصا  نیا  يریگتهج  تشاد . دـهاوخ 
سنج ود  ره  فیعـضت  هرخالاب  درم و  نز و  زا  هژیو  تاراظتنا  هب  یهجوتیب  سنج ، ود  ياهتوافت  نتفرگ  هدـیدان  هب  هک  تسا  يرـسمه ،
يدـنب هتـشر  مجح و  اوتحم ، لکـش ، رد  ام  رظن  دروم  تاحالـصا  تسا . صاـخ  ياـهینیرفآ  شقن  هژیو و  ياهيدـنمناوت  زا  هدافتـسا  رد 
توافت هب  ناوتیم  هژیو  ياهینیرفآ  شقن  تاراظتنا و  سنج و  ود  زا  کی  ره  ياهیگژیو  هب  هجوت  اـب  دـهدیم . ناـشن  ار  دوخ  یلیـصحت 
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ياوتحم مجح و  هیارا ، لکـش  دوش ، زارحا  يرنه  یمالک و  روما  رد  ناـنز ، رد  یـصاخ  دادعتـسا  رگا  لاـثم  ناونع  هب  تفاـی . تسد  ییاـه 
ياهمطل جاودزا  هک  دوشیم  میظنت  ياهنوگ  هب  نارتخد  یلیصحت  ماظن  هوالع  هب  دوشیم . میظنت  هژیو  دادعتسا  نیا  اب  بسانتم  یسرد  بتک 

طلتخم شزومآ  اهسالک و  لیکشت  هوحن  هب  یبرغ  ياهروشک  یخرب  هزورما  دزاسن . دراو  نانآ  ییوشانز  یگدنز  هب  ای  لیصحت و  همادا  هب 
یـشزومآ و ياضف  کیکفت  هک  دهدیم  ناشن  هناسانـشراک  تاعلاطم  هک  دناهدوزفا  هدومن و  ضارتعا  هدش  هیارا  للم  نامزاس  يوس  زا  هک 

یناتسریبد ياهتشر  تیوقت  هعسوت و  هچنانچ  تسا ؛ رثؤم  نانآ  يریگدای  تعرس  رد  سنج  ود  زا  کی  ره  یگژیو  اب  بسانم  بلاطم  هیارا 
تالوحت رد  ار  نانآ  يراذگریثأت  دماجنایم و  یگنهرف  یتیبرت و  ياههزوح  رد  نانآ  رتشیب  يدنمناوت  هب  زین  نانز  اب  بسانتم  یهاگشناد  و 

رد تاحالـصا  هب  هجوت  نودب  ینوناق  تاحالـصا  رب  رارـصا  يزاسگنهرف : يراذگ و  نوناق  یگنهامه  . 6 8 ـ  دزاسیم . نوزفا  یعاـمتجا 
مدرم نایم  هلصاف  داجیا  يرگ و  يرشق  یگدز ، لمع  یعامتجا ، ياهشنت  هب  هک  دروآیمن  رب  ار  تاراظتنا  اهنت  هن  تفرعم  قالخا و  هزوح 

. تساهدرکلمع حالصا  یمومع و  قالخا  ياقترا  دیاقع ، اهتینهذ و  حالصا  یمالـسا  تموکح  نأش  نیرتمهم  دماجنایم . راذگنوناق  و 
، ینوناق تاحالـصا  رب  مدـقم  گنهامه و  یتفرعم  ياهتخاس  ریز  تیوقت  هعماج و  رد  یقالخا  لیاضف  دـشر  يارب  يزیر  هماـنرب  نیارباـنب 
زا یعاـمتجا  ياهتیـساسح  تیوـقت  يارب  هژیو  يراذگهیامرـس  هطبار  نیا  رد  دراد . صاـخ  تـالداعم  عادـبا  هب  زاـین  هک  تـسا  یترورض 

ياهلسن یتح  دوخ و  ناعونمه  تشونرـس  هب  تبـسن  هعماج ، دوخ و  هدنیآ  هب  تبـسن  دـیاب  هعماج  داحآ  تسا . رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج 
ره تسا . رگیدـکی  تشونرـس  هب  تبـسن  یمومع  ینارگن  ياـنعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  دنـشاب . ریگیپ  نارگن و  هدـنیآ 

نودـب ینونک  طیارـش  رد  هک  مینک  نامگ  رگا  تسا  يرواـب  شوخ  اـما  تسا ، مدرم  یماـمت  بجاو  فیلکت  مهم ، هفیظو  نیا  ياـفیا  دـنچ 
ماـظن دـبای و  هنیداـهن  یناـمزاس و  لکـش  دـیاب  یمومع  تراـظن  رگید  یتراـبع  هب  تسا . روسیم  مهم  نیا  قـقحت  یتـموکح  یهد  ناـمزاس 
نودب يراکهزب  مرج و  اب  دروخرب  یعامتجا و  دسافم  حالصا  دشاب . شقن  نیا  يافیا  رد  مدرم  یلمع  نابیتشپ  یحور و  هناوتـشپ  یمالـسا ،

.6 9 ـ  دنکیم . بلط  ار  یتموکح  يزیر  همانرب  زین  هصرع  نیا  هب  مدرم  دورو  تسا و  جراخ  ماظن  هدهع  زا  یمدرم  هناوتـشپ  زا  يرادروخرب 
رادرک راتفگ و  هنافـسأتم  دننک . هدـهاشم  ار  داسف  مرج و  اب  دروخرب  رد  نالوؤسم  مزع  راثآ  دـیاب  مدرم  مرجم : مرج و  اب  رتيدـج  دروخرب 
دیدرت ياهظحل  نآ  اب  هلباقم  رد  میلـس  لقع  هک  تسا  ییاههدـیدپ  اب  دروخرب  رد  رظن  فالتخا  دـیدرت و  یعون  رگناـیامن  نـالوؤسم  یخرب 

دیاب فنص  هقبط و  ره  زا  نادنورهـش  تسا . هدوبن  ریثأتیب  یلخاد  لزلزتم  ياهدرکلمع  رد  زین  ناگناگیب  یتاغیلبت  ياهراشف  دومن . دهاوخن 
هژیو هب  دنشاب . ساره  رد  نانآ  مشخ  تیعطاق و  زا  زین  نامرجم  و  دننک ، هدهاشم  ار  يرایمه  تمحر و  تفأر ، راثآ  نالوؤسم ، درکلمع  رد 
نانآ عورـشم  ياهيدازآ  قوقح و  ناگدننک  بلـس  اب  هلماجم  تقو و  فالتا  نودـب  ییاضق  هاگتـسد  هک  نیا  زا  دـیاب  هداوناخ  رد  ام  نانز 
نورب هار  هک  تسا  یـساسا  هتکن  نیا  دیکأت  يانعم  هب  مامتان  زجوم و  دنچ  ره  تاکن  نیا  نایب  دـنیامن . شمارآ  ساسحا  دـنکیم ، دروخرب 
نالک يزیر  همانرب  رد  نآ  نتفای  ناـیرج  یمطاـف و  گـنهرف  هب  کّـسمت  اـب  زج  نشور  ياـهقفا  هب  یباـیتسد  ینونک و  تالـضعم  زا  تفر 

. دومن دهاوخ  نیمضت  ار  لاصو  نایوپهر  تداعس  ناسآ و  ار  راوشد  هار  نیا  یط  هدنزورف  هرهز  نآ  وترپ  زا  دادمتسا  تسین . روسیم  روشک 
زا لـقن  هب  . 3 ص1 . ، 81  / 5  / 30 ون ، تایح  یعاجـش ، ارهز  هبحاـصم  زا  لـقن  هب  . 2 ح58 . ص65 ، ج43 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ 

تاقیقحت تاعلاطم و  رتفد  اهدرکیور ، اهتیولوا و  نانز ؛ تالکشم  لئاسم و  یسررب  یـشیدنا  مه  شرازگ  نازورف ، هراتـس  هنمآ  شرازگ 
ناریا خیرات  هعلاطم  هب  دـننادیم  نارگید  تلاخد  هدودـحم  زا  جراخ  یـصخش و  ياهلأسم  ار  باجح  هک  یناسک  . 4 ص76 . ، 1380 نانز ،

. میناوخیم ارف  هاميد 1314  زا 17 سپ 

مالسا رد  نز  يدازآ  رولبت  اهیلع ،) هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

رد س )  ) ارهز همطاف  ترضح  هژیو  هاگیاج  دروم  رد  یتاکن  تسا  ثحب  دروم  رـصتخم  نیا  رد  هچنآ  نیدلا  سمـش  يدهم  دیـس  : هدنـسیون
نانز هب  تبـسن  مالـسا  شخب  تایح  یقرتم و  بتکم  هاگدید  هب  ناوت  یم  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  و  تسا ، نز »  » کی ناونع  هب  مالـسا 
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ادتبا دشاب . یم  زورما  ملع  هشیدـنا و  ناهج  رد  هیارا  لباق  لیـصا و  یقوقح  ياه  هیاپ  اب  هارمه  دـیدج و  یهاگدـید  ًاعطق  هک  تفای ، تسد 
مالسا هاگدید  نیب  اهرظن و  نآ  نیب  يا  هسیاقم  سپس  نز ، هب  تبـسن  فلتخم  ماوقا  للم و  ياه  هاگدید  هب  میـشاب  هتـشاد  يرظن  تسا  مزال 

هژیو مارتحا  زین  و  نآ ، لوقعم  عورشم و  ياه  يدازآ  هعماج و  رد  نز  هاگیاج  هک : دوش  نشور  ناگمه  رب  مهم  هتکن  نیا  ات  میـشاب ، هتـشاد 
نیا هکلب  دنناد  یم  نآ  رکتبم  ار  دوخ  اه  یضعب  هک  تسین  يدیدج  بلطم  دنشاب  هتـشاد  دیاب  هعماج  هناخ و  رد  نانز  هک  يا  هداعلا  قوف  و 

دیرگنب کـنیا  دراد . تلـالد  نآ  رب  زین  یفاـک  دـهاوش  تسا و  هدـش  هیارا  حرط و  شیپ  نرق  هدزناـپ  هک  تسا  مالـسا  یقرتم  هاگدـید  نیع 
دـش یم  شورف  دـیرخ و  تشاد و  تورث  الاک و  مکح  نز  اجنآ  رد  اقیرفآ : فلا -  نز ».  » هاـگیاج اـب  طاـبترا  رد  ار  لـلم  ماوقا و  هاگدـید 
لیاق اه  نآ  رب  یقح  دـنداد و  یم  رهوش  یگلاس  جـنپ  زا  ار  نارتخد  دـنه : ب -  ندز و ...  مخـش  يزرواشک ، نوچ  یتخـس  ياهراک  يارب 
نتفر هار  تردق  زا  نتـساک  يارب  تبت : نیچ و  د - دندنازوس . یم  وا  اب  مه  ار  شرـسمه  تفر ، یم  ایند  زا  يرهوش  نوچ  دنه : ج - دندوبن .
نوچ دنتـشاد و  یم  هگن  بلاق  نامه  اب  ار  وا  یگلاس  هدزناپ  نس  ات  دـنداهن و  یم  نینهآ  بلاق  رد  تدالو  ودـب  رد  ار  اـه  نآ  ياـهاپ  ناـنز 

هفـسلف ملع و  زکرم  ار  نانوی  هک  نآ  اب  نانوی : ه -ـ تشادن . دوجو  دایز  نتفر  هار  ناکما  دوب و  هدنام  کچوک  اهاپ  دنتـشاد  یم  رب  ار  بلاق 
مه زاب  موس  راب  يارب  رگا  و  دـندومن ، یم  همیرج  همکاـحم و  هاـگداد  رد  دـییاز  یم  رتخد  راـب  ود  هک  ینز  ره  اـما  دـنا  هتـسناد  تمکح  و 
نیا دـندرک و  یم  روگ  هب  هدـنز  ار  نارتخد  ناتـسبرع  زاجح و  رد  زاجح : و ـ دـش !  یم  مادـعا  هب  موکحم  دروآ ، یم  اـیند  هب  رتخد  دـنزرف 
رتخد شرـسمه  دـنداد  یم  يربخ  يدرم  هب  نوچ  هک  تسا  هداد  یهاوگ  رما  نیا  رد  مه  میرک  نآرق  دوب . یناـگمه  يداـع و  رایـسب  يرما 

هب ار  رتخد  نآ  تفرگ و  یم  هلصاف  مدرم  زا  تلاجخ  تدش  زا  تشگ ، یم  نیگمشخ  تدش  هب  دش و  یم  هایـس  تخاب و  یم  گنر  هدییاز 
دوجو زا  زین  يزورما  ندمتم  ناهج  رد  یتح  زورما : ناهج  ز - دوب . ندرک  روگ  هب  هدـنز  نآ ، تیفیک  نیرت  عیاش  هک  درک  یم  دوبان  يوحن 

يزیواتسد و  ناراد ، هیامرس  رتشیب  دمآرد  بسک  يارب  يا  هلیسو  و  نازابسوه ، ینار  توهش  ینارذگ و  شوخ  يارب  يرازبا  ناونع  هب  نز » »
تزع و يدازآ و  هن  تـسا  نز  يارب  تـلذ  تراـقح و  جوا  نـیا  و  دوـش ، یم  هدافتـسا  ناـبلط  تـصرف  یـسایس  يداـصتقا و  تاـغیلبت  يارب 

ریفـس رفن   ??? زا  . ? تسا - حرـش  نیدـب  مهم  لغاشم  رد  نانز  لاغتـشا  نازیم   ???? یناـهج  راـمآ  قبط  یـساسا :  لـغاشم  ح - تمارک !
اهنت دحتم ، للم  نامزاس  یـصصخت  نامزاس  سناژآ و   ?? زا  . ?- دنتـسه ریفـس  نز  شـش  طقف  دحتم  للم  نامزاس  رد  فلتخم  ياهروشک 
نانز تبسن  نیگنایم  . ? دوب - نز  يروهمج  سییر  ياراد  روشک  شش  طقف   ???? لاس  رد  . ? دوش - یم  هرادا  نانز  طسوت  سناژآ  راهچ 

 ?? نانز مراهچ  هس  . ? تسا - هتفای  شهاک   ???? لاس  رد  دـصرد   ?? هب   ???? لاس  رد  دـصرد   ?? زا ناهج  ياه  ناملراپ  رد  هدـنیامن 
لغاشم رد  نانز  . ? دنتـسه - نانز  ناهج ، ناداوس  یب  موس  ود  . ? دنتـسه - داوس  یب  ییایـسآ  ییاقیرفآ و  ياهروشک  رثکا  رد  الاب  هب  لاس 

دایرف هک  تسا  یلاح  رد  همه  اه  نیا  و  دـنریگ . یم  دزمتـسد  نادرم  زا  رتمک  دـصرد  ?? یلا  دـصرد   ?? طسوتم  روط  هب  نادرم  اب  ناسکی 
هدـنبیرف تاغیلبت  تسا و  هدرک  رک »  » ار کلف  شوگ  نادرم ، اب  نانآ  لباقتم  قوقح  هداد و  نانز  هب  هک  ییاه  يدازآ  دروم  رد  زورما  ناهج 
تـشهب زورما ، برغ  رد  هک  دنرادنپ  یم  هنالفاغ  يرایـسب  هک  يروط  هب  هتخادـنا ، هار  هب  ناهج  حطـس  رد  ار  بذاک  ییاغوغ  هنیمز  نیا  رد 

قوب رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ًالماک  دراد  تیعقاو  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفاـی  ققحت  نز  دـنمتزع  ناـمرآ  هدـمآ و  مهارف  ناـنز  دوعوم 
هاگیاج رب  تسا  هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگ  نآ  هک  تسا  مالـسا  بتکم  طقف  هک  میدقتعم  ام  دوش . یم  اقلا  هنابلط  عفانم  يرابکتـسا و  ياه 

نم مکانقلخ  انا  : » تسا هدز  دییات  رهم  رما  نیا  رب  انقلخ »  » هملک کی  نایب  اب  هتسناد و  ناسکی  ار  درم  نز و  تقلخ  هدومن و  دیکات  نز  عیفر 
يراد هدـهع  تیکلاـم و  تاـیح و  قـح  نز  هـب  دـناد ، یم  یقرت  يارب  راوـمه  يریـسم  یهلا و  حور  ياراد  درم  دـننام  ار  نز  یثـنا .» رکذ و 

هب راو  تسرهف  نشور و  یتروص  هب  میهاوخب  رگا  دـناد . یم  يرـشب  لسن  ياـقب  لـماع  درم و  کیرـش  ار  نز  دـهد ، یم  فلتخم  بصاـنم 
نیدب هک  دشاب  یم  مالـسا  سدقم  عراش  هجوت  دروم  یفلتخم  ياهروحم  هک  مییوگب  نینچ  دیاب  مینک  هراشا  نز  هب  تبـسن  مالـسا  هاگدـید 

ربـمغیپ و كاـپ  لـسن  هیرذ و  هـک  دوـب  رذـگهر  نـیمه  زا  دـنامهفب  ناـیناهج  هـب  ًـالمع  ار  نز  شزرا  تساوـخ  دـنوادخ  : ? تـسا - حرش 
هب رهطا  يارهز  لـسن  زا  مالـسا  ینید  ناربـهر  ناـیاوشیپ و  ناـماما و  هک  درک  ردـقم  نینچ  داد و  رارق  شرتـخد  دوجو  رد  ار  ناگدـیزگرب 
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یم ریبعت  سابل »  » هب نانآ  زا  هک  دناد  یم  يواسم  قوقح  ياراد  کیدزن و  رگیدـکی  هب  ار  درم  نز و  ردـقنآ  دـیجم  نآرق  . ? دـنیآ - دوجو 
یم ناسنا  هب  وربآ  تیـصخش و  هک  تسا  سابل  نیا  و  نهل » ساـبل  متنا  مکل و  ساـبل  نه  : » دـناد یم  رگیدـکی  ساـبل  ار  نز  درم و  دـنک و 

دـناد و یم  رگیدـکی  لمکم  ار  درم  نز و  مالـسا  تقیقح  رد  دـناشوپ . یم  ار  ناسنا  ياه  یتشز  و  تساـه ، يدـب  زا  ناـسنا  ظـفاح  دـهد ،
لاح نیع  رد  و  دـناد . یم  هناخ  جراخ  ریدـم  ار  يرگید  یلخاد و  ریدـم  ار  یکی  هداوناخ  هرادا  هار  رد  هارمه  رـسمه و  یگدـنز و  کیرش 

نیرتـمهم . ? تسا - هتـشاد  هگن  هدوشگ  درم  نز و  يور  شیپ  رد  یگدـنز  تمالـس  يارب  ار  روما  یماـمت  رد  يرکفمه  تروـشم و  باـب 
هتخاس دـنک و  یم  دـشر  نز  محر  رد  هچب  هک  نیا  تسا  نآ  دـقاف  درم  تسا و  وا  تاصتخم  زا  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  هک  یماقم 

نوچ و  یبر » رما  نم  حورلا  لـق   » هک یحور  ناـمه  تسا  حور  طـبهم  رداـم  محر  ینعی  دوش . یم  هدـیمد  حور  شندـب  هب  یتح  دوش و  یم 
نیا دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  و  دوش . یم  ققحم  رداـم  حور  رد  ناـسنا  ندـمآ  دوجو  هب  سپ  دـشاب  یم  وا  حور  هب  ناـسنا  تیناـسنا 

بلـص هب  هن  درک ، طوبرم  ردام  محر  لحم  هب  ار  تسا  نیقلاخلا »  نسحا   » وا هک  نیا  ار و  كدوک ) ندـب  رد  حور  خـفن  ینعی   ) مهم بلطم 
مه نآ  نز  ندروآ  رد  تـسا . مالـسا  بـتکم  رد  نز  يدنمــشزرا  ياـیوگ  هلهاـبم  هنحــص  رد  ص )  ) ربماـیپ طـسوت  نز  ندروآ  . ? ردـپ -

تـشونرس ریطخ و  ینید و  رما  نینچ  کـی  رد  تسا  ناملـسم  نز  درف  هب  رـصحنم  یلاـع و  هنومن  هک  س )  ) ارهز ترـضح  لـثم  یتیـصخش 
لباـق تلزنم  شزرا و  هنوگ  چـیه  نز  يارب  ناـنآ  هچ  دزاـس ، وحم  نز  زا  ار  تیلهاـج  روآرفنت  تشادرب  نآ  هک  دوب  روظنم  نیدـب  يزاـس ،
هنظم دراد و  هارمه  هب  راع  گـنن و  دوخ  هلیبق  يارب  هک  دنتـسناد  یم  یتخبدـب  تواقـش و  عبنم  ار  نز  سکع  رب  هکلب  دـندوبن  لـیاق  يرکذ 

لثم یـسدقم  یتح  زاس و  تشونرـس  ساـسح و  هلاـسم  رد  نز  هک  دـشاب  دـهاش  يزور  درک  یمن  روصت  يدـحا  ور  نیا  زا  تسا . تناـیخ 
(. ?- مکءاسن ان و  ءاسن  و   ) دشاب نآ  تابثا  يارب  توعد  رد  کیرـش  یعدم و  کیرـش  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هتـشاد  تکرـش  هلهابم 

، تسا نز  هیاس  رد  درم  تزع  ینعی  دور ». یم  جارعم  هب  درم  نز ، نماد  زا  : » دومرف هک  میا  هدرکن  شومارف  ار  لحار  ماما  ینارون  نخس  نیا 
هنومن کی  رکذ  دنک . تیادـه  هار  نیرتهب  هب  اه  یهارود  اه و  نارحب  رد  ار  درم  دـشاب و  رـسمه  هچ  دـنک و  تیبرت  دـشاب و  ردام  هچ  لاح 

: تفگ درک و  عانتما  نتفر  زا  ریهز  دـناوخارف و  يرای  يارب  ار  نیق  نب  ریهز  ع )  ) نیـسح ماما  دـصاق  یتقو  تسا : ماقم  نیا  بسانم  یخیرات 
ار ص )  ) ربمغیپ رسپ  خساپ  يا و  هتسشن  هنوگچ  تفگ : دروآ و  رد  هب  ریحت  زا  ار  وا  هک  دوب  وا  رسمه  نیا  موشن ، ور  هبور  نیسح  اب  مراد  انب 
اب دـش و  ییـالبرک  تفریذـپ و  ار  ترـضح  هب  یناـسر  يراـی  تفر و  وا  درک . نداد  تبثم  خـساپ  هب  راداو  ار  وا  هرخـالاب  و  یهد و ...  یمن 

هجوت و لباق  یحو  هاگدـید  زا  خـیرات  رد  نز  هژیو  هاگیاج  . ? دـیدرگ - لـیان  گرزب  تداعـس  ضیف و  هب  اروشاـع  زور  رد  دوخ  تداـهش 
دروـم رد  هک  دراد  دوـجو  یتایآدـسم  و  میرحت ، هنحتمم ، هلداـجم ، صـصق ، اـیبنا ، هط ، میرم ، نارمع ، لآ  ياـه  هروـس  رد  تسا . یـسررب 

، یحو هاگن  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  يدوز  هب  میرگنب ، یحو  هاگدید  زا  ار  خیرات  رد  نز  هاگیاج  نوچ  تسا . خیرات  رد  نز  هاگیاج 
هتـشاد روضح  خیرات  رد  گرزب  نانز  رگید ، يریبعت  هب  ییامن . دوخ  زا  رود  هب  اما  هدننک ، نییعت  يدج و  تسا  يروضح  خـیرات  رد  ار  نز 

اهروحم نیرتمهم  دنا . هدوب  مانمگ  نانز  يرامـش  خیرات ، نایرج  نیرتگرزب  نانابنج  هلـسلس  نآرق ، هاگن  رد  دنا . هدرکن  ییامندوخ  اما  دـنا 
نآ زا  هک  ناـهج  ناـشخرد  هدـنیآ  رد  . ? دراد -  رارق  میرک  نآرق  هجوـت  دروـم  هک  تسا  ینارمکح » تسایـس و  نز و   » و يرداـم » نز و  »

يارب تسا  گرزب  یتراشب  هک  مهم  رایـسب  تیاور  کی  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  یـصاخ  هاگیاج  تسا  مالـسا 
: دـنا هدومرف  ترـضح  نآ  روهظ  و  جـع )  ) نامز ماما  دروم  رد  ینالوط  ثیدـح  رد  (ع ) قداص ماما  مینک . یم  هراشا  ناملـسم  نانز  هعماـج 

بـالقنا تکرب  هب  هک  نـیا  مـهم  هـتکن  . ? دنـشاب - یم  نز  اـه  نآ  رفن  هاـجنپ  هـک  دـنرفن  هدزیـس  دصیـس و  وا  مـچرپ ) ناـبحاص  و   ) ناراـی
تسارهز و همطاف  ناشردام  تدالو  زورلاس  اب  نراقم  ناشتداعـس  اب  دالیم  ًاقافتا  هک  هر - )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  هک  یمالـسا  دنمهوکش 

كرات رب  هک  تسا  ههد  هس  بیرق  دیسر و  يزوریپ  هب  - دراد همرکم  يوناب  نآ  وا و  نیب  یحور  یمسج و  قیمع  طابترا  زا  یناشن  دوخ  نیا 
هنادـنمدرخ و يربهر  ددـص  رد  روشک  ناوناب  هعماج  دوش و  یم  کیدزن  دوخ  یمالـسا  لیـصا  هاگیاج  هب  یناریا  نز  دـشخرد ، یم  ناهج 

هدش هتسیرگن  هنوگ  نآ  نانز  هب  ام ، یمالسا  سدقم  ماظن  رد  تسا . ناهج  دنمشیدنا  هاگآ و  رکفنشور و  نانز  هب  تبـسن  نید  زا  هتـساخرب 
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هـصرع رد  هک  ینادـنزرف  حیحـص  تیبرت   ? هناـخ - هرادا  تیادـه و   ? نادرم - اـب  روما  زا  يرایـسب  رد  يربارب  : ? دـهاوخ - یم  مالـسا  هک 
ياوق رد  روشک  یـسایس  مهم  بصانم  يراد  هدهع   ? روشک - یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  روضح   ? دـندیرفآ - زاجعا  یگدـنزاس  گنج و 

تاراـکتبا و اـه و  يروآوـن  یملع و  ینف و  تفرـشیپ   ? یـشزومآ - یملع و  ياـه  طـیحم  رد  لاـعف  روـضح   ? هییاـضق - هیرجم و  هـننقم ،
 ?? یعامتجا ياه  يرایمه  رد  هنالاعف  تلاخد   ? هعماج - گنهرف  رب  يراذگریثات  و  یگنهرف ، يدیلک  بصانم  يراد  هدهع   ? تاعارتخا -

نز هاگیاج  هک  تسا  هعماج  تشونرس  رد  ناملسم  ناوناب  شقن  رگنایامن  همه  همه و  اه  نیا  یشزرو و ...  ياه  هنحص  رد  يدج  روضح  - 
س)  ) ارهز ترـضح  ام  هعماج  نانز  یتکرح  يوگلا  رگا  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتمهم  اما  دزاـس . یم  نشور  مالـسا  هاگدـید  زا  ار  ناملـسم 

ءوس زا  اـت  دـنامب  روتـسم  تفع  باـجح و  شـشوپ  رد  دـیاب  اـهبنارگ  يرهوگ  نوچ  نز  هک  دومن  هجوـت  یـساسا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  تسا ،
شقن تسا  وا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دـهدب و  همادا  شیاه  تیلاعف  هب  دـناوتب  رطاخ  تغارف  اب  دـشاب و  ناما  رد  درخبان  نازابـسوه  هدافتـسا 

انامه هعماج  رد  ناوناب  روضح  یساسا  طرـش  مالـسا  رد  هک  تسا  نیمه  نیریاس  هب  تبـسن  ناملـسم  نز  تیقفوم  زمر  ًالوصا  دشاب . نیرفآ 
یب نارکفنشور  زا  یخرب  روصت  فالخ  رب  باجح  هلاسم  هک  تسین  يدیدرت  و  تسا ، هدش  هتسناد  یـصخش  تناتم  ینید و  فافع  تیاعر 

هب تابـصعت  زا  رود  هب  رگا  ملاع  يالقع  رظن  رد  و  تسا ، هاوگ  نآ  رب  زین  تنـس  دراد و  ینآرق  يا  هشیر  تنـس -  باتک و  ياوتحم  زا  ربخ 
تانایب هب  میشاب  هتشاد  يا  هراشا  هلاقم  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  بسانم  اجب و  رایسب  و  تیدودحم . هن  تسا  تینوصم  باجح  دنرگنب ، هیضق 

دروم رد  رداچ  باـجح  رب  زین  خـیرات  رد  و  دنتـسناد . اـم  ندوب  یناریا  تنـس و  هشیر  یلم و  هناـشن  باـجح و  نیرتهب  ار  رداـچ  هک  يربهر 
. تسا هدش  حیرصت  ًاضعب  هراشا و  یمالسا  ناوناب  هعماج  رد  ینید  ياه  هوسا  ریاس  و  س )  ) ارهز ترضح 

ایح مرش و  یعامتجا  يدرف و  راثآ 

زا نید  لقع و  ایح ، مرـش و  هناـگ  هس  ياـه  هلوقم  ینید  ياـه  هزومآ  رد  یمیرک  نیـسح  : عبنم هرامش 18986  ناهیک –  همانزور  : هدنـسیون
دـشاب نید  اجک  ره  هرخالاب  نید و  ایح و  دشاب ، لقع  اجکره  نید و  لقع و  دشاب  ایح  اجکره  هک  انعم  نیدب  دـنریذپان . کیکفت  رگیدـکی 
نموم یلمع  يرظن و  هریـس  رد  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  یـشزرا  هلوقم  هس  نیا  رگید  ریبعت  هب  دوب . دنهاوخ  نآ  رانک  رد  زین  ایح  لقع و 
یلمع هریـس  رب  دیکات  اب  هعماج  رد  نآ  راثآ  ایح و  مرـش و  نییبت  ماقم  رد  هدنـسیون  رـضاح  هلاقم  رد  دنوش . یمن  ادج  رگیدـکی  زا  هاگچیه 

هک تسا  یناسفن  یتلاح  ایح ، ایح  مرـش و  تیهام  يرادـنید  همزال  ایح  مرـش و  مینارذـگ . یم  رظن  زا  ارنآ  مه  اب  کـنیا  هک  هدـمآرب  ناوسن 
رد ییور  خرـس  تروص  هب  ناسنا و  نورد  رد  یگتفرگ  ضابقنا و  لکـش  هب  ایح  مرـش و  دـنک . یم  ییامندوخ  راتفر  هرهچ و  رد  نآ  راـثآ 

فـصو تفـص و  دـشاب و  یم  دـنم  نامز  لاح و  تروص  هب  هک  ییاـج  نآ  زا  اـیح  مرـش و  هنوگ  نیا  ددرگ . یم  رادـیدپ  تروص  هرهچ و 
ناونع هب  دیآ ، رد  رادیاپ  تروص  هب  ایح  مرش و  هک  ینامز  هکلب  تسین . ریدقت  شیاتس و  دروم  تلیضف  ناونع  هب  دیآ  یمن  رامـش  هب  رادیاپ 

، دوش یم  دای  نآ  زا  تیلـضف  ناونع  هب  هک  ییایح  مرـش و  دریگ . یم  رارق  نادنمدرخ  شیاتـس  دروم  وکین  شنم  يوخ و  یناسنا و  یتلیـضف 
تفـص زا  هک  یـصخش  دریگ . یم  رارق  يراجنه  یـسانشراتفر  یناسنا و  يوکین  لمع  هزوح  رد  هک  دـنک  یم  اقلا  ار  يرگید  موهفم  انعم و 

یمن اهنآ  هب  هدولآ  ار  دوخ  دـنک و  یم  زیهرپ  اه  يراجنهان  اه و  یتشز  زا  هک  تسا  یناسنا  شیوخ  شنک  شنم و  رد  تسا  رادروخرب  ایح 
هزنم دنوادخ  اریز  دشاب ، یمن  دش  هتفگ  هک  انعم  نیدب  يراگدنوادخ  تاذ  هرابرد  موهفم  نیا  یناهفصا ص 270 ) بغار  تادرفم  . ) دزاس

دنوادخ هک  نیا  زا  دارم  نیاربانب  نیـشیپ ) نامه  . ) درادـن انعم  ادـخ  هرابرد  یگتفرگ  ضابقنا و  هک  نآ  هچ  تسا ، یفـصو  نینچ  زا  كاپ  و 
رگید نخس  هب  دهد . یمن  ماجنا  ار  نآ  دنک و  یم  كرت  ار  اه  یتشز  حیبق و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسایح  مرش و  تفص  ياراد 

هب تسا  یناسنا  سفن  شنکاو  تقیقح  رد  دراد و  یلاـعفنا  تلاـح  هب  هراـشا  هک  ییاـنعم  تسا : فلتخم  ياـنعم  ود  اـیح  مرـش و  هژاو  يارب 
یم حرطم  رادیاپ  رما  ناونع  هب  دراد و  هراشا  ناسنا  ریغ  ای  ناسنا و  رد  یتفص  هب  هک  ییانعم  مود  دوش ، یم  ماجنا  يو  هب  تبسن  هک  یـشنک 

يرود اه و  یتشز  زا  زیهرپ  يانعم  هب  ایح  انعم  نیا  رد  داد . تبـسن  نآ  یلامک  لکـش  هب  دنوادخ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دشاب .
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یم رامـشب  تشز  یـشنک  شنم و  راجنهان و  يرما  هک  تسا  یمرـش  یب  تحاقو و  تروص  نیا  رد  نآ  دـض  موهفم  تسا . حـیابق  ماـجنا  زا 
زا راددوخ  ینامدرم  هک  دـهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا  دـنک و  یم  هراشا  یناـسنا  تلیـضف  تفـص و  ناونع  هب  اـیح  مرـش و  هلاـسم  هب  نآرق  دور .
یم نآ  هب  نآرق  شرگن  یناوخزاب  هک  تسا  یعامتجا  مهم  ثحابم  زا  یکی  مرش  ایح و  هلاسم  نامگ  یب  دنشاب . حیابق  اه و  یتشز  باکترا 

اب ایح  مرـش و  هلاسم  هک  دسر  یم  رظن  هب  نانز  هعماج  رد  ایح  مرـش و  دـشاب . راذـگریثات  رایـسب  نموم  ناسنا  شنم  راتفر و  هوحن  رد  دـناوت 
رد یفنم  تبثم و  تروص  ود  هب  یمرـش  یب  مرـش و  تفـص  زورما  هعماج  رد  اریز  دـشاب ، هتـشاد  یگنتاگنت  طابترا  نانز  یعاـمتجا  لـیاسم 

ینآرق ياه  هزومآ  تایآ و  یناوخزاب  دور . یم  راـک  هب  ناـنز  دوخ  هژیو  هب  هعماـج  دارفا  يوس  زا  نارتخد  ناـنز و  شنک  شنم و  یباـیزرا 
هب نادرم  هک  تسا  یتلیـضف  هکلب  درادـن  ثنوم  سنج  نانز و  هب  صاصتخا  ییایح  یب  اـیح و  هک  دـهد  یم  ناـشن  هلاـسم  نیا  صوصخرد 

يانعم هب  ایح  هک  دوش  یم  هتـسناد  دـش  هئارا  ایح  تیهام  زا  هک  يریـسفت  اب  اریز  دنـشاب ، رادروخرب  نآ  زا  تسیاـب  یم  ناـنز  هزادـنا  ناـمه 
راتفر و یعون  هعماج  همه  نیا  اب  درادـن . سنج  کی  هب  یـصاصتخا  هک  تسا  یناسنا  شنم  شنکو و  راتفر  لـمع و  رد  اـه  یتشز  زا  زیهرپ 
زا دـناد و  یم  نانز  اب  طبترم  يرما  ار  نآ  هعماج  ور  نیا  زا  دـنک  یم  ادـیپ  ایح  هلاسم  اب  یکیدزن  طابترا  هک  دـهاوخ  یم  ناـنز  زا  ار  شنم 

هتکن نیا  هب  دوش  هتـسناد  ایح  هلاسم  تیمها  هک  نیا  يارب  دراد . اـیح  تلیـضف  تفـص و  بسک  تیاـعر و  يارب  ینادـنچ  ود  راـظتنا  ناـشیا 
ناربج هشدـخ  راچد  رما  نیا  ایح  نادـقف  یمرـش و  یب  اب  هک  تسا  لیاق  ار  یتمارک  تزع و  یناـسنا ، سفن  يارب  نآرق  هک  دوش  یم  هراـشا 

مرـش ایح و  اب  طبترم  هک  ار  لیاسم  زا  يا  هراپ  یناسنا  تزع  تمارک و  ظفح  يارب  هک  دهاوخ  یم  اه  ناسنا  زا  ور  نیا  زا  دوش . یم  ریذـپان 
دیابن ناشیا  راتفر  تساوخرد و  هک  دنک  یم  دزـشوگ  نانآ  هب  نایاونیب ، يدـنمزاین  هب  هراشا  اب  هرقب  هروس  هیآ 273  رد  دننک . تیاعر  تسا 

ناریقف هب  ورنیا  زا  دزاس . راد  هشدـخ  ار  ناـش  یناـسنا  تزع  سفن و  تمارک  دربب و  نیب  زا  ناـنآ  رد  ار  مرـش  اـیح و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب 
. دـنهدن زورب  دوخ  زا  هنامرـش  یب  يراتفر  دـننکب و  ار  سفن  تفع  ایح و  تاعارم  شیوخ  ياهزاین  ناـیب  ماـگنه  رد  هک  دـنک  یم  شراـفس 

هدش هتساوخ  هدروخلاس  نانز  زا  ور  نیا  زا  دننک ، تاعارم  ار  نآ  تسیاب  یم  ناگمه  هتشادن و  ینس  هرود  هب  صاصتخا  ایح  سفن و  تفع 
كرد يارب  ایح  ياه  هناشن  هیآ 60 ) رون  . ) دنیامنن راتفر  هنامرـش  یب  دـننکب و  ار  تفع  ایح و  تاعارم  شیوخ  شنک  شنم و  رد  هک  تسا 
ینآرق تایآ  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  اریز  دوش ، هجوت  ینآرق  ياه  هزومآ  رد  ایح  ياـه  هناـشن  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  اـیح  ینآرق  موهفم  تسرد 

راتفر لیلحت  رد  نآرق  دش . انشآ  نآ  یعامتجا  ياهدربراک  اب  تفایرد و  ینایحو  ياه  هزومآ  رد  ار  مرـش  ایح و  تیهام  یتسیچ و  ناوت  یم 
. دهد یمن  زورب  دوخ  زا  راجنهان  تشز و  يراتفر  دنک و  یم  ار  بدا  هنوگ  همه  تاعارم  وا  هک  دیامرف  یم  ایح  تلیـضف  زا  دنم  هرهب  ناسنا 
اب طبترم  ياهراتفر  زا  یقیداصم  درگن  یم  ینیع  سوملم و  یهاگن  اب  یفـسلف  یمالک و  یتدـیقع و  ثحابم  همه  هب  نآرق  هک  ییاج  نآ  زا 

نآرق هک  ییاه  هنومن  زا  دوش . یم  هتخادرپ  ایح  زا  ییاه  هناشن  ناونع  هب  قیداصم  نیا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  دـنک . یم  نایب  ار  ایح  مرش و 
زا ار  هاگمرش  ندناشوپ  نآرق  تسا . نارگید  زا  شیوخ  تروع  ظفح  درامش ، یمرب  ناسنا  رد  مرش  ایح و  تفص  شنم و  باتزاب  ناونع  هب 
یم نایب  دناوخ  یم  رشب  يارب  یعیبط  يرطف و  يرما  ار  ایح  هک  نآ  نمض  اوح  و  (ع ) مدآ ترضح  ناتساد  رد  درامش . یمرب  ایح  ياه  هناشن 

یتشهب ناتخرد  ياـه  گرب  اـب  دـش ، راکـشآ  عونمم  هویم  ندروخ  اـب  ناشهاگمرـش  یتقو  اـیح  تفـص  مکح  هب  ود  نآ  ناـس  هچ  هک  دـنک 
ترضح نآ  دننک  یم  لقن  (ص ) ربمایپ زا  بتک  یخرب  هک  یتیاور  رد  هیآ 121 ) هط  هیآ 22 و  فارعا  . ) دنناشوپب ار  نتشیوخ  ات  دندیشوک 

هک نیا  يارب  وا  اریز  دنک ، یم  يدنت  هاگمرـش  ندرک  راکـشآ  تهج  هب  دـنارچ  یم  ار  ترـضح  نآ  نادنفـسوگ  هلگ  هک  یـسک  هب  تبـسن 
هیجوت تشگ . یم  نابایب  رد  نایرع  تخل و  دروآ و  یمرد  هب  نت  زا  ار  اهنآ  دوش  هراـپ  هنهک و  رترید  دـنیبب و  بیـسآ  رت  مک  شیاـه  هماـج 

هک تسا  یسک  ایح  مرشاب و  ناسنا  دیامرف  یم  ترضح  نآ  مراد . هدیشوپ  ار  دوخ  ات  دنیبب  ارم  تسین  یـسک  نابایب  نیا  رد  هک  دوب  نیا  يو 
درامـش و یمرب  مرـش  ایح و  يارب  نآرق  هک  يرگید  زراب  مهم و  هناشن  ایح  هناشن  باجح ، دـشاب . اهنت  رگا  یتح  دزاس  یمن  ناـیرع  ار  دوخ 

هلأسم نانز  هرابرد  یلو  درادـن  نز  هب  صاصتخا  باجح  هتبلا  تسا . باـجح  شـشوپ و  هلأـسم  دراد  نیـشیپ  هناـشن  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا 
هک تسا  ینز  اـیحاب  فیفع و  نز  هک  دـنک  یم  ناـیب  نآرق  تسا . رادروخرب  يرتـشیب  شزرا  تیمها و  تیـساسح و  زا  باـجح  شـشوپ و 
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نانز لماک  شـشوپ  ایح  ياه  هناشن  زا  نیاربانب  هیآ 31 ) رون  . ) دوش هتخانـش  هک  دـنک  یمن  نت  رب  هماج  يا  هنوگ  هب  دـناشوپ و  یم  ار  دوخ 
رد لماک  ششوپ  لکش  هب  رما  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  ایح  اب  مأوت  يراتفر  هک  تسا  هدش  هتساوخ  نانآ  زا  هراشا و  نادب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا 

يدوجو راثآ  اه و  هناشن  هلمج  زا  نمؤم  نانز  يوس  زا  نامرحمان  روضح  رد  تنیز  عضاوم  ندرکن  راکـشآ  دـنک . یم  زورب  شنک  راـتفر و 
دندنب یم  نآ  هب  ار  دوخ  ياه  تنیز  هک  دـنناشوپ  یم  ار  ییاهاج  هک  دنتـسه  یناسک  فیفع  نماد و  كاپ  نانز  تسا . نانز  رد  ایح  مرش و 

ار شیوخ  تنیز  لحم  دیابن  ور  نیا  زا  دنشاب . هتـشاد  هنانیگمرـش  يراتفر  هک  دهاوخ  یم  نمؤم  نانز  زا  دنوادخ  نامه ) . ) دنزیوآ یم  ای  و 
يراتفر تسا  رادروخرب  ایح  زا  هک  یـسک  دنزاس . دوخ  هجوتم  ار  نارگید  هک  دنرادرب  ماگ  ای  دننک و  راتفر  يا  هنوگ  هب  ای  دننک و  راکـشآ 

ياهراتفر تاکرح و  زا  زیهرپ  يرود و  رگید  نخـس  هب  نامه ) .) دنک بذج  بلج و  دوخ  هب  ار  مرحمان  نادرم  هک  دـهد  یمن  زورب  دوخ  زا 
زیهرپ و هـیآ 32 و 33 ) بازحا  زین  هیآ 31 و  رون  . ) تسا نانز  نایم  رد  تفع  ایح و  دوجو  ياه  هناـشن  نیرت  مهم  زا  ناـنز  زیمآ  کـیرحت 

مـشچ دـنک . یم  نایب  ایح  تفع و  رثا  هناشن و  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  يدراوم  رگید  زا  ناـنز  نادرم و  يوس  زا  ینارچ  مشچ  زا  باـنتجا 
زیهرپ نانز  نادرم و  ندوب  نیعالا  هنئاخ  زا  ور  نیا  زا  دنتسه . هاگآ  نآ  زا  ادخ  صخش و  دوخ  اهنت  هک  تسا  يرما  نامرحمان  زا  نتـشهورف 

هب هریخ  ار  شیوخ  هاگن  دـندنب و  یم  ورف  مشچ  نامرحمان  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  نموم  ناـنز  نادرم و  هک  دـیامرف  یم  دـهد و  یم 
تـساه یتشز  زا  بانتجا  يرود و  قیداصم  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا  ات 31 ) هیآ 30  رون  . ) دننکفا یم  نییاپ  ار  نآ  هکلب  دـنزاس  یمن  مرحمان 

بدا زا  رود  دـتفا و  هاـنگ  هب  دوش و  هریچ  وا  رب  سفن  اـت  دراذـگ  یمن  تسا و  دـنب  ياـپ  نادـب  تفع  اـیح و  مکح  هب  نیگمرـش  ناـسنا  هک 
اب هکلب  دنک  یمن  هدنـسب  نآ  ياه  هناشن  نایب  هب  اهنت  ایح  تفع و  مکح  نایب  رد  نآرق  تفع  ایح و  ياه  هوسا  دنک . لمع  يدرف  یعامتجا و 
زا دـنا . هداد  ناماس  ایح  مرـش و  هیاپ  رب  ار  شیوخ  شنم  راتفر و  هک  دـنک  یم  هراشا  یلماک  ياه  ناسنا  ياـه  شنکاو  هب  یقیداـصم ، ناـیب 
اب گنرد  یب  ناشهاگمرش ، ندش  راکـشآ  ماگنه  هب  هک  درک  هراشا  اوح  و  (ع ) مدآ ترـضح  يدنموربآ  ایح و  هب  ناوت  یم  دارفا  نیا  هلمج 

برـض هک  تسا  يدراوم  زا  بیعـش  رتخد  يایح  هیآ 121 ) هـط  زین  هیآ 22 و  فارعا  . ) دـنناشوپ یم  ار  دوخ  یتشهب  ناـتخرد  ياـه  گرب 
نآ یـشک  بآ  هلئـسم  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  نیدـم  رهـش  زا  (ع ) یـسوم ترـضح  رادـید  صوصخرد  نآرق  تایآ  رد  تسا . هدـش  لثملا 

هلئسم هب  رتخد ، نیا  ندمآ  یگنوگچ  نایب  رد  نآرق  دور . یم  يو  دزن  (ع ) یسوم ناوخارف  يارب  ردپ  روتسد  هب  (ع ) بیعش رتخد  ترـضح ،
تکرح هب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  راکشآ  يو  راتفر  رد  هنوگچ  وکین  تفـص  تلیـضف و  نیا  هک  دیامنب  ات  دنک  یم  هراشا  يو  يایح  مرش و 

یلع یـشمت  امهیدحا  هتئاجف  دیامرف : یم  دنک و  یم  هراشا  يو  اب  وگو  تفگ  یـسوم و  دزن  تشگزاب  ماگنه  بیعـش  رتخد  يایح  اب  هارمه 
رظن زا  هک  تسا  مهم  نیا  رب  دـیکأت  نآرق  رد  دـنوادخ  يوس  زا  بیعـش  رتـخد  شنک  راـتفر و  یگنوگچ  نییبـت  هیآ 25 ) صصق   ) ءایحتـسا
دوخ تفع  ینمادکاپ و  دوجو  مدـع  هب  ندز  تمهت  ارتفا و  ور  نیا  زا  نامه ) . ) تسا نز  تالامک  اه و  یگتـسجرب  نیرت  مهم  زا  ایح  نآرق 

هب دوش  دـیکأت  نآرق  دـنوادخ و  شرگن  رد  اـیح  تفع و  هاـگیاج  شزرا و  رب  هک  نیا  يارب  یتح  دور و  یم  رامـش  هب  دنـسپان  رایـسب  يرما 
هب دـنزاس  یم  دراو  هزوح  نیا  رد  یماهتا  فیفع  ایحاب و  نمادـکاپ و  نانز  هب  هک  ار  یناسک  دـشخب و  یم  ییازج  يرفیک و  لکـش  هلئـسم ،

فیفع نمادکاپ و  نانز  هب  ناگدننز  ارتفا  هب  رت  شیب  شاب  رادـشه  يارب  هیآ 4 ) رون  .) دنک یم  دیدهت  قالش  هبرض  داتـشه  یهیبنت  تازاجم 
موکحم قساف  ناونع  هب  دنرواین  شیوخ  ياعدم  رب  يدهاش  دـننک و  تباث  ار  شیوخ  نخـس  دـنناوتن  رگا  هک  دـنک  یم  رداص  ار  مکح  نیا 

یکی هلئسم  نیا  دوخ  هک  نیا  و  هیآ 18 و 23 ) میرم   ) تسا میرم  يایح  ایح  تفع و  هزوح  ياه  هوسا  اه و  هنومن  زا  ناـمه ) . ) دـندرگ یم 
نابز زا  ندش  راد  دنزرف  هدژم  ندینـش  ماگنه  هب  هراس  يایح  و  هیآ 11 و 12 ) میرحت   ) دـشاب یم  يو  ندوب  هوسا  ياهرایعم  اه و  كالم  زا 
ربارب رد  (ع ) فسوی يایح  و  ات 29 ) هیآ 24  تایراذ   ) دش رادومن  هرهچ  هب  ندز  یلیس  لکش  هب  هک  يو  هزادنا  یب  یلاحـشوخو  ناگتـشرف 

اب نانچ  نآ  ار  ایح  تفع و  نآرق  تسا . نآرق  رد  هراـشا  دروم  رگید  دراوم  زا  هیآ 23 و 28 .) فسوی   ) رصم زیزع  رسمه  اخیلز  یمرش  یب 
روح یتشهب و  نانز  و  هیآ 11 و 12 ) میرحت   ) درامـش یمرب  هلئـسم  نیمه  ار  نانز  ندش  هنومن  هوسا و  رایعم  كالم و  هک  دناد  یم  شزرا 
هدنب هناشن  هک  دهد  یم  حیـضوت  نآرق  تایآ 56 و 72 ) نامحرلا  هیآ 52 و  هیآ 48 و ص  تافاص  . ) دیاتس یم  تفـص  نیا  هب  ار  اه  نیعلا 
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ار سفن  تفع  اـیح و  تیمها  شزرا و  قیرط  نیا  هب  اـت  هیآ 63 و 68 ) ناقرف  . ) تسا یـسنج  ملاسان  طباور  زا  بانتجا  تفع و  ندوب  ادـخ 
ات هک  دهد  یم  روتسد  دننک  یم  یگدنز  درجت  تلاح  رد  دنتسه و  جاودزا  زا  ناوتان  یتاهج  هب  هک  ینانز  نادرم و  هب  ور  نیا  زا  دنک . نایب 

یگدـنز رد  ایح  و 33 ) هیآ 32  رون  . ) دـنیامن راتفر  مرـش  ایح و  اـب  دـننک و  ظـفح  ار  شیوخ  تفع  یگدـنز ، ناـکما  ندـش  مهارف  ناـمز 
هب شیوخ  یگدـنز  رد  ار  یناسفن  تفـص  نیا  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دـبای . یم  یجراخ  دوجو  فلتخم  لاکـشا  هب  مرـش  ایح و  یگداوناـخ 

نتشادرب ماگ  راتفر و  رد  هک  تسا  یسک  ایح  اب  ناسنا  دشخب . یم  ناماس  نآ  هیاپ  رب  ار  شیوخ  ياهراتفر  دهد و  یم  زورب  فلتخم  لاکشا 
رب يراتفر  دـهد و  یم  ناشن  ار  نآ  رگید  ياهراک  ای  شـشوپ و  رد  هیآ 25 ) صصق  هیآ 31 و  رون  . ) دـنک یم  ار  مرزآ  ایح و  تیاـعر  زین 
هب تسا  تفص  نیا  زا  هتـساخرب  يراتفر  ایح  اب  ناسنا  راتفر  زین  یگداوناخ  یگدنز  رد  دراد . هدیدنـسپ  ياه  تنـس  یعامتجا و  بادآ  هیاپ 

ناـگمه رب  دـنیبن . بیـسآ  تهج  نیا  زا  هداوناـخ  دوشن و  هتـسکش  اـیح  تفع و  هزوح  هک  دـنک  یم  لـمع  یعون  هب  هناـخ  رد  هک  يا  هنوگ 
هناخ رد  ار  شیوخ  یـسنج  طباور  صخـش ، تسین . هناخ  نوریب  رد  نآ  ناکما  هک  دوش  یم  ماـجنا  ییاـهراتفر  هناـخ  رد  هک  تسا  راکـشآ 

رد هک  دـنک  یم  مکح  نانز  نادرم و  هب  نآرق  ور  نیا  زا  دـشاب . زاسرطخ  دـناوت  یم  اضعا  رگید  يارب  طـباور  هنوگ  نیا  دـهد . یم  ناـماس 
نامز رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  نادـنزرف  هب  تفع  ایح و  رب  تظفاحم  یقالخا و  لوصا  ظفح  يارب  یتهج  زا  دـننک و  تولخ  صاخ  یناـمز 
رگید نخس  هب  دیوگ . یم  نخـس  نارـسمه  هاگتولخ  زا  رون  هروس  هیآ 58  رد  نآرق  دـنوشن . دراو  ردام  ردـپ و  هاگ  تولخ  هب  ینیعم  ياـه 
روظنم هب  اهنت  نیدلاو ، هاگباوخ  هب  دورو  يارب  نادنزرف  نتفرگ  هزاجا  نذا و  موزل  زین  رهوش و  نز و  تولخ  يارب  یهاگیاج  نامز و  دوجو 

ایح اب  فیفع و  نماد و  كاپ  نانز  نایم  زا  ینیزگرـسمه  موزل  رب  دـیکات  جاودزا ، هلئـسم  رد  تسا . نادـنزرف  هداوناخ و  تفع  ایح و  ظفح 
يراـتفر یعیبط و  ماکحتـسا  زا  رظن  ره  زا  تسا  نادـنزرف  شزومآ  تیبرت و  زکرم  نیرت  نیداـینب  هک  هداوناـخ  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  اـهنت 

كانرطخ و یلـسن  هکلب  دنیب  یم  بیـسآ  دوخ  اهنت  هن  دنک  جاودزا  ایح  یب  یـصخش  اب  رگا  ناسنا  هیآ 25 ) ءاسن  . ) دـشاب رادروخرب  یبوخ 
زا ار  مدرم  نآرق  ور  نیا  زا  تسا . يدرف  یـصخش و  هلئـسم  زا  رتارف  نادـنچ و  ود  نآ ، ياه  بیـسآ  هک  دـهد  یم  هعماج  لـیوحت  اـیح  یب 
هیآ ءاسن   ) دنتـسه راکهانگ  دوخ  اهنت  هن  ایح  یب  ياه  ناسنا  لاـح  ره  هب  هیآ 5 ) هدـئام  . ) دراد یمزاب  ایح  یب  فیفعریغ و  نانز  اـب  جاودزا 

، هعماج يایح  یب  حیقو و  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دنک  یم  نایب  نآرق  دنیبب . بیـسآ  نانآ  راتفر  زا  زین  هعماج  ات  دنوش  یم  بجوم  هکلب  ( 107
. داهنن داینب  تحاقو  ياـپرب  يا  هناـخ  درک و  جاودزا  دـیابن  دارفا  نیا  اـب  هک  دـهد  یم  رادـشه  اذـل  دنتـسه و  یـسنج  ناـفرحنم  تقیقح  رد 

يروما زا  یخرب  زا  بادآ ، ظفح  اب  تسیاب  یم  یعرـش  ماکحا  مهف  يارب  همه  نیا  اب  اجبان  ياـیح  هیآ 3 و 26 ) رون  ات 7 و  هیآ 5  نونموم  )
شزومآ مهف و  رد  هک  انعم  نیا  هب  نیدـلا ، یف  ءایحال  هک  دـنا  هتفگ  ور  نیا  زا  دـیزرو . بانتجا  دریگ  یم  رارق  اـیح  هزوح  رد  رهاـظ  هب  هک 

نانموم يایح  زا  دارفا  زا  یخرب  دومن . لاؤس  تشرد  زیر و  بلاطم  زا  یتح  تسا  مزال  درک و  ایح  دـیابن  نآ  ياـه  هزومآ  ماـکحا و  نید و 
راچد ربمایپ  هک  دوب  هدش  بجوم  هلئـسم  نیا  هک  نانچ  دننک  لیمحت  ناشیا  رب  ار  لیاسم  زا  یخرب  ات  دنـشوک  یم  دـننک و  یم  هدافتـساءوس 

یم ار  ربمایپ  امش ، ياهراتفر  زا  یخرب  دیامرف  یم  دنک و  یم  هراشا  (ص ) دمحم يایح  هب  بازحا  هروس  هیآ 53  رد  دنوادخ  دوش و  لکشم 
بجوم نامهم ، تروص  هب  تقو  یب  تقو و  ياهتمحازم  اب  یخرب  هنومن  ناونع  هب  دـنیوگ . یمن  يزیچ  دـننک و  یم  ایح  ناـشیا  یلو  درازآ 
دنوادخ اما  دشاب . یم  راک  نیا  عنام  ناشیا  يایح  اریز  دـنک . نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ  تسناوت  یمن  ترـضح  نآ  هک  دـندش  یم  ربمایپ  رازآ 

رد هدـنرادزاب  لماع  دوخ  ایح  هک  درک  راـتفر  يا  هنوگ  هب  تسین  يزاـین  نیارباـنب  دزرو . مرـش  اـیح و  دـح  نیا  اـت  تسین  مزـال  دـیامرف  یم 
نیا هیآ 53 ) بازحا  هیآ 26 و  هرقب  . ) دریگ شیپ  رد  ار  ایح  مرش و  قیاقح  نایب  رد  ناسنا  تسین  يزاین  هک  نانچ  دوش . رشب  يداع  یگدنز 

تـسیاب یم  ایح  هب  یبای  تسد  يارب  دـش . لیلحت  نییبت و  ینآرق  تایآ  هیاپ  رب  هک  دوب  ایح  هلئـسم  هرابرد  ینآرق  ياه  هزومآ  زا  یـشخب  اه 
. دش قفوم  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رد  ات  درک  لمع  نآ  هیاپ  رب  داد و  رارق  انبم  ار  ینآرق  ياه  هزومآ 

باجح هلاسم  اهیلع ,  هللا  مالس  يربک  هقیدص 

یمطاف يوگلا  یمطاف ، www.Ghaemiyeh.comتفع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ۀعاطلا  ۀـضورفم  مالـسلااهیلع  تناک  دـقل  و  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  دـسیونیم :  هنوگنیا  دوخ  گالبو  رد  یبرثی  نیـسح  دـمحم  دـیس 
قیقحت هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  . ) ? ۀـکئالملا ) ءاـیبنالا و  شحولا و  ریطلا و  سنـالا و  نجلا و  نم  هللا  قلخ  نم  عیمج 

ییاورنامرف ناگتشرف ، ناربمایپو و  ناگدنرد  ناگدنرپ و  ناسنا و  نج و  زا  هدومرف  قلخدنوادخ  هچنآ  مامت  رب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
گرتس اه و  حور  نیرت  لماک  ياراد  یتیـصخش  بناوج  مامت  رد  هک  دنتـسه  یـصاخشا  یهلا  ناگدـیزگرب  اـیلوا و  دـندوبارچو . نوچ  یب 

. يزورفا لد  رتابیز  دننک و  یم  يرگ  هولج  رت  هدنشخرد  همه  زا  كاپ  رون  هدراهچ  هدش  نیچ  تسد  دارفا  نیا  نایم  رد  دنیاه . میرح  نیرت 
هتشگ و هریخ  هطقن  کی  هب  ناکاپ  نآ  مامت  هک  میبایم  رد  تعرـس  هب  میرگن ، یم  هللا  تاولـص  مهیلع  ناشیا  دوخ  تاملک  رد  هک  هاگنآ  اما 

مالس ام  نایاوشیپ  يارب  وکین  يا  هوسا  قشمرس و  ناماما و  ياه  لد  هلبق  هک  يا  هطقن  دنناد . یم  دوخ  رب  دنوادخ  تّجح  ار  ّتیصخش  کی 
داعبا مامت  دروم  رد  هک  تسین  نآ  ربانب  لاجم  نیا  رد  هّتبلا  تسا .  هللا  مالـس  اـهیلع  هّیـضرم  يارهز  همئـالا  ما  وا  تسا و  نیعمجا  مهیلع  هللا 
هکلب درادن ، ار  لاقم  نینچ  شیاجنگ  يرگید  هصرع  چـیه  هن  لاجم و  نیا  هن  هکنیا  هچ  دـیآ ، نایم  هب  نخـس  مالـسلااهیلع ، ناشیا  يدوجو 
لماک ییوگلا  هیواز  زا  ناشیا  تیّـصخش  هب  دـش  دـهاوخ  یعـس  تسا ، راصعا  هناگی  نآ  بتکم  وریپ  نارهاوخ  هب  هتـشون  نیا  باطخ  نوچ 

يا هقلح  رد  هتفر ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  یهلا  گرزب  ربمایپ  دجسم  هب  بلطم  زاغآ  يارب  دوش . هتسیرگن  باجح  هلئـسم  رد  نانز  يارب 
یم لاوس  نینچ  باحصا  زا  هک  مینییب  یم  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  میریگ . یم  رارق  دنا ، هتسشن  هباحص  عمج  رد  ناشیا  هک 

نینموملاریما نایم  نیا  رد  دـنهد . یم  یباوج  دوخ  شناد  مهف و  روخرد  باحـصا  زا  کی  ره  تسا ؟ رتوکین  يزیچ  هچ  ناـنز  يارب  دـننک :
همه نز و  نیرترب  زا  فراعم  لاقتنا  يارب  دشاب  يا  هناهب  نیا  ات  دنونشب ، ناهج  ناوناب  يوناب  زا  ار  خساپ  هک  دننیب  یم  نآ  رتهب  مالـسلا  هیلع 

نآ رتهب  نانز  يارب  . ) ? لاجرلا ) ّنهاری  لاجرلا و ال  نیری  نأءاسنلل ال  ریخ  تسا : نینچ  ناـشیا  خـساپ  دـنوش . انـشآ  رتهب  ناـشیا  شرگن  اـب 
لمع اب  هک  دنیشن  یم  ماک  هب  رتشیب  راتفگ  ینیریش  ینامز  تسا و  ناشیا  راتفگ  نیا  درگنب . ار  نانآ  يدرم  هن  دننیبب و  ار  يدرم  هن  هک  تسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لزنم  دراو  نتفرگ  هزاجا  زا  سپ  انیبان  يدرم  تسا : هدـش  لقن  نینچ  ناشیا  زا  اّما ، لمع  ماـقم  رد  ددرگ . هارمه 
یم ار  دوخ  دنریگ و  یم  هلصاف  هتساخرب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  دننک  یم  هدهاشم  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  دوش . یم  ملـسو 

هارأ و ّینإف  یناری  نکی  مل  نإ  تسا : نینچ  خساپ  تسا . انیبان  درم  نیا  مرتخد  دنیامرف : یم  هللا  تاولص  هلآ  یلع  هیلع و  مرکا  یبن  دنناشوپ .
رد ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . یم  مامـشتسا  ار  هناگیب  نز  يوب  وا  منیب و  یم  ار  وا  نم  دـنیب ، یمن  ارم  وا  رگا  حـیرلا . ّمشی  وه 

دوجو زا  يا  هراپ  وت  هک  مهدیم  تداهش  دنیامرف : یم  هنوگ  نیا  لمع ، عون  نیرتهب  ندنامهف  يارب  ینمادکاپ و  تفع و  نینچ  نیسحت  ماقم 
نادرم ناـیم  رد  عاـمتجا و  ياـج  ياـج  رد  ار  نز  هک  رّکفت  زرط  نیا  حالـصا  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  مالـسا  گرزب  يوناـب  . ) ? یتسه ) نم 

یندأ دنراد :  ینایب  نینچ  دناد ،  یم  لزنم  نوریب  يرورض  ریغ  ياهشقن  نتفرگ  هدهع  هب  رد  ار  وا  شزرا  طلغ  هب  دنک و  یم  وجتسج  هناگیب 
نیا دـشاب . شیوخ  هناخ  جـنک  رد  هک  تسا  رت  کیدزن  دـنوادخ  هب  ینامز  تاظحل ، مامت  زا  نز  . ) ? اهتیب ) رعق  مزلت  نأ  اّهبر  نم  نوکت  اـم 

دوجوم ره  يارب  تسا و  رادفده  هک  یبتکم  تسا .  نآ  یساسا  ياه  هیاپ  زا  طابضنا  تّفع و  هک  یبتکم  رد  نز  نیرت  لماک  شیامرف  تسا 
زا دعب  مینکفا . یم  رظن  گرزب  يوناب  نیا  یگدنز  زا  يرگید  هاتوک  زارف  هب  هداهن . وا  ندرگ  رب  ّصاخ  يا  هفیظو  هدـید و  كرادـت  یناکم 

اهیلع و هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  ار  هناخ  لخاد  روما  دندومرف و  میـسقت  ار  لزنم  ياهراک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هکنآ 
ام ملعی  الف  دنراد : یندینش  یـشیامرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دندرک ، لّوحم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ار  لزنم  جراخ  ياهراک 

ادخ لوسر  نوچ  دناد  یمن  یسک  دنوادخ  زج  ارم  رورس  هزادنا  . ) ? لاجرلا ) باقر  لّمحت  هللا  لوسر  ییافکإب  هللا  الإ  رورـسلا  نم  ینلخاد 
هللا مالـس  ملاع  يوناب  نیرترب  یلاحـشوخ  نیرت  گرزب  هک  دـش  نشور  دـندرک . زاین  یب  تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  ییاهراک  ماـجنا  زا  ارم 

جیورت دروم  ياه  شزرا  يزورما و  ياهراتفر  اب  دراوم  نیا  ایآ  تسا . نادرم  نایم  رد  ندـشن  رهاظ  هناـخ و  نوریب  زا  نتـسج  يرود  اـهیلع 
یتح ندوب  روتـسم  هب  ناشیا  هجوت  دزاس ، یم  كرابم  دوجو  نیا  رظن  رد  باجح  هداعلا  قوف  تیّمها  هّجوتم  ار  اـم  هچنآ  دراد ؟ يراـگزاس 

ّلج و ّبر  ترـضح  ياقل  هدامآ  هدـیمرآ و  تداهـش  رتسب  رد  ناشیا  هک  یمایا  رد  دـینک :  هجوت  یخیرات  زارف  نیا  هب  تسا . تافو  زا  سپ 
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الف يأر  نمل  اهفـصیف  بوـثلا  هأرملا  یلع  حرطی  هنأ  ءاـسنلاب  عنـصی  اـم  تحبقتـسا  دـق  ینإ  دـندومرف : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  دـندوب ، ـالع 
رایـسب دوش ، یم  ناـنآ  گرم  زا  سپ  ناـنز  درومرد  هک  ار  یلمع  هنوگ  نآ  نم  راـنلا . نم  هللا  كرتس  ینیرتـسا  رهاـظ  ریرـس  یلع  ینیلمحت 

هک مهاوخ  یم  وت  زا  دهد . یم  شیامن  هدـننیب  يارب  ار  اهنآ  ندـب  فاصوا  هک  دنـشک  یماهنآ  ندـب  يور  يا  هچراپ  هک  مرامـش  یم  تشز 
ناشیا هب  دـیوگ : یم  ءامـسا  دـناشوپب . شتآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  ناشوپب ، ارم  يراذـگن . یتوبات  نینچ  رد  ارم  ینکن و  راتفر  نماـب  نینچ  نیا 

رت و ياه  بوچ  اب  ناشیا  يارب  سپـس  دناشوپ و  یم  ار  تیّم  ندـب  هک  دـننک  یم  تسرد  یتوبات  هزانج  لمح  يارب  هشبح  رد  مدرک  ضرع 
كرتس ینیرتسا  هلثم  یل  یعنصإ  دندومرف : هدش  لاحشوخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مدرک . میسرت  ار  نآ  هفایق  لکش و  تخرد  كزان 

مالس يربک  هقیّدص  يارب  اج  ره  هک  دش  هدید  دناشوپب . شتآ  زا  ار  وت  دنوادخ  ناشوپب ،  ارم  زاسب .  میارب  ار  نیمه  دننام  . ) ? رانلا ) نم  هللا 
يدنـسرخ قوش و  تمـس  تهج و  نیا ، هک  تسا  هدیدرگ  نایامن  ناشیا  زا  یلاحـشوخ  هدمآ ، مهارف  رتشیب  شـشوپ  يارب  ناکما  اهیلع  هللا 

رد اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  هدـش  هدـید  يدراوم  رد  نآ  باوج  لاؤس و  کی  دزاس .  یم  صخـشم  ار  كرابم  دوجو  نآ 
ندوب ربتعم  هب  هجوت  اب  دنا . هتخادرپ  هناگیب  نادرم  عمجرد  ینارنخـس  هباطخ و  داریا  هب  یتح  هکلب  دنا ، هدش  رهاظ  نادرم  نایمرد  عامتجا و 

؟ درادن دوجو  روکذم  شوراب  تسا ، راتـشون  نیا  رد  هک  یـشور  نایم  ضقانتایآ  دیهد ؟ یم  خساپ  هنوگچ  ار  راتفر  نیا  اه ، لقن  هنوگ  نیا 
یم حرطم  عامتجا  رد  ناوناب  يرورـض  ریغ  ياـه  تیلاّـعف  هیجوت  يارب  ـالومعم  هک  تسد  نیا  زا  تـالاؤس  رگید  لاؤس و  نیا  هب  خـساپ  رد 
نیا طیارـش  یفاکـشوم  هب  نادرم ، عامتجا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیّدـص  ترـضح  روضح  لقن  تحـص  هب  ناعذا  اب  تفگ : نینچ  دـیاب  دوش ،

زا یتاعامتجا  رد  ناشیا  يرورـضریغروضح  یعبنم  چـیه  هک  تشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هتبلا  میزادرپ ( .  یم  مهم  زاس و  خـیرات  لمع 
تاولـص ءایبنالا  متاخ  راب  هودـنا  لاحترا  زا  سپ  تسا ) . هدرکن  تبث  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایح  نامزرد  ار  تسد  نیا 

رد دمآ . دیدپ  يوس  ود  زا  یـشبنج  دندوب ، هدومرف  نّیعم  دنوادخ  هداتـسرف  نیرخآ  هک  يریـسم  زا  یهلا  تفالخ  فارحنا  هلآ و  هیلع و  هللا 
هولج نداد  اب  دننک و  تیبثت  ار  دوخ  زاس  تسد  هفیلخ  تامادقا ، ریاس  تاغیلبت و  راشف  اب  هک  دوب  نیارب  یعـس  ار  نازاس  هفیقـس  فرط  کی 
ریسم رد  یلمع  چیه  ماجنا  زا  هورگ  نیا  دننک . راداو  وا  زا  نیکمت  هب  ار  نیفلاخم  مامت  دنزاس و  راومه  ار  شا  تیمکاح  هار  يو ، هب  یسدق 

كدنا رامـش  مغر  یلع  هک  دندوب  یناسک  رگید  فرط  رد  دندرک . یم  لابنداردوخ  حرط  تیدّج  اب  دـندوبن و  نادرگ  يور  دوخ  هتـساوخ 
هورگ نیا  دننادرگزاب . دندوب ، هدومرف  رّرقم  مالسلا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  لوسر  هک  يریسم  هب  ار  تفالخ  هک  دنتـشاد  نیا  رب  یعـس  شیوخ ،
هلآو هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  دّدـعتم  يایاصو  هب  مدرم  نداد  هّجوت  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینموملاریما  تماـعز  هب 

زا يراک  دنتسناوتن  مدرم ، ییانتعا  یب  تهج  هب  رگید  يوس  زا  مکاح و  نایرج  نیگمهس  راشف  اب  يوس  کی  زا  اما  دنتشاد . فوطعم  ملسو 
ناـشیا و هناـخ  برد  ندز  شتآ  مالـسلا و  هیلع  نینموـملاریما  هناـخ  هب  ناـیتموکح  هلمح  هب  ناوـت  یم  اـهراشف  نیا  هـلمج  زا  دـنربب . شیپ 

رود رب  مکاح  نایرج  یعـس  مامت  هک  یطیارـش  نینچ  رد  دومن .  هراشا  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  كراـبم  دوجو  نتخاـس  بورـضم 
لوسر هدنامزاب  اهنت  میقتـسم  هلخادم  زج  يا  هراچ  دوب ، هدـش  زکرمتم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّقحرب  هفیلخ  زا  مدرم  نتخاس 

زا شا  عالّطا  نید و  يالعا  تسایر  اب  شا  طابترا  یکیدزن و  راکنا  يارب  یهار  چیه  هک  یسک  دنام . یمن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
دوخ دوجوزا  يا  هراپ  ار  يو  هیلع  هللا  تاولص  ربمایپ  هک  یـسک  تشادن . دوجو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يایاصو  تاملک و 

زا حیحص  كرد  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سپ  دندوب . فقاو  دنزرف  ردپ و  نیا  نایم  هیوسود  ّتبحم  هب  مدرم  همه  دندوب و  هدیمان 
هللا مالس  گرزب  يوناب  نیا  روضح  لکش  دندش . رـضاح  هنحـص  رد  ّمهم  راک  نیا  ماجنا  رد  نیزگیاج  مدع  مدرم و  يزاس  هاگآ  ترورض 
ؤطت اهبابلجب  تلمتشا  اهـسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  دییامرفب : هّجوت  تارابع  نیا  هب  تسا . ّتیمها  زیاح  رایـسب  ام  خساپ  لیمکت  يارب  اهیلع 

هک یلاح  رد  دندیـشک ... رـس  هب  رداچ  دندیـشوپاردوخ و  هعنقم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح   . . . ) ? هءالم ) اـهنود  تطینف  اـهلویذ . . . 
ّداـح طیارـش  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نشور  دـش ... هتخیوآ  ناـش  يور  شیپرد  يا  هدرپ  تـفرگ ... یمرارق  ناشمدـقریز  ناشیادـنلب  ساـبل 

ینارنخس ماگنه  دش و  هارمه  ششوپ  لیاسم  لماک  تیاعر  اب  روضح  نیا  دندرگ ، رـضاح  نادرم  نایم  رد  ات  تخاسراچان  ار  ناشیا  نامز ،
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الّوا هک  دـیدرگ  مولعم  دـش و  حـضاو  الماک  میدوب  شلابند  هب  هچنآ  سپ  دوب . لیاح  نیعمتـسم  ناشیا و  نایم  يا  هدرپ  نامرحمان  عمج  رد 
زین ناشیا  ياهروضح  ریاس  تسا . هتفریذپ  ماجنا  ششوپ  تیاهن  اب  روضح  نیا  ایناث  تسا و  هدش  ناشیا  یعامتجا  روضح  بجوم  ترورض 

کنیا میرادن .  غارس  نادرم  نایم  رد  یعامتجا  روضح  ناشیا  زا  هدرک  یمن  باجیا  ترورض  ات  تسا و  یبایزرا  لباق  ترورض  ياتسار  رد 
هریس دوخ و  نیب  یکیدزن  رادقم  هچ  ات  دوش : یم  هدیسرپ  دندنم ، هقالع  اهیلع  هللا  مالس  سّدقم  دوجو  نیا  هب  هک  یناوناب  مامت  زا  لاؤس  نیا 

يرگنزاب دوخ  يریذپوگلا  راتفر و  رد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  دینک ؟ یم  ساسحا  اهیلع  هللا  مالس  ملاع  يوناب  نیرترب  تاروتـسد  و 
ياـه میرح  ندرب  ناـیم  زا  رب  هوـالع  هتـشاد و  یقّفوماـن  هبرجت  دوـخ  هاگتـساخ  رد  یتـح  هک  برغ  گـنهرف  زا  یناـمز  هچ  اـت  اـیآ  مـینک ؟

 : ?. اـه تشوـن  یپ  تفرگ ؟ وـگلا  دـیاب  تسا ، هدراد  رارق  ریثاـت  تـحت  مـه  ار  نادـنزرف  تـیبرت  یگداوناـخ و  طاـبترا  هلاـسم  یعاـمتجا ،
215 و مالسالا 2 :  میاعد   ? . 67 هحفص ، 20 دلج ۀعیـشلا ، لیاسو  468 و  یمثیه 4 :  دـیاوزلا  عمجم   ? . 208 راحبلا 6 :  ۀنیفس  كردتـسم 
123 ۀعیشلا 14 :  لیاسو  83 و   : 43 راونالاراحب  ? . 384 ۀعیشلا 20 : تیداحا  عماج  182 و  لیاسولا 14 :  كردتسم   ?.91 راونالاراحب 43 : 

هحفص 110 يربط ، همامالا ، لئالد   ? . 212 راونالاراحب 43 :  876 و  هعیشلا 2 :  لیاسو  ? . 

