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؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  هنوگچ 

باتک تاصخشم 

: مق رشن :  تاصخشم  ینامقل . دمحا  دنوشیم /؟ باجح  اب  ام  نادنزرف  هنوگچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1342 دمحا ، ینامقل  هسانشرس : 
نورب یسیون :  تسرهف  تیعـضو   5-14-7877-964-978 لایر :   22000 کباش :  170ص . يرهاظ :  تاصخـشم  شنیب 1389 . تشهب 

ناملعم و ناردام ، ناردپ و  ییانـشآ  يارب  يرورـض  شـسرپ  اههد  هب  خـساپ  يدـیلک و  تاکن  هئارا  دـلج : يور  ناونع  تشاددای :  يراپس 
تاـکن هئارا  دـلج :  يور  ناوـنع  سیوـنریز . تروـص  هب  نـینچمه  170 ؛ [- 168 . ] :ص همانباتک تشادداـی :  ناـغلبم . نارونخـس و  ناـیبرم ،

باجح عوضوم :  ناغلبم . نارونخـس و  نایبرم ، ناـملعم و  نارداـم ، ناردـپ و  ییانـشآ  يارب  يرورـض  شـسرپ  اـههد  هب  خـساپ  يدـیلک و 
2109549 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/17/ل7چ8 1389  هرگنک :  يدنب  هدر  نانز  ششوپ  عوضوم : 

هدنسیون نخس 

یگژیو نیا  تسا . یگدنز »  هب  نانآ  یـشزرا  هاگن   » درواهر هک  تسا  يونعم  راگدنام و  يا  هیامرـس  ام  زیزع  مدرم  « ینید ياه  یگتـسبلد  »
فافع ءایح و   » و  « باجح شـشوپ و  » نَا هتـسجرب  دامن  هک  دبای  یم  دومن  يراتفر  يراتفگ و  فلتخم  ياه  هولج  رد  راکنا ، لباقریغ  الاو و 

ور هب  ور  یمکارتم  ددعتم و  ياه  لاؤس  اب  ار  هدنـسیون  یبهذـم ، ياه  خـساپ  شـسرپ و  ای  ینارنخـس  تاسلج  رد  روضح  ياه  لاس  تسا . «
لاس هک  دندوب  یناسک  شسرپ  نیا  هدننک  هئارا  دنوش » ؟ یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  هنوگچ  : » دوب شسرپ  نیا  نآ  یلصا  روحم  هک : تخاس 
يا هویش  ششوپ ، هشیدنا  هئارا  يارب  اما  دندوب ، یهاگشناد  يوزوح و  رصانع  زا  دوخ  هاگو  دنتشاد  روضح  یبهذم  لفاحم  رد  رایـسب  ياه 

 « ششوپ گنر  « ،» شـشوپ عون  «، » باجح یتسیچ  ییارچ و   » هرابرد ناناوجون  ناناوج و  نیب  رد  حرطم  ياه  شـسرپ  يارب  هاگو  دنتـشادن 
ناردپ و ات  تسا  هدـش  هتـشون  يرورـض  زاین  نیا  هب  هجوت  اب  دـیراد  تسدرد  هک  یباتک  دـنتفای ... . یمن  یخـساپ  و ... باجح »  هنیـشیپ   » ای

ینابز اب  دـنبایب و  ار  ناوج  لسن  اب  یلدـمه  ینابزمه و  شور »   «، » شناد  » رب هوالع  ناـغّلبم  ناداتـسا و  یّّتح  ناـمّلعم و  ناـیبرم و  نارداـم ،
نکر نیدنچ  هب  هجوت  يدربراکو  يدیلک  ِشـسرپ  نیا  خساپ  هب  لماک  یبایتسد  يارب  دنزادرپبوگتفگ . هب  نانَا  اب  نیـشنلد  یتایبدا  نیریش و 