شمارآ میرح 

دوشن هدنسب  هتشذگ  ياه  یبایزرا  هب  دریگ و  رارق  یبایزرا  دروم  ددجم  لئاسم  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  باجیا  ام  رـصع  تایـضتقم  همدقم 
هتـشذگ و خیرات  نید و  هب  هاگآان  دارفا  موجه  دروم  هشیمه  هک  دـشاب  یم  یمالـسا  نید  یـساسا  مهم و  لئاسم  هلمج  زا  باجح  هلئـسم  و 

لئاسم زا  یضعب  ندرک  راکشآ  رد  یعس  یلامجا ، دنچ  ره  یـشهوژپ  قیقحت و  اب  ات  میدمآرب  شالت  رد  ورنیازا  تسا . هتفرگ  رارق  نانمـشد 
هشوگ زا  هنافسأتم  تسا . هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  ... هلاقم و ینارنخس ، هناسر ، قیرط  زا  دارفا  یـضعب  فرط  زا  هک  میـشاب  باجح  هب  طوبرم 
رداـچ تهارک  نز ، يدازآ  فلاـخم  شـشوپ  لـیبق  زا  یلئاـسم  حرط  اـب  هک  دـسر  یم  شوگ  هب  ییاـه  همزمز  یمالـسا  روشک  نیا  راـنک  و 

دعب نانمشد  تساهلاس  هک  دنهد  ماجنا  ار  یلمع  دنهاوخ  یم  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  مالسا و  رد  رداچ  نتشادن  تلاصا  ششوپ ، يارب  یکشم 
ششوپ فلتخم  لئاسم  حرط  هب  هتشون  نیا  رد  دنراد . ناریا  یمالسا  روشک  رد  نآ  ماجنا  رد  یعس  باجح ، فشک  ناخاضر و  تسکش  زا 
باختنا تلع  ینید ، شـشوپ  ياهیگژیو  رترب ، باجح  حرـش  یمالـسا ، باجح  ۀـلدا  باجح ، هفـسلف  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـش  هتخادرپ 

رب رداچ  تازایتما  نیفلاخم ، هب  باوج  یکـشم و  رداچ  نیفلاخم  لیالد  یکـشم ، رداچ  ندوبن  هورکم  رترب ، باـجح  ناونعب  یکـشم  رداـچ 
. رترب باجح  زا  دارفا  نتـسج  يرود  یباجحدـب و  یباجحیب و  هلئـسم  یبایهشیر  ناوناب ، يارب  رداـچ  هژیوب  باـجح  راـثآ  اهـششوپ ، رگید 
لمع و تیفیک  تلع ، زا  یهاگآ  یعوضوم و  زا  عالطا  اب  دـناوت  یم  هدارا  راـیتخا و  بحاـص  يدوجوم  ناونع  هب  ناـسنا  باـجح  فسلف ?

یمن دـشابن  هاگآ  لمع  کی  يدوجو  فسلف ? زا  ات  ناسنا  تفگ  دـیاب  لکرد  دـهد . ماـجنا  ار  يراـک  لـمع ، یتیهاـم  يدوجو و  فسلف ?
زا باـجح  دـشاب . یم  زیچ  ره  شزرا  تیمها و  رگناـیب  زیچ  ره  يدوجو  فسلف ? دـناسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  یلمع  یتسردـب  دـناوت 

لباق تحار و  وا  يارب  شـشوپ  زا  هدافتـسا  هدـش و  ناوناـب  رتشیب  عـالطا  ثعاـب  نآ  يدوجو  فسلف ? زا  یهاـگآ  هک  تسا  یلئاـسم  هلمج 
بوجو دوجو و  تلع  هفـسلف و  زا  ناـنآ  یهاـگآان  باـجح ، زا  اـم  یمالـسا  روشک  نارتـخد  ناوناـب و  رتـشیب  زیرگ  تلع  دوش . یم  كرد 

، يدرف ياـهداسف  زا  يرایـسب  دریگ  رارق  روـشک  یگنهرف  ياـه  ناـگرا  یـسررب  دروـم  صاـخ  روـطب  هلئـسم  نیا  رگا  دنـشاب . یم  باـجح 
بـسک باجح و  هب  نانآ  بذـج  ثعاب  رما  نیا  زا  ناوناب  عـالطا  یناـث  رد  دوش . یم  نک  هشیر  يداـصتقا ، یتح  یعاـمتجا و  یگداوناـخ ،

يالاو شزرا  میزادرپ - . یم  باجح  فسلف ? هب  لاح  دـش . دـهاوخ  ناوناب  يداـصتقا و. یعاـمتجا ، یگنهرف ، یملع ، رتشیب  ياـه  تیقفوم 
بتارم هب  هدرک و  یط  ار  لامک  جرادم  دناوت  یم  هک  تسا  یهلا  یتیعقوم  تلاسر و  هتسیاش و  یتیصخش  ياراد  مالسا  هاگدید  زا  نز  نز :

. تسین نکمم  وا  نودب  درم  لامک  تسا و  رشب  هسردم  نز  نماد  ددرگ . ادخ  فیلخ ? ینعی  تقلخ  هفسلف  ققحت  قادصم  تیناسنا و  یلاع 
یبرم نز  تسا ، نز  سرد  سـالک  هداوناـخ  طـیحم  نز و  ياوـقت  ورگ  رد  زین  هعماـج  حالـصا  تسا . شنیرفآ  لاـمج  تفارظ و  رهظم  نز 
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نیا يالاو  هاگیاج  هک  تساجنیا  دـناشک . یهابت  هب  ار  يا  هعماج  دـناوت  یم  دـشخب و  ییاهر  ار  یتما  يدـنزرف  تیبرت  اب  دـناوت  یم  تسا و 
دنوادخ هک  یـششوپ  هفـسلف  تسا  ساسا  نیمه  رب  دوش و  ظفح  وا  شزرا  ات  دریگ  رارق  باجح  فدص  رد  هک  دراد  اضتقا  شنیرفآ  رهوگ 

هداد تیمها  نآ  هب  دبای و  شیازفا  ششوپ  نیا  ردق  ره  دراد ، زیچ ، ره  ششوپ  يرادهگن و  فسلف ? تسا . هدرک  بجاو  تقلخ  سومان  رب 
دوجو دـنلئاق و  يونعم  يدام و  شزرا  دوخ  دوجو  يارب  هک  یناوناب  تسا ، ساـسا  نیمه  رب  دـناسر و  یم  ار  زیچ  نآ  ياـهب  شزرا و  دوش 
داتـسا نالود  همطاف  مناخ  دـنهد . یمن  رارق  يا  هناگیب  ره  دـید  ضرعم  رد  هدـناشوپ و  ار  دوخ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  دوخ  یناحور  ینامـسج و 
باـجح فسلف ? ممهف  یم  ما  هدرک  یگدـنز  اـهلاس  یبرغ  روشک  رد  هک  یـسک  ناونعب  نم  : دـیوگ یم  ناریا  رد  ناـبز  یـسیلگنا  ناملـسم 

دربب الاب  رتشیب  یهد  هرهب  يارب  يا  هلیـسو  ای  یتراجت و  يالاک  کی  دـح  زا  ار  دوخ  شزرا  نز  هک  دوش  یم  ثعاب  باجح  دوجو  تسیچ ؟
شزرا باـب  رد  ناوارف  بتک  ثیداـحا و  تاـیاور و  دـنک . مارتـحا  هب  راداو  ار  هعماـج  مه  دوـش و  لـئاق  شزرا  شیوـخ  يارب  دوـخ  مـه  و 

هب یگتـسب  اـهنت  یتسه  تقلخ  هک  مینک  یم  هدنـسب  هلمج  نیمه  هب  اـم  تسین و  ثحب  لاـجم  اـجنیا  رد  هک  دـشاب  یم  دوجوم  نز  يدوجو 
همئا هک  دشاب  یم  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز مطاف ? اروح ، یـسنا ? تقلخ  مهنآ  دوب و  چیه  همه  ناهج  دوبن  وا  رگا  هک  تشاد  نز  کی  دوجو 
ياه هتـساوخ  تالیامت و  زا  یئاـیرد  یمدآ  سفن  نز : شمارآ  تینما و  تسوا - . نینزاـن  دوجو  نمی  هب  دـنراد  یتسه  هچ  ره  ناـیناهج  و 

رد هک  دنراد  يرتدیدش  لیامت  نز  سنج  رب  نادرم  دروم  نیا  رد  دشاب و  یم  فلاخم  سنج  هب  لیامت  اه  هتساوخ  نیرتالاب  تسا و  یناسفن 
هب نز  ندـب  عضاوم  اه و  یئاـبیز  هئارا  تسا .  ناـنز  هب  تبغر  درم  هتـساوخ  نیرتگرزب  « ءاـسنلا هوهـش  هوهـشلا  مظعا  :» تسا هدـمآ  تاـیاور 

تاکیرحت لسن : تمالس  دوش ـ . یم  وا  دمآ  تفر و  یگدنز و  طیحم  رد  نز  شمارآ  شیاسآ و  بلس  ببس  دنز و  یم  نماد  درم  توهش 
اوران و ریثأت  امندوخ  نارتخد  نانز و  دراد ، يرثؤم  شقن  لسن  دیلوت  متـسیس  يور  رب  دـیایم  دوجوب  یمدآ  هناگجنپ  ساوح  رد  هک  یـسنج 

هدش عقاو  دییأت  دروم  لسرم  ءایشا  فرط  زا  نیا  زا  شیپ  یتح  دروم  نیا  دراذگ  دنهاوخ  عامتجا  ياهلسن  تمالس  رب  ار  یـششخب  لباق  ریغ 
راکـشآ و رایـسب  یـسنج  لـئاسم  تارثا  دـنا . هدوـب  ناـنز  يارب  بساـنم  شـشوپ  ناـنز و  داـشرا  رد  یعـس  هشیمه  تلع  نیمه  هـب  تـسا و 
هک دوش  تباث  اعدا  نیا  ات  مینک  یم  یسررب  ار  لاح  رود و  تشذگ ? یملع  شیامزآ  ود  عوضوم ، نیا  ندش  راکـشآ  يارب  ام  تسادیوه ،
زا یکی  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش ترـضح  هک : تسا  لـقن  دراد . یتارثا  هچ  نز  ندوـب  ناـیرع  بساـنمان و  شـشوپ  فلاـخم ، سنج  هب  هاـگن 

( مالـسلا هیلع  ) بیعـش ترـضح  تمدخ  ردلاس  هد  ای  تشه  تدمب  هک  دـیدرگ  ررقم  درک ، دـقع  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  ار  دوخ  نارتخد 
منطو هب  مهاوخ  یم  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش هب  باـطخ  تفرگ ، ناـیاپ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم يرازگتمدـخ  تدـم  هب  یتـقو  دـشاب .

لاسما هک  يدیفس  هایس و  نادنفسوگ  همه  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) بیعـش درک ؟ یهاوخ  بیـصن  نم  هب  يزیچ  ایآ  منک ، تعجارم 
طسو ار  نآ  دنک و  ار  دوخ  ياصع  زا  یشخب  تسوپ  دنک ، يریگتفج  ار  نادنفسوگ  تساوخ  یم  یـسوم  یتقو  تسوت . نآ  زا  دوش  هدییاز 

هب رن  نادنفسوگ  هتفر ، هدام  نادنفسوگ  غارس  هب  رن  نادنفسوگ  سپس  تخادنا و  دیفس  هایس و  يا  هچراپ  نآ  رب  درب ، ورف  نادنفسوگ  لغآ 
دیدج شیامزآ  رد  دندوب . دیفس  هایس و  گنر  هب  نادنفسوگ  مامت  ندمآ  ایند  زا  سپ  هجیتن  رد  دش ، يریگ  تفج  هدرک و  هاگن  بوچ  نیا 

نلاس رد  ار  هدام  رن و  ياهکدرا  يدادعت  شناراکمه  ناژ و  تسا ، هدـمآ  يوال »  » باتک رد  هک  يوسنارف  ناتـسور » ناژ   » يوس زا  يرگید 
شیامزآ هرابود  يدنچ  زا  سپ  دنداد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  اهکدرا  یلـسانت  ياهنومروه  شیامزآ  عورـش  زا  لبق  دـنداد و  رارق  شیامزآ 

مشچ و هار  زا  ینومروه  تـالوحت  نیا  دوش  تاـبثا  هکنآ  يارب  سپـس  دوب ، هتـشگزاب  دوخ  یعیبـط  لاـح  هب  اـه  نومروه  تفرگ ، تروص 
هار زا  يرون  ات  دـندناشوپ  یهایـس  چراپ ? اب  ار  رن  ياـهکدرا  ندـب  دـنداد ، ماـجنا  ار  يرگید  شیاـمزآ  تسا ، هتفرگ  تروص  اـهنآ  یئاـنیب 
هک دیدرگ  هدهاشم  زین  شیامزآ  نیا  رد  دننیبب . ار  رگیدمه  دـنناوتب  ات  دنتـشاذگ  زاب  ار  اهنآ  مشچ  دـباین و  هار  ندـب  نورد  هب  اهنآ  تسوپ 

تاشیامزآ نیا  تسا .  هدوب  اهنآ  ینومروه  تالوحت  ثعاب  هدام  هب  رن  ياهکدرا  هاگن  دـش  تابثا  هجیتن  رد  هدـش و  دایز  اهنآ  ياـهنومروه 
سپ دـنراذگیم . ناسنا  ياهلـسن  رب  يرابنایز  راثآ  دـنهد ، یم  رارق  ناـمرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یناـنز  هک  تسا  هدرک  تاـبثا 

: هداوناخ میکحت  دشاب ـ . یم  هدنیآ  لاح و  لسن  رد  تالکشم  زا  يرایسب  دسافم و  زورب  زا  لوقعم  يریگشیپ  کی  نز  یگدیـشوپ  نیاربانب 
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یم بلج  ار  يدرجم  لهأتم و  درم  ره  رظن  یعامتجا ، ياه  هنحـصرد  باجح  یب  باجحدـب و  نانززیمآ  کـیرحت  روضجح  یئاـمندوخ و 
نانآ شیارگ  هجیتن  رد  هدش ، بلج  نانز  هب  نانآ  هجوت  نادرم ، یهاوخابیز  یبلط و  عونت  زیرغ ? هب  هجوت  اب  دشاب  لهأتم  هدـننیب  رگا  دـنک .
ریظن ماقتنا و  یشکدوخ ، یئادج ، هب  دراوم  يرایسب  رد  اسب  هچ  دیارگ و  یم  يدرـس  هب  جیردتب  وا  یگدنز  هتفای و  شهاک  ناشنارـسمه  هب 

زا یـضعب  يارب  هلئـسم  یگزات  عونت و  اما  دنتـسین ، رادروخرب  ینادـنچ  یئابیز  زا  امندوخ  نانز  رتشیب  هک  یلاح  رد  دـماجنا . یم  لامعا  نیا 
دش یفنم  نانز  هب  تبسن  نادرم  دید  یتح  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دنریگ . یم  ماک  هتخود و  نانز  هب  مشچ  هدش و  زاس  لکـشم  لهأتم  نادرم 
لاح دوش . یم  هداوناخ  نوناک  رد  نادرم  يارب  رگید  تالکـشم  یلیم و  یب  دـیدرت و  کش و  ، یئوج هناهب  یقلخ ، جـک  ببـس  لماع  نیا  و 

هب نت  دنیب و  یمن  جاودزا  هب  يزاین  دـسرب ، لد  ماک  هب  دوخ  فارطا  طیحم  عامتجا و  رد  دـناوت  یم  یتحارب  یتقو  دـشاب ، درجم  هدـننیب  رگا 
درف و ینمیا  ثعاب  ینید  باجح  دوش . یم  بایماک  هدرک  كزب  باجحدب  باجح و  یب  نارتخد  نانز و  زا  دهد و  یمن  كرتشم  یگدـنز 

هبذاج وا : صاخ  تقلخ  یئابیز و  نز ، تسا _ . نز  ياهیئامندوخ  رهزداپ  ینید  باجح  تفگ ، دـیاب  لـک  رد  دوش ، یم  هداوناـخ  ياـضعا 
بـسانت نانز ، هرهچ  تفارظ  نانز  نایب  نحل  تروص و  نانز ، صاخ  مادـنا  زا  ياهتمـسق  رـس ، يوم  لیبق : زا  نز  ندـب  یـسنج  دـیدش  ياه 
نیاربانب یهلا  تمکح  تسا . هداهن  نز  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  دور  یم  رامـش  هب  نانز  ياهیئابیز  هلمج  زا  لیبق  نیا  زا  يدراوم  نز و  مادنا 
مزلتـسم ار  نز  اه ، یگژیو  نیا  دوش و  رادروخرب  درم  هب  تبـسن  رتباذج  یمادـنا  رتاریگ و  رتشوخ و  ینحل  رتابیز ، یتروص  زا  نز  هک  هدوب 

دنراد خسار  داقتعا  اه  یئابیز  نیا  هب  هک  ینانز  نیاربانب  دربن . نیب  زا  ار  دوخ  ياه  یئابیز  یتحار  هب  ات  دـنک  یم  شـشوپ  باجح و  تیاعر 
مهم تایاور : نآرق و  یمالسا : باجح  دوجو  بوجو و  لدا ? دننک ـ . یم  هدافتسا  ششوپ  زا  دنراد  نآ  ياقب  تمالس و  ظفح  رد  یعس  و 

رد دـشاب . یم  بازحا  رون و  روس ? تایآ  هلمج ، زا  دـشاب . یم  فلتخم  تایاور  یهلا و  تاـیآ  نز ، شـشوپ  بوجو  یعرـش  لـیالد  نیرت 
یم تاـیآ 59 و33  بازحا  روس ? يآ ?31و30 ، رون  روس ? تسا . هدـش  هتخادریباجحدـب  راثآ  نآ و  فسلف ? ، باـجح هب  فلتخم  تاـیآ 

(، زادنارـس میم  رـسک  هب  ) هعنقم نز ،) نهاریپ  ) عرد هلمج : زا  تـسا  هـتفر  راـکب  شـشوپ  يارب  یفلتخم  ياـه  هژاو  زا  تاـیآ  نـیا  رد  دـشاب .
هب ریبعت  هک  رامخ  يور  رداچ  ینعی  دناشوپ ، یم  ار  ندب  يور  هک  يزیچ  ینعی  رداچ ) ای  شوپور  ) بابلج رداچ ،) ) هفحلم شوپرـس ،) ) رامخ

کیدزن هب  یند ) . ) تسا شوپرـس  نامه  ، بابلج عمج  بیبالج  دـنناشوپب و  مدـق  ات  ار  ندـب  رـس و  نآ  هب  اـهنز  هک  دوش  یم  هرهاـظ  باـیث 
دیؤم زین  دوخ  يوبن : ریـس ? رد  باجح  رابخا  نتخادـنا . مه  يور  ار  رداچ  ای  ابع  فرط  ود  ینعی  دـشاب ، یم  رتکیدزن  رداـچ  هب  هک  ندروآ 

هیآ نیا  ندش  لزان  زا  دـعب  هک  هملـس ، ما  زا  هدـش  لقن  تیاور  هک  باجح ، يآ ? لوزن  هلمج  زا  دـشاب . یم  رداچ ) ) رترب باجح  باجح و 
نآ ندید  اب  ربمایپ  دندیـسر ، ربمایپ  تمدـخ  هدرک و  رـس  رب  رداچ  نانآ  تیعبت  رد  زین  ناوناب  رگید  دـندرک و  رـس  رب  ربمایپ  نارتخد  نانز و 

ناوناب تیب و  لها  ناوناب  رگید  و  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  زا  رگید  تایاور  ثیداحا و  دنداد . رارق  نیـسحت  دروم  ار  ناوناب  هرظنم ،
ياه موق  نایدا و  رد  هک  درک  هفاضا  دیاب  ار  بلطم  نیا  اجنیا  رد  تسین . ثحب  نیا  لاجم  اجنیا  رد  هک  هدمآ  فلتخم  ياه  نامز  تسجرب ?

، تاروت رد  باجح  هلمج  زا  تسا . هدوب  ناوناب  شـشوپ  لمع و  نیرتابیز  نیرت و  مهم  شـشوپ  باجح و  رـشب ، تقلخ  يادـتبا  زا  فلتخم 
اهاسیلک و اه و  هسینک  هب  دورو  يارب  ناوناب  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ایند  ياهروشک  رثکا  رد  یتح  نابتنرقب و  سلوپ  لاسر ? سقرم ، لـیجنا 

فرط زا  لاس 1878  رد  تیحیسم : رد  باجح  ياه  هناشن  نیرتزراب  زا  یکی  دنوش . دراو  هدش  مسر  هک  يرـصتخم  شـشوپ  اب  دیاب  دباعم ،
لخاد ناکیتاو  هب  تسا ، زاب  نآ  هناش  رـس  ندرگ و  هنیـس ، هک  یئاهـسابل  هتلوکد ) ) سابل اب  اهنز  هک  دش  رداص  یمکح  مهدزیـس  نوئل  پاپ 
همادا مسر  نیا  زونه  دشاب ، وا  مادنا  مامت  دیشوپ ? اپارس  هک  دشوپب  یـسابل  دیاب  دوش  بایفرـش  اپ = روضح  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دنوشن و 

اهنآ هب  دنروایب  هارمه  هب  ار  دوخ  ياه  مناخ  دنشاب  هتساوخ  رگا  دنیامن ، میدقت  پاپ  هب  ار  دوخ  مان ? دامتعا  دنهاوخ  یم  هک  یئارفس  دراد .
جراخ رد  هکلب  ناکیتاو ، رد  اهنت  هن  اهلانیدراک  دنـسرب و  پاپ  روضح  هب  هدیـشوپ  بسانم و  سابل  اب  شیارآ و  نودب  هک  دوش  یم  هیـصوت 

ملاس عفانم  هچنآ  هب  هک  دنک  یم  مکح  ناسنا  لقع  دشاب . یم  لقع  مزال  یفاک و  لدا ? رگید  زا  لقع : دننک . یم  تاعارم  ار  لوصا  نیا  زین 
زا نوریب  رد  شمارآ  راتـساوخ  هک  یناوناب  دزرو . ترداـبم  دزاـس ، یم  رود  وا  زا  ار  یناـیز  اـی  دـنک و  یم  نیمأـت  ار  وا  شمارآ  تینما و  و 
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دندـش دـنهاوخ  هجوتم  دـننک  عوجر  دوخ  لقع  هب  رگا  دـنا ، هدرک  كرد  ار  دوخ  شزرا  دنتـسه و  دوخ  راک  لحم  عامتجا و  هناخ ، طیحم 
رد هک  ددنـسپ  یم  یمناخ  ایآ  تسین . اـهنآ  دـمآ  تفر و  لـحم  عاـمتجا و  رد  مزـال  ملاـس و  شـشوپ  ياـس ? رد  زج  عفاـنم  شمارآ و  نیا 

هنوگب دیاب  ششوپ  تماخض : -1 ینید : ششوپ  ياه  یگژیو  دننادب !!؟ هعماج  یهابت  داسف و  لماع  هزره ، یلاباال و  درف  کی  ار  وا  عامتجا 
ماـما دوش . یمن  بوسحم  باـجح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنکن . صخـشم  ار  نز  تسجرب ? مادـنا  ریز ، ساـبل  ندـب و  تسوـپ  هک  دـشاب  يا 

هک ییاهحرط  اب  كزان  رداچ  ندیشوپ  دشوپب . كزان  نهاریپ  يرسور و  هک  تسین  ناملسم  نز  تحلصم  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص
نامگ هب  .) تسا هجوت  بلج  داجیا  ثعاب  دوخ  كزان  رداچ  شـشوپ  اریز  درادـن ، یباجحدـب  اب  یتوافت  چـیه  تسا ، هدـمآ  رازاب  هب  هزورما 

.( تسا یفاک  رداچ  مان  اهنت  ناشیا  يارب  دـنناشوپب و  دوخ  ندـب  رب  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هچراپ  رب  هک  تسا  رداچ  مان  طـقف  دارفا  یـضعب 
ياـه ساـبل  زا  هدافتـسا  هزورما  دـنزاس . راکـشآ  ار  دوـخ  تنیز  دـیابن  اـهنز  هک  دراد  بلطم  نیا  هـب  هراـشا  بازحا  يآ ?33  یگداـس : -2
يارب نز  هک  يزیچ  ره  يرـسور و  هعنقم ، رداچ ، دوش . یم  هانگ  ثعاب  دوخ  فلتخم  هدـننز  ياهحرط  اـهگنر و  رد  رداـچ  یتح  بساـنمان 

نآ زا  هدافتسا  دیآ و  یمن  رامشب  باجح  دوش ، رجنم  ار  مرحمان  هجوت  بلج  رگا  دنک ، یم  هدافتسا  دوخ  لزنم  زا  نوریب  رد  دوخ  ندناشوپ 
هناگیب کیرحت  ثعاب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زیگنا : هدسفم  جیهم و  ياه  شـشوپ  ناوناب - : يارب  مارح  ياه  شـشوپ  دشاب . یم  مارح 

ندیـشوپ یناث  رد  تسا . مارح  ناوناب  يارب  دوش  مرحمان  هجوت  بلج  ثعاب  هک  لدم و ...  سنج ، گنر ، دـشاب . یم  زیگنا  هدـسفم  هدـش و 
یمن باسح  یعامتجا  شـشوپ  ناونع  هب  هعماج  رد  هک  هدننز  یگنر  ياهرداچ  زا  هدافتـسا  دزاس و  صخـشم  ار  مادـنا  هک  يوحن  هب  رداچ 
تسا زیاج  هلئسم  نیا  یطرش  هب  . ) دنشاب یم  مارح  شـشوپ  ( یمومع رباعم  رد  دیفـس  رداچ  ندیـشوپ  لثم  تسین ، تنـس  فرع و  قبط  ) دوش

نانز و قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  يزلام و ...  شدالگنب ، يزنودنا ، لیبق  زا  ناملسم  ياهروشک  زا  یضعب  لثم  دشاب ، نانز  بلغا  ششوپ  هک 
و  ) ناوناب يارب  اه  شـشوپ  زا  یـضعب  دوش : نز  يارب  یـصاخ  ترهـش  ثعاـب  هک  یـششوپ  دـننک - ). یم  هدافتـسا  دیفـس  ساـبل  زا  نادرم 
رد نیقی  عطق و  روط  هب  دراوم  هنوگ  نیا  هک  دشاب  یم  صاخ ، لدم  کی  ای  صاخ  صخش  رگنیامن  ای  بسانمان  تفص  کی  رگناشن  ( نادرم

ییاپورا ياهروشک  رد  دساف  نادرم  نانز و  رگناشن  هک  هدمآ  رازاب  هب  ییاه  سابل  روشک  رد  هزورما  .) تسین ناملـسم  درم  نز و  کی  نأش 
یـصوصخب مان  اه  هورگ  نیا  زا  مادک  ره  هک  دننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ... سکـس و ياه  شیپ  رنه  هراکدـب و  نانز  ًارثکا  هک  دـشاب  یم  ... و

لدم سابل و  عون  نیا  ندـید  اب  يدرف  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  یـصاخ  گنهرف  لدـم و  صاخ  صاخـشا  ناونع  اه  سابل  هنوگ  نیا  دـنراد ).
سابل ندیـشوپ  زا  ناسنا  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا : هدـمآ  هلاـسر  رد  دـهد . یم  رارق  رظن  دـم  ار  روشک  نآ  گـنهرف  هاـگآدوخان  صاـخ ،

نانز و نیارباـنب  دـنک .  يراددوخ  تسین ، لومعم  دـشوپب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  نآ  تخود  اـی  گـنر  اـی  هچراـپ  هک  ترهش 
هک یئاپورا  یبرغ و  ياهروشک  رگید  شـشوپ  دننام  تسین ، لومعم  اهنآ  يارب  هک  دـننک  هدافتـسا  ییاه  شـشوپ  زا  دـیابن  ناملـسم  نادرم 

بهذم نید و  ره  مالـسا و  رد  فلاخم : سنج  شـشوپ  تسا ـ . مارح  ام  نارتخد  نانز و  يارب  دشاب ، یم  راید  نآ  نانز  ياه  شـشوپ  ءزج 
. دشاب یم  مارح  درم  رب  نز  سابل  نز و  رب  درم  سابل  ندیـشوپ  مالـسا  رد  اما  دنراد . ار  دوخ  صاخ  شـشوپ  مادـک  ره  درم  نز و  يرگید ،

مارح لعف  دننک ، یم  هدافتسا  هنانز  ياه  ششوپ  زا  هک  ینادرم  دننک و  هدافتسا  ار  دوخ  ششوپ  مادک  ره  دنـشاب  یم  فظوم  نانز  نادرم و 
باجح هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  اجنیا  رد  دنا .  هدرک  مارح  لعف  دننک  هدافتسا  هنادرم  ششوپ  زا  رگا  ناوناب  روط  نیمه  دنا و  هداد  ماجنا 

دشاب یم  نز  درم و  سنج  ود  ره  لماش  باجح ، یلک  ژاو ? نیاربانب  دناشوپب . ار  ناسنا  ندب  هک  دشاب  یم  بسانم  ششوپ  ینعم  هب  لک  رد 
میهاوخ هراشا  نآ  هب  رگید  یتصرف  رد  ادخ  دیما  هب  هک  دراد  نادرم و ... تروص  شیارآ  شـشوپ و  يارب  زین  یـصاخ  ماکحا  مالـسا  رد  و 

نز و يارب  هک  دشاب ، یم  نانمشد  سابل  هب  هیبش  ياه  سابل  ندیشوپ  مارح ، ياه  شـشوپ  زا  رگید  یکی  مالـسا : نانمـشد  شـشوپ  درک ـ .
روشک رد  نمـشد  یگنهرف  تاـیح  رگناـشن  شـشوپ ، عون  نیا  زا  هدافتـسا  یمالـسا  روـشک  رد  اریز  تسا . هدـش  هتخانـش  مارح  ود  ره  درم 

، ناوناب ششوپ  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  شـشوپ : گنر  - 3 درب . دهاوخ  نیب  زا  جیردت  هب  ار  ام  يدوخ  گنهرف  هک  دشاب  یم  یمالـسا 
کیرحت ثعاب  هک  دـشاب  یم  ییاه  گنر  زا  هدافتـسا  دوش ، تیاعر  تمـسق  نیا  رد  دـیاب  هک  یلـصا  نیرت  مهم  دـشاب . یم  شـشوپ  گنر 
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ششوپ گنر  هک  تسا  هدش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  اما  تسا ، هدرکن  نایب  تحارصب  ار  یصاخ  گنر  مالسا  دشاب . یم  زیگنا  هدسفم  نادرم و 
حرف داجیا  ثعاب  هک  نشور  زاب و  ياه  گنر  دنا - : هنوگ  ود  اه  گنر  یلک  روط  هب  دوش . ششوپ  ندش  یتنیز  هجوت و  بلج  ببـس  دیابن 

ریس يا  هوهق  يا ، همرس  يا  هوهق  هایس ، لماش  هک  اتسیا  هریت و  ياه  گنر  زمرق و -... یبآ ، درز ، دیفـس ، لثم : دوش  یم  کیرحت  جیهت و  و 
یکـشم رداچ  اذـل  درک . هدافتـسا  عامتجا  رد  نآ  زا  ناوت  یم  یتحارب  و  دـشاب ، یمن  اه  گنر  نیا  رد  يریذـپ  کیرحت  رثا  دـشاب . یم   ... و

رداچ رانک  رد  رگید  نشور  گنر  ای  دیفس  ششوپ  کی  زا  هدافتسا  اسب  هچ  دهد . شهاک  ار  نادرم  هجوت  بلج  اسب  هچ  هک  تسا  یششوپ 
یکشم راچ  ندیشوپ  ناملسم ، نارتخد  ناوناب و  هک  ینامز  يادتبا  زا  یکشم : رداچ  نیفلاخم  هب  خساپ  دوش . یم  رتشیب  هجوت  ببس  یکشم 

نیا ات  دـش ، زاغآ  یجراخ  یلخاد و  دزبرغ ? نارکفنـشور  يوس  زا  فلتخم  ياـهحرط  تاـغیلبت و  عاونا  دـنتفای ، مزـال  بجاو و  دوخ  رب  ار 
اب اهنآ  دنرادرب . ناملسم  ناوناب  رس  زا  ار  رداچ  دننک و  نوریب  دنمشزرا  یلاع و  رکفت  نیا  زا  ار  ناملسم  ناوناب  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  ششوپ 
زا یلئاسم  یکشم و  رداچ  زا  هدافتـسا  رد  نانز  یگدرـسفا  داجیا  يدازآ ، بلـس  مالـسا ، رد  یکـشم  گنر  تهارک  نوچمه  یلئاسم  حرط 

نارکفنشور هتخاب و  گنهرف  رـشق  نیا  هب  خساپ  رد  دنراد . یمالـسا  راعـش  زاتمم و  شـشوپ  نیا  نداد  هولج  گنرمک  رد  یعـس  لیبق ، نیا 
یکشم رداچ  دراد ، مالـسا  نید  اب  یمکحم  قیثو و  طابترا  رداچ  شـشوپ  تفگ ـ : دیاب  دساف  نیغورد و  ياه  گنهرف  نارکون  نیغورد و 
یکـشم رداچ  تسا . هدش  دای  نآ  زا  بابلج  مانب  نآرق  رد  هتـشاد و  ینآرق  شیر ? رود ، ياه  نامز  زا  كاپ  فیفع و  نمؤم ، نانز  نیب  رد 

رد ششوپ  هب  ادتبا  زا  هک  دنخیرات  رد  ینانز  هلمج  زا  یناریا  نانز  تسا ، هدوب  یناریا  نانز  ششوپ  ءزج  رود  رایـسب  نایلاس  زا  زین  ناریا  رد 
رارق مالـسا  فلاخم  ياهروشک  فادـها  سرریت  رد  رتشیب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دـندوب . لئاق  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  ناـمرحمان  راـظنا 
مهیلع ) راهطا همئا  نامز  رد  هژیوب  زا  نایعیـش ، هلمج  زا  اهروشک  رگید  ناناملـسم  دمآ  تفر و  مالـسا و  نید  ندش  دراو  زا  دـعب  اما  دـنراد .
ناـنز رداـچ  هب  یناوارف  تهابـش  یناریا  ناـنز  رداـچ  .) دـندرک بجاو  دوخ  رب  يرتلماـک  تروـص  هب  ار  شـشوپ  نیا  یناریا  ناـنز  مالـسلا )

رظن زا  فیعض و  دنس  رظن  زا  تسا ، هدش  هتخانش  هورکم  شـشوپ  يارب  هایـس  گنر  اهنآ  رد  هک  یتایاور  تسا ـ ). هتـشاد  برع  ياهروشک 
هتسناد هورکم  ار  یکشم  گنر  هک  یتایاور  درادن . دوجو  یکشم  رداچ  ششوپ  تهارک  دروم  رد  یتیاور  ًاساسا  دنتـسه ، شودخم  تلالد 

زا يرایـسب  تسا ، هجوت  بلاج  درادـن .  یتهارک  یکـشم  رداچ  نیاربانب  دـنا . هدرک  ءانثتـسا  ار  رداچ ) ءابع و  ) ءاسک هماـمع و  شفک ، دـنا ،
یم حماست  زین  تامرحم  رب  هکلب  دـنرادن ، یهجوت  تاهورکم  زا  يرایـسب  هب  دـنزرو  یم  تیـساسح  ناوناب  شـشوپ  تهارک  هب  هک  یناسک 

ضرف هب  دـننک . یمن  زاربا  هدـش ، مـالعا  نآ  تمرح  نآرق  تاـیآ  رد  ًاحیرـص  هک  یباجحدـب  یباـجح و  یب  زا  ینارگن  نیرتـمک  دـنزرو و 
ار دوخ  تیساسح  نانیا  تسا  رتهب  دشاب ، یمن  یسایس  یناسفن و  ضارغا  یناطیش و  ياه  هسوسو  زا  یلاخ  هک  یکـشم  رداچ  ندوب  هورکم 

يرگ هولج  اهنآ  هلمج  زا  هک  رتراوازـس ، اه  نآ  يارب  تقو  فرـص  تسا و  رتالاب  بتارمب  اه  نآ  تیمها  هک  دنهد  رارق  یتامرحم  ماجنا  رب 
هتشاذگ و رتارفاپ  ینید  ناربهر  مالسا و  زا  یکـشم  رداچ  ناگدننک  تهارک  تسا . هدرک  شوپهایـس  ار  اه  نآ  بولق  هک  تسا  ینانز  ياه 
، هعماج ناوناب  نارتخد و  يارب  نآ  شـشوپ  رداچ و  اب  یکـشزپ ، یـسانش و  ناور  رد  هدشن  تابثا  ياهـضرف  زاجم و  یتهارک  مکح  کی  اب 

راهظا تسا ، تینوصم  ببـس  هک  یکـشم  ياهرداچ  زا  دارفا  نیا  تسا  رتهب  دـننکیم . دروخرب  یندوشخباـن  ریبک ? تیـصعم  کـی  ناونعب 
یم اعدا  رگید  یضعب  دنک ـ . یم  يریگشیپ  رضاح  رصع  رد  اهیبلق  هایس  اهیئور و  هایس  زا  يرایـسب  زا  اهیـشوپ  هایـس  هک  ارچ  دننکن ، ینارگن 

یگدرـسفا درک . فیرعت  ار  یگدرـسفا  دیاب  ادتبا  دوش . یم  نارتخد  ناوناب و  رد  یگدرـسفا  داجیا  ثعاب  یکـشم  رداچ  ندیـشوپ  هک  دننک 
هب تسا . داضتم  یتح  فلتخم و  يراـتفر  تارهاـظت  مئـالع و  لـماوع و  ياراد  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  رایـسب  یحور  ياـه  يراـمیب  زا  یکی 

گنر هب  دارفا  زا  یضعب  يروخرپ . هب  رگید  یضعب  دنشاب ، هتـشاد  لیامت  ییاهتـشا  یب  هب  تسا  نکمم  هدرـسفا  دارفا  زا  یـضعب  لاثم  ناونع 
یگدرسفا یکشم و  شـشوپ  نیب  يا  هطبار  چیه  ًاساسا  دنراد . يرتشیب  لیامت  رگید  ياهگنر  هب  يرگید  درـسفا ? دارفا  دنراد و  لیامت  هایس 

نیا رد  درادن . دوجو  یگدرسفا  هریت و  ياه  گنر  نیب  یصخشم  تباث و  طبار ? چیه  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  زین  ناسانش  ناور  درادن . دوجو 
ياهروشک راـمآ  هب  دـننک ، یم  ناونع  ياهوحن  هب  زور  ره  ار  ساـسا  یب  ياـهاعدا  نیا  هک  دارفا  نیا  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـج 
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تیاهن یب  نانآ  ناـنز  رد   .... یگدرـسفا و نازیم  هک  تساـهروشک  نیمه  دوخ  زا  هدـش  شخپ  راـمآ  نیا  هک  دـننک ، هعجارم  ییاـپورا و ... 
رایـسب اهروشک  نآ  رد  گنر  عونت  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  هدافتـسا  رتشیب  یکـشم  سابل  زا  نانآ  ناـنز  هک  میریگب  هجیتن  دـیاب  سپ  تسا ،

زورترآ و لیبق  زا  یناوختسا  ياه  يرامیب  زورب  رون و  بذج  ببـس  یکـشم  رداچ  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا  رب  رگید  یهورگ  تسا ـ . ناوارف 
ناوختسا ياه  يرامیب  زورب  تلع  هب  یمناخ  هدشن  هدینش  ای  هدید و  زونه  تسا ، چوپ  ییاعدا  زین  نیا  دوش . یم  نارتخد  رد  ناوختسا  یمرن 

رتکد دـنک . يراددوخ  هریت  یکـشم و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  زا  هک  دـهد  دـیکا  روتـسد  وا  هب  جـلاعم  کـشزپ  دـنک و  هعجارم  یکـشزپ  هب 
رداـچ زا  هدافتـسا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  تسوپ  ياـه  يراـمیب  یللملا  نیب  شیاـمه  نیمجنپ  یئارجا  ریبد  تسوپ و  صـصختم  یئاـبطابط 

ره زا  شیب  رداچ  - 1 اه : ششوپ  رگید  رب  بسانم  یکشم  رداچ  تازایتما  دروآ . یمن  ناوختـسا  یمرن  زورترآ و  يرامیب  هعنقم  یکـشم و 
ياهشزرا هب  يدنبیاپ  مالسا و  یهلا و  ماکحا  ربارب  رد  ار  نز  عضاوت  يراوگرزب و  دهد و  یم  ششوپ  ار  ندب  تسژ  مجح و  رگید  ششوپ 

اهنت تسین ، رسیم  نز  لامک  دشر و  وترپ  رد  زج  نآ  هناهاگآ  باختنا  تسا . ششوپ  لامک  رداچ  - 2 دهد . یم  ناشن  ار  یناسنا  یقالخا و 
تخاونکی ار  ندب  ءازجا  مامت  هک  تسا  یـششوپ  دنک . یم  ماگنهبان  تاقافتا  داب ، لثم  يوج  تاناسون  زا  نئمطم  ار  نز  هک  تسا  یـششوپ 
صاصتخا دوخ  هب  ار  ینید  شـشوپ  ینیع  دومن  نیرتزراب  هک  تسا  یبهذم  رئاعـش  زا  تسا . مالـسا  راعـش  لبمـس و  رداچ  - 3 دناشوپ . یم 

هجوت بلج  ندـب ، چراپکی ? تخاونکی و  شـشوپ  اب  رداـچ  - 4 تسا . مالـسا  خـیرات  تسجرب ? گرزب و  ناوناـب  شـشوپ  نیا  تسا . هداد 
نز تفارـش  یگنهرف و  لالقتـسا  تناـید ، هک  تسا  یناریا  ناـنز  یلم  ینید و  شـشوپ  رداـچ  - 5 دـناسر . یم  دـح  نیرتمک  هب  ار  مرحماـن 

اناوت مرحمان  ربارب  رد  ار  نز  رگید  شـشوپ  ره  زا  شیب  رداچ  - 6 دهد . یم  ناشن  ار  یناریا  یمالسا ، یگنهرف  ندوب  ینغ  یناریا و  ناملـسم 
اب مزال  دروخرب  رد  دـناشوپب و  نانآ  دولآ ? ياه  هاگن  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  ناـمرحمان  اـب  دروخرب  تروص  رد  نز  هک  يروطب  دزاـس ، یم 
یم تیب  لها  نآرق و  رظن  دروم  شـشوپ  رداچ ، - 7 دناشوپب . ار  دوخ  رهچ ? دـنک و  رارقرب  یملاس  طابترا  یتحار  هب  دـناوت  یم  نامرحمان 
سب نیمه  رداچ  تیمها  رد  و  دشاب . یم  برغ  یتح  مالسا و  نادنمـشیدنا  ینید و  ياملع  دییأت  دروم  يرگید  ماج ? ره  زا  شیب  هک  دشاب 

هک تسا ، فافع  ایح و  یگنهرف  راب  نیرتشیب  ياراد  رداـچ  - 8 تسا . هدوب  نارگرامعتـسا  نانمـشد و  هجوت  دروم  نامز  زا  ههرب  ره  رد  هک 
دهد و یم  رارق  يونعم  یئابیز  عاعشلا  تحت  ار  نز  ینامـسج  یئابیز  رداچ  - 9 دنز . یم  مرحمان  نیس ? رب  در  تسد  یـششوپ ، ره  زا  شیب 

تمحازم ضرعت و  اریز  دـهد ، یم  شیازفا  ار  نز  شمارآ  تینما و  رداـچ  - 10 دـشخب . یم  راقو  ینیگنـس و  ینید و  ولج ? هرهچ و  وا  هب 
شمارآ ظفاحم  هانپ  رد  ناسنا  تسین . نکمم  تاقوا  رتشیب  رد  رتراوشد و  هداد  رارق  دوخ  شـشوپ  ار  رداـچ  نسحا  وحن  هب  هک  یـسک  يارب 

. تسا هداد  نت  یهلا  ماـکحا  هب  هدـیزگ و  ار  ادـخ  ادـخ ، دوـخ و  نیب  زا  هدیـشوپ ، نز  يوـنعم : ياـه  تیقفوـم  بسک  - 11 دراد . يرتـشیب 
هب هک  ینز  دـشاب . یم  نانآ  باجح  ناوناب ، ربکا  داهج  - 12 تسا . نانآ  نامیا  نازیم  اوقت و  رگناشن  نارتخد  ناوناب و  حیحـص  یگدیـشوپ 
یم مارتحا  هتـسیاش  دوخ  یگداوناخ  يدرف و  یعامتجا و  تایح  رد  ًانئمطم  دـشاب ، یم  لئاق  مارتحا  تیـصخش و  شزرا ، دوخ  ماـقمو  دوخ 

. دشاب یم  باجح  گنهرف  شرتسگ  رد  نادرم  هژیوب  هعماج  تینما  تینوصم و  - 13 دیآ . یمن  دوجوب  دوخ  يدوخ  هب  مارتحا  نیا  دـشاب و 
رد هدـش  نادرم  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  هتخاـس و  رت  نئمطم  ننز  هب  ار  نادرم  نارتخد  ناوناـب و  طـسوت  یمالـسا  باـجح  تیاـعر 

یحور تمالس  ناوناب ، یمالسا  ششوپ  تیاعر  تسا . یمالسا  باجح  ورگ  رد  ییابیز  تمالس و  ظفح  - 14 دوش . یم  رتمک  داسف  هجیتن 
رترادـیاپ ار  وا  یئابیز  رتدـنمدوس و  وا  يارب  نز  یگدیـشوپ  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع  ) نیمؤملاریما دـنک . یم  نیمـضت  ار  نانآ  یمـسج  و 

هب عوجر  اـب  تسا . هدوب  اـم  روشک  رد  ناـمز  زا  ههرب  ره  رد  نارگرامعتـسا  هجوت  رظن و  دروم  لـئاسم  زا  یمالـسا  باـجح  - 15 دزاسیم .
رفمه رـستم  هک  مینک  یم  هدنـسب  هتکن  نیا  هب  اـج  نـیا  رد  درک . كرد  ناوـت  یم  یتـحار  هـب  ار  هلئـسم  نـیا  ناـمروشک  تشذـگ ? خـیرات 
دوبن مهم  رداچ  رگا  یتسارب  درک .  نوریب  ابع  رداـچ و  زا  داد و  بیرف  ار  ناملـسم  ناـنز  دـیاب  دـیوگیم : یـسیلگنا  هدومزآراـک  سوساـج 
فرط زا  گنهرف  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  هنـالاس  رـالد  اـه  نویلیم  تخاـس و  یمن  لوغـشم  ار  دوخ  رکف  هماـنرب و  سوساـج  کـی  هاـگچیه 

هب رـضاح  ناوناب  هکدـشاب  یم  ناخاضر  رـصع  رد  باـجح  فشک  هلئـسم ، نیا  زراـب  نومن ? دـشیمن . هنیزه  ییاـپورا  یبرغ و  ياـهروشک 
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لزنم زا  لاس  نیدنچ  ات  نانز  زا  یـضعب  ربتعم  یخیرات  دهاوش  قبط  ) هدنام دوخ  ياه  هناخ  رد  دنتفرگ  میمـصت  دـندشن و  باجح  نتـشادرب 
ناوت یم  يرایـسب  دراوم  رد  ار  رما  نیا  ياـه  هشیر  یباـجح  یب  یباجحدـب و  ياـه  هشیر  دـنتخادرپ . هزراـبم  هب  هنوگنیا  و  دـندماین ) نوریب 

هداوناخ رد  دوجوم  یبهذم  تیبرت  ياه  یئاسران  هداوناخ و  يداقتعا  یب  زا - : دنترابع  لیالد  نیرت  مهم  هصالخ  روط  هب  اما  درک  وجتـسج 
لفاـحم رد  سفن  هب  داـمتعا  مدـع  هدارا و  ناـمیا و  فعـض  تیعقوم - ؛ بسک  ینارـسوه - ؛ هناـگیب - ؛ ناتـسود و  زا  دـیلقت  عاـمتجا - ؛ و 

مهارف يارب  يا  هلیـسو  یئابیز - ؛ یگدزبرغ - ؛ یناوجون - ؛ رود ? ياه  تنطیـش  فلتخم و  تالیامت  ياـضرا  يرازآ - ؛ رگد  فلتخم - ؛
یناطیش و ياه  هسوسو  يرامعتسا - ؛ تاغیلبت  نانمشد - ؛ هب  یگدرپسرس  یلام - ؛ يانغ  راهظا  فافع - ؛ ایح و  فعـض  جاودزا - ؛ ندرک 
تارادا و زا  یضعب  رد  طیرفت  طارفا و  هبجحم - ) نانز  هژیوب  ) یبهذم دارفا  بسانمان  دروخرب  ییارگدم - ؛ نارگید - ؛ تمالم  یناسفن - ؛

- ؛ ناوناب هب  بسانم  يوگلا  ندرکن  یفرعم  داشرا - ؛ غیلبت و  رد  طبریذ  ياه  هاگتسد  درکلمع  هداوناخ - ؛ رد  تریغ  فعـض  تاسـسؤم - ؛
ناگرزب ياه  هتفگ  نیب  ضقانت  فلتخم - ؛ ياه  لدـم  رد  یمالـسا  بسانم  ياه  شـشوپ  حرط  يارب  باذـج  یلک و  مانرب ? کی  نتـشادن 

يارب صخـشم  نوناق  کی  ندوبن  اـه و - ؛...  ماـنزور  تـالجم و  نویزیولت ، دـننام  یهورگ  ياـه  هناـسر  درکلمع  اـب  نید  ناـغلبم  ینید و 
تفر و اه  هاگشناد  هب  دوخ  هاوخلد  ششوپ  هب  نارتخد  نارـسپ و  هزورما  هنافـسأتم  هک  اه  هاگـشناد  رد  هژیو  هب  یگنهرف  زکارم  رد  شـشوپ 
رد دنراد  یمالـسا  بسانم  شـشوپ  هک  يدارفا  فیفع و  ناوناب  زا  هدافتـسا  یباجح -  یب  یباجحدـب و  اب  هزرابم  ياه  هار  دـننک . یم  دـمآ 

راظنا رد  رتشیب  هک  ییاه  تسپ  رد  هژیوب  یتلود و  بسانم  ياه  تسپ  رد  فیفع  هبجحم و  ناوناب  ندادرارق  یـشزومآ و - ... يرادا ، زکارم 
هژیوب سرادـم  رد  مهم  صخـشم و  یـسرد  دـحاو  کـی  دوجو  هدرتـسگ - ؛ غیلبت  نارتـخد و  ناوناـب و  هب  وگلا  یفرعم  دنـشاب - . یم  مدرم 

مهم لئاسم  زا  یکی  هلئسم  نیا  هک  ارچ  دریگ  رارق  نیلوئـسم  هجوت  دروم  دیاب  رما  نیا  .) نارـسپ نارتخد و  يارب  یملع  زکارم  اه و  هاگـشناد 
هک ینکاما  و  عامتجا ، هداوناخ ، رد  دوجوم  عناوم  لماوع و  یـسررب  دشاب - ). یم  نآ  رد  ناوارف  تاهبـش  هک  تسا  ثحب  دروم  یمالـسا و 
یب لماوع  عناوم و  ندرب  نیب  زا  يارب  یگنهرف  نالک  يزیر  همانرب  دوش - . یم  باجح  لئـسم ? هب  نارتخد  یهجوت  یب  یتبغر و  یب  ثعاب 

? تسجرب نادنمرنه  نادنمـشیدنا و  روضح  اب  ریگمـشچ ، دیفم و  تاسلج  اه و  شیامه  يرازگرب  رما - ؛ نیا  هب  ناوناب  نارتخد و  یهجوت 
يارب ینونک ، لدـم  زا  رت  تحار  هداس و  ياه  رداچ  تخود  حرط  اهرهـش - ؛ یمامت  رد  هدرتسگ  تروص  هب  روشک  جراخ  لـخاد و  زا  نز 

. - دشاب یم  ریذپ  ناکما  هدرتسگ  بسانم و  تاغیلبت  هئارا  هاگـشناد و  رد  برجم  ناحارط  زا  هدافتـسا  اب  رما  نیا  ناوج ، ناوجون و  نارتخد 
هب هک  لیبق  نیا  زا  یتاداهنـشیپ  و  باجح ؛ غیلبت  تهج  رد   .... يرازفا و مرن  ياه  همانرب  تنرتنیا ، لـثم  دـیدج ، ياـه  يروآ  نف  زا  هدافتـسا 

ناـنز هک :  مینادـب  نیقی  هب  ناـیاپ  رد  دیـسر . میهاوخ  يرتـهب  یباـی  هشیر  رتـبولطم و  جـیاتن  هب  دوش  صحفت  دروـم  نیا  رد  رگا  نیقی  روـط 
، دوخ یهابت  داسف و  نایماح  رترب ، باجح  رداچ و  زا  زیرگ  ناـنز  دـنتباجن و  یکاـپ و  ناراد  هیـالط  یمالـسا  شنم  قـالخا و  اـب  هدیـشوپ ،

کی ناونع  هب  وا  هب  ددنسپ  یم  یناسنا  ایآ  دندمآرد . نیون  رامعتسا  رامثتسا  هب  هتسنادان  ای  هتسناد  نانآ  دنـشاب . یم  دوخ  عماج ? هداوناخ و 
و تسا !!!؟ مادـک  ناویح  اب  ناسنا  قرف  سپ  میـشیدنایب  يا  هظحل  مه  اب  دـیییاب  زگره !!! !!؟ دـنرگنب ... داسف و یهابت و  لماع  حازم و  دوجوم 

ٌناَذآ ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُرِْـصُبیَال  ٌُنیْعَأ  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُهَقْفَیَال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََقلَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  ابیز  هچ 
اهنآ میدیرفآ ، خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  هورگ  نیقی ، هب  .« » َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اَِهب  َنوُعَمْـسَیَال 

؛ دنونش یمن  نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  و  دننیب ، یمن  نآ  اب  هک  ینامـشچ  و  دنمهف ، یمنو  دننک ) یمن  هشیدنا  ) نآ اب  هک  دنراد  یی  ( اهلقع ) اهلد
عبانم 1- دـنهارمگ ). مه  زاب  تیادـه ، تاناکما  همه  نتـشاد  اب  هک  ارچ  ) دـننالفاغ نامه  نانیا  رتهارمگ ! هکلب  دـننایاپراهچ ، نوچمه  اـهنآ 

یعناص ردفص  رتکد  جاودزا  تشادهب  ص126 4- ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص177 3- ج5 ، ءاضیبلا ، هجحم  -2 رامـش ?994 . نز  لجم ?
مجنپ طرش  سابل ، ماکحا  سابل 9- ماکحا  هعیشلا 8- لئاسو  يربکا 7- رضاح ، رـصع  رد  باجح  يربکا 6- رضاح ، رـصع  رد  باجح  -5

سوساج رفمه  تارطاخ  -13 ص4 . ، 79 رویرهش  28 ش1623 ، ناریا ، مانزور ? ص278 12- ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  سابل 11- ماکحا  -10
سیلگنا
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جاودزا زا  دعب  لبق و  نز  يایح 

ناگرزب ایبنا و  ۀـمه  ور  نیا  زا  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یناسنا  تمارک  ظفح  ینامرآ و  هعماج  لیکـشت  ینید  ياـه  هزومآ  رد 
تسخن بولطم ، ياهعماج  داجیا  يارب  دنا . هدوب  يرادم  نید  يروحم و  ادخ  رب  ینتبم  يا  هعماج  لیکشت  اه و  ناسنا  تیبرت  ددص  رد  نید 

. دوش فیرعت  ناسنا  هاگیاج  دریگ و  تروص  صاخ  هجوت  بولطم  هعماـج  ياـه  هصخاـش  هفلؤم و  هب  هدـش و  هزراـبم  اـه  بیـسآ  اـب  دـیاب 
ظفح نز  تسادق  تمرح و  دیآ و  دوجو  هب  بولطم  يا  هعماجات  دنا  هدناوخ  ارف  تفع  ایح و  هب  ار  نانز  هژیو  هب  مدرم ، ۀمه  (ع ) ناموصعم

الاک کسورع و  دـننام  نز  ع )  ) همئا گـنهرف  رد  دـنکیم . روهظ  وا  تفع  اـیح و  رد  نز ، تمرح  ياـه  هناـشن  زا  یکی  دـیدرت  یب  ددرگ .
نز يایح  درادن . یناوخمه  وا  تسادق  تمرح و  اب  یتفع  یب  هک  دراد  يدنلب  سب  هاگیاج  نز  هکلب  دوش ، يرازبا  ةدافتسا  نآ  زا  هک  تسین 
دعب لبق و  هب  صاصتخا  رـصانع  نیا  ظفح  دراد . یگداوناخ  ماظن  ماکحتـسا  ییارگ و  تفع  ینمادکاپ و  تمارک و  ظفح  رد  يداینب  شقن 

تلاـصا هب  لآ  هدـیا  رـسمه  شنیزگ  رد  (ع ) ناـموصعم ساـسا  نـیا  رب  ددرگ . ظـفح  طیارـش  ۀـمه  رد  هـک  تـسا  مزـال  هتـشادن و  جاودزا 
و ( 4) هدناوخ ارف  یمومع  تفع  هب  ار  نادرم  نانز و  زین  جاودزا  زا  دـعب  دـنا . دومن  هجوت  ( 3) يرادم نید  و  ( 2) ینمادکاپ و  ( 1) یگداوناخ

ینمادـکاپ تفع و  بجوم  اـیح  مرـش و  ( 5 (؛ ءایحلا ۀّـفعلا  ببـس  : " دومرف (ع ) یلع ماما  دـنا . هتـسناد  ینمادـکاپ  تفع و  زاس  هنیمز  ار  اـیح 
اب هتـشاذگن و  شیامن  هب  نامرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دش  یم  بجوم  نز  يایح  تسا . ایح  مرـش و  زین  تفع  ياه  هناشن  زا  هتبلا  " تسا .

نانز ییایح  یب  اه ، يراجنهان  زاس  هنیمز  مهم  لماوع  زا  یکی  هزورما  هنافـسأتم  دنک . مهارف  زین  ار  یمومع  تفع  ینمادـکاپ و  دوخ  يایح 
تذل ضرعم  رد  وا  رسمه  هک  دنکیم  اضتقا  مدرم  تریغ  اریز  دراد ، يدیلک  شقن  رهوش  تبحم  بلج  رد  نز  يایح  رگید  يوس  زا  تسا .
توعد ایح  هب  ار  ناـنز  (ع ) قداـص ماـما  ور  نیا  زا  دـنک ؛ مهارف  ار  رهوش  تبحم  رتسب  دوخ  ياـیح  اـب  دریگن و  رارق  مرحماـن  نادرم  ییارگ 

سابل و دور ، هناخ  زا  نوریب  هاگره  اما  دنکب ، نت  زا  ایح  نهاریپ  دنک ، تولخ  شرهوش  اب  نوچ  هک  تسا  یـسک  امـش  نانز  نیرتهب  : " دومن
ظفح نامرحمان  زا  ار  دوخ  هاگمرـش  نماد و  هکتـسا  ینمادـکاپ  نز  امـش  ناـنز  نیرتهب  : " دومرف (ص ) مالـسا ربماـیپ  ( 6" .) دـشوپب ایح  هرز 

یم ارف  تفع  اـیح و  هب  زین  ار  دوخ  نادـناخ  نادـنزرف و  هکلب  دـندناوخ ، یم  ارف  اـیح  تفع و  هب  ار  ناـنز  اـهنت  هن  (ع ) ناـموصعم ( 7" .) دنک
موثلکما و  س )  ) بنیز شرهاوخ  هب  (ع ) نیـسح ماما  درکیم . روهظ  رتشیب  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  هنحـص  رد  ینوخ  ارف  نیا  دـندناوخ .

هب (ع ) تیب لها  نوئش  ظفح  تبقارم  (ع ) داجس ماما  ( 8 .) دیشارخن تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  مدش ، هتشک  نم  رگا  هک : دومن  شرافس 
ایح و هب  (ع ) ناموصعم توعد  ( 9 .) دتـسرفب نانز  هارمه  ار  ینمادکاپ  ناملـسم و  درم  تساوخ  دایز  نبا  زا  هفوک  رد  ماما  دوب . ناوناب  هژیو 

نانز یخرب  زا  و  ( 10) تسا هدـش  شرافـس  یمومع  تفع  ظفح  ایح و  هب  نآرق  رد  دراد . ینآرق  هشیر  نانز  ياـیح  هژیو  هب  یمومع ، تفع 
لبق نارتخد  ات  درادن ، یصاخ  نامز  هب  صاصتخا  ینمادکاپ  تفع و  ظفح  ( 11 .) تسا هدش  دای  ایح  اب  نانز  ناونع  هب  بیعش  نارتخد  دننام 

هک دـش  یم  دومناو  نینچ  عماوج  زا  یخرب  رد  هکناـنچ  دـنهدن ، تیمها  نادـب  جاودزا  زا  دـعب  دـنهد و  رارق  هجوت  دروـم  رتـشیب  جاودزا  زا 
(5 . ) ۀیآ 30 و 31 ( 28  ) صصق ( 4 . ) نامه ( 2 . ) ص 29 ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1  : ) اهتـشون یپ  دنیامن . هجوت  ایح  هب  رتشیب  دیاب  نارتخد 

خیرات ( 9 . ) ص 406 نیـسحلا ، مامالا  تاملک  ۀـعوسوم  ( 8 . ) نامه ( 7 . ) ص 15 ج 14 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 6 . ) ص 161 ررغلا ، بـختنم 
ۀیآ 25. ( 38  ) صصق ( 11 . ) ۀیآ 30 و 31 ( 24  ) رون ( 10 . ) ص 305 ج 4 ، يربط ،

تسا هتخیمآ  مه  هب  نز  ترطف  شنیرفآ و  اب  ینمادکاپ  تفع و 

ناهاوخ نانز  دوخ  مه  هک  دراد  يدنلب  میظع و  هاگیاج  وا ، شنیرفآ  رد  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  نز  ترطف  شنیرفآ و  اب  ینمادکاپ  تفع و 
هتفرگ رظن  رد  ار  هعماج  ریخ  حالص و  نز و  شنیرفآ  زین  مالسا  دنهاوخیم . یگژیو  نیا  اب  ار  نز  نارگید  مه  دنتسه و  ینمادکاپ  تفع و 

يزیچان يالاک  نوچمه  نز  ددرگ و  مکحتسم  هداوناخ  ناینب  گنهامه و  وا  ینورد  تفع  اب  نز  ینورب  تفع  ات  هدرمـش  مزال  ار  باجح  و 
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هراشا مه  نآ  هفـسلف  تمکح و  هب  اهنآ  زا  یـضعب  رد  يروآداـی و  هیآ  دـنچ  رد  ار  باـجح  هلأـسم  نآرق  دریگن . رارق  ناـگمه  ضرعم  رد 
یمسج تشادهب  رب  هوالع  نآرق  بتکم  رد  اهنآ : ندشن  هدولآ  نانز و  نادرم و  ياهلد  یکاپ  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدرک 

راثآ و  دوشیم ، مومـسم  حور  دوشن ، تاعارم  هچنانچ  هک  دراد  دوجو  مه  یناور  یحور و  تشادـهب  عون  کـی  تسا  حرطم  اـیند  رد  هک  )
هیـصوت تشادهب  زا  عون  نیا  تیاعر  هب  تایآ  یخرب  رد  تسا  رتكانرطخ  بتارم  هب  یمـسج  تیمومـسم  زا  هک  دراد  یپ  رد  ار  یکانرطخ 

اًع َـ َتَم َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإ  َو  : " ... دـیامرفیم ربمایپ  نانز  اـب  ندرک  تبحـص  ندـش و  وربور  دروم  رد  بازحا  هروس  ۀیآ 53  رد  نآرق  تسا  هدـش 
نانآ زا  تیراع  ناونع  هب  ار  یگدـنز  لیاسو  زا   ( يزیچ هکیماگنه  و  ... َّنِِهبُوُلق ; َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکل   َ َذ ٍباَـجِح  ِءآَرَو  نِم  َّنُهُول   ?›َ ْسَف

تیذا زا  ندنام  ناما  رد  تسا " 2 . رتهب  اهنآ  امش و  ياهلد  یکاپ  يارب  راک ، نیا  دیهاوخب . هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخیم ، ربمایپ ( نارـسمه  (=
نِم َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءآَِسن  َو  َِکتاََنب  َو  َکِج   َ َْوز ُلق ِالَ? ّ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم بازحا  هروس  ۀیآ 59  رد  دنوادخ  رسکبس : دارفا 

: وگب ناـنمؤم  ناـنز  تنارتـخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  ینعی  اًـمیِحَّر ; اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَـک  َو  َْنیَذُْؤی  َـالَف  َْنفَْرُعی  نَأ  ََّیَنْدَأ  َکـِل   َ َذ َّنِِهبِیب  َـ َلَج
دنوش و هتخانـش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دشابن ( ادیپ  ناشیاههنیـس  ولگ و  ریز  هک  يروط   ( دـننکفا ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياهيرـسور 

هراومه دـنوادخ  دـننک ) هبوت  هدز  رـس  اهنآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونکاـت  رگا  و   ) تسا رتهب  دـنریگن ، رارق  روجف ( قسف و  لـها   ( تیذا دروم 
عقاو رد  هک  ربماـیپ ـ  ناـنز  هب  باـطخ  بازحا  هروس  هیآ 32  رد  لدراـمیب  رـسکبس و  دارفا  نداـتفین  عمط  هب  تسا " 3 . مـیحر  هدـنزرمآ و 

" دییوگب هتسیاش  نخس  و  دننک ، عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  زیگناسوه  لکش  هب   " ... تسا هدمآ  تساهنز ـ  همه  هب  باطخ 
مَُهل َیَکْزَأ  َِکل   َ َذ ْمُهَجوُُرف  ْاوُظَفْحَی  َو  ْمِهِر  َـ َْـصبَأ ْنِم  ْاوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمّلِل  ُلق  : " دـیامرفیممرکاربمایپ هب  باطخ  رون  هروس  هیآ 30 و 31  رد  و 

هب و  تسا ..  رتهزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـننک . ظفح  ار  دوخ  تفع  دـنریگ ، ورف  نامرحمان  هب  هاگن  زا   ( ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانمؤم  هب  .. ; 
رادـقم نآ  زج  ار ـ  دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ، ورف  دولآسوه ( هاگن  زا   ( ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اب  نانز 

تنیز و  دوش ،( هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ( دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا   ( و دننکن ، راکـشآ  تسا ـ  نایامن  هک 
نارسپ ای  ناشناردارب  ای  ناشنارسمه  نارسپ  ای  ناشنارسپ  ای  ناشنارهوش  ردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دنزاسن ; راکشآ  ار  دوخ 

یناکدوک ای  دنرادن ، نز  هب  یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشنازینک ،   ( ناشناگهدرب ای  ناشـشیکمه  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب 
و  ( دوش هتـسناد  ناشیناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  و  دنتـسین ، هاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک 
، دش نایب  هچنآ  رب  هوالع  دیوش "! راگتـسر  ات  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  يا  دسر .( شوگ  هب  دنراداپ  رب  هک  لاخلخ  يادـص 
رتراقواب و رتنیتم و  هزادنا  ره  هک  نز ـ  ِمارتحا  اهشزرا ، ظفح  اهینارچ ، مشچ  زا  يریگولج  یگداوناخ  دنویپ  ماکحتسا  عامتجا و  يراوتسا 

ياههفـسلف اـهتلع و  رگید  زا  دوشیم ـ  هدوزفا  شمارتـحا  هب  دراذـگن  مرحماـن  درم  شیاـمن  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دـنک و  تکرح  رتفـیفع 
 / اردـص تاراشتنا  يرهطم  یـضترم  باجح  هلأسم  رتشیب ر.ك  یهاـگآ  تهج  .) دوشیم هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  تسا  باـجح 

تسا بولطم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  وا  يدوجو  متسیس  تسا و  درم  زا  رتابیز  نز  کش  نودب  مرا )  تاراشتنا  يدمحم  یلع  باجح  ۀفـسلف 
، دشاب نینچ  رگا  دوش ؟ هاگن  وا  هب  یـسنج  دید  اب  ًافرـص  هک  تسا  نآ  یئابیز  ۀمزال  ایآ  و  تسا !  هانگ  ندوب  باذج  یئابیز و  ۀمزال  ایآ  اما 

هانگ ببس  سپ  مییوگب  تسا  هتسیاش  ایآ  تسا  ابیز  تقلخ  ملاع  مامت  ًالوصا ، دشاب . نیرفآ  لامج  تسا  لیمج  دوخ  هک  یئادخ  دیابن  سپ 
اب عورشم  قیرط  زا  وا و  ياهیبوخ  ۀمه  زا  اما  تسابیز  زین  نز  درک . هدافتسا  دیاب  دوخ  عورشم  ریسم  رد  یئابیز  ره  زا  تسا  یهیدب  تسا ! 

و دنا ، نینچ  نیا  دوخ  نارسمه  هب  تبسن  اهنز  هک  هنوگ  نامه  درک ; هدافتسا  یهاوخ  لامک  ریـسم  رد  تسا  هتـسیاش  اهمیرح ، ۀمه  ظفح 
اهنآ سابل  امش  دنتسه ;و  امـش  سابل  اهنآ  هرقب 187 ،) ;) َّنُهَّل ٌساَِبل  ُْمتنَأَو  ْمُکَّل  ٌساَِبل  َّنُه  . " دنرگید کی  لمکم  لامک  ریـسم  رد  ود  ره 
نامه  ( نآرق هاگدید  زا  ًاقافتا ، تسا  مارتحا  هکلب  تسین  نیهوت  اهنت  هن  شـشوپ  هب  توعد  دیرگید ". کی  ظفح  ببـس  مه و  تنیز  ود  ره 

دید زا  ار  وا  نامرحمان  هک  نز  يارب  ندـش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  هوحن  کی  زا  تسا  ترابع  باجح  دـش ( هراـشا  ًـالبق  هک  روط 
یتـفعیب و هب  تیاـضر  رهوـش  اـی  نز  دوـخ  رگا  یتـح  ینعی  تسا  هللا  قـح   " نز تفع  تمـصع و  مالـسا  رد  دـنرگنن . یـسنج  یناوـیح و 
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نیا مالـسا  اب  یبرغ  ياهروشک  قرف  دوشیمن . عورـشم  تیاضر  اب  تسا و  ادـخ  سومان  نز  اریز  تسین  مامت  راک  دـنهدب ، نز  یباـجحیب 
تیاضر اب  مالـسا  رد  اّما  تسا  لح  لکـشم  دنداد  تیاضر  وا  رهوش  ردام و  ردـپ و  ای  وا  دوخ  درک ، یتفعیب  ینز  رگا  برغ  رد  هک  تسا 

ۀمه دنامب . ظوفحم  دیاب  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  نز  تفع  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  دوش . يراج  دـیاب  ادـخ  مکح  هکلب  دوشیمن ; مامت  راک 
نز ندوب  باذـج  ندوب و  ابیز  فرـص  نادرم  دوش ;و  ظفح  وا  تمرح  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  تسا  نز  تمظع  زا  یکاح  اهفرح ، نیا 

. دننکن هاگن  یناوهش  یسنج و  دید  اب  طقف 

هداوناخ میرح  ظفاحم  تفع ، 

، سدقم ینوناک  ناونع  هب  ار  هداوناخ  داهن  تسا ، رشب  يارب  شخبتداعس  یتاروتسد  يواح  هک  ینامسآ  هنادواج و  ینییآ  ناونع  هب  مالسا 
تبحم و تزع ، شمارآ ، اب  دوشیم ، یگدـنز  هصرع  دراو  رـسمه ، ناونع  هب  هک  ینامهیم  ات  تسا  هدرک  میـسرت  كاپ ، یفطاـع و  رادـیاپ ،

زونه هک  ار  ناشنادنزرف  ات  دهدیم  روتسد  ناملسم  ناردام  ناردپ و  هب  دیجم  نآرق  دنک . هرادا  ار  شرتسگ  هب  ور  هعومجم  کی  ینامداش ،
دنزاس و مهارف  نانآ  يارب  ار  هبیط  تایح  ملاس و  یگدنز  ياههنیمز  هدرک ، قیوشت  سدقم  رما  نیا  هب  دـناهدشن ، رادروخرب  لهأت  تمعن  زا 

تسا ییارجا  مه  هک  يراکهار  دنکیم ؛ یفرعم  ار  يدنمشزرا  رایسب  راکهار  مالسا  دشاب ، هتشادن  دوجو  یسک  يارب  جاودزا  طیارـش  رگا 
يارب ار  شمارآ  تسا و  هدـنیآ  رد  یعاـمتجا  تاـیح  هصرع  هب  دورو  يارب  یگرزب  هناوتـشپ  مه  درادـن و  دوجو  یعناـم  نآ  قـقحت  يارب  و 

، ملاس یگدـنز  کی  ترورـض  ناسنا ، کی  يارب  ندـیزرو  تفع  تسا . يزروتفع  مهم ، راکهار  نیا  دزاسیم . اـیهم  هداوناـخ ، ياـضعا 
، زورما ناسنا  دـباییم . لامک  دـشر و  يدـنمدرخ ، هیاـس  رد  دـیآیم و  تسد  هب  نید  هیاـس  رد  اـهنت  هک  یترورـض  تسا ؛ مارآ  طاـشناب و 
، فالتخا یگدنز ، هصرع  رد  نارگید  روضح  ذوفن و  یگداوناخ ، دنویپ  یتسـس  بجوم  اهنآ ، هب  ندرک  تشپ  تساههزومآ و  نیا  دنمزاین 
، باجح تفع و  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دش . دهاوخ  نظءوس و ...  ساوسو ، یناور ، یحور -  ياهيرامیب  رگیدـکی ، هب  دامتعا  مدـع 
، نیا یحور و  يوـنعم و  روـما  زا  تبقارم  مه  دـش و  دـهاوخ  يرهاـظ  شـشوپ  تیاـعر  مـه  ندـیزرو ، تـفع  رد  دـناهناگادج . هلوـقم  ود 
، شیوـخ شـشوپ  رد  یمک  هک  ناـنآ  مه  دـندنمزاین و  نادـب  دـننکیم ، ار  ینید  شـشوپ  تیاـعر  هک  یناـسک  مـه  هـک  تـسا  یعوـضوم 

ياهناخ تسا . لد  تفع  تیاعر  دزاسیم ، رادیاپ  ار  یگداوناخ  دنویپ  هک  یمهم  رایسب  دراوم  زا  یکی  لد  تفع  . 1 دننکیم . يراگنالهس 
هک ياهناخ  تسین . ناوارف  ياهشزرل  نیگمهـس و  ياهنافوط  ربارب  رد  رادـیاپ  ياهناخ  دوشن ، هتخاس  تبحم  قشع و  زا  نآ  دوپ  راـت و  هک 

. تشاد دهاوخن  تابث  تسا ، هدامآ  يو  تنوکـس  يارب  هناخ  نآ  هک  دنکن  ساسحا  قشاع  ای  قوشعم  دنبای و  روضح  یناوارف  دارفا  نآ ، رد 
رد تنوکس  هب  دسر  هچ  دهدن ؛ دورو  هزاجا  یمرحمان  صخش  چیه  هب  وا ، زا  ریغ  دیاشگب و  شرـسمه  يارب  اهنت  ار  لد  میرح  دیاب  رـسمه ،

یگدنز ياههیاپ  دـننکیم ، رارقرب  زیمآتبحم  هناتـسود و  ياهطبار  نارگید  اب  دننکـشیم و  ار  میرح  نیا  جاودزا ، زا  لبق  هک  یناسک  نآ .
ياورپیب روضح  هک  یناسنا  هعماج  حلاصان  ناحارط  دناهدرک و  میسرت  هنوگنیا  ار  یتعنـص  رـشب  یگدنز  دیاش  دنزاسیم . نازرل  ار  هدنیآ 

هدروآرب رد  ار  ناسنا  دـناهدرک و  یقلت  رـشب  یقرت  دـشر و  اهمیرح ، تیاعر  مدـع  اهيرابودـنبیب و  یخرب  اب  مه و  رانک  رد  ار  درم  نز و 
هدید اههداوناخ -  قالط  تسسگ و  یناوارف  ناناوج و  جاودزا  مدع  رد  ار  راکهار  نآ  هجیتن  زورما ، دناهتشاذگ ، دازآ  یسنج  زیارغ  ندرک 
رطعم ار  لد  هشیدنا و  ياضف  دهدیمن و  هار  مرح  نیا  هب  ار  وا  زج  دهدیم و  رارق  هتسیاش  نز  رایتخا  رد  ار  لد  هصرع  هتسیاش ، درم  دنشاب .
هدعو نیا  درک و  دهاوخ  زاینیب  ار  نانآ  شیوخ ، لضف  زا  دنوادخ ، دش ، نینچ  رگا  دنکیم و  نینچ  زین  هتسیاش  نز  دنکیم ؛ وا  يافـص  هب 

هک دـهدیم  روتـسد  نارواب  نید  هب  دـیجم  نآرق  هاـگن  تفع  . 2 1 «. دنتـسه كاپ  نادرم  يارب  كاـپ ، ناـنز  دومرف : هک  تسا  یمتح  ادـخ ،
هـصرع ناـسنا ، مشچ  اریز  درادـن ؛» ندـید  شزرا  سک ، ره  هک  زوماـیب  تنامـشچ  هـب  . » دـنیاشگن سک  ره  رب  اورپیب  ار  شیوـخ  نامـشچ 

دشاب و ریوصت  هچ  تسا ؛ هدـش  هدرمـش  مارح  دـنکیم ، مهارف  ار  داسف  هنیمز  هک  مرحمان  هب  هاگن  دزاسیم . مهارف  ار  وا  رکف  لد و  تادراو 
، فیفع نامـشچ  تخانـش . فـیفعریغ ، فـیفع و  ياـهمشچ  يور  زا  ناوـتیم  ار  اـهناسنا  هک  تسا  بیجع  ناـسنا و  راـنک  رد  يدرف  هچ 
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ار شیوـخ  هاـگن  دـیاشگیمن و  مشچ  اورپیب ، دـسریم ، هچنآ  ره  رب  قـفوم ، ناـسنا  درادیمن . هاـگن  بدا  هدـیرد ، مـشچ  دندنمـشزرا و 
نادرم صاخ  تفع ، نیا  دوش . راچد  رگید  ياههصرع  رد  یتفعیب  هب  هک  اسب  هچ  دشاب ، هتـشادن  هاگن  ِتفع  یـسک  رگا  دزاسیم . دودحم 

ماد هب  ناشنامـشچ  اب  نادرم ، دراد و  عویـش  رتشیب  نادرم  رد  ینارچمشچ ، يرامیب  هچ  رگ  دنک . تیاعر  ار  تفع  دیاب  مه  نز  هکلب  تسین ؛
زا هشیدنا ، لد و  یکاپ  زیهرپ ، نیا  هجیتن  هک  تسا  هدولآ  ياههاگن  زا  زیهرپ  هاگن ، تفع  مالک  تفع  . 3 ناشیاهشوگ . اب  نانز ، دنتفایم و 

نخـس دـنهاوخب ، هچ  ره  زا  اـباحمیب  هک  ناـنآ  تسا . لد  تارداـص  هصرع  نتخاـس  كاـپ  مـالک ، تـفع  یلو  تـسا ؛ تسیاـشان  تادراو 
دنهنیم تمرح  ار  شیوخ  شزرا  هن  دنرادن ، یقیقد  هبـساحم  شیوخ ، تاملک  شزادرپ  رد  دنروآیم و  نابز  رب  ار  ياهژاو  ره  دنیوگیم ،

دنرتنامداش نآ ، نتفگن  اب  دننک و  نایب  ار  هدش  هدینـش  تسیاشان  ياههژاو  زا  یخرب  دنناوتیمن  دارفا ، زا  يرایـسب  ار . بطاخم  شزرا  هن  و 
هب ار  یناگژاو  ره  ات  دنقاتشم  رایـسب  هک  دنوشیم  تفای  یناسک  لباقم ، رد  دراد و  تیاکح  ناشناور  تشادهب  حور و  تمالـس  زا  نیا ، هک 

درادـن قح  نمؤم ، ناسنا  دراد . تسرد  تیبرت  مدـع  زا  ناشن  نیا ، هک  دـنیوگ  نخـس  تسیاـشان -  یتح  یعوضوم -  ره  زا  دـنریگ و  راـک 
، تسیاشان ناگژاو  زا  ای  دنک و  دنلب  هزادنایب  ار  شیوخ  يادص  ددنب ؛ ارتفا  دنز ؛ اوران  تمهت  دهد ؛ تشز  بقل  دـنک ؛ هرخـسم  ار  نارگید 
، تفع مهم  ياـههفلؤم  زا  یکی  نماد  تفع  . 4 دوشیم . راچد  یهلا ، مشخ  هب  دتفایم و  ورف  نید ، هصرع  زا  یناسنا ، نینچ  دـنک . هدافتـسا 
. دنیـشنیم راب  هب  شاهرمث  یلاسنهک ، یلاـسنایم و  نارود  رد  دریگیم و  همـشچرس  یناوج  یناوجون و  زا  ینمادـکاپ ، تسا . نماد  تفع 

رطخ ياـههطرو  هـب  ار  ناـسنا  دریگن ، رارق  راـیتخا  رد  تـسرد  رگا  یــسنج ، هزیرغ  تـسا و  هـصرع  نـیا  رد  تناـیخ  اـهتنایخ ، نیرتدــب 
، کلهم رطخ  نیا  ياههاگشزغل  زا  دـیاب  یتح  ینعی  دـینکن ؛ اـنز  هک  نیا  هن   2 ؛» دیوشن کیدزن  انز ، هب  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  دـناشکیم .

نارود زا  یـسنج  تیبرت  فـلا ) تـسا : هدرک  هـئارا  ار  ریز  ياـهراکهار  یـسنج ، داـسف  رطخ  زا  يریگوـلج  يارب  دـیجم  نآرق  درک . زیهرپ 
ششوپ نامرحمان و  نایم  میرح  تیاعر  ب ) غولب . ات  كدوک  دلوت  زاغآ  زا  ییوشانز ، یگداوناخ و  یقالخا  تاروتسد  تیاعر  یکدوک و 
دودحم ه ) دناشکیم . یتفعیب  هصرع  هب  ار  ناسنا  هک  ییاههاگشزغل  زا  تبقارم  د ) یطیحم . ره  رد  نامرحمان  طالتخا  مدـع  ج ) بسانم .

رد ییاورپیب  اهناسنا ، یتخبدـب  لماوع  زا  یکی  مکـش  تفع  . 5 هعماج . رد  مرحمان  هب  یگتـسبلد  مدـع  هداوناخ و  رد  هفطاع  دـعب  ندرک 
، نایامنناملـسم هک  دش  بجوم  مارح  ياذغ  دنک . تورث  بسک  یهار ، ره  زا  دروخب و  دـبایب ، هچ  ره  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ كاروخ 

رگا : » دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دننک . راختفا  وا  نتـشک  هب  ییارآفص و  هلآوهیلعهّللایلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  لباقم  رد  البرک ، رد 
ود رد  ار  یناسنا  سفن  رگا  دیدرکیمن .» شالت  نم  لتق  رد  اورپیب ، نینچ  تسا ، هتـشگ  نآ  زا  رپ  ناتیاهمکـش  هک  یمارح  ياهماعط  دوبن 

، نانآ دراد . یپ  رد  ار  يدام  سفن  يزاسهبرف  دنـشوکیم ، مسج  راورپ  يارب  طقف  هک  يدارفا  شـالت  مینک ، میـسرت  یتوکلم  يداـم و  دـعب 
داتسا لوق  هب  دنرادهگن . زان  رد  ار  شیوخ  مسج  دنزورفا و  مکـش  هلعـش  دنزودنا و  تورث  رتشیب  ات  دننکب ، هچ  هک  تسا  نیا  ناشتمه  همه 

نان یصرق  هب  میامـش ، رب  ریما  هک  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسا .» ریاب  لد  تسا ، ریاد  مکـش  هک  اجنآ  : » یلمآ هدازنسح  همالع 
ماعط دراد . یناوارف  ریثأت  لد ، تفع  رد  زین  مکـش  تفع  دـتفا .» رد  خزود  هب  مکـش  رطاخ  هب  هک  یـسک  لاـح  هب  ادـب  منکیم و  هدنـسب  وج 

؛ دیاشگیم اهرطخ  رب  ار  یگدـنز  میرح  درادیم و  زاب  زاورپ  زا  ار  حور  مارح ، ياذـغ  ار . حور  كاپان ، ماعط  درازآیم و  ار  مسج  هدولآ ،
رد مه  یلیـصحت ، یعامتجا و  یگدـنز  عون  رد  مه  جاودزا ، نس  رد  مه  زورما ، هعماـج  مینک . تقد  میروخیم ، هک  ییاذـغ  رد  دـیاب  سپ 

لغـش و نودـب  تسناوتیم  زورید ، ناوجون  تسا . توافتم  زورید ، هعماج  اـب  هاـنگ ، ياـههنیمز  یناوارف  هنیمز  رد  مه  یگداوناـخ و  تفاـب 
نآ يریوصت و ... یتوص و  یگدولآ  ياههنیمز  زورید ، دـنارذگب . راگزور  شیوخ ، هداوناخ  راـنک  رد  دـنک و  جاودزا  یلاـع ، تالیـصحت 

. دوبن ناسآ  تروص  نیدب  مرحمان ، هب  یـسرتسد  عیاش و  ردـق  نیا  سنج ، ود  نایم  طالتخا  هداوناخ و  زا  يرود  طیارـش  دوبن ؛ ناوارف  ردـق 
راکهار دزاس . راومه  ار  تامیالمان  دزارفارب و  دق  اهرطخ ، اهبیسآ و  لباقم  رد  دیاب  هنیمز ، رـصع و  ره  رد  هتـسیاش ، ناسنا  زیزع ! تسود 

، ندینـش ای  نتفگ  اوران  نخـس  زا  بانتجا  نتخود ، مشچ  رد  یتسدهداشگ  زا  زیهرپ  تساشگراک . ادرف ، زورید و  زورما ، هعماج  يارب  تفع 
لرتـنک هدارا و  تیوقت  يارب  يرادهزور  مسج ، زا  تبظاوم  ییامنندـب ، ییاـمندوخ و  زا  يراددوخ  دروـمیب ، اـجیب و  طـالتخا  زا  يرود 
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، یلصا راکهار  دناشکیم . طوقس  هب  ار  ناسنا  اهنامز ، همه  رد  اهنآ ، زا  تلفغ  هک  دنتسه  ییاهيراکهار  حیحـص ، یـسنج  تیبرت  سفن و 
ینودبعا نا  ناطیشلا و  اودبعت  الا  « ؛ تسا تاجن  تداعس و  میقتسم  طارـص  نیا ، هک  تسادخ  یگدنب  رد  یمئاد  شالت  ناطیـش و  زا  زیهرپ 

هیآ 60. سی ، . 3 هیآ 32 . ءارسا ، . 2 هیآ 26 . رون ، . 1 اهتشون :  یپ   3 «. میقتسملا طارص  اذه 

فافع ظفح  رب  ياهمدقم  باجح ، ظفح 

هکلب نز ، ظفح  تمـصع و  طقف  هن  تسا و  نز  ظفح  تمـصع و  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ تلذ  يانعم  هب  نز ، يارب  باجح  باـجح  ياـنعم 
، دنتـشاد میدـق  زا  ام  ياهنز  هک  اهیناریا  ام  دزن  رد  رداچ  اما  تسین ؛ رداچ  يانعم  هب  باجح  تسود . ره  درم  نز و  تظاـفح  تمـصع و 

ندیـشوپن زا  هک  یندیـشوپ  هن  تسا ؛)  ) ملاس ندیـشوپ  يانعم  هب  باجح  تسا . نکمم  باجح  مه  رداچ  نودـب  تسا ؛ باجح  عون  نیرتهب 
؛ دروخیمن درد  هب  ندیـشوپ ، نآ  تسا . نایرع  هنهرب و  ناسنا  لثم  یگدیـشوپ ، نیع  رد  هک  نایرع  هدیـشوپ  تاـیاورریبعت ، هب  تسا . رتدـب 
ار تسد  ود  تروص و  هتبلا  دـشاب ؛ هدـناشوپ  ار  نز  ندـب  ياپ  ات  رـس  مامت  ندـب و  ندرگ و  وم و  رـس و  هک  ملاس  ندیـشوپ  تسین ؛ باجح 
، یناریا ياهنز  هتبلا  باجح . يانعم  مه  نیا  دـشاب ؛ هداس  شیارآ و  نودـب  تروص  هک  يدراوم  رد  هتبلا  دـننادیم ؛ انثتـسم  اـهقف  يرایـسب 

لماک ظفاح  باجح  مه  تسین و  نز  ییابیز  اـب  یفاـنم  تساـبیز و  مه  تسا و  یبوخ  شور  مه  رایـسب  هک  دـناهدرک  ادـیپ  ار  رداـچ  شور 
ياـهروشک زا  کـی  ره  رد  هک  رگید  ياـهروشک  لکـش  هب  هچ  یبرع ، لکـش  هب  هچ  یناریا ، لکـش  هب  هچ  ار  باـجح  لاـح ، ره  هب  تـسا .

، نیا تسا ، هدـش  نیمأت  مالـسا ، رظن  نیا  دوشب ، ظفح  باجح  هک  يروج  ره  دـننکیم ، ظفح  ار  دوخ  باـجح  روج  کـی  اـهنز  یمالـسا 
نیا دوصقم  تسا . هدرک  نیعم  ار  دوصقم  تسا ؛ هدرکن  نیعم  ار  شـشوپ  باجح ، باب  رد  مالـسا   1. تسا مالسا  ياهيریگشیپ  زا  یکی 

رد تسا . مالـسا  فده  نیا ، دوشن و  کیرحت  لماع  کی  هب  لیدبت  هرمزور ، تروص  هب  اهنآ ، یعیبط  تاقالم  درم و  نز و  رادید  هک  تسا 
دینیبب امـش  یلو  دننک ؛ تیاعر  تسا ، قطان  نآ  هب  نآرق  تایآ  هک  ار  یعرـش  باجح  دندیقم  هک  دنتـسه  ییاهمناخ  یمالـسا ، ياهروشک 

اب ًالـصا  امـش  هک  دنراد  یباجح  اقیرفآ  لامـش  ياهروشک  رد  میوگیم ؟ ار  ناشیاهدیقم  اهنیدتم و  دننکیم ؛ تیاعر  عون  کی  اهنآ  همه 
نامه زا  یشان  مه  اهنیا  دیتسین . انشآ  نآ  اب  امش  مه  زاب  هک  دنراد  یباجح  ناتسکاپ ، دنه و  ینعی  یقرش ، ياهروشک  رد  دیتسین ؛ انـشآ  نآ 

رگا تسین . نز  ندرک  يوزنم  يانعم  هب  باجح ، هلئـسم  تسین  نز  ندرک  يوزنم  يانعم  هب  باـجح ،  2. تسا یعامتجا  یگنهرف و  طیارش 
طالتخا و زا  يریگولج  يانعم  هب  باجح  هلئـسم  تسا . طـلغ  ًـالماک  تشادرب  کـی  نیا ، دـشاب ، هتـشاد  باـجح  زا  یتشادرب  نینچ  یـسک 
، درم نز و  ررض  هب  مه  هعماج و  ررـض  هب  مه  طرـش ، دیقیب و  طالتخا  شزیمآ و  اریز  تسا ؛ هعماج  رد  درم  نز و  طرـش  دیقیب و  شزیمآ 
هب باجح  اقآ  دنتفگ  ياهدـع  تفع ، باجح و  میتفگ  تقو  ره  نامز  لوط  رد  ام  هشیمه  تفع  باجح و   3. تسا نز  ررض  هب  صوصخ  هب 

فرح نیا  ام  تقو  ره  نامز ، لوط  رد  دنرادن . باجح  دنراد ؛ تفع  مه  یلیخ  دنرادن ؛ تفع  دنراد ؛ باجح  اهیلیخ  دراد ؛ راک  هچ  تفع 
اما رگید ؛ زیچ  کی  باـجح  تسا ؛ زیچ  کـی  تفع  تسین . یتسرد  فرح  نیا ، هک  یلاـح  رد  دـنیوگیم ؛ ار  نیا  یـضعب  میتفگیم ...، ار 

ياهتلـصخ تایقلخ و  همه  لثم  تسین ؛ ناسنا  رد  ریذپانبیـسآ  هرخـص  نآ  يریذـپریثأت و  لباقریغ  یـسرتسد و  لباقریغ  زیچ  نآ  تفع ،
وا و تراهط  نز و  فاـفع  درادـب و  رود  هب  مجاـهت  زا  ار  نآ  دـناوتیم  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  دریگیم . رارق  مجاـهت  ضرعم  رد  یناـسنا ،
. تسا هعماج  طیحم  راک و  طیحم  یگدنز و  طیحم  رد  بسانمان  ترشاعم  نتشادن  دراد ، هگن  وا  رد  ار  تمصع  زیهرپ و  تلاح  وا و  ياوقت 

نیا هب  دـناوتیم  هک  يزیچ  نآ  دـشاب . هدـشن  تیاـعر  صاـخ  یقـالخا  یگنهرف و  تاـهج  وا  رد  هک  یترـشاعم  ینعی  بساـنمان ، ترـشاعم 
فرط زا  باجح  نز و  فرط  زا  باجح  تسا ؛ باجح  زیچ ، نیرتهب  تسا . باجح  دـنک ، کمک  يزاسادـج  يزاـسنوصم و  يرادهگن و 

ییاهشزرا زا  یکی  یبرغ ، گـنهرف  برغ و  رظن  زا   4. نز رد  لصاف  ینعی  عنام ؛ ینعی  باجح ، تسا : ندرکن  هاـگن  مه  درم  باـجح  درم .
یتقو اذل  دروآ ؛ مهارف  ار  نارگید  يدنمهرهب  ذاذتلا و  لیاسو  دوخ ، تیصخش  اب  دوخ و  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  تسا ، روصتم  نز  يارب  هک 

نز و طرش  دیقیب و  ترشاعم  هدش و  لئاق  یتیدودحم  درم ، نز و  ترشاعم  يارب  مالـسا  هک  مینکیم  مالعا  یمالـسا  گنهرف  ساسا  رب  ام 
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برغ گنهرف  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تناها  هک  یلاح  رد  دـینکیم ؛ تناها  نز  هب  امـش  هک  دـننکیم  مهتم  ار  اـم  هتـسنادن ، زیاـج  ار  درم 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  همه  ندرکن ، هاگن  ندرک و  هاگن  مرحماـن و  مرحم و  باـجح و  هلئـسم  نیا   5. دوشیم هدید  نز  تیصخش  هب  تبسن 

، فافع تسا . مهم  مه  درم  فافع  هتبلا  دـهدیم ؛ تیمها  نز  فافع  هلئـسم  هب  مالـسا  دوش . هتـشاد  هگن  ملاـس  نیب ، نیا  رد  فاـفع  هیـضق 
دناوتیم ینامسج ، يرترب  ینامـسج و  تردق  رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اهتنم  دنـشاب ؛ فیفع  دیاب  مه  نادرم  تسین ؛ نانز  صوصخم 

هاگن ایند  رد  هک  مه  زورما  امـش  تسا . هدـش  طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تفع  يور  دـیامن ، راـتفر  نز  لـیامت  فـالخرب  دـنک و  ملظ  نز  هب 
هب هیکت  اب  نادرم  هک  تسا  نیمه  اکیرما ، هدحتم  تالایا  روشک  رد  صوصخ  هب  برغ ، يایند  رد  نانز  تالکـشم  زا  یکی  دینیبیم  دـینک ،

یکی هک  مدید  نم  ار  اکیرمآ  دوخ  یمسر  تاماقم  يوس  زا  هدش  رـشتنم  رامآ  دننکیم . زواجت  يدعت و  نز  تفع  هب  ناشدوخ ، يدنمروز 
کی هیناث ، شـش  ره  رد  تسا ؛ زیگناتشحو  ًاعقاو  اـهرامآ  دوب . يرگید  ماـقم  کـی  هب  طوبرم  مه  یکی  اـکیرمآ و  يرتسگداد  هب  طوبرم 

بالقنا مظعم  ربهر  نانخس  زا  . 1 اهتشون :  یپ   6. تسا مهم  تفع  هلئسم  ردقچ  دینیبب  دریگیم ! تروص  اکیرمآ  روشک  رد  فنع  هب  زواجت 
ربهر تانایب  . 3 . 28/2/67 ناوناب ، دهاش  هلجم  اب  هبحاصم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 2 . 17/5/65 هعمج ، زامن  ياههبطخ  زا  یکی  رد 

رد نز  شقن  رانیمـس  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 4 . 26/10/68 روشک ، رـسارس  کشزپ  نارهاوخ  زا  یهورگ  رادید  رد  بالقنا  مظعم 
رد نارهاوخ  عامتجا  . 6 مالسا 17/11/66 . یناهج  بالقنا ، نز و  یللملانیب  هرگنک  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 5 . 11/12/64 هعماج ،

.30/7/76 رثوک ، دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو 

فافع لگ 

تسین و نوصم  بیـسآ  زا  راویدیب ، غاب  نوچ  تسا ، هدیـشک  نیچرپ  راصح و  دوخ  غاب  رود  ارچ  هک  دننکیمن  شنزرـس  ار  ینابغاب  چـیه 
زاـب ار  شطاـیح  رد  اـهبش  درادیمنرب و  ار  دوخ  هناـخ  راوید  يدازآ   » ماـن اـب  مه  سک  چـیه  دـنامیمن .  ناـبغاب  يارب  یلوصحم  هوـیم و 
دید ضرعم  رد  ظافح ، نودب  ار  دوخ  تارهاوج  مه  يرهوگ  جـنگ و  بحاص  چـیه  تسا .  يدـج  دزد ، يهنخر  رطخ  نوچ  دراذـگیمن ،

، دـشاب رتیتـمیق  هک  زیچ  ره  دوشیم .  هدوبر  رهاوج  دوخ  نوچ  دـیابرب ، لد  مشچ و  دـنک و  هوـلج  دـشخردب ، اـت  دراذـگیمن  نارذـگهر 
يهشیـش رد  رگا  رتمزـال .  تبظاوم ، تسا و  رتشیب  تراـغ  ندوبر و  میب  دـشاب ، رتسیفن  هک  هچ  ره  دوریم .  رتـالاب  نآ  زا  تبقارم  دـصرد 

رد رگا  دوشیم .  مگ  يدنبن ، ار  نآ  رد  يراذگن و  قودنص  دمک و  رد  ار  تدیراورم  يهتشر  رگا  درپیم .  شرطع  دیراذگب ، زاب  ار  رطع 
، يدـنبیم ار  اههشپ  دورو  هار  یتقو  دوب .  یهاوخن  ناـما  رد  اـهسگم  تمحازم  اـههشپ و  شین  زا  ینزن ، يروت  تاهناـخ ، يهرجنپ  لـباقم 
زا ار  دوخ  هناخ  يزیوآیم ، هدرپ  تقاتا  يهرجنپ  تشپ  ای  يدنبیم ، ار  هناخ  رد  یتقو  ینادـنز .  و  دودـحم »  » هن ياهتخاس ، نوصم   » ار دوخ 

اهرطخ و زا  ینمیا  يارب  رگا  یـشاب .  هدـنکفا  راصح  دـنب و  دـیق و  رد  ار  دوخ  هک  هن  ياهداد ، رارق  هانپ  رد  محازم  ياههاگن  هناگیب و  دورو 
قطنمیب و ار  شنخس  هک  ارچ  ینکیم ، انتعا  دریگب ، داریا  مه  رگا  هن  دریگیم و  داریا  یـسک  هن  یناشوپب ، ار  دوخ  نامحازم ، زا  یگدوسآ 

يهخاش هب  نتخیوآ  تسا و  تینوصم  نیمه  زا  هنالهاج  زیرگ  يارب  ياهناهب  دـشاب ،» كاپ  دـیاب  لد   » هکنیا ینیبیم .  ینادیم و  هناهاگآان 
رد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا   . . . » تسا و نطاب  يهنیآ  رهاظ ، دزیخرب .  كاپ  راتفر  هاگن و  زج  دیابن  مه  كاپ  لد  زا  هنرگو  يدیقال  »
هب ار  دوخ  توهـش ، نارگادوس  رازاب  رد  دـنکن و  جارح  ار  دوخ  دـنامب و  ظوفحم  دـیاب  دراد ، هک  یتمارک  شزرا و  رطاـخ  هب  نز ، تسوا . 

باقن هک  تریـس ، وید  نایوجماک  نشخ  ياهتسد  رد  دـیابن  دراد ، هک  یتفاطل  رطاخ  هب  نز  دـشورفن .  دـنخبل  هاگن و  هماـن و  دـنچ  ياـهب 
هب نز  دننک .  هل  ناشاپ  ریز  ای  دنزادنا ، رود  ار  وا  دندیچ ، ار  شتمصع  لگ  هک  نآ  زا  سپ  دوش و  هدرمژپ  دنراد ، هرهچ  هب  قشع  ینابرهم و 

، یکاپ فافع و  رهوگ  ددرگ .  هانگ  سوریو  هب  يهدولآ  سوه و  يهچیزاب  دـیابن  تسا ، میرم  یکاپ  رادثاریم  دراد و  هک  یتمـصع  رطاخ 
تـسا یماخ  یگداس و  دـنناوارف .  زین  فرـش  نارگتراغ  نامیا و  نادزد  تسین .  هناخ  لیاسو  غاب و  لوصحم  لوپ و  ـالط و  زا  رتشزرامک 

لایخ دزادرپب و  يرگهولج  يربلد و  هب  دـهد و  رارق  كاپان  ياهمشچ  مومـسم و  ياههاگن  ياـشامت  دـید و  ضرعم  رد  ار  دوخ  یـسک  هک 
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ندرک بارخ  دـنامیم ! ناما  رد  توهـش  ياههشپ  شین  اـههاگن و  رهز  زا  دزادـنایمن و  هسوسو  هب  ار  فاـفع  ناـنزهر  نـالدرامیب و  دـنک 
تیلهاج تمالع  يرکفنـشور ! هن  تسا ، یـشیدنا  هریت  يهناشن  اههرجنپ ، يهمه  نتـشاذگ  زاب  اههدرپ و  يهمه  نتـشادرب  اهراوید و  يهمه 

شیوختلفغ رـس  رب  ینامیـشپ  تسد  ود  اب  ییوربآیب ، ییاوسر و  زا  سپ  هک  نک  هاگن  یناسک  راـموط  هب  هن ؟ ییوگیم  ندـمت !  هن  تسا 
ياهمقل هب  ار  نامیا  هکنآ  دوشیم ! تعامج  ياوسر   » دزیرگن اوسر » تعامج   » زا هک  یـسک  دنتـسرفیم .  تنعل  دوختلاهج  رب  دـننزیم و 

هنـسرگ گرگ  اهدـص  يولج  ار  فافع  كدوک   » هکنآ دـنکیم ، ضوع  بلق  يهکـس  دـنچ  اـب  ار  ییاـبیز  فسوی  هکنآ  دـشورفیم ، ناـن 
شتآ هب  مه  ترخآ  رد  تخیر ، دهاوخ  ینامیـشپ  نماد  رب  ترـسح  کشا  تمادن  راوید  تشپ   » مه يزور  دراذـگیم ، اشامت  هب  دربیم و 

لوا زا  دشاپب .  نآ  رب  هانگ  يهباکرچ  تشاذگ  دـیابن  تسا ، فافـش  دیفـس و  فافع  يهماج  هک  لوا  زا  تخوس .  دـهاوخ  دوخ  ییاورپیب 
هعرزم هب  دورو  يهزاجا  هناـگیب ، ياـپ  هب  دـیابن  لوا  زا  درادـن .  رب  كرت  نیرولب  ماـج  نیا  دنکـشن و  ینیچ  يهساـک  نیا  دوب  بظاوم  دـیاب 

لگ تسکـش و  هتخاش  هک  یتقو  رمثیب ، تسا و  لصاحیب  هیرگ  یلو . . .  دـنک .  لامدـگل  ار  تمـصع  سرون  ياههتوب  هک  داد ، تباـجن 
!! دش هدیچ 

نز ششوپ  تفع و 

حالـص و : » دومرف شباحـصا  هب  ترـضح  نآ  میدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  باحـصا  زا  یهورگ  اب  يزور  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لاؤس عوضوم  متفر و  هناخ  هب  نم  دندش  قرفتم  باحصا  هک  یتقو  دهدب ، یحیحص  باوج  تسناوتن  سک  چیه  تسیچرد »؟ نز  تحلصم 

هک تسا  نآ  رد  نز  حالص  : » مناد یم  ار  شباوج  نم  دومرف : متفگ ، مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
مدرک ضرع  مدیسر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تمدخ  هک  یماگنه  دننیبن ». ار  وا  مه  هناگیب  نادرم  دنیبن و  ار  هناگیب  نادرم 

( یقطنم هدـش و  باـسح  هتخپ و   ) نخـس ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دومرف : نینچ  امـش  لاؤـس  خـساپ  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف
مهم هلأسم  نیا  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکنیا : حیـضوت  تسا ». نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرف دیدنـسپ و  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز

ربمایپ دنـسپ  دروم  اهنآ  زا  کی  چـیه  باوج  یلو  دـننک ، هدـیقع  راهظا  اهنآ  ات  داد ، رارق  باحـصا  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  یعاـمتجا 
حالص دروم  نیا  رد  ًامتح  دوب و  نز  دوخ  مه  هدش و  گرزب  یحو  نماد  زا  هک  ارهز  ترضح  یلو  دشن ، عقاو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

ار ارهز  زغم  رپ  هدـش و  باـسح  نخـس  مرکا  لوسر  تسناد و  شـشوپ  رد  ار  ناوناـب  یعقاو  تداعـس  دوب ، هدرک  كرد  یبوـخ  هب  ار  ناـنز 
شـشوپ زا  ار  دوـخ  ناـنز ، رگا  دریگ . یم  هشیر  مبتکم  نم و  دوـجو  زا  زین  نخـس  نیا  ینعی  درک ، یفرعم  دوـخ  نت  هراـپ  ار  وا  دیدنـسپ و 

راب ریز  رترید  دندرب ، اهنآ  زا  ار  تاذل  تاعتمت و  عاونا  اهدرم  هک  یتقو  دـندرگ ، نادرم  ینارچ  مشچ  هلیـسو  اج  همه  دـنروآرد و  یمالـسا 
هب زور  دسر و  یم  ررـض  زین  ناوناب  هعماج  دوخ  هب  دسر  یم  همدص  ررـض و  عامتجا  هب  هکنیا  رب  هوالع  تروص ، نیا  رد  دـنور  یم  جاودزا 

نمؤم نانز  هب  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  تسا . یمالسا  هفیظو  کی  باجح  تیاعر  دش . دهاوخ  هدوزفا  رهوش  یب  نانز  نارتخد و  هب  زور 
ار شیوخ  ياهتنیز  اهییابیز و  لحم  دنرادب و  ظوفحم  نارگید  هاگن  زا  ار  نتـشیوخ  مادنا  جورخ و  دنـشوپب و  مشچ  هناگیب  نادرم  زا  وگب :

دنزادنیب اه  هنیس  رب  ار  ناشدوخ  ياهیرسور  و  اهتسد ) تروص و  دننام   ) تسا راکشآ  ًاعبط  هک  ار  هچنآ  رگم  دنزاسن ، راکـشآ  بناجا  يارب 
نادنزرف ناردارب و  رهوش و  نارـسپ  دوخ و  نارـسپ  رهوش و  ردپ  ردپ و  رهوش و  يارب  زج  ار  ناشلامج  تنیز و  و  دوش ) هدیـشوپ  بوخ  ات  )

یم رتهب  - 1 تسا : ناوناب  عفن  هب  فلتخم  تاهج  زا  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر  يرآ  دنزاسن . راکـشآ  رهاوخ ... نادنزرف  ردارب و 
هگن ناگناگیب  ياهمـشچ  دـید  ضرعم  زا  ار  نشیوخ  دـنرادب و  ظوفحم  عاـمتجارد  ار  ناـشدوخ  يدوجو  شزرا  تلزنم و  ماـقم و  دـنناوت 

دنناسر و تابثا  هب  ناشرسمه  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  هقالع  يرادافو و  بتارم  دنناوت  یم  رتهب  یمالسا  شـشوپ  تیاعر  اب  ناوناب  - 2 دنراد .
دـنروآ و لمع  هب  يریگولج  تارجاشم  تافالتخا و  ینیبدـب و  ندـمآ  دوجو  هب  زا  دـنیامن و  کمک  هداوناخ  یمرگ  افـص و  شمارآ و  رد 

مشچ ولج  یمالسا  باجح  تیاعر  اب  - 3 دنیامن . تیبثت  ار  شیوخ  هاگیاج  دنروآ و  تسد  هب  ار  رهوش  لد  دـنناوت  یم  رتهب  مالک ، کیرد 
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یم اه  هداوناخ  ياه  ینیبدـب  تافالتخا و  زا  هلیـسو  نیدـب  دـنریگ و  یم  ار  هناگیب  نادرم  يرـصب  عورـشمریغ  ياه  ییوج  تذـل  اهینارچ و 
نادرم ناوج و  لسن  هب  ار  کمک  نیرتهب  یمالسا  شـشوپ  تیاعر  اب  - 4 دنیامن . یم  کمک  اهنآ  شمارآ  تابث و  ماکحتـسا و  هب  دنهاک و 

دئاع هجیتن  رد  شئوس  جیاتن  هک  ناناوج  ياهباصعا  فعـض  اهفارحنا و  اهداسف و  زا  دـنهد و  یم  ماجنا  دـنرادن  جاودزا  ناکما  هک  يدرجم 
لزنم زا  شرـسمه  هک  ینز  ره  دنیامن  تیاعر  ًالماک  ار  یمالـسا  باجح  ناوناب  همه  رگا  - 5 دنک . یم  يریگولج  دش  دـهاوخ  ناوناب  دوخ 

دنربب و ار  شلد  ات  دریگ  یمن  رارق  رازاب  هچوک و  نانز  ياه  ییامندوخ  اهیزانط و  اهیباجحدب و  ربارب  رد  هک  دراد  نانیمطا  دوش  یم  جراخ 
یم يرهاظ  تنیز  هب  ینطاب  نتـسارآ  تنیز و  مدـقت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـنهاکب . هداوناخ  هب  تبـسن  شا  هقالع  تحـص و  زا 

ییوکین هب  يرهاظ  ییابیز  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 1 «) رهاظ تنیز  زا  تسا ) رت  یلاع  رترب و   ) تسا رتاـبیز  ینورد  تنیز  : » دـیامرف
. مکحلاررغ ( . 1  ) وخشوخ بنیز  میظنت : هیهت و  تسا ». حور ) ییابیز  و   ) ینورد ییوکین  هب  نطاب  ییابیز  تروص و 

(1) یگدنز یگدرتسگ  هب  فافع  هرتسگ 

ار تیرشب  تداعسو  تیاده  ياه  هخـسن  لاعتم  دنوادخ   1« یضرتو بحت  امب  لمعلاو  ینغلاو  فافعلاو  یقتلاو  يدهلا  کلئـسا  ینا  مهللا  »
، تسا یلجتم  مالـسا  نیبم  نیدرد  اهنآ  نیرتلماک  هک  تسا ، هداتـسرف  فلتخم  ياهتما  يارب  حلـصم  ناربهارو  نایداه  ناربمایپ ،  هطـساو  هب 

یقیقح لامک  هب  لـینو  هتـسیاش  یگدـنز  هب  یباـیتسد  نمـضتم  ناـسنا ، يدوجو  نوگاـنوگ  داـعبا  قیقد  تخانـش  ساـسارب  تاروتـسد  نیا 
ياه شهاوخ  همه  تیادهو  يرطف  تالیامت  یمامت  يایحا  ساسارب  تیبرت  همانرب  مالسا ، سدقم  نییآ  رد  تسوا .  حورو  مسج  تمالسو 
دشاب یم  ناسنا  تیبرت  هیاپ  نیرت  یساسا  اهنآ  زا  کی  ره  لدتعمو  حیحص  ياضراو  يرطف  تاینمت  نیا  تخانشو  تسا  راوتسا  رـشب  یعیبط 

یتخبـشوخ تابجومو  دزاس  یم  یگتـسیاش  هب  ار  ناسنا  تسا ، شنیرفآ  نوناق  قفو  ربو  تقلخ  هنامیکح  ماظن  اب  گـنهامه  یتیبرت  نینچ  . 
ابیز لـیبق :  زا  یئاـبیز  هب  شیارگ   2« اهیلع سانلارطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقاـف  . » دـنک یم  مهارف  ار  وا  يدـبا  تداعـسو 

. دزیخ یمرب  ناسنا  ترطف  زا  هک  تسا  يروما  همهو  همه  یـسنج ، تالیامتو  ندرک  رطعم  نتـسارآ ، ار  دوخ  نتفگ ، نخـس  ابیز  ندیـشوپ ،
يرطف تالیامتواهـشهاوخ  ندرک  بوکرـس  هن  دشاب ، یم  دراوم  نیارد  لادتعا  دحزا  ندـشن  جراخو  میرح  نتـشادهگن  تسا ، مهم  هچنآ 
زیارغو تاوهـش  دناوتب  هک  تسا  نمادکاپو  فیفع  یـصخش  ینعی  تسا . نیمه  تفع  يانعم  اساسا  اهنآرد ، طارفاو  يور  دنت  هنو  ینوردو 

ماما هک  تسا  یئاج  ات  مالـسا  نیدرد  فافع  تلزنمرب  يراشفاپ  ددرگن . جراخ  لادتعا  دـح  زا  هک  يروط  هب  ، دروآرد لرتنک  تحت  اردوخ 
ام . » دنک یم  هسیاقم  ادـخ  هار  رد  دیهـش  ماقم  اب  ار  فیفع  هاگیاجو  ماقم  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  ترـضح  نانمؤم  ریما  نیقتملا ،

، ادخ هار  رد  دیهـش  دهاجم  شاداپ  هکئالملا . نم  ًاکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکل  فعف  ردق  نمم  ًارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دهاجملا 
 «. تساه هتشرف  زا  يا  هتـشرف  نمادکاپ  فیفع  انامه  ددرگ . یمن  هدولآو  دراد  هانگ  تردق  هک  تسین  ینمادکاپ  فیفع  شاداپ  زا  رتگرزب 
زین قالخاو  تفع  هتشرف  رشب ، هداراو  زغم  رب  يروآ  نف  یئامرفمکحو  نامسآ  يوکس  هب  رشب  نداهن  ماگ  اب  نامزمه  فسأت ، لامک  اب  اما   3

یعادـتو دـش  یم  بوسحم  تیرـشب  مام  یکاپو ، تسادـق  هب  يزرو  قشعو  اـیح  فاـفع ، رهظم  هک  نز  تسبرب . تخر  عماوج  يرایـسب  زا 
تـسدرد یئـالاک  نوچ  نزربو  يوک  رد  رادـقم  یب  يرازبا  ناونع  هب  دوـمن ، یم  هداوناـخ  مرگ  نوناـکو  نیمز  يوررد  ناگتـشرف  تاـفص 

طوقـس یبیـشارسو  یتاغیلبتو  یـسایس  ءوس  ياه  نایرج  هبناج  همه  موجه  ضرعمردو  دمآرد  سوهو  يوه  رازاب  ناگدـننادرگو  ناعامط 
هب هـمهو  تـخیر  مـهرد  اـهجاودزا  ساـسا  سپ ، نآزا  دـش . نوفدـم  یـشومارفو  تـلفغ  زا  يراـبغ  ریز  شا  یتاذ  تـمارکو  تـفرگ  رارق 

یناحور زینو  دوب  هدش  عضو  هداوناخ  ياقبو  هرادا  يارب  نایمدآ  یگدنز  اهنرق  لوط  رد  هک  یقیقد  ياه  ماظنو  دندیصقر  توهش  شتآرود 
، نز دوـجو  هبعک  هب  لوـصو  يارب  هـک  ینادرم  رظنرد  نز ، راـبتعاو  شزرا  زاو  تـخیرورف  هراـبکی  درمو ، نز  ناـیم  یناـسنا  طـباور  نـیرت 
وا خماش  ماقمو  نز  هب  زواجتو  یتدارا  مک  تنایخ ، نایـصع ، هانگ ، يدبزا ، هچنآ  هک  اجنآ  ات  دش  هتـساک  دـندوب ، هتخاس  یتوکلم  یمیرح 

ریاسرب يرگرامعتـسا  يراد  هیامرـس  ياهروشک  یماـظنو  یـسایس  يداـصتقا ، هطلـس  ظـفح  هک  تسین  یکـش  دنتـشاد . اور  وا  قحرد  دوب ،
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نکمم قطانم ، نیا  مدرم  گنهرفو  دیاقعو  راکفارب  هدینتو  یگنهرف  هطلـس  نودـب  هدزرامعتـسا ، هدـش  هتـشاد  هاگن  بقع  قطانمو  اهروشک 
، یئامنیس ياه  همانرب  یملع ، تالاقم  ات  هتفرگ  سرادم  یسرد  بتک  زا  موش  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  رامعتـسا  هک  دوب ، دهاوخنو  هدوبن 

هژیو هب  مدرم ، هک  تسا  ددـص  رد  هراومهو  دـنک  یم  يرادرب  هرهب  نوگانوگ  تروص  هب  هریغو  هراوهاـم  یئویدـیو ، ینویزیولت ، یئویدار ،
زا رتنوزفا ، هچ  رهو  دهد  جاور  ار  يرامعتسا  رکفت  زرطو  دزاس  ادج  دوخ  هعماج  خیرات  زا  ار  یمالسا  تما  صوصخب  ناوج ، نارکفنـشور 

يدوبان هطرو  هب  طوقسو  لالحمضاو  موش  تارکفت  نیا  زا  ار  يا  هعماج  دناوت  یم  هچنآ  دشخب . هعـسوت  ار  یتسرپ  هناگیبو  یگناگیب  دوخ 
باختنا روظنم  نیمه  هب  راتـشون  نیا  تسا . هعماجرد  نآ  فلتخم  داعبا  نییبتو  فافع  قیقد  گـنهرف  جـیورت  دـنک ، ظـفحو  هتـشاد  نوصم 

زرم زا  جورخرد  نآ  يریگولجو  تاوهـش  لرتـنکرب  تفع ، هژاو  موهفم  یمالـسا ، میلاـعترد  فاـفع  فیرعتو  موـهفم  تسا . هتفاـی  میظنتو 
یصخش هب  فیفع  میرک  نارق  نایب  هب  تسا .  هدمآ  دراد »  زاب  توهـش  هبلغ  زا  هک  یناسفن  تلاح   » میرک نارق  رد  دنک . یم  تلالد  لادتعا 

 : لاثم ناونع  هب  دراد .  ار  دوخ  صاـخ  طیارـش  فلتخم ، دراومو  دارفا  رد  ریبعت  نیا   4  . دشاب تعانم  ابو  رادـهگن  دوخ  هک  دوش  یم  قالطا 
ینغ رد  تفع  ب ) دوشن . رداص  يو  زا  یهانگ  ات  یناوهـش  تالیامت  زا  سفن  ظفحو  يزرو  تعانق  زا :  تسا  ترابع  ریقف  رد  تفع  فلا )
ناک نمو  . » دوش یم  لصاح  رگناوت  يارب  یلام  تاناکماو  لام  تعسو  هطساو  هب  هک  یتاوهش  زا  سفن  ظفحو  يرادهگن  زا :  تسا  ترابع 

هب یگدولآ  زا  ینمادـکاپ  ظفحو  تاوهـش  زا  سفن  يراددوخ  دـنرادن ، حاکن  ماجنارب  یئاناوت  هک  يدارفا  رد  تفع  5 ج)  «. ففعتسیلف اینغ 
تنیز ندرک  رهاظ  لیبق :  زا  دـنک ،  یم  لیم  نادـب  سفن  هچنآ  زا  تسا  نتـشیوخ  ظفح  يرادـهگن  هب  هدروخلاس  نانز  رد  تفع  د ) هانگ . 

، باستکا نودـب  ناسناو  هداد  رارق  درف  ره  دوجو  رد  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  يرما  ترطف  ترطف  رد  هشیر  فافع ،   6 یئارآدوخو .
هدوب مکاح  ناسنارب  نونکات  یمدآ  تقلخ  ودب  زا  یگـشیپ  اورپو  تفع  حور  تساهرواب . نیازا  یکی  زین  فافع  دراد .  تبغرو  لیم  نآ  هب 
هتشاد روهظو  زورب  هشیمه  تلصخ  نیا  اما  دشاب ، توافتم  فلتخم  ياه  هرودرد  نآ  زورب  تیفیکو  هزادنا  لکش ، تسا  نکمم  هتبلا  تسا .
امهل تدب  ةرجـشلا  اقاذ  املف  رورغب  امهلدـف  دـنک « :  یم  دای  نینچ  يرطف  تلـصخ  نیازا  اوحو  مدآ  شنیرفآ  ناتـسادرد  میرک  نارق  تسا .

، دـندروخ تـخرد  نآزا  نوـچ  دـنکفا .  یتـسپ  هـبو  تـفیرف  ارود  نآ  ناطیـش )  ) 7  « ۀـنجلا قرو  نم  اـمهیلع  نافـصخی  اـقفطو  اـمهت  ءوس 
هدـش ناوارف  ایحو  فافع  هب  هیـصوت  زین ، یهلا  نایدارد  دـنتخادرپ . تشهب  ياهگرب  زا  شیوخ  ندیـشوپ  هبو  دـش  راکـشآ  ناشیاههاگمرش 
الطو اهفلز  هب  هن  دـنیارایب ، يراـکزیهرپو  اـیح  هب  نیزم  ساـبل  هب  ار  نتـشیوخ  ناـنز   : » میناوخ یم  دـیدج  دـهعرد  سلوپ  هلاـسررد  تسا .

هک دنا  هدرک  جاتنتسا  نینچ  یخیرات  ياه  هتسجرب  شقنو  هبیتک  هدناماجرب ،  ياه  همـسجم  ساسارب  یخرب   8 اهبنارگ .»  تخرو  دیراورمو 
فلتخم ياه  هرودرد  یناریا  نانزو   9. تسا هدوب  هاگمرش  ندناشوپو  ایح  نآ  تلع  هکلب  هدوبن ، كاشوپ  رایتخا  یلـصا  تلع  امرگو ، امرس 

یتمدق نانز  باجح  دسیون :  یم  هراب  نیارد  يدجو » دیرف   » 10 دنا . هدوب  ششوپ  ياراد  زین ، نایناساسو  نایناکشا  نایـشنماخه ، اهدام ، زا 
ات ار  ناشمادـناو  اهتروص  هتـشذگ  ياه  هرودرد  ینانوی  نانز  دـهد ، یم  همادا  نینچ  سورال  فراعملا  ةریاد  لقن  هب  هاـگنآ  دراد ، ینـالوط 

« بولینب یتح «  دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  ینانوی  نیفلؤم  نیرت  یمیدـق  تاملک  يالبالرد  باجح ، دروم  رد  نخـس  دـندناشوپ . یم  اـپ  يور 
ناشتروص یتح  هک  تروص  نیدب  دندوب  یصاخ  باجح  ياراد  زین  بیت »  » رهـش نانزو  تسا  هدوب  باجح  اب  زین  سیلوع »   » هاشداپ رـسمه 

رد دـننیبب . یبوخ  هب  دـنناوتب  ات  تفرگ  یم  رارق  نامـشچ  ود  لـباقم  هک  دوب  خاروس  ود  ياراد  هچراـپ  نیا  دـندناشوپ . یم  هچراـپ  اـب  زین  ار 
یلو هدـناشوپ  اررـس  نانز  هک  دـنک  یم  تیاکح  هدـنام  ياجرب  هکیئاهـشقن  دـندرک .  یم  تیاـعر  ار  باـجح  جاودزا  عقوم  زا  ءاـطربسا »  »

نانکاسو يربیـس  نانز  رد  باجح  دنا .  هدناشوپ  یم  زین  ار  ناشیاه  تروص  دنتفر ، یم  رازاب  هب  هک  یماگنهو  تسا  هدوب  زاب  ناشیاهتروص 
، تفعو ایح  هک  دـهد  یم  ناشن  دراوم  نیا  همه   11  . دنا هدوب  رادروخرب  يرتدیدش  باجح  زا  ینامور  نانزو  هتشاد  دوجو  ریغـص  يایـسآ 

ياهراک زا  يریگولج  موزلرب  یناهج  نیناوق  زونه  دـنراد . تبغر  نادـب  شیوخ  شنیرفآو  داهن  مکح  هب  ناـیمدآو  تسا  یناـسنا  یتلـصخ 
لکـش تسا . فلتخم  دارفارد  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  نازیمو  تسین  ناسکی  اـج  همهرد  نآ  تیاـعر  هچ  رگا  دـنراد ، دـیکات  تفع  فـالخ 

تداعـس ینمادـکاپ ، یقالخا ، يایاجـس  شرورپ  رد  يرثؤمو  مهم  شقن  تیبرتو ، تثارو  لماعود  تیبرتو  تثارو  هیاس  رد  فاـفع  يریگ 
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نیارد بسانمو  حیحـص  تاروتـسد  يریگراکبو  تیبرتو  تثارو  عوضوم  ود  هب  یفاک  هجوتو  قیقد  تخانـش  اب  دنراد . ناسنا  یتخبـشوخو 
، نآ هلیـسو  هب  هک  هدـنز  دوجوم  رد  یعیبط  يورین  زا : تسا  ترابع  تثارو  . » دـش دنمتداعـسو  ملاس  كاپ ، یلـسن  بحاص  ناوت  یم  هنیمز 

یـشخب ای  عون  نیا  دارفا  مامت  نایم  كرتشم  هاوخ  دـشاب ، لسن  نیا  صوصخم  تافـص  نیا  هاوخ  دوش ، یم  لقتنم  لسن  هب  لصا  زا  تاـفص 
ایوردامو ردپ  زا  يراتفرو  یقالخا  ياهیگژیوو  تالاحو  یناور  ینامسج ، تایصوصخو  تافص  لاقتنا  رگید « :  ریبعت  هب   12 .« دشاب اهنآزا 

، نیدلاو يرامیب  ای  تمالس  ، » دنراذگ یم  ریثات  دارفا  رد  یفنم  ای  تبثم  تهجرد  اهیگژیوو  تایصوصخ  نیا   13 يدعب .» ياهلسن  هب  دادجا 
یگدـنزرد همهو  همه  نیدـلاو ، قالخاو  يوخ  داقتعاو ، نامیا  ، گنهرفو كرد  حطـس  یگدولآ ، اـیو  تفع  یفطاـعو ، یناور  تـالالتخا 

یم رثا  نادـنزرفرد  هفطن ، داـقعنا  نیحرد  رهوشو  نز  ياوهو  لاـح  یتح  هک  تسا  هدرک  تباـث  کـیتنژ  یـسانشناور  ملع  دـنرثؤم . ناـسنا 
یلع ترضح  نانمؤم  ریما   14 «. تسا رثؤم  كدوک  تشونرـسرد  بیرفو ، هانگ  ساسحا  یتح  رطاخ ، تینما  شیوشتو ، بارطـضا  دراذگ ،

فیرـشو بوخ  ناسنا ، هشیرو  لصا  یتقو   15« هرـضحمو هبیغم  مرک  لجرلا  لصا  مرک  اذا  : » دـنیامرف یم  مهم  رما  نیا  نایبرد  مالـسلا  هیلع 
، قالخا یئوکین   16« قارعالا مرک  ناهرب  قالخالا  نسح  : » دـنیامرف یم  رگید  ياـج  ردو  تسا  فیرـشو  بوخ  شراکـشآو  ناـهن  دـشاب ،

نطب یف  یقش  یقـشلا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ زا  هکنانچ  تسا . یگداوناخ  هشیر  تلیـضفو  یکاپ  لیلد 
زا دوخ  نتـساریپو  فافع  يوقت ، رداموردـپ ، یحورو  یمـسج  يزاسدوخو  اـهتبقارم  ساـسا  نیارب   17 هما »  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلاو  هـما 

يونعمو یملع  ياه  تفرشیپ  هر )  ) يراصنا یضترم  خیـش  موحرم  دراد . دنزرف  تداعـسرد  یمهمو  رثؤم  رایـسب  شقن  یـصاعمو  تامرحم 
نییبـترد یمهم  شقن  هک  یتـشهبو  يرهطم  هللا  تیآ  نوچمه  ینادنمـشنادو  دـنناد  یم  ناـشردام  ياـه  تیاـعرو  تاـمحز  هجیتـن  اردوخ 

یلص ) يوبن ثیدحرد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هبو   18 دندوب رادروخرب  فیفعو  نموم  عاجش ، نمادکاپ ، یناردام  زا  دنتشاد  مالـسا  گنهرف 
یم دلوتم  نآرد  صخـش  هک  یطیحم  ینعی  كدوک ، یتیبرت  طیحم   19 هفیفع » هما  تناـک  نمل  یبوط  تسا «  هدـمآ  هنوگنیا  هلاو ) هیلع  هللا 

حیحـص تیبرت  يارب  يدعاسم  طیحم  هک  یناردامو  ناردپ  تسا . رثؤم  رایـسب  وا  تواقـشو  تداعـسرد  زین ، دـبای  یم  دـشر  اجنآردو  دوش 
لئاضفو یتیبرت  ياه  همانرب  مدق ، هب  مدقو  دنراد  هدیدنسپ  يراتفرو  كاپ  يراتفگ  نانآ  اب  ترـشاعم  ردو  دنروآ  یم  دوجو  هب  ناشنادنزرف 

رماوا قیرط  نیازاو  دـننک  تیبرت  هتـسیاش  تهج  رهزا  یناناوج  دـنناوت  یم  دـنهد ، یم  رارق  رظن  دـم  دوخ ، نادـنزرف  شرورپرد  ار  یقالخا 
یتفع یبو  یقالخا  ياهیگدولآو  یعامتجا  ياه  یتخبدبزا  يرایـسب  دـنهد . ماجنا  هعماجو  دـنزرف  هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظوو  ارجا  ار  یهلا 

یلع دلوی  دولوم  لک  . » تسا نادـنزرف  رب  نیدـلاو  تراظن  مدـع  ایو  تسردان  ياهتیبرت  لولعمو  هتفرگ  همـشچرس  هداوناخ  طیحمزا  ناناوج 
ینارـصنو دوهی  نید  هب  اروا  رداموردـپ  سپ  دـیآ ، یم  اـیند  هب  یهلا  ترطفرب  يدازوـنره   20« هناسجُمیو هنارـصُنیو  هنادوَُهی  هاوباف  ةرطفلا ،

یناسنا هب  اروا  دناوت  یمو  دـهد  یم  لیکـشت  ار  درف  تیـصخش  ساسا  یگداوناخ ، تیبرتو  تثارو  نیاربانب  دـنهد .  یم  شیارگ  یتشترزو 
تانوئـشرد نآ  هرتسگو  فافع  فلتخم  داعبا  یـسررب  فافع  هنماد  دنک . لیدبت  رـضمو  فرحنم  ، دساف یناسنا  ای  قفومو ، قالخا  اب  فیفع 
نیرتاهبنارگ رکفرد  تفع  - 1 مینک : یم  هراشا  نآ  زا  دروم  دـنچ  هب  تنـسو  نارق  زا  هدافتـسا  اب  هک  دراد  یعیـسو  هنماد  یعاـمتجاو  يدرف 

ساسارب نامیاهیئاناوت  یتحوراتفر  تاساسحا ، لامعا ، همه  تسا . لقع  نازورف  رهوگ  هتـشاد ، ینازرارـشب  عون  هب  دـنوادخ  هک  يا  هیامرس 
یم همشچرس  هشیدناو  رکف  زا  دشاب ، رش  ای  ریخ  نآ  هجیتن  هکنیا  هچ  دب ، هچو  بوخ  هچ  يراتفرو  لمع  ره  دریگ . یم  تلاح  رکفو  هشیدنا 

یلاخ هک  ) وا يوج  لامک  ترطف  ابو  رت  یلاعتم  ناـسنا  رکف  هچره  مینک . یم  لـمع  میـشیدنا ،  یم  هک  هنوگنآ  رت ، هداـس  تراـبع  هب  دریگ ،
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم ، يالوم  هچنانچ ، دیامیپ . یم  ار  لماکت  هار  رتعیرـس  دشاب  قبطنم  رتشیب  تسا ) يدیلپو  یتشز  هنوگرهزا 

تفع نازیم  هب  ناـسنا ، لـقع  : » دـنیامرف یم  رگید  ياـجردو  دزرو . یم  تفع  دراد  لـقع  هک  سکنآ  ره   21« فع لقع  نم  : » دـنیامرف یم 
لقع تسا . يرشب  زیارغ  ندرک  مارو  یناسفن  ياهـشهاوخ  لیدعترد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  لقع  ور ،  نیازا   22« دوش یم  هدیجنس  شتعانقو 

یم لقع  دهد . یم  زیمت  اورانزا  ار  اورو  ههاریب  زا  ار  هار  یگدنز ، ریـسمردو  دنک  یم  دودـحم  ار  ناسنا  يدازآ  حیحـص ، هبـساحم  ساسارب 
ریخ هب  ار  یمدآ  زیارغ  تسا  رداق  نینچمهو  دروآ  مهارف  ار  اهشهاوخ  لیدعت  تابجومودنک  يریگ  هزادنا  اررشب  تالیامتو  تاوهش  دناوت 
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. تسارـشب يراگتـسرو  حالف  هیام  نآزا  يوریپ  هک  تسا  یئامنهار  لقع ، هصالخو  دراد  زاب  نایغطو  يور  دنتزاو  دـنک  تیادـه  حالـصو 
یعقاو تیادهو  باوص  هار  هب  اروت  تا  هنالقاع  راکفا  داشرلا » یلا  کیدهی  كرکف  دـنیامرف « : یم  هراب  نیارد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دشاب هدولآ  وارکفو  هشیدنا  هک  تسا  راکهنگو  هدولآ  یناسنا  سکعلابو  فیرش  وا  راکفا  هک  تسا  فرش  اب  یناسنا   23. دنک یم  یئامنهار 

-2 میتسه . دامتعا  لباقو  قداص  فیفع ، يرکفو  هشیدنا  جاتحم  هنادنمتداعـسو  یقیقح  یگدنز  هب  ندیـسر  يارب  تسا ،  نیا  مالک  ناج  . 
یم صخـشدوجو  دراو  هچیرد  نیازا  هچنآ  تسا .  لد  هزاورد  مشچ ، هک  تسا  تباـب  نیازا  عوـضوم  نیا  تـیمهاو  شزرا  هاـگنرد  تـفع 

، دنک یم  سحو  دنیب  یم  مشچ  قیرطزا  هک  ار  هچنآ  لد ، دناشک . یم  تلذو  طوقس  هطرو  هب  هاگو  تداعـس  لزنمرـس  هب  اروا  یهاگ  دوش ،
نآ عاـنقاو  طیارـش  نآ  فرـصتو  بسک  يارب  تکرح  نآ  یپ  ردو  دوجوم  طیارـشرباربرد  لاـعفنا  يارب  ار  هنیمزو  هداد  رارق  لـیلحت  دروم 

زاجمو هدوب  باوص  هب  هاگن  نآ  هک  دنک  یمن  قرف  لاح  دای » دنک  لد  دنیب  هدید  هچنآ  ره   » هک تسا  یتسرد  نخس  نیاو  دیامن . یم  مهارف 
 ، دراد لماک  یهاگآ  وا  تایقالخاو  تافـص  ماـمت  هب  تبـسنو  تسا  ناـسنا  قلاـخ  دـنوادخ ، هک  اـجنآ  زا  زاـجم . ریغو  هدوب  باوصاـن  اـیو 

دراد یم  رذحرب  هدولآ  ياه  هاگن  زا  ار  ناسناو  هدومرف  هیصوت  هاگنرد  تفع  هب  اذل  دناد ، یم  یسکرهزا  رتهب  اروا  حالصو  ریخ  تحلـصم ،
نزودرم ندرک  هاگن  تمرح  تایآ ، نیا  حیرص  نایب   24  « نهراصبا نم  نضـضغی  تانموملل  لقو   … مهراصبا . نم  اوضغی  نینموملل  لق  . »

دوخ ایو  ینارچ  مشچ  زا  زیهرپ  موزلو  فافع  هب  هیصوت  هک  دراد  هراشا  هیآ ، نیا  رد  مهل » یکزا  کلذ   » ترابع تسا .  رگیدکی  هب  مرحمان 
تـسا یعامتجاو  یگداوناخ  یقالخا ، ياهیناماسبان  یگدولآ ، يدـیلپ ، زا  ناـنآ  ریهطتو  اـهناسنا  ناورو  ناـج  یکاـپ  روظنم  هب  نز ، یئاـمن 
هرظنلا  . » دزاس یم  رو  هلعش  ار  هزیرغ  هک  تسا  يا  هقرج  هاگن ، يرآ  تسا . طبترم  یناسنا  لسنو  نزو  درم  تداعـساب  هک  تسا  يرما  نیاو 

هک تسا  ناطیـش  نیگآرهز  ياهریت  زا  يریت  نوچمه  هاگن ، زا  سپ  هاـگن   25 « . هنتف اهبحاصل  اهب  یفکو  ةوهـش  بلقلا  یف  عرزت  هرظنلادعب 
هرظن نم  مکو  مومـسم  سیلبا  ماهـس  نم  مهـسرظنلاو   . » تسا ینـالوطو  زارد  یـسوسفاو  ترـسح  ثروـم  یلو  هاـتوک  نآ  تدـم  اـسب  هچ 

ینارگن بارطـضا ، راچد  نآ  سپو  دنزادنا  یم  بعت  هب  اردوخ  ناورو  ناج  سک  ره  زا  شیب  نارچ  مشچ  دارفا   26  «. هلیوط هرسح  تثروا 
نیازا دـندرگ . یم  نارگیدو  دوخ  يارب  یئاوسر  ثعاـب  دولآ ، سوـه  همعط  نآ  لاـبند  هبو  دـنوش  یم  دوـخ  تاـناجیه  ندـمآ  شوـج  هبو 
باقع هتـشاد و  تفع  دوخ  هاگن  رد  هک  یناسک  قیوشتو  حدـمرد  یثیداحاو  هتخادرپ  دوخ  ناوریپ  ریـشبتو  راذـنا  هب  اـم  ناـماما  هک  تسور 
نیارد مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنا . هدومرف  نایب  دنا ، هتخادـنا  هدولآ  هاگنو  ینارچ  مشچ  هطرو  هب  ار  دوخ  هک  يدارفا  كاندردو  تخس 

الب لاعتم  يادـخ  ددرگ  هجوتم  نامـسآ  هبو  ددـنبب  ار  شمـشچ  دـتفا  یم  ینز  يامیـس  هب  شهاگن  ناسنا  یتقو  دـنیامرف : یم  حیرـصت  هراب 
هک یناملسم  ره  دنیامرف : یم  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضحو   27 دروآ . یمرد  وا  دـقع  هب  ار  یتشهب  ياه  هیروح  زا  یکی  هلـصاف 

28 دنک ساسحا  شیوخ  بلقرد  ار  نآ  تذل  هک  دهد  سنا  یتدابع  اب  اروا  لاعتم  يادـخ  درادزاب ،  وازا  مشچ  هاگنآ  درگنب ، ینز  هب  رابکی 
دهاوخرپ شتآزا  اروا  مشچ  ادخ  تمایق  زور  دـنک ، رپ  هانگ  زا  اردوخ  مشچ  سکره  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  ياجرد 

ياه هصرعرد  نانآ  روضحو  نانز  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هک  تسا  حضاو  ترـشاعمرد  تفع  -3 29. دیامن تشگزابو  هبوت  رگم ، تخاس 
یم تیلعف  هب  اهتیلباقو  اهدادعتسا  زا  يرایسب  یعامتجا ، روضح  وترپرد  تسا .  هدرک  رتشیب  ار  درمو  نز  نیب  طابتراو  لداعت  هنیمز  فلتخم ،

، یعامتجا تیلاعف  هیاسرد  نینچمهو  دوش  یم  ققحم  ناـمززا  یهاـگآو  یـسایس  مهف  نتفرـالابو  يژولونکت  هعـسوت ، مّلعتو ، میلعت  دـسر ،
نتفرـالاب ناـنز ، یعاـمتجا  تکراـشم  هـب  توـعد  ياـه  هزیگنا  زا  یکی  ور  نـیازا  ددرگ . یم  یلمع  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـب  رما  هـفیظو 

هارمه تقشمو  يراوشد  اب  ایو  تسین  ینتفای  تسد  مهم  نیا  ماجنا  روضح ، نیا  نودب  هک  تسا ، نانآ  یعامتجاو  يونعم  یملع ، تیصخش 
ادخ لوسر  هاگچیهو  دندیسرپ  یم  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  اردوخ  ياهـشسرپ  نانز  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامزرد  تسا .

تسا نیا  دوش ، یم  تفایرد  مالسلا  هیلعراهطا  همئاو  هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هریـسو  نارق  زاو  تسا  ملـسم  هچنآ  درک . یمن  عنم  ار  اهنآ 
 . تسا هدوب  يداـعو  یعیبـط  رما  کـی  نیاو  هتـشاد  وـگتفگو  ترـشاعم  راوـگرزب  ناـماماو  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسراـب  ناـنز  هک 

ياراد هراومه  طباور ، نیا  اما  هدش ، زیوجت  دیآ  یم  شیپ  هنیمز  نیارد  هک  یتاطابتراو  لماعتو  نانز  یعامتجا  تکراشم  مالسا ، هاگدیدزا 
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هک یئوگتفگ  زا : تسا  ترابع  نآ  هک  هثداحم  زا  زیهرپ  فلا - میا .  هدـیمان  یعاـمتجا  طـباور  رد  تفع  ار  نآ  هک  تسا  یطیارـشو  بادآ 
هارما ال هکاف  نمو  دنیامرف « : یم  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  تسا .  هتخیمآ  يزیگنا  هنتف  یعون  ابو  هتـشاد  هارمه  هب  اروهلو  لزه 
، هتفگ نخس  وااب  هک  يا  هملک  ره  يارب  دنک ، یخوش  مرحمان  نزاب  سک  ره   30 ماع »  فلا  ایندلا  یف  اهتملک  ۀملک  لکب  هللا  هسبح  اهکلمی 
 : دندومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ( زا  لقن  هب   ( مالـسلا هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  تولخزا :  زیهرپ  ب - ددرگ . یم  ینادـنز  لاسرازه 

مرکا لوسر  نینچمه   31 دـنکن . فقوت  دونـش ، یم  ار  یمرحمان  نز  سفن  هک  یئاجرد  زگره  دراد ، ناـمیا  تماـیق  زورو  ادـخ  هب  سکره 
32 ج- تسا . ناطیـش  نانآ  یموس  هکنآ  رگم  دـننک  یمن  تولخ  مهاب  ینزو  درم  زگره  دیـشاب  هاـگآ  دـنیامرف : یم  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  )

 .« لجوزع هللا  نم  طخـسب  ءاب  دقف  هیلع  مرحت  هارما  حفاص  نمو  دندومرف « : هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  هحفاصم : زا  زیهرپ 
هب سکره  دنیامرف : یم  رگید  ياجرد  تسا . هدـیرخ  دوخ  يارب  ار  یلاعت  قح  بضغ  دـنک  هحفاصم  تسین  وا  مرحم  هک  ینزاب  سکره  33
زا زیهرپ  د - دوـش . یم  هتخادـنا  شتآ  هبو  هتـسب  ریجنزو  لـغرد  تماـیقزور  دـهدب ، تـسد  وااـب  ینعی  دـنک ، هحفاـصم  ینز  اـب  مارح  روـط 

تنعل دروم  دوش  جراخ  هناخزاو  دنک  وبشوخ  ار  دوخ  هک  ینزره  دندومرف : هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شوخ :  يوبو  رطع  لامعتـسا 
35 رانـشو » ران  وه  امناف  اهجوز  ریغل  هارملا  تبیطت  اذا  دـنیامرف « : یم  رگید  ياجرد   34. دـنک تعجارم  هناخ  هب  هک  ینامزات  دریگ  یم  رارق 

یئاـبیز هب  یمدآ  لـیامت  تنیزرد  تفع  - 4 دوـش . یم  بوـسحم  گـننو  تسا  شتآ  دوـخ  دـنک ، وبـشوخ  نارگید  يارب  اردوـخ  هک  ینز 
هک تسا  حـضاو  هتکن  نیا  تسا . هتخیمآ  ناسنا  تشرـس  اب  ابیز ، رظانم  زا  تذـل  ساسحاو  تسارـشب  يرطف  ياهـشهاوخ  زا  یکی  لامجو ،

، یعیبط يورین  نیا  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  یتسود  لامج  يرطف  سح  اـهنت  يرنهو ، یعیبط  لاـمج  كردو  اـهیئابیز  همه  یئاسانـش  يارب 
. دروآرد تیلعف  هب  هوقزاو  دزاس  راکشآ  ار  اهدادعتسا  دناوت  یم  حیحص  شرورپ  دبای . هعسوتو  طسب  حیحـص  ياهـشرورپ  وترپردو  تیبرت 

كرد رتهب  اـهیئابیز  دوش ، رت  هتفکـش  مدرم  فطاوع  هک  یتبـسن  ره  هبو  دـنک  یقرت  روشک  کـی  گـنهرفو  شناد  حطـس  هک  یتبـسن  ره  هب 
، مدرم تاقبط  مامتو  هتفرگ  رارق  هجوت  لامک  دروم  یئابیز  هلئـسم  هتفرـشیپ ، ماوقاو  للم  نیبو  زورما  يایندرد  هچنانچ  ددرگ . یم  ساسحاو 

هکزین مالـسا  سدـقم  نییآ  دوش . یم  دـیدشت  زور  هبزورو  تسا  ینوزف  هب  ور  هتـسویپ  سح  نیاو  دـننک  یم  دـیدش  هقالع  زاربا  یئابیز  هب 
هدافتـسا یتسود ، لامج  هوق  شرورپو  تیبرت  نمـضردو  دراد  صوصخم  هجوت  عوضوم  نیا  هب  تسارـشب  یبایماکو  تداعـس  عماج  همانرب 

بتکرد یتحو  دـیامن  یم  ءاضرا  اررـشب  یعیبط  ياهـشهاوخزا  یکی  هوق ، نیازا  تیامح  اـبو  دـنک  یم  هیـصوت  دوخ  ناوریپ  هب  زین  ار  نآزا 
هوجولاب مکیلع  : » دندومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا . هدـمآ  ناسنا  لامجو  یئابیز  شزرا  هرابرد  يرایـسب  تایاور  یمالـسا ،

نیارد مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دینک . ترشاعم  مشچ  نیگشمو  تروص  نیکمن  نایوربوخ  اب  هک  داب  امشرب   36« دوسلا قدحلاو  حالملا 
ناس نیدـب  تسا . نانآ  هب  دـنوادخ  يوکین  تیانع  نامیا ، اب  مدرم  يابیز  يور   37« هب هللا  ۀیانع  نسح  نموملا  هجو  نسح  دـندومرف « : هراب 

نتـسارآ ماجنارـسو  ندرک ، تسد  هب  رخاف  رتشگنا  ندوب ، رطعم  ناوسیگو ، وم  هب  ندز  نغورو  هناـش  ندز ، كاوسم  ندیـشوپ ، اـبیز  هماـج 
تسا ناناملسم  هنازور  همانرب  ءزجو  دکوم  تابحتسم  زا  عامتجاو ، هداوناخ  طیحم  ای  دجـسمرد  مدرم  اب  ترـشاعمو  تدابع  ماگنه  شیوخ 

هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  دجـسم » لک  دـنع  مکتنیز  اوذـخ  مدآ  ینب  ای  دوش « . یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ینارق  تایآزا  بلطم ، نیاو 
لیمج هللا  نا  : » دـندومرف دـندش ، ایوج  ارراک  نیا  ببـس  هک  یناسک  باوجردودندیـشوپ  یم  زامنرد  ار  دوخ  ياه  هماـج  نیرتهب  مالـسلا )

نینچمه مزاس .  یم  ابیز  مراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  سپ  دراد ، تسود  ار  یئاـبیزو  تساـبیز  دـنوادخ   38 یبرل » لمجت  اف  لاـمجلا  بحیو 
 : » تفگو درک  ضارتـعا  دـندوب ، هدیـشوپ  هتـسارآ  ساـبل  هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  هب  دوب ، اـمن  دـهاز  يدرف  هک  ریثـک » نب  داـبع  »

؟  يا هدرک  نت  هب  هک  تسیچ  رخاف  ياهـسابل  نیا  دیـشوپ ، یم  سابرک  هشیمه   ( مالـسلا هیلع   ) یلع تردپو  یتوبن  نادناخزاوت  هللادـبعاباای 
هب یتقو  ادـخ  ینک ، یم  هک  تسا  یـضارتعا  هچ  نیا  دابعوترب ! ياو  دـندومرف : باوجرد  ترـضح  يدومنن ؟ افتکا  يرت  هداس  سابل  هب  ارچ 

یهن درومو  تسا  مومذم  هچنآ  هکلب  دنک ، یمن  تنیز  زا  یهن  دـنوادخ  نیاربانب   39. دنیبب ار  تمعن  نآ  دراد  تسود  داد ، یتمعن  شا  هدـنب 
نز شالتو  راک  لحم  هک  یعامتجا  لـفاحم  رد  تنیز  ندرک  راکـشآو   40 یلوالا »  ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  الو  جربت «  زا  یهن  هدـش ، عقاو 
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ءاضرا هکلب  درادـن ، لاکـشا  عرـش  رظنزا  اهتنیززا  هدافتـسا  اهنت  هن  ساسا  نیارب   41 «. نهتنیز نیدـبی  الو  دـشاب « . یم  تسا ، ناملـسم  درمو 
هار هب  ار  ناسناودنک  یم  کمک  تاساسحا  نتفکشو  رنهو  قوذ  لماکت  هب  تسا ، يرطف  ياهشهاوخزا  یکی  هک  تنیزو  یئارآدوخ  لیامت 

هتـسیاش دـح  زاودـیارگن  طارفاو  يور  هدایز  هب  راـک  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  دـهد . یم  قوس  یفطاـع  ياهتفرـشیپو  یحور  یلاـعت 
دح زا  هزیرغ  نیا  رگا  دراد . یبولطم  ان  ضراوع  یئارآدوخو ، تنیزرد  یتفع  یبو  يور  هدایز  یتسرپ ، لمجت  دنکن . زواجت  دوخ  لادتعاو 

. دزاس یم  ریسا  ناطیش  مادرد  ار  واو  دنک  یم  گنت  يو  رب  ار  یگدنزو  خلت  اروا  ماکو  دبیرف  یم  ار  یمدآ  دوش ، جراخ  دوخ  یعرش  زرمو 
اه يدابآو  عطق  ار  اهلـسن  هک  تسا  ینینوخ  گنج  رتمکو  دوش  یم  رهاظ  ملاعرد  يداسف  رتمک  دـیوگ « : یم  هراب  نیارد  یئابطابط  همـالع 

لادـتعا هداجزا  یتقو  هک  تساروطنیا  ًاعبط  ناسنا  اریز  دـشاب ، هدوبن  قزرو  اهتنیز  زا  هدافتـسارد  طارفاو  فارـسا  نآ  اشنمو  دزاس  ناریو  ار 
: » دـنیامرف یم  مالـسلا )  هـیلع   ) قداـص ماـما   42 دـنک » لرتـنک  اردوـخ  دـناوت  یم  لکـشم  تشاذـگ ، نوریب  دوـخ  زرم  زا  اـپو  دـش  نوریب 

شتآرد اروا  دنوادخ  هک  تسا  قح  درک ، نینچ  رگاو  هدومرف  یهن  دنک ، تنیز  یبنجا  درف  يارب  هکنیازا  ار  نز  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ياه تیلاعف  هرتسگ  مالکرد  تفع  - 5 43 رانل » اب  اهقرحی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  تلعف  ناـف  اـهجوز  ریغل  هئرملا  نیزتت  نا  یهن  دـنازوسب « »

، میروآ یم  تسد  هب  هراب  نیارد  یمالسا  عبانم  زا  ام  هک  یماکحاودنک  یم  نشور  ار  عوضوم  نیارد  ثحب  تیمها  ینونک ، هعماجرد  نانز 
يا هنوگ  هب  هک  هدادروتـسد  ناسنا  هب  نارق  دـشاب ، یم  درفو  هعماج  تمالـس  هب  تبـسن  مالـسا  هنافاکـشومو  قیقد  هجوت  رگناـیب  همهو  همه 

44« افورعم ًالوق  نلقو  ضرم  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  دـننک « ، عمط  امـشرد  نـالدرامیب  هک  دـیئوگن  نخـس  زیگنا  سوه 
نخـس یلومعم  روطبو  کشخ  يدـج ، نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  ینعی  دراد ، نتفگ  نخـس  تیفیک  هب  هراشا  لوقلاـب »  نعـضخت  ـالف  هلمج « 
لاعتم يادـخ  ياضر  دروم  هک  هتـسیاش  تروص  هب  دـیاب  ینعی  دراد ، نتفگ  نخـس  ياوتحم  هب  هراـشا  اـفورعم »   ً ـالوق نلق  هلمج «  دـیئوگب .
لطاب راتفگ  هنوگرهو  دراد  یعیـسو  ینعم  فورعم ) لوق   ) هتبلا تفگ ، نخـس  تسا ، تلادـعو  قح  اب  ماوتو  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپو
رییغت نتفگ ، نخس  راوطاو  ادا  اب  مالکرد ، هزمغو  زان  هنوگره  نارق  رظنزا  نیاربانب   45 دنک . یم  یفن  ار  قح  فلاخمودولآ  هانگو  هدوهیبو 

زا یکی  باـجح )  ) رتسرد تفع  -6 تسا . دودرم  یقحریغو  لـطاب  نخـس  هنوگ  رهو  دـنکفا  یم  هاـنگ  رکف  هب  ار  نارتوهـش  دارفا  هک  ادـص 
نیاو دـشاب  یم  نانز  باجح  ای  رتس  عوضوم  تسا ، حرطم  وا  یعامتجا  تایحو  نز  هب  عجار  زورما  يایندرد  هک  یتاعوضوم  نیرت  هنمادرپ 
هکنیا يارب  شـشوپ  ناـفلاخم  تسا . هـتخیگنارب  قرـشو  برغ  عـماوجرد  ار  يرایـسب  فلاـخمو  قـفاوم  ياـه  ثـحب  هـک  تـسا  يا  هلئـسم 

یتاهبـشو اه  هسوسو  دنراذگ ، زاب  نانز  تفع  میرح  هب  زواجت  هب  اردوخ  تسد  هجیتنردو  دـنناشکب  اوزنا  هب  ار  بهذـم  ناغلبمو  نارادـفرط 
نانز دوخ  هک  دنشاب  یم  نآ  راتساوخو  هدرک  ءاقلا  نانز  نهذرد  ار  تسا  … .. یگدنام و بقع  هناشنو  راک  يدازآ ، عنام  باجح  لیبقزاار : 

نایدا يایند  یتحو  مالـسا  يایند  صاخ  فافع  ظفحو  شـشوپ  هلئـسم  دـنزیخرب . ماـیق  هب  نید  یهلاو  یهقف  ماـکحا  دوجوم ، طیارـش  هیلع 
ياهنز دنا « : هتـشون  دنا ، هداد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  نآ  مه  بهذمو  ندمتزا  رود  هبو  هیلوا  عماوج  یتح  يرطف ، هنیمز  ساسارب  تسین .