، نادنزرف اب  رتشیب  ییانـش  آ  ب ) هنوگچ )  ) اه هقیلـس  اه و  هویـش  یبایزاب  ای  راتفگو  راتفر  یگنوگچ  فلا ) تسا : يرورـض  لاؤس  رد  هتفهن 
هک یتفرعم - ماگ  هس  نیا  وترپ  رد  نیقی  هب  باجحاب )  ) نَا راثآ  اه و  هشیر  باجح ، نشور  تخانـش  ج ) ام ) نادـنزرف   ) ناناوج ناناوجون و 
ای ام  باتش  مشخ و  زا  رودب  باجح  هناقشاع  هناهاگَا و  باختنا  ینعی  بولطم  مراهچ و  نکر  دراد - قیمع  قیقد و  تکرح  تمه و  هب  زاین 

، تیقفوم هار  اهنت  دنوش ). یم   ) باجح ار  دوخ  مینک ، باجح  اب  ار  اهنَا  ام  هکنیا  نودب  نامنادـنز  رف  دوش و  یم  مهارف  نانَا  باذـع  جـنر و 
یمزج مزع و  نتفای  ماجنارس  میمـصت و  نیا  راگدنام  راثَا  هب  عماج  هجوت  هتـشذگرمث ، یب  ياه  هویـش  نتـشاذگرانکرد  هناعاجـش  میمـصت 
نخس باجحزا ، نخس  تسا : مزال  رایسب  ینارون  هتکن  نیدنچ  هب  ندرپس  لد  نخـس  ره  زا  شیپ  تسا . هار  نایاپ  ات  ندنام  يارب  ریگمـشچ 

هیـصوت و زار  . • دبای یم  دامن  رهاظ ، نیا  رد  هک  تسا  ینید  يرکف و  بوچراچ  کی  بتکم و  کیزا  نخـس  هکلب  تسین ، اهنت  ِشـشوپزا 
یلاعت اب  وسمه  تاّذل  ياهرازبا  هک  یهاگن  تسا ؛ نایاپ  یب  اّما  راد  عورـش  یهاگن  هک  تسا  ناسنا  هب  نآ  هاگن  عون  باجح ، هب  نید  دیکات 

نارتخد و يزاسادـج  ای  نادرم  نانز و  نیب  راصح  داـجیا  باـجح » . » درگیم د هئارا  مه  اـب  لاـمکو  لاـمج  دوش و  یم  هدـید  دارفا  یقرت  و 
طباور میظنت   » اب هارمه  هعماج  رد  لاّعف  شقن  شریذپ  و  ندوب » یعامتجا  ، » باجح يدوجو  زار  هکلب  تسین  ناوناب  ینیشن  هناخ  ای  نارسپ و 

ینعی نایاپ  یب  ییابیز  نآ  هرمث  هک  تسا  باجح ،» حور  ، » دراد تیمها  شـشوپ  باـجح و  زا  رت  شیب  هچنَا  تسا . فطاوع »  لیدـعت   » و « 
. » نایفارطا نایبرم و  زا  یهن  رما و  ای  دـشاب  ناردام  ناردـپ و  زا  يدـیابن  دـیاب و  هکنَا  نودـب  تسا ، راـتفر  رد  تناـتم . راـقو و  یگتـسارَا و 

دروم انبم  نیا  هاگره  دـنبای . هزیگنا »  رییغت   » دوخ ات  تسا  نانَا  هشیدـنا » رییغت  ، » نابطاخم نادـنزرف و  اب  دروخرب  رد  راذـگرثا  هویـش  نیرتهب 
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هب ور  نیا  زا  تسا . ناشیدنا  كاپ  نایاوشیپ و  نشور  هار  شور  نیا  هک  میزادرپ  یم  رس » يوت   » هب رـس » يوم  » هب هجوت  زا  لبق  دشاب ، ام  رظن 
مینک و ور  هدنیآ  لاح و  رمثرپ  نیرفَا و  طاشن  ياه   « تسین تسه و   » هب تسا  رتهب  هتشذگرمث  یب  هدننک و  هتـسخ  ياه  « دیابن دیاب و   » ياج