یب تسا . نیـسحت  لباق  اهنآ  ياـیحو  بجحو  ینمادـکاپ  دـنرادن . ریظن  نارهوش  رباربرد  یـسانش  هفیظوو  راـقو  تمـصع ، ظاـحل  زا  راـتات 
مادعا رفیک  تراکب  هلازاو  انز  سومان ، کته  لوغم ، ياساپ  همان  نوناقرد  تسا ، گرزب  یهانگ  سومان  کتهو  یمومع  تفع  هب  یمارتحا 

اه هبلکرد  اردوخ  نارتخد  یناوج ، نارحب  لاس  جنپ  تدـمرد  دـنمتورث  نیدـلاو  میدـق  يایناتیربرد  دـسیون « : یم  تنارود  لیو   46« تشاد
براقا اهنتودنتـشادن  ار  اه  هبلک  نیازا  جورخ  قح  نارتخد  دندرامگ ، یم  ینابنادـنز  هب  ار  ینمادـکاپ  دـنملاس  نانز  دـندومن . یم  ینادـنز 

اهنآ يریگ  هرهبو  اوحو  مدآ  ناتساد   47 .« دنا هتشاد  یهباشم  لمعزین  وئنرب  هریزج  لی  ابقزا  یـضعب  دننیبب . ار  نانآ  دنتـسناوت  یم  ناکیدزنو 
ياـهتروص هب  لـلمو  عـماوج  همهرد  فاـفعو  شـشوپ  هلئـسم  نیارباـنب ، تساعدـم . نیمه  لـیلدزین  دـش  رکذ  ـالبق  هک  هعوـنمم  هرجـش  زا 

دنوادخ دیدرگ . نییعت  نانز  يارب  يرورـضو  یفیلکت  مکح  کی  ناونع  هب  هلئـسم  نیا  مالـسا  ندـمآ  اب  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  نوگانوگ 
میرک نارق  دـنک . یم  نایب  ار  نآ  هدـیافو  فدـه  شزرا ، تیمهاو ، تسا  هدرک  حرطم  ار  شـشوپو  سابل  عوضوم  میرک  نارق  هیآ  دـنچرد 

نز تیـصخشو  تمرح  هلیـسو  هاـگو  تنیز  هلیـسو  ار  نآ  هاـگو  ندـب  ظـفحو  تروـع  رتـس  اـضعا ، ندـناشوپ  ار  ساـبل  زا  فدـه  یهاـگ 
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48 …… اشیرو ».. مکتاوس  يراوی  اسابل  مکیلع  انلزنا  دق  مدآ !  ینبای  دنک « . یم  یفرعم  دساف  دارفاو  نامحازم  رازآ  دربتسد  زا  هدنرادزابو 
تـسین زاین  یب  نآ  زا  یـسک  هک  تسا  یمزالو  بجاو  شـشوپ  ساـبل  هکنیارب  دراد  تلـالدو  تسا  ساـبل  فصو  مکتاوس » يراوی  هلمج  » 
ياهرپ ینعم  هب  یبرع  هژاو  لـصارد  شیر » هملک   » 49 .« تسا یمدآ  ییاوسر  هیامو  تشز  شندوب ، هنهرب  هک  تسا  يوضع  شـشوپ  نآو 

50 «. تسا هتفهن  شیر  هملک  ینعمرد  تنیز  موهفم  عون  کی  تسابیزو ، فلتخم  ياهگنر  هب  ابلاغ  ناگدنرپ  ياهرپ  نوچو  تسا  ناگدـنرپ 
رتابیز ار  مادـنا  هک  تنیزو  لمجت  سابل  هکلب  تسین ، نآ  ياـهیتشز  نتخاسروتـسمو  نت  ندـیناشوپ  اـهنت  هیآ  نیارد  ساـبلزا  دارم  نیارباـنب 
نانزو تنارتخدو  نارـسمه  هب  ربماـیپ ! يا   51 کتانبو » کـجاوزال  لـق  یبنلا  اـهیاای  تسا « . رظن  دـم  زین  دـهدیم  ناـشن  تسه  هک  هچنآزا 

هدیـشوپ نز  هکیماـگنه  تسا . رتـهب  دـنریگن  رارق  تیذا  درومو  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـننکربرد  اردوخ  ياـه  شوپور  وگب  نموم 
دنوش يو  ضرعتم  درک  دـنهاوخن  تارج  محازمو ، دـساف  دارفا  دـنک . تیاـعر  ار  ینمادـکاپو  فاـفع  بناـجو  دور  نوریب  هناـخ  زا  راـقواب 

یلک لوصا  رظنزا  دنهد . یمن  روطخ  ناش  هلیخمرد  اروازا ، یشک  هرهب  رکفو  هدیشوپ  مشچ  نآ  زا  دندرگ  یم  راکش  لابند  هک  نالدرامیبو 
، نادرم اب  تسا ، تیبذاجو  تفاطل  تفارظ ، یگنانز ، صاخ  هبنج  نامه  هک  یعیبط  تلـصخ  تهجزا  نانز  اما  دـنناسکی ، درمو  نز  یناـسنا 

رگا تسا ، فیرظ  یلگ ، هخاش  ای  هناحیر  نوچمه  نز   52  « ۀناحیر هئرملا  تسا « : هدمآ  تایاوررد  دنراد . ریذپان  راکناو  سوسحم  توافت 
بوجحم دیراورم  هب  دنراد ، ياج  تشهب  رد  هک  ار  لا  هدیا  نانز  نارق ، دنام . یمن  نوصم  نیچلگ ، تسدو  دیدزا  درادن ، ساپ  اروا  نابغاب 

هک دنک  یم  هیبشت  ناجرمو  توقای  دننام  یلصا  تارهاوج  هب  اراهنآ  ایو   53 نونکملاولوللا »  لاثماک  دنک « ، یم  هیبشت  فدص  رد  هدیشوپو 
زاو دنریگن  رارق  نآو  نیا  سرتسدرد  یناسآ  هب  یلدب  تارهاوج  نوچمه  ات  دنهد  یم  رارق  صوصخم  ششوپ  رد  ار  اهنآ  ناشورف ، رهاوج 
هداد رارق  وا  نوماریپ  يرت  نئمطم  هدودـحمو  هتـشاد  نوصم  ندوب  لوصولا  لهـس  زا  ار  فیطل  رهوج  نیا  دوشن . هتـساک  اهنآ  شزراو  ردـق 
مور -2 اهیلع )  هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ياهاعدزا  سیمخلا ، موی  یف  مالس ،) اهیلع  ) اهؤاعد ص96 ،  ، هیمطاف هفیحص  -1 اهتشون : یپ  تسا .

-5 ص 611 - طیـسولا - مجعم  ص 803 - ج2 - دراوـملا - برقا  ج9-ص290 - برعلا - ناسل  تمکح 474 4-  ، هغالبلا جـهن  -3 30 ، 
-9 22 فارعا ،  ص180-181 8- میرکلا ،  نارقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ،  -7 6 ءاسن ،  ج5ص19– 18 6- نارق ، سوماق 
ص71،ص141، خیرات ، نظ  هب  نز  ج19ص69 11- یخیرات ، ياه  هشیرو  ششوپ  ناسنا ، هلاقم  نز ، مایپ  هلجم  ص336 10- دیدج ، دهع 

میلعتو مالسا  ج1،ص124 14- زیزعلادبع ، حلاص  سیردتلا ، قیرطو  هیبرتلا  ص336 13 - ج3 ، يدجو ، دیرف  فراعملا  ةریاد  ص115 12-
ص327 ج1 ، مکحلا ، ررغ  ص 10-12 16- یمئاق ، یلع  راتفرگ ، ناکدوکو  هداوناـخ  ج1ص79 15- رقاب ، دمحم  دیـس  یتجح ، تیبرتو ،
ش10،ص46 20- ناــنز ، یعاــمتجا  یگنهرف  ياروـش  همانلــصف  ص36 19- ج2 ،  ، یطویـس ، ریغـصلا عماـج  ،ص379 18- نامه -17

یلع لدتسی  ، » ص863 نامه ، ص611 23 - ج2 ،  ، مکحلا ررغ  ص275 22- ج2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص159 21- ،ج14 ، كردتسملا
 ، نامه ص139 27 - ج7 ،  ، هعیشلا لیاسو  30و31 26 - رون ، ،ص365 25 - یفسلف یقت  دمحم  ناوج ، -24 هعانقلاو » هفعلاب  لجرلا  لقع 

« نیعلاروحلا نم  هللا  هجوزی  یتح  هرصب  هیلا  دتری  مل  هرـصب  ضغوا  ءامـسلا  یلا  هرـصب  عفرف  هارما  یلا  رظن  نم  ، » 139 نامه ، ص138 28 -
« هبلق یف  اهتوالح  دـجی  هدابع  هل  یلاعت  هللا  ثدـحا  الا  هرـصب  ضغی  هقمر  لوا  هارملا  یلا  رظنی  ملـسم  نمام  ص551، هحاصفلا ،  جـهن  - 29
، هعیشلا لیاسو  -31 عـجریو » بوـتی  نا  ـالا  راـنلا  نم  هماـیقلا  موـی  هـنیع  هللا  ـالم  اـمارح  هـنیع  ـالم  نـم   » ج7،ص142 هعیـشلا ، لیاسو  -30

الا هارماب  لجر  نولخی  الا  (ص :) هللا لوسر  لاق  ،ص413، لوسرلا هملک  هئابا 33- رفعج و  نب  یسوم  نع  ،ص134، نامه ج14،ص133 32-
جهن - 36 تـجرخو ... تــبیطت  هارما  يا  ،ج103،ص247، راونالاراحب - 35 ،ج14،ص142 . هعیـشلا لئاسو  - 34 ناطیـشلا . اـمهثلاث  ناـک 

باوبا ،ج3، هعیشلا لیاسو  ج2،ص412 40 - ناـیبلا ، عمجم  ص379 39 - مکحلاررغ ، ،ص546 38 - راحبلا هنیفس  ،ص36 37- هحاصفلا
ریسفت - 46 33، بازحا ،ج7،ص154 45 - هعیشلا لیاسو  ج8،ص82 44 - نازیملا ، - 43 32، رون - 42 34 بازحا ، باب 7 41 - ، سباللا

،ج17،ص289 هنومن

(2  ) یگدنز یگدرتسگ  هب  فافع  هرتسگ 
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(2  ) یگدنز یگدرتسگ  هب  فافع  هرتسگ 

هداوناخ هعماج ، کی  یعامتجا  ياهداهن  نیرت  تیمها  اـب  نیرت و  کـچوک  زا  یکی  هداوناـخ : ماکحتـسا  يزرو 1 - تفع  جـیاتن  تارمث و 
رت يوق  رت و  یمیمص  رهوش  نز و  دنویپ  هچره  تسا . نارسپ  نارتخد و  نیریش  ابیز و  ياهوزرآ  ققحت  دیما و  قشع ، زکرم  هداوناخ  تسا .

هداوناخ طیحم  هب  یـسنج  طباور  ددرگ ، تیاعر  الماک  يا  هعماج  رد  باجح  فافع و  رگا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  هداوناـخ  ماکحتـسا  دـشاب ،
هداوناخ هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  لیامت  جاودزا  هب  ناناوج  هجیتن  رد  دوش ، ظفح  لزنم  زا  نوریب  طـیحم  رد  درم  نز و  میرح  و  دوش ، دودـحم 

نز و طباور  میرح  دبای ، جاور  عامتجا  رد  جربت  شیارآ و  ییامندوخ ، رگا  سکعرب  تشاد . دنهاوخ  يرتشیب  تابث  زین  هدش  لیکـشت  ياه 
یم يدرس  هب  هداوناخ  مرگ  نوناک  هجیتن  رد  دبای  شرتسگ  هعماج  رد  یفارحنا  راکفا  یفنم و  ياه  يدازآ  دوش و  هتـسکش  عامتجا  رد  درم 

ددرگ و یم  ناریو  ناکدوک  هفطاع  رهم و  تیبرت ، نوناک  نیتسخن  دـهد و  یم  رفنت  هب  ار  دوخ  ياج  هداوناـخ  رد  تبحم  قشع و  دـیارگ و 
شـشخرد هک  تسا  فافع  باجح و  میرح  زا  يرادساپ  وترپ  رد  هداوناخ  داهن  دیدرت  یب  دـیارگ . یم  ینوزف  هب  اشحف  قالط و  رامآ  اتیاهن 

نیا ششوپ  رگا  دنشاب و  ملاس  نآ  هب  لصتم  ياه  میس  هک  دنک  یم  یناشفا  رون  یتقو  غارچ  هچنانچ ، درک . دهاوخ  ادیپ  ار  مزال  یگدنلاب  و 
قیرح بجوم  رگیدکی  هب  اهنآ  لاصتا  هکلب  دننک  یمن  لقتنم  یبوخ  هب  ار  قرب  يورین  اهنت  هن  دنشاب ، هتـشاد  یگدز  ای  هتفر و  نیب  زا  اهمیس 

، دـنا هدرک  نشور  ار  هداوناخ  غارچ  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  یفنم  تبثم و  نایرج  دـننامه  هک  زین  درم  نز و  ددرگ . یم  يزوس  شتآ  و 
-2 دییارگ . دهاوخ  یـشوماخ  هب  سوه  شتآ  اب  غارچ  نیا  الا  و  دنهد ، رارق  دـنویپ  نیا  یلـصا  نکر  ار  لباقتم  دامتعا  فافع و  تسیاب  یم 

یب ياه  ترـشاعم  جیورت  درم ، نز و  نایم  میرح  ندوبن  تسا . یحور  تاناجیه  تاباهتلا و  زا  يرایـسب  هدـنرادزاب  فافع  یناور : شمارآ 
یـسنج و هبذاج  دـشخب و  یم  ینوزف  ار  یـسنج  تاباهتلا  اهناجیه و  کیکر ، نجهتـسم و  زیمآ ، کیرحت  ياه  هنحـص  ندـید  راب و  دـنب و 

تروص هب  دراوم و  یمامت  رد  هزیرغ  نیا  ياضرا  نوچ  و  دروآ ، یم  رد  یندشن  عابـشا  یحور  شطع  کی  تروص  هب  ار  سکـس  ياضاقت 
یم درف  یناور  تالالتخا  یحور و  لداعت  ندروخ  مه  رب  ثعاب  تسا  تیمورحم  ساـسحا  یعون  هب  نورقم  هشیمه  تسین و  نکمم  هاوخلد 

رد فافع  تیاعر  هرخالاب  شـشوپ و  مالک ، رد  عوضخ  هاگن ، ندرک  دودـحم  قیرط  زا  تاباهتلا  نیا  ندرک  مار  لیدـعت و  اـب  مالـسا  دوش .
یتروص هب  هعماج  رد  نادرم  نانز و  روضح  عامتجا : تمالـس  - 3 دروآ . یم  ناغمرا  هب  یناور  یحور و  شمارآ  درف ، يارب  اـه  هنیمز  همه 

طیحم رد  نانآ  يزرو  تفع  دـنک و  یم  مکحتـسم  راوتـسا و  ار  هعماج  نآ  دـشابن ، هارمه  نآ  اـب  یـسنج  هبئاـش  کـیرحت و  هنوگچیه  هک 
هجوت دروم  فافع )  ) لصا نیا  رگا  نکل  دش . دهاوخ  هعماج  نآ  یلاعت  تفرـشیپ و  تمالـس ، زاس  هنیمز  رازاب و …  هرادا ، راک ، لیـصحت ،

هتفگ هـب  دوـش . یم  مـهارف  زین  هعماـج  نآ  طوقــس  یهاـبت و  لـماع  دــبای ، جاور  هعماـج  رد  داـسف  دوـشن و  ظـفح  اـه  مـیرح  دریگن ، رارق 
ار تموکح  ساسا  هک  ییاج  ات  دوش  یم  ثعاب  ار  دسافم  اه و  یتخبدب  نیرتگرزب  تفع ، نتفر  تسد  زا  یسارکومد  تکرح  رد  » ویکستنم

لاشرام تسا . هدرک  تباث  حوضو  هب  ار  بلطم  نیا  یمالسا  ریغ  عماوج  رد  هچ  یمالـسا و  عماوج  رد  هچ  يرـشب  خیرات   1 .« درب یم  نیب  زا 
نتفر ورف  ناملآ  اب  گنج  رد  هسنارف  تسکـش  تلع  نیرتگرزب  : » هک تسا  هدرک  فارتعا  شیوخ  ینارنخـس  رد  هسنارف  یماـظن  رادرـس  نتپ 

تسکش هراب  رد  يوسنارف  فورعم  دنمشناد  نوبولواتسوگ  رتکد  ای  2 و  .« تسا هدوب  یشایع  يرورپ و  نت  هب  التبا  توهـش و  ياهبادرگ  رد 
ملع و دهم  تدم ، نیا  رد  ایناپسا  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  تردق  ایناپـسا  رد  لاس  دودح 800  ناناملسم  : » دسیون یم  سلدنا  رد  ناناملـسم 

نارادمامز نیب  فالتخا  رثا  رد  هرخالاب  يراب و  دنب و  یب  یلکلا و  تابورـشم  جاور  داسف و  راشتنا  اب  نانمـشد  هکنآ  ات  دوب  هدیدرگ  ندمت 
روتـسد دیاقع ، شیتفت  ياه  همکحم  زا  سپ  دندرک . حیـسم  نید  لوبق  هب  راداو  روز  هب  ار  ناناملـسم  دندش و  هریچ  ناناملـسم  رب  تموکح 
نیمزرـس نآ  زا  ترجاهم  هب  راداو  ار  هیقب  درک و  رداص  دنا ، هدماین  رد  حیـسم  نید  هب  اعقاو  هکنیا  هناهب  هب  ار  نایحیـسم  هزات  نیا  ندنازوس 

رد دـنک . یم  لقن  ار  دـنا  هتـشگ  دوبان  كاله و  ماجنارـس  هدز و  تسد  داـسف  هب  هک  ار  يرایـسب  ياـهتما  تشذگرـس  میرک  نآرق   3 .« دومن
نم مهنمف  هبنذـب  انذـخا  الکف  : » دـیامرف یم  هدومن ، نایب  ار  نوراـق  ناـماس و  نوعرف ، دومث ، داـع ، موق  طول ، موق  تکـاله  توبکنع  هروس 

مهسفنا اوناک  نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  ام  انقرغا و  نم  مهنم  ضرالا و  هب  انفسخ  نم  مهنم  ۀحیصلا و  هتذخا  نم  مهنم  ابصاح و  هیلع  انلسرا 
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كانمهـس دایرف  اب  ار  يا  هدع  میداتـسرف و  راب  گیر  ياهداب  یـضعب  رب  میدومن . باذـع  شهانگ  رطاخ  هب  ار  کی  ره  و   ) … .. 4 .« نوملظی
هب ناـشیا  هکلب  هدرکن  ملظ  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هتبلا  میدرک ، قرغ  ار  رگید  یـضعب  هدرب و  ورف  نیمز  هب  ار  يرگید  هدـع  میدومن و  كـاله 
اب یئابیز : توارط و  ظفح  - 4 دندش . رو  هطوغ  داسف  بادرگ  رد  هتـشگ و  فرحنم  هک  یعماوج  هجیتن  تسا  نیا  دنتـشاد .) اور  متـس  دوخ 

قداص ماما  دوب . دهاوخ  رترادیاپ  نانآ  یئابیز  توارط و  دـنروآ  یم  تسدـب  باجح  تفع و  تاعارم  اب  نانز  هک  یناور  شمارآ  هب  هجوت 
سفن دـشاب و  یم  رتدـیفم  شا  ییابیز  توارط و  يارب  نز  باـجح   5  « اهلامج اهلاحل و  معنا  هئرملا  باـجح  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  )
یباداش تمالس و  هب  رضم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  یبیکرت  داوم  تیفیک ، عون ، زا  عالطا  مدع  هب  هجوت  اب  شیارآ  مزاول  عاونا  يریگراکب 

، اهزایتما باجح  فافع و  تیاعر  اب  ساوح : زکرمت  - 5 دنک . یم  داجیا  نانز  يارب  ار  يددعتم  تالکشم  تساضعا و  ریاس  وم و  تسوپ ،
یم هتـساک  تسا  ناطیـش  هسوسو  دروم  هشیمه  هک  نهذ  رکف و  فارحنا  زا  دبای ، یم  حیحـص  یتهج  يرهاظ  ياه  یئابیز  اه و  یگتـسارآ 
یم شیپ  رد  ار  قـالخا  بدا و  رنه ، شناد ، ملع ، هار  درف  دوش . یم  یئوج  لاـمک  یعقاو و  ياهـشزرا  هجوتم  نهذ  رکف و  ساوـح ، ددرگ .

هداوناخ دوخ ، تشونرس  نتخاس  يارب  دشیدنیب و  حیحص  ات  دبای  یم  یتغارف  ناسنا  دوش . یم  افوکش  وا  ياه  تیقالخ  اهدادعتسا و  دریگ ،
-6 دیامیپ . یم  تعرـس  هب  ار  تفرـشیپ  یقرت و  هار  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد  دارفا  نیا  هک  يا  هعماج  هجیتن  رد  دنک . شالت  شا  عامتجا  و 
ار تسا  یمسج  ياهیگدولآ  زا  يرایسب  جیورت  دشر و  داجیا ، ثعاب  هک  فارحنا ، داسف و  هنیمز  يزرو  تفع  یمسج : تمالس  تشادهب و 

شیازفا داـجیا و  ببـس  یـسنج  تاـفارحنا  دـنک . یم  اـفیا  هعماـج  دارفا  یمـسج  تمالـس  رد  ار  دوخ  شقن  قیرط  نیا  زا  درب و  یم  نیب  زا 
رصع يرامیب  نیرت  کلهم  هک  زدیا  يرامیب  دوش . یم  … .. زدیا و كازوس ، سیلفـس ، لیبق : زا  یتبراقم  یتسوپ و  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب 

هب ور  هظحل  ره  هک  یناهج  یمدـیپا  کـی  ناونع  هب  دـعب  لاـس   13 دـش ، هتخانـش  زاب  سنجمه  دارفا  رد  لاس 1981  رد  ادـتبا  تسا  رـضاح 
درم و نویلیم  ناهج 1/36  رد  لاس 2000  نایاپ  ات  هک  داد  شرازگ  ربماسد 2000  رد  تشادهب  یناهج  نامزاس   ) دش مالعا  تسا  شرتسگ 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  يرامیب  نیا  رثا  رب  زین  رفن  نویلیم  نونک 8/21  ات  و  دنا . هدوب  نآ  هب  التبم  ای  زدیا  سوریو  لماح  كدوک  نز و 
یسنج و تفع  تیاعر  يرامیب  نیا  لرتنک  هار  نیرتهب  تسا و  ملاسان  یـسنج  طباور  داسف و  يرامیب ، نیا  لاقتنا  یلـصا  ياه  هار  زا   6 .( دنا

صصختم رازه  تکرش 2  اب  هک  نارهت  یکشزپ  یللملا  نیب  رانیمـس  رد  هک  تسا  نآ  بلاج  و  . ) تسا مالـسا  ماکحا  تاروتـسد و  تاعارم 
؟ درک دیاب  هچ  یتبراقم  يرامیب  زا  ندـنام  نوصم  يارب  دوب : هدیـسرپ  هک  راضح  زا  یکی  خـساپ  رد  دـیدرگ ، لیکـشت  ناهج  روشک  زا 60 
اه محر  یکاپ  - 7 7 «.( مالـسا نیناوق  زا  تعاطا   » هلمج کی  رد  دز  دایرف  دوب ، هدیدرگ  بلقنم  هکیلاح  رد   m.o d-uncan رتکد مناخ 

، تسرپرـس ياراد  دـنک  ساسحا  دـیاب  كدوک  دنـشاب . هدـش  هتخانـش  اهلـسن  كاپ و  اهمحر  دوش  یم  ثعاب  فافع  ظفح  یناسنا : لـسن  و 
گنهرف رد  تسا . هدـمآ  دوجوب  يا  هظحل  هدولآ و  یقـشع  زا  هک  بحاص  یب  هداـهناو و  يدوجوم  هن  تسا ، تیـصخش  تزع و  ناـبیتشپ ،

كاپ و بالـصا   » هک يا  هنوگ  هب  هدش  دادملق  مهم  رایـسب  هعماج  هداوناخ و  درف ، تمالـس  رد  نآ  شقن  محر و  یکاپ  هلئـسم  مالـسا  ینغ 
ياهنماد رد  هک  دنا  هدوب  یناسک  اهناسنا  نیرتدنمشزرا  هدیدرگ و  یفرعم  عامتجا  ناسنا و  تیاده  ریسم  يارب  یساسا  یلماع  رهطم » ماحرا 
شریذـپ مدـع  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  درادرب  رد  ار  يدایز  دـسافم  عورـشمان  قیرط  زا  لـسن  ندـمآ  دوجو  هب  دـنا . هدرک  دـشر  فیفع 

ترابع هب  درادن . ار  دوخ  هب  دنزرف  نآ  قلعت  یعیبط  ساسحا  شریذپ ، ضرف  رب  و  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  دـنزرف  تیبرت  لباقم  رد  تیلوئـسم 
صخشم هچنانچ  دهد و  ناشن  يرتشیب  هقالع  دوخ  تاذ  هب  طوبرم  لئاسم  تاقلعتم و  هب  وا  هک  دوش  یم  ببـس  ناسنا  رد  تاذ  بح  رگید ،

دوش و یم  هتخیگنارب  دـنزرف  نآ  يوسب  وا  هفطاع  هقالع و  ساسحا  یعیبط  ـالماک  تروص  هب  تسوا ، دـنزرف  كدوک ، نیا  ـالثم  هک  دـشاب 
ساسحا شریذپ  مدـع  اب  دـشاب ، عورـشمان  قرط  زا  دـیلوت  هچنانچ  اما  دـنادرگ . یم  راوتـسا  ممـصم و  وا  تیبرت  ظفح و  تهج  رد  ار  ردـپ 

هب دش . دهاوخ  رایسب  یعامتجا  دسافم  اهیراجنهان و  ثعاب  رما  نیا  و  دوب ، میهاوخ  هجاوم  دنزرف  لابق  رد  هفطاع  هقالع و  قشع ، تیلوئسم ،
، تینما ظـفح  لـیبق : زا  دوـش . یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  يزرو  تـفع  هیاـس  رد  هـک  تـسا  يرگید  تارمث  دـیاوف و  هدـش  رکذ  دراوـم  زج 
…  . اهراک و رد  تفرـشیپ  دشر و  اهمیرح ، ظفح  نز ، تیـصخش  تمارک و  نتفرالاب  سفن ، تزع  دـشر  ظفح  نز ، رامثتـسا  زا  يریگولج 
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اب هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ینامز  ار  باجح  فافع و  جیاتن  راثآ و  شزرا  یمالـسا  هعماج  رد  باجح  فافع و  هب  یهجوت  مک  للع 
هنیمز نیا  رد  هک  درک  هعجارم  یعماوج  هب  دـیاب  یباجح  یب  یتفع و  یب  ضراوع  زا  یهاگآ  يارب  میـشاب . هجاوم  يا  هعماج  رد  نآ  نادـقف 

، یقالخا یناور ، یتشادهب ، یگنهرف ، ضراوع  يرایـسب  هچ  يدازآ  ندمت و  مسا  هب  هک  دید  میهاوخ  یتروص  نینچ  رد  دنا . هدوب  ماگـشیپ 
ياـه هنیمز  دوـخ  هعماـج  رد  نآ  يارجا  باـجح و  فاـفع ، هب  نداد  تیمها  مک  تسا . هدـش  هعماـج  نآ  ریگناـبیرگ  یـسایس  يداـصتقا و 

یم باجح  فافع و  هب  هجوت  یلوزن  ریـس  رد  رثوم  لماوع  تخانـش  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یعامتجا  يدرف و  رابنایز  راثآ  طاطحنا و 
هب هراشا  دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  همادا  رد  هچنآ  دهد . يرای  باجح  فافع و  ییارجا  ياهراکهار  رتهب  هچره  نییبت  رد  ار  ام  دناوت 

ماجنا تناید و  نید و  هب  شیارگ  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  زا  سپ  مالسا : گنهرف  هتسیاش  ندشن  نییبت  - 1 دشاب : یم  لماوع  نیا 
هتسناد و ملاس  كاپ و  ار  یعامتجا  تیعضو  روشک  نارادمتسایس  تسا . هتشاد  یگدنلاب  دشر و  یبوخ  وحن  هب  هعماج  رد  ینید  تاروتـسد 

زین فافع  باجح و  هک  ینید  گنهرف  رارمتـسا  نییبت و  يارب  يزیر  همانرب  زا  تشاد ، دـهاوخ  همادا  اـضف  نیا  دـنور و  نیا  هکنیا  روصت  هب 
ياهیزاس نارحب  - 2 دنتخادرپ . تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  دندرک  یم  نامگ  هک  يرگید  لئاسم  هب  دندش و  لفاغ  تسا ، نآ  وزج 

هدرک بلس  اهنآ  زا  ار  حیحص  يزیر  همانرب  تصرف  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ینید  تموکح  نارادمتـسایس  اهنارحب  نیا  نمـشد : ددعتم 
لوا زا  ار  يرایـسب  قیداصم  ام  همه  هک  یعامتجا  ياـه  شنت  یتینما و  یـسایس ، يداـصتقا ، ياـهنارحب  گـنج ، لـیبق  زا  ییاـهنارحب  تسا .

صـصختم نیدـتم و  دـهعتم ، قوذ ، شوخ  دارفا  هب  یگنهرف  ياـه  هصرع  یگنهرف :  ياـه  تسایـس  - 3 میا . هدوب  دـهاش  لاح ، ات  بـالقنا 
لامک اب  دنهد . هئارا  حیحص  هویش  هب  هدیمهف و  یمالسا  ینغ  عبانم  زا  ار  یمالـسا  لئاسم  دناوتب  قیمع  قیقد و  تروص  هب  هک  تسا  دنمزاین 

قوذ زا  زین  بلاطم  هتفرگن و  تروص  اههاگـشناد  اهناتـسریبد و  یمالـسا  فراعم  ياهباتک  رد  یلوحت  هک  تسا  يدامتم  ياـهلاس  فساـت ،
بذـج و ار  ناناوج  اهباتک  نیا  بلاطم  تلع  نیمه  هب  درادـن . یفاک  بسانت  يزورما  ناوج  عبط  اب  تسین و  رادروخرب  تیباذـج  بساـنم و 

يدام يدازآ  اب  ار  نآ  تاعارم  هدرک و  ساسحا  دوخ  يارب  يدنب  دیق و  ار  باجح  هک  يدارفا  حماست : لهاست و  جیورت  - 4 دنک . یمن  انغا 
نیا رد  هک  نمـشد  دیاقعو  راکفا  هب  دوز  یلیخ  دنـشاب ، یم  یگدنز  ندوب  ناسآ  یتحار و  لابند  هب  دـنناد و  یمن  راگزاس  دوخ  یمـسج  و 

جیورت اب  هتـسج و  دوس  یگنهرف  الخ  نیا  زا  نمـشد  یگنهرف : بسانم  ياـهوگلا  ـالخ  - 5 دـننک . یم  ادـیپ  شیارگ  دوش ، یم  ءاقلا  هنیمز 
الاب - 6 دربب . نیب  زا  ار  یقالخا  ریغ  لئاسم  زا  يرایسب  حبق  تسا ، هدیشوک  ناناوجون  ناناوج و  نایم  رد  يراب  دنب و  یب  یفرصم ، ياهوگلا 
ياه هتـساوخ  نتفر  ـالاب  لـیبق : زا  یتالکـشم  دـنک . یم  لکـشم  ار  فاـفع  باـجح و  تیاـعر  جاودزا ، نس  نتفر  ـالاب  جاودزا : نس  نتفر 

هب يرتمک  ياه  هنیزه  اب  هدیزگ و  يرود  جاودزا  زا  ناناوج  هک  تسا  هدش  ببس  بسانم ، نکسم  لغـش و  دمآرد ، ندوبن  نیفرط ، هداوناخ 
ياـههار زا  رگا  تسا ، فلاـخم  سنج  ربارب  رد  اـمن  دوخ  رگ و  هولج  یتـعیبط  هک  نز  عبط  رگید  فرط  زا  دـنزادرپب . دوـخ  هزیرغ  ياـضرا 

نییاپ رب  جاودزا  نس  نتفر  الاب  هک  تسا  ملـسم  نیا  دور و  یم  حیحـصان  رگید و  ياههار  غارـس  اـتعیبط  دوشن  اـضرا  عورـشم  يدادادـخ و 
ینیشن بقع  -7 دراذـگ . یم  لباقتم  رثا  جاودزا  نس  نتفرالاب  رب  یتفع  یب  يراب و  دـنب و  یب  سکعرب ، فافع و  باـجح و  حطـس  ندـمآ 

ياهـشور يریگراکب  مدع  لیلد  هب  هک  ییاه  طیرفت  طارفا و  ماکحا : يارجا  رد  حیحـص  شور  يریگراکب  مدع  لیلد  هب  یبهذـم  ياهورین 
نیدتم ياهورین  هیلع  نمشد  يارب  يزیواتـسد  تفرگ ، ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  لمع  ماکحا و  يارجا  رد  یقطنم  حیحص و 

-8 دیدرگ . نیدـتم  ياهورین  ینیـشن  بقع  ثعاب  رما  نیا  دـننک ، یفرعم  بلط  تنوشخ  ياهورین  ار  اهنآ  هک  تسا  هدـیدرگ  ثعاب  هدـش و 
ریوصت دـنراد ، دوخ  زا  هعماج  رد  نانز  هک  يریوصت  دـنراد : دوخ  زا  هعماج  ناـنز  هک  یطلغ  ریوصت  ینورد و  تالکـشم  لـئاسم و  دوجو 

دمآراکان و یسنج ، زیارغ  ياضرا  لماع  یلاعفنا و  يدوجوم  فیعض ، سنج  ناونع  هب  نز  هنافساتم  دنا . یضاران  نآ  زا  تسین و  یحیحص 
یمسر وضع  ناونع  هب  یگلاس  زا 9  نز  دنک . یم  میسرت  وا  زا  نید  بهذم و  هک  تسا  يریوصت  فالخ  نیا  دوش و  یم  یفرعم  يا  هیشاح 

هئارا نز  زا  هک  يریوصت  دراد ، هلـصاف  یهلا  قالخا  اب  ام  تیبرت  هک  اجنآ  زا  یلو  دـسر  یم  غولب  هب  دوش و  یم  یتدـیقع  ماظن  دراو  هعماج 
هب تبسن  یحیحـص  شرگن  یگنهرف  ياهتیـصخش  هاگ  نینچمه  تسا . یفیعـض  ریوصت  میئامن ، یم  اقلا  دوخ  نارتخد  هب  ار  نآ  مینک و  یم 
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یم لصا  نانز  لاغتشا  هاگدید  نیا  اب  دنک . يزیر  همانرب  وا  یلاعت  يارب  دناوت  یمن  دشاب  هتشاد  يرازبا  هاگن  نز  هب  هک  یـسک  دنرادن . نانز 
نوناک زا  نارتخد  اـصوصخ  ناـناوج  یئادـج  يارب  شـالت  - 9 8 .( ددرگ یم  رـصحنم  يداـم  ياـهزاین  هب  نز  ياـهزاین  همه  اـیوگ  دوـش و 
نادنچ ود  هناگیب  تائاقلا  يارب  یگدامآ  يریذپ و  بیـسآ  دریگ و  یمن  تروص  یفطاع  ياضرا  هداوناخ  زا  نانآ  یئادـج  اب  اریز  هداوناخ :

مدرم تاداقتعا  ندرک  تسـس  هدنبیرف و  ياهراعـش  اب  ینید و  گنهرف  یئآراک  مدع  يارب  یئاهراکهار  ذاختا  اب  ناگناگیب  - 10 دوش . یم 
ياهیدازآ عنام  مالـسا  هک  دـنراد  یم  راـهظا  هدرک و  یفرعم  نز  يدازآ  ربارب  رد  يدـس  ار  فاـفع  باـجح و  دـنا . هتخادرپ  یئادز  نید  هب 

ار شرازبا  نمشد  هک  یـشخب  نیرت  نیگمهـس  تسا . یعامتجا  ياهتیلاعف  یلیـصحت و  هیلاع  جرادم  هب  ندیـسر  عنام  ای  تسا  نز  يدادادخ 
نیا و  تسین . ناوخمه  ینید  ياهشزرا  اب  دارفا  ياه  لیلحت  زا  يرایسب  تسا . نیدلاو  ناناوج و  يرکف  لیلحت  هب  ندش  دراو  هدرک ، رت  يوق 

هدش و گنرمک  تسس و  هناگیب ، هدرتسگ  تاغیلبت  هیاس  رد  ینید  تاداقتعا  اهشزرا و  اهتیـساسح و  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن 
. دنرادن ار  یفاک  مزال و  تیساسح  ناشنادنزرف  ینید  تیبرت  هب  تبسن  زین  نیدلاو  و  تسا . هدش  لیدبت  اهـشزرا  دض  هب  اهـشزرا  مه  یهاگ 
هب نارتخد  ندرک  شیارآ  لاتم و … يوه  پر ، لیبق : زا  یئاههورگ  هب  ناناوج  ندـش  دراو  یقالخا و  دـض  ياههورگ  عاونا  يریگ  لـکش 

رشب یملع  هعسوت  تفرشیپ و  نازیم  رب  هچره  فافع  یئارجا  ياهراکهار  تساعدم . نیا  رب  یئاهلاثم  دهاش  هدننز ، ياهلدم  اهحرط و  عاونا 
رد ینید  ياهـشیارگ  زور  ره  ارچ  هکنیا  تلع  دوش . یم  رتـشیب  یناـسنا  ياهـشزرا  تیونعم و  قـالخا ، هب  وا  زاـین  ددرگ ، یم  هدوزفا  زورما 

روما هب  ناسنا  یقیقح  ياه  زاین  ظاحل  نودب  يژولونکت  هعـسوت  تفرـشیپ و  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دنک ، یم  یئامن  دوخ  رتشیب  ناهج  حطس 
اهناسنا و تیعضو  دوبهب  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  درک ؟ دیاب  هچ  لاح  دشاب ؟ اهناسنا  ینورد  ياهتـساوخ  يوگخـساپ  هتـسناوتن  زگره  رگید ،
زا یـشخب  تسا  هدمآ  لیذ  رد  هچنآ  داد ؟ هئارا  یلمع  دربهار  دـنراد  هعماج  يادرف  يزاس  هدـنیآ  رد  يرتشیب  شقن  هک  ناوج  رـشق  هژیو  هب 

یکی نامیا : تیوقت  - 1 دوب . هدنلاب  تیوه و  اب  يا  هعماج  دهاش  ناوت  یم  اهنآ  يارجا  تهج  رد  يراذگ  هیامرس  اب  هک  تسا  یئاهراکهار 
ادـخ و هب  نداد  هجوت  اهنادـجو ، يرادـیب  يارب  شالت  تسا . ناـمیا  تیوقت  اـهنآ ،) نیرت  مهم  هکلب   ) هاـنگ داـسف و  اـب  هزراـبم  ياـههار  زا 

بجوم هانگ ، زا  هدنرادزاب  نامیا  تسا . ناسنا  رد  نامیا  تیوقت  ببـس  ناهج ، ماظن  رد  لمعلا  سکع  لمع و  هلئـسم  ازج ، زور  یـسرباسح 
یب ناـهج  هک  دـیآ  دوجوب  ناـسنا  رد  نیقی  رواـب و  نیا  دـیاب  تسا . اوقت  هیاـم  دوجو و  تسارح  ظـفح و  حیحـص ، هار  نتفاـی  ینیب ، نشور 

رد نامیا  اوقت و  دنتـسین و  لاعتم  يادخ  هب  دقتعم  هکیناسک  دنیب . یم  ار  دوخ  لمع  شاداپ  رفیک و  یمدآ  هدـشن ، هدـیرفآ  هدوهیب  باسح و 
.« تسا زیاج  اهراک  همه  دشابن ، ادخ  هک  یماگنه  هب   : » یکـسویاتساد هتفگ  هب  دننز  یم  یفالخ  لمع  ره  هب  تسد  درادـن ، رارقتـسا  ناشلد 
یب دسافم و  نایب  نآ ، ياهترورض  یگدنز ، دروم  رد  ناربخ  یب  ندرک  رایـشوه  يارب  شالت  یعامتجا : یگنهرف و  ياه  یهاگآ  نداد  - 2

هک دنبای  یهاگآ  دارفا  دـیاب  تسا . هعماج  حالـصا  ياههار  زا  هعماج  رد  یباجح  یب  یتفع و  یب  ضراوع  روما ، دـب  بقاوع  اهیراب ، دـنب و 
رد یسیلگنا  سوساج  رفمه ،» رتسم  . » تسا نارگرامعتسا  بناجا و  ياه  هسیـسد  اه و  هئطوت  زا  هعماج  رد  یباجح  یب  یت و  ـ فع یب  جیورت 

ناملسم نانز  ات  میروآ  لمع  هب  يا  هداعلا  قوف  ششوک  دیاب  نانز  یباجح  یب  هلئسم  رد  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمالـسا ، کلامم 
تـسا نآ  ام  نارومام  هفیظو  تفر  نایم  زا  یعیـسو  تاغیلبت  اب  نز  باجح  هکنآ  زا  سپ  دـنوش ، قاتـشم  رداچ  ندرک  اهر  یباجح و  یب  هب 

تسا مزال  دنهد . شرتسگ  یمالسا  عماوج  رد  ار  داسف  هلیسو  نیدب  دننک و  قیوشت  نانز  اب  عورشمان  طباور  يزاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک 
بالقنا  » باـتک رد  نوناـف » ستنارف   » اـی 9 و  .« دـننک دـیلقت  اهنآ  زا  ناملـسم  نانز  ات  دـنوش ، رهاظ  باجح  نودـب  الماک  ناملـسم  ریغ  نانز 

اهنز ادتبا  رد  میرادرب ، نایم  زا  ار  نانآ  تمواقم  دادعتـسا  میرب و  موجه  يریازجلا ، هعماج  دوپ  رات و  هب  میهاوخب  رگا  : » دسیون یم  ریازجلا »
« نوناف ستنارف  .« » دمآ دهاوخ  اهنآ  لابند  هب  زیچ  همه  میریگب ، تسد  رد  ار  اهنز  : » دنتفگ یم  تحارص  اب  اهنآ  میهد ». رارق  هطلس  تحت  ار 
ار يریازجلا  ندب  و  دیاشگ ، یم  وا  ربارب  رد  دوب ، عونمم  رگرامعتـسا  رب  هک  ار  يدیدج  قفا  دوش ، هتخادنا  رود  هک  يرداچ  ره  : » دیوگ یم 

یم ربارب  هد  رگلاغـشا ، ندش  رو  هلمح  ياهدیما  یباجح ، یب  هرهچ  ره  ندید  زا  سپ  و  دـهد . یم  ناشن  وا  هب  امامت  تسا ، هدـش  نایرع  هک 
هک تسا  ینعم  نیا  نادرگرب  ددرگ ، یم  هضرع  رگلاغـشا  مارآاـن  روـسج و  هاـگن  هـب  هـک  يا  هرهچ  ره  دـتفا و  یم  هـک  يرداـچ  ره  دوـش .
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هراب رد  نارق  رد  لاعتم  دـنوادخ   10 .« تسا هتفریذـپ  رگلاغـشا  بناج  زا  ار  سومان  کته  هدرک و  زاغآ  نتـشیوخ  دوجو  راـکنا  هب  ریازجلا ،
باذع مهل  اونما  نیذلا  یف  ۀـشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذـلا  نا  : » دـیامرف یم  یمومع ، تفع  یفن  هنیمز  رد  ناقفانم  يزیر  همانرب  هئطوت و 

شرتسگ ناشراک  لوا  هلحرم  دنراد و  لیامت  يرگ  هنتف  داسف و  هعاشا  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم  ینعی   11 ...« ةرخالا و ایندلا و  یف  میلا 
دوبهب - 3 دوش . ینلع  ناگدـنروآ  نامیا  نیب  رد  داسف  ات  دـننزب  نماد  اهناوج  یفطاع  تاـناجیه  هب  دـننک  یم  یعـس  تسا ، سوه  هسوسو و 
هعماج هک  يزیچ  نیرت  مهم  اعطق  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  يداصتقا : تالکشم  عفر  مدرم و  یتشیعم  عضو  ندیشخب 

عامتجا ییاپرب  ماوق و  هیام  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هعماج  يداصتقا  روما  دزاس ، یم  رادـیاپ  دـشخب و  یم  ماوق  دوخ  ساـسارب  ار  یناـسنا 
هجیتن نیا  هب  ییاهن  لیلحت  رد  دریگ ، رارق  يریگرامآ  یـسررب و  دروم  ملاظم ، تایدـعت و  تایانج ، مئارج ، ناهانگ ، رگا  تسا و  هداد  رارق 

، یشورفنارگ یشک ، مدآ  ینزهار ، تقرس ، هار  زا  مدرم  لاوما  سالتخا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یطرفم  رقف  ای  اهنآ  زورب  تلع  هک  میـسر  یم 
كاروخ و رد  فارـسا  فارتا و  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  باسح  یب  تورث  ای  و  دـنک ، یم  راداو  یلام  تایدـعت  ریاس  بصغ و  یـشورف ، مک 

مدرم ناج  سومان و  لام و  هب  زواجت  يدعت و  شرتسگ  اهتمرح و  کته  تاوهش و  رد  يراب  دنب و  یب  ینکـس و  هیهت  جاودزا و  كاشوپ و 
یعـضو نینچ  رد  دوش . یم  مهارف  یتحار  شیاسآ و  مینک ، دوخ  هشیپ  ار  تعانق  مومذـم ، يانغ  رقف و  نیا  لباقم  رد  رگا   12 .« دراد یم  او 

هب دـنک  تعاـنق  فاـفک  هب  هک  ره   13« فاـفعلا یلا  هادا  فاـفکلاب  عنتقا  نم  . » دوـش یم  هدوـشگ  یلاـعت  هار  دـبای و  یم  اـنعم  يزرو  تفع 
دناوت یم  هعماج  رد  تورث  هنالداع  میـسقت  مدرم و  یتشیعم  يداصتقا و  تیعـضو  رد  شـشوک  نیا  نیاربانب  دوش . یم  هدـناشک  ینمادـکاپ 

زاس هدـنیآ  هک  ناناوج  ناناوج : يارب  بسانم  يوگلا  یفرعم  - 4… دشاب .  هبیط ) تایح   ) حالص تداعس و  هب  هعماج  ندیـسر  يارب  یلماع 
هدرک و جاودزا  دنوش . یم  هعماج  دراو  هدرک و  دشر  یهاتوک  تدم  رد  ام  نادنزرف  دنـشاب . یم  وگلا  لدـم و  دـنمزاین  دـنا ، هعماج  يادرف 
. دنزادرپب یـشور  هار و  ذاختا  هب  باختنا و  یگدنز  رد  ار  یعوضوم  دـیاب  اعبط  دـنزادرپ . یم  هفیظو  ماجنا  هب  يردـپ  ای  يردام و  شقن  رد 

نایرج رد  ناشدئاق  اوشیپ و  دنراد  قح  یناسک  هچ  دنور و  شیپ  هب  دیاب  یشور  هچ  وگلا و  هچ  ساسارب  دننادب  هک  تسا  مهم  ناشیارب  نیا 
ملاس رت و  لماک  اهلدم  ردق  ره  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هدئاق  کی  لصا و  کی  ناشیگدنز  يارب  لدم  وگلا و  يوجتسج  دنـشاب . یگدنز 

هک دوش  یم  ببس  یئوج  نامرهق  هب  لیم  ناسنا و  رد  دیلقت  هنیمز  دوجو  تسا . رتشیب  ناشیارب  تیقفوم  دشر و  ناکما  دنـشاب  رت  عماج  رت و 
راوتسا ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  ياهشیارآ  اهششوپ و  اهـشور و  تاکرح و  همه  و  دنوش . ناور  یئوگلا  لابند  هب  هاگآدوخان  دارفا  زا  يرایـسب 

درم نز و  زا  معا  هنومن  ياـهناسنا  یفرعم  هب  نارق  رد  دـنوادخ  تسا . هدـش  يرایـسب  هجوت  لدـم  هئارا  هب  مالـسا  یتـیبرت  ماـظن  رد  دـنزاس .
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مالساربمایپ یتیبرت ، یـساسا  یلک و  شقن  رد  دراد . یم  نومنهر  اهنآ  شور  هار و  باختنا  هب  ار  نانموم  هتخادرپ و 

تسا هوسا  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ناشیا  لابند  هب  »14 و  هنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  . » تسا هوسا  مدرم  يارب  ملس )
هللا مالس  ) میرم ترضح  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  تسا . فافع  میرح  رادساپ  نانز و  ناشلا  میظع  ياوشیپ  نیملاع ، ءاسن  هدیـس  هک 

نادرم هن  تسا  مدرم  يوگلا  تسا ، درم  رگا  تسا ، اهناسنا  رگید  يوگلا  دش ، هتـسراو  یناسنا  رگا  . » دنا هوسا  دنفافع ، رهظم  ود  هک  اهیلع )
یفرعم اب  هدرک و  يرتشیب  هجوت  لصا  نیا  هب  دیاب  ینید  تموکح  نارادمتسایس  نیاربانب   15 نانز ». هن  تسا  مدرم  يوگلا  تسا ، نز  رگا  و 
رگیزاب ای  هشیپرنه و  هدـنناوخ و  نالف  هتفرن و  هابتـشا  هب  ار  هار  ناناوج  ات  دـننک  رپ  هعماج  رد  ار  الخ  نیا  قفوم  بسانم و  ياـهوگلا  غیلبت  و 
لوقعم لـحارم  زا  یکی  جاودزا  صوـصخ : نیا  رد  مزـال  ياـهیهاگآ  هئارا  جاودزا و  رما  رد  لیهـست  - 5 دـنهدن . رارق  دوخ  لدـم  ار  یبرغ 
فیاظو مها  زا  دزاس . یم  دراو  یناسنا  تایح  هب  ار  يریذپان  ناربج  تامدص  املسم  نآ  زا  بانتجا  دور و  یم  رامش  هب  یناسنا  ره  یگدنز 

مهم رما  نیا  هب  ار  اهنآ  هدومن و  رت  هداس  مهارف و  ار  ناـناوج  جاودزا  هنیمز  دـیاب  هک  تسا  نیا  اـه و … هداوناـخ  نیلوئـسم ، نازیر ، هماـنرب 
دوخ جاودزا  هار  رس  رب  ناناوج  هک  يداصتقا  لالقتسا  نتشادن  نکسم و  لغـش ، لیبق : زا  یتالکـشم  عناوم و  دنیامن  یعـس  هدومن و  قیوشت 

یـشان عقاو  رد  هک  ناناوج  نیدلاو و  داضتم  ياهکالم  ندرک  کیدزن  تهج  رد  یعمج  طابترا  لئاسو  دنزاس . عفترم  ار  دننک  یم  ساسحا 
شیوخ نیدـلاو  تایبرجت  زا  دـنناوتب  ناوج  نادـنزرف  ات  دـنیامن  شالت  و  دنـشوکب ، تسا  توافتم  لسن  ود  هاگدـید  شرگن و  فـالتخا  زا 
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رتهب یهاگآ  يارب  و  دـنهد . يرتشیب  تیمها  ناناوج  هدـیقع  شرگن و  هب  ینیزگ  رـسمه  ياهوگلا  رد  زین  نیدـلاو  دـنیامن و  هدافتـسا  رتشیب 
یئاهرانیمـس يرازگرب  رـسمه ، باختنا  صوصخ  رد  شخب  یهاگآ  زکارم  جاودزا ، هرواشم  زکارم  داجیا  هب  جاودزا  صوصخ  رد  ناناوج 

. دورب نیب  زا  رتشیب  هچره  تافارحنا ، زورب  هنیمز  دوش و  مهارف  قفوم  ياهجاودزا  هنیمز  هلیـسو  نیدـب  اـت  دوش . هتخادرپ  جاودزا  عوضوم  اـب 
راک طیحم  رد  اهنآ  سامت  دشاب و  نما  نانز  یلغش  ياه  طیحم  رگا  ناوناب : يارب  نما  ياه  طیحم  داجیا  روظنم  هب  یئاه  تسایس  ذاختا  - 6

زکارم داـجیا  - 7 دـبای . یم  شهاک  دوش ، داـجیا  تسا  نکمم  يا  هدـع  يارب  باـجح  ظـفح  هیحاـن  زا  هک  يراـشف  دوشرتمک ، مرحماـن  اـب 
رادروخرب زین  یبوخ  ياه  هبذاج  زا  دـیاب  ناناوج  تغارف  تاقوا  يارب  ملاس  یطیحم  داجیا  نمـض  اـهناکم  نیا  يرنه : یـشزرو و  یحیرفت ،

هاگتـسد طسوت  یعامتجا  دسافم  اب  دروخرب  دیدهت و  ریزعت ، ییاسانـش ، - 9 یگنهرف . تالوصحم  تادراو  رب  لرتنک  تراـظن و  - 8 دشاب .
هردنآ دروخ ، تسکـش  هسنارف  ارچ  -2 ص 107 . ویکـستنم ، نیناوقلا ، حور  -1 اهتـشون : یپ  يرماع  هدـیمح  یماظتنا . ياهورین  یئاـضق و 
هرامش باتفآ ، همانزور  -6 ص69 . ج5 ، حاکن ، باب  ، كردتسملا -5 . 40، توبکنع -4 ص 333-335 . برع ، مالـسا و  ندـمت  -3 اوروم .

اـه و میب  باـجح  گـنهرف  باـتک  زا  ساـبتقا  -8 . 21/4/80 هخروم هرامـش 2063، ، یمالـسا يروهمج  همانزور  -7 . 7/4/80 هخروم ، 404
.19، رون -11 ص14 . نوناف ، ستنارف  ریازجلا ، بالقنا   - 10 ص84 . يدـیوم ، نسحم  رتکد  همجرت  رفمه ، تارطاخ  -9 ،ص46-49 . اهدیما

هللا تیآ  لاـمج ، لـالج و  هنییآ  رد  نز  - 15 . 21، بازحا -14 ص 257 . ج5 ، مکحلاررغ ، حرش  -13 ص248 . ج9 ، نازیملا ، ریسفت  -12
،ص 153. یلمآ يداوج 

ایح یلجت 

نیا رد  نانز  دـیاب  دـشوکب .  دوخ  سومان  ظفح  رد  ناـسنا  ینعی  تریغ  تسا .  تریغ  تفـص  یناـسنا ،  یقـالخا و  کـین  تافـص  زا  یکی 
يزروایح نایمدآ , یگدیـشوپ  أشنم  رـس  دتفیب .  اهنآ  يوم  ور و  هب  رـسکبس  دارفا  هاگن  هک  دریذپن  اهنآ  حور  زگره  دنـشاب و  يدـج  تهج 

ًالوصا هک  تسا  ایح  يوکین  تلـصخ  زا  يدـنم  هرهب  هناشن  باجح  تیاعر  دزیخ ؛  یم  رب  یمرـش  یب  زا  یگنهرب  هکنانچ  مه  هدوب و  ناـنآ 
ار دوخ  ياهمادنا  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا  تسا و  ناسنا  صوصخم  تافص  زا  یکی  مرـش  تسا .  یمدآ  يرطف  تافـص  زا  ایح  مرش و 

لامک ناسنا  يارب  تسا و  ناویح  ناسنا و  ياـهتوافت  هلمج  زا  نتـشاد  قطنم  نتـشاد و  نادـجو  نتفگ ،  نخـس  رگا  نیارباـنب  دـناشوپ .  یم 
هدـمآ تاـیاور  رد  دوشن ؟  بوـسحم  لاـمک  یگنهرب  زا  زیرگو  اـیح  مرـش و  ساـسحا  ارچ  دـهد ؛  یم  شزرا  وا  هب  دوـش و  یم  بوـسحم 

یب ربارب  ار  ییایح  یب  دنا و  هدرک  بوسحم  يزروایح  اب  يواسم  ار  يرادـنید  همه  زا  رتالاب  دنتـسه و  اهنآ  نیرتایحرپ  مدرم  نیرتدـنمدرخ 
هیلوا هلیبق  چیه  تسا و  رشب  هدمع  تافـص  زا  یکی  ایح  مرـش و  ساسحا  هک  دنا  هدیقع  نیارب  ناسانـشناور  هل »  ءایح  نمل ال  نید  ال  ینید « 

دشر و زا  یناسنا  هچ  ره  نانآ ،  تایرظن  هیاپ  رب  دهدن .  زورب  مرـش  دوخ  زا  هک  تسا  هدـشن  هتخانـش  دـشاب ؛  يودـب  هک  مه  ردـقچ  ره  يا 
دشاب ایح  تفص  زا  ناسنا  يرب  هرهب  ردق  ره  لیلد  نیه  هب  دوب .  دهاوخ  رت  نوزفا  ایح  زا  وا  يرب  هرهب  نازیم  دشاب  رادروخرب  يرتشیب  لماکت 

يرتشیب يایح  بجح و  نوچ  هتسناد  رت  مزال  نانز  يارب  ار  یگدیشوپ  ادخ  هکنیا  و  تسا ؛  رادروخرب  يرت  نوزفا  باجح  یگدیـشوپ و  زا 
نز يایح  دنیامرف « :  یم  هک  تسا  مالـسلا ـ  مهیلع  راهطا ـ  همئا  تایاور  هیرظن  نیا  دـیؤم  تسا .  هداد  رارق  وا  ترطف  رد  درم  هب  تبـسن  ار 
هک تسا  نابساپ  یعون  تریغ  دسیون « :  یم  يرهطم  داتسا  تسا .  سومان  زا  نابهگن  نابساپ و  هباثم  هب  تریغ  تسا » .  درم  يایح  ربارب  هد 
هک تسا  نیا  دراد  يا  هداعلا  قوف  تیساسح  درم  هکنیا  ّرس  هداد .  رارق  رشب  دوجو  رد  اهلسن  ندشن  طلتخم  ندوب و  صخشم  يارب  شنیرفآ 
درم رد  تریغ  سح  رگا  تسا .  دـنزرف  هب  هقالع  دـننام  ساسحا  نیاو  دـنک  ظفح  هدـنیآ  لسنرد  ار  بسن  ات  هداد  وا  هب  یتیرومأم  تقلخ ، 
رشب ندوب  یعامتجا  ساسحا  هطبار  نیا  عطق  اب  تخانش و  یمن  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  چیه  دش و  یم  عطق  رگیدکی  اب  اهلسن  هطبار  دوب  یمن 

زا ار  نارگید  دوخ و  نانز  دنـشوک  یم  دنمتریغ  نادرم  هک  دوش  یم  نشور  تریغ  باجح و  هطبار  تاحیـضوت  نیا  اب  دـش » .  یم  لزلزتم 
باجح و وترپ  رد  مهم  نیا  دنراد و  یم  ساپ  یبوخ  هب  ار  یهلا  تناما  نیا  مه  دنمتریغ  نانز  دنرادهگن و  رود  نانارسوه  نامرحمان و  دید 
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رد روظنم  نیمه  هب  تسا  رت  ناسآ  سوماـن  زا  ینابـساپ  نآ  هیاـس  رد  هک  تسا  يرثؤم  بابـسا  زا  باـجح  نوچ  تسا .  روسیم  یگدیـشوپ 
تهج نیا  هب  دراد و  تسود  ار  نادـنمتریغ  تسا و  رویغ  دـنوادخ  دـنیامرف « :  یم  مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  هدـمآ  نینچ  تایاور  ناسل 

دنچ هب  طوـبرمو  تسا  ینآرق  مکح  کـی  نز  باـجح  مـکح  تـسا » .  هدرک  مارح  ار  اـه  يدـیلپ  اـه و  یتـشز  هـیلک  دـناودخ  هـک  تـسا 
یب نآ  هب  تشاذـگ و  اـپ  ریز  ار  نآرق  حیرـص  مکح  دوـش  یمن  اذـل  درک .  دراو  يا  هشدـخ  نآ  هب  دوـشب  هک  تسین  ثیدـح  دـحاوربخ و 

تایآ بازحا  هروس  تایآ 29 و 30 و  رون  هروس  نینچ  مه  هیآ 53 و  بازحا  هروس  نوچ  تایاور  ینآرق و  تایآ  حیرـص  دومن .  یهجوت 
اهتمکح ینید ،  صوصن  زا  دانتـسا  هب  باجح  يارب  دنک .  یم  تباث  ار  يرهاظ  شـشوپ  راتفر و  راتفگ ،  هاگن ،  رد  باجح  عاونا  32 و 35 
شمارآ . 1 دراد .  یگداوناخ  ای  یناور و  هبنج  رگید  یـضعب  نز و  ترطف  اب  میقتـسم  طابترا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  نایب  ییاه  هفـسلف  و 

یم ینوزفار  یـسنج  تاباهتلاو  تاناجیهو  يرابو  دـنب  یب  طرـشو و  دـیق  یب  ياه  ترـشاعم  يدازآو  درم  نز و  ناـیم  میرح  ندوبن  یناور 
 . هدومن نایب  نآرق  رد  مکح  ود  هزیرغ  نیا  لیدعت  يارب  مالـسا  دوش .  یم  رت  شکرـس  دوش ؛  تعاطا  رتشیب  هچ  ره  یـسنج  هزیرغ  دشخب و 

يارب مالسا  هک  تسا  يونعم  شزرا  کی  هکلب  تسین  نز  يارب  تیدودحم  يانعم  هب  شـشوپ  نیا  شـشوپ .  رد  باجح  هاگن و  رد  باجح 
ضرم اهنآ  بلق  رد  هک  يدارفا  رظن  دید و  زا  هلیـسو  نیا  هب  ات  تسا  رهاظت  هب  يو  زاین  مدع  نز و  تیـصخش  لامک  هناشن  هدـش و  لیاق  نز 
تینما نز ،  شـشوپ  اب  تسا .  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  يونعم  يراصح  باجح  عامتجا  رد  روضح  زاوج  . 2 دشاب .  نوصم  دراد ؛  دوجو 

هب دبای و  روضح  هعماج  رد  دناوت  یم  رت  مامت  هچ  ره  تماهش  اب  نز  فافع  تیاعر  هیاس  رد  دیآ و  یم  تسد  هب  دعب  نیدنچ  رد  هعماج  رد 
تیلاعف هب  دیآ و  یم  هعماج  هب  هدوسآ  یلایخ  اب  دـشابن .  يو  هجوتم  رطخ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  لوغـشم  هعماج  هب  تمدـخ  هفیظو و  ماجنا 

 . دوش یم  عامتجا  يراوتـسا  ثعاب  دشخب و  یم  ققحت  یعامتجا  فلتخم  داعبا  رد  ار  دوخ  ینیع  روضح  باجح ،  رگنـس  رد  دزادرپ و  یم 
دوش هتفرگ  راک  هب  الا  یفده و  تسرد و  ریسم  رد  دیاب  تسا و  هتفهن  نز  تشرـس  رد  يرگ  هولج  ییامن و  دوخ  هب  لیم  سفن  اب  هزرابم  . 3

هب وا  لامک  تهج  رد  تشاد و  دـهاوخ  یبولطم  تارمث  دوش ؛  هتفرگ  راک  هب  یتسرد  هب  رگا  اهلیم  ریاـس  لـثم  نز  دوجو  رد  شیارگ  نیا  . 
يراجنهان ياه  هنیمز  داجیا  رد  دوب و  دهاوخ  نیرفآ  داسف  عطق  روط  هب  دشاب  هتـشاد  دومن  اج  همه  رد  يرگ  هولج  رگا  دمآ و  دـهاوخ  راک 

نوچ يدایز  لامعا  سفن  اب  هزرابم  يارب  هک  روط  نامه  تسا .  یهلا  ياهـشزرا  هب  نامیا  داقتعا و  راـیعم  باـجح  دراد .  ریثأـت  هعماـج  رد 
.4 تسا .  لامک  هب  ندیسر  سفن و  اب  هزرابم  يارب  هلیسو  کی  مه  باجح  دریگ  یم  تروص  یبحتـسم و ...  زامن  ندناوخ  هقدص ،  هزور ، 

هنحـص رد  نانز  همه  رگا  دوش .  یم  نیجوز  تیمیمـص  داجیا  ثعاـب  شرهوش  يارب  هناـخ  رد  نز  يرگ  هولج  یگداوناـخ  طـباور  میکحت 
یکی باجح  هجیتن  رد  سپ  تشاد  دـهاوخن  دوجو  نادرم  يارب  نانز  ندومن  هسیاقم  هنیمز  رگید  دـنبای ،  روضح  لماک  باجح  اب  عاـمتجا 

یم ناونع  باجح  هلأسم  نوماریپ  یتاهبش  تالاوئـس و  عماجم ،  لفاحم و  رد  تسا .  یگداوناخ  طباور  میکحت  تهج  لماوع  نیرت  مهم  زا 
نینچ ار  ههبـش  هاگ  دـنناد و  یم  نانز  يداصتقا  یعامتجا و  ياهتیلاعف  ندـش  لیطعت  بجوم  يدازآ و  فلاـخم  ار  مهم  لـصا  نیا  دـننک و 

ندش و يداع  بجوم  یگنهرب  سکعرب  دوش و  یم  نادرم  رتشیب  شطع  بجوم  شـشوپ  بلاق  رد  نز  ندرک  دودحم  هک  دننک  یم  حرطم 
یتاهبـش نینچ  هب  خساپ  رد  درادن !  دوجو  شـشوپ  باجح و  ظفح  رد  یترورـض  چیه  سپ  ددرگ .  یم  نانز  هب  تبـسن  نادرم  یتوافت  یب 
تسینوا ياپ  تسد و  نتسبو  نز  ندرک  ینادنز  يانعم  هب  یمالسا  باجح  تیدودحم ،  هن  تسا  تینوصم  باجح  تفگ :  نینچ  ناوت  یم 

ظفح حور و  یلاعت  بجوم  دـشاب و  یم  نانز  دوخ  عفن  هبرتشیب  هک  تسا  یحلاصمرطاخ  هبوا  يارب  باجح  هکلب  دـشاب  يدازآ  فلاخم  اـت 
زا روظنم  رگا  هلب  درادـن .  یتافانم  چـیه  حیحـص ،  يدازآ  اب  تسا و  نانز  یعیبط  قوقح  قباـطم  نیا  دوش و  یم  ناـنآ  تیـصخش  تیوه و 

هعماج یگداوناخ و  حلاصم  فالخ  رب  ندب و  يرطف  نامتخاس  قالخا و  فالخ  هک  ار  يدازآ  نینچ  مالسا  تسا ؛  يراب  دنب و  یب  يدازآ 
ششوپ تیاعر  اب  نز  مالـسا  رظن  زا  دناد .  یم  نز  تناتم  راقو و  تیـصخش و  ندرک  بوکدگل  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  دهد  یمن  هزاجا  تسا 

زا دـشاب .  هتـشاد  هنانز  تایحور  اب  بسانم  یعامتجا  يداصتقا و  ياهتیلاعف  دـناوخب و  سرد  دـناوت  یم  ملاس  كاپ و  طیحم  رد  یمالـسا ، 
یمالسا شـشوپ  زا  روظنم  تسا .  هدرکن  يریگولج  اهنآ  ماجنا  زا  زگره  مالـسا  هک  يرنه و …  ياهتیلاعف  رثکا  یملعم ،  یکـشزپ ،  هلمج 
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يداصتقا و ياهتیلاعف  دوکر  ندـش و  لتخم  یمظن ،  یب  داسف ،  هب  رجنم  هک  ارچ  دربن  هناـخ  زا  نوریب  هب  ار  دوخ  ياهتذـل  نز  هک  تسا  نیا 
رد نز  روضح  یفرط  زا  دراد .  ناـنز  ندرک  هنهرب  زا  رامعتـسا  هک  تسا  یفدـه  ناـمه  نیا  دوـش و  یم  ناوـج  نادرم  نارـسپ و  یعاـمتجا 

ًالـصا مالـسا  الا  و  هناخ .  رد  وا  يراکیب  ات  دراد  يرتشیب  يداصتقا  ياهررـض  بتارم  هب  دـیدج  ساـبل  شفک و  اـب  زور  ره  مه  نآ  هعماـج 
شطع بجوم  شـشوپ  بلاق  رد  نز  ندرک  دودـحم  هک  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  رد  اما  تسین .  نانز  يداصتقا  یعامتجا و  ياهتیلاعف  فلاخم 
بجوم هک  تسین  یسنج  ياضرا  زا  درم  نز و  تیدودحم  يانعم  هب  مالسا  رد  ششوپ  هک :  تفگ  نینچ  ناوت  یم  دوش ؛  یم  نادرم  رتشیب 

 . دیآ یمن  دیدپ  یسنج  هدقع  رگید  هک  هداد  هیارا  ار  جاودزا  عوضوم  یسنج  هزیرغ  ياضرا  يارب  مالسا  ددرگ .  راجفنا  ای  رتشیب و  شطع 
نامناخ یبرغ  ياهروشک  رد  یتفع  یب  یگدولآ و  یهابت و  ددرگ .  یم  داسف  یهابت و  هیام  هک  تسا  نز  شـشوپ  مدع  نیا  سکع  هب  یلو 

ناسآ لهـس و  ار  اهجاودزا  تسا  مزال  هکلب  مینکن  رارکت  تسا  هدناماو  نآ  رد  هتفر و  برغ  هک  ار  یهار  تسا  يرورـض  اذـل  تسا .  زوس 
ارچ تسا  رداچ  یناریا  نز  کی  يارب  باجح  نیرتهب  اهباجح ، ماسقا  عاونا و  نایمرد  دوش .  لح  ناناوج  یـسنج  هزیرغ  لکـشم  اـت  میریگب 

یخرب يراس ،  یخرب  دـنراد  دوخ  هب  صوصخم  سابل  یتیلم  ره  زا  نانز  هک  روط  نامه  تساـم .  روشک  یتنـس  یلم و  گـنهرف  رداـچ  هک 
ندمت و مان  اب  هک  دـشاب  بقارم  دـیاب  یناریا  نز  تسا .  یناریا  نانز  یتنـس  یلم و  سابل  زین  رداچ  دنـشوپ ؛  یم  ابع …  یخرب  ون و  وم  یک 

ماقم يزاریـش و  مراکم  ینارکنل ،  یناتـسیس ،  تجهب ،  هللا  تیآ  ماظع  تایآ  ترـضح  تانایب  رظن  نیا  دیؤم   . دـنریگن وا  زا  ار  شتیلم  دـم 
یم نایاپ  هب  بلطم  نیا  رکذ  اب  ار  مالک  دـنا .  هدرک  داهنـشیپ  باجح  نیرتهب  ناونع  هب  ار  رداچ  قافتا  هب  اهنآ  همه  هک  تسا  يربهر  مظعم 

تایاور و تایآ و  دوجو  نآ  رب  هوالع  هدومن و  كرد  ار  اهنآ  نونکات  رـشب  لقع  دـش  رکذ  باـجح  يارب  هک  یحلاـصم  هیاـپ  رب  میناـسر : 
دوش و یم  بوسحم  نید  کـفنیال  وزج  نید  يرورـض  تسا و  مالـسا  تایرورـض  زا  باـجح  دوش  یم  تاـبثا  هنیمز  نیا  رد  اـملع  قاـفتا 

رکنم هجیتن  رد  دـماجنا  یم  ربمایپ  ادـخ و  راکنا  هب  نید  يرورـض  راکنا  تسا .  نید  لصا  هب  داـقتعا  همزـال  نید  يرورـض  مازتلا  داـقتعا و 
ناینیسح تسا .  رفک  هب  موکحم  یصخش  نینچ  دوب و  دهاوخ  تسا  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  ربمایپ و  رکنم  نید ،  يرورض 

ارهز همطاف  دزن  باجح 

ترضح زا  شیمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مالـساهیلع : ارهز  همطاف  رظن  رد  باجح  تیمها  هرابرد  تیاور  دنچ 
رـس هب  رداچ  تساخرب و  مالـساهیلع  همطاف  تساوخ . دورو  هزاجا  ییانیبان  صخـش  يزور  هک : دومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. منیب یم  ار  وا  هک  نم  اما  دنیبیمن ، ارم  وا  درک «: ضرع  همطاف  دـنیبیمن »؟ ار  وت  هک  وا  يریگیم ، ور  وا  زا  ارچ  دومرف «: ادـخ  لوسر  درک .
ادخ لوسر  يزور  ینم ». نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  دومرف «: ادخ  لوسر  دنکیم ». سح  هک  ارم  يوب  یلو  دنیبیمن  ارم  هچ  رگا  وا  و 

شوگ هب  لاؤس  نیا  دنهدب . باوج  دنتـسناوتن  باحـصا  تسا »؟ مادک  شراگدرورپ  هب  نز  تالاح  نیرتکیدزن  دیـسرپ «: دوخ  باحـصا  زا 
هچوک رد  ار  دوخ  و   ) دنیشنب شا  هناخ  رد  هک  تسا  یتقو  شراگدرورپ  هب  نز  تالاح  نیرتکیدزن  دومرف «: همطاف  دیسر . مالساهیلع  همطاف 

هیلع نینمؤملاریما  تسا ». نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف «: دینـش ، ار  نخـس  نیا  ادـخ  لوسر  یتقو  دـهدن »). رارق  نامرحم  ان  مشچ  ولج  رازاب ، و 
نانز يارب  راک  نیرتهب  داد «: خساپ  مالساهیلع  همطاف  تسیچ »؟ نانز  يارب  راک  نیرتهب  دیسرپ «: ام  زا  ادخ  لوسر  يزور  دیامرفیم : مالسلا 

همطاف جاودزا  زا  دعب  ادخ  لوسر  تسا »  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف «: ادخ  لوسر  دننیبن »  ار  اهنآ  زین  نادرم  دننیبن و  ار  نادرم  هک  تسا  نیا 
همطاف یلع . اب  لزنم  زا  جراخ  ياهراک  همطاف و  اـب  لزنم  ياـهراک  دومرف  درک و  میـسقت  مالـسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  ار  اـهراک  مالـساهیلع 
فاعم نادرم  مشچ  شیپ  رد  ندش  رهاظ  زا  ارم  ادخ  لوسر  هک  مدش  لاحـشوخ  ردقچ  نم  دناد  یمن  سک  چـیه  دـیامرفیم «: مالـس  اهیلع 

نآ يور  هزانج  عییـشت  يارب  ار  هدرم  ندـب  هک  ییاـههتخت  نیا  تسا  دـب  هچ  دومرف «: ءامـسا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  يزور  درک ».
نم تفگ «: ءامـسا  تسا ». مولعم  وا  ندب  مجح  دنـشک ، یم  شندب  رب  يا  هچراپ  دنهد و  یم  رارق  نآ  يور  ار  ینز  یتقو  اریز  دنراذگیم !

بوچ اب  ءامـسا  سپـس  دنتـشاذگیم ». نآ  لخاد  ار  هدرم  دـندرکیم و  تسرد  بوچ  زا  یتوبات  اجنآ  مدرم  مدـیدیم  مدوب ، هشبح  رد  هک 
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. تسا بوخ  یلیخ  نیا  دومرف «: دش و  لاحشوخ  رایسب  همطاف  ترضح  داد . ناشن  مالـساهیلع  همطاف  هب  درک و  تسرد  رادهبل  یتوبات  امرخ 
، مگرم زا  سپ  دومرف «: و  نز ». ای  تسا  درم  هدرم  دوشیمن  مولعم  رگید  دنـشکب ، نآ  يور  ياهچراپ  دنهد و  رارق  نآ  لخاد  ار  هدرم  یتقو 

 - • هحفـص لوا   92/43/ راحب . • و 189  و 81  و 54  و 93  تاحفص 91  ج 43 ، راونالاراحب ، عبانم • : دـیراذگب ». توباـت  نیمه  رد  ارم 
 - 54/43/ راحب - • 1/81/43 راحب  - • 189/43/ راحب

فافع ِتنایص 

نانآ ، نانز رـشق  هب  یهاگآ  تخانـش و  نداد  اب  دنهد و  رارق  دوخ  ياهراک  تیولوا  رد  ار  نانز  دروم  رد  یگنهرف  راک  دیاب  نانز  هعماج ي 
يایحا ییافوکش و  دشر و  عناوم  هب  تبـسن  یلماک  تخانـش  كرد و  دیاب  نانز  . دنزاس مواقم  مالـسا  نانمـشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ار 

هب ناملسم  نز  یبالقنا  تیصخش  . تسا یناسنا  فافع  تنایص  ظفح و  هلیـسو ي  یمالـسا  باجح  ( 1) دنشاب هتشاد  دوخ  یعقاو  تیصخش 
شیارآ تنیز و  روـیز و  نداـهن  شیاـمن  هب  نتـشاذگ و  ضرعم  رد  هار  زا  ، دوـخ هنهرب ي  رکیپ  نداد  ناـشن  هار  زا  هکدـهد  یمن  هزاـجا  وا 
سکره . ینوناق یتلود و  رابجا  کی  هن  ؛ تسا یبالقنا  یمالسا و  ترورض  کی  باجح  هلأسم ي  ام  هعماج ي  رد  دهد . ناشن  ار  دوخ  ، دوخ

ماقم .1 اهتشون : یپ  ( 2 .) تسا یبالقنا  ترورض  کی  نیا  دنکب ؛ ار  هعماج  ياضف  ِتراهط  تمصع و  ظفح  دیاب  ، تسا دنبیاپ  بالقنا  هب  هک 
13/4/59، هعمج زامن  هبطخ ي  ، يربهر مظعم  ماقم  . 2 23/2/71، ناوناب زا  یعمج  اب  رادید  ، يربهر مظعم 

تباجن دامن  یبنیز ،  فافع  تفع ،  يوگلا 

يو زا  ار  دوخ  راوـگرزب ، يوناـب  نآ  دـمآ . (س ) ارهز همطاـف  هناـخ  رد  ییاـنیبان  درم  يزور  تّفع  يوـگلا  اـهیلع ،) هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف 
ار وت  هک  وا  يدرک ، رـس  هب  رداچ  ارچ  مرتخد  دندیـسرپ : دـندوب ، ارجاـم  دـهاش  هک  (ص ) مظعا ربماـیپ  داد . دورو  هزاـجا  سپـس  دـناشوپ و 
رد دنکیم ». مامـشتسا  ارم  يوب  وا  نیا ، رب  هوالع  منیبیم . ار  وا  هک  نم  دنیبیمن ، ارم  وا  رگا  ردپ ، : » دنتفگ (س ) همطاف ترـضح  ؟ دـنیبیمن

رهظم (س ) يربـک بنیز  ترـضح  یبـنیز  فاـفع  یتـسه .» نم  نت  هراـپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  : » دـندومرف (ص ) ادـخ لوسر  ماـگنه  نیا 
تیب لها  هکیماگنه  كرد . لباق  هن  تسا  فیـصوت  لـباق  هن  شايدوجو  تقیقح  هک  دوب  یلیدـبیب  يوگلا  وا  دوب . یناـسنا  ياهتلیـضف 

رد دوخ  ینارنخـس  رد  دـنوش . هناخ  نآ  دراو  یـسک  نازینک ، زج  دـندادن  هزاجا  (س ) بنیز دـندوب ، تشادزاب  ياهناخ  رد  هفوک  رد  ربماـیپ 
تسا فاصنا  لدع و  نوناق  نیا  ناگدشدازآ ! رسپ  يا  : » دومرف درک و  ضارتعا  ناوناب ، ندنادرگ  رهـش  هب  رهـش  هنوگنیا  رب  زین  دیزی  خاک 

يوس نآ  يوـس و  نیدـب  ناریـسا  تروـص  هب  ار  (ص ) ادـخ لوـسر  نارتـخد  یلو  یهد ، ياـج  هدرپ  تشپ  رد  ار  دوـخ  نازینک  ناـنز و  هک 
ار اـهنآ  هرهچ  هیاـمورف  هناـگیب و  دارفا  دــنربب و  يرهــش  هـب  يرهــش  زا  ار  ناـشیا  نانمــشد  يردرب و  ار  ناـشیا  باــجح  هدرپ  یناــشک ؟

نیرترب هدـش ، هدوتـس  تافـص  رد  هک  تسا  مشاهینب  يوناب  (س ،) بنیز : » دـیوگیم ترـضح  نآ  هرابرد  یناـقمام  همـالع  ( 40 (»؟ دنرگنب
باجح یگدیـشوپ و  رد  وا  میاهتفگ . قح  تسا ، اربک  هقیدـص  مییوگب  رگا  هکییاـج  اـت  درادـن ؛ يرترب  وا  رب  شرداـم  زج  یـسک  تسا و 

وا (س ) بنیز نابز  زا  زین  قوذشوخ  رعاش  ( 41 «.) البرک هعقاو  رد  زج  دیدن ، ار  وا  شردارب  ردپ و  نامز  رد  نادرم  زا  یـسک  هک  دوب  نانچ 
فافع اجره  مفسوی  نسح  دنز  همیخ  قشع  هک  اجره  متیالو  ّرس  ینعم  ادخ و  رون  متبحم  رهپس  غورف  متـسیک  نم  دنکیم : یفرعم  نینچ  ار 

كاپ دنزرف  مرهطا  يارهز  هلالس  مبنیز  نم  متفع  گنر  زا  ییوترپ  هراتس  مشچ  تسا  هدیدن  ملاع  هب  فافع  هولج  زا  متولخ  زار  دشک  هدرپ 
، وا هب  یـسیع  ردام  ندـش  ینازرا  زا  شیپ  هّنح ، میرم ، تلیـضفرپ  ردام  تباجن  دامن  اـهیلع ؛) هللا  مالـس  ) میرم ترـضح  متبتر  ْشرع  همطاـف 

نادـند رب  ندـناشفا  هـناد  لاـح  رد  ار  یغرم  هـک  دوـب  هتــسشن  یتـخرد  هیاـس  رب  يزور  دربیم . جـنر  عوـضوم  نـیا  زا  تشادــن و  دــنزرف 
ار شاهتساوخ  درک و  ور  ادخ  هاگراب  هب  دوجو  همه  اب  هک  دروآرد  شبنج  هب  ار  وا  يردام  هفطاع  ياهنوگهب  هرظنم  نیا  دید . شیاههجوج 

يایرکز تلافک  تحت  ادـخ و  نما  هناخ  رد  اـهلاس  میرم  دـش . ینازرا  وا  هب  میرم  قح ، فطل  هب  يدـنچ ، زا  سپ  تساوخ و  وا  هاـگرد  زا 
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رهاظ و اب  هدیشک و  دق  اب  تسا و  غلاب  يرتخد  میرم  نونکا  دیشکرب . لامج  لامک و  جوا  هب  ات  تفای  شرورپ  یهلا  تایانع  هیاس  رد  ربمایپ ،
میرم دش . مسجم  وا  ربارب  رد  ییابیز  ناسنا  نوچ  سدـقلاحور  يزور  تسا . دوخ  رـصع  نارتخد  نیرتهب  تفع  یکاپ و  رظن  زا  ابیز ، ینطاب 

، وا بناج  زا  ات  مراگدرورپ ، هداتـسرف  نم  : » دومرف خساپ  رد  سدقلاحور  مربیم ». هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  زا  نم  : » تفگ دید  ار  وا  نوچ 
يارب يدنزرف  هنوگچ  اراگدرورپ ! : » تفگ تفر و  ورف  یتفگش  رد  تراشب ، نیا  ندینش  اب  میرم  منک ». تبهوم  وت  هب  تشرسكاپ  يدازون 

دهاوخب هچ  ره  ادـخ  هنوـگنیا  : » دوـمرف داد و  ناـیاپ  یتفگـش  نیا  هب  دـنوادخ  ماهتـشادن »؟ يرـسمه  نم  هک  یلاـح  رد  دوـب ، دـهاوخ  نم 
نآ دنوادخ  دروآ و  ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  يابیز  دازون  تباجن ، تفع و  لماک  هنومن  يوناب  نآ  میرم ، بیترت ، نیا  هب  دنیرفآیم ».

هسیّدق و ییوناب  ناونع  هب  ار  میرم  نادنمشیدنا ، ناگرزب و  ( 36 .) داد رارق  نیمز  رد  تکربرپ  يدوجو  ادخ و  يایلوا  ناربمایپ و  زا  ار  دنزرف 
. تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  نماد  اهيدوهی ، غورد  تاغیلبت  دوجو  اب  میرم  : » دـندقتعم دـننکیم و  یفرعم  نامیا  لها  هب  تباجن  لماک  هنومن 
وا رد  يزیگنازاجعا  لکـش  هب  دوخ  حور  زا  اـم  : » دـیامرفیم وا  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  ( 37 .«) دوب هقیدـص  هرّهطم و  هرهاط ، وا 

« تسا هدمآ  دوجو  هب  هک  تسام  حور  یسیع  میدیمد و 

فافع تارمث  راثآ و 

ياه ییدوجوس  رذگدوز و  ياه  سوه  لامدگل  نز  يالاو  تیصخش  رصاعم  ناهج  رد  تعنص  ملع و  ییافوکـش  جوا  رد  فسات  لامک  اب 
رد و  دـیدرگ ! جـیورت  يراب  دـنب و  یب  ییارآدوخ و  گنهرف  يدازآ ، مان  هب  دـش و  هتفرگ  هدـیدان  باجح  یهلا  نوناق  دـیدرگ و  يداصتقا 

هچرگا ناـنز  يدازآ  تـضهن  . تـفرگ ینوزف  یمــسج  ضارماو  تفاـی  شیازفا  یحور  تاـباهتلا  تســسگ ، مـه  زا  هداوناـخ  ماــظن  هجیتـن 
مغ دروآ . ناغمرا  هب  تیرـشب  هعماـجو  نز  يارب  ار  یناوارف  ياـه  یتخبدـب  یلو  تشادرب  ار  برغ  ناـهج  رد  نز  ناوارف  ياـه  تیدودـحم 

تفرگ و مان  عاـجترا  باـجح  دـیدرگ و  دادـملق  تفرـشیپ  هلیـسو  دـش و  شزرا “  ” ییارآدوخ جـیردت  هب  هک  تسا  نآ  هعجاـف  نیرتزیگنا 
تاغیلبت هنماد  مک  مک  دـندومن ! لابقتـسا  نمـشد  مسر  هار و  زا  زاب  يور  اب  زین  یمالـسا  ياهروشک  دـش و  یفرعم  یگدـنام  بقع  تمالع 

یمکح نآ  دروم  رد  رگید  نایدا  تسا و  یمالـسا  تعیرـش  تاصتخم  زا  باجح  هکنیا  غیلبت  تقیقح و  نداد  هولج  هنوراو  اب  تفرگالاب و 
نانز دناوتب  هلاقم  نیا  هعلاطم  هکنآ  دیما  ! تفرگ رارق  دیدرت  دروم  باجح  یهلاو  ینید  يانبم  دنرادن  یتیساسح  نآ  يارجا  يارب  ای  هتـشادن 

ینورد يادـن  هب  ییوگخـساپ  شیوـخ و  نتـشیوخ  هب  ناـنآ  تشگزاـب  هنیمز  هتـشاداو  لـمات  رکفت و  هب  ار  ینامـسآ  ناـیدا  يوریپ  یعدـم 
ددـعتم یناعم  اب  یبرع  تسا  یتغل  باجح  باجح  يدابآ  لـیلخ  ییاـنب  هیـسن  دزاـس . مهارف  ار  باـجح  یهلا  نوناـق  زا  يوریپ  ناـشترطف و 

. تسا ششوپ  يانعم  هب  باجح  تسا : هدمآ  نینچ  نآ  یناعم  هرابرد  برعلا  ناسل  باتک  رد  لیاح و ؛... ندیـشوپ ، هلیـسو  شـشوپ ، دننام :
هچنآ دـنناشوپ ، یم  ار  دوخ  نادـب  هچنآ  يارب  تسا  یمان  باـجح  نینچمه  تسا . هدـش  هدیـشوپ  يا  هلیـسو  هب  هک  ینز  ینعی  هبوجحم  نز 
کنیب اننیب و  نم  و  : ” دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  مالک  تسا . بجح “  ” نآ عمج  دوش . یم  هدیمان  باجح  زین  ددرگ  لیاح  زیچ  ود  نایم 
يوغل يانعم  روفـسلا “ باجحلا و  . ” دراد دوجو  نید  و  شور )  ) هلحن رد  يا  هلـصاف  زجاح و  امـش  ام و  نایم  هک  تسانعم  نیدـب  باـجح “

وا دورو  زا  ینعی  لوخدـلا “ نع  ادـیز  اوبجح   : ” دوش یم  هتفگ  تسا ؛ ندرک  عنم  نامه  تغل  رد  باجح  دـنک : یم  ناـیب  نینچ  ار  باـجح 
هلیـسو هب  ار  دوخ  نز  ینعی  باقنلاب “ هارما  تبجح   ” هلمج ددرگ و  یم  قالطا  زین  شـشوپ  رب  و  مالکلا “ نع  هوبجح   ” ای دندرک و  تعنامم 

تشگ و رهاظ  راکشآ و  حبص  ینعی  حبصلا “ رفسا  : ” دوش یم  هتفگ  تسا . روهظ  هنابا و  نامه  باجح  لباقم  روفس  تسا و  هدیشوپ  باقن 
هب هجوت  اب  یـسراف - نابز  رد  دریگ . رب  نآ  زا  ار  باـجح  دـنک و  رهاـظ  ار  شیوخ  تروص  نز  هک  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هارملا “ ترفـسا  ”

هدـش هئارا  لیذ  یناعم  باجح “  ” يارب دـیمع  نیعم و  گنهرف  رد  تسا . هدـش  لقن  نآ  يارب  یتوافتم  یناعم  تسا - یبرع  تغل  نیا  هکنیا 
. دـنناشوپ نادـب  ار  دوخ  ياپ  اترـس  ناـنز  هک  يرداـچ  عقرب ، دـنب ، يور  دـنناشوپ ، نادـب  ار  دوخ  هرهچ  ناـنز  هک  یباـقن  رتس ، ، هدرچ تسا :

راـتفگ نآرق ، رظن  زا  باـجح  ندوـب  بجاو  تسا . مالـسا  نیبـم  نید  تایرورـض  زا  ناـنز  يارب  باـجح  ندوـب  بـجاو  نآرق  رد  باـجح 
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هب هیآ  راهچ  دودـح  نآرق  رد  تسا . تباث  يرما  مالـسا  ياملع  اهقف و  يار  عامجا  لـقع و  مکح  هب  زین  (ع ) موصعم ناـماما  و  (ص ) ربماـیپ
يا هیآ  راهچ  دراد . دوجو  نآرق  رد  هیآ  هد  زا  شیب  نآ  میرح  زا  يرادـساپ  تفع و  ظفح  دروم  رد  اما  دراد . تلالد  باجح  ندوب  بجاو 

. مینک یم  هراشا  مادـک  ره  هب  هک  بازحا  هروس  33 و 59  ، 23 رون ، هروس  هیآ 30  زا : دـنترابع  دراد  تلالد  نانز  رب  باجح  بوجو  رب  هک 
ار نآ  همجرت  لوزن و  ناش  هک  تسا  هدش  لزان  نآ  تیفیک  دـح و  باجح و  بوجو  دروم  رد  حیرـص  روط  هب  دـنچ  یتایآ  میرک  نآرق  رد 

ناماد دـنریگ و  ورف  نامرحمان ) هب  هاگنزا   ) ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  ناـنز  هب  ربماـیپ ! يا  رون : هروس  هیآ 30  فلا - مینک ؛ یم  رکذ 
دوخ هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  فارطا )  ) دـنزاسن و راکـشآ  تسا  نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ 
نیا رد  ناش ... مرحم  دارفا  ریاس  ناش و  نارهوش  يارب  رگم  دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دوش و  هدیـشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات  دـننکفا 

ره زا  ار  دوخ  نماد  دیاب  نانز  - 2 دنناباوخ . ورف  مرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ناگدید  دـیاب  نانز  - 1 تسا : هدش  هراشا  عوضوم  جـنپ  هب  هیآ 
دیاب نانز  - 4 دنزاس . ناهنپ  تسا ، یعیبط  يرهق  روط  هب  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دیاب  نانز  - 3 دنیامن . ظفح  یتفع  یب  لماع  عون 

ریز ندرگ و  رود  هنیس و  وم و  دیاب  نز  ینعی  : ” دیوگ یم  هلمج  نیا  يانعم  رد  سابع  نبا  دننکفیب . هنیس  ندرگ و  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور 
هب ربماـیپ ! يا  بازحا : هروس  هیآ 59  ب - دـنزاسن . راکـشآ  مرحم  دارفا  يارب  زج  ار  دوخ  تنیز  دـیاب  ناـنز  - 5 دـناشوپب “. ار  دوخ  يولگ 

رارق رازآ  دروم   ) هکنیا يارب  راک  نیا  دننکفا ، شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياه  يرـسور  اه ( بابلج  وگب  نموم  نانز  تنارتخدو و  نارـسمه 
حیرـصت رب  تمالع  هیآ  نیا  تسا . ناـبرهم  هدـنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ  دـننک ) هبوت  دـنا  هدرک  اـطخ  نونکاـت  رگاو   ) تسا رتهب  دـنریگن )

يا بازحا : هروس  هیآ 32 و 33  ج - تسا . هدومن  هراشا  تساه  محازم  هیحان  زا  رازآ  مدـع  هک  باـجح  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  هب  باـجح 
نالدرامیب هک  دییوگن  نخس  زیگنا  سوه  هنوگ  هب  سپ  دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه  امـش  ربمایپ ! نارـسمه 

باتک رد  لوزن : ناش  دـیوشن . رهاظ  مدرم ) ناـیم  رد   ) نیتسخن تیلهاـج  نارود  نوچمه  دـییوگب و  هتـسیاش  نخـس  دـننک و  عمط  امـش  رد 
رد دـش و  وربور  ینز  اب  دوخ  ریـسم  رد  راصنا  زا  یناوج  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ  (ع ) رقابدـمحم ماما  زا  قوف  تایآ  لوزن  ناش  رد  یفاـک 

رظن نز  نآ  هرهچ  دـش ) یم  نایامن  اهنآ  هنیـس  زا  يرادـقم  ندرگ و  اعبط  و   ) دـنداد یم  رارق  اه  شوگ  تشپ  ار  دوخ  هعنقم  ناـنز  زور  نآ 
یلاح رد  درک  یم  هقردـب  ار  وا  ناـنچمه  ناوج  تشذـگ  یم  نز  هک  یماـگنه  تخود و  وا  هب  ار  دوخ  مشچ  درک . بلج  دوخ  هب  ار  ناوج 

هب شتروص  ناهگان  درک ، یم  هاـگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  ناـنچمه  زاـب  دـش و  یگنت  هچوک  دراو  هکنیا  اـت  داد  یم  همادا  زین  دوخ  هار  هب  هک 
ناوج دش  دیدپان  وا  هاگدید  زا  نز  هک  یماگنه  تفاکش ! ار  شتروص  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیش  هعطق  ای  ناوختـسا  يزیت  دروخ و  راوید 

ادـخ هب  تفگ : دوخ  اـب  دـش ،) تحاراـن  تخـس   ) هتخیر شا  هنیـس  ساـبل و  هب  تسا و  يراـج  شتروص  زا  نوخ  هک  دـید  دـمآ و  دوخ  هب 
هدـش هچ  دومرف : داتفا ، وا  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مشچ  هک  یماـگنه  منک . یم  وگزاـب  ار  ارجاـم  نیا  مور و  یم  ربماـیپ  تمدـخ  نم  دـنگوس 

ریسفت ص 139 ؛ ج14 ، هعیـشلا ، لئاسو  . ) دروآ ار  قوف  تایآ  دـیدرگ و  لزان  یحو  کیپ  ماگنه  نیا  رد  درک ، لقن  ار  ارجام  ناوج  تسا ؟
هباشم هک  یفیاظو  هب  تسخن  دزادرپ ، یم  هنیمز  نیا  رد  نانز  فیاظو  حرـش  هب  دـنوادخ  قوف  هفیرـش  هیآ  رد  ریـسفت  نازیملا ) نیلقثلا ؛ رون 

يراددوخ مرحمان  نادرم  هب  ندرک  هاگن  زا  و   ) دنریگ ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیااب  نانز  هب  و  : ” دیوگ یم  هدرک  هراشا  دنراد  نادرم 
دیابن اهنآ  - 1 دومرف : هراشا  هلمج  هس  نمـض  تسا  نانز  یگژیو  زا  هک  باجح  هلئـسم  هب  سپـس  دـنیامن “. ظفح  ار  دوخ  ناـماد  و  دـننک )

نانز هک  یتنیز  زا  روظنم   ” هکنیا رد  اهنم .“ رهظامالا  نهتنیز  نیدبیالو   ” تسا رهاظ  اتعیبط  هک  رادقم  نآ  زج  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز 
تنیز یـضعب  تسا . رایـسب  نخـس  نارـسفم  نایم  رد  تسیچ ،“ دنزاجم  نآ  راهظا  رد  هک  يراکـشآ  تنیز  نینچمه  دنناشوپب و  ار  نآ  دیاب 

رگا درادن ، یعنام  ییاهنت  هب  دنبوزاب  دنبتسد و  هراوشوگ ، دننام  تنیز  دوخ  ندرک  راکشآ  اریز  دنا  هتفرگ  تنیز “ لحم   ” ینعم هب  ار  ناهنپ 
ناـیب هیآ  رد  هک  یمکح  نیمود  - 2 ناوزاب . اـه و  تسد  ندرگ و  اهـشوگ و  ینعی  تساـه  تنیز  نیا  لـحم “  ” هب طوبرم  دـشاب  یتیعونمم 

عمج رمخ “ “ ” نهبویج یلع  نهرمخی  نبرـضیلو  . ” دـننکفیب دوخ  ياـه  هنیـس  رب  ار  دوـخ  ياـهرامخ  دـیاب  اـهنآ  هک : تسا  نیا  تسا  هدـش 
. دـنناشوپ یم  ار  دوخ  رـس  نآ  اب  نانز  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هبالومعم  یلو  تسا ، شـشوپ  ینعم  هب  لصا  رد  باجح  نزو  رب  راـمخ “ ”
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اب دنزاس  راکشآ  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دنریگرب و  ار  دوخ  باجح  اجنآ  رد  دنناوت  یم  نانز  هک  ار  يدراوم  مکح  نیموس  رد  - 3 يرسور ) )
(ص) مالسا یمارگ  ناربمایپ  تایاور  رد  باجح  نهتنیز “ نیدبیالو   ” دنزاس راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دیابن  اهنآ  تسا : هدش  نایب  ترابع  نیا 
بیذـهت و يوس  هب  ار  یمالـسا  هعماج  ییاه  لمعلاروتـسد  هئارا  اب  دـنا  هتـشاد  باجح  تیاعر  رب  هک  یتادـیکات  رب  هوالع  (ع ) نیموصعم و 

هماج اب  دوب  ربمایپ  نزرهاوخ  هک  رکبوبا  رتخد  امـسا  يزور  مینک : یم  لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  تمـسق  نیا  رد  هک  دـنا  هتـشگ  نومنهر  یکاپ 
اهنم يری  نا  حلـصت  مل  ضیحملا  تغلب  اذا  هارملا  نا  ءامـسا  اـی  : ” دومرف دـنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  يور  ربماـیپ  دـمآ ، یکزاـن  اـمن و  ندـب 
دیهش داتسا  هیرظن  اهتسد .“ تروص و  رگم  دوش  هدید  شمادناو  ندب  زا  ییاج  دیابن  دیـسر  غولب  دح  هب  یتقو  نز  ءامـسا  يا  اذه ؛ اذهالا و 

نآ زا  فافع و  ایح و  لـیبق  زا  یـسنج  قـالخا  هشیر  هراـبرد  تسا  یثحب  یلک  روط  هب  : “ دـیامرف یم  يرهطم  داتـسا  هر ) ) يرهطم یـضترم 
فافع و ایح و  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرت  قیقد  هک  تسا  هدـش  زاربا  یتاـیرظن  اـجنیا  رد  درم و  زا  دوخ  شـشوپ  رتس و  هب  لـیامت  تسا  هلمج 

هدرب راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اـهبنارگ  يارب  ماـهلا  عون  کـی  اـب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ  رتس و 
رگاو دـنک  يربارب  درم  اـب  دـناوت  یمن  یمـسج  ظاـحل  زا  هک  تسا  هتفاـیرد  دوخ  هب  صوصخم  سح  کـی  اـب  يرطف و  شوهاـب  نز  تسا .

يزاین نامه  ار  درم  فعض  هطقن  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمن  رب  درم  يوزاب  روز  هدهع  زا  دنک ، مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب 
یتقو تسا . هداد  رارق  تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط ، قشع و  رهظم  ار  وا  هک  تسا  هداـهن  درم  دوجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفاـی 

ییارآدوخ رویز و  هب  لسوتم  هک  روط  نامه  تسناد ، دوخ  ربارب  رد  ار  درم  فعض  هطقن  تفای و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  ماقم و  نز  هک 
ار دوخ  دیابن  هک  تسناد  دش . زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشاد  هگن  رود  هب  لسوتم  دنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار  نآ  زا  هک  دش  لمجت  و 

هلئـسم يرهطم ، دیهـش  داتـسا  . ) دربالاب ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  هجیتن  رد  دـنک و  رتزیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاـب  هکلب  دـنک  ناـگیار 
رـس رب  هک  گرزب  ياـه  شوپور  زا  ناـنز  هدافتـسا  : ” دـسیون یم  شـشوپ  عاونا  دروم  رد  يرهطم  دیهـش  شـشوپ  عاونا  ص 52 ) باـجح ،

ناوناب زا  یضعب  رضاح  رصع  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتـشاد  یمـسا  یتافیرـشت و  هبنج  افرـص  عون  کی  تسا : هدوب  روج  ود  دنا ، هدنکفا 
یم اهر  ار  نآ  هکلب  دنناشوپ ، یمن  ار  دوخ  ندب  ياج  چیه  رداچ  اب  دراد ؛ یتافیرشت  هبنجافرص  اهنآ  نتـشاد  رداچ  هک  مینیب  یم  ار  يرداچ 

يرادرب هرهب  دروم  هکنیا  زا  دنتـسین و  مرحمان  نادرم  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپ  لها  هک  دـهد  یم  ناشن  ناش  ندرک  رـس  رب  رداـچ  عضو  دـننک .
ار نآ  دریگ و  یم  ار  دوخ  ياه  هماج  تبقارم  اب  نانچنآ  نز  هک  تسه  هدوب و  سکع  رب  رگید  عون  دنرادن . یعانتما  دنریگب ، رارق  اه  مشچ 
. دزاس یم  سویام  ار  نالد  كاپان  دنک و  یم  داجیا  یـشاب  رود  دوخ  هب  دوخ  تسا . ظافح  فافع و  لها  دهد  یم  ناشن  هک  دنک  یمن  اهر 

جییهت دروم  هک  يا  هنوگ  هب  دنناشوپب  ار  ندب )  ) هنیس رس و  گرزب ، داشگ و  یششوپ  اب  دیاب  نانز  هک : میریگ  یم  هجیتن  هیآ  نیا  زا  لک  رد 
شنیرفآ رـشب  یمـسج  یحور و  ياه  یگژیو  بسانت  هب  کش  نودب  یهلا  يا  هفحت  شـشوپ ، دـنریگن . رارق  نانآ  تمحازم  نازاب و  سوه 
شنیرفآ دروم  رد  میرک  نآرق  دوش . یم  بوسحم  یهلا  يایادـه  اه و  تمعن  زا  یکی  نآ  هب  ناسنا  يرطف  ندروآ  يور  شـشوپ و  سابل و 

هللا تایآ  نم  کلذ  ریخ ، کلذ  يوقتلا ، ساـبل  اـشیر و  مکتآوس و  يراوی  اـسابل  مکیلع  اـنلزنا  دـق  مدآ  ینب  اـی  : ” دـیامرف یم  نینچ  ساـبل 
تنیز هیام  دناشوپ و  یم  ار  امـش  مادنا  هک  مداتـسرف  ورف  یـسابل  امـش  يارب  مدآ ! نادـنزرف  يا  هیآ 26 ) فارعا ، هروس  “ ) نورکذـی مهلعل 

فادها  ” و تیمها “  ” رگنایب هیآ  نیا  دـیریگ . دـنپ  هدـش ، رکذـتم  هک  دـشاب  تسا  دـنوادخ  تایآ  زا  نیا  تسا ، رتهب  اوقت  سابل  تسامش و 
ملـسم روط  هب  تسا ، هتفر  نخـس  ناسنا  هب  دـنوادخ  يوس  زا  سابل  نتـشاد  ینازرا  لوزن و  زا  نآ  رد  هک  تسا  ناسنا  يارب  “ ساـبل شنیرفآ 

هک دنا  هدرک  ریـسفت  نینچنیا  ار  سابل  لوزن  نارـسفم  زا  یخرب  تسا . هدش  هیده  وا  هب  رـشب  يرطف  تالیامت  هب  خساپ  يارب  یهلا  هفحت  نیا 
كرک مشپ و  هبنپ ، زا  ناـیمدآ  اـت  دـنارورپ  یم  ار  ناـیاپراهچ  دـنایور و  یم  نیمز  زا  ار  هـبنپ  ياـه  هتوـب  ناراـب  نداتـسرف  ورف  اـب  دـنوادخ 
یلیلد اوح  مدآ و  ناتساد  دنهد . تنیز  دنیارایب و  ار  دوخ  رگید  ییوس  زا  دنناشوپب و  ار  دوخ  ییوس  زا  نآ  اب  دننک و  هیهت  سابل  نایاپراهچ 

سدقم باتک  تاروت ، رد  دنک . یم  تابثا  ار  ششوپ  ندوب  يرطف  زین  اوح  مدآ و  ترضح  ناتساد  هب  هجوت  شـشوپ  ندوب  يرطف  رب  نشور 
، ازفا شناد  ریذـپلد ، یتخرد  امن و  شوخ  رظن  هب  تسوکین و  كاروخ  يارب  تخرد  نآ  هک  دـید  نز  نوچ  و  : ” میناوخ یم  نینچ  نایدوهی 
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سپ دـننایرع ، هک  دـندیمهف  دـش و  زاب  ناشیا  يود  ره  نامـشچ  هاگنآ  دروخ  وا  داد و  زین  دوخ  رهوش  هب  دروخب و  هتفرگ  شا  هویم  زا  سپ 
ردام وا  هک  اریز  داـهن  ماـن  اوح  اردوخ  نز  مدآ  و  : ” دـهد یم  همادا  و  دـنتخاس “... نتـشیوخ  يارب  اـهرتس  هتخود ، مه  هب  ریجنا  ياـه  گرب 

باب 3، شیادـیپ ، رفـس  تاروت ، . ) دـیناشوپ ار  ناشیا  تخاـسب و  تسوپ  زا  شنز  مدآ و  يارب  اـه  تخر  دـنوادخ  تسا و  ناگدـنز  عیمج 
اقفط امهتآوس و  اـمهل  تدـب  هرجـشلا  اـقاذ  اـملف  . ” تسا هدـمآ  نینچ  اوح  مدآ و  ترـضح  ناتـساد  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  تایآ 8-6 )

ناـشتروع  ) هداد تسد  زا  ار  دوخ  شـشوپ  دندیـشچ  هعوـنمم  تخرد  نآ  زا  اوـح  مدآ و  هک  هاـگنآ  و  هنجلا “ قرو  نم  اـمهیلع  نافـصخی 
ترضح میرک  نآرق  هفیرش  تایآ  قبط  هیآ 22 ) قارعا  هروس  . ) دندناشوپب ار  دوخ  یتشهب  ناتخرد  گرب  اب  تعرس  هب  و  دیدرگ ) راکـشآ 

دوخ سابل  ناطیـش ) ياوغا  رثا  رب   ) هعونمم تخرد  نآ  زا  ندروخ  اب  اما  دنا  هدوب  سابل  ياراد  هعونمم  تخرد  ندیـشچ  زا  لبق  اوح  مدآ و 
لقن قبط  هاوخ   ) یگنهرب ساسحا  زا  سپ  لقن  ود  ره  قباطم  لاحره  هب  . دـندومن مادـقا  دوخ  ندـناشوپ  هب  هلـصافالب  هک  دـنداد  تسد  زا  ار 

یتـشهب ناـتخرد  ياـه  گرب  اـب  ار  دوخ  هلـصافالب  دـنا ) هدوب  ساـبل  ياراد  میرک  نآرق  قبط  اـی  هدوبن و  ساـبل  ياراد  نآ  زا  لـبق  تاروـت 
روط هب  ولو   ) اه گرب  هلیـسو  هب  دوخ  ندـناشوپ  رد  تعرـس  هناگیب و  رظان  روضح  نودـب  یتح  یگنهرب  زا  مرـش  ساـسحا  نیا  دـندناشوپ .
هتفرگ تروص  يرگید  هب  کی  ره  رکذت  ای  یحو و  هتـشرف  ای  دنوادخ  بناج  زا  ینامرف  ای  شزومآ و  چـیه  تحت  هک  تهج  نآ  زا  تقوم )

ياه ناسنا  هکلب  هدشن  داجیا  ندمت  رثا  رب  جیردت و  هب  شـشوپ  سابل و  دنک  یم  تباثو  تسا  ناسنا  رد  شـشوپ  ندوب  يرطف  رگنایب  تسا 
هب دیاب  باجح  للع  یسررب  يارب  باجح  للع  هفسلف و  دنا . هتشاد  شیارگ  نادب  يرطف  روط  هب  اه  ناسنا  نیتسخن  رتهب  ریبعت  هب  ای  نیتسخن 

یـسنج هزیرغ  درم  رد  نانز  ییارآدوخ  نادرم و  ینارچ  مشچ  - 1 میزادرپ . یم  ششوپ  باجح و  هفسلف  هب  سپـس  درک ، هراشا  دروم  دنچ 
ياهدمایپ تافارحنا و  بجوم  ددرگن  عابـشا  لرتنک و  هزیرغ  نیا  رگا  دنک . یم  دنم  هقالع  نز  هب  تدش  هب  ار  وا  هک  دـشاب  یم  يوق  رایـسب 

مشچ لابند  هب  دنزادرپ و  یم  ینارچ  مشچ  هب  دنشاب ، رابو  دنب  یب  دازآ و  نادرم  دشابن و  هزیرغ  رد  یلرتنک  چیه  رگا  دش . دهاوخ  رگناریو 
دوخ و شیاـمن  هب  لـیامت  ییارآدوخ و  هب  لـیم  ناـنز  رگید  يوس  زا  دوش . یم  ادـیوه  رگید  ياـهداسف  عورـشمان و  ياـه  طاـبترا  ینارچ 

هعماج رد  رگا  دنـشاب . نایرع  دنهاوخ  یم  هک  دنور  یم  شیپ  ییاج  ات  دشابن  یلرتنک  ینورد و  تفع  رگا  دنراد و  ناش  ندـب  ياه  تفارظ 
داجیا میارج  زا  يرایـسب  يارب  يزاـس  هنیمزو  تفر  دـهاوخ  ناـگمه  مشچ  هب  نآ  دود  ددرگن ، تیاـعر  ناـنز  طـسوت  شـشوپ  تفع و  يا 

نآ رد  قطنم  لقع و  تیمکاح  هک  نوناق  یب  طیحم  رد  ندـش  عقاو  تروص  رد  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تفارظ  زا  نوچ  نز  دـش . دـهاوخ 
. دریگ یم  ار  نز  قوقح  هب  زواجت  متس و  ملظ و  يولج  هک  تسا  يدس  دننام  ششوپ  باجح و  دریگ . یم  رارق  متـس  دروم  دشاب ، فیعض 

یچوپ يوس  هب  ار  وا  هک  دور  یم  بسانمان  ياه  ششوپ  اب  بذاک  ياه  قرب  قرز و  تمس  هب  نز  دوشن ، راهم  نانز  ییارآدوخ  هزیرغ  رگا 
تمرح و ظـفح  - 2 تسین . هداوناـخ  مرگ  ياـه  نوناـک  یگدیـشاپ  یهاـبت و  یهارمگ و  زج  شماجنارـس  درب و  یم  نتـسیز  یگدوـهیب  و 

بلج يارب  یتاغیلبت  يالاک  کی  دـننامه  وا  هب  دـیابن  سپ  تسا . ربارب  نادرم  اب  یناـسنا  تیـصخش  قوقح و  تفارـش و  رد  نز  نز  تمارک 
هب رگا  دوش . یم  اـه  هداوناـخ  یگدیـشاپ  مه  زا  عناـم  زین  دریگ ؛ یم  ار  اـه  هاـگن  نیا  يولج  هک  تسا  یلماـع  باـجح  درک . هاـگن  يرتشم 

بجوم باجح  میریگب . تربع  يراب  دنب و  یب  زوسنامناخ  نایز  ررـض و  زا  لقاال  مینک ، یمن  هجوت  مالـسا  نیناوق  ناشخرد  ياهدرواتـسد 
هک یناکدوک  رایسب  هچ  هدش و  یشالتم  داسف  رثارب  هک  ییاه  هداوناخ  رایسب  هچ  دوش . یم  هعماج  رد  تارکنم  اشحف و  هعاشا  زا  يریگولج 
انب  ) نز تشرـس  رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و  هب  لیم  یناسفن  ياه  شهاوخ  سفن و  اب  داـهج  - 3 دنا . هتشگ  تسرپرـس  یب  لیالد  نیمه  هب 

تارمث دوـش  هتفرگ  راـک  هب  تسرد  نز  رد  لـیم  نیا  رگا  دریگ . رارقـالاو  یفدـه  تسرد و  ریـسم  رد  دـیاب  هک  تسا  هتفهن  یحلاـصم ) هـب 
دـش دهاوخ  دنمدوس  شا  یگدنز  اب  هارمه  بسانم  یطیحم  ندروآ  مهارف  رد  دوب و  دهاوخ  دمآراک  وا  لامک  تهج  رد  هتـشاد و  یبولطم 

نیرفآداسف دنـشاب ، هتـشادن  يزرم  دح و  اه  شیارگ  رگا  تسا . هدشن  هداد  رارق  تهج  یب  فدـه و  یب  ناسنا  رد  یـشیارگ  لیم و  چـیه  و 
یم لیم  نیا  شهاک  لیدـعت و  لماع  نیرتمهم  شـشوپ  تشاذـگ . دـنهاوخ  ار  دوخ  ریثات  هعماج  رد  يراـجنهان  داـجیا  رد  دـش و  دـنهاوخ 

اجب و دیاب  هک  تسا  هیامرـس  عون  کی  نز  ییابیز  .“ تسا فافع  ییابیز ، تاکز  فافعلا ؛ لامجلا ، هاکز  : ” دنیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دشاب .
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ظفح هزیرغ و  نیا  لرتـنک  بجوم  مرحماـن ، لـباقم  رد  يرگ  هولج  زا  عاـنتما  تسا . فاـفع  شـشوپ و  ییاـبیز  نیا  دوش . فرـصم  تسرد 
ار شیوخ  دومن و  همیب  یناسفن  شهاوخ  لـباقم  رد  ار  دوخ  نز  یتقو  دوش . یم  هزراـبم  درم  نز و  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  اـب  هدـش  میرح 

دناوت یم  نز  دش و  دـهاوخ  عامتجا  یلک  روط  هب  نز و  سفن  بیذـهت  بجوم  دوش و  یم  مهارف  نز  یلاعت  دـشر  يارب  هنیمز  درک ، لرتنک 
( یگنهرف  ) هحفص 7 خیرات 17/5/86 ، هب  هرامش 6215  تلاسر ، همانزور  دزاسب . ار  هعماج 

ایند هژاو  نیرت  سدقم 

هک نیمز  قرـشم  عماوج  صوصخب  هعماج ، هداوناخ و  داهن  هب  طوبرم  ياهگنهرف  یمالـسا و  گنهرف  سوماق  رد  ردام  ياـنعم  هب  مُا »  » هژاو
زیچ ره  هشیر  لصا و  أشنمرس و  دلوم ، يانعم  هب  هژاو  نیا  تسا . دنمـشزرا  صخاش و  رایـسب  دناهتفای  هعـسوت  مالـسا  ینغ  گنهرف  اب  ًاضعب 

راکب هملک  نوتـس  دامع و  لصا ، يانعم  هب  تاغللا » ثایغ   » رد تسا و  هتفر  راکب  هدـلاو »  » يانعم هب  برالا » یهتنم   » رد دوشیم . هدرب  راکب 
نتشادربرد ظاحل  هب  ما »  » هژاو ( 1 .) دش دهاوخ  هدرب  راکب  دوش  هفاضا  نآ  هب  هک  یترابع  ره  اب  هدـمآ و  رگید  تاملک  زاغآ  رد  هک  دوریم 

زا دوشیم  هدرب  راکب  رتهب  ییاسانـش  تهج  یفـصو  تابیکرت  ریاس  اهدامن و  اهلبمـس و  زا  یـضعب  صخاش  دراد  هک  یـصاخ  ییانعم  راـب 
ياهراخ نالیغ » ما  . » دوشیم هدرمـش  اههیرق  همه  ردام  هک  تسا  هکم  ناما  نما و  نیمزرـس  يانعم  هب  هک  يرقلا » ما   » ریظن یتاـبیکرت  لـیبق 

هژیو هب  ربمایپ  نارسمه  نانز و  بقل  نینمؤملا » ما  . » دنیوریم تالف  اهارحص و  ریاس  عیـسو و  ياهنابایب  رد  میظع  یتخرد  ناسب  هک  گرزب 
عبانم و بلاغ  ظاحل  نیدب  .. دوریم رامـشب  (س ) ارهز همطاف  ترـضح  بقل  هک  ناماما  ردام  همئالا » ما   » دشابیم و س)  ) هجیدـخ ترـضح 
رد دوشیم . هیکت  ردام »  » يابیز هژاو  يور  رب  ًاصوصخ  تساهناسنا  ندرمش  دنمشزرا  مارتحا و  زا  نخس  هک  اجره  یمالسا  ینافرع و  نوتم 
زا ارت  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تردام  قح  اـما  و  هک : هدـش  تیاور  نینچ  نیا  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماـما  شیاـمرف  زا  لـقن  هب  قوقح » هلاـسر  »

یماـمت اـب  ارت  دـهدیمن و  رگید  سک  هب  یـسک  هک  هداد  وت  هب  دوخ  لد  هوـیم  زا  درادیمنرب و  ار  رگید  سک  یـسک ، هک  هتـشادرب  ییاـج 
ارت ات  دنام  هنـشت  دوخ  دنادرگ و  ریـس  ارت  ضوع  رد  اما  دـنام  هنـسرگ  دوخ  هک  هتـشادن  یکاب  تسا و  هدوب  نابهگن  شیوخ  دوجو  ياضعا 
زا ارت  دشکیم و  يرادیب  وت  رطاخ  هب  دراد و  هاگن  هیاس  رد  ارت  دـشاب و  باتفآ  رد  دوخ  دـناشوپب و  ارت  دـشاب و  هنهرب  دوخ  دزاس و  باریس 

ناـسحا و هـب  ار  ناـسنا  اـم  و  ( 2 .«) دـمآ یهاوـخنرب  ساپـس  هدـهع  زا  وا  قـیفوت  ادـخ و  يراـی  هب  زج  سپ  دراد  رود  امرـس  اـمرگ و  دـنزگ 
جنر درد و  اـب  دوـمن و  لـمحت  ار  لـمح  راـب  تـمحز  جـنر و  اـب  رداـم  هنوـگچ  هـک  مـیدرک  شرافـس  شیوـخ  رداـم  قـح  رد  تشادوـکن 

تایاور رد  دهدیم ». ماجنا  شدنزرف  دروم  رد  ار  يراکادـف  راثیا و  نیرتگرزب  هام  یـس  نیا  لوط  رد  هچ  درک  لمح  عضو  ریذپانفیـصوت 
ناتـسربق هب  مدق  هّللالوسر ! ای  تشاد : هضرع  درک و  مالـس  دمآ و  دورف  لیئربج  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ص )  ) هّللا لوسر  يزور  هک  هدمآ 

هنیدم رد  ات  داد  روتسد  لالب  هب  (ص ) ربمایپ ددرگ . تاوما  زا  یخرب  لاح  لماش  امش  تمحر  امـش  روضح  تکرب  هب  دیاش  ات  دیراذگ  عیقب 
(ص) ربمایپ روضح  هب  ینز  هکنیا  ات  دومن  عامتـسا  ریفز  هلاـن و  يادـص  يربق  نورد  زا  ترـضح  نآ  دـنیآ . ناتـسربق  هب  مدرم  هک  دـنک  ادـن 
؟ تسیچ نامرف  متسه  ربق  نیا  بحاص  ردام  نم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تشاد : هضرع  دوب  هدرک  هراشا  ربق  نآ  رب  هک  یلاح  رد  دش و  بایفرش 

لـالح ار  وا  نـم  ص )  ) هـّللا لوـسر  اـی  تـشاد  هـضرع  نز  نآ  تـسا . باذـع  رد  تدـنزرف  اریز  نـک ، لـالح  ار  وا  دوـمرف : ترــضح  نآ 
يزور ات  متشاد  تسود  رایسب  ار  وا  ماهدیرخ ، ناج  هب  ار  یناوارف  ياهیتخس  تاقـشم و  ماهدرورپ و  ناج  هریـش  زا  ار  وا  نم  اریز  ... منکیمن

: هک تشادرب  اعد  هب  تسد  ترضح  سپـس  تخادرپ . نم  رازآ  هب  یلاسگرزب  ماگنه  هب  یلو  دشاب  نم  هاگهانپ  یماح و  نابیتشپ و  هک  دسر 
ات داد  روتـسد  ردام  هب  و  دـنک . محر  شدـنزرف  هب  دـیاش  ات  ناسرب  شردام  شوگ  هب  ار  دـنزرف  نیا  يادـص  ... ءاـبجنلا هسمخ  قح  هب  ایادـخ 

میاپ نیئاپ  مرس و  يالاب  ردام ... يا  دیوگیم : هک  دینش  يزوسناج  هلان  ردام  دنک . عامتسا  ار  وا  ياههلان  دراذگ و  رسپ  ربق  كاخ  هب  شوگ 
رـسپ لاح  هب  ردام  دوب . مهاوخ  التبم  تنحم  درد و  نیمه  هب  تمایق  ات  هنرگ  رذگرد و  نم  زا  تسا  باذع  شتآ  رد  همه  تسار  پچ و  زا 
يدعس لجا  خیش  ( 3 .) دیناشوپ تمحر  سابل  بّذعم  ناوج  نآ  رب  دنوادخ  لاح  رد  متشذگ . وا  ریصقت  رس  زا  ادنوادخ  تفگ : ودرک  ّتقر 
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مدز ردام  رب  گناب  یناوج  لهج  هب  یتقو  هک : درادیم  ناعذا  نینچ  نیا  رداـم  هب  تناـها  کـی  رطاـخب  یناوج  نارود  هب  دوخ  هر ) ) يزاریش
دنزرف هب  یلاز  تفگ  شوخ  هچ  ینکیم !؟ یتشرد  هک  ياهدرک  شومارف  يدرخ  رگم  تفگ ، یمه  نایرگ  تسـشن و  یجنک  هب  هدرزآ  لد 

افج نم  رب  زور  نیا  رد  يدرکن  نم  شوغآ  رد  يدوب  هراچیب  هک  يدمآ  دای  تیدرخ  دهع  زا  رگ  نتلیپ  نکفا و  گنلپ  شدـید  وچ  شیوخ 
رد فلتخم  ياهوگلا  اههویش و  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  نیدلاو  هب  تبسن  میرکت  مارتحا و  هفسلف  ( 4) نز ریپ  نم  يدرمریش و  وت  هک 

يرادراب درد  جنر و  زا  راشرـس  نارود  هب  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  تسا  هدومرف  یفرعم  ام  يارب  ردام  هژیو  هب  نیدلاو  ماقم  هب  مارتحا  ياتـسار 
نیا رب  يزراب  هاوگ  فاقحا  هروس  زا  ریز  هیآ  دـیامرفیم  تابثا  ام  يارب  ردام  ماـقم  هب  تبـسن  ار  لـیلجت  میرکت و  هوحن  دـیامرفیم ، هراـشا 

نیعبرا غلب  هّدشا و  غلب  اذا  یتح  ًارهش  نوثلث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هّما  هتلمح  ًاناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیّـصو  و  : » تساعدم
شیوخ ردام  قح  رد  تشادوکن  ناسحا و  هب  ار  ناسنا  ام  و  ( 5 (؛... ّيدلاو یلع  ّیلع و  تمعنا  یّتلا  کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  ّبر  لاق  ًۀنس 

لوط رد  هچ  درک  لمح  عضو  ریذپانفیصوت  جنر  درد و  اب  دومن و  لمحت  ار  لمح  راب  تمحز  جنر و  اب  ردام  هنوگچ  هک  میدرک  شرافس 
تاظحل نیرتتخـس  زا  یکی  هک  نامیاز  نارود  زا  دـعب  دـهدیم ». ماجنا  شدـنزرف  دروم  رد  ار  يراکادـف  راثیا و  نیرتگرزب  هام  یـس  نیا 
کچوک دنزرف  هک  ینارود  دـنزرف ، زا  يزور  هنابـش  تبقارم  نارود  تسا . شیپ  رد  يرگید  تخـس  ساسح و  نارود  تسا  ردام  یگدـنز 

. تسین اهنآ  نایب  هب  رداق  یگدـنز  طیحم  ندوب  درـس  مرگ و  ای  یگنـشت و  یگنـسرگ و  تروص  رد  تسین و  درد  لحم  نایب  هب  رداق  راـمیب 
دیـسر لماکت  دـشر و  دـح  هب  لفط  هک  یماگنه  دـیامرفیم  هیآ  اذـل  دزاس . هدروآرب  هداد و  صیخـشت  ار  اهزاین  نیا  کی  کی  دـیاب  رداـم 

نم هب  ار  نیدـلاو  زا  ندرک  رکـشت  هوـحن  شخب و  ییاـناوت  يدوـمرف  اـطع  هک  یتـمعن  رب  ارم  ایادـخ ، دراد  هضرع  هک  تسا  راوازـس  هاـگنآ 
لام ناج و  اب  ادخ  هار  رد  دهاجم  راد و  هدنز  بش  راد و  هزور  هلزنم  هب  لمح  تدم  لوط  مامت  رد  دوشیم  رادراب  نز  هک  یماگنه  زومایب .

زا ياهراپ  رد  دـنادیمن  تمظع  زا  ارنآ  دـح  سکچیه  هک  دـهدیم  شاداـپ  وا  هب  ادـخ  ردـقنآ  دـنکیم  لـمح  عضو  هک  یماـگنه  تسا و 
زا یمهس  هچ  هراچیب  نانز  هدش ، نادرم  بیصن  تاراختفا  همه  درک : ضرع  دیسر و  (ص ) ربمایپ تمدخ  هملـس  ما  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا 

راد و هدنز  بش  راد و  هزور  هلزنم  هب  لمح  تدم  لوط  مامت  رد  دوشیم  رادراب  نز  هک  یماگنه  دومرف : (ص ) ربمایپ دنراد ؟ تاراختفا  نیا 
زا ارنآ  دح  سکچیه  هک  دهدیم  شاداپ  وا  هب  ادـخ  ردـقنآ  دـنکیم  لمح  عضو  هک  یماگنه  تسا و  لام  ناج و  اب  ادـخ  هار  رد  دـهاجم 
زا ياهدرب  ندرک  دازآ  شاداپ  دنوادخ  كدوک  يوس  زا  یندیکم  ره  ربارب  رد  دهدیم  ریـش  ار  شدـنزرف  هک  یماگنه  دـنادیمن و  تمظع 

دنزیم وا  يولهپ  رب  راوگرزب  ناگتشرف  زا  یکی  دش  مامت  كدوک  یگراوخریش  نارود  هک  یماگنه  دهدیم و  وا  هب  ار  لیعامـسا  نادنزرف 
هیآ ياوـتحم  زا  هک  مهم  رایـسب  هتکن  ( 6 .« ) دیـشخب ارت  ناهانگ  همه  دـنوادخ  هک  ارچ  نک  زاغآون  زا  ار  دوخ  لاـمعا  هماـنرب  دـیوگیم : و 
ماقم میرکت  هدومرف و  هضافا  وا  هب  ار  نیدلاو  دوجو  تمعن  هک  دنوادخ  هب  تبسن  دنزرف  يرازگرکش  تلهم  هلئسم  دیآیمرب  فاقحا  هروس 
بلاغ دوشیم و  لیان  ینـالقع  شناد  تمکح و  غولب  جوا  هب  نس  نیا  رد  یمدآ  دـشابیم . هنـس » نیعبرا   » یگلاـس لـهچ  نس  رد  نیدـلاو 

نینچ دننکیمن  لطاب  وغل و  تسیاشان و  ياهراک  فرص  ار  دنمشزرا  رمع  دنریگیم و  رارق  راکفا  جضن  یگتخپ و  نینس  رد  هک  ییاهناسنا 
ماقم هب  یگلاس  لهچ  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  هک  هنوگنامه  دشابیم . لامک  دح  رس  هب  ات  رـشب  لقعت  رکفت و  هوق  ییافوکـش  هلزنم  هب  ینینس 

دنزرف هاگ  هک  دراد  عوضوم  نیا  رب  تلالد  هنس » نیعبرا  غلب  هّدشا و  غلب  اذا  یتح   » هفیرش هیآ  صن  نینچمه  دیدرگ . ثوعبم  تلاسر  خماش 
ینارگن و بابـسا  یناوج  رورغ  نیح  رد  یهاگ  تسا و  رادروخرب  شیوخ  صاخ  یکالاچ  طاشن و  لاح  روش و  زا  تاـیح  نارود  جوا  رد 

هتفای لامک  ناسنا  لقع  لداعت  حور و  شمارآ  نامز  هّدشا » غلب   » هلحرم هب  ندیـسر  اذل  دزاسیم . مهارف  نیدلاو  يارب  ار  رـسدرد  تمحز و 
هب نیدلاو  تامحز  زا  ینادردق  رکـشت و  ایآ  هک  تسا  یقاب  لاؤس  ياج  اما  دشاب . نیدـلاو  هب  تبـسن  يرازگرکـش  تلهم  نیرخآ  دـیاش  و 

دـهدن و تسد  زا  ار  میظع  تمعن  نیا  بولطم  تصرف  هدوب  گرزب  فیلکت  نیا  ماجنا  هب  رداق  ناسنا  ات  تسا  طوبرم  یـصاخ  نامز  تدـم 
هک هداد  ناشن  زین  هبرجت  هدـش و  تباث  مه  یملع  رظن  زا  هلئـسم  نیا  دورن !؟ اـیند  زا  هدنمرـش  ریـصقت ، یهاـتوک  تباـب  زا  گرم  ماـگنه  رد 

داوم مامت  زا  هداد و  صاصتخا  لفط  شرورپ  هب  ار  شیوخ  ناج  هریـش  اریز  دـنوشیم . یتسـس  نهو و  راتفرگ  يرادراب  نارود  رد  نارداـم 
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راگدرورپ زا  شیوخ  تاجانم  رد  (ع ) داجس ترضح  ظاحل  نیدب  دنرادیم . وا  میدقت  ار  شخب  تایح  رـصانع  نیرتهب  دوخ  دوجو  یتایح 
كاردا شناد و  هب  تبـسن  ار  باـنج  نآ  هک  دـیامنیم  تلئـسم  دـنوادخ  زا  هدومرف و  نیدـلاو  قوقح  يادا  رد  قـیفوت  تساوـخرد  لاـعتم 
تامحز هب  تبـسن  هفیظو  نسح  يادا  نیدلاو و  قوقح  نیدجاسلا  دیـس  هاگدید  زا  دـشخب . قیفوت  تسا  بجاو  ناشیا  هرابرد  هک  یفیاظو 

ياهّرذ دناوتیمن  دشابیمن و  تمظع  نیا  هنک  تفایرد  هب  رداق  ناسنا  اهنآ ، گرم  زا  دعب  یتح  هک  دوشیم  هدرمش  دنمشزرا  يردقب  نانآ 
ار تاـبجاو  نآ  همه  نتخومآ  اـمن و  ماـهلا  تسا  بجاو  نم  رب  نیدـلاو  هراـبرد  هچنآ  نتـسناد  ایادـخ ... دزاـس . ناربج  ار  تبحم  همهنآ  زا 

میانیب نآ  نتـسناد  هب  هچنآ  رد  ماجنا  يارب  نک و  راداو  ییامرفیم  ماهلا  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ارم  سپـس  روآ . مهارف  میارب  تساـک  مکیب و 
رد تمدـخ  زا  نم  ءاضعا  مادـنا و  ددرگن و  توف  نم  زا  ياهدـینادرگ  اناد  نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  يزیچ  ندروآ  اجب  اـت  هد  مقیفوت  يزاـسیم 
هچ ردام  رامـش  یب  ياهجنر  اسرف و  تقاط  تامحز  اب  طابترا  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  ( 7 .« ) دوشن نیگنس  ياهدومن  ماهلا  نم  هب  هچنآ 

ًانهو هیدلاوب  ناسنالا  انیّصو  و  : » تسا هدومرف  نامقل  هروس  رد  هباشم  ياهیصوت  ای  تیصو  نادنزرف  شرورپ  مایا  رد  هچ  يرادراب و  نیح  رد 
شیوخ ردام  قح  رد  هک  میدرک  شرافـس  یناـسنا  ره  هب  اـم  و  ( 8 (؛.. ریـصملا ّیلا  کیدـلاول  یلرکـشا و  نا  نیماع  یف  هلاصف  ٍنهو و  یلع 

ره دریگیم . زاب  ریـش  زا  ار  لفط  هک  لاس  ود  تدـم  ات  هتـشادرب  ار  دـنزرف  لمح  راـب  فعـض ) ینیگنـس و  « ) نهو  » يور زا  هک  دـنک  یکین 
« نهو  » هملک ارچ  لاح  تسادخ ». يوسب  قلخ  تشگزاب  دیوگ و  ساپس  رکشت و  ار  ردام  هاگنآ  دیوگ و  رکـش  ارم  ادتبا  رد  یتسیاب  یناسنا 

دنکیم لمح  ار  شیوخ  دنزرف  ردام ، : » دیامرفیم هدرک  هراشا  یملع  لیالد  نیرتلدتـسم  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هدـش ؟ رکذ  هیآ  نیا  رد 
رد ناردام  هک  هداد  ناشن  زین  هبرجت  هدش و  تباث  مه  یملع  رظن  زا  هلئـسم  نیا  دوشیم ». نوزفا  وا  یتسـس  فعـض و  زور  ره  هک  یلاح  رد 

دوجو یتایح  داوم  مامت  زا  هداد و  صاصتخا  لفط  شرورپ  هب  ار  شیوخ  ناج  هریش  اریز  دنوشیم . یتسـس  نهو و  راتفرگ  يرادراب  نارود 
نوچمه ینانز  زا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  ناربمایپ  ءاـیلوا و  نارداـم  ( 9 .) دنرادیم وا  میدـقت  ار  شخب  تایح  رـصانع  نیرتهب  دوخ 

رمع زا  يدایز  ياهلاس  نانز  لیبق  نیا  هچرگا  دنکیم . دای  اهنآ  رد  ندشردام  دادعتـسا  تیلباق و  ایرکز و  رـسمه  ای  میهاربا و  رـسمه  هراس 
ربک ییازان و  دوجو  اب  هک  ایرکز  رسمه  ریظن  دومرف . هناردام  فطاوع  زورب  يردام و  دعتـسم  ار  نانآ  دنوادخ  نکل  دندومن  يرپس  ار  دوخ 
ّانا ایرکز  اـی  : » تسا هدـش  هداد  تراـشب  ییحی  دـلوت  اـیرکز  هب  ریز  تاـیآ  رد  هک  هنوگناـمه  دومرف  تمحرم  ار  ییحی  وا  هب  دـنوادخ  نس ،

ار یمان  نینچ  وا  زا  لبق  هک  میهدیم  تراشب  ییحی  مانب  يرسپ  هب  ارت  ام  ایرکز  يا  اّیمس ؛ لبق  نم  هل  لعجن  مل  ییحی  همـسا  ٍمالغب  كرـشبن 
مامت هچره  یتفگـش  اب  هدـش و  شوهدـم  ادـن  نیا  زا  تخـس  تسا  هدربیم  رـسب  تدابع  بارحم  رد  هک  ایرکز  میدادـن ». رارق  یـسک  يارب 

يرـسپ نم  يارب  هنوگچ  ایادـخ ... ًایتع ؛... ربکلا  نم  تغلب  دـق  ًارقاع و  یتأرما  تناک  ٌمالغ و  یل  نوکی  ّینا  ّبر  لاـق  : » هک درادیم  هضرع 
ساسا هشیر و  ینعم  هب  رقع »  » هژاو زا  لصا  رد  رقاع » .« » ماهدیـسر يریپ  یلاسنهک و  تیاهن  هب  نم  تسازان و  منز  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ 

ای هدیـسر  نایاپ  هب  دنزرف  شیادیپ  رظن  زا  اهنآ  راک  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنیوگیم  رقاع  ازان  نانز  هب  هک  نیا  تسا و  سبح »  » ینعم هب  ای 
هک دـنکیم  تباث  هماع  دـیاقع  هزورما و  ملع  هک  هنوگنآ  تاماهبا  نیا  مغر  هب  اـما  ( 10 .) تسا هدش  سوبحم  اهنآ  رد  دنزرف  دـلوت  هک  نیا 

هدیـشک و نالطب  طخ  چوپ  دیاقع  هنوگنیا  رب  اناوت  رداق و  دـنوادخ  دـشابیم  نیرفآ  لکـشم  كانرطخ و  الاب  نینـس  رد  نز  يارب  يرادراب 
هدارا هتفگ و  تراگدرورپ  هنوگنیا  دومرف : ًائیـش ؛... کت  مل  لبق و  نم  کتقلخ  دـق  نیه و  ّیلع  وه  ّکبر  لاـق  کلذـک  لاـق  : » دـیامرفیم

رد میهاربا  رـسمه  هراس »  » هب دنوادخ  ار  تراشب  نیمه  ياهدوبن »! يزیچ  مدیرفآ و  ارت  ًالبق  نم  تسا  ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هک  تسا  هدرک 
ءیـشل اذه  ّنا  ًاخیـش  یلعب  اذه  ٌزوجع و  اناودلاأ  یتلیو  ای  تلاق  بوقعی ، قحـسا  ءارو  نم  قحـساب و  اهانرّـشبف  . » دشخبیم یگلاسدون  نس 

ینز نم  هک  یلاح  رد  مروآ  دنزرف  ایآ  نم  رب  ياو  يا  تفگ  بوقعی . هب  قاحـسا  سپ  زا  قاحـسا و  هب  میداد  تراشب  ار  وا  سپ  ٌبیجع ؛...
لحارم و یط  اب  هک  یناـنز  اـسب  هچ  ( 11 .«) بیجع تسا  يزیچ  نیا  هنیآ  ره  هکیتسردـب  تـسین  شیب  يدرمریپ  مرهوـش  متـسین و  شیب  ریپ 

دنربیم رسب  یهاگآان  رد  نادنزرف  حیحـص  تیبرت  هوحن  زا  نکل  دنوشیم  مرحم  نادرم  اب  حاکن  دقع  قیرط  زا  یعرـش  يرهاظ و  تامدقم 
ییوشانز و هب  طوبرم  طیاسو  بابـسا و  تلاخد  نودب  دنوادخ  یتح  دنهدیم !! لیوحت  يرـشب  هعماج  هب  دسفم  مرجم و  ینادـنزرف  ًابلاغ  و 
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ینمادکاپ و تیاهن  رد  هک  نارمع  رتخد  (س ) میرم ریظن  دیامن  قلخ  ربمایپ  هبترم  دح و  رد  يدنزرف  رهوشیب ، ینز  زا  هک  تسا  رداق  حاکن 
رب وکین  یناسنا  تئیه  رد  لیئربج  هک  یماگنه  دومنیم  تدابع  ار  ادخ  یهجو  نیرتوکین  هب  تسیزیم و  دوخ  هریـشع  موق و  نایم  رد  دهز 
وت هب  هزیکاپ  يرسپ  ات  متسه  وت  يوسب  ادخ  هداتـسرف  نم  ًاّیکز ؛ ًامالغ  کل  بهأل  ّکبر  لوسر  انا  : » هک درادیم  هضرع  هدرک و  هولج  میرم 
مل ٌرـشب و  ینـسسمی  مل  ٌمالغ و  یل  نوکی  ّینا  : » دنکیم لاؤس  ساره  میب و  اب  دوب  هدیـسرن  وا  هب  يدرم  چیه  تسد  هک  (س ) میرم مشخبب ».

ترضح ( 12 .«) مدوبن یقـش  هراکدـب و  هدرکن و  سمل  یناـسنا  چـیه  ارم  هک  یلاـح  رد  دوب  دـهاوخ  يرـسپ  نم  يارب  هنوگچ  اـّیغب ؛... كا 
بحاص ینز  هکنیا  يارب  دوب ، نیا  رب  اهناسنا  ریاس  نوچمه  شروصت  دیـشیدنایم و  يرهاـظ  بابـسا  هب  اـهنت  یتـالاح  نینچ  رد  (س ) میرم

هب دومرف  هراس  هب  هک  ار  ياهلمج  نامه  دـنوادخ  فارحنا ... یگدولآ و  ای  رـسمه و  باختنا  جاودزا و  اـی  درادـن  رتشیب  هار  ود  دوش  دـنزرف 
دنوشیم مرحم  نادرم  اب  حاکن  دـقع  قیرط  زا  یعرـش  يرهاظ و  تامدـقم  لحارم و  یط  اب  هک  ینانز  اسب  هچ  نّیه » ّیلع  وه  . » دومرف میرم 

!! دـنهدیم لیوحت  يرـشب  هعماج  هب  دـسفم  مرجم و  ینادـنزرف  ًابلاغ  دـنربیم و  رـسب  یهاگآان  رد  نادـنزرف  حیحـص  تیبرت  هوحن  زا  نکل 
دیدـپ يدـنزرف  دـناوتیم  هنوگچ  رادـنید  نز  کی  اسراپ  دـهاز و  يرهوش  نتفاین  تروص  رد  هک  تسا  یقاب  ماهبا  لاؤس و  ياـج  نینچمه 

يدـنزرف رکب  نز  کـی  زا  دـناوتیم  دـنوادخ  هک  نیقی  رواـب و  نیا  اـهناسنا  يارب  اـما  تسا  ناـسآ  رایـسب  دـنوادخ  يارب  رما  نـیا  دروآ .!؟
مراکم هّللا  تیآ  ققحم  داتـسا  هدوب ؟ هچ  ردپ  نودب  يدولوم  شیادیپ  زا  فدـه  لاح  دـیامنیم ، نکممریغ  رایـسب  دروآدـیدپ  هنوگربمایپ 

زا یتمحر  ار  وا  میهاوخیم  ام  ساّنلل .» ۀـیآ  هلعجنل  و   » میهد رارق  مدرم  يارب  يزاجعا  هیآ و  ار  وا  میهاوخیم  ام  : » هک دـیامرفیم  يزاریش 
اهتشونیپ ( 13 «.) ایـضقم ًارما  ناک  و  . » درادن وگتفگ  ياج  هتفای و  نایاپ  تسا  يرما  نیا  اّنم » ًۀمحر  و  . » میئامنب ناگدـنب  يارب  دوخ  يوس 

، نیدلاو قوقح  - 3 . 20 ص 21 -  يرهوگ ، لیعامـسا  دیـس  ردام ، ردـپ و  شزرا  - 2 . 3297 ص 3298 -  ج 3 ، ادـخهد ، هماـن  تغل  - 1
یلع دمحم  رتکد  يریپ ، فعض و  رد  مشش  باب  يدعـس ، تایلک  - 4 حور . رشن : ، 30 ص 31 -  یمساق ، نیسح  دمحم  ردام ، رهم  ثیدح 

. يزاریش مراکم  هّللا  تیآ  ، 57 ص 58 -  مهدزناش ، ءزج  ج 13 ، هنومن ، ریسفت  - 6 . 15  - 16 تایآ ، فاقحا ، هروس  - 5 ص 151 . یغورف ،
ج هنومن -  ریسفت  - 9 هیآ 14 . نامقل ، هروس  - 8 ص 159 . ردام ، ردپ و  يارب  ترضح  ياعد  مالسالا ، ضیف  هیداجـس ، هلماک  هفیحـص  - 7

هیآ میرم ، هروس  - 12 . 72 تایآ 71 -  دوه ، هروس  - 11 . 16 ص 17 -  میرم ، هروس  مهدزناش ، ءزج  عبنم ، نامه  - 10 . 39 ص 40 -   - 17
ص 35. مهدزناش -  ءزج  هنومن -  ریسفت  - 13 . 20

نانز شمارآ  يارب  یترطف 

زا جراـخ  هزادــنا و  زا  شیب  جّربـت  ییاـمندوخ و  تـسا ، شخبناـیز  نز  يارب  جّربـت  ییاـمندوخ و  هزیرغ  هـب  یهجوـتیب  هـک  هنوگناـمه 
هک تسا  نیا  دـننام  اـقیقد  بلطم  نیا  دزادـنایم . هرطاـخم  هب  ار  نز  یناور  تمالـس  دوـب و  دـهاوخ  شخبناـیز  زین  باـجح  بوچراـهچ 

ياهزاین ياضرا  رد  تسا . رـضم  ندروخ  اذـغ  نوناق  تیاعر  مدـع  يورهدایز و  اما  دراد ، ترورـض  یتمالـس  يارب  ندروخ  اذـغ  مییوگب :
تمالس دوشیم و  ناسنا  یناور  يژرنا  نتفر  تسد  زا  بجوم  نآ  رد  يورهدایز  هنوگره  اریز  دوش ، تیاعر  لادتعا  بناج  دیاب  زین  یناور 

لثم ینامسج  ياهزاین  اب  نز ، رد  جّربت  ییامندوخ و  هب  زاین  لثم  یناور ، ياهزاین  ياضرا  رد  هک  یتوافت  هتبلا  دزاسیم . لتخم  ار  وا  یناور 
، دریگب شیپ  رد  ار  طارفا  دح  اهنآ  ياضرا  رد  ناسنا  رگا  دنریذپانيریس و  اهزاین  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ندروخ  اذغ  هب  زاین 
هب هجوت  رد  نز  رگا  دـنکیم . لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  نهذ  رکف و  مامت  هدـش ، رتهنـشت  زور  هب  زور  هکلب  دوشیمن ، فرطرب  وا  زاـین  اـهنت  هن 

ساسحا هاگچـیه  دزادرپیم و  شیارآ  لّمجت و  هب  هنوگراـمیب  هک  دـسریم  يّدـح  هب  مکمک  دـنک ، طارفا  ییارآدوخ  يرهاـظ و  ییاـبیز 
مینک نامگ  هک  تسا  هابتـشا  تسا . ریذـپکیرحت  هداعلاقوف  رـشب  حور  : » دـسیونیم هرابنیا  رد  يرّهطم  دیهـش  . دـنکیمن يریـس  اـضرا و 

هیحان رد  نز ـ  درم و  زا  معا  رـشب ـ  هک  هنوگنامه  دریگیم . مارآ  سپ  نآ  زا  تسا و  یّـصاخ  دح  هب  دودـحم  رـشب  حور  يریذـپکیرحت 
زا يدرم  چیه  تسا . نینچ  زین  یسنج  هیحان  رد  ددرگیمن ، عابشا  دوشیمن و  ریـس  ماقم  هاج و  کّلمت  تورث و  بحاصت  زا  ماقم ، تورث و 
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، یفرط زا  و  دوشیمن . ریـس  سوه  زا  یلد  چـیه  هرخالاب  نانآ و  بلق  بحاصت  نادرم و  ندرک  هجوتم  زا  ینز  چـیه  نایورابیز و  بحاـصت 
هب اهوزرآ  هب  نتفاین  تسد  تیمورحم ، ساسحا  یعون  هب  تسا  نورقم  هشیمه  تسا و  یندـشان  ماـجنا  هاوخاـن ، هاوخ  دودـحمان ،  ياـضاقت 
رد نز  يارب  باجح  ششوپ و  بوجو  تمکح  هفسلف و  اجنیا  زا   1 «. ددرگیم یناور  ياهيرامیب  یحور و  تالالتخا  هب  رجنم  دوخ ، هبون 

یمهم لماع  دراد ، نز  جّربت  ییامندوخ و  هزیرغ  ندرک  لداعتم  رد  یـساسا  شقن  هکنیا  لیلد  هب  مکح  نیا  اریز  دوشیم ؛ صخـشم  مالـسا 
روط هب  مرـش  اـیح و  هصیـصخ  اـیح  هزیرغ  دوشیم . بوسحم  نز  يرکف  ياههغدـغد  اهبارطـضا و  زا  یگرزب  شخب  زا  يریگوـلج  يارب 

لباقم رد  دوخ  ندـب  شـشوپ  هب  لیم  هزیرغ ، عبط و  يور  زا  اترطف و  نز  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دراد . دوجو  درم  زا  شیب  نز  رد  یعیبط ،
دـنراد و دوجو  نز  يارب  اـیح  ندوب  يزیرغ  يرطف و  رب  مالـسا  رد  یناوارف  دـهاوش  دوشیم . بارطـضا  راـچد  یگنهرب  زا  دراد و  مرحماـن 

هاگدید . 1 تسا . تابثا  لباق  زین  یـسانشهعماج  یـسانشتسیز و  یـسانشناور ، رظن  زا  هدرک ، هراـشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  هکنیا  رب  هوـالع 
تخرد زا  دـندروخ و  ار  ناطیـش  بیرف  اهنآ  دـیامرفیم  هکنیا  زا  سپ  اّوح ، مدآ و  ترـضح  ناتـساد  رد  نآرق  نز  ياـیح  هراـبرد  مالـسا 

و (، 22 فارعا : ( ) ِۀَّنَْجلا ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَـقِفَطَو  اَـمُُهتاَءْوَس  اَـمَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَـقاَذ  اَّمَلَف  : ) دـیامرفیم دـندرک ، لواـنت  هعونمم 
ندادرارق هب  عورـش  تعرـس ) هب   ) دـش و راکـشآ  اهنآ  رب  ناشمادـنا  ناهنپ  ياهتمـسق  اهیتشز و  دندیـشچ ، تخرد  نآ  زا  هک  یماـگنه 

هنهرب ماگنه  اوح  مدآ و  هک  دـیمهف  ناوتیم  ینـشور  هب  ناتـساد ، نیا  زا  دـنناشوپب . ار  اهنآ  ات  دـندرک  دوخ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياهگرب 
ربص دندناشوپ و  اهنآ  اب  ار  دوخ  دندروآ و  هانپ  ناتخرد  ياهگرب  هب  تلاح ، نیا  زا  ییاهر  يارب  اریز  دندش ؛ ناشیرپ  برطضم و  ندش ،

هنهرب مه  لباقم  رد  دوب  زیاج  دـندوب و  رگیدـکی  رـسمه  اهنآ  الوا ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنروآ . تسد  هب  یبساـنم  ساـبل  اـت  دـندرکن 
يارب شـشوپ  دندوب ، ناسنا  نیلوا  نوچ  اثلاث ، دـشاب . وا  رطاخ  هب  ناشیگدنمرـش  ات  دوبن  اهنآ  رگهراظن  اجنآ  رد  سک  چـیه  ایناث ، دـنوش .
فالخ یگنهرب  نوچ  دوب و  اهنآ  رد  ایح  ندوب  يرطف  یگنهرب ، زا  ناشیا  بارطـضا  لیلد  اهنت  نیاربانب ، تشادن . مه  یباستکا  هبنج  اهنآ 

هب مه  ناسانـشناور  ناسانـشتسیز و  نز  يایح  هراـبرد  یـسانشناور  یـسانشتسیز و  هاگدـید  . 2 2. تسا روآبارطـضا  تسا ، ترطف 
أدبم لصا و  : » دیوگیم هرابنیا  رد  يرـصم ، تسیژولویزیف  يرخف ، رتکد  دـنراد . ناعذا  هدام ) سنج  رد  هکلب  و   ) نز رد  ایح  ندوب  يرطف 