عون «،» شرگن شنیب و   » رییغت اب  میوش . ور  هبور  نانآ  لابقتـسا  لابقا و  اب  ات  میریگددم  شخبدـیما  ییادرف  يارب  نامنابطاخم  ياه  هتـشاد  زا 
ثعاب هکلب  دـنناد  یمن  یلد  هدـنز  ییابیز و  عفاد  ای  یماکداش  طاشن و  عنام  ار  باجح  دـبای و  یم  لوحت  ام  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ » 
هرهبرد ناویح  ناسنا و  توافت  تسا و  یبایدوخ  ای  یلرتنکدوخ  نآ ، درواهر  هک  دننیب  یم  يدوجو  رهوگ  ظفاح  ینورد و  يداش  رورس و 

یب شـشوپ ، باجح و  هب   « شرگن هاگن و  رییغت  ینعی «  كرابم  دادیور  نیا  اب  تسا . یمـسج  یـسنج و  زئارغ  زا  هدیجنـس  ماگنهب و  يریگ 
ناـیرع  » اـب دروخ و  یم  مشچ  هب  يرکف »  یگنهرب   » تسخن یمـسج ،»  یگنهرب   » رد اریز  دوب ، دـهاوخ  یخلت  یتخـس و  اـب  هارمه  یباـجح 

ياج هب  ور  نیا  زا  تسا . نآ  ةرمث  نیلوا  ینورد  تراقح  هک  دوش  یم  دراو  تیـصخش  هب  یتراسخ  یناسنا ، یلاع  تافـص  زا  حور »  ندـش 
نیزگیاـج ندوـب  ثنؤـم  ینعی  تیٌـسنج »   » دوـش و یم  حرطم  ییاـمن »  نـت  ییارآ و  نـت   «، » حور هوکــش  رکف و  تـمظع   » ندرک ناـیامن 

و تیّرح » تمرح و  باـجح ، ، » يادـنلب نداد  ناـشن  تسا ، هدنـسیون  رظن  دروم  راتـشون  نیا  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  هچنَا  دوش ! یم  تیناـسنا »  »
نامنابطاخم نادنزرف و  ظفح  رد  عماج  يّدـجروط و  هب  ام  یلـصا  تلاسر  نیا  هک  تسا  تیناسناو »  تسادـق  هلق   » زا طوقـس  زا  يریگولج 

ور شیپ  ار  راتـشون  زاغَا  رد  هدـش  حرطم  تسخن  نکر  هس  لالدتـسا  قطنم و  اب  هارمه  ساسحا  ناـجیه و  زا  رودـب  مینارب  ور  نیا  زا  تسا .
هارمه باجح » هنادازآ  هناهاگآ و  باختنا   » ینعی نکر  نیمراهچ  هب  ات  مینک  یط  یهلا  فطل  هب  ار  یتفرعم  ياه  ماگ  کیاکی  میهد و  رارق 

اب نآ  هرابرد  باتک  نایاپ  ات  زاغَا  زا  هکرظن  دروم  نکر  هس  میبای . تسد  نامنازیزع  يوس  زا  فافع »   » ینعی نآ  ینارون  ياوتحم  حور و  اـب 
رد نآ  ییارچ  یتسیچ و  باجح »  ( » فلا زا : دنترابع  میهد  یم  رارق  ور  شیپ  ار  کی  ره  هرابرد  حرطم  ياه  شسرپ  مییوگیم و  نخس  مه 

دنوادـخ ارچ  دـننامه : میزادرپ  یم  کـی  ره  خـساپ  هب  هکدوش  یم  هئارا  زیزع  ناـناوج  ناـناوجون و  يوـس  زا  يددـعتم  تـالاوس  زارف  نیا 
؟ تسیچ شـشوپ  یلـصا  ياه  كالم  دـنوش ؟ یمن  ندـنام  ناهنپ  ندـش و  ناهنپ  ثعاـب  یهلا  فیلکت  نیا  اـیَا  تسا ؟ هداد  رارق  ار  باـجح 