رتيوق نادرم  زا  نانز  رد  ایح  ساسحا  اعون  مینیبیم  تهج  نیمه  هب  تسایح و  دروم  رد  هدام  سنج  یناویح  ساسحا  نامه  ایح ، ساسحا 
زورب اب  ـالومعم  هک  غولب ، نارود  یمـسج  تارّوطت  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  نز  شنیرفآ  اـب  اـیح  دـندقتعم : ناسانـشناور  زا  یخرب   3 «. تسا

یحور و تیعـضو  هرابرد  نانز  عیابط  باتک  دراذـگیم . شیامن  هب  ار  ایح  ینورد  لماع  تسا ، هارمه  ینوگانوگ  یناور  یحور و  تلاـح 
؛ تسا داـیز  یلیخ  سنج  ود  نیا  نیب  قرف  : » دـسیونیم غولب ) نارود   ) یناوجون هب  یکدوک  زا  لاـقتنا  نارود  رد  نارتـخد  نارـسپ و  یناور 

يرگید زارد  ياهلاس  رـسپ  هک  یلاح  رد  دـیامنیم ، یگدـنز  راقو  دـشر و  تیاهن ، رد  دراد و  ار  شیوخ  تناتم  نس  نیا  رد  رتخد  ـالثم ،
راوطا تاکرح و  رد  شلّمأت  دایز و  رتخد )  ) وا رد  تلاجخ  : » دیوگیم نارتخد  رد  غولب  راثآ  دروم  رد  سپـس   4 .« ددرگ لقاع  ات  دراد  مزال 

شـشوپ باجح و  دـشاب ، يرطف  نز  رد  ایح  یتقو  نیاربانب ،  5 .« دـش دـهاوخ  دایز  ییاهنت  دارفنا و  هب  شلیم  هدـیدرگ و  هداعلاقوف  شیوخ 
نیا رد  ناهج  للم  ماـمت  : » دـیوگیم ( C.L.D.S.Montesquieu  ) ویکـستنم دوب . دـهاوخ  يرطف  تسا ، نآ  جـیاتن  راـثآ و  زا  هک  مه ،
مکح روطنیا  تعیبط  نیناوق  هک  تسا  نیا  شتلع  دننک . يراددوخ  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  ایح  بجح و  دیاب  اهنز  هک  دنکرتشم  هدـیقع 

یلو دشاب ، رتدایز  شرّوهت  هک  هدیرفآ  يروط  ار  درم  تعیبط  دنیامن . هبلغ  تاوهش  رب  دنـشاب و  بوجحم  اهنز  هتـسناد  مزال  تسا و  هدرک 
نیناوق قبط  رب  اهنز  یگتخیـسگ  راسفا  درک  روصت  دیابن  زگره  نیاربانب ، دشاب . رتدایز  شلّمحت  يراددوخ و  هک  هدـش  هدـیرفآ  يروط  نز 
تعیبط نیناوق  قباـطم  يراددوخ  اـیح و  بجح و  سکع ، رب  دـشابیم و  تعیبط  نیناوق  فـالخ  رب  یگتخیـسگ  راـسفا  هکلب  تسا ، یعیبط 

بجح و اریز  میتسه ؛ ایح  بجح و  ياراد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  میرببیپ و  دوخ  صقن  هب  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  ام  تعیبط  اریز  تسا ؛
یـسررب نز  ياـیح  هراـبرد  یـسانشهعماج  هاگدـید  6 3 ـ .« دراد دوـخ  لاـمک  مدــع  صقن و  زا  صخــش  هـک  تـسا  یتـلجخ  اـنامه  اــیح 

هب بیرق  رثکا  رد  یخیرات ، نوتم  یهاوگ  ربانب  اریز  دـناسریم ؛ تابثا  هب  ار  نز  رد  ایح  ندوب  يرطف  زین  باجح  یخیراـت  یتخانـشهعماج و 
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هدرک یط  ار  يدایز  ياهبیشن  زارف و  خیرات ، لوط  رد  دنچره  تسا ؛ هدوب  لومعم  نانز  نیب  رد  باجح  ناهج ، ياهنییآ  اهتلم و  قافتا 
ماوقا زا  تردـن ، هب  ناخّروم  تسا . هتفرن  نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگچـیه  یلو  هتفای ، فیفخت  ای  دـیدشت  نامکاح ، هقیلـس  لامعا  اب  یهاگ  و 
خیرات نادنمـشناد ، دـننکیم . دای  دـندشیم ، رهاظ  عاـمتجا  رد  هنهرب  تروص  هب  اـی  هدوبن و  بساـنم  شـشوپ  ياراد  ناـشنانز  هک  يودـب ،

للع و لّصفم  حرط  زا  سپ  خـیرات  هنیآ  رد  نز  باتک  دـنهدیم . تبـسن  رجح  رـصع  خـیرات و  لبق  ام  نارود  هب  ار  نز  شـشوپ  باـجح و 
شیپ نارود  هب  باجح  شیادیپ  هدمآ ، تسد  هب  شوقن  راثآ و  یـسررب  هدش و  رکذ  للع  هب  هجوت  اب  : » دـسیونیم باجح ، یخیرات  لماوع 

دیاب یلو  درادـن ، تّحـص  دـشابیم  باـجح  دـجوم  بهذـم  دـنیوگیم  هک  ياهدـع  هدـیقع  لـیالد ، نیا  هب  دوشیم و  طوبرم  بهاذـم  زا 
نانز شیارگ  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوتیم  بلطم  نیا  زا  هک  ياهجیتن   7 «. تسا هدوب  رثؤم  رایسب  نآ  لیمکت  ینوگرگد و  رد  هک  تفریذپ 

تابثا هب  ار  تقیقح  نیا  شـشوپ ، باـجح و  هب  داـضتم ، اـضعب  یتح  و  نوگاـنوگ ، ياهندـمت  اـهگنهرف و  لـالخ  رد  خـیرات و  لوط  رد 
هـصیصخ کی  لیلد ، نیمه  هب  دراد و  نز  زیارغ  ترطف و  رد  هشیر  تسا ، مرحمان  لباقم  رد  نز  باجح  نآ  رولبت  هک  اـیح ، هک  دـناسریم 

یضترم 1 ـ  تشون :  یپ  يدوواد  ناـیبت :  يارب  میظنت  تفرعم  یـصصخت  یملع  هلجم ي  عـبنم :  تسا . هدوـب  ناـنز  ماـمت  نیب  رد  كرتـشم 
، ییانشآ يدمحم  یلع  زا : لقن  هب  3 ـ  ص35 . ،ج4 ، رونریسفت یتئارق ، نسحم  2 ـ ص434 . ، 1379 اردص ، نارهت ، باجح ، هلئسم  يرهطم ،
ـ  6 نامه . 5 ـ  ص 26 . نیشیپ ، ییانشآ ، يدمحم  یلع  زا : لقن  هب  یفجن  ینیـسح  4 ـ ص26 . ، 1373 قارـشا ، مق ، یهلا ، نایدا  رد  باجح 

، خـیرات هنیآ  رد  نز  یقیولع ، ربکایلع  ر.ك : 7 ـ  ص 442 . ، 1362 ریبکریما ، نارهت ، يدتهم ، ربکایلع  همجرت  نیناوقلاحور ، ویکـستنم ،
.1357 نارهت ،

ییامندوخ هب  لیم  ایح و  نز ، 

تـشادهب يارب  مالـسا  یلمع  راکهار  ایح ،  تفـص  نینچمه  اه و  مناخ  رد  ییامن  دوخ  هب  لیم  لوبق  اـب  اـت  مینآ  رب  تـالاقم  يرـس  نیا  رد 
هب هک  تسا  ییامندوخ  جّربت و  هصیـصخ  نانز ، مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  نانز  هب  جّربت  هزیرغ  صاـصتخا  . 1 مینک :  نییبت  ار  ناـنز  یناور 

ار نآ  هدرک و  تبحـص  ناـنز  ییاـمندوخ  جّربت و  زا  باـجح ، تاـیآ  زا  هیآ  ود  رد  نآرق  دراد . دوجو  ناـنآ  رد  یعیبط  يزیرغ و  تروص 
ربارب رد   ) ناـنز يا  ( 33 بازحا : ( ) َیلوُْألا ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َـالَو  : ) دـیامرفیم اـج  کـی  رد  تسا . هدرک  هداوناـخ  طـیحم  هب  دودـحم 

( ٍهَنیِزب ٍتاجِرَبَتُم  َْریَغ  : ) دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  نیتسخن ؛ تیلهاج  نارود  ییامندوخ  دـننام  دـینکن ؛ ییامندوخ  دـیوشن و  رهاـظ  مرحماـن )
تسا و هنانز  ياهیگژیو  زا  جّربت  ییامندوخ و  هزیرغ  دـننکنییامندوخناشیاهشیارآواهتنیز . اب  نامرحمان ) ربارب  رد  ، ) ناـنز ( 60: رون )

نادرم هک  تسین  موهفم  نیا  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  . تسا هدـش  بجاو  ناـنز  يارب  باـجح  شـشوپ و  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رتمک  نادرم  رد 
یـسنج ياههبذاج  نتـشاذگ  شیامن  هب  ییامندوخ و  جّربت و  زا  ار  نانز  طقف  تایآ  نیا  رد  نآرق  دـنرادن .  شـشوپ  رد  یتیدودـحم  چـیه 

جّربت ییامندوخ و  هزیرغ  هک  دوشیم  هدـیمهف  بلطم  نیا  رهاظ  زا  تسا . هتفگن  ینخـس  نادرم  جّربت  زا  هدرک و  یهن  مرحمان  ربارب  رد  دوخ 
هب عوضوم  نیا  هتبلا  . تسا هدـش  بجاو  نانز  يارب  باجح  شـشوپ و  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رتمک  نادرم  رد  تسا و  هناـنز  ياـهیگژیو  زا 

نانز هب  نآ  صاصتخا  زین  هزیرغ و  نیا  راـثآ  هراـبرد  يرّهطم  دیهـش  دـنرادن .  شـشوپ  رد  یتیدودـحم  چـیه  نادرم  هک  تسین  موهفم  نیا 
ییارآدوـخ ییاـمندوخ و  هب  لـیم  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفاـی  ناـنز  هب  صاـصتخا  شـشوپ  روتـسد  مالـسا  رد  هکنیا  تـلع  اـما  : » دـیوگیم

نز نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا  هک  نانچمه  یچراکـش ؛ نز  تسا و  راکـش  درم  اهلد ، اهبلق و  بحاصت  رظن  زا  تسا . نانز  صوصخم 
مکح هب  هک  تسا  نز  نیا  دوـشیم . یـشان  وا  يرگیچراکـش  سح  عوـن  نیا  زا  ییارآدوـخ  هب  نز  لـیم  یچراکـش . درم  تـسا و  راـکش 

ياهفارحنا زا  یگنهرب  جّربت و  فارحنا  دنک ، ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخابلد و  ار  درم  دـنک و  يربلد  دـهاوخیم  دوخ ، صاخ  تعیبط 
ـ  رکذم سنج  درم ـ  ندرک  لیامتم  يارب  هزیرغ  نیا  دوجو   6 .« تسا هدیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه  ششوپ  روتـسد  تسا و  نانز  صوصخم 

ییامندوخ و هزیرغ  هراـبرد  . دـنک مهارف  ناـنآ  نیب  ار  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  تامّدـقم  هلیـسونیدب ، اـت  تسا  ثنؤم ـ  سنج  نز ـ  هب 
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فورعم سانشناور  ( G,Lombroso  ) وزوربمل انیج  مناخ  دنراد . یبلاج  بلاطم  زین  نادنمشناد  زا  یخرب  یمالـسا ، عبانم  زا  ریغ  جّربت ،
رد  7 .« تسا دیدش  رایسب  ندش  دنسرخ  هیام  ندوب و  دنـسپ  دروم  نتخابلد ، ندوب و  ربلد  هب  هقالع  نز  رد  : » دیوگیم هرابنیا  رد  ییایلاتیا ،
هب هدیـشخب و  بولطم  يرثا  نارگید  مشچ  رد  هک  تسا  نآ  نز  یـساسا  ياـهوزرآ  قیمع و  تـالیامت  زا  یکی  : » دـیوگیم يرگید  ياـج 

عقاو عابط  عوبطم  دوخ ، مارخ  هویـش  هرخالاب  مّلکت و  زرط  ادص ، یگنهآ  شوخ  تاکرح ، ندوب  نوزوم  مادـنا ، ییابیز  هفایق ، نسح  هلیـسو 
یگدـنز رد  جّربت  ییارآدوخ و  هزیرغ  ریثأت  هرابرد  نینچمه  8 .« دزاس بوذـجم  ار  ناشحور  هدومن و  کیرحت  ار  اهنآ  تاساسحا  هتـشگ ،

راثآ هرابرد  زین  تنارود  لیو   9 .« دوشیم بوسحم  نز  یناگدنز  كّرحم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  نارگید ، بلج  هب  لیم  : » دیوگیم نانز 
هک ییاههبذاج  نآ  ریدقت  يراذـگجرا و  رد  تهج ، نیمه  هب  و  بلاط ، هن  دـشاب ، بولطم  رتشیب  دراد  لیم  نز  : » دـیوگیم نز  جّربت  هزیرغ 

هدـش هتفریذـپ  نادنمـشناد  نیب  رد  نز  هب  نآ  صاـصتخا  هزیرغ و  نیا  دوجو  لـصا  نیارباـنب ، تسا ». داتـسا  تسا ، درم  لـیم  دـیدشت  هیاـم 
يدـنمنوناق و دـنمزاین  یمدآ ، زیارغ  ریاـس  دـننام  ییارآدوخ  ییاـمندوخ و  هزیرغ  مالـسا  رد  جّربـت  هزیرغ  هب  هجوت  شرورپ و  . 2 10. تسا
، طیرفت ظاـحل  زا  هچ  طارفا و  ظاـحل  زا  هچ  هزیرغ ، نیا  لرتنک  مدـع  اریز  دوش ؛ زیهرپ  نآ  رد  طـیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  ینعی  تسا ؛ لرتنک 

هدش نییعت  ياهژیو  دودح  دح و  هزیرغ  نیا  يارب  مالـسا  نید  رد  ورنیا ، زا  دزادنایم . رطخ  هب  ار  وا  یتمالـس  تسا و  شخبنایز  نز  يارب 
مومذم زین  نآ  هب  یهجوتیب  هدـش ، بجاو  باجح  نآ  لرتنک  يارب  هدـیدرگ و  عونمم  نآ  رـصح  دـحیب و  يدازآ  هک  هنوگنامه  تسا و 
يانعم هب  نآ  هب  یهجوتیب  هدـش و  یّقلت  ترورـض  کی  نانز  يارب  ندرک  شیارآ  تایاور ، یخرب  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هدـش  هدرمش 
ربمایپ زا  یثیدح  رد  دوشیم : هراشا  تایاور  نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  ییارآدوخ ، هزیرغ  نتفرگ  هدیدان 

اب رایـسب  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  نانز  نیرتهب  ياـهیگژیو  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا
ییارآدوخ و وا  يارب  دـشاب ، نتورف  عضاوتم و  شرهوش  اـب  دـشاب ، مرتحم  زیزع و  شماوقا  دزن  دـشاب ، نمادكاـپ  فیفع و  دـشاب ، تبحم 

مرحمان لباقم  رد  نز  يارب  ار  نآ  نآرق  هک  یجّربت  نامه  هب  اـقیقد  ثیدـح ، نیا  رد  دـشاب ». فیفع  مرحماـن  ربارب  رد  دـشاب و  هتـشاد  جّربت 
تسین راوازس  نز  يارب  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  يرگید ، تیاور  رد   11. تسا هدش  شرافس  شرهوش  هب  تبسن  هدرک ، عونمم 

12 .« دشاب ریپ  هچرگا  دشاب ، یلاخ  انح  گنر  زا  شتسد  تسین  راوازـس  و  دشاب ؛ دنبندرگ  کی  رگا  یتح  دشاب ، شیارآ  رویز و  نودب  هک 
: دیامرفیم یتیاور  رد  زین  مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما   13. دناوخن زامن  شیارآ  رویز و  نودب  نز  الُطُع ؛» ُةَأرَْملا  یِّلَُـصت  ال  : » دـیامرفیم نینچمه 
، هدـش هداد  نانز  ندـش  ابیز  يارب  یتاروتـسد  تایاور  یخرب  رد   14. دـننک هدافتـسا  رویز  زا  هراومه  نانز  ْیلِْحلا ؛» َنِْسْبلَی  ُءاـسِّنلا  ِلََزت  َْمل  »
زا ناـنز  رگا   ) اریز راذـگماو ؛ وا  هب  تسا  نز  ییاـناوت  دـح  زا  شیب  هک  ار  يراـک  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع ) ) یلع ماـما  لاـثم ، يارب  تسا .

يراهب لگ  نز  هک  ارچ  تسا ؛ رتهب  اهنآ  ییابیز  ماود  یحور و  یباداش  اهنآ و  لاح  يارب  دنـشاب ) رود  هب  اسرفتقاط  تخـس و  ياـهراک 
هچ ناـنز ، همه  هـب  هـکنیا  زا  سپ  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  نـینچمه   15 .« شوکتخـس یناولهپ  هن  ساـسح ،) فـیطل و   ) تسا

( دـننک شیارآ  ابیز  ياهگنر  اـنح و  هب  ار  دوخ  تروص  تسد و  و   ) دـننک باـضخ  میاد  دـهدیم  روتـسد  رهوش ، نودـب  هچ  رادرهوش و 
تـسد هیبش  ناشتـسد  هک  دننک  باضخ  لیلد  نیا  هب  رهوش ، نودب  نانز  اما  دننک و  تنیز  ناشنارهوش  يارب  رادرهوش  نانز  اما  : » دیامرفیم
هاـتوک ار  دوخ  ياـهنخان  : » دوـمرف نادرم  هب  ربماـیپ  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه   16 .(« دـنامب اـبیز  فیطل و  و   ) دوشن نادرم 
ندادن تیمها  رطاخ  هب  نانز  یضعب  زا  ترـضح  نآ  یتح  دنکیم ». رتابیز  ار  امـش  اریز  دینکن ؛ هاتوک  ار  اهنخان  : » دومرف نانز  هب  و  دینک »
مشیربا لثم  اهسابل  زا  یضعب  ششوپ  هک  تسا  يدح  هب  نانز  شیارآ  ندرک و  تنیز  تیمها   17. تسا هدرک  داقتنا  ییابیز ، شیارآ و  هب 

نز تنیز  ایند  رد  ار  الط  دنوادخ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ) ) رقاب ماما   18 تسا هتفای  صاصتخا  نانز  هب  ناشییابیز  تیصاخ  تلع  هب  الط  و 
دندرکیم و تنیز  هرقن  الط و  اب  ار  ناشنانز  مالـسلامهیلع ) ) راهطا هّمئا   » هک هدمآ  تایاور  یخرب  رد   19 درک ». مارح  نادرم  رب  داد و  رارق 

ربماـیپ زا  یثیدـح  تسا ، نز  يارب  لّـمجت  شیارآ و  هب  مالـسا  تیمها  زا  یکاـح  هـک  يرگید  تاـیاور  زا   20 .« دنتشاد رارـصا  راک  نیا  رب 
. دننک شیارآ  انح  شوخ و  يوب  اب  ار  دوخ  دهدیم  روتـسد  دـنراد  انیبان  نارهوش  هک  ینانز  هب  یتح  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا
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باضخ رطع و  لامعتـسا  اب  دومرف : دنک ؟ شیارآ  انیبان  رهوش  يارب  هنوگچ  نز  دش : لاؤس  ادخ  لوسر  زا  دومرف : مالـسلاهیلع ) ) قداص ماما 
ناوتیم دندش ،  رکذ  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اهنت  و  دـنراد ،  دوجو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا   21. تسا شوخ  يوب  یعون  هک  ندرک ،

رد هک  یتروص  رد  تسا  هداد  روتسد  وا  هب  لباقم  رد  هدرک ، یهن  مرحمان  يارب  نز  ییامندوخ  جّربت و  زا  مالسا  نید  رگا  هک  تفرگ  هجیتن 
ییامندوخ هزیرغ  مالسا  نید  نیاربانب ، دشاب . شرهوش  رضحم  رد  رگا  هژیو  هب  دشاب ، هتـشاد  ییامندوخ  جّربت و  امتح  دشابن ، مرحمان  راظنا 

زا یقالخا ، ینورد و  ییابیز  ندـش  اراد  رب  هوـالع  ناـنز  هدرک  شـالت  تسا و  هداد  مه  تیمها  نآ  هب  هکلب  هتفرگن ، هدـیدان  ار  نز  جّربت  و 
هزیرغ یعیبط و  ياضتقا  هب  حیحص  یقطنم و  یخساپ  اهنت  هن  يرهاظ  ییابیز  شیارآ و  هب  هجوت  اریز  دنـشاب ؛ ابیز  باّذج و  مه  يرهاظ  رظن 

هب ار  طاشن  یباداش و  قیرط ، نیا  زا  دشاب و  رت  طاشناب  رتداش و  نز  دوشیم  ببـس  هکلب  تسا ، نارگید  هجوت  بلج  يرگهولج و  رد  نانآ 
ار شرهوش  هک  تسا  دنـسپلد  ابیز و  يرهاظ  نتـشاد  نز ، ندوب  طاـشن  اـب  مهم  لـماوع  زا  یکی  اریز  دـنک ؛ دراو  زین  شاهداوناـخ  یگدـنز 

هکنیا نمـض  رهوش ، يارب  ندرک  شیارآ  ندوب و  باّذج  رد  نز  شـشوک  دیآ . دـجو  هب  قیرط  نیا  زا  زین  دوخ  دروآ و  دـجو  هب  یپردیپ 
وا اریز  دزاسیم ؛ زاینیب  زین  مرحماننادرم  يارب  ییامندوخ  يرگهولج و  زا  ار  يو  دـنکیم ، اضرا  ار  جّربت  ییامندوخ و  هب  نز  یعیبط  زاین 
هب وا  يزیرغ  زاـین  مه  ناسنیدـب ، تسا . راداـفو  شایتـسود  رد  دزرویم و  قشع  وا  هب  اـتقیقح  هک  تسا  هدرک  ییارآدوخ  يرهوـش  يارب 
هب عجار  دعب  هلاقم ي  رد  تسا . هدشن  دراووایناورتمالسهب  یبیسآ  هتفای و  ییاهر  تافارحناوتافآ  زا  مه  هدش و  عابشا  لّمجت  شیارآ و 

، یقتملا نیدلاماسح  نبیلع  1 ـ  اه : تشون  یپ  دـیناوخ . یم  ایح  هزیرغ ي  نوماریپ  یبلاطم  نمینچمه  جربت و  هزیرغ ي  رد  طیرفت  طارفا و 
، توریب ملکلاررد ، مکحلاررغ و  يدمآ ، دحاولادبع  2 ـ  ص121 . ج 3 ، هلاسرلا ، ۀسسؤم  تاراشتنا  لاعفالا ، لاوقالاننـس و  یف  لاّمعلازنک 
« ًۀیـضرم ًۀیـضار  َکِّبَر  یِلا  یعَجِرا  هَِنئَمطُملا  ُسفنلا  اـهتَّیَا  اـی  Exhibitionism. 4 3 ـ  ثیدـح 1168 . تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسـسؤم 
ـ  5 تسا . دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاب ، راگدرورپ  يوس  هب  هتفای ! مارآ  حور  يا  وت  27و 28 ) رجف : )

، اردص نارهت ، مالسا ، رد  نز  یقوقح  ماظن  يرهطم ، یـضترم  6 ـ  88و 89 . ءارعـش :  ) میلـس بلقب  هّللا  یَتا  نم  ّالا  نونبال  لام و  عَفنَیال  َموَی 
ص 42. نامه ، 8 ـ  ص 15 . ، 1369 شناد ، نارهت ، سیئر ، هش  ماـسح  يرپ  همجرت  نز ، حور  وزوربمل ، اـنیج  7 ـ  ص436 . ج 19 ، ، 1379
،1369 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، بایرز ، سابع  همجرت  هفـسلف ، تاذـل  تنارود ، لیو  10 ـ ص 44 . نامه ، 9 ـ
، ینیلک بوقعی  نبدـمحم  ِهِْریَغ ؛». َعَم  ُناصِْحلا  اهِجوَز ، َعَم  ُۀَـجِّرَبَتُْملَا  اِهْلَعب ، َعَم  ُۀَـلیلَّذلَا  اـِهلْهَا ، یف  ُةَزیزَْعلَا  ُۀَـفیفَْعلا ، ُدوُدَْولَا  « ـ  11 ص223 .
َو ًةَدالَق ، اهُِقنُع  یف  َقَّلَعَت  ْنَا  ولَو  اهَـسْفَن  َلَّطَُعت  ْنَا  ِةأرَْمِلل  یغَْبنَیال  « ـ  12 ص324 . ج 5 ، ، 1367 هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا 
13ـ ص 459 . ج 4 ، نیشیپ ، یلماع ، ّرح  خیش  ًۀَّنِسُم ؛». َْتناک  ْنِا  َو  احْـسَم  ِءانَْحلِاب  اهَحَـسْمَت  ْنَا  َْول  َو  ِباضِْخلا  َنِم  اهَدَی  َعَدَت  ْنَا  اَهل  یغْبنَیال 
َو اِهلاِحل  ُمَْعنَا  َِکلذ  َّنِاَف  اهَـسْفَن ، ُزِواُجی  ام  ِْرمَْالا  َنِم  ُةَأْرَْملا  ُکَّلَُمتـال  « ـ  15 ص475 . ج 6 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  14 ـ  نامه .

َنَّیَزَتَف ِلْعَْبلا  ُتاذ  اّمَا  « ـ  16 ص168 . ج 20 ، نیـشیپ ، یلماع ، ّرح  خیـش  ٌهَنامَرْهَِقب ؛». ْتَْسَیل  ٌۀَناْحیِر  َةَأْرَْملا  َّنِاَف  اِهلامَِجل ، ُمَْودَا  َو  اِهلاِبل  یخْرَا 
اوُّصَق ِلاجِّرِلل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  لاـق  17 ـ  ص97 . ج 2 ، نامه ، ِلاجِّرلا ؛». َدَـی  ُهَدَـی  ُِهبُْـشی  الَف  ِلْعَْبلا  ِتاذ  ُریَغ  اّمَاَو  اهِجوَِزل 

ج 4، نیـشیپ ، یلماـع ، ّرح  خیــش  18 ـ  ص491 . ج 6 ، نیـشیپ ، ینیلک ، بوـقعی  نبدـمحم  َّنَُکل ؛». ُنَیْزَا  ُهَّنِاَـف  َنْکُْرُتا  ِءاـسِّنِللَو  ْمُکَریفاـظَا ،
، نیشیپ ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  20 ـ  ص 414 . نامه ، ُهَْسُبل ». ِلاجِّرلا  یَلَع  َمَّرحَف  ِءاسِّنلا  َۀَنیز  اْینُّدـلا  یف  َبَهَّذـلا  ُهللا  َلَعَج  « ـ  19 ص380 .

يدوواد نایبت :  يارب  میظنت  تفرعم  یصصخت  یملع  هلجم ي  عبنم :  ص167 . ج 20 ، نیشیپ ، یلماع ، ّرح  خیش  21 ـ  ص324 . ج 5 ،

دورب جارح  هب  میراذگ  یمن 

هدومن کیکفت  فافع ، اب  باجح  نایم  اهنآ ، ینیع  قّقحت  شور  اب  اهشزرا  نایم  نتخادنا  هلصاف  قیرط  زا  دناهدیشوک  هک  یناسک  هب  میدقت 
يانعم 1 ـ مینکیم : یبایزرا  ار  شالت  نیا  ام  کنیا  دننادیم . نکمم  زین  باجح  نودب  ار  تّفع  ظفح  دنناوخب و  يرورض  ریغ  ار  باجح  و 

يارب یتلاح  ندمآ  دـیدپ  تّفع ، دـنکیم : ینعم  ار  تّفع  دوخ ، ( 1) تادرفم رد  یناهفـصا  بغار  تسا و  تّفع "  " هشیر زا  فاـفع  يوغل :
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ای ّتیـسنج  زا  ییاـپّدر  تسا و  يرادنتـشیوخ  فاـفع ، هیاـپ  دوـش . يریگوـلج  توهـش  یهاوـخ  نوزف  زا  نآ  هلیـسو  هـب  هـک  تـسا  سفن 
تسا شنم  ياهنوگ  فافع ، یمالـسا ، رّکفت  رد  یحالـصا : يانعم  درادن . دوجو  فافع ، يوغل  ینعم  رد  نز )  ) صاخ سنج  هب  صاصتخا 
شنک : 273 هرقب ـ  هروس  1 ـ تسا : هدش  هدافتـسا  فافع ، هشیر  زا  راب  راهچ  نآرق  رد  نآرق : رد  فافع  يراتفگ . يراتفر و  شِنُک  اب  هارمه 

نیا رد  : 32 رون ـ  هروس  3 ـ تسا . فافع  نامیتی  لاوما  هب  يزاـی  تسد  زا  يرادنتـشیوخ  : 6 ءاسن ـ  هروس  2 ـ تسا . فافع  هناشنم ، گرزب 
فافع يانعم  هب  هماج  ندراذگورف  : 60 رون ـ  هروس  4 ـ تسا . هدومرف  قالطا  یسنج  هّوق  ندرک  مار  هب  ار  فافعتـسا )  ) يرادنتـشیوخ هیآ 

ششک و  ) توهش هب  یهدتهج  لرتنک و  تهج  یناسفن  یتلاح  هک  دراد  ینورد  هیور  مه  یمالـسا ، رّکفت  رظنم  زا  فافع  دوش . یم  یقلت 
تایاور رد  دراذـگ . شیامن  هب  ار  نورد  تلاح  ات  دوشیم  ادـیوه  راتفگ  راتفر و  رد  شیاههناشن  هک  ینوریب  ياهیور  مه  تسا و  قاـیتشا )

« فافع  » هتـسجرب ياههناشن  زا  مالـسا  رد  دـشاب . راکـشآ  راتفگ  رادرک و  رد  هک  تسا  يرادنتـشیوخ "  " ینعم هب  فاـفع "  " زین یمالـسا 
: توهش یحالطـصا  يانعم  تسا . ریذپانزیرگ  فافع »  » يارب باجح »  » ندوب هناشن  ( 5 .) دومن هراشا  باجح )  ) یمالسا ششوپ  هب  ناوتیم 

دنربیم راک  هب  سفن  لایما  هرتسگ  زا  یکچوک  شخب  رد  ار  ینارتوهش  دوشیم و  هتفگ  توهش  ناسنا ، یـسنج  قایتشا  شهاوخ و  هب  ابلاغ 
يارب شـالت  سفن و  شهاوـخ  دراد . رارق  ماـع » ینعم  هب  تّفع   » ربارب رد  ماـع » ینعم  هب  توهـش  ، » تاـیاور نآرق و  لـیلحت  رد  هکنآ  لاـح 

" مالــسا رد  تـیبرت  مـیلعت و   " رد يرهطم  دیهــش  تـسا . یناـسفن  ياهــشهاوخ  تعاـط  رد  يرادنتــشیوخ  ربارب  رد  لــیم ، نآ  ندروآرب 
تحت ینعی  ینمادـکاپ  فافع و  نامیا . لقع و  تموکح  تحت  یناوهـش  هّوق  ندوب  مار  ینعی  یناسفن  تلاح  نآ  ینعی  فاـفع  : » دـنیوگیم

3ـ تسا . ینورد  یتلاـح  2 ـ تسا . یناسنا  یتلـصخ  1 ـ فاـفع : موهفم  ياـهیگژیو  تسا ». فاـفع  ینعم  نیا  ندوبن ، یناوهـش  هّوق  ریثأـت 
لب یناوتان  عضوم  زا  هن  6 ـ تسین . راگزاس  ضقانتم ، ياههناشن  راتفر و  اب  5 ـ  دنکیم . زورب  راتفگ  راتفر و  رد  4 ـ دراد . ینوریب  ياههناشن 

افرـص رما  کی  دـناوتیمن  تّفع  تسین . نکمم  نآ  ياههناشن  تیاعر  نودـب  فاـفع  ظـفح  ددـنبیم . تروص  رادـتقا ، تّزع و  يادـنلب  زا 
رّوصت لباق  شوپ ش ، تیاعر  نودب  فافع  تسا . ششوپ  فافع ، ياههناشن  زا  یکی  و  دشاب . هتشادن  ینوریب  تمالع  چیه  دشاب و  ینورد 

ناشن شـشوپ ، دوشیم .  رهاظ  یمومع  راـظنا  رد  ناـیرع  همین  اـی  ناـیرع  هک  یلاـح  رد  تفگ  فیفع » ، » يدرم اـی  نز  هب  ناوتیمن  تسین .
تسا ناسنا  ینورد  ياهیگژیو  زا  فافع  ایح و  : » دنسیونیم يرهطم  داتسا  باجح ، اب  ششوپ  یگتسباو  هزادنا  صوصخ  رد  تسا . فافع 
لیلحت رد  ناشیا  دـنادیم : فافع  هناشن  ار  شـشوپ  باجح و  داتـسا  ددرگیم . رب  شـشوپ  یگنوگچ  عون و  بلاق و  لکـش و  هب  باجح  و 

مامت هک  ياهچراپ   ) بابلج دیهد  نامرف  نمؤم  نانز  نارتخد و  نارـسمه و  هب  هک  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  بازحا ، هروس  هیآ 59 
هک دنک  دمآ  تفر و  نانچ  ناملـسم  نز  هک  هدش  نایب  یّلک  ياهدعاق  زارف  نیا  رد  نیاربانب  : » دنـسیونیم دنریگ ، دوخ  هب  دناشوپب ) ار  ندـب 

هتـشاد و فافع  اب  يداینب  طاـبترا  شـشوپ ، هک  میتفگ  " باـجح !  " زا فاـفع "  " کـیکفت ( 2 .«) دـشاب ادـیوه  وا  زا  فافع  راقو و  مئـالع 
رگا تسا . فافع  تیاعر  هنوگ  نیرتلماک  یمالسا  ششوپ  دشاب . فلاخم  ششوپ  لصا  اب  یلو  دشاب  فافع  ایح و  رادفرط  یسک  دوشیمن 

ینتفریذپ دـناوتیم  اجک  ات  باجح  فافع و  نیب  ییادـج  1 ـ ( 3 :) دیامنیم خر  هدمع  لکـشم  ود  میزادـنا  ییادـج  فافع ، باجح و  نیب 
تــسد یگزره  زا  دـننکیمن و  يزابــسوه  و  دـنانینچ ، زین  نادرم  اـیآ  دنتــسه ، كاـپ  فـیفع و  باـجح ، نودــب  ناـنز  رگا   » و دــشاب ؟

اب دـنکیم و  يراذـگنوناق  ندـب ، شـشوپ  باـب  رد  ناـنز  يارب  نادرم ، یـسانشناور  لاـح و  هـب  هجوـت  نمـض  راذـگنوناق  ( 4 .«) دنرادیمرب
ایآ جّربت )  ) نادرم کیرحت  یئامندوخ و  دـنکیم .  هیـصوت  ودره  يارب  ار  يرادنتـشیوخ  درم ، نز و  هب  یلاعتم  یهاگن  يرگنهبناجهمه و 
نیا دـشاب !؟ تّفع  هناشندـناوتیم  هداوناـخ ، مرگ  نوناـک  رد  ییاـمن  اـبیز  رد  یلیمیب  نادرم و  عـمج  رد  ییاـمن  اـبیز  هب  شیارگ  لـیامت و 

یخوش هب  دوب ، فیفع  تشاد و  هعماج  رد  یـسنج ) هن  و   ) یناسنا يروضح  ناوتیم  يرگهولج  شیارآ و  اب  باجح و  نودـب  هک  هاگدـید 
رد دناوخبارف و  شایسنج  تافص  یگنانز و  هب  ار  نارگید  هدید  ناوت ، مامت  اب  یـسک  درادن  ناکما  عافد . لباق  ینخـس  ات  تسا  هیبش  رتشیب 

، هنادرم يراکبیرف  متـسه !! رادنتـشیوخ  فیفع و  یناسنا  هک  دیرگنب  نم  نورد  هب  دـیرگنن و  نم  رهاظ  هب  هک  دـهاوخب  اهنآ  زا  لاح  نامه 
، هتـشذگ رد  ینانچنآ  يریگتخـس  دـیاش  دـندرکیم و  سبح  هناخ  رد  ندوب  نز  مرج  هب  ار  نز  رود ، نادـنچ  هن  يراگزور  هنانز  یگدرب 
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، هتـشذگ رد  تسا . هدراذـگ  جارح  هب  یمومع  راظنا  رد  ار  نانز  هداد و  رارق  رـشب  يور  ارف  ار  دـیدج  راگزور  رد  نینچ  نیا  يراـگنالهس 
راک يورین  هک  دوبن  نردـم  درم  نیمه  رگم  تسا ، وا  يراکبیرف  تراسا  رد  نز  حور  راـب ، نیا  دوب و  درم  یبلطتنوشخ  دـنبرد  نز ، مسج 

هزادـنایب فرـصم  ناـنز و  راـک  يورین  گـنرین  يراـک و  بـیرف  اـب  دـیدیمن و  یفاـک  شاهتفرـشیپ  تعنــص  يروآ و  نـف  يارب  ار  نادرم 
يارگدرخ دنک و  ادیپ  یلاعت  دناوتیم  ناسنا  ناسنا : هب  یناسنا  یهاگن  فافع "1 ـ  " یفسلف ياهناینب  تفای . تسد  نانآ  هنانز  ياهدادعتسا 

هاگن دـهد . ّتیوه  رییغت  بلطتنوشخ ، یناویح  هب  تیاهن  رد  ای  ددرگ و  لیدـبت  درخباـن ، يارگتّذـل  هب  دـنک و  طوقـس  اـی  دوش  هتخیهرف 
هک دهاوخیم  درگنیم و  ار  ناسنا  هنارادم ، تّزع  ییوجادخ  هنادنمتفارش و  ییارگدرخ  رظنم  زا  تسا و  یلاعتم  یهاگن  ناسنا ، هب  مالسا 

سفن و لرتنک  تلاح  نیرتهنادنمـشوه  فافع ، دریگن . رارق  اوقت ، یناسنا و  يربارب  زا  ریغ  يرگید ، ياههّفلؤم  ریثأت  تحت  وت ، هب  نم  هاـگن 
يرگهوشع يرگهولج و  زا  دراد و  ناسنا  ّتیناسنا  ندرک  فافش  هتسجرب و  رد  شالت  هک  تسا  شیوخ  تیصخش  هزوح  رد  تردق  لامعا 

يوه و شکرـس  موجه  ربارب  رد  يو  ات  دهدیم  ناسنا  هب  یحور  هتـسجرب  ییاناوت  يرادنتـشیوخ ،» . .» دـیامنیم يریگولج  رادمّتیـسنج 
تظافح دیاب  " يرادنتشیوخ ،  " یناسنا تلـصخ  ناسنا : ییارگلامک  2 ـ دسر . لامک  هب  یگدنز ، دورف  زارف و  رد  دـنک و  يرادـیاپ  سوه 

، مالسا تسا . تّفع  ایح و  یناسنا  تلصخ  نیمه  ظفح  نایدا ، اهنّدمت و  للم ، ماوقا ، نایم  رد  ششوپ "  " يونعم هفسلف  نیرتیساسا  دوش و 
نز زین  هداوناخ  نوناک  رد  دناوخیمارف ، تلیضف  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  نآ  تیاعر  هب  ار  درم  نز و  تسا و  یناسنا  یگژیو  نیا  رادفرط 

اتـسار نیمه  رد  زین  ار  دنمنوناق  عورـشم و  ییارگتذل  رهوش و  نز و  نایم  یـسنج  شِنُک  دنکیم و  یناسنا  يراتفر  هب  هیـصوت  ار  رهوش  و 
سوه يوه و  شکرس  موجه  ربارب  رد  يو  ات  دهدیم  ناسنا  هب  یحور  هتسجرب  ییاناوت  يرادنتـشیوخ ،» "  » فافع  " راثآ دنکیم . هیـصوت 

همه همـشچرس  هب  عـقاو ، رد  دراد ؛ اهـشزرا  لوـصا و  هب  داـقتعا  هـک  یناـسنا  دـسر . لاـمک  هـب  یگدـنز ، دورف  زارف و  رد  دـنک و  يرادـیاپ 
: زا دـنترابع  فافع  تاکرب  زا  رگید  یخرب  دراد . ناـمیا  اهعادـبا  اهيدـنمرنه و  اـهیئابیز و  اـهقشع ، اـههفطاع ، اـهتفاطل ، اـهینابرهم ،

تاـناکما اـهناوت و  اهدادعتــسا ، نـتفر  زره  زا  ناوـتیم  يرادنتــشیوخ  فاـفع و  اـب  یناور :) تشادــهب   ) هعماـج درف و  یحور  شمارآ 
عنم شـشوپ و  هفـسلف  : » دـنزیم نماد  باـهتلا  هب  هدز و  مهرب  ار  هعماـج  هداوناـخ و  شمارآ  باـجح ، هب  ندوبن  دـنبیاپ  دومن .  يریگوـلج 

ندرک تخبشوخ  لماع  یناور  ظاحل  زا  صخش  ینوناق  رسمه  هک  تسنیا  یگداوناخ  عامتجا  رظن  زا  عورشم  رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبایماک 
یلا ص 52  باجح ـ  هلئسم  يرهطم ـ  دیهش  ص 350 2 - بغارلا ـ  تادرفم  مجعم  یناهفـصا ـ  بغار  1 ـ اهیقرواپ : دوریم » ؛ رامش  هب  وا 
يارب میظنت  صیخلت  اب  نانز  روما  زکرم  ءارهزلا  تاراشتنا  ص 106 ـ  مالسا ـ  رد  تیبرت  میلعت و  يرهطم ـ  دیهش  نامه 5 - نامه 4 - -3 57

يرتهک : نایبت

؟ یباستکا ای  يرطف  ایح ،

ندیـشوپ سابل  ساسا ، نیا  رب  تسا .  شیوخ  مادـنا  يارب  بسانم  شـشوپ  هیهت  رگید ، تادوجوم  اب  هسیاقم  رد  ناـسنا ، تازاـیتما  زا  یکی 
ظفح رد  يو  نداد  يرای  ناراب و  فرب و  اـمرگ و  امرـس و  زا  ناـسنا  ظـفح  رب  نوزفا  ساـبل ، تسا .  ناـسنا  ياـهیگژیو  نوؤش و  زا  یکی 

يو قلعت  درف و  يداقتعا  شیارگ  هدنهد  ناشن  ار  نآ  ناوتیم  دنکیم و  افیا  مهم  یشقن  زین  یمدآ  ییابیز  یگتـسارآ و  رد  مرـش ، تفع و 
دـنکیم و هراـشا  نآ  فلتخم  ياـهدرکراک  هب  ساـبل  ندـناوخ  دـنوادخ  هیدـه  تمعن و  نمـض  میرک  نآرق  تسناد .  صاـخ  یگنهرف  هب 

تسا رتهب  اوقت  سابل  تسا و  امشتنیز  هیام  دناشوپیم و  ار  امش  مادنا  هک  میداتسرف  ورف  یسابل  امـش  يارب  مدآ ، نادنزرف  يا  : » دیامرفیم
نآ هـک  دـید  نز  نوـچ  : » میناوـخیم زین  سدـقم  باـتک  رد  ( 1  .« ) دـیریگ دـنپ  هدـش  رکذـتم  هک  دـشاب  تسا .  دـنوادخ  تاـیآ  زا  نـیا  . 
زین دوخ  رهوش  هب  دروخب و  هتفرگ  شاهویم  زا  سپ  ازفا .  شناد  ریذـپلد ، یتـخرد  اـمنشوخ و  رظن  هب  تسا و  وـکین  كاروـخ  ياربتخرد 

يارب اـهرتس  هتخود ، مه  هب  ریجنا  ياـهگرب  سپ  دـننایرع .  هـک  دـندیمهف  دـش و  زاـب  ناـشیا  يود  ره  نامـشچ  هاـگنآ  دروـخ .  وا  داد و 
زاغآ زا  اهشهوژپ ، ساسا  رب  ( 2  . ) دیناشوپ ار  ناشیا  تخاسبتسوپ و  زا  شنز  مدآ و  يارب  اهتخر  دنوادخ ، و  دنتخاس . . . .  نتـشیوخ 
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اب سپـس  ناتخرد ، گرب  ابتسخن  یمدآ  دـنک .  هیهت  ار  دوخ  بسانم  شـشوپ  اـت  تسا  هدیـشوک  درم  نز و  زا  کـی  ره  ناـسنا ، شیادـیپ 
رازبا عبانم و  هب  نتفایتسد  تعنص و  تفرـشیپ  اب  هناتخبـشوخ  ( 3  . ) دـناشوپ ار  شیوخ  دوخ ، ياهتفابتسد  اب  اهدـعب  تاناویحتسوپ و 

هچ رگا  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن  تفایتسد .  رتبسانم  كاشوپ  هب  ناسنا  دیدرگ و  دنمهرهب  یلماکت  تارییغت  زا  زین  ششوپ  دیدج ،
لوط رد  نانز  هدام ، سنج  رد  یعیبط  يایح  ساسحا  یعون  دوجو  لیلد  هب  تسا ، هدروخ  دـنویپ  شـشوپ   » اب زاغآ  نامه  زا  نایمدآ  تاـیح 

، نانز رتشیبتیدـج  قاـیتشا و  تلع  دروم  رد  نادنمـشناد ، ( 4  . ) دـناهداد ناشن  دوخ  زا  رتشیبتیدـج  شـالت و  شـشوپ  رما  رد  خـیرات 
: دـیوگیم تنارود  لیو  دناهتـسناد .  نانآ  تعیبط  ار  شـشوپ  هب  ناـنز  رتشیب  قاـیتشا  هشیر  يرایـسب  دـناهداد . هئارا  نوگاـنوگ  ياـهرظن 

جراخ ای  ییوجتفج  لصف  ریغ  رد  ندشتفج  زا  هدام  ناویحتهارک  هب  دراد  يراکـشآ  تهابـش  تسین و  ناسنا  عون  صاخ  ینیگمرـش ، »
يرما ار  ایح  فورعم ، سانـشناور  زمیج ، ماـیلیو  لـباقم ، رد  ( 5  .« ) تسا اـج  نیمه  زا  زین  ینیگمرـش  هـشیر  املـسم  نآ .  لدـتعم  دـح  زا 

 . . . .« دنداد دای  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تسا و  ریقحت  نعط و  هیام  يزابلد  تسد و  هک  دنتفایرد  نانز  : » دسیونیم دنادیم و  یباستکا 
نیرتهب شـشخب ، لذـب و  رد  كاسما  طاسبنا و  زا  يراددوخ  : » تسا هداد  حیـضوت  نینچ  ار  ایح  هب  ناـنز  شیارگ  ببـس  ناـققحم  زا  یکی 

يراددوخ نیا  هک  دـنکیم  سح  دـنادب ، هک  نآ  یب  تسا و  ایح  زا  رپ  نامـشچ  لاـبند  هب  ناوج  درم  تسا . . .  نادرم  راکـش  يارب  حـالس 
شزرا و شیازفا  يارب  نانز  یناهنپ  نامیپ  درواـهر  ار  نز  ياـیح  زین  رواـهنپوش  ( 6  .« ) دـهدیم ربخ  یلاع  تقد  فطل و  کی  زا  هناـفیرظ 

هشیر نانز  داهن  رد  یعون  هب  تسین .  يزیرغ  يرما  ایح  هاگدید ، نیا  قبط  ( 7  . ) دنادیم وج  تسج و  هب  درم  نتخاس  راداو  دوختیباذج و 
ياهروشک اه و  تلم  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  ناـیم  رد  یخیراـت ، نوتم  یهاوگ  هب  لاـح ، ره  هب  دزیخیم .  رب  ناـنآ  صاختشرـس  زا  دراد و 

عامتجا رد  هنهرب  ای  هدوبن  بسانم  باجح  ياراد  ناشنانز  هک  يودب  یماوقا  زا  تردنهب  ناخروم ، تسا .  هدوب  لومعم  نانز  باجح  ناهج 
لوط رد  نانز  باـجح  ( 8  . ) دنتـسین رکذ  لباق  هسیاقم  ماقم  رد  هک  تسا  كدنا  ردـق  نآ  ماوقا  نیا  دادـعت  دـنربیم .  مان  دـندشیم ، رهاظ 
یلو هتفریذپ ، فیفخت  ای  دیدشت  یبهذم  ناذـفنتم  نامکاح و  ياههقیلـس  اهگنهرف و  هیاس  رد  هدـید و  رایـسب  ياهبیـشن  زارف و  خـیرات ،
نیب رد  نآ  جاور  باجح و  هنماد  یگدرتسگ  هب  ناخرؤم  زا  يرایـسب  تسا .  هتفرن  نایم  زا  لـماک  روط  هب  هاگچـیه  هتفاـی و  موادـت  هراـمه 

تروص ندناشوپ  زا  لصفم  یشرازگ  سورال ، فراعملاةریاد  هب  دانتسا  اب  باجحتمدق ، هب  حیرصت  اب  يدجو  دیرف  دناهدرک .  هراشا  نانز 
برع سراف و  ریغص ، يایـسآ  يربیـس ، اطربسا ، نانز  نایم  رد  باجح  جاور  زا  دهدیم و  هئارا  یقینف  ینانوی و  نانز  طسوت  اهمادنا  همه  و 

یگنهرب زا  هناـگیب  يرظاـن  روضح  نودـب  اوح  مدآ و  سدـقم -  باـتک  نآرق و  تاـیآ  ربارب  نارکفتم ، زا  يرایـسب  ( 9  . ) دـیوگیم نخس 
هب یتشهب  ناتخرد  ياهگرب  هلیـسو  هب  دـنریگ ، رارق  يرکذـت  ای  نامرف  هزومآ ، چـیه  ریثاـت  تحت  هک  نآ  نودـب  دـندرک و  مرـش  ساـسحا 
هب يرطف  روط  هب  اهناسنا  نیتسخن  ـالوا ، اریز  دناهتـسناد ; وا  ترطف  داـهن و  ار  شـشوپ  هب  ناـسنا  درکیور  زار  دـندناشوپ -  ار  دوختعرس 

لماک روط  هب  ناـهج  فلتخم  طاـقن  رد  نز  باـجح  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخ  هب  دوجوم  ياـهشرازگ  اـیناث ، دـناهدروآ .  يور  شـشوپ 
، میرگنب ناهج  ياهروشک  یلم  سابل  هب  زین  نونکا  رگا  اثلاث ، تسا .  هدوب  هارمه  یتخس  تدش و  اب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هدشیم و  تیاعر 

ياهسابل ریوصت  فلتخم  ماوقا  كاشوپ   » مان هب  یباتک  رد  ردیانـشاو » نوارب   » ياقآ میباییم .  رد  یبوخ  هب  ار  ناـنز  باـجح  ندوب  لومعم 
ناشن باتک  نیا  هب  هاتوک  یهاگن  تسا .  هدرک  هئارا  لیـصفت  هب  ار  متـسیب  نرق  ات  ناتـساب  دـهع  زا  ناهج  فلتخم  ياهروشک  جـیار  یلم و 
ارثکا دندرکیم و  تیاعر  لماک  روط  هب  ار  باجح  کیدزن و . . .  رواخ  ناملآ ، مر ، یلاها  ناینانوی ، بارعا ، نایحیسم ، نایدوهی ، دهدیم 

; دش زاغآ  اپورا  رد  مهدجیه  نرق  مود  همین  زا  نانز  باجح  یجیردـت  شهاک  باتک ، نیا  ریواصت  ربارب  دـندناشوپیم .  زین  ار  شیوخ  رس 
رد باجح  ندوب  لوادتم  ( 10  . ) دـندناشوپیم زین  ار  رـس  دندیـشوپیم و  دـنلب  سابل  نانچمه  ناییاپورا  مهدزون ، نرق  رخاوا  ات  یتح  یلو 

هدش هتـسناد  باجح  هب  نانز  يرطف  لیامت  هدنهد  ناشن  زین  دنتـشاد ، توافتم  ییایفارغج  طیارـش  بهذـم و  هدـیقع ، هک  فلتخم  للم  نایم 
نیناوـق : » دـسیونیم ویکــستنوم  دـناهدرک .  یفرعم  يرــشب  هعماـج  یعیبـط  ياـضتقم  ار  نز  باـجح  ناسانــشهعماج  زا  يرایــسب  تـسا . 

نیب داضت  نیاربانب ، دراد .  يرتشیب  يراددوخ  يورین  نز  تسا و  هدش  هدیرفآ  روهت  اب  درم  اریز  دشاب ; راددوخ  نز  دـنکیم  مکحتعیبط 
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 .« دنـشاب هتـشاد  باجح  ایح و  دـیاب  نانز  هک  دـندقتعم  ناهج  للم  مامت  لصا ، نیمه  ساسا  رب  درب و  نیب  زا  باـجح  اـب  ناوتیم  ار  اـهنآ 
رگا هک  دـنکیم  دـساف  ار  مدرم  حور  دروآیم و  دـیدپ  بیاـعم  صقاوـن و  يردـق  هب  ناـنز  تفع  نتفر  تـسد  زا  ویکـستنم ، رظن  رد  ( 11)

ببـستفع نتفر  تـسد  زا  یـسارکومد  تموـکح  رد  صوـصخ  هـب  دوریم .  ورف  ناوارف  ياهیتخبدـب  رد  ددرگ ، راـچد  نادـب  يروـشک 
هکلب دـساف  قالخا  اـهنت  هن  يروهمج  رد  ، » تهج نیدـب  دربیم .  نیب  زا  ار  تموکح  ساـسا  دوشیم و  دـسافم  اهیتخبدـب و  نیرتگرزب 

نآ شاهجیتن  دوشیم ، دـیلوت  اهنز  يراکیب  زا  هک  يزانط  يرگهوشع و  هک  نآ  هچ  دـناهدرک ; عنم  زین  ار  یکبـس  قالخا و  داسف  هب  رهاظت 
هب ناـنز  تفع  نتفر  تسد  زا  ویکـستنم ، رظن  رد  ( 12  .« ) دـیامنیم دـساف  ار  نارگید  دـنک ، دـساف  ار  اهنز  دوخ  هک  نآ  زا  لـبق  هک  تسا 
ورف ناوارف  ياهیتخبدب  رد  ددرگ ، راچد  نادب  يروشک  رگا  هک  دـنکیم  دـساف  ار  مدرم  حور  دروآیم و  دـیدپ  بیاعم  صقاون و  يردـق 

زا يریگولج  حیحـص و  ریـسم  رد  یناوهـش  زئارغ  تیاده  لرتنک و  رد  نانز  شـشوپ  یتایح  شقن  نز و  يرطف  لیامت  هبتیانع  اب   . دوریم
ناشینورد قایتشا  هلیـسو  نیدب  دـندناوخارف و  باجح  هب  ار  نانآ  نانز ، یناسنا  ترطف  اب  گنهامه  یهلا ، ناربمایپ  هعماج ، یهابت  داسف و 

تعیدو هب  نانز  داهن  رد  ار  شـشوپ  هب  شیارگ  وس  کـی  زا  ناـیناهج  راـگدرورپ  يرآ ، ( 13  . ) دندیشخب ماکحتـسا  یعیرـشت  نیناوق  اب  ار 
بجاو نانز  رب  ار  باجح   » موس يوس  زا  تشاد ;و  ینازرا  رـشب  هب  شنارکیب  ياهتمعن  يالهبال  رد  ار  كاشوپ  رگید ، يوس  زا  دراذـگ ;

میرک نآرق  دبای .  تاجن  یهابت  داسف و  بادرگ  هب  نداتفا  ورف  زا  هعماج  ددرگ و  تنایـص  شـشوپ  فدص  رد  نز   » یتسه رهوگ  ات  تخاس 
نادـنزرف يا  : » درادیم رذـح  رب  یماد  نینچ  رد  نداتفاورف  زا  ار  اهناسنا  دـنکیم و  یفرعم  ناطیـش  ماد  ار  سابل  نتـشاذگرانک  یگنهرب و 

(14  ....) دروآ نوریب  ناشنت  زا  ار  ناشـسابل  دـنار و  نوریبتشهب  زا  ار  امـش  رداـم  ردـپ و  هک  ناـنچنآ  دـبیرفب  ار  امـش  ناطیـش  اداـبم  مدآ ،
هحفـص 155 رد  تنارود  لـیو   . 3 و 21 .  و 20   8 تایآ 6 - باب 3 ، شیادـیپ ، رفـس  تاروت ، . 2 هیآ 27 .  (: 7  ) فارعا  . 1 تشونیپ :
ار نزوس  قاجنستسناوت و  ناسنا  هک  تقو  نآ  زا  دسیونیم : یگدنفابتعنـص  خیرات  ناسنا و  كاشوپ  هرابرد  ندمت  خیرات  دلج  نیتسخن 
ار قاجنس  نزوس و  ترورـض  بسح  رب  درک  زاغآ  ار  یگدنفاب  ناسنا  هک  یتقو  زا  هک ، تفگ  ناوتیم  زین  تخادرپ ;و  یگدنفاب  هب  دزاسب ،
ار ییاهسابل  ناهایگ  فایلا  دنفـسوگ و  مشپ  اب  دـناشوپب .  ار  دوخ  تاناویحتسوپ  اب  هک  دوبن  دونـشخ  نیا  هب  اـهنت  ناـسنا  نوچ  تخاـس ;

باذج نوگانوگ و  ماسقا  ریاس  میدق و  يرصم  گنل  ینانوی و  لنـش  يدنه و  در  هماج  هک  تسا  هداس  سابل  نیمه  درک و  هیهت  دوخ  يارب 
هدیدرگ نز  صوصخم  ياهرنه  نیرتمهم  زا  یگدنفاب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا .  هداد  لیکـشت  فلتخم  ياهدـهع  رد  ار  ناسنا  سابل 

يرود هشیر  یگدنفاب  میظع  تعنص  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  هدمآ ، تسد  هب  دیدج  رصع  نایم  رد  هک  ییاههروسام  اهكود و  تسا . 
همجرت تنارود ، لیو  هفـسلف ، تاذل  . 5 ص 129 .  تنارود ، لیو  هفـسلف ، تاذل  ص 278 ، يرخف ، تایلسانتلا ، ۀفـسلف  ةارملا و  . 4 دراد . 

 . تسا بایان  دننامه  بایمک  دراوم  مودعملاک ; ردانلا  . 8 ص 116 .  یفجن ، ینیسح   . 7 ص 129 .  نامه ،  . 6 ص 129 .  بایرز ، سابع 
رد نز   . 11 یهوکـش .  ناویک  فسوی  همجرت  فلتخم ، ماوقا  كاـشوپ  ك .  ر .   . 10 ص 336 .  ج 3 ، يدـجودیرف ، فراعملا  ةریاد   . 9

رتشیب لیصفت  يارب  . 13 ص 325 .  يدتهم ، ربکا  یلع  همجرت  ویکستنم ، نیناوقلا ، حور   . 12 ص 115 .  یقیولع ، ربکا  یلع  خیرات ، هنییآ 
يدوواد  : نایبت يارب  میظهنت  صیخلتاب  نامسرپ -   : عبنم  . 27 (: 7  ) فارعا . 14 دوشیم .  هعجارم  هدنراگن  زا  یهالا  نایدا  رد  باجح  هب 

حالس نیرت  گرزب   ، هنانز هبذاج ي 

اهب نارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  ششوپ  رتس و  فافع و  ایح و  درم  نز و  یناور  یمسج و  راتخاس  توافت  زار 
تـسا هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  سح  کی  اب  يرطف و  شوه  اـب  نز  تسا . هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک 

درم يوزاب  روز و  هدهع ي  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب  رگا  دنک و  يربارب  درم  اب  دناوت  یمن  یمـسج  ظاحل  زا  هک 
قشع رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداهن  درم  دوجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفای  يزاین  نامه  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمن  رب 

هدش هدیرفآ  لماک  مات و  یمـسج  یناور و  راتخاس  رظن  زا  درم  نز و  تسا *** ... هداد  رارق  تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  و 
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ار رگید  یخرب  تسا .  رت  فیعـض  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  يرگید  هک  دنتـسه  ییاه  یگژیو  ياراد  مادک  ره  رگیدکی ،  اب  هسیاقم  رد  اما  دنا ، 
هب نز  درم و  زا  مادـک  ره  هک  دوش  یم  ببـس  دزاس ،  یم  نشور  یگدـنز  رد  ار  نانآ  فیاـظو  هک  نآ  نمـض  رما  نیا  درادـن . یلک  هب  مه 

رهوش نز و  زا  مادـک  ره  رگا  ور  نیمه  زا  ددرگ . مهارف  هداوناخ  لیکـشت  مه و  يوس  هب  بذـج  هنیمز ي  هدومن و  زاین  ساسحا  رگیدـکی 
یهلا و ياهروتـسد   ) یعیرـشت و  تقلخ )  ) ینیوکت فیاظو  اه و  یگژیو  يدوجو ، راتخاس  ساـسارب  یگدـنز  رد  ار  دوخ  لاـمعا  راـتفر و 
افـص و حلـص ،  زا  راشرـس  ناـنآ  یگدـنز  دـننکن ، زواـجت  نآ  زا  هتخانــش و  ار  دوـخ  تـلزنم  هاـگیاج و  دـنیامن و  مـیظنت  شیوـخ  ینید )
هب دنمزاین  ار  دوخ  درم  وس  کی  زا  هک  دومن  زهجم  یـصاخ  ياه  یگژیو  اه و  هبذاج  هب  ار  نز  میکح  دنوادخ  دوب . دـهاوخ  یتسودرـسمه 

هژیو هاگیاج  تیبوبحم و  زا  دوخ  رسمه  دزن  اه  تیـصوصخ  نآ  وترپ  رد  نز  رگید  يوس  زا  دبای و  یم  شیارگ  نز  تمـس  هب  هدید و  اهنآ 
شراتفگ راتفر و  لامعا ، هک  تسا  نآ  رـسمه  دزن  نز  ندوب  قوشعم  بوبحم و  شیازفا  ماکحتـسا و  هار  اهنت  سپ  دوش . یم  رادروخرب  يا 

ینیوکت و تیبوبحم  نآ  ییاراک  دوشن و  هدیـشک  فارحنا  ههار و  جـک  هب  دـشاب و  شا  يدوجو  نامتخاس  تعیبط و  ترطف ، اـب  گـنهامه 
رد هکلب  دربـن ، نیب  زا  هدـش  اـطع  نز  هب  شیوخ ، فرط  هب  وا  بذـج  رـسمه و  بلق  رد  يونعم  ذوفن  روظنم  هب  هک  ار  يدادادـخ  ياـهرازبا 

لد و رد  شیوخ  یمسج  یفطاع و  یحور ، ياه  هبذاج  ریثأت  زا  یهاگآ  تفرعم و  اب  هک  ینانز  رایسب  هچ  دشوکب . اهنآ  رارمتـسا  تیوقت و 
هب ندیـسر  هجیتن  رد  ناشنارـسمه و  دزن  شیوخ  تیبوبحم  شیازفا  ظفح و  دوخ و  شزرا  ندرب  ـالاب  رد  هژیو  تیعقوم  نیا  زا  نادرم ، حور 

يوس هب  ار  ناشنارسمه  دوخ و  یگداوناخ  تایح  دیاب ،  هک  هنوگ  نآ  دنرب و  یم  ار  هدافتسا  نیرتهب  دوخ  عورـشم  لوقعم و  ياه  هتـساوخ 
تیاعر یهلا و  ياـه  تمعن  هناـنز و  هبذاـج  نآ  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  ناـنز  زا  یخرب  لـباقم ، رد  دـنروآ . یم  رد  تکرح  هب  تقیقح  قح و 

زا شیوخ  هدنیآ  ای  لاح  رسمه  دزن  جیردت  هب  ار  دوخ  ياه  هبذاج  ریثأت  هدش و  حالـس  علخ  یمالـسا ، هنافیفع ي  باجح  فافع و  ندرکن 
نابیرگ هب  تسد  ترخآ  ایند و  رد  ترـسح  زا  یهوبنا  اب  تشگ و  دهاوخ  لزلزتم  اهنآ  تیبوبحم  تیـصخش و  هجیتن  رد  دـنهد ؛ یم  تسد 

اب نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ  رتس و  فافع و  ایح و  تسا : هدومرف  ابیز  هچ  هراـب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  هنازرف  داتـسا  دـنوش . یم 
سح کی  اـب  يرطف و  شوه  اـب  نز  تسا . هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک  اـهب  نارگ  يارب  ماـهلا  عون  کـی 

مرن هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دـهاوخب  رگا  دـنک و  يربارب  درم  اب  دـناوت  یمن  یمـسج  ظاحل  زا  هک  تسا  هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم 
دوجو رد  تقلخ  هک  تسا  هتفای  يزاین  نامه  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  رگید  فرط  زا  دـیآ و  یمن  رب  درم  يوزاـب  روز و  هدـهع ي  زا  دـنک 

ار دوخ  عقوم  ماـقم و  نز  هک  یتقو  تسا ... هداد  رارق  تیبولطم  تیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  قشع و  رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداـهن  درم 
، هار نآ  زا  هک  دش  لمجت  ییارآدوخ و  رویز و  هب  لسوتم  هک  روط  نامه  تسناد ، دوخ  ربارب  ار  درم  فعـض  هطقن ي  تفای و  درم  ربارب  رد 

تسیاب هکلب  دنک ،  ناگیار  ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دش ،  زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتشادهگن  رود  هب  لسوتم  دنک ، بحاصت  ار  درم  بلق 
ياه هبذاج  اهرازبا و  نآ  یهلا  قیفوت  هب  تـالاقم  نیا  رد  ( 1 .) درب الاب  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  هجیتن  رد  دـنک و  زیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ 
مادک ره  یسررب  لیلحت و  هب  هدرک و  رکذ  دراد  ییازس  هب  شقن  هداوناخ  ماظن  رد  وا  تیبوبحم  شیازفا  تیصخش و  میکحت  رد  هک  ار  هنانز 

. دیـشاب هارمه  ام  اب  تالاقم  هلـسلس  نیا  اب  تالیطعت  زا  دعب  . میزادرپ یم  باجح  دـب  باجح و  یب  نانز  باجح و  اب  فیفع و  نانز  هرابرد 
يدوواد نایبت :  يارب  میظنت  صیخلت  اب  نز -  تیبوبحمو  تیصخش  یسانش  بیسآ  عبنم :

؟ لاس رازه  را  دعب  نانز  يوگلا 

هصرع رد  نادرم  ياپ  هباپ  یناریا  ناملسم  نانز  زورما  تسا . رثؤم  زاسراک و  یشقن  کش  نودب  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  رد  نز  شقن 
یطارفا ياه  هورگ  یخرب  اه و  یبرغ  ياـعدا  فـالخرب  دـنراد و  لاـعف  يدـج و  يروضح  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، فلتخم  ياـه 

بتارم یشزومآ  زکارم  رد  شناد  ملع و  لیصحت  هار  رد  اوقت  تیاعر  نید و  فافع و  ظفح  اب  دنناوت  یم  یمالسا  ماظن  رد  نانز  یتسینمف ،
ناریا زورما  نانز  دنـشاب . یمالـسا  هعماج  رازگتمدخ  زین  ییارجا  مهم  ياه  تمـس  رد  دننک و  یط  ار  یلاع  ياه  هلق  هب  دوعـص  تفرـشیپ و 
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تـشپ يانعم  هب  یـشزرا  ياه  هاگیاج  هب  ندیـسر  یملع و  جرادـم  هب  یبایتسد  دـننامهف  یم  ایند  هب  هک  دنتـسه  يزراب  ياـهوگلا  یمالـسا 
نز هک  درک  ناعذا  دـیاب  لاح  نیا  اب  تسین . یبرغ  ندـمت  هدـنبیرف  رهاظم  هب  ندروآ  يور  ینید و  يالاو  ياـه  شزرا  میهاـفم و  هب  ندرک 

تیوقت اب  دیاب  تسا و  برغ  يایند  يرابودنب  یب  یلهاج و  تیعضو  ربارب  رد  یمالسا  يالاو  ياه  شزرا  نابرگنـس  زورما  یناریا  ناملـسم 
یمالسا و بان  گنهرف  مکحتسم  راصح  زا  یعامتجا  لئاسم  یمامت  تسایـس و  گنهرف ، ملع ، نادیم  رد  ندش  زاتـشیپ  یمالـسا و  هیحور 

زین يراتفر  مولع  لماش  مولع  نیا  دنزومآ ، یم  نارگید  زا  ار  دوخ  مولع  یعیبط  روط  هب  اهناسنا  نانز  يوگلا  نیرترب  دننک . تظفاحم  یناریا 
زا رت  بوبحم  قفوم و  ار  وا  هک  دـنک  يوریپ  دـیلقت و  یناـسک  زا  تیبوبحم  تیقفوـم و  موـهفم  هب  هجوتاـب  دـشوک  یم  یـسکره  دوـش . یم 

قـقحم و حـلاص ، نیمادـمحم  دریگ . یم  لکـش  یمدآ  رد  يزاـسوگلا  يرادربوـگلا و  موـهفم  هک  تـسا  هنوـگ  نـیا  درامـش ، یم  نارگید 
تحارص هب  درامش و  یمرب  «ع » تراهط تمصع و  تیب  لها  ار  اهوگلا  نیرت  لماک  میرک  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  اب  ینید  لئاسم  رگـشهوژپ 

نادناخ نیا  زا  هدش  یفرعم  ياهوگلا  هلمج  زا  «س » ارهز همطاف  ترـضح  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  یفرعم  اهوگلا  نیرترب  ناونع  هب  ار  اهنآ 
هکنیا نمـض  دوش . یم  حرطم  نانز  نایم  رد  لماک  يوگلا  نیرترب  ناونع  هب  ناسنا ، هروس  هلمج  زا  نآرق  ياه  هروس  تاـیآ و  رد  هک  تسا 

یگداس هب  تساه و  هزوح  همه  رد  لماک  ینز  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  «س » همطاف ترـضح  شرگن  شنیب و  زا  یهلا  تاـیآ  هب  یهاـگن  اـب 
تمارک و هب  یباـیتسد  رد  ار  نز  شزرا  «س » ارهز همطاـف  ترـضح  : » دـنک یم  حیرـصت  ققحم  نیا  دراد ». دوجو  ناـشیا  زا  يوریپ  تیلباـق 

یعامتجا یحور و  تینما  تحاس  هب  ضرعت  يارب  یلماع  هکلب  دناد ،  یمن  يدازآ  اهنت  هن  ار  ندـب  نت و  هضرع  دـناد و  یم  یناسنا  تفارش 
هب مه  ار  تینما  تزع و  مارتحا ، وا  يارب  تسا ، نز  تنیز  هکنیا  نمـض  باجح  تسا و  توافتم  يرابودنب  یب  اب  تفرـشیپ  دناد ». یم  دوخ 

یگدنز رضاح  رصع  رد  هک  یناسنا  دراد  دوجو  دارفا  یخرب  يارب  ههبش  نیا  يرابودنب  یب  اب  ندمت  تفرـشیپ و  توافت  دروآ ». یم  ناغمرا 
ترابع هب  ای  دهد و  رارق  وگلا  دوخ  يارب  ار  دندرک  یم  یگدنز  لبق  اه  لاس  رود و  هتـشذگ  رد  هک  ار  یناسک  دناوت  یم  هنوگچ  دـنک  یم 

دوخ يوگلا  ناونع  هب  ار  «س » ارهز ترضح  یگدنز  دناوت  یم  هنوگچ  دنک ، یم  یگدنز  يژولونکت  نیشام و  رصع  رد  هک  نز  کی  رگید 
دریگ یم  تأشن  اج  نیا  زا  ههبش  نیا  : » دیوگ یم  روط  نیا  ینید  روما  سانشراک  ینمؤم  ربکا  یلع  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  دهد ؟ رارق 

ضوع لیاذر  اب  لیاضف  ياج  دننک و  یم  رییغت  زین  يونعم  یقالخا و  ياهشزرا  یگدنز ، کبس  نامز و  رییغت  اب  دننک  یم  روصت  یخرب  هک 
زورب روهظ و  نآ  رد  یقالخا  میهافم  هک  تسا  ییاهرازبا  ناکم و  نامز و  رـصنع  دـنک ، یم  ادـیپ  لوحت  رییغت و  هچنآ  هکیلاحرد  دوش  یم 

هدیدنسپ و هشیمه  ینمادکاپ  تفع و  ایح ، ربص ، ییوگتـسار ، ناسحا ، اوقت ، قح ، دننام  یمیهافم  : » دیوگ یم  همادا  رد  يو  دنک ». یم  ادیپ 
دشاب و یم  راگزاسان  ناسنا  ترطف  اب  تسا و  دنـسپان  اهنامز  همه  رد  نآ  لاثما  یتفع و  یب  ییوگغورد ، ملظ ، لطاب ، هدوب و  شیاتـس  لباق 
اب ار  تفع  ياج  دوش  یمن  بجوم  اهـشارخ  نامـسآ  رد  یگدنز  يژولونکت ، يدام ، رهاوظ  اهگنر ، تاناکما ، اهبلاق ، یگدـنز ، ياضف  اذـل 

ترـضح نوچ  ییاهوگلا  : » دـنک یم  هفاضا  ینمؤم  مالـسالا  تجح  مینادـب ». تشز  ار  ییوگتـسار  ابیز و  ار  غورد  مینک ، ضوع  یتفع  یب 
زورما تاناکما  زا  کش  نودـب  درک  یم  یگدـنز  ام  نامز  رد  ترـضح  نآ  رگا  دنتـسه و  ام  يارب  وگلا  نیرتهب  اهنامز ، همه  رد  «س » ارهز

نیا هب  هراشا  اب  ینید  روما  سانـشراک  نیا  دنتـشاد ». ار  لبق  اه  لاس  یقـالخا  يونعم و  تیـصخش  ناـمه  هکیلاـحرد  دـندرک ، یم  هدافتـسا 
اهنت هن  مالـسا ، تاروتـسد  یعرـش و  لئاسم  تیاعر  یناسنا ، تیـصخش  ظفح  باجح و  بوچراـچ  رد  نز  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  هلئـسم 

یب اب  تفرشیپ  : » دیوگ یم  دراد ، هارمه  هب  ار  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعس  هکلب  دوش ، یمن  وا  تفرـشیپ  عنام  نز و  تیدودحم  بجوم 
ترـضح دروآ ». یم  ناغمرا  هب  مه  ار  تینما  تزع و  مارتحا ، وا  يارب  تسا ، نز  تنیز  هکنیا  نمـض  باـجح  تسا و  تواـفتم  يرابودـنب 

: دـیوگ یم  یگنهرف  دـشرا  سانـشراک  يرفعج  میحر  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  راگدـنام  يا  هشیدـنا  ینیب و  ناـهج  «س » ارهز همطاـف 
مقر اهدرم  مان  هب  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  لئاسم و  زا  یلیخ  تسین و  یمـسر  ینلع و  یلیخ  رهاظ  بسحرب  يراذـگریثأت  نیا  هچرگ  »

نز تیـصخش  شقن و  اه  ینوگرگد  تالوحت و  نیا  همه  رـس  تشپ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قیقد  یفاکـشوم  کی  اب  اـما  دروخ ،  یم 
زا نز  هک  تشاد  ناعذا  ناوت  یم  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  اذـل  دـنک و  یم  شقن  يافیا  یناـهنپ  تروص  هب  دراوم  بلغا  رد  هک  تسا  هتفهن 
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یب تیصخش  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  : » دیوگ یم  همادا  رد  يرفعج  مالسالا  تجح  تسه ». هدوب و  رـشب  خیرات  هیلوا  مهم و  رـصانع 
درف هبرـصحنم  ياه  یگژیو  رابتعا  هب  «س » همطاف ترـضح  هکلب  دوش ، یمن  فیرعت  صخـش  کی  بلاق  رد  «س » ارهز همطاـف  زاـتممو  ریظن 

.« دهد یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  هعماجو  رـشب  فلتخم  داعبا  هک  تسا  راذگریثأت  راگدـنام و  هشیدـنا  گنهرف و  ینیب ، ناهج  کی  دوخ 
یعیبط درب و  یم  مان  يدام  هلیـسو  رازبا و  کی  ناونع  هب  نآ  زا  هکلب  دـناد ،  یمن  راذـگریثأت  زاتمم  تیـصخش  رـصنع و  کـی  ار  نز  برغ 

زا رـشب  مهم  ياهزاین  زا  یکی  هک  هلئـسم  نیا  هب  هراشا  اـب  يو  دریگ  یم  دوخ  هب  یفارحنا  ياـه  هاگدـید  يدازآ ، هلوقم  رد  هاـگن  نیا  تسا 
دنک یم  رکذ  اهوگلا  ییاسانش  یگنوگچ  ار  دروم  نیا  رد  یساسا  لکـشم  دشاب ، یم  يریذپوگلا  يزاسوگلا و  یتیبرت ، یعامتجا و  ظاحل 
ياه لسن  طابترا  نیاربانب  دـنا ، هداد  تسدزا  میقتـسم  تروص  هب  اهوگلا  اب  ار  دوخ  طاـبترا  اـه  لـسن  هکنیا  هب  هجوتاـب  : » دـهد یم  همادا  و 

یم وگلا  زا  يراتفر  ياه  یگژیو  ییاسانـش  قیمع و  تخانـش  کی  دـنمزاین  هلئـسم  نیا  تسین و  يا  هداس  راک  هتـشذگ  ياهوگلا  اب  هدـنیآ 
هلصاف مه  نرق  دنچ  هلصاف  اما  تسا  صقن  نودب  وگلاو  تسین  وگلا  زا  لکـشم  هک  هلئـسم  نیا  رب  دیکأت  اب  يرفعج  مالـسالا  تجح  دشاب ».

راذـگریثأت و اـیوپ ، ناـنچمه  ناـمز ، همه  نیا  زا  دـعب  هک  تـسا  نـیازین  «س » همطاـف ترـضح  يوـگلا  ندوـب  زاـتمم  لـیلد  تـسین و  یمک 
یمومع ياضف  دیدج و  يایند  رد  : » دیوگ یم  روطنیا  هتـشذگ ، ياه  شزرا  زا  دـیدج  لسن  يریذـپوگلا  یگنوگچ  درومرد  تساوتحماب ،

ریظن یب  ياـهوگلا  نیا  یفرعم  يارب  یتاـیلمع  يراـتفر و  یملع - قیقد  يژتارتـسا  کـی  دـنمزاین  اـهوگلا  ناگدـننک  یفرعم  هعماـج ، زورما 
هاگن هک  هلئسم  نیا  هب  دیکأت  اب  یگنهرف  سانشراک  نیا  دننک ». یفرعم  زورما  ناوج  لسن  يارب  باذج  ياه  بلاق  رد  دنناوت  یم  هک  دنتسه 

یم تسا ، یفارحنا  یعقاوریغ و  طلغ ، ًـالماک  هاـگن  کـی  نز  يدازآ  نز و  هلمج  زا  اـه  هلوقم  ماـمت  هب  یمالـسا  بـالقنا  نانمـشدو  برغ 
درب و یم  مان  يدام  هلیـسو  رازبا و  کی  ناونع  هب  نآ  زا  هکلب  دناد ،  یمن  راذگریثأت  زاتمم  تیـصخش  رـصنع و  کی  ار  نز  برغ  : » دـیوگ

یعقاو تیـصخش  تمارک و  يانعم  هب  ار  يدازآ  اذـل  دریگ و  یم  دوخ  هب  یفارحنا  ياه  هاگدـید  يدازآ ، هلوقم  رد  هاـگن  نیا  تسا  یعیبط 
ناسنا کی  ناونع  هب  نز  هکنآ  لاح  دناد ، یم  يدازآ  ار  رـشب  یناویح  ياه  هبنج  یباجح و  یب  يرابودنب ، یب  هکلب  دنک ، یمن  فیرعت  نز 
دناوت یم  هک  مه  يرـصنع  ًانیقی  هدوب و  راذـگریثأت  درم  لثم  تسا و  رادروخرب  ییالاو  حطـس  رد  یناسنا  يونعم و  ياه  هبنج  زا  تمارک  اب 
تروص هب  تالیکشت و  ناوت و  مامت  اب  هک  تسا  برغ  طلغ  هاگن  دنک ، دیدهت  ار  نز  زاتمم  تیصخش  يراذگریثأتو  تمارک  تیناسنا ، نیا 

یعقاوریغ ياضف  نیا  دـیدهت و  نیا  زا  تفر  نورب  راکهار  صوصخرد  يرفعج  دـنک ». یم  لابند  ار  دـیدهت  نیا  هدـش  يزیر  همانرب  ًـالماک 
یقالخا و ، یتدیقع يرکف ، یملع ، ياه  هینب  دیدش  تیوقت  نانز ، هعماج و  يارب  یعقاو  رطخ  نیا  زا  يریگولج  هار  اهنت  : » دنک یم  حیرـصت 

نآ لابند  برغ  هک  يدـیدهت  نیا  هک  میبایرد  ات  میـسانشب  یعقاو  ياـنعم  هب  ار  نز  تیوه  فلتخم و  عماوج  خـیرات ، اـم  هک  تسا  یخیراـت 
رت نیگنـس  همه  زا  هعماج  یگنهرف  نایلوتم  نالوئـسم و  هفیظو  نیب  نیا  رد  هک  تسا  نتفر  هاریب  هب  یفارحنا و  یعقاوریغ ، دـصرددص  تسا 

یعاـمتجا و فلتخم  ياـه  تفآ  زا  رود  هب  ارگ و  تیعقاو  یهاـگن  یتالیکـشت  راـک  يزیر و  هماـنرب  یحارط ، اـب  میراودـیما  هک  دـشاب  یم 
نیا دننک ». هدروخرس  سویأم و  ار  نانمـشد  هشیمه  لثم  دنـشاب و  هتـشاد  يرکف  مه  مه  اب  همه  دریگ و  تروص  صوصخ  نیا  رد  یـسایس 

نانمـشد ینارگن  ثعاب  ناوج  لسن  تیبرت  هناخ و  رد  نالک  تیریدم  يراذگتـسایس ، يریگ ، میمـصت  ياه  هصرع  رد  نز  یـشزرا  روضح 
لابند دـنناوت  یمن  زگره  دـشاب  هتـشاد  هبلغ  نز  یـشزرا  شقن  نیا  هک  ینامز  ات  ار  دوخ  يزاـس  یناـهج  هسورپ  دـننادب  اـهنآ  تسا و  هدـش 

هدیـشوپ سک  چیه  رب  یمالـسا  یناریا - هعماج  رد  نانز  يراذگریثأت  دریگ  یم  تروص  نز  تیروحم  اب  یگنهرف  نانمـشد  همجه  دـننک ».
ناملـسم نز  گنهرف  هک  تسا  نیا  رب  نانمـشد  شالت  دریگ و  یم  تروص  نز  تیروحم  اب  یناریا  ندـمت  گـنهرف و  هیلع  همجه  تسین و 

هـسیئر تـئیه  وـضع  نارهت و  مدرم  هدـنیامن  ناـیهللا  هرهز  رتـکد  دـننک . بـیرخت  هعماـج  رد  نآ  شقن  يراذـگریثأت و  لـیلد  هـب  ار  یناریا 
نانز هعماج و  روحم  هداوناخ  ام ، رواب  ینید و  تاداقتعا  ساسارب  دیوگ : یم  ناهیک  رگشرازگ  اب  وگو  تفگ  رد  سلجم  تینما  نویـسیمک 

یعامتجا یملع ، یسایس ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  يا  هژیو  شقن  نانز  یمالسا ، بالقنا  زا  دعب  هکنیا  نمض  دنتسه  هداوناخ  روحم  ریدم و 
هب اه  هصرع  مامت  رد  ار  دوخ  يراذگریثأت  تفای و  همادا  يرتشیب  تدـش  اب  بالقنا  زا  دـعب  شقن  نیا  هکنیا  نمـض  دـندرک  افیا  یگنهرف  و 
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لـسن تیبرت  هناخ و  رد  نالک  تیریدم  يراذگتـسایس ، يریگ ، میمـصت  ياه  هصرع  رد  نز  یـشزرا  روضح  نیا  اذل  دناسر و  روهظ  هصنم 
دشاب هتشاد  هبلغ  نز  یـشزرا  شقن  نیا  هک  ینامز  ات  ار  دوخ  يزاس  یناهج  هسورپ  دننادب  اهنآ  تسا و  هدش  نانمـشد  ینارگن  ثعاب  ناوج 

هیلع یگنهرف  همجه  مرن و  گنج  قیرط  زا  دننک  یم  شالت  نانمشد  هکنیا  هب  هراشا  اب  نارهت  مدرم  هدنیامن  دننک ». لابند  دنناوت  یمن  زگره 
هراوهام و يزاجم  ياضف  قیرط  زا  دـننک  یم  یعـس  اهنآ  نالا  : » دـیوگ یم  دـنیامن  دراو  هشدـخ  ناـنز  رکفت  گـنهرف و  هب  یمالـسا  ناریا 

هدایپ ام  نانز  نیب  ار  برغ  رد  دوخ  هدروخ  تسکش  ياه  هئطوت  دنناوتب  ات  دننک  یفرعم  هعماج  رد  ار  یبرغ  نز  زا  ییوگلا  دامن و  تنرتنیا ،
هعاشا لابند  نانمشد  هتشذگ  رد  رگا  : » دیوگ یم  برغ  رد  نانز  یگدروخرس  یتسینیمف و  رکفت  تسکـش  هب  هراشا  اب  نایهللا  رتکد  دننک ».

هعماج نانز  لامک  دـشر و  اب  رکفت  نیا  يدـمآ  راکان  درادـن و  یگنر  ام  يارب  اهنآ  يانح  رگید  نالا  اما  دـندوب ، ام  نانز  نیب  گـنهرف  نیا 
رکفت جیورت  قیرط  زا  ناملـسم  نز  تیوه  نداد  هولج  گنر  مک  رد  یعـس  اهنآ  لاح  نیع  رد  مه  زاب  یلو  تسا  هدـش  زرحم  الماک  یناریا 

هک ینیددض و ... ياهتیاس  شرتسگ  یقالخادض و  ياهدامن  لذتبم ، ياهملیف  هئارا  اب  يا  هکبش  يزیر  همانرب  تروص  هب  دنراد و  یتسینیمف 
اما : » دنک یم  دـیکات  همادا  رد  يو  دنتـسه ». ام  ناوج  نارتخد  نانز و  يارب  یهدوگلا  لابند  درادـن ، ام  ندـمت  گنهرف و  اب  یتیخنـس  چـیه 

نالا اسب  هچ  دنشاب  قفوم  دوخ  فادها  هب  ندیسر  رد  دنناوت  یمن  زگره  نانمـشد  هک  تسا  يوق  ردقنآ  ام  یمالـسا  بان  لیـصا و  گنهرف 
يراجنهان و اب  یگداوناخ  یگدـنز  رد  دوخ  اهنآ  نوچ  میتسه  ینید  یبهذـم و  ياهوگلا  تمـس  هب  یبرغ  نانز  نوزفازور  لابقتـسا  دـهاش 

دیاب برغ  گنهرف  جـیورت  تهج  رد  نانمـشد  شالت  نازیم  نیا  : » دـیوگ یم  نارهت  مدرم  هدـنیامن  دـنا ». هدـش  هجاوم  هداوناـخ  یـشاپورف 
تهج رد  دـنرادرب و  ماگ  هداوناخ  ناینب  میکحت  تهج  رد  هژیو  يزیر  همانرب  کی  اـب  اـت  دـشاب  ناراذگتـسایس  نالوئـسم و  يارب  يرادـشه 

ددصرد هک  تسا  راک  رد  ییاهتسد  دیدرت  نودب  نوچ  دنیامن  رفاو  یعـس  اهنآ  يرایـشوه  نانز و  نارتخد و  هب  تریـصب  یـشخب و  یهاگآ 
گنهرف ندمت و  لیصا  ياهوگلا  دوجو  اب  ام  ناملـسم  نانز  یلو  دننک ، یم  تیلاعف  تخـس  ناوج  لسن  یتیوه  یب  یبرغ و  گنهرف  هعاشا 

نیا يوـس  هب  اـه  یبرغ  نوزفازور  شیارگ  دـهاش  مـه  یفرط  زا  دـنریگ ، رارق  نانمـشد  برخم  گـنهرف  ریثأـت  تـحت  دـیابن  یمالـسا  ینغ 
يدواد  : میظنتو هیهت  نایبت - یگدنز  هداوناخ و  هورگ  اناوت  هقیدص  - ناهیک همانزور  عبنم :  میتسه ». مه  یمالسا  ینید و  بان  ياهوگلا 

؟ تسا رتهب  نز  زور  يارب  زور  مادک 

زور دامن  مالـسلا » هیلع  » یلع ترـضح  دالیم  زور  صاخ ! عوضوم  کی  دامن  زور  ره  تسا ، وگلا  هروطـسا و  کی  داـمن  ناریا ، رد  زور  ره 
يراکادف و یگتـشذگدوخ و  زا  ردقنیا  دیاب  ردپ  دشاب ، هنوگنیا  دـیاب  درم  هک  ناهج ، نادرم  مامت  يارب  وگلا  کی  ینعی  درم ، زور  ردـپ و 

بسک دحنیا  ات  دنامب ، فیفع  كاپ و  دح  نیا  ات  دیاب  رتخد  ینعی  اهیلعهللامالس » » هموصعم ترضح  دای  هب  رتخد  زور  دشاب . هتـشاد  تورم 
ناهج ياهروشک  ریاس  اـب  ناریا  رد  زور  نیا  نز ! زور  و  دـنک . بسک  مالـسا  قـالخا و  ناـفرع و  زا  ـالاب  رایـسب  یماـقم  هک  دـنک  فراـعم 

اما یناثلا ، يدامج  تسیب  زور  تسا ، اهیلعهللامالس » » ارهز ترضح  دالیم  زور  میسانشیم ، تیمـسر  هب  ار  نآ  ام  هک  يزور  تسا ! توافتم 
رد زین  وکسنوی  تسا و  هدش  هتخانش  تیمسرب  نز » یناهج  زور   » ناونعهب سرام  متشه  للم ، نامزاس  رد   ???? لاس  زا  ناهج  رد  زور  نیا 

تلع نوچ  منادـب ، ار  يراذـگمان  نیا  تلع  هک  مدوب  قاتـشم  رایـسب  تخانـش . تیمـسر  هب  نز ،» یناهج  زور   » ناونع هب  ار  نآ  لاس 1977 
، كاروخ یناهج  زور  تسد ! نتـسش  یناهج  زور   ) غرمریـش زا  هک  اهنآ  زا  مادکره  تسا ، ناریا  زا  توافتم  يردق  ناهج  رد  يراذـگمان 
رد رـشب ) قوقح  یناهج  زور  نیمز ، یناهج  زور  كدوک ، یناهج  زور   ) دازیمدآ نووج  ات  زدـیا ) یناهج  زور  يرداـم ، ناـبز  یناـهج  زور 
رب هک  تسا  انبم  نیا  رب  ناهج ! رد  تشادـگرزب  کی  کی ، ره  يارب  دراد و  دوجو  تبـسانم  لاس ، کـی  ِزور  جـنپ  تصـش و  ودصیـس  نیا 

تسیب رد  هک  دش  يردام  نابز  زور  نیا  رطاخب  يردام  نابز  زور  لاثم  روط  هب  تسا ، یعمج  هتسد  شورخ  شوج و  تکرح و  کی  يانبم 
يروشک رد  یمـسر ، نابز  هب  یلاگنب  نابز  ینعی  دوخ  يردام  نابز  ندرک  لیدبت  يارب  هزرابم  رد  وجـشناد  جـنپ  لاس 1952  هیروف  کی  و 

هک تسا  يزور  نیلوا  زورنیا  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دش ، لیدـبت  شدالگنب  هب  اهدـعب  تشاد و  مان  یقرـش  ناتـسکاپ  نامز  نآ  هک 
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دوبهب راک و  تاعاس  شهاک  دزمتـسد ، شیازفا  ناهاوخ  هک  اکیرمآ  كرویوین  رد  يزود  سابل  یفاـبهچراپ و  ياـههاگراک  رگراـک  ناـنز 
هک تشادیم  دوجو  یتلع  دیاب  سپ  دوب ! ضارتعا  نیلوا  اما  دوب  قفومان  هک  دنچره  دندرک ، تارهاظت  دـندش ، راک  بسانمان  رایـسب  طیارش 

يزور نیلوا  زورنیا  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدـناوخ ، ار  ناـهج  رد  نز  زور  يهچخیراـت  یتقو  دوش ! نز  زور  ناـهج ، رد  سراـم  تشه 
راک و تاعاس  شهاک  دزمتسد ، شیازفا  ناهاوخ  هک  اکیرمآ  كرویوین  رد  يزود  سابل  یفابهچراپ و  ياههاگراک  رگراک  نانز  هک  تسا 

دش داجیا  میارب  لاوس  نیا  اما  دوب ! ضارتعا  نیلوا  اما  دوب  قفومان  هک  دنچره  دندرک ، تارهاظت  دندش ، راک  بسانمان  رایـسب  طیارـش  دوبهب 
يربارب ناهاوخ  دندز و  ضارتعا  هب  تسد  یهورگ  تروص  هب  نانز  هک  يراب  نیلوا  تسا ؟ تبـسانم  هچ  هب  يزور  نینچ  تشادیمارگ  هک 

نیا لـباقم  رد  ار  اـهنآ  یـسایس  یعاـمتجا و  طیارـش  میزادرپیم و  یـسررب  قـیقحت و  هـب  نارود  نآ  رد  یتـقو  اـما  نـیمه ! طـقف  دـندش ؟
نازرا يورین  کی  ناونع  هب  اـههناخراک  يارب  رگید  فرط  زا  هتـشادن و  یـشزرا  چـیه  ندوب  نز  تیوه  هک  ییاـج  میجنـسیم ، تارهاـظت 

هیلع رب  تمواقم  دامن  لبمـس و  زور  نیا  دیاب  دوبن و  ياهداس  نادنچ  راک  تسا  هتـشادن  ار  یـضارتعا  هنوگچیه  قح  هک  هدشیم ، بوسحم 
ترـضح دـالیم   ) ناریا رد  نز  زور  اـب  هسیاـقم  رد  ناـهج ، رد  رییغت  لوحت و  همه  نیا  اـما  دـشاب  ناـنز  هیلع  رب  یتلادـعیب  ملظ و  هنوـگره 

ره هک  تساـبیز  ـالاب و  ردـقنآ  هللامالـس » » ارهز ترـضح  ناملـسم ، ناـنز  يوگلا  تمظع  هوکـش و  دزاـبیم . گـنر  اهیلعهللامالـس )» » ارهز
يارب ناشیا  تداهـش  تاظحل  یتح  جاودزا و  نارود  یکدوک ، نارود  نامه  زا  دوشیم ، رتبا  صقاـن و  ناـشیا  ناـش  لـباقم  رد  ياهسیاـقم 

هب هک  یماگنه  دـسریمن . نایاپ  هب  هک  تسا  یندـعم  تسا ، یـسررب  قیقحت و  لباق  دراد و  سرد  هتکن و  ناهج  نادرم  یتح  ناـنز و  ماـمت 
یهلا و يـالاو  تیـصخش  ياراد  اهیلعهللامالـس » » همطاـف هک  میباـییمرد  میرگنیم ، اهیلعهللامالـس » » ارهز همطاـف  یناگدـنز  هظحل  هب  هظحل 
هب هجوت  اب  هک  تسا  یتقیقح  دوجو ، لصا  رد  وا  ندوب  دـننام  تسا و  تاهج  مامت  رد  ملـسوهلآوهیلعهللایلص » » ادـخ لوسر  هیبش  یناسنا و 

ياهنیرق دوخ  هک  ملسوهلآوهیلعهللایلص » » ادخ لوسر  هب  وا  ندوب  دننام  رب  هفاضا  تسین . دیدرت  ماهبا و  يارب  ییاج  شراوگرزب  ردپ  تانایب 
زا نارگید  هشیاـع و  هنومن : ناونع  هب  دـیامنیم  وا  ندوب  وگلا  رب  دـیئأت  هک  دراد  دوجو  يرگید  نئارق  تسوا ، ندوب  هوـسا  رب  ماـت  لـماک و 

نانز رب  ار  وت  لاعتم  يادـخ  هک  داب ؛ تراشب  وت  رب  همطاف !  يا  : " دومرف ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  ملـسوهلآوهیلعهللایلص » » ربماـیپ
الاب و ردقنآ  هللامالس » » ارهز ترضح  ناملسم ، نانز  يوگلا  تمظع  هوکـش و  دیزگرب ". تسا ، نید  نیرتهب  هک  مالـسا  نانز  رب  نایناهج و 

تداهـش تاظحل  یتح  جاودزا و  نارود  یکدوک ، نارود  نامه  زا  دوشیم ، رتبا  صقان و  ناشیا  ناش  لباقم  رد  ياهسیاقم  ره  هک  تسابیز 
لوسر دسریمن . نایاپ  هب  هک  تسا  یندعم  تسا ، یسررب  قیقحت و  لباق  دراد و  سرد  هتکن و  ناهج  نادرم  یتح  نانز و  مامت  يارب  ناشیا 

هن گرزب ، يوناب  نآ  زا  دیجمت  تسا . هدوتس  ییوکین  هب  هتشاد و  یمارگ  ار  اهیلعهللامالس » » همطاف شرتخد  ملسوهلآوهیلعهللایلص » » مالـسا
تافـص دیاتـسب و  یکین  یبوخ و  هب  ار  شیمارگ  تخد  هک  هدش  بجوم  يردپ  هفطاع  هدوب و  ترـضح  نآ  دـنزرف  وا  هک  تسنآ  تهج  هب 
همیظع وا  تسا . هدوب  وا  حور  رد  دوبعم  تالامک  تافص و  روهظ  وا و  تقیقح  ساسا  رب  همطاف  ندوتس  هکلب  دهدب ، تبـسن  وا  هب  ار  یکین 
ربماــیپ دــنوادخ  . تــسوا رد  دوــجوم  تــقیقح  ندرک  راکــشآ  وا ، زا  ملـــسوهلآوهیلعهللایلص » » ادــخ لوــسر  حدــم  تــسا . هرهطم  و 

نیمه هب  داد ، رارق  همه  رب  تجح  وگلا و  لماک و  ياهناسنا  ار  اهنآ  دومن و  رایتخا  ملاع  لاجر  رب  ار  همئا  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص » » مالـسا
لوـسر هـب  ادـتقا  وا ، هـب  يادــتقا  داد ؛ رارق  درم –  نز و  زا  مـعا  ناـهج –  مدرم  ماـمت  رب  تـجح  وـگلا و  ار  اهیلعهللامالــس » » همطاـف وـحن ،

! سرام تشه  ای  یناثلايدامج  تسیب  نز ، زور  مادک  امش ، اب  تواضق  لاح  و  دشابیم . نیموصعم  همئا  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص » » ادخ

اه نامز  مامت  يارب  هتسیاش  يرتخد 

هللا مالـس  هموصعم  ترـضح  دنتـسه .  ناملـسم  نانز  مامت  هوسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مییوگ  یم  نام  نارتخد  هب  هک  تسا  اهلاس 
هب دـیاب  هک  میا  هتـشادن  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  یلو  میا  هتفگ  دـنا و  هتفگ  ار  تالمج  نیا  اـهراب  اـهراب و  دنـشاب .  یم  هعیـش  نارتخد  يوگلا 
اه نآ  هب  دننک  دوخ  قشمرس  دنناوتب  نام  نارتخد  هک  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  راتفر  لامعا و  دیاب  مینک .  یهدوگلا  يدربراک  یلمع و  تروص 
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 ، دـنراد لتخم  ياه  يزاس  وگلا  رد  یعـس  مادـک  ره  اه  هناسر  هک  راگ  زور  نیا  رد  دوش .  ناـنآ  دـشر  تیادـه و  بجوم  اـت  میهد ،  هئارا 
جنپ هب  هلاـقم  نیا  رد   . دـنک یم  ناـنآ  ملاـس  یگدـنز  هب  ار  کـمک  نیرتشیب  ناـناوج  یلک  روط  هب  نارتخد و  يارب  بساـنم  وگلا ي  نتفاـی 

هدیدنسپ و تافصزا  هداوناخ  زا  تیعبت  هقالع و  - 1 ددرگ : نایع  زورما  نارتخد  يارب  ترـضح  نیا  ندوب  وگلا  ات  مینک  یم  هراشا  عوضوم 
ماما ناشبوبحم  ردارب  هب  تبـسن  صوصخ  هب   ، هداوناخ هب  ناشیا  هک  تسا  یفـصولادیاز  یتسود  هقالع و  ناشلا ،  میظع  يوناـب  نیا  يوکین 

رد دعب  هب  نآ  زا  دیـسر و  تداهـش  هب  دیـشرلا  نوراه  نادنز  رد  ناشراوگرزب  ردـپ  هک  دـندوب  هلاس  هد  ناشیا  دنتـشاد .  مالـسلا  هیلع  اضر 
ترـضح هک  تسا  عوضوم  نیا  تخادرپ ،  نادب  لاجم  نیا  رد  ناوت  یم  هک  يرگید  ثحب  دـنتفای .  تیبرت  تیالو  تماما و  رهمرپ  شوغآ 

مه چیه  طیارش  نآ  رد  هکنیا  لوا  لیلد  ارچ - ؟  هک  دیآ  یم  شیپ  اه  یلیخ  يارب  لاوس  نیا  دنا .  هدرکن  جاودزا  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم 
هدـمآ راونالاراحب  عیرـشلا و  نیحایر  خـیراوتلا ،  خـسان  نوچ  يربتعم  بتک  رد  اریز  تسا ،  هتـشادن  دوجو  ناشیا  يارب  يوفک  مه  ناـش و 

وفک مه  هتـسیاش و  يرـسمه  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دنک .  جاودزا  موصعم  اب  دیاب  موصعم ،  يوناب  و  دنا ،  هدوب  موصعم  ناشیا  هک  تسا 
ناقفخ سابع ،  ینب  تموکح  هرود ي  ینعی  ناشیا  یگدـنز  نامز  رد  هکنیا  لیلد  نیمود  تسا - .  هتـشادن  دوجو  هموصعم  ترـضح  يارب 

ماما هناخ  هب  ندش  کیدزن  تارج  نایعیش  دش .  یم  لصاح  تخس  رایـسب  نارگید  ماما و  هداوناخ  نیب  طابترا  ناکما  دوب .  مکاح  يدیدش 
تیب – ص لـها  همیرک  باـتک  دـنیآرب (  اـهیلع  هللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح  زا  يراگتـساوخ  رکف  هب  هکنیا  هـب  دـسرب  هـچ  دنتـشادن ،  ار 

کی - 2 دنا .  هدوب  دوخ  هداوناخ ي  عبات  دنوادخ و  رکاش  هراومهو  دنتـشادن  یتیاکـش  هلگ و  چیه  طیارـش  نیا  زا  ناشیا  یلو  491و492 ) 
تایاور عوضوم  نیا  تابثا  يارب  خیرات  رد  تسا .  هدوب  ناشیا  شناد  ملع و  انعم ،  مامت  هب  يوگلا  نیا  زراب  تاصخشم  زا  یعقاو  دنمـشناد 

هیلع مظاک  یسوم  ماما  رـضحم  هب  ات  دندش  دراو  هنیدم  هب  دوخ  ياه  شـسرپ  تفایرد  يارب  نایعیـش  زا  یعمج  ینامز  تسا :  هدمآ  يدعتم 
هب دنتـشون و  ار  تالاوس  ریزگان  دنتـسه .  ترفاسم  رد  راوگرزب  نا  هک  دـندش  ربخ  اب  دندیـسر  ترـضح  نآ  لزنم  هب  یتقو  دنـسرب  مالـسلا 

دندـمآ ماما  هناخ ي  رد  هب  یظفاحادـخ  يارب  هک  دـعب  زور  دـنچ   . دـننک تفایرد  ار  اه  خـساپ  دـعب  رفـس  رد  اـت  دـندرپس  ماـما  هداوناـخ ي 
تعجارم ماگنه  دـنتفرگ .  ار  اه  باوج  نامداش   . تسا هدومن  هدامآ  هتـشون و  ار  تالاوس  خـساپ  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضحدندید 

زا دیجمت  هب  دندناوخ و  ار  هموصعم  ترـضح  ياه  خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرک .  فیرعت  ار  ارجام  دندید و  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
هثدحم اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تعاجش  - 3 يدنرع )  نبا  حلاص  یلائللا  فشک   .) داب شیادف  هب  شردپ  دندومرف :  ترـضح  نآ 

 : هلمج زا  تسا  هدیسر  ام  هب  ناشیا  لوق  زا  يدایز  ثیداحا  نیعشعشملا ج 1 ص 211 ) راونا  دندش (  یم  بوسحم  ناشردپ  يارب  ینیما  و 
رد یثیدح  ص 76و77 ) راحب ج 68  دـنک (  یم  نایب  ار  ربماـیپ  جارعم  زا  یتمـسق  هک  یثیدـح  ص 197 ، ) ریدغلا ج 1  تلزنم (  ثیدـح 
رما نیا  تسا .  عیـشت  تیناقح  نایعیـش و  فصو  رد  همه  هک  يرگید  ثیداحا  و  یلامالا ص 82 ) مالسلا (  هیلع  نیـسح  ماما  دلوت  تالاح 
همه رد  ناشیا  دوب ،  عونمم  ثیداحا  لقن  هک  نوراه ،  نامز  رد  مکاـح  ناـقفخ  دوجو  اـب  تسا .  نزریـش  نیا  تارج  تعاجـش و  رگناـشن 

تسام نارتخد  يارب  یسرد  نیا  دندناسر .  ناناملـسم  شوگ  هب  ار  تیالو  مایپ  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دندرک و  عافد  یعقاو  مالـسا  زا  لاح 
ماما ادخ  یلو  زا  ناج  ياپ  ات  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیالو  یماح  - 4 دنشاب .  مالسا  ءایحا  رکف  رد  لاح  همه  هشیمه و  هک 

رد ناش ،  نازیزع  زا  نت  تشه  تسیب و  غاد  ندید  ناوارف و  ياه  جنر  لمحت  زا  سپ  یگلاس  نس 28  رد  دندرک و  عافد  مالسلا  هیلع  اضر 
دنمجرا يوناب  نیا  زا  دناوت  یم  ام  نارتخد  هک  يرخا  سرد  ناوارف  راکتشپ  شالت و  - 5 دندیشون .  ار  تداهش  تبرش  دندش و  مومسم  مق 

يرگید نارتخد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اریز  دنا ،  هتفای  تسد  ماقم  نیا  هب  شیوخ  راکتـشپ  شالت و  اب  دوخ  ناشیا  هک  تسا  نیا  دـنریگب 
هموصعم ترـضح  یگدنز  زا  يا  هشوگ  اب  نیمز !  ناریا  زیزع  نارتخد  دنا  هدیـسرن  يا  هجرد  نینچ  هب  ناش  مادک  چیه  یلو  دنا  هتـشاد  مه 

دح و یب  راکتشپ  شالت و  تیالو ،  میرح  زا  تیامح   ، يریلد تعاجش و   ، رایسب شنادو  ملع   ، ندوب هداوناخ  عبات  میدش  انشآ  مالسلا  هیلع 
ناشهار ناگدنهد  همادا  زا  میناوتب  هکنآ  دیما  هب   . دـناشک یم  هناگی  يوناب  نیا  زا  يریذـپ  وگلا  تمـس  هبار  امرگید  لیلد  نارازه  رـصح و 

دیعس یجاح  یگدنز  هداوناخ و  نایبت -  میشاب .
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ناملسم نز  يوگلا 

راظتنا رد  هناقاتـشم  (ص ) ادخ لوسر  دناشوپ . ار  نیمز  برغ  قرـش و  لیئربج  ياهلاب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح  لوا  تمـسق 
لثم ادخ  ربمایپ  ینک . يرود  هجیدـخ  زا  زورهنابـش  لهچ  دـنکیم  رما  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  هبترمدـنلب  دـنوادخ  دـمحم ! ای  دوب : یحو 
هناخ هب  ار  رامع  درک . تدابع  حبص  ات  اهبش  تفرگ و  هزور  اهزور  درک . يرود  شنابرهم  رسمه  زا  زور  لهچ  دش و  یحو  میلست  هشیمه 

مغ رد  ار  اهبش  تسیرگیم و  اهزور  هجیدـخ  یتحاراـن . ینمـشد و  زا  هن  تسادـخ ، رما  هب  وا  زا  شايرود  دـیوگب  هک  داتـسرف  هجیدـخ 
هب یبیـس  راـب  نیا  دـش . هدرتـسگ  نـیمز  رب  لـیئربج  ياـهلاب  رگید  راـب  دوـب . هتـشذگ  زور  لـهچ  دـناسریم . حبـص  هـب  شبیبـح  زا  يرود 

هنیـس هب  ار  بیـس  ترـضح  داتـسرف . تیارب  تشهب  زا  ار  هیدـه  نیا  دـناسر و  مالـس  ار  وت  تراـگدرورپ  دـمحم ! اـی  داد . (ص ) ادـخلوسر
تـسا يرون  هچ  نیا  تخاـس . دوخ  توهبم  ار  شنامـشچ  دـیبات و  بیـس  نورد  زا  ناـشخرد  يرون  درک . مین  ود  ار  نآ  سپـس  دنابـسچ و 

هروصنم و نامـسآ  رد  ارچ  تسا . همطاف  نیمز  رد  هروصنم و  نامـسآ ، رد  رون  نیا  شاب . هتـشادن  یمیب  روخب و  ار  نآ  دمحم  يا  لیئربج ؟
يرای ار  شناتـسود  دنوادخ  ( 1 .«) ءاشَی نَم  ُرُـصنَی  هللاِرـصَنب   » قح ترـضح  لوق  رب  انب  نوچ  تسا ؛ هروصنم  نامـسآ  رد  همطاـف ؟ نیمز ، رد 
هجیدخ هناخ  هب  دومرف و  لیم  ار  بیـس  دنک . یم  ادـج  شناتـسود  زا  ار  شنانمـشد  شتآ و  زا  ار  شناتـسود  نوچ  تسا  همطاف  دـنکیم و 
هجیدخ دش . هناخ  دراو  (ص ) ادخ لوسر  يزور  ( 2 .) درکیم ساسحا  دوخ  رد  ار  همطاف  رون  تساخرب , باوختخر  زا  هک  هجیدـخ  تفر .

دیوگیم و نخس  نم  اب  مراد  مکش  رد  هک  ینینج  : » تفگ ییوگیم ؟ نخس  هک  اب  هجیدخ  دیـسرپ : دیوگیم . نخـس  یـسک  اب  هک  دید  ار 
یناثلايدامج متـسیب  تسوا .» زا  ربمایپ  لسن  تسا و  رتخد  وا  نینج  وگب  هجیدـخ  هب  دـمحم ! ای  : » دـش لزان  لـیئربج  ( 3 .«) تسا نم  مدمه 

شهاوخ وت  دنتفگ : دننک . شايرای  ات  داتـسرف  مشاهینب  شیرق و  نانز  یپ  رد  تفرگارف . ار  هجیدخ  دوجو  دیدش , درد  تثعب ، مجنپ  لاس 
هدنام اهنت  دوخ  درد  اب  سپ  میریذپیمن . ار  وت  شهاوخ  مه  ام  تشادن . یلام  هک  يدیزگرب  يرـسمه  هب  ار  بلاطوبا  میتی  یتفریذپن و  ار  ام 

, هیساآ , هراس مییادخ ؛ ناگداتـسرف  ام  هجیدخ ! شابن  نیگهودنا  دنتفگ : دیـسرت . دندش . دراو  وا  رب  الابدنلب  نوگمدنگ و  نز  راهچ  هک  دوب 
رـس تشپ  يرگید  ورهبور و  یکی  نآ  پچ ، تمـس  يرگید  تـسار  تمـس  یکی  دنتـسشن ؛ یـسوم  رهاوـخ  موـثلک  نارمع و  رتـخد  مـیرم 

تشهب و زا  یتشط  اب  هیروح  هد  تفرگارف . ار  هکم  ياههناخ  مامت  يرون  دـش . جراخ  هجیدـخ  محر  زا  هزیکاپ  كاـپ و  كدوک , هجیدـخ .
کشم و زا  رتوبشوخ  ریش و  زا  رتدیفس  ياهچراپ  رد  دنتـسش و  رثوک  بآ  اب  ار  كدوک  دندش . دراو  هجیدخ  هناخ  هب  رثوک  بآ  زا  یفرظ 

گرزب مرهوش  ینامـسآ , ناربمایپ  گرزب  مردـپ  تساتکی و  ادـخ  هک  مهدیم  تداهـش  دوشگ . نخـس  هب  بل  كدوک  ( 4 .) دندیچیپ ربنع 
زا قح  هتشرف  دوب . یحو  راظتنا  رد  لوسر  دنهن . یمان  كدوک  رب  دنتـساوخیم  ( 5 .) دنمالسا تما  ناگرزب  تاداس و  منادنزرف  نانیـشناج و 

همطاف ار  شمان  هک  دوب  مالـسا  رد  كدوک  نیتسخن  نیا  ( 6 .) دیمان همطاف  ار  كدوک  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دـش و  لزان  راگدرورپ  يوس 
ردـپ رود  نایرگ  ربمایپ ـ  يومع  بلاـطوبا  تاـفو  زا  سپ  زور  هس  تسرد  تسـشن ؛ شلد  رب  رداـم  غاد  هک  دوب  هلاـس  تفه  ( 7 .) دنداهنیم

ناسرب و مالـس  (س ) همطاف هب  دمحم ! ای  : » دروآ ار  همطاف  خساپ  دش . لزان  لیئربج  تساجک ؟ مردام  ناج ! ردـپ  دیـسرپیم : دـیخرچیم و 
ادـخ : » دومرف دـیدنخ . دینـش و  ار  تراشب  (س ) همطاف تسا .» هیـسآ  میرم و  رانک  یتشهب  ياـههناخ  رد  هجیدـخ  شرداـم  هک  نک  شمارآ 
ناشن ار  دمحم  يدرکیم ؟ تبحص  هک  اب  دندیسرپ : لئاو  نب  صاع  زا  ( 8 «.) مالس تسوا  يوس  هب  مالس و  تسوا  زا  تسا و  مالس  تقیقح 

: ربمایپ رب  ناوارف  یتکرب  ریخ و  هدژم  دـش ؛ لزان  رثوک  تسا ». هدـش  هدـیرب  شلـسن  درادـن و  رـسپ  هک  يدرم  اب  رتبالا ؛ کـلذ  : » تفگ داد و 
همادا رثوک  زا  ربمایپ  نیرخآ  هیرذ  دـش .» دـهاوخ  ناوارف  تکرب  ریخ و  وت و  لسن  ياقب  هیاـم  (س ,) همطاـف (9)و  دنام دهاوخ  رتبا  تنمشد  »

, دـندرکیم تیذا  ار  وا  زامن  لاح  رد  ناکرـشم  وا . رـس  تشپ  مه  یلع  هجیدـخ و  دـناوخیم , زامن  هبعک  هناخ  راـنک  قح  هداتـسرف  تفاـی .
ناتـسد دـمآیم , هناـخ  هب  دولآنوخ  تروـص  رـس و  هتـسکش و  لد  نوـچ  سپ  دـندرکیم . شایمخز  دـندزیم و  شایناـشیپ  رب  گـنس 

ما دنتفگیم  وا  هب  ( 10 .) دادیم شمارآ  ردپ  هب  تشاذگیم و  مهرم  ار  اهمخز  درکیم . زیمت  ار  ردپ  سابل  ندب و  هک  دوب  همطاف  کچوک 
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(ع) یلع دعب  زور  هس  درک . ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هک  دوب  هلاس  تشه  دوب . زوسلد  یعقاو , ردام  کی  هزادـنا  هب  ردـپ , يارب  هکارچ  اهیبا ؛
هب هار  نایم  رد  درب . هنیدـم  تمـس  هب  دوخ  اب  ار  بلطملادـبع  نب  ریبز  رتخد  همطاف  ربمایپ و  رتخد  (س ) همطاف دـسا ، تنب  همطاف  دوخ ، ردام 
ره دندرک . زیت  ریشمش  ناشنتشک  يارب  نانمشد  دندروخرب . دنتـشاد ، ار  وا  يریگتـسد  دصق  دندوب و  ربمایپ  یپ  رد  رتش  دص  اب  هک  نانمـشد 

(ع) یلع تعاجـش  تکرب  هب  (س ) همطاف ( 11 .) دروآرد ياپ  زا  ار  ناراوس  تعاجـش  اب  (ع ) یلع یلو  دـندوب , تحاراـن  هدیـسرت و  وناـب  هس 
درک مرش  سپ  نآ  زا  ( 63 رون :  «. ) دیناوخن دینزیم ، ادص  ار  رگیدمه  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  لوسر  : » دـش لزان  هیآ  دیـسر . هنیدـم  هب  ملاس 

هب ور  هک  رخآ  راب  ات  تفگن , خـساپ  دـنادرگ و  ور  وا  زا  راب  هس  ردـپ  دز . ادـص  هللا  لوسر  ار  وا  سپ  دـمانب . ردـپ  ار  (ص ) ادـخ لوسر  هک 
مبلق هک  نزب  ادص  ردپ  ارم  وت . زا  نم  ینم و  زا  وت  هدشن ، لزان  تلسن  هداوناخ و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  مرتخد  : » تفگ درک و  شرتخد  هناگی 

وا زا  ( 13 .) دناشنیم دوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  داتـسیایم , شیولج  تماق  مامت  ردـپ  (س ,) همطاف دورو  اب  ( 12 «.) دهدیم تایح  ار 
تشهب يوب  قاتشم  ناسنا . لکش  رد  تسا  ياهیروح  وا  ( 14 ,) همطاف دومرف : دنرتینتشادتسود ؟ تاهداوناخ  لها  زا  کی  مادک  دندیسرپ :

, خرـس لـگ  يوب  ناگتـشرف ، يوب  سآ و  يوب  نیعلاروح , يوب  تسا ؛ هب  يوب  ناربماـیپ , يوب  ( 15 .) مسوبیم ار  (س ) همطاـف موشیم , هک 
(س) همطاف تسد  ( 17 .) دوشیم دونشخ  شايدونشخ  زا  كانمشخ و  شمـشخ  زا  ادخ  ( 16 .) دـهدیم ار  هس  ره  يوب  (س ) همطاف مرتخد 

دمحم تخد  (س ) همطاف وا  دـنادب  دسانـشیمن ، سک  ره  هتخانـش و  هک  دسانـشیم  ار  وا  سکره  دومرف : . دـمآ نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  ار 
هدرزآ ار  ادـخ  درازاـیب ، ارم  هک  ره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب ، ار  وا  هک  ره  دراد . رارق  میوـلهپ  ود  رد  هک  محور  بلق و  نم و  نـت  هراـپ  تـسا ؛

هب درکیمن . نینچ  ات  تشاذگیم . (س ) همطاف هنیـس  رب  هاگ  تروص و  يور  رب  ار  دوخ  تروص  هاگ  دیـسوبیم , ار  (س ) همطاف ( 18 .) تسا
نامرف رظتنم  تفگیم : همه  هب  ربمایپ  دـندرکیم و  شايراگتـساوخ  ربمایپ  زا  ریاشع , لیابق و  ناگرزب  هنیدـم و  لها  ( 19 .) تفریمن رتسب 
بجر هام  رد  لبق  زور  لـهچ  زج ، نیا  زا  ( 20 .) دوب هداد  ار  ناشینامسآ  دنویپ  روتـسد  هدیزگرب و  ار  (س ) همطاف رـسمه  دنوادخ  میادخ .

راگدرورپ و هاگشیپ  رد  شرع  ناگتشرف  نیرتنایبشوخ  زا  یکی  لیحار  ( 21 .) دندوب هدناوخ  اهنامسآ  رد  (ع ) یلع اب  ار  (س ) همطاف دقع 
هب (ع ) یلع ینامـسآ ، دـقع  نآ  زا  سپ  زور  لهچ  دوب ؛ هجحلايذ  لوا  کـنیا  ( 22 .) دوب هدرک  ینارنخس  ینامـسآ  دقع  نیا  رد  ناگتـشرف ,
ام مالک  تفگ : دـش . هاگآ  ناشروظنم  زا  دـید و  هار  رد  ار  ناشیا  نینبلاما , تفریم . (س ) همطاف يراگتـساوخ  يارب  لیقع  شردارب  هارمه 

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  ادخ ! یبن  تفگ : دیسر و  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  هاگنآ  دیراپسب . نم  هب  ار  راک  تسا ، رتهب  روما  نیا  رد  نانز 
تیومعرـسپ مرتخد ! : » دومرف دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  (س ) همطاف ربمایپ ، ( 23 .) هدرک مرـش  نآ  نایب  زا  نونکات  تسا و  (س ) همطاف راتـساوخ 

مرش زا  شیاههنوگ  تسـشن و  س )  ) همطاف یناشیپ  رب  قرع  ياههناد  یتسه .»؟ یـضار  وا  اب  تلـصو  هب  هدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  (ع ) یلع
نانیمطا و اب  همطاف  داد ». هزاجا  نامسآ  زا  ادخ  ءامسلا ؛ نم  هیف  هللا  نذأ  : » دومرف تسیچ ؟ امـش  رظن  دیـسرپ : دنکفا و  ریز  هب  رـس  دش . خرس 
ار رانید  مهرد و  جاودزا , رد  نارتخد  ناـج ! ردـپ  : » دومرف ( 24 «.) دنایـضار نآ  هب  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  مایـضار  : » داد خـساپ  مکحم 

متما ناراکهانگ  تعافـش  نم , هیرهم  دیهاوخب  ادخ  زا  رانید  مهرد و  ياج  هب  مراد  تسود  تسیچ ؟ اهنآ  اب  نم  قرف  دـنهدیم ، رارق  هیرهم 
دراو ار  شناتسود  ات  داد  رارق  وا  نیباک  مه  ار  خزود  تشهب و  دوزفا . شاهیرهم  رب  مه  ار  ایند  مراهچ  کی  تفریذپ و  دنوادخ  ( 25 .«) دشاب
رازاب یهار  اـهدرم  دوب , هدـش  مهارف  یلع  هرز  شورف  زا  نآ  لوپ  هک  هیزیهج  دـیرخ  يارب  ( 26 .) خزود لخاد  ار  شنانمـشد  دنک و  تشهب 

ياهساک ییوشسابل , تشط  يروخبآ , کشم  یسم , هساک  یتسد , بایسآ  گرزب , يرـسور  دنلب , ینهاریپ  دنام . هناخ  رد  همطاف  دندش و 
(27 .) داد لیکـشت  ار  (س ) همطاـف و  (ع ) یلع هناـخ  ثاـثا  رگید  هکت  دـنچ  هداـس و  يرداـچ  یمـشپ , ياهدرپ  ریـش , ندیـشود  يارب  گرزب 
زا یـشلاب  چوق و  تسوپ  زا  يرتسب  دـناشوپ و  مرن  نش  اب  ار  هناخ  فک  درکیم . هدامآ  شرـسمه  روضح  يارب  ار  هناخ  قایتشا ، اـب  (ع ) یلع
اما ریقح ، هبلک  ( 28 .) دناشوپ ار  نآ  يور  ياهچراپ  اب  بآ و  کشم  ندرک  نازیوآ  يارب  دـناشن  نیمز  رد  یبوچ  تخاس . مهارف  امرخ  فیل 

هتسشن (س ) همطاف راسخر  رب  مرـش  قرع  دندرک . رـضاح  ار  (س ) همطاف ربمغیپ , نامرف  هب  دوب . (س ) همطاف شریذپ  هدامآ  (ع ,) یلع ینارون 
. داتـسیا ربمایپ  ربارب  رد  همطاـف  مرتخد »! دـنادرگ  رود  وت  زا  ار  شزرل  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  : » دومرف ردـپ  دـیزرلیم . شیاـهاپ  دوب و 
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: دومرف داهن و  ع )  ) یلع ناتـسد  رد  ار  همطاـف  تسد  دـنیبب . ار  شرـسمه  هرهچ  (ع ) یلع اـت  دز  راـنک  شراـسخر  زا  هدرپ  (ص ) ادـخ لوسر 
مرتخد : » دومرف درک و  (س ) همطاف هب  ور  سپـس  ( 29 .«) تسوت يارب  يرـسمه  بوخ  همطاف  ناج  یلع  هللا ؛ لوسر  هنبا  یف  کل  هللا  كراـب  »

ار وت  يرسمه  تقایل  نیمز  يور  رب  سکچیه  دوب ، هدشن  هدیرفآ  تقایل  تمظع و  همه  نیا  اب  ع )  ) یلع رگا  و  ( 30 .) تسا رهوش  نیرتهب  وا 
بسا مامز  ناملـس  تسـشن . بسا  رب  (س ) همطاف دندنکفا . نآ  رب  رادهشیر  ياهچراپ  دندرک و  هدامآ  ار  ربمایپ ، صاخ  بسا  ( 31 «.) تشادن
تمس رد  هتشرف  رازه  داتفه  اب  لیئاکیم  تسار و  تمـس  رد  هتـشرف  رازه  داتفه  اب  لیئربج  (س ,) همطاف زا  رتولج  ادخ  لوسر  دوب . هتفرگ  ار 

, داهن اـپ  ع )  ) یلع هناـخ  هب  نوچ  ( 32 .) دـش موسرم  یـسورع  رد  نتفگ  ریبکت  بش  نآ  زا  دـنتفگیم . ریبکت  دـنتفریم و  (س ) همطاـف پچ 
نادـنزرف نایم  رد  ام  دـش و  ام  نآ  زا  تزع  راختفا و  نیرتـالاب  : » درک زاـغآ  شرـسمه  شیاتـس  اـب  ار  كرتشم  یگدـنز  نیتسخن  ياـههیناث 

مروظنم دندنام . بقع  تیالاو  ماقم  زا  سنا  نج و  يدش . رتالاو  اههدیرفآ  همه  زا  يدیسر و  يرترب  یگرزب و  هب  وت  میدش . دنلبرس  ناندع 
هنارت اههخاش  رب  ناغرم  هک  هاگنآ  ات  یکین  ناسحا و  بحاص  راوگرزب و  تسا . هداهن  مدـق  كاخ  رب  هک  یـسک  نیرتهب  ناـج ! یلع  ییوت 

یگدنز دراو  دناوخیم و  رعـش  شاهناگی  رـسمه  شیاتـس  رد  همطاف  ( 33 .«) تسوت نآ  زا  اهیگرزب  یقالخا و  يـالاو  بتارم  دـنناوخیم ,
هتسشن ياهشوگ  رد  نارگن  نیا  دوجو  اب  دوب . شایگدنز  ياههظحل  نیرتنیریش  كرتشم  یگدنز  زاغآ  یـسورع و  بش  دشیم . (ع ) یلع

هناخ هب  ردپ  هناخ  زا  زورما  مداتفا . مربق  لوا  بش  رمع و  نایاپ  دای  هب  : » دومرف دیسرپ , ار  شاهیرگ  لیلد  ع )  ) یلع نوچ  تسیرگیم . دوب و 
زاـمن هب  ود  ره  ( 34 .«) مینک تدابع  میناوخب و  زاـمن  اـیب  ناـج ! یلع  موریم . تماـیق  ربق و  هناـخ  تمـس  هب  وت  هناـخ  زا  يزور  مدـمآ و  وت 
يارب هک  ار  ینهاریپ  دش . (ع ) یلع و  (س ) همطاف هناخ  دراو  (ص ) ادـخ لوسر  یـسورع , زا  سپ  حبـص  هناقـشاع ! قح  هب  يزامن  دنداتـسیا ،

ار ینهاریپ  مرتخد ! : » دیسرپ تشاد . نت  رب  هنهک  ینهاریپ  (ع ) یلع هناخ  سورعون  دیدن . يو  نت  رب  دوب , هدرک  هیهت  شرتخد  یـسورع  بش 
: دیـسرپ مدرک ». شمیدـقت  مدروآرد و  ار  نآ  تساوخ  سابل  يریقف  هار , رد  : » دومرف يدرک »؟ هچ  مدرک ، هیهت  تایـسورع  بش  يارب  هک 
ار هچنآ  ات  دیـسریمن  یکین  هب  زگره  هک  مدروآ  دای  هب  ار  یهلا  تایآ  : » دینـش ار  خـساپ  نیرتاـبیز  ربماـیپ ، يدادـن »؟ ار  هنهک  نهاریپ  ارچ  »
: دیامرفیم دناسریم و  مالـس  (س ) ارهز هب  ادخ  دـمحم ! ای  : » درک ضرع  دـش و  لزان  لوسر  رب  لیئربج  ( 35 .«) دینک قافنا  دیراد ، تسود 

ترسمه : » دیـسرپ (ع ) یلع زا  (ص ) ادخ لوسر  یهلا , رون  ود  نآ  تکربرپ  دنویپ  زا  سپ  زور  دنچ  ( 36 «.) میهدیم وا  هب  دهاوخب ، هچ  ره 
دزن ( 37 .) رـسمه نیرتهب  دومرف : دیـسرپ . ار  لاؤس  نیمه  زین  (س ) همطاف زا  ادـخ ». تعاطا  يارب  رواـی  نیرتهب  : » دومرف يدـید »؟ هنوگچ  ار 

ياهراک و  (س ) همطاف اب  هناخ  ياهراک  دومرف : ربمایپ  دنک و  ناشییامنهار  یگدنز , ياهراک  میـسقت  رد  ات  دندوب  هدمآ  (ص ) ادخ لوسر 
زا دـنادیم  ادـخ  اهنت  : » دومرف ردـپ  مـالک  نیا  ندینـش  زا  سپ  ناـهج , ود  رد  تفع  رهظم  تمـصع و  يوگلا  (ع .) یلع اـب  لزنم  زا  جراـخ 

تسا هدش  تیاور  (ع ) مولعلا رقاب  ترضح  موصعم , نیمجنپ  زا  ( 38 !«) ملاحشوخ ردقچ  دشن ، راذگاو  نم  هب  هناخ  نوریب  ياهراک  هکنیا 
یلع ( 39 .«) تخپیم ناـن  درکیم و  ریمخ  ار  نآ  درآ و  ار  مدـنگ  همطاـف  دیـشکیم . هاـچ  زا  بآ  درکیم و  مهارف  مزیه  یلع  : » دومرف هک 

شناتسد هک  درک  بایـسآ  شناتـسد  اب  ردقنآ  دش . راکـشآ  شاهنیـس  رد  نآ  رثا  هک  دیـشک  بآ  کشم  اب  ردقنآ  (س ) همطاف : » دومرفیم
هایـس و شیاهسابل  هک  درک  نشور  گید  ریز  رد  شتآ  ردقنآ  دش و  دولآكاخ  شیاهسابل  هک  درک  وراج  ار  هناخ  ردـقنآ  تسب . هنیپ 
وا هب  یحیبست  ردپ  درک . تساوخرد  هناخ  روما  يارب  يراک  کمک  دیـسر ، ردپ  تمدـخ  نوخ ، قرغ  ناتـسد  اب  ( 40 «.) دوب هدش  دولآدود 

يزیچ هب  دنوادخ  : » دومرف مولعلا ع ) رقاب  ( 41 . ) هللا ناحبس  راب  هللادمحلا و 33  راب   33 ربکا , هللا  راب   34 دبای . شمارآ  شحور  ات  تخومآ 
(س) همطاـف هـب  ار  نآ  (ص ) ادــخ لوـسر  هـنیآ  ره  دوـب , نآ  زا  رترب  يزیچ  رگا  تـسا . هدــشن  تداـبع  (س ) ارهز همطاـف  حــیبست  زا  رترب 
هب يزینک  هشبح ، هاشداپ  یـشاجن , ( 42 «. ) تسا رتبوبحم  یبحتـسم  زامن  تعکر  رازه  زا  زامن ، ره  زا  دعب  (س ) همطاف حـیبست  دیـشخبیم .

يزینک تکرب  زا  دنمتداعـس  زینک  نیا  دیـشخب . (س ) ارهز هب  ار  وا  ترـضح  نآ  داتـسرف . هیدـه  ناونع  هب  (ص ) ادـخ لوسر  يارب  هضف  ماـن 
. دـش همطاف  هناـخ  دراو  ناملـس , يزور  ( 43 .) تفگن ینخـس  نآرق  زج  لاـس  تسیب  هک  دیـسر  یتفرعم  ياـههبتر  ناـنچنآ  هب  (س ،) همطاـف

رتخد يا  دیسرپ : دوب  هتسشن  ياهشوگ  رد  زین  هضف  دوب و  هدش  حورجم  شناتـسد  هکیلاح  رد  دید , ندرک  بایـسآ  لوغـشم  ار  (س ) همطاف
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، هضف هدـهع  رب  يزور  نم و  هدـهع  رب  يزور  تسا , هدرک  میـسقت  ار  اهراک  مردـپ  : » دومرف دـییوگیمن . هضف  هب  ار  ناـتیاهراک  ارچ  ربماـیپ 
هناخ تفریم , نآ  لها  اـب  یظفاحادـخ  يارب  هک  ياهناـخ  نیرخآ  تشاد , رفـس  دـصق  هاـگره  ادـخ  لوسر  ( 44 «.) تسا نم  تبوـن  زورما 
دوب هتشگرب  رفـس  زا  مه  راب  نیا  دوب . (س ) همطاف لزنم  تفریم , اجنآ  هب  رفـس  زا  تشگزاب  رد  هک  مه  ياهناخ  نیتسخن  دوب و  (س ) همطاف
لزنم رد  رب  ون  هدرپ  کی  دـید و  شرتخد  شوگ  تسد و  رب  هراوشوگ  تفج  کـی  هرقن و  دنبتـسد  ود  تفر , (س ) همطاـف هناـخ  هب  نوچ  و 

، تسا هدش  نیگهودنا  رـصتخم  تالآرویز  نیا  زا  ردپ  هک  هشیدنا  نیا  اب  (س ) همطاف تفر . دجـسم  هب  دورب , لخاد  هکنآ  نودـب  سپ  يو .
لوسر ياهبل  رب  هدنخ  نک ». قافنا  مالسا  هار  رد  ار  كدنا  تالآرویز  نیا  مردپ  : » داد مایپ  داتسرف و  ترـضح  نآ  دزن  دروآرد و  ار  همه 

رقابدـمحم الم  ( 2 . ) و 5  4 مور : کـن : ( 1  : ) اهتــشون یپ  ( 45 «.) شنابرق هب  شردـپ  اهُوبَا ؛ اهادَـف  : » دومرف راـب  هس  تسـشن و  (ص ) ادـخ
ص هیمطاف , صئاصخ  ( 4 . ) ص 2 ج 43 , راونالا ، راحب  ( 3 . ) ص 195 چ 2 , یلع , لآ  تاراشتنا  هیمطاف , صئاصخ  یناردـنزام , يروجک 

صئاصخ (. 9 . ) 3 رثوک : کن : (. 8 . ) ص 210 هیمطاف , صئاصخ  ( 7 . ) ص 13 ج 43 , نامه , ( 6 . ) ص 81 ج 16 , راونالاراحب ، ( 5 . ) 241
ص67. چ1 , , 1372 یمالسا , تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، ناملسم , نز  يوگلا  همطاف  یناتـسدرا , یقداص  دمحا  (. 10 . ) ص 164 هیمطاف ,

هناخ هب  شتآ  داجس , نیسح  دمحم  دیـس  (. 14 . ) ص 18 ج 3 , ریدغلا , (. 13 . ) ص 32 ج 43 , راونالاراحب , (. 12 . ) ص 76 نامه , (. 11)
صص 18 و 20. ج 3 , ریزعلا , (. 17 . ) ص 177 ج 66 , راونالاراحب , (. 16 . ) ص 18 ج 3 , ریدغلا , (. 15 . ) ص 35 چ 1 ، , 1376 یحو ,
چ , 1374 یمالسا , داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  (ع ) تیبلالها ثیدح  رشن  هسـسؤم  ارهز , ترـضح  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  (. 18)
, دنمشناد يدهم  (. 22 . ) ص 647 نامه , هیمطاف , صئاصخ  (. 21 . ) ص 111 نامه , (. 20 . ) ص 42 ج 43 , راونالاراحب , (. 19 . ) ص 6 ، 1

همطاف ترضح  نانخس  گنهرف  یتشد ، دمحم  ( 24 . ) ص 130 ج 43 , راونالاراحب , (. 23 . ) ص 78 چ 3 ، , 1379 يداهلارشن , قشع , هبلک 
ص 294. چ 5 , , 1385 رصان , تاراشتنا  ثیدح , رازه  سلجم , لهچ  ناقهد , دمحا  ( 25 . ) ص 17 چ 1 , , 1384 هدیزگرب , رشن  (س ) ارهز
ص96. نامه , ( 29 . ) ص117 نامه , ( 28 . ) ص 130 ج 43 ,  راونالا ، راحب  ( 27 . ) ص 76 ارهز , ترـضح  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  ( 26)
(. 34 . ) ص 135 (س ،) ارهز همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  (. 33 . ) ص140 نامه ، (. 32 . ) ص107 نامه , (. 31 . ) ص114 نامه , (. 30)

هسسؤم (س ,) ارهز همطاف  ترضح  يربک  هقیدص  یناگدنز  بیغتـسد ، نیـسحلادبع  (. 36 . ) 93 نارمع : لآ  کـن : (. 35 . ) ص 21 نامه ,
ص 151. ناـمه , (. 39 . ) ص 41 ناـمه , (. 38 . ) و 133 صص 117  ج 43 ، راونـالاراحب , (. 37 . ) ص 115 چ2 , باتکلاراد , یتاعوبطم 
ص ج 43 , راونالاراحب , (. 41 . ) ص 46 یمالسا , داشرا  گنهرف و  هرادا  مق ، تمصع , سای  (س ،) ارهز همطاف  یهگوم ، میحرلادبع  (. 40)
صص 157 و (س ,) ارهز همطاف  ترضح  يربک  هقیدص  یناگدنز  ( 43 . ) ص 53 (س ,) ارهز ترضح  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  (. 42 . ) 85

ص 20. ج 43 ، راونالاراحب ، (. 45 . ) ص 62 تمصع , سای  (س ) ارهز همطاف  ص290 ؛ ثیدح , رازه  سلجم  لهچ  ( 44 . ) 163

ناملسم نز  يوگلا 

ار وا  دـش و  هناـخ  دراو  (ع ) یلع نارود ، نیمه  رد  درکیم . لـمح  دوـخ  دوـجو  رد  ار  یکاـنبات  رهوـگ  (س ) يربـک هقیدـص  مود  تمـسق 
زا هدرک  شرافـس  مردـپ  ومعرـسپ ! دومرف : يراد ؟ لـیم  هچ  ناـج  همطاـف  : » دیـسرپ تفرگ و  نماد  هب  ار  شرـس  دـید . رتـسب  رد  ناـشیرپ و 
نم قح  هب  ناج ! همطاف  : » درک رارـصا  هراـبود  (ع ) یلع دوش . هدنمرـش  دـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  هیهت  ناوت  هک  اداـبم  هاوخم , يزیچ  ترهوش 

، نیا دوجو  اب  دوب , هتـشذگ  رانا  لصف  مراد ». رانا  هب  يدـیدش  لیم  هک  میوگیم  یهدیم ، مسق  هک  نونکا  : » دومرف وگب .» يراد  لیم  هچنآ 
يدوهی نوعمش  يارب  شیپ  زور  دنچ  دنتفگ  وا  هب  رازاب  رد  دنک . هیهت  يرانا  هدش  روط  ره  ات  دش  رود  (س ) همطاف رتسب  زا  ناباتـش  (ع ) یلع

اجنیا هب  هک  هدش  هچ  (ع ) یلع ای  دیـسرپ : بجعت  اب  دمآ و  نوریب  نوعمـش  دز . رد  دناسر و  نوعمـش  هناخ  هب  ار  دوخ  دـناهدروآ . هناد  دـنچ 
ار اهنآ  مامت  (ع ) یلع ای  تفگ : نوعمش  مهاوخیم . مرامیب  يارب  ياهناد  دناهدروآ . تیارب  فئاط  زا  رانا  هناد  دنچ  ماهدینش  دومرف : يدمآ ؟
اب نوعمـش  دـشاب . هدـنام  یکی  دـیاش  درگب . رگید  راب  دومرف : سپ  تسا . هدـنامیقاب  رانا  کی  هک  تسنادیم  تماما  ملع  هب  یلع  متخورف .
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دز و ادـص  ار  شرـسمه  دینـشیم , ار  ود  نآ  نخـس  هناخ  رد  تشپ  هک  نوعمـش  رـسمه  مهاگآ . ًًالماک  مدوخ  هناخ  زا  نم  تفگ : نانیمطا 
هک تشگیمرب  هناخ  هب  نامداش  ترـضح  داد . (ع ) یلع هب  دروآ و  ار  رانا  هاـگنآ  مدوب  هدرک  ناـهنپ  اـهگرب  ریز  راـنا  ياهناد  نم  تفگ :

تفرگ و نماد  رب  ار  شرس  تفر , شرانک  دیلانیم . دوب و  هتشاذگ  كاخ  هب  رس  هک  دید  ار  يرامیب  يانیبان  دینـش . هبارخ  زا  ياهلان  يادص 
ياهراچ مراک  يارب  وا  منیبب و  ار  (ع ) یلع میالوم  ات  مدمآ  هنیدـم  هب  متـسه . نیادـم  لها  زا  يراکهدـب  تفگ : درم  دـش . شلاوحا  يایوج 

وت هب  ار  نآ  زا  یمین  یلو  مراد , دوخ  رامیب  يارب  رانا  کی  دومرف : ماما  رانا . ياهناد  داد : خساپ  درم  يراد ؟ لیم  هچ  دومرف : ترـضح  دـنک .
بوخ ملاح  یهدـب ، مه  ار  رگید  همین  رگا  تفگ : درم  دـش ! مامت  ات  تخیر  رامیب  ناهد  رد  مکمک  ار  رانا  دوخ  تسد  اب  هاـگنآ  مهدیم .

تکرح هناـخ  يوس  هب  یلاـخ  تسد  اـب  داد و  وا  هب  زین  ار  راـنا  رگید  همین  درک و  مرـش  يو  تساوخرد  ندرک  در  زا  ناـنمؤم  ریما  دوشیم .
شرـسمه زا  ار  ارجام  دش و  نامداش  درکیم . لیم  دوب و  شرانک  رد  رانا  یقبط  هک  یلاح  رد  دید ، ار  (س ) همطاف دش  هک  هناخ  دراو  درک .

ناـنمؤملاریما تفگ : داد و  ار  قـبط  نیا  يدرم  دوـشگ . ار  رد  هضف  دـندز . ار  هناـخ  رد  دـعب  یقیاـقد  یتـفر ، هـک  هناـخ  زا  دوـمرف : دیـسرپ .
نابایب رد  يرامسوس  یبارعا  يدرم  ( 46 .) تفرگ ماک  یتشهب  رانا  زا  (س ) همطاف بیترت  نیا  هب  تسا . هداتـسرف  (س ) همطاـف يارب  (ع ،) یلع
دایرف ترـضح  نآ  هب  باطخ  دش و  (ص ) ادخ لوسر  دجـسم  دراو  هنیدم ، رد  تفر . هنیدم  هب  تشاذگ و  شنیتسآ  رد  ار  نآ  درک و  دـیص 

اب هک  تسا  برع  مسر  نیا  داد : خساپ  یمرن  هب  ربمایپ  تسا . هدـیدن  دوخ  هب  وت  زا  رتوگغورد  نیمز ، یتسه و  وگغورد  يرحاس  وت  هک  دز 
زا ار  دوخ  وش و  ناملسم  مه  وت  دنناوخیم . قداص  دمحا  متفه ، نامـسآ  رد  ارم  دیوگب ؟ تشرد  نانخـس  دنک و  هلمح  ام  سلجم  هب  مشخ 

نیمز رب  ار  رامسوس  سپس  مروآیمن . نامیا  مه  نم  درواین ، نامیا  رامسوس  نیا  ات  دز  دایرف  دش و  نیگمـشخ  یبارعا  ناهرب . خزود  شتآ 
ترـضح تفر . لوسر  شیپ  تشگرب و  رامـسوس  اـیب .» نم  تمـس  هب  : » دومرف (ص  ادـخ لوـسر  تشاذـگ . رارف  هب  اـپ  رامـسوس  تخادـنا .