نَا اب  هک  باجح  هشیر  تسا ؟  یهلا »  قح  ای «  « یعامتجا قح   «، » يدرف قح   » باـجح تسیچ ؟ نارـسپ  نارتخد و  شـشوپ  تواـفت  هفـسلف 
ناسنا ینمادکاپ  ییاسراپ و  رد  شوجدوخ  يریثأت  هک  ءایح » « ؟ تسیچ دوش ، یم  داجیا  يدارا  هاگادوخ و  شیارگرد  یلقع  یبلق و  هقالع 

هدوب باجح  هب  تبـسن  يا  هفیظو  ای  شـشوپ  زا  ینخـس  مه  مالـسا  زا  شیپ  ایآ  تسا ؟ مادـک  نآ  هب  یبایتسد  ياـهراکهار  تسیچ ؟ دراد ،
شـشوپ گنر  نیرتهب  یّلم ؟ یناریا - ای  تسا  یبهذـم  یمالـسا - یـششوپ  رداچ  ایآ  تسا ؟ رداچ »  » اب اهنت  شـشوپ  باـجح و  اـیآ  تسا ؟

ياـپدر و  تسیچ ؟ يرـسور  ماـن  هب  کـچوک  يا  هچراـپ  اـب  برغ  هزراـبم  ّتلع  تسا ؟ دنـسپان  هورکم و  هایـس  گـنر  یتـسار  هب  تسیچ ؟
زین ناملـسمریغ  نادنمـشیدنا  ای  یمالـساریغ  ياهروشک  ياه  هاگـشناد  ایآ  تساجک ؟ باجح  هب  تبـسن  رفنت  ای  یگقـالع  یب  رد  رامعتـسا 

ای برغ  رد  باجح »  دیهش  « ؟ دوش دییأت  اه  ناسنا  همه  نیب  رد  ششوپ  ندوب  يرطف  ات  دنراد  يراتفگ  ای  يراتفر  باجح  ششوپ و  هرابرد 
اب لصف  نیا  رد  ناناوج  ناناوجون و  تایحور  تافـص و  اب  ییانـشآ  ای  یـسانش »  بطاخم  ( » ب تسیک ؟ دازَا  باـختنا  یـسارکومد و  راـید 

یخلت و زا  رودب  شمارَا و  یتحار و  اب  ات  میوش  یم  انـشآ  هعماج  رد  ناناوج  ناناوجون و  ای  هناخ  رد  نامنادنزرف  ناهنپ  ادیپ و  ياه  یگژیو 
، نشور تخانـش  نیا  اب  نیقی  هب  میهد . خـساپ  ناشیاه  هتـساوخ  هب  ینورد ، ياهزاین  تالاح و  كرد  نمـض  مینک و  وگتفگ  نانَا  اـب  يدـنت 
رد یتوافت  هتـشذگ  ياه  لسن  اب  هک  میبای  یم  راشرـس  يا  هفطاع  ساسحا و  دادادـخ و  ِدرخ  لقع و  كاپ ، ترطف  زا  دـنم  هرهب  ار  ون  لسن 

تاراظتنا ثعاب  هاگو  دـهد  یم  ناشن  توافتم  ار  نانَا  هک  تسا  زورما  توافتم  طیارـش  هکلب  تشاد . دـنهاوخن  یهلا  ياهرواب  ییارگنید و 
نیشنلد نیریش و  ییوگتفگ  يارب  نیرفآرمث  دم و  َاراک  ياه  شور  هئارا  ای  یسانش »  هویش  ( » ج دوش ! یم  یگدزلد  یگتسخ و  هیوس ، کی 
تبسن نانمشد »  هبناج  همه  مجاهت  ياه