، تفاکش ار  هناد  هک  ییادخ  تفگ : یتسرپیم ؟ ار  هک  دیـسرپ : هللادبع . نب  دمحم  داد : خساپ  اویـش  اسر و  رامـسوس  متـسیک ؟ نم  دیـسرپ :
وا زا  ربماـیپ  دروآ . ناـمیا  درک و  هدجـس  داـتفا و  نیمز  رب  یبارعا  درک . دوخ  بیبـح  دـیزگرب و  ار  وـت  داد و  رارق  دوـخ  تسود  ار  میهاربا 
هچ دیسرپ : درک و  دوخ  نارای  هب  یهاگن  ترـضح  متـسه . میلـسینب  هلیبق  درف  نیرتریقف  نم  داد : خساپ  يراد ؟ ياهرهب  ایند  لام  زا  دیـسرپ :

يزیچ درک و  وجو  ¬ تسج ار  ادخ  ربمایپ  نارسمه  هناخ  زا  هناخ  هن  تفر و  نوریب  دجسم  زا  ناملـس  دهدیم ؟ وا  هب  ياهشوت  داز و  یـسک 
هک ییادـخ  هـب  : » دوـمرف ترــضح  درک . فـیرعت  ار  یبارعا  رامــسوس و  يارجاـم  تـفر و  (س ) همطاـف هناـخ  هـب  سپ  درواـین . تـسد  هـب 

هدـنک َرپ  هجوـج  ود  نوـچمه  یگنـسرگ  زا  نیـسح  نـسح و  میاهدروـخن و  يزیچ  تـسا  زور  هـس  دـیزگرب ، يربماـیپ  هـب  ار  (ص ) دـمحم
.« ریگب وج  امرخ و  ربب و  يدوهی  نوعمش  شیپ  ار  نیا  : » تفگ داد و  ناملـس  هب  ار  شنهاریپ  هاگنآ  منکیمن ». در  ار  ریخ  یلو  دناهدیباوخ ،
هب ار  وج  امرخ و  ناملـس  دـش . ناملـسم  تفگ و  نیتداهـش  تشگ و  يراج  شناگدـید  کشا  نهاریپ ، ندـید  ارجام و  ندینـش  اب  نوعمش 

. هدـب (ع ) نیـسح و  (ع ) نسح هب  یمک  ربمایپ ! رتخد  يا  تفگ : ناملـس  داد . ناملـس  هب  تخپ و  نان  درک و  درآ  ار  وج  دـناسر . (س ) همطاف
؟ يدروآ اجک  زا  دیـسرپ : ترـضح  درب . ربماـیپ  دزن  ار  اـهنان  اـمرخ و  ناملـس  منکیمن .» فرـصت  مداد ، ادـخ  يارب  هک  يزیچ  رد  : » دومرف

هداتفا دوگ  شنامـشچ  هک  دید  ار  وا  تفر و  شرتخد  هناخ  هب  دوب ، هدروخن  ییاذغ  دوب  زور  هس  هک  ادخ  ربمایپ  (س ) همطاف هناخ  زا  تفگ :
ود تفر و  شتدابع  هاگتولخ  هب  داد و  ردپ  رب  ار  یگنـسرگ  زور  هس  حرـش  همطاف  مرتخد ! تسیلاح  هچ  نیا  دیـسرپ : دوب . هدیرپ  شگنر  و 

نسح تربمایپ و  يومع  رسپ  (ع ) یلع وت ، ربمیپ  (ص ) دمحم نیا  اهلا ! راب  : » دومرف درک و  دنلب  نامسآ  هب  تسد  سپس  دناوخ . زامن  تعکر 
ندروخ زا  سپ  دش . لزان  ینامـسآ  ياذغ  هک  دوب  هدشن  مامت  (س ) همطاف ياعد  زونه  دنیوا »... ياههدازدنزرف  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح و 

درک فیرعت  شموق  يارب  ار  ارجام  یبارعا  درک . شاهلیبق  هناور  رتش  کی  اب  هارمه  ار  یبارعا  نآ  تفر و  نوریب  هناـخ  زا  لوسر ص ) اذـغ ،
نداتـسیا بات  یگنـسرگ ، یناوتان و  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  درمریپ ، ( 47 .) دندش ناملـسم  میلـسینب  مدرم  زا  رفن  رازه  راهچ  هزور  کی  و 

دش و کیدزن  ترـضح  نآ  هب  ات  تفر  رتولج  درمریپ  دوب . هدرک  مامت  ار  رـصع  زامن  هزات  ادـخ  ربمایپ  دـش . دجـسم  دراو  تشادـن ، اپ  يور 
: دومرف (ص ) ادـخ لوسر  اشگب . مراک  زا  یهرگ  ماهراچیب ؛ ریقف و  ناشوپب . ارم  ماهنهرب ؛ هد . اذـغ  ارم  ماهنـسرگ ؛ هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع 
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هب ار  درمریپ  هک  داد  نامرف  لالب  هب  هاگنآ  تسوا . لوسر  ادـخ و  بوبحم  هک  متـسرفیم  یـسک  هناـخ  هب  ار  وت  یلو  مرادـن ، يزیچ  نونکا 
هک ار  يدنفـسوگ  تسوپ  نیا ، دوجو  اب  دندوب . هدروخن  ییاذغ  دوب  زور  هس  شنادنزرف  رـسمه و  و  (س ) همطاف دـناسرب . (س ) همطاف هناخ 

تیاکـش یگنـسرگ  زا  نم  تفگ : درمریپ  داد . درمریپ  هب  دـندیباوخیم ، نآ  يور  رب  مالـسلاامهیلع ) ) نیـسح نسح و  دوـب و  هدرک  یغاـبد 
ندرگ زا  دوب ، هداد  هیدـه  وا  هب  هزمح  رتخد  هک  ار  يدـنبندرگ  درک و  يرکف  (س ) همطاف دـیآیم ؟ مراک  هچ  هب  دنفـسوگ  تسوپ  مدرک ،

ای دیـسرپ : رـسایرامع  تسیرگ . دنبندرگ  ندید  اب  ربمایپ  دـمآ . دجـسم  هب  دـنبندرگ  اب  هارمه  درمریپ  دـشورفب . ات  داد  درمریپ  هب  دوشگ و 
ار دنبندرگ  رامع ، دنامیم . رود  شتآ  باذع  زا  دنبندرگ  نیا  رادیرخ  دومرف : ربمایپ  مرخب ؟ نم  ار  دنبندرگ  دـیهدیم  هزاجا  هللا ! لوسر 

نان اب  ار  درمریپ  داد و  دوب ، هدیسر  وا  هب  ربیخ  میانغ  زا  هک  يرتش  سابل و  خرس و  رز  رانید   20 هیرجه ، مهرد  نآ 200  لباقم  رد  تفرگ و 
هن هچنآ  نک ، تیانع  (س  همطاف هب  ایادـخ ! : » درک اعد  نینچ  دوشگ و  نامـسآ  هب  تسد  درمریپ  لاـح ، نیا  رد  درک . ریـس  تشوگ  مدـنگ و 

یمالغ وا  دیچیپ . ینامی  درب  رد  درک و  وبشوخ  کشم  اب  ار  دنبندرگ  رامع ، تفگ . نیمآ  (ص ) لوسر دینش ». یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ 
(ص) ادخلوسر دیـشخب . (ص ) ادـخ لوسر  هب  ار  اهنآ  درپس و  وا  هب  ار  دـنبندرگ  دوب . هدیـسر  وا  هب  ربیخ  میانغ  زا  هک  مهـس  مان  هب  تشاد 
: دیـسرپ ترـضح  دیدنخ . مالغ  هظحل  نآ  رد  درک . دازآ  ار  مهـس  مه  راوگرزب  يوناب  نآ  دیـشخب . (س ) همطاف هب  ار  دنبندرگ  مهـس و  زین ،
زاینیب و ار  يریقف  دناشوپ ، ار  ياهنهرب  درک ، ریـس  ار  ياهنـسرگ  هک  دروآ  هدنخ  هب  ارم  دـنبندرگ  نیا  تکرب  تفگ : تسیچ ؟ زا  تاهدـنخ 
هک یماـگنه  دوب . هتفر  (س ) همطاـف هناـخ  هب  ناملـس  ( 48 .) تـشگرب شبحاـص  هـب  ماجنارـس ، درک و  دازآ  ار  ياهدـنب  راوـس و  ار  ياهداـیپ 

ریرح و سابل  ارـسک  رـصیق و  نارتخد  هک  ياو  يا  : » تفگ دز و  هقلح  شناگدید  رد  کشا  داتفا ، ربمایپ  رتخد  رادهلـصو  رداچ  هب  شهاگن 
: تفگ درک و  وگزاب  ردـپ  دزن  ار  ارجام  نیا  (س ) همطاف يراد .»! نت  رب  هداس  رادهلـصو و  رداچ  ربمایپ ، رتخد  يا  وت  دنـشوپیم و  تفاـبرز 
(ع) یلع اب  تسا  لاس  جنپ  تخیگنارب ، ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هکنآ  لاح  دمآ ، تفگش  هب  نم  رادهلـصو  هماج  زا  ناملـس  ناج ! ردپ  »

نآ يور  اـهبش  میهدیم و  هفوـلع  ار  دوـخ  رتـش  نآ  يور  اـهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوـپ  نامزادـناریز ، شرف  منکیم و  یگدـنز 
وت هک  ییانیبان  زا  مرتخد  : » دومرف ادخ  لوسر  دنتفر . وتـسپ  هب  دیود و  ناهج  ود  يوناب  دش . (س ) ارهز هناخ  دراو  ییانیبان  ( 49 «.) میباوخیم

لوسر ( 50 «.) دـنکیم مامـشتسا  ارم  يوـب  زین  وا  منیبیم و  ار  وا  هک  نم  : » دوـمرف خـساپ  رد  ترـضح  یناـشوپیم »؟ ار  دوـخ  دـنیبیمن ، ار 
مناکدوک يارب  نان  يرادقم  ناج ! ردپ  : » دومرف دروآ و  شیارب  ینان  هکت  (س ) همطاف شرتخد  هک  دوب  قدـنخ  ندـنک  لوغـشم  (ص ) ادـخ

همقل نیلوا  نیا  زور ، هس  زا  سپ  مرتـخد  : » دومرف تفکـش و  هدـنخ  هب  (ص ) ادـخلوسر ياـهبل  مدروآ ». امـش  يارب  ياهکت  مدوب و  هتخپ 
تـشهب دراو  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  (س ،) همطاـف مرتـخد  دومرف : (ص ) ادـخ لوـسر  ( 51 «.) دـسریم تردـپ  ناـهد  هب  هک  تسا  یناـن 

هورگ هس  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 52 .) دنیوا تمدخ  رد  زینک  رازه  داتفه  تسا و  هدش  هدـناشوپ  یتشهب  ياههّلح  اب  هک  یلاح  رد  دوشیم ،
، مود دننکیم . لمحت  ار  رـسمه  یگدـنز  ياهیتخـس  هک  یهورگ  لوا ، دـنوشیم : هتخیگنارب  (س ) همطاف اب  دـنرادن و  ربق  باذـع  نانز  زا 

تمدـخ ینز  ( 53 .) دنـشخبیم ناشنارـسمه  هب  ار  دوـخ  هیرهم  هک  یناـنز  موـس ، دـننکیم و  ربـص  رـسمه  یقلخدـب  ربارب  رد  هک  هک  ناـنآ 
ار شفیلکت  ات  هداتـسرف  امـش  روضح  رب  ارم  هدرک و  ادـیپ  لکـشم  دوخ  زامن  رد  هک  مراد  یفیعـض  ردام  درک : ضرع  دیـسر و  (س ) همطاـف

ادیپ همادا  اهشسرپ  دینـش . خساپ  (س ) همطاف زا  رگید  راب  درک و  يرگید  شـسرپ  داد . خساپ  (س ) همطاف دیـسرپ و  ار  هلئـسم  نز  دییوگب .
درک و یهاوخرذع  دش و  هدزتلاجخ  نز  دیسر ، هک  لاؤس  نیمهد  هب  دادیم . خساپ  اهنآ  هب  لماک  ییابیکـش  ربص و  اب  (س ) همطاف درک و 

همطاف دینش . خساپ  دیسرپ و  مه  زاب  نز  سرپب ». ار  تلاؤس  درادن ، يداریا  : » دومرف ترضح  (ص ) ادخ لوسر  رتخد  مدرک  تاهتسخ  تفگ :
يدزم مهد ، خساپ  وت  هب  هک  ياهلئـسم  ره  ربارب  رد  مهد و  خساپ  وت  لئاسم  هب  ماهدش  رومأم  ادخ  فرط  زا  نم  : » دومرف اهشـسرپ  نایاپ  رد 

(54 «.) تسین ندش  هتـسخ  راوازـس  راک  نیا  سپ  تسا . نآ  زا  رتشیب  نم  شاداپ  دننک ، رپ  دـیراورم  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  نایم  رگا  مریگب .
ترضح مادکچیه  یلو  داد . یخساپ  سکره  تسا »؟ نیرتهب  نانز ، يارب  يزیچ  هچ  : » دیـسرپ دجـسم  رد  شنایفارطا  زا  (ص ) مرکا لوسر 

ّنهاری لاجّرلا و ال  َنیَرَی  نأ ال  ءاسنلل  ریخ  : » دومرف اـتمهیب  يوناـب  نآ  دـناسر و  (س ) همطاـف هب  ار  لاؤس  (ع ) ریما ترـضح  درکن . عناـق  ار 
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: دومرف دیـسر ، (ص ) ادـخ لوسر  هب  (س ) همطاـف خـساپ  هک  یماـگنه  ار ». وا  يدرم  هن  دـنیبب و  ار  يدرم  نز  هن  هک  تسا  نآ  رتهب  لاـجّرلا ؛
و (س ) بنیز مالسلاامهیلع ،) ) نیـسح نسح و  دوب . هدیـسر  هناخ  رد  تشپ  هب  (ع ) یلع ( 55 «.) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  یّنم ؛ ُۀعـضب  ۀمطاف  »
، دمآرد ادص  هب  هک  رد  دوب . هدش  هتـشغآ  درآ  هب  شیاهسابل  مدنگ و  ندرک  بایـسآ  لوغـشم  زین  (س ) همطاف دـندوب . هناخ  رد  هضف  یتح 
(ع) یلع يارب  اهنت  ار  شرطع  نیرتاهبنارگ  ترضح  نآ  تفاتـش . (ع ) یلع لابقتـسا  هب  درک و  هزیکاپ  ار  شیاهسابل  تساخرب ، اج  زا  دوخ 

ادـخ هب  تفریم . نوریب  ملد  زا  هودـنا  مغ و  مدرکیم ، هاگن  (س ) همطاـف هب  هاـگره  : » دومرفیم وا  هراـبرد  (ع ) یلع ( 56 .) درکیم هدافتسا 
(ع) یلع زا  رمع  نایاپ  ات  رهم ، يوگلا  نیا  ( 57 «.) درکن یچیپرس  نم  رظن  زا  يراک  چیه  رد  تخاسن و  نیگمـشخ  ارم  هاگچیه  هک  دنگوس 
(58 «.) ینک تساوخرد  ار  يزیچ  تیوـمع  رـسپ  زا  اداـبم  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  مردـپ  : » دوـمرفیم هراوـمه  درکن و  یتـساوخرد 

نآ زا  ياهتفاین و  راکتنایخ  وگغورد و  ارم  نونکات  ومع ! رـسپ  : » دومرف (ع ) یلع هب  شکرابم  رمع  ياـههظحل  نیـسپاو  رد  یتشهب  هناـحیر 
هب ادـخرب . هانپ  ناج ! همطاف  : » دومرف یندـشان  فصو  ینزح  اب  (ع ) یلع نانمؤمریما  ماهدرکن ». یچیپرـس  ترما  زا  یتسیز ، نم  اب  هک  ماگنه 

ردام ( 59 «.) منک تساوخزاـب  دوخ  زا  یناـمرفان  هب  ار  وت  هک  ینآ  زا  رتسرتادـخ  رتیمارگ و  رتراـکزیهرپ ، رتراـکوکین ، رتهاـگآ ، وت  ادـخ 
هَبـشإ دادیم : یگدـنز  سرد  وا  هب  يزاب  نایم  رد  تخادـنایم و  نییاپ  الاب و  تسد  يور  ار  وا  (ع ) نسح اب  يزاـب  ماـگنه  یتشهب  ناـناوج 

زا ار  متس  نامـسیر  شاب و  تردپ  هیبش  ناج ! نسح  ( 60) نسحْإلاَذ َلاَوت  ْنَنِماذ و ال  ًاهلإ  دـبعأ  نَسَّرلا و  ّقحلا  نع  علْخا  نسح و  ای  َكاـبأ 
، دش هلاس  تفه  (ع ) نسح هک  یماگنه  نکن . یتسود  نارگمتـس ، اب  دراد و  ناوارف  تمعن  هک  نک  تدابع  ار  ییادخ  نک . ادج  قح  ندرگ 

شدج نانخس  تسشنیم و  ربمایپ  ربنم  نییاپ  زین  نسح  دناسرب . ردام  هب  دونشب و  ار  (ص ) ادخ لوسر  نانخس  ات  داتسرفیم  دجـسم  هب  ار  وا 
تفرگیم شوغآ  رد  ار  وا  ینامداش ، اب  زین  ردام  درکیم . وگزاب  ردام  يارب  ار  همه  دیـسریم ، هناخ  هب  هک  یماگنه  درپسیم و  نهذ  هب  ار 

بارحم رد  رداـم  هک  دـیدیم  دوب . رداـم  يرادهدـنزبش  دـهاش  دوخ  رتسب  رد  نسح  دوب و  هعمج  بش  بش ، نآ  ( 61 .) درکیم قیوشت  و 
يارب ردام  یلو  دز ، رـس  حبـص  هدـیپس  هکنیا  ات  درکیم  اعد  نز  درم و  زا  نامیا  لها  يارب  تاجانم ، ینالوط و  ياههدجـس  زا  سپ  تدابع 

ینب ای  : » دومرف ترـضح  يدرک  اعد  نارگید  يارب  طقف  يدوب و  رادیب  حبـص  ات  ناج ! ردام  دیـسرپ : درواین و  بات  سپ  درکن . ییاعد  دوخ 
ياههظحل نآ  رد  دوب . تلحر  هناتـسآ  رد  يرامیب  رتسب  رد  (ص ) ادخ لوسر  ( 62 «.) هناخ لها  دعب  هیاسمه و  لوا  مدنزرف ! راّدـلا ؛ مث  راجلا 

هک میرگیم  ییاهمتس  رب  : » دومرف دندیسرپ ، ار  هیرگ  لیلد  نوچ  دش . سیخ  کشا  زا  شنساحم  هک  تسیرگ  نانچ  ادخ  ربمایپ  اسرفناج ،
دیوگیم و ردپ  ردپ  هتـسویپ  وا  دنروآیم و  شرـس  رب  اهتبیـصم  هک  منیبیم  ار  (س ) همطاف مرتخد  دنرادیم . اور  ماهیرذ  رب  متما  نالهاان 

نم ناج ! ردپ  : » دومرف داد ، شايرادلد  ادخ  ربمایپ  نوچ  تسیرگ و  بلاطم ، نیا  ندینش  اب  زین  (س ) همطاف دنکیمن ». شايرای  سکچیه 
رتـخد رـس  رب  شزاوـن  تسد  ربماـیپ  میرگیم ». امـش  زا  يرود  رب  هکلب  میرگیمن ، دوـشیم  دراو  نـم  رب  امـش  زا  سپ  هـک  ییاهیتخـس  رب 

نیا ندینـش  اب  (س ) همطاف يدنویپیم ». نم  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  متیب ، لها  زا  هک  شابم  نیگهودنا  : » دومرف دیـشک و  شباتیب 
هدش ناشیرپ  هدرمژپ و  ردپ . قارف  مغ  دـنام و  (س ) همطاف تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  (ص ) ادـخ لوسر  ( 63 .) دیدنخ دش و  نامداش  نخس 

شوه زا  هک  تسیرگیم  ردقنآ  رادغاد . هتخوس و  شلد  دوب و  رابکـشا  هراومه  شنامـشچ  دشیم . رتفیحن  رترغال و  زور  هب  زور  دوب و 
هب ادـص  دـیود و  نوریب  هناخ  زا  یبش  همین  هک  تشذـگیم  ردـپ  تلحر  زا  زور  تشه  ( 64 .) دـمآیم شوه  هب  یتعاـس  زا  سپ  تفریم و 

هنیدـم ایوگ  دنتـسیرگیم ، وا  هیرگ  زا  همه  دـنتفرگ . ار  شرود  دـنتخیر و  نوریب  هناخ  زا  همیـسارس  اـههیاسمه  درک . دـنلب  نویـش  هیرگ و 
ياهلصاف ترضح  نآ  ربق  ات  تسا . هدش  هدنز  (ص ) ادخ لوسر  دندرک  نامگ  اهنز  دش و  نشور  اهغارچ  دوب . هدش  نویش  هلان و  هچراپکی 

رتخد یـسک  هچ  اباب ! : » دومرف دوشگ و  هلان  هب  نابز  اجنآ  رد  دـناسر . ردـپ  سدـقم  ربق  هب  ار  دوخ  وا  اـت  دـنتفرگ  ار  (س ) همطاـف رود  دوبن .
! ناج ردپ  داد . تنیز  هتـشابنا و  ار  منماد  مغ  کشرـس  تگوس  رد  هدش و  مایگدنز  هیامرـس  هودنا ، مغ و  مردـپ ! دـنک ؟ مارآ  ار  تنایرگ 

شاهیرگ تفر . شوه  زا  هک  تسیرگ  درک و  همزمز  ردـپ  اـب  ردـقنآ  ( 65 «.) دیرگیم هنابیرغ  هدش و  راتفرگ  تبرغ  هب  مه  مالـسا  وت  دـعب 
باوـخ و تصرف  (س ،) همطاـف يزور  هنابـش  هیرگ  نسحلاـبا ! دـنتفگ : دـندمآ و  (ع ) یلع دزن  هنیدـم  نادرمریپ  تخانـشیمن . بـش  زور و 
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تسیرگ و همطاف  دناسر . (س ) همطاف شوگ  هب  ار  نانآ  نخـس  (ع ) یلع زور . ای  دـنک ، هیرگ  بش  ای  وگب  هتـشاذگن . یقاب  نامیارب  شیاسآ 
هک عیقب  ناتـسربق  رد  (ع ) یلع دنرادن ». همادا  رتشیب  يزور  دنچ  مه  اههیرگ  نیا  منامیمن . دایز  مدرم ، نیا  نایم  رد  نم  ناج ! یلع  : » دومرف

نسح حبـص  زور  ره  سپ ، نآ  زا  تفرگ . مان  اهمغ » هناخ  نازحالاتیب ؛  » هک درک  انب  ینابیاس  شرادغاد  رـسمه  يارب  دوب ، هنیدم  زا  جراخ 
مدـق اهربق  نایم  ناکدوک  دـناسریم . عیقب  هب  نایرگ  ار  دوخ  (س ) همطاف دـندرکیم و  تکرح  ردام  شیپاشیپ  مالّـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح و 

. دربیم هناخ  هب  ار  اهنآ  بش  یکیرات  رد  (ع ) یلع دـشیم و  بورغ  ات  درکیم  يراوگوس  تسیرگیم و  اهمغ  هناخ  رد  رداـم  دـندزیم و 
کی یتح  ردـپ ، تلحر  زا  سپ  شتایح  زور  رد 75  (س ) همطاف ياـههیرگ  ( 66 .) دوب هدـش  وا  تداع  نیا  شرمع  هدـنامیقاب  ياهزور  رد 

تیلـست ار  وا  دزیم و  وناز  شربارب  رد  ناهج ، ود  يوناب  هناگجـنپ  ياـهزامن  زا  سپ  زور ، ره  لـیئربج  تدـم ، نیا  رد  دـشن . عطق  مه  زور 
حرـش لیئربج  دـمآیم . شنادـنزرف  رـس  رب  (س ) همطاف زا  سپ  هچنآ  زا  تفگیم و  تشهب  رد  شهاگیاج  و  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دادیم .
مامت هک  همطاـف » فحـصم   » ماـن هب  دـش  یفحـصم  اههتـشون  نیا  تشونیم . ار  لـیئربج  نانخـس  یلع  تسیرگیم و  (س ) همطاـف دادیم و 

دـش و لزان  وا  رب  زور  ره  (س ) همطاف تایح  زور  نیرخآ  ات  لیئربج  (. 67) تسا هدش  تبث  نآ  رد  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح 
ترایز يارب  لالب  هک  دینـش  دوب . هدش  گنت  ردـپ  يارب  شلد  ( 68 .) دـماین نیمز  هب  رگید  نامـسآ ، نیمز و  تکرب  هیام  نآ  تلحر  زا  سپ 

نـسح و لـالب ، دـیوگب . ناذا  رگید  راـب  کـی  اـت  داتــسرف  وا  یپ  رد  ار  نیــسح  نـسح و  تـسا . هدـمآ  هنیدـم  هـب  (ص ) ادـخ لوـسر  ربـق 
الا هلا  نا ال  دهشا  ربکا ،... هللا  : » تفگ ناذا  تفر و  ربمایپ  دجسم  ماب  زارف  رب  سپس  دیسوب و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  مالسلا ) امهیلع  ) نیـسح

هیرگ يادص  اب  اهنز  دـش . شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  تروص  اب  دیـسر ، همطاف  شوگ  هب  هک  ردـپ  مان  هللا ،» لوسر  ًادّـمحم  نا  دهـشا  و  هللا ...
زا (ص ) ادخ لوسر  رتخد  هک  هدـن  همادا  لالب  دـندز : دایرف  دـش . نویـش  هچراپکی  مشاهینب  هلحم  دـندیود و  نوریب  اههناخ  زا  (س ) ارهز

سرت درک : ضرع  لالب  دهد . همادا  ار  ناذا  لالب  داد  روتـسد  دمآ و  شوه  هب  (س ) همطاف یتدم  زا  سپ  درک . عطق  ار  ناذا  لالب  تفر . ایند 
ییاهتبیصم ندش  دراو  تقو  ( 69 .) تشگزاب يداع  لاح  هب  (س ) همطاف ات  دـنام  مامت  همین  ناذا  سپ  دـتفا . رطخ  رد  ناتناج  هک  مراد  نآ 

وا ینیشناج  اراکشآ  ریدغ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  ياهناخ  دندروآ . موجه  ربمایپ  راگدای  اهنت  هناخ  هب  دیسر . ارف  دوب ، هداد  هدعو  ردپ  هک 
هب ( 70 ،) شنادـنواشیوخ قـح  نداد  هراـبرد  یهلا  روتــسد  لوزن  زا  سپ  ربماـیپ  هـک  ینیمزرــس  كدــف ؛ يارب  هـکلب  دوـب ، هدرک  مـالعا  ار 

نیا یپ  رد  دـندرک ، رپرپ  ار  شاهتفکـشن  لگون  داتـسیا . دـماین و  هاتوک  اهدروخرب ، نیا  لباقم  رد  (س ) همطاـف دوب و  هدیـشخب  (س ) همطاـف
، گرم زا  سپ  ءامـسا ! : » دومرف دز و  ادـص  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  شکرابم ، رمع  ياهزور  نیـسپاو  رد  دیـشون . تداهـش  ماج  تماقتـسا ،

نیمزرس رد  نم ! يوناب  : » تفگ ءامسا  مدنسپیمن ». ار  نیا  نم  تسا . نایامن  نآ  ریز  زا  شندب  هک  دنزادنایم  ّتیم  ندب  يور  رب  ياهچراپ 
(س) همطاف تخادـنا . اهنآ  يور  رب  ياهچراپ  تخاس و  جـک  ار  اهنآ  درک و  مهارف  یبوطرم  ياهبوچ  سپ  ماهدـید ». يرگید  مسر  هشبح 

لوسر تلحر  زا  دـعب  دوشیمن ». هتخانـش  درم  زا  نز  ندـب  نوچ  یتخاـس . هک  یتوباـت  تساـبیز  وکین و  ردـقهچ  : » دوـمرف دـش و  ناـمداش 
رتخد : » دومرف (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ( 71 .) تسـشنیم (س ) ارهز ياهبل  رب  هدـنخ  هک  دوب  يراـب  نیرخآ  نیتسخن و  نیا  (ص ،) ادـخ
ربمایپ رتخد  دوب . ( 73) يرجه مهدزای  لاس  یناثلايدامج  موس  ( 72 «.) دش هتخاس  توبات  شیارب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  (ص ،) ادخ لوسر 

زامن تقو  نیشنب . منیلاب  رب  روایب و  مناوخیم ، زامن  نآ  اب  هک  ار  ینهاریپ  منزیم و  هشیمه  هک  ار  يرطع  : » دومرف دز و  ادص  ار  ءامسا  ادخ ،
ره دیباوخ و  سپس  ( 74 .«) نک هناور  (ع ) یلع یپ  رد  ار  یسک  مدشن ، رادیب  رگا  مناوخیم و  زامن  مدش ، رادیب  رگا  نک . رادیب  ارم  دش ، هک 

يارب راب  نیرخآ  يارب  ار  (س ) ارهز نادنزرف  هضف و  ددنبب ، ار  نفک  ياهدنب  هکنآ  زا  شیپ  (ع ) یلع دینـشن . یخـساپ  دز ، ادـص  ءامـسا  هچ 
ار شناتـسد  (س ) همطاف هاگان  هک  دـنتخادنا  ردام  ناجیب  رکیپ  يور  رب  ار  دوخ  نانکهلان  (ع ) نینـسح دز . ادـص  ربماـیپ  راـگدای  اـب  رادـید 
هک نک  دنلب  ردام  هزانج  زا  ار  ناکدوک  نسحلاابا  يا  داد : ادن  نامسآ  زا  ياهدنهدادن  هک  دینش  یلع  دنابسچ و  شوغآ  هب  ار  اهنآ  دوشگ و 
هک ینانمـشد  سرت  زا  دناشوپ . ار  شیور  داهن و  ربق  رد  ار  شاهبوبحم  ندب  هنیدـم ، بیرغ  ماما  ( 75 «.) دنداتفا هیرگ  هب  اهنامسآ  ناگتشرف 

نیسحلادبع (. 46  : ) اهتشون یپ  ( 76 .) تخیر بآ  ناشیور  درک و  تسرد  ار  ربق  لـهچ  تروص  دـندرکیمن ، محر  مه  ربماـیپ  رتخد  ربق  هب 
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(. 48 . ) 72 صـص 62 - نامه ، کن : (. 47 . ) ص 107 چ 2  باتکلاراد ، (س ،) ارهز همطاف  ترـضح  يربک ، هقیدص  یناگدـنز  بیغتـسد ،
دیس (. 52 . ) ص 245 ج 20 ، ناـمه ، (. 51 . ) ناـمه (. 50 . ) و 91 صـص 88  ج 43 ، راونـالا ، راـحب  (. 49 . ) 107 صـص 103 - نامه ،

، رـصان تاراشتنا  ثیدـح ، رازه  سلجم ، لهچ  ناقهد ، دـمحا  (. 53 . ) ص 35 چ 1 ، ، 1376 یحو ، هناـخ  هب  شتآ  داجـس ، نیـسحدمحم 
، نایبرم ءایلوا و  نمجنا  تاراشتنا  رترب ، نارسمه  زورفا ، یلعمالغ  (. 56 . ) ص 54 ج 43 ، نامه ، (. 55 . ) نامه (. 54 . ) ص 44 چ 5 ، ، 1385

ترـضح لئاضف  رد  ثیدـح  لهچ  (. 59  ) ص 197 ج 14 ، ناـمه ، (. 58 . ) ص 134 ج 43 ، راونـالاراحب ، (. 57 . ) ص 80 چ 1 ، ، 1377
راحب (. 61 . ) ص 136 چ 1 ، ، 1384 هدیزگرب ، رشن  (س ،) ارهز همطاف  ترـضح  نانخـس  گنهرف  یتشد ، دمحم  (. 60 . ) ص 9 (س ،) ارهز

(. 66 . ) نامه (. 65 . ) نامه (. 64  . ) 177 ، 156 ، 155 صص 79 ، ج 43 ، ناـمه ، (. 63 . ) نامه (. 62 . ) و 338 صص 82  ج 43 ، راونالا ،
، راونالا راحب  (. 71 . ) 26 يرسا : کن : (. 70 . ) ص 157 ج 43 ، راونالاراحب ، (. 69 . ) ص 209 هیمطاف ، صئاصخ  (. 68 . ) نامه (. 67 . ) نامه
ص (س ،) ارهز همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  (. 74 . ) ص 171 ج 43 ، نامه ، (. 73 . ) ص 249 ج 81 ، نامه ، (. 72 . ) ص 189 ج 43 ،

ص 183. ج 43 ، راونالاراحب ، (. 76 . ) ص 76 نامه ، يربک ، هقیدص  یناگدنز  (. 75 . ) 29

رترب تیوه 

نیا تسا . هدیشخب  رترب  یتیوه  ناملسم  نز  هب  نز ، هرابرد  هژیو  یهاگدید  اب  مالـسا  يدیحوتریغ ، يدیحوت و  نایدا  نایم  رد  نز  شنیرفآ 
، مالـسا تسا . هداد  رارق  درم  زارطمه  ياهبترم  رد  ار  يو  شاینورد ، ياهشزرا  نز و  میرکت  رد  دننامیب  رترب و  يدرکیور  اب  یهلا ، نید 

نآرق یهلا  باتک  نینچمه  دش . لئاق  يو  يارب  دنمجرا  زاتمم و  یتیـصخش  درک و  در  ار  تیلهاج  رـصع  رد  نز  تیـصخش  ندرک  لامياپ 
هروس يرگید  و  يربـکلا » ءاـسن   » هب فورعم  ءاـسن  هروس  یکی  تسا . هدـیمان  ناـنز  ماـن  هب  ار  هروس  ود  هدرک و  داـی  یکین  هب  يو  زا  اـهراب 

، راتـشون نیا  رد  تسا . طوبرم  نآ  فدـه  نز و  شنیرفآ  هب  هلحرم ، نیتسخن  یگژیو  نیا  یـسررب  رد  يرغـصلا .» ءاسن   » هب فورعم  قـالط 
نز شنیرفآ  هرابرد  فلتخم  نایدا  للم  نایدا و  هاگن  رد  نز  شنیرفآ  مینکیم . نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  للم  نایدا و  رگید  مالـسا و  هاگدـید 
رد دننادیم . وا  يارب  درم و  سنج  زا  هدـش  هدـیرفآ  ار  وا  درادـن و  یبسانم  هاگیاج  نز  تیحیـسم ، نییآ  رد  دـنراد . یتوافتم  ياههاگدـید 

هدیرفآ درم  يارب  نز  هکلب  هدشن ، هدـیرفآ  نز  تهج  هب  درم  زین  تسا و  درم  زا  نز  هکلب  تسین ، نز  زا  درم  : » میناوخیم سلوپ  لوا  هلاسر 
رد نینچمه  تسا . هدش  هدیرفآ  درم  دوجو  زا  هتشادن و  یلقتسم  شنیرفآ  حیـسمهدش ، فیرحت  نییآ  رد  نز  ساسا  نیا  رب  ( 1 «.) تسا هدش 

زاغآ نز  زا  هانگ  دندقتعم  نایحیسم  دناهتسناد . درم  طوقس  لماع  ار  نز  تسا و  هدش  هداد  تبـسن  اوح  هب  اوح ، مدآ و  هیلوا  هانگ  نید ، نیا 
دروخ بیرف  نز  هکلب  دروخن ، بیرف  مدآ  و  تسا « : هدمآ  نینچ  سلوپ  لوا  هلاسر  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  تسا . رشب  هانگ  لوئـسم  وا  هدش و 

هب ار  نز  ییاپورا ، ناشیـشک  دـش . نز  هرابرد  ناشیـشک  تسردان  ياههزومآ  ببـس  نز ، هب  شرگن  عون  نیا  ( 2 .«) دش راتفرگ  ریـصقت  رد  و 
، نانز نآ ، ساسا  رب  هک  درک  رداص  یمکح  ناتسلگنا  هاشداپ  متـشه ، يرناه   3 .) دندیمانیم ناطیش » نایغط  هانگ   » و درم » طوقـس   » ياهمان
رد هثیبخ  حاورا  نادزد و  اـب  ار  نز  مکح ، نیا  رد  دـش  ببـس  هچنآ  ( 4 .) دننک سمل  ار  سدـقم  باتک  دنتـشادن  قح  هثیبخ  حاورا  نادزد و 
هک دوجوم  تیدوهی  رد  دوب . ناشیا  هشیدنا  رد  نز  قوقح  نتفرگ  هدیدان  ناشیـشک و  اسیلک و  ياههزومآ  زا  یـشان  دنهد ، رارق  هبترم  کی 

هژیو هب  نایدوهی ، عباـنم  نوتم و  ياوتحم  ساـسا  رب  دراد . دوجو  نز  شنیرفآ  هراـبرد  یهباـشم  هاگدـید  زین  هدـیدرگ  فیرحت  شوختـسد 
زاغآ رد  نز  نینچمه  تسا . رکذم  سنج  هب  دنمزاین  هتـسباو و  هراومه  هک  هدش  هدیرفآ  درم  سنج  زا  ياهراپ  ناونع  هب  نز  سدقم ، باتک 

نز شنیرفآ  يارجاـم  شیادـیپ ، رفـس  رد  تسا . هدوـب  یـشکرس  هاـنگ و  هـب  وا  باـکترا  یلـصا  هزیگنا  نـیمه  هتـشاد و  دوـبمک  شنیرفآ ،
رد تشوگ  تفرگ و  ار  شیاههدـند  زا  یکی  تفخب و  اـت  دـینادرگ  یلوتـسم  مدآ  رب  نارگ  یباوـخ  دـنوادخ  : » تسا هدـش  ناـیب  هنوـگنیا 
زا یناوختـسا  نیا  انامه  تفگ  مدآ  دروآ و  مدآ  دزن  ار  يو  درک و  انب  ینز  دوب ، هتفرگ  مدآ  زا  هک  هدـند  نآ  اب  دـنوادخ  درک و  رپ  شیاـج 

يدوجوم ار  نز  ادوب ، نییآ  رد  ( 5 .) دش هتفرگ  ناسنا  زا  اریز  دش ؛ هدیمان  ءاسن  نز ، ور ، نیا  زا  تسا . متشوگ  زا  یتشوگ  میاهناوختـسا و 
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دراد هتشرف  نوچ  يرهاظ  نز ، نییآ ، نیا  ناوریپ  رظن  زا  تسا . هتفهن  نآ  رد  یناطیـش  حور  شنیرفآ ، زاغآ  زا  هک  دننادیم  یناسنا  دبلاک  اب 
دوخ شیک  هب  ار  ینز  چیه  اهتدم  ات  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک  هناخ  شدوجو  رد  ناطیش  حور  هدرتسگ و  ماد  ناطیش  شبلق ، يافرژ  رد  هک 

هب نز  اب  ینیـشنمه  زا  تاجن ، دوب  نیا  ناشراعـش  نک و  ظفح  نز  تسپ و  سفن  ناطیـش و  رـش  زا  ار  ام  ایادخ ! دنتفگیم : دـنتفریذپیمن و 
، نیچ نییآ  رد  ( 6 .) تشادن تلاخد  قح  يراک  چیه  رد  هک  دنتـسنادیم  یندشنكاپ  وضع  ناطیـش و  هداز  ار  نز  ناینانوی  دیآیمن . تسد 

رام قیفر  ناطیـش و  هدـیرفآ  هداتـسرف و  ار  نز  ناـیوسنارف ، ( 7 .) دنتـسنادیم ناطیـش  زا  ار  نارتـخد  شنیرفآ  ادـخ و  زا  ار  نارـسپ  شنیرفآ 
رایسب ياهثحب  زا  سپ  يدالیم  لاس 1308  رد  هسنارف  ینید  عمجم  تسا . هدـمآ  ایند  هب  ناسنا  لکـش  هب  لسن  همادا  يارب  هک  دنتـسنادیم 
فالخ رب  نز  شنیرفآ  هرابرد  مالـسا  هژیو  هاگدید  ( 8 .) تسا هدـش  هدـیرفآ  نادرم  هب  تمدـخ  يارب  هک  تسناد  یناسنا  ار  وا  نز ، هرابرد 

هک هدش  هدیرفآ  يرهوگ  نامه  زا  یحور ، یمـسج و  هبنج  زا  نز  مالـسا ، شرگن  رد  للم ، ریاس  زین  نایدا و  رگید  هدـش  فیرحت  هاگدـید 
هدـش هتفرگ  ینآرق  دـنلب  یناعم  زا  هاگدـید ، نیا  دـنرادن . یتوافت  تیهام  رهوج و  رد  نز  درم و  نیاربانب ، تسا . هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  درم 

ای : » دـنکیم هراشا  نینچ  درم  نز و  کی  زا  اهناسنا  شنیرفآ  هب  نآرق ، رد  دـنوادخ  درب . یپ  هلئـسم  نیا  هب  ناوتیم  یهلا  تایآ  زا  تسا و 
زین رگید  ياـج  رد  ( 13 تارجح : «. ) میدـیرفآ نز  کی  درم و  کی  زا  ار  امـش  اـنامه  مدرم  يا  یثنُأ ؛ َو  ٍرَکَذ  نِم  ْمُکنقَلَخ  اـّنا  ُساـّنلا  اـهُّیأ 

مُکَّبَر : » دومرف زین  و  ( 189 فارعا : «. ) دیرفآ نت  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  ییادخ  تسوا  ٍةدِـحاو : ٍسفَن  نِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه  : » دـیامرفیم
ءیـش تاذ  رهوگ و  هب  تایآ ، نیا  رد  سفن  ( 1: ءاسن «. ) دیرفایب نت  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  ییادـخ  نآ  ٍةدِـحاو : ٍسفن  نِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا 

، دارفا همه  شنیرفآ  زاغآرس  دناهدش و  هدیرفآ  رهوگ  تاذ و  کی  زا  درم ، نز و  زا  اهناسنا  مامت  هک  دهدیم  ناشن  دراد و  هراشا  ناسنا ) )
هب تایآ ، زا  يرامـش  رد  هدشن و  لئاق  يزایتما  يرترب و  کیچیه  يارب  درم  نز و  شنیرفآ  رد  نآرق  رد  دـنوادخ  نینچمه  ( 9 .) تسا یکی 

ندوب صقان  هیرظن  یفن  هاگدـید ، نیا  يرهق  هجیتن  هک  تسا ، هداد  تبـسن  تیـسنج  زا  رظن  عطق  ناـسنا  ياوقت  نازیم  هب  ار  يرترب  تحارص 
ضرع (ع ) قداـص ماـما  هب  هرارز  هلمج  زا  تسا . هدـش  در  هلئـسم  نیا  هدـش  تیاور  هک  مه  یثیداـحا  رد  نآرق ، رب  نوزفا  دوب . دـهاوخ  نز 

نینچ زا  دـنوادخ  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دـیرفآ ؟ مدآ  پچ  علـض  ياهتنا  زا  ار  اّوح  دـنوادخ  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یمدرم  ام  دزن  درک :
دنیوگب هک  دهدن  یهورگ  تسد  هب  هناهب  ات  دنیرفایب  وا  هدندریغ  زا  ار  مدآ  رسمه  هک  تشادن  ار  نآ  ناوت  دنوادخ  ایآ  تسا . رود  هب  یتّنس 

زا یهاگآ  زا  دعب  مدآ  دروآ . دـیدپ  هناگادـج  ار  اوح  مدآ ، شنیرفآ  زا  دـعب  دـنوادخ  درک ؟ حاکن  رگید  یـضعب  اب  مدآ  يازجا  زا  یـضعب 
نیا ( 10 «.) تساوح دوـمرف : دـنوادخ  هدـش ؟ نم  سنا  هیاـم  وا  هب  هاـگن  یکیدزن و  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ : شراـگدرورپ  زا  يو  شنیرفآ 

رد نیاربانب ، دشن . هدـیرفآ  مدآ  پچ  هدـند  زا  اوح  دوب و  لقتـسم  ون و  مدآ ، نوچمه  اوح  شنیرفآ  هک  تسا  نآ  رگنایب  ینـشور  هب  تیاور 
ياهشیدنا نینچ  تسا و  یهلا  لیصا  نایدا  زین  مالسا و  هژیو  هاگدید ، نیا  دراد . لقتـسم  الاو و  یـشزرا  شنیرفآ  رد  نز  یمالـسا ، شرگن 

ینامز یلع  (. 3 . ) هیآ 14 نامه ، (. 2 . ) هیآ 8 و 9 باب 11 ، سلوپ ، لوا  هلاسر  (. 1  : ) اهتشون یپ  تسا . هدوبن  اهبتکم  اهتلم و  رگید  رد 
، ناتـسد تاراشتنا  تیدوهی ، مالـسا و  رد  نز  هاگیاج  یلیلج ، اضردمحم  (. 4 . ) ص 28 نآرق ، تاراشتنا  مالـسا ، هاگدید  زا  نز  یلاخلخ ،
ص نامه ، (. 8 . ) ص 26 نامه ، (. 7 . ) ص 21 مالـسا ، هاگدید  زا  نز  (. 6 . ) 24 هرقف 21 ـ  باب 2 ، شیادیپ ، رفـس  تاروت ، (. 5 . ) ص 36

باب 17. ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  (. 10 . ) ص 44 لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  (. 9 . ) 29

نانز نارتخد و  یگدنز  رد  یسنج  فافع  ایح و  يدنمشزرا 

. تسا هدش  میـسرت  یبوخ  هب  مالـسا  نید  رد  دنک ، تیاعر  دیاب  یـسنج  هزیرغ  لابق  رد  درف  ره  هک  ییاهشزرا  یفنم و  تبثم و  طباور  عون 
ار وا  دناهرب و  اهبیسآ  تافارحنا و  زا  تمالس  هب  ار  درف  ات  تسا  مزال  یسنج  تیلاعف  نامز  زا  هزیرغ  نیا  لرتنک  راهم و  يارب  هک  يریبادت 
« يزرو تفع   » و یسنج » يایح   » هب ریبادت  نیا  هلمج  زا  دراد . یسررب  لمأت و  یـسب  ياج  دنک ، تیاده  یعامتجا  يدرف و  لماکت  ریـسم  رد 
، نآ أشنم  دوشیم و  تشز  لمع  باکترا  زا  يراددوخ  بجوم  هک  تسا  یتلاـجخ  مرـش و  ساـسحا  ياـنعم  هب  اـیح ، درک . هراـشا  ناوتیم 

یمطاف يوگلا  یمطاف ، www.Ghaemiyeh.comتفع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهفرطود گنتاگنت و  یطابترا  يزرو  نید  اب  ایح  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا . دنمـشزرا  هیاـمنارگ و  يدوجوم  ربارب  رد  روضح  كرد 
. درادن نید  تقیقح  رد  درادن  ایح  هک  یسک  و  تسا ». نامیا  زا  ایح  نامیالا ؛ نم  ءایحلا  : » تسا هدش  دیکأت  یمالـسا  ياهتیاور  رد  دراد .
نامیا و تسا . ینالقع  صیخـشت  يورین  زا  يدـنمهرهب  نامیا و  دـبای ، شیارگ  تبثم  هدـنزاس و  تفـص  نیا  هب  یمدآ  دوشیم  ثعاب  هچنآ 

اهبنارگ يرهوگ  ناونع  هب  ار  دوخ  رابتعا  دبای و  تینوصم  هانگ  هب  یگدولآ  زا  فلاخم ، سنج  اب  طابترا  رد  صخش  دوشیم ، بجوم  ایح 
يراددوخ اب  فطل و  ییابیز و  هب  نتخادرپ  اب  هک  تسا  نآ  هدش ، هداد  وا  هب  تقلخ  رد  هک  یتیرومأم  هک  ارچ  نز ؛ يارب  هصاخ  دنک . ظفح 

. دبلطب یهارمه  هب  شیوخ ، بلق  ساسحا  يارجم  زا  ار  وا  دـناشکب و  شیوخ  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  درم  نشخ  لد  هنافیرظ ، يزاینیب  و 
عاـنتما و هـتخپ ، درم  دـیازیم . یکاـپ  سرت و  زا  هـک  تـسا  هناربدـم  ینیـشنبقع  یعوـن  ییور ، مرـش  دـسیونیم : یبرغ  هفــسالف  زا  یکی 

بلج زین  ار  حور  تسا  نکمم  یتخـس  هب  یلو  دـنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  ساوح  اتقوم  ییایحیب  دراد . تسود  ار  نز  هناـفیرظ  يراددوخ 
زا اـیح  سپ ، دوب . دـهاوخ  یتـقوم  بیرفلد و  باذـج ، يداـع  درم  يارب  دریگ ، رارق  نادرم  سرتـسد  رد  اـبیز و  نز  هتخاـس  هچ  ره  دـنک .
زا درم  يراگتـساوخ  زار  نز ، يراددوخ  ایح و  نز  زا  درم  يراگتـساوخ  زار  دربیم . ـالاب  ار  وا  شزرا  هک  تسا  نز  فیطل  ياـهیبیرفلد 

بلط و درم ، ترطف  تسا . هداد  رارق  بولطم  ار  نز  بلاط و  ار  درم  هدناوخ ، ار  نز  ناهاوخ و  ار  درم  دنوادخ  تقلخ ، سوماق  رد  تسوا .
.« تسا یبوخ  هب  ندیسر  هلیسو  ایح  : » هک دباییم  ار  دوخ  يانعم  مالـسلاهیلع  یلع  مالک  هک  تساجنیا  زان . هولج و  نز ، ترطف  تسا و  زاین 
زا یکی  هکنانچ  دزاسیم . مهارف  ار  يرتملاس  جاودزا  تامدقم  دوشیم و  نادرم  تبحم  دامتعا و  بلج  يدـنمتزع و  بجوم  رتخد  يایح 

تقر فطل و  زا  يراددوخ ، نیا  هک  دنکیم  سح  دنادب ، هکنآیب  تسا و  ایح  زا  رپ  نامشچ  لابند  هب  ناوج  درم  تسا : هتفگ  نادنمـشناد 
مهم تامادقا  يارب  ار  وا  دربیم و  الاب  ار  درم  تعاجـش  ورین و  هجیتن ، رد  دنکیم و  زادناسپ  ار  دوخ  ياهشاداپ  ایح ، دهدیم . ربخ  یلاع 

.« دـنکیم تیاکح  تباجن  اب  ینورد  زا  تبثم ، یناـسفن  تلـصخ  ناونع  هب  اـیح   : » مالـسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  دـنکیم . هداـمآ 
رد ار  یمدآ  دشخبیم و  یلمع  ياههولج  یـسنج ، يایح  هب  عقاو ، رد  تفع  دناهتـسناد . نآ  هجیتن  هرمث و  ار  تفع  ترـضح ، نآ  ورنیازا ،

ینورد هدـننک  لرتـنک  يورین  هک  تسور  نیمه  زا  دـهدیم . رارق  هاـنگ  یگدوـلآ و  زا  رود  هب  تبثم و  ياـهراتفر  تـالماعت و  زا  ياهطیح 
درم بلج  بجوم  يو  يایح  هک  دریگیم  رارق  دنمـشزرا  يرهوگ  هاگیاج  رد  نز  دوشیم و  لاعف  فلاخم  سنج  اب  طابترا  ماگنه  یمدآ ،

ات دـهد ؛ لزنت  ندوب  قشع  ههلا  زا  ار  دوخ  دور و  نادرم  يراگتـساوخ  هب  هک  دـنادیم  شیوخ  ترطف  فـالخ  نز ، دوـشیم و  وا  يوـس  هب 
رایـسب یـسنج  يایح  هدنزاس  تبثم و  ياهدمآیپ  یـسنج  يایح  راثآ  دوش . شزرایب  هدروخرـس و  دونـشب و  یفنم  باوج  یتح  هک  يدح 

یقالخا و ياهيدـیلپ  هب  ندـش  هدولآ  یتشز و  باکترا  زا  یمدآ  يرود  بجوم  ایح  تسا . هانگ  زا  يرود  نآ ، نیرتمهم  هک  تسا  ناوارف 
، ورنیازا دش . هدنامرد  درم  درکیمن . لیامت  راهظا  وا  هب  تبحـص و  وا  اب  اما  تشاد ، لیامت  لدکاپ  يدرم  هب  ینز  دـناهتفگ : تسا . یـسنج 
رد دـنیبیم ، ار  اـم  اـجنیا  هکنآ  يرآ ، تفگ : درم  اـجنیا !؟ ياو ، يا  تفگ : دـمایب ، نوـچ  نز  داد . هدـعو  یغولـش  هچوـک  هب  ار  وا  يزور 

نوچ هاگآ ، مرتحم و  يرظاـن  ِیبوبر  رـضحم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  يرآ ، درک . هبوت  دـش و  رجزنم  دـیزرلب و  نز  نت  دـنیبیم . مه  تولخ 
زا دـیوگ ؟ تبثم  خـساپ  ار  شنمدَد  سْفن  يانمت  دردـب و  ایح  هدرپ  وا ، نوچ  ینابرهم  تساوخ  فالخ  دـناوتیم  هنوگچ  دـنادب ، یلاعتقح 

تمالم ار  وا  شرادیب  نادجو  تشز ، یلمع  نداد  ماجنا  اب  تسا . رفنتم  رجزنم و  یـصاعم ، هانگ و  هب  یگدولآ  زا  یمدآ  حور  رگید ، يوس 
يزرو تفع  هراـبرد  میرک  نآرق  یـسنج  هزیرغ  تفع و  دـباییمن . زاـب  ار  شیوخ  شمارآ  دریگن ، تروص  یتشگرب  هبوت و  اـت  دـنکیم و 

تفع زا  روظنم  ( 33 رون : .« ) دنک زاینیب  شیوخ  لضف  زا  ار  وا  دنوادخ  ات  دزرو  تفع  دیاب  دنک ، جاودزا  دناوتیمن  هک  یسک  : » دیامرفیم
رادنتشیوخ ًالمع  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  فیفع  سْفن  تسا . رکف  رد  هچ  لمع و  رد  هچ  یسنج  ياهیگدولآ  زا  يریگهرانک  ینمادكاپ ، و 

هـشیر شنورد  رد  برخم  راـکفا  هک  تسا  هداد  ناـماس  ار  دوـخ  ناـنچنآ  يرکف  رظن  زا  هکلب  دوـشیمن ، فـالخ  مارح و  بکترم  تسا و 
هویش ار  ینمادكاپ  تفع و  دنادیم و  يزرو  تفع  ار  تدابع  نیرتدنمشزرا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مالسا  رد  تفع  شزرا  دناودیمن .

نیرتهب (، 6 ءاسن :  ) تیـصخش دـشر  ینطاب و  يانغ  ییابیز ، تاکز  لقع ، هناشن  تفع ؛ درمـشیمرب . ناگهشیپاوقت  نادنمتفارـش و  ناکریز ،
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رتـشیب یگژیو  نـیا  اـب  نز  اـی  درم  زا  کـی  مادـک  هـکنیا  نز ؟ اـی  درم  يارب  تـفع  تـسا . هدـش  هتـسناد  درم  يدـنمتریغ  هارمه و  رواـی و 
ار مالسلااهیلع  میرم  ترضح  مالسلاهیلع و  فسوی  ترضح  هنافیفع  تشذگرس  میرک  نآرق  تسا . ثحب  روخ  رد  یمالک  زین  دنرتسونأم 
زا زارفارـس  دـنتفای و  تاجن  ینمادكاپ  فافع و  وترپ  رد  دـندش و  ناحتما  دروم  نیا  رد  راوگرزب  ود  ره  دـشکیم . ریوصت  هب  هراب  نیا  رد 

هصق و رکف ، مامتها ، مدع  مالـسلاهیلع ،  فسوی  ترـضح  هرابرد  تسا : هدش  نایب  توافتم  نانآ  شنکاو  یلو  دندمآ ؛ نوریب  یهلا  ناحتما 
. درکیم وا  گـنهآ  دوب ، هدـیدن  ار  راـگدرورپ  ناـهرب  رگا  زین  وا  درک و  وا  دـصق  نز  نآ  دـیوگیم : دزاـسیم و  حرطم  ار  فـالخ  لاـیخ 
يدـب و هکلب  تفرن ، هانگ  فرط  هب  طقف  هن  هک  دـنکیم  داـی  موصعم  يدرف  ار  مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  لاـعتم  دـنوادخ  ( 24: فسوی )

فـسوی ترـضح  زا  رتارف  يزیچ  ندوب  فیفع  ظاحل  زا  مالـسلااهیلع ،  میرم  ترـضح  هراـبرد  یلو  ( 24 فسوی : . ) دـش رود  وا  زا  يدـیلپ 
رد مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  هکلب  دوب ، لیام  درکیمن ، هدـهاشم  ار  یهلا  لیلد  مالـسلااهیلع  میرم  رگا  هک  تسین  نیا  نخـس  دـیوگیم :
هب تسد  یتسه ، اوقتاب  وت  رگا  دـیوگیم : دـیاشگیم و  بل  دوب ، هدـمآ  وا  روضح  هب  يدرم  لکـش  هب  هک  ياهتـشرف  هب  رکنم ، زا  یهن  ماقم 

؟ دنکیم هولج  هنوگچ  ینمادكاپ  تفع و  ياهییابیز  ( 17 میرم : . ) يراگزیهرپ وت  رگا  مربیم  هانپ  نامحر  يادـخ  هب  نم  . » نزن راک  نیا 
. دزاـس دـنمهرهب  شیوخ  لـضف  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  فـیفع  ياـهناسنا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ادـخ  تبحم  لـضف و  تفاـیرد  . 1
هناقـشاع و ملاس ، یجاودزا  هنیمز  ندـش  ایهم  هلمج ، زا  میاهدـید . ناگرزب  هنافیفع  یگدـنز  رد  ار  ادـخ  تمحر  زا  نوگانوگ  ياهتروص 

نارجه زا  سپ  ار  نیریـش  لاصو  دـش و  ناوج  شیارب  اخیلز  هرابود  هانگ ، ربارب  رد  فسوی  يزروربص  نارود  زا  سپ  هک  ناـنچنآ  ماوداـب ،
اطع نمادكاـپ  دارفا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهژیو  ياـهتیلباق  دادعتـسا و  ادـخ ، تـمحر  ياـههنومن  زا  رگید  دروـم  درک . هـبرجت  هاـنگ 
هداد صیخـشت  تردـق  امـش  هب  دـینک  ظفح  یگدولآ  زا  ار  دوخ  نماد  دـیزاس و  هشیپ  اوقت  رگا  اناقرف ؛ مکل  لـعجی  هّللا  اوقتت  نا  : » دـنکیم

انعر و يرتخد  یگلاس ) دودح 23   ) یناوج مایا  رد  دیوگیم : تسا ، رضاح  رـصع  يافرع  زا  یکی  هک  طایخ  یلعبجر  خیـش  دش .» دهاوخ 
یلیخ ار  وت  دناوتیم  ادـخ  یلعبجر ! متفگ : دوخ  اب  تخادـنا . ماد  هب  ارم  تولخ  ياهناخ  رد  ماجنارـس  دـش و  نم  هتخابلد  ناگتـسب ، زا  ابیز 
ضرع ادـخ  هب  سپ ، امن ! رظن  فرـص  وا  رطاخ  هب  هدامآ ، شخبتذـل و  مارح  نیا  زا  نک و  ناحتما  ار  وا  مه  وت  سپ  دـنک ، ناحتما  ناـسآ 
ییانیب تریـصب و  بجوم  هانگ ، زا  زیهرپ  سفن و  ّفک  نیا  نک ». تیبرت  دوخ  يارب  ارم  مه  وت  مرذـگیم ، هانگ  نیا  زا  نم  ایادـخ ! : » مدرک

ار یقیاقح  ملاع ، توکلم  رد  تسناوت  یهلا  تیبرت  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  وا  يرآ ، دش . داجیا  مایگدنز  رد  يونعم  یـشهج  دیدرگ و  نم 
مادک ره  هک  دش  يردقنارگ  لضاف و  نادرگاش  تیبرت  بجوم  شاینطاب  دوهـش  فشک و  دنعالطا . یب  نآ  زا  نارگید  هک  دنک  هدـهاشم 

تسا و هدش  رهاطو  كاپ  یلسن  نتشاذگ  اج  هب  رب  دیکا  هیصوت  مالسا  رد  نآ  تمالس  لسن و  یکاپ  . 2 دناهتشگ . هعماج  يارب  يریخ  أشنم 
؛ تسا نکمم  مه  عورشم  ریغ  تروص  هب  یسنج  هزیرغ  ياضرا  اب  لسن ، ریثکت  تسین . رسیم  درم  نز و  ینمادكاپ  تفع و  نودب  هیضق  نیا 

بوقعی ترـضح  دـشاب ؟ یملع  يونعم و  ياههصرع  رد  رـشب  میظع  ياـهثاریم  هدـنهد  لاـقتنا  لـماح و  دـناوتیم  یلـسن  نینچ  اـیآ  یلو 
یلسن وا  زا  دنوادخ  هک  دیما  نادب  ریگب ، نز  : » دنکیم هیصوت  شدنزرف  هب  ملاس  كاپ و  یجاودزا  اب  ار  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  مالـسلاهیلع 
دلاوت دصاقم  مداخ  املـسم  نز ، ناوارف  تفع  دراد : هدـیقع  نادنمـشناد  زا  یکی  دـنک .» راب  نارگ  ادـخ  حـیبست  اب  ار  نیمز  هک  دروآ  دـیدپ 

؛ ار دوخ  قشاع  يرتشیب  يوج  تسج و  اب  هک  دزاسیم  اناوت  ار  نز  تفع ، تسا . یسنج  باختنا  هب  یکمک  وا  هنابوجحم  عانتما  اریز  تسا ؛
ار يزرو  تفع  يابیز  ياههولج  زا  رگید  یکی  اهدادعتـسا  ییافوکـش  . 3 دنیزگرب . دراد ، ار  شنادنزرف  يردـپ  راختفا  هک  ار  یـسک  ینعی 
درم و يارب  ار  تیقالخو  يرکف  تیلاعف  هنیمز  كاپ ، ملاس و  طیحم  درک . هدهاشم  دارفا  ياهيدنمناوت  اهدادعتسا و  ییافوکش  رد  ناوتیم 

رتشیب تبثم  تلـصخ  نیا  دوجو  ترورـض  دـننکیم ، لابند  ار  یکرتشم  تیلاعف  رتخد  رـسپ و  هک  یلفاحم  رد  هژیو  هب  دزاـسیم . مهارف  نز 
هرهب دـیادزیم و  نهذ  زا  ار  لطاب  تالایخ  تسا ، هدـش  هدراذـگ  درف  شود  رب  هک  تسا  یفیاظو  هب  هجوت  زاـسهنیمز  تفع ، تسا . ناـیامن 

تفع و هلمج  زا  یقالخا ، تاررقم  هلـسلس  کی  هک  اجنآ  نامگیب  رـسمه  هب  قشع  یلاعت  . 4 دهدیم . شیازفا  ار  یلیصحت  یلغـش و  يرو 
تیلعف هب  رتهب  تبحم ، قشع و  دریگ ، رارق  درم  سرتسد  زا  رود  اهبنارگ  يدوجوم  ناونع  هب  نز  دنک و  تموکح  نز  درم و  حور  رب  يوقت 

یمطاف يوگلا  یمطاف ، www.Ghaemiyeh.comتفع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  دهدیم . تسد  زا  نادرم  دزن  ار  شتیبوبحم  دوشیم و  هدیـشک  لاذتبا  هب  نز  تیاهن  رد  یگژیو ، نیا  نودـب  لباقم ، رد  دـسریم و 
یگدـنز رد  یعقاو  قوشعم  بوبحم و  يوس  هب  سفن  ياوق  زکرمت  بجوم  هک  يزادـگ  زوس و  یگتـشذگ و  دوخ  زا  يراکادـف ، تروص ،

ياـبیز ياـههولج  زا  رگید  یکی  ینورد ، تینما  رطاـخ و  شمارآ  ناور  شمارآ  عبط و  تعاـنم  ظـفح  . 5 دزابیم . گـنر  تسا ، كرتشم 
تلذ شوختسد  ار  دوخ  تعانم  سفن و  تزع  دوشیمن  راچان  شاهزیرغ  ياضرا  يارب  یمدآ  هک  تسا  تلـصخ  نیا  اب  تسا . يزرو  تفع 

دودح و ظفح  هب  مالـسا  ساسا ، نیا  رب  دنارذگب . یگدـنز  اهسرت  اههرهلد و  اب  یلمع ، يرکف و  ياهتنایخ  هدولآ و  ياههاگن  اب  دـنک و 
هیاپمه یـسنج ، تفع  ایح و  ظفح  مارح و  هاگن  زا  يراددوخ  هب  هیـصوت  ام ، ینید  هاگن  زا  دنکیم . هیـصوت  نز  درم و  طباور  رد  اهتمرح 

یلع لزنم  دراو  نتـساوخ  هزاجا  زا  سپ  انیبان  يدرم  تسا : لقن  تسارجا . لباق  رـسیم و  لماک ، شـشوپ  تیاعر  اب  طباور ، دودـح  تیاـعر 
مرکا لوسر  ترضح  دناشوپ . ار  دوخ  تفرگ و  هلصاف  تساخرب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دومرف  هدهاشم  ربمایپ  دش . مالـسلاهیلع 

نم یلو  دنیبیمن ، ارم  وا  هچ  رگا  ناج ، ردپ  داد : خساپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسانیبان . درم  نیا  مرتخد ! دندومرف : هلآوهیلعهللایلص 
مرکا ینم . نت  هراـپ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دـندومرف : هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوـسر  دـنکیم . مامـشتسا  ار  نز  يوـب  وا  منیبیم و  ار  وا 

هنیجنگ یناهفصا  هدازنیسح 

مالسا گنهرف  رد  ینماد  كاپ  فافع و 

هولج دشخردب ،  ات  دراذگ  یمن  نارذگهر  دید  ضرعم  رد  ظافح ،  نودـب  ار  دوخ  تارهاوج  مه  يرهوگ  جـنگ و  بحاص  چـیه  همدـقم :
راـصح و دوخ  غاـب  رود  ارچ  هک  دـننک  یمن  شنزرـس  ار  یناـبغاب  چـیه  دوش .  یم  هدوبر  رهاوج  دوخ  نوـچ  دـیابرب ،  لد  مشچ و  دـنک و 

دشاب رت  یتمیق  هک  زیچ  ره  دنام .  یمن  نابغاب  يارب  یلوصحم  هویم و  تسین و  نوصم  بیسآ  زا  راوید ،  یب  غاب  نوچ  تسا  هدیشک  نیچرپ 
هـشیش رد  رگا  رت .  مزال  تبظاوم  تسا و  رتشیب  تراغ  ندوبر و  میب  دشاب ،  رت  سیفن  هک  هچ  ره  دور .  یم  رتالاب  نآ  زا  تبقارم  دـص  رد  ، 
ناـما رد  اـه  سگم  تمحازم  اـه و  هـشپ  شین  زا  ینرن ،  يروـت  تا ،  هناـخ  هرجنپ  لـباقم  رد  رگا  درپ .  یم  شرطع  يراذـگبزاب ،  ار  رطع 

 ، يدنب یم  ار  هناخ  رد  یتقو  ینادنز .  و  دودحم » هن «  يا ،  هتخاس  نوصم » ار «  دوخ  يدـنب ،  یم  ار  اه  هشپ  دورو  هار  یتقو  دوب .  یهاوخن 
دـنب و دـیق و  رد  ار  دوخ  هک  هن  يا ،  هداد  رارق  هانپ  رد  محازم  ياه  هاگن  هناگیب و  دورو  زا  ار  دوخ  هناخ  يزیوآ ،  یم  هدرپ  تقاتا  تشپ  اـی 

تابجوم عاـمتجا  رگا  شمارآ  تینما و  داـجیا  درم 1- نز و  طباور  رد  میرح  تیاـعر  راـثآ  باـجح و  هفـسلف  ( 1  .) یـشاب هدنکفا  راصح 
 . دش دهاوخ  هدوزفا  نآ  زا  یشان  تایانج  یناور و  ضراوع  نارازه  اب  هزیرغ  ییاضران  مطالت و  هب  دنک ،  مهارف  ار  تاوهـش  موادم  ناجیه 

مرج و روآ  ماسرـس  شیازفا  تسا ،  طـیحم  رد  زیمآ  کـیرحت  طیارـش  نتفر  نیب  زا  تینما ،  شمارآ و  هـب  نتفاـی  تـسد  همزـال  ور  نـیا  زا 
ینیرفآ شزرا  - 2 تسا . بلطم  نیا  دیؤم  هتخادنا ،  هرطاخم  هب  تدـش  هب  ار  نانز  تینما  هک  راب  دـنب و  یب  ياهروشک  رد  نز  هیلع  تیانج 
هدوتـس دوخ  هب  تبـسن  ار  نز  ییانتعا  یب  يزاـین و  یب  تزع و  هشیمه  دراد و  ترفن  نز  ندوب  میلـست  زا  دوخ  حور  قمع  رد  درم  نز  يارب 

 . تسا درم  ربارب  رد  نز  تیعقوم  ماقم و  ظـفح  يارب  شنیرفآ  ریبدـت  عقاو  رد  تسا ،  نز  يرطف  ياـه  یگژیو  زا  هک  اـیح  بجح و  تسا . 
 ، میباین مییوجب و  هچ  نآ  تسا .  ریقحت  نعط و  هیام ي  يزاب  لد  تسد و  هک  دـنا  هتفایرد  یبرجت  روط  هب  نانز  دـیوگ « : یم  تنارود  لیو 

مارتحا دیازفا .  یم  وا  شزرا  تمرحرب و  دراد و  یم  نوصم  لاذتبا »  رطخ «  زا  ار  وا  نز  یگدیشوپ  نیاربانب ،  دوش ».  یم  اهب  نارگ  زیزع و 
هب هک  نیا  زا  نماد  كاپ  نز  درگنن .  وا  رد  دولآ  هدـید  هب  درم  نآ  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ینامز  اـهنت  درم ،  بناـج  زا  نز  کـی  هب  یقیقح 

ماقم ياج  هب  نز  يرهاظ  ياه  هولج  هک  دوش  یم  ببس  نز  یگدیشوپ  تسا . باذع  رد  تخس  دوش ،  هتـسیرگن  سوه  توهـش و  هدید ي 
ییارآدوخ ییامن و  دوخ  هب  دسانـشن ( دوخ  رد  يرگید  رترب  لماع  لامج  شیارآ و  زج  نان  زگا  دوشن .  يراذـگ  شزرا  كالم  وا  یناسنا 

: ینماد كاپ  تفع و  دـیاوف  تسا . هدوهیب  اجیب و  نز  هب  تبـسن  مارتحا  سح  راظتنا  دـشاب ،  یناویح  زیارغ  تراسا  رد  زین  درم  و  دـنزادرپب )
ردق و دوش  یم  ثعاب  فافع  یهلا :  تلزنم  ردـق و  - 1 مینک : یم  هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  تسا  يدـیاوف  ياراد  ینماد  كاپ  فافع و 
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دوش یم  کبس  شناهانگ  دشاب ،  هتشاد  تفع  هک  یـسک  دیامرف « : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوش .  دایز  یهلا  هاگرد  هب  یکیدزن  تلزنم و 
هک ییاه  قالط  اسب  هچ  نآ .  لزلزت  ثعاب  یتفع  یب  دوش و  یم  هداوناخ  ناینب  میکحت  بحوم  فافع  هداوناخ :  ناـینب  ماکحتـسا  - 2 ( 2 .«)

هیلع  ) یلع دوش .  یم  اه  يدـب  زا  سفن  ظفح  لرتنک و  بجوم  یکاـپ  تفع و  سفن : ظـفح  - 3 دوش .  یم  ثعاـب  ار  نز  اـی  درم  یتفع  یب 
تمالس ینماد ،  كاپ  تفع و  هعماج :  تمالـس  - 4 ( 3 .«) دنک یم  رود  اه  یتسپ  زا  ظفح و  ار  سفن  ینماد  كاپ  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) 

هعماج تمالس  عبطلاب  دنشاب ،  فیفع  حلاص و  دارفا  نیا  رگا  دنهد و  یم  لیکـشت  نآ  دارفا  ار  يا  هعماج  ره  اریز  دراد ؛  لابند  هب  ار  هعماج 
ياپ هک  هاگ  ره  لامعا .  ندش  كاپ  يارب  تسا  يا  هلیسو  فافع  لامعا :  یکاپ  - 5 دراد . یم  موصم  بیسآ  زا  ار  نآ  دوش و  یم  ثعاب  ار 
هیاس رد  تفع  اب  ناسنا  يدنلبرـس : تزع و  - 6 درک .  دـهاوخ  زاب  ار  دوخ  ياج  لمع  رد  صالخا  دـشابن ،  نایم  رد  یناسفن  لاـیما  سفن و 

شهاک ار  توهش  تفع  دیامرف « : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  توهـش :  شتآ  ندناشن  ورف  - 7 دنک . یم  ادـیپ  تزع  یکاپ  تفع و 
ياه هار  نیرت  يوق  نیرتهب و  زا  گرم  زا  سپ  یگدنز  ادخ و  هب  نامیا  نامیا :  - 1 يدرف : ياه  هنیمز  فلا ) فافع  ياه  هنیمز  دهد ».  یم 

رد ار  نآ  دنک  یم  یعس  دشاب ،  انـشآ  یکاپ  تفع و  هدیاف ي  هب  ناسنا  رگا  یهاگآ :  - 2 تسا . يویند  ياه  سوه  توهش و  زا  يریگشیپ 
یبوخ كاردا  زا  هتساخرب  هک  تسایح  دشاب ،  یم  یسنج  فارحنا  عناوم  نیرت  یلـصا  هک  فافع  تارمث  زا  ایح : - 3 ددنب . راک  هب  یگدنز 

نیرترمث رپ  نیرتهب و  : تدابع زامن و  - 4 تسا . هدش  هدرمش  رترب  تاناویح  زا  نآ ،  نتـشاد  لیلد  هب  ناسنا  هک  تسا  يرایتخا  اه  يدب  اه و 
یم نوصم  یتشز  یتفع و  یب  زا  ار  وا  دنک و  یم  يوق  ار  ناسنا  نامیا  تسا .  دنوادخ  تدابع  زامن و  هانگ ،  داسف و  ار  ناسنا  هدنرادزاب ي 

هب ندرک  هاگن  رد  مشچ  لرتنک  هاـگن :  لرتنک  - 5 ( 4 .«) دراد یم  زاب  تارکنم  یتشز و  زا  ار  ناسنا  زامن  اـنامه  دـیامرف « :  یم  نآرق  دراد . 
دنوادخ یهاگآ  ملع و  هب  هجوت  نوچ  يروما  هاگن  لرتنک  يارب  تسا .  هعماج  تمالس  ثعاب  فافع و  يدرف  ياه  هنیمز  زا  مارح  ياهزیچ 

اهاپ و نابز و  تسد و  هک  نیا  هب  هجوت  نآ و  ياه  باذـع  تمایق و  هب  هجوت  دراد ، رظن  ریز  ار  ام  ياهراک  ادـخ  هظحل  ره  رد  هک  نیا  هب  و 
هنیمز زا  یکی  رـسمه : ینماد  كاپ  - 1 یگداوناخ :  ياه  هنیمز  ب ) دوب .  دهاوخ  رثؤم  دـنهد  یم  تداهـش  ناسنا  هیلع  ندـب  ياضعا  ریاس 

شیوخ رـسمه  تفع  رد  ییازـس  هب  ریثات  نماد  كاپ  رـسمه  اریز  تسا ،  فیفع  نماد و  كاپ  يرـسمه  نتـشاد  هداوناخ ،  رد  فافع  ياه 
ياه هار  نیرت  مهم  زا  جاودزا :  - 2 دوب .  دهاوخ  اه  نآ  يوگلا  دنک و  یم  تیبرت  كاپ  نادنزرف  فیفع ،  رـسمه  هک  نیا  هوالع  هب  دراد . 

تـسرد حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچ  مه  رـسمه و  یب  نانز  نادرم و  دـیامرف « :  یم  نآرق  تسا .  هداوناخ  لیکـشت  یتفع  یب  اب  هزرابم 
-3 ( 5 .«) تسا عیسو  ادخ  تمحر  هک  درک  دهاوخ  زاین  یب  ار  اه  نآ  دنوادخ  دنـشاب ،  ریقف  رگا  دیروآرد و  رگیدکی  جاودزا  هب  ار  ناتراک 
هک ییاه  هداوناخ  هدش  تباث  هبرجت  هب  تسا .  ییوشانز  دـنویپ  میکحت  ینماد  كاپ  فافع و  ياه  هنیمز  زا  یکی  ییوشانز :  دـنویپ  میکحت 

زاین نیمات  شیارآ و  ندرک ،  تبحم  نداد ،  هیدـه  نایم ،  نیا  رد  دـنا .  هدـش  فالتخا  راـچد  رتمک  دـنا ،  هتـشاد  یمیمـص  مرگ و  نوناـک 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  هب  هداوناخ ،  زا  تبقارم  هداوناـخ :  يراد  هگن  - 4 تسا .  تیمها  ياراد  رسمه ،  یسنج 
زا یکی  بــصعت :  تریغ و  - 5 تسا .  هداوناـخ  هناـخ و  ياـضف  رد  یگدولآ  هنوـگ  ره  زا  یلاـخ  كاـپ و  یطیحم  نتخاـس  مهارف  رکنم و 

دوخ سوماـن  يارب  هک  یـسک  تسا .  بصعت  تریغ و  تفع ،  یـساسا  لـماوع  هک  یـسک  تسا . بصعت  تریغ و  تفع ،  یـساسا  لـماوع 
رظن ءوس  يرگید  سومان  هب  رگا  هک  دـناد  یم  وا  دـهد .  یمن  ار  نارگید  هب  تنایخ  هزاجا  دوخ  هب  دراد ،  بصعت  دوش و  یم  لـیاق  تمرح 

مالسلا هیلع   ) یلع دهد .  یمن  ار  هزاجا  نیا  وا  هب  شتریغ  نیاربانب  تشاد . دنهاوخ  رظن  ءوس  وا  سومان  هب  زین  نارگید  ًانئمطم  دشاب ،  هتشاد 
هک میریذــپب  رگا  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  - 1 یعاـمتجا :  ياـه  هنیمز  ج ) ( 6 .«) دـنک یمن  انز  تریغ  اب  صخـش  دـیامرف « :  یم  ( 

دارفا همه  رب  دش ،  یم  فالتخا  داسف و  راچد  هعماج  هک  یماگنه  دنتـسه ،  ندـب  نیا  ياضعا  هعماج  دارفا  تسا و  ندـب  کی  دـننام  هعماج 
فافع یعامتجا  ياه  هنیمز  زا  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه  هار  زا  یکی  دنیامن ،  مادـقا  نآ  زا  يریگولج  يارب  تسا  بجاو 

. تسا هداد  تیمها  نآ  هب  رایسب  مالـسا  هک  تسا  شـشوپ  باجح و  فافع  ینماد و  كاپ  یعامتجا  ياه  هنیمز  زا  باجح :  - 2 دشاب . یم 
زاب هچنغ  دور و  رانک  باجح  هک  یماگنه  اما  دنک ،  یمن  ار  نآ  ندیچ  دصق  یسک  دشاب ،  باجح  لخاد  رد  هچنغ  نوچ  نز  هک  ینامز  ات 
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يارب باجح  دیامرف « :  یم  دجم  نآرق  دنزادنا .  یم  رود  هب  ار  نآ  ندرک ،  رپرپ  زا  دعب  دـننک و  یم  ار  وا  ندـیچ  دـصق  نانارـسوه  دوش ، 
سفن ياهاوه  زا  داهن و  میقتـسم  هار  رد  ماـگ  يدرف  هک  یتقو  ( 7  .«) دنریگن رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دـنوشن و  هتخانـش  نانز  هک  تسا  نیا 
نامه دـنا .  هتفر  هابتـشا  هار  نآ  هب  ندیـسر  يارب  يا  هدـع  هک  تسا  يزیچ  نامه  شا  هجیتن  نیلوا  دـیزگ ،  يرود  ینار  توهـش  شیوخ و 
راهم ار  یـسنج  هزیرغ  دـناوت  یم  نآ  اب  هک  یناور  شمارآ  ینعی  تسوا .  يرطف  هتـساوخ  تسا و  نآ  لابند  هب  ًاتاذ  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ 

هک یبلط  هاج  دننام  روطچ ؟ رگید  ياه  هزیرغ  اما  دشکب ،  تسد  نآ  زا  دروخ ،  اذغ  یفاک  رادـقم  هب  هک  یماگنه  دـناوت  یم  ناسنا  دـنک . 
تـسا دودحمان  لیم  کی  زین  یـسنج  هزیرغ  تسا .  دودحمان  لک  رد  دوش و  یمن  یـضار  نآ  هب  زگره  دورب ،  الاب  ناسنا  ماقم  ردق  هچ  ره 

ره درک . يرود  مارح  زا  لرتنک و  ار  شیوخ  هاگن  دیاب  دشاب ،  یم  تفع  نآ  لصاح  هک  يا  هجیتن  هب  ندیسر  هزیرغ و  نیا  لرتنک  يارب  هک 
دننکن و رهاظ  کسورع  کی  تروص  هب  عامتجا  رد  ار  دوخ  نانز  هاگره  درف . زا  يا  هداوناخ  ره  دوش و  یم  لیکـشت  هداوناخ  زا  یعامتجا 

لباقم رد  هزرابم  تروص ،  نیا  رد  دـش .  دـهاوخ  ملاس  كاپ و  نانآ ،  تفع  هیاسرد ي  عامتجا  دـنیامن ،  لرتنک  ار  دوخ  ياه  هاگن  نادرم 
 ، ناسنا يارب  يراد  نتشیوخ  هک  نیا  يارب  دنک .  یم  مهارف  ار  دارفا  تینما  هک  تشاد  میهاوخ  يا  هعماج  دوب و  دهاوخ  رت  ناسآ  رامعتـسا 

یـسک تسین  نکمم  تسا .  طوقـس  شزغل و  زاغآرـس  هاگن  هاگن :  لرتنک  فلا ) درک :  تیاعر  دـیاب  ار  ریز  تاکن  دوش ،  ناـسآ  نکمم و 
مـشچ زا  تبقارم  سوه ،  لیم و  لرتنک  رد  یلمع  یـساسا و  مدق  نیلوا  دوش .  توهـش  سفن و  راهم  هب  قفوم  اما  دنکن  لرتنک  ار  دوخ  هاگن 

نادرم و هب  نهراصبا : نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  مهراصبا ...  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  هک « :  دراد  یم  مـالعا  تحارـص  هب  نآرق  . تسا
دیفم ياه  تیلاعف  ماجنا  ب ) ( 8 «) دیزیهرپب لباقم  فرط  هب  ندش  هریخ  ندرک و  اشامت  زا  دننک و  لرتنک  ار  دوخ  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نانز 

ییافوکــش هار  رد  ار  دوـخ  يورین  هعلاـطم ،  یــشزرو و  يرنه . یملع و  دـیفم  ياـه  تیلاـعف  نداد  ماـجنا  اـب  دــیاب  ناـناوج  هدــنزاس :  و 
فافع رب  مالسا  هچ  رگا  دننک . زیهرپ  دوش  یم  ناطیش  ياه  هسوسو  بجوم  هک  ییاهنت  يراکیب و  زا  دنریگ و  راک  هب  شیوخ  ياهدادعتسا 

دوش یم  یلمع  ینامز  رما  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنک ،  یم  دیکات  تافارحنا  زا  يریگولج  لماع  نیرت  مهم  ناونع  هب  سفن  لرتنک  و 
. دشاب تافارحنا  تمس  هب  هدننک  کیرحت  لماوع  زا  یهت  دیاب  هعماج  رگید  ترابع  هب  دشاب .  هتشاد  ار  يزیچ  نینچ  شریذپ  مه  هعماج  هک 

جراخ فافع  هداج  زا  هسوسو و  کیرحت ،  نیرت  کچوک  اب  یصخش  تسا  نکمم  تسا و  فلتخم  هعماج  رد  دارفا  ياوقت  نامیا و  هجرد 
دناوت یم  دوخ  نز ،  بسانم  ششوپ  هک  نیا  هوالع  هب  تسا .  یمازلا  يرما  نادرم  نانز و  طباور  رد  یعرـش  دودح  تیاعر  نیاربانب  دوش . 
هعماج نز ،  درم و  ینماد  كاپ  ایح و  دـنک .  شوماخ  نادرم  رد  ار  توهـش  سوه و  شتآ  دـشاب و  هعماـج  فارحنا  یلـصا  عناوم  زا  یکی 

رگا دوش .  یمن  قالطا  ندرک  رس  رداچ  هب  طقف  دراد و  ینوگانوگ  بتارم  فافع  دنک .  یم  راوتسا  مکحم و  ار  هداوناخ  ملاس و  كاپار و 
صخش تسا  نکمم  دنک و  یم  هجوت  بلج  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  زیهرپ  فافع  مییوگب  دیاب  مینک ،  نایب  یلک  روط  هب  ار  فافع  میهاوخب 

ياه لدم  هدننز و  دـنت و  گنر  اب  ییاه  سابل  ندیـشوپ  - 1 نآ :  قیداصم  یتفع و  یب  دزاس . التبم  یمارح  ای  هاـنگ و  هب  ار  صاخـشا  اـی  و 
اب راد  هنشاپ  ياه  شفک  زا  هدافتـسا  - 4 رداـچ . ریز  زا  وم  ندرک  نوریب  - 3 دنت . ياهرطع  زا  هدافتـسا  - 2 امن .  ندـب  ياـه  سنج  یبرغ و 
 . دنک یم  نایامن  ار  اپ  هک  كزان  ياه  باروج  ندیشوپ  - 6 نابایخ .  رد  دنلب  يادص  اب  ندیدنخ  ندرک و  تبحص  - 5 بیجع . ياه  لدم 

نازیم - 2 یثدحم . داوج  ترـشاعم ،  نییآ  - 1 اه :  تشون  یپ  و ... دزاس .  یم  صخـشم  ار  ندب  مادـنا  هک  گنت  ییاهوتنام  زا  هدافتـسا  - 7
 ، هغالبلا جهن  - 6 هیآ ي 32 . رون ،  هروس ي  - 5 هیآ ي 45 . توبکنع ،  هروـس ي  - 4 نامه .  - 3 ص363 . ج6 ،  يرهـش ،  ير  همکحلا ، 

هرامش ي هداوناخ ،  انشآ  هلجم ي  عبنم :  هیآ ي 30 و 31 . رون ،  هروس ي  - 8 هیآ ي30 .  رون ،  هروس ي  - 7 هرامش 305 . راصق ،  تاملک 
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هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 

دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
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 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 

. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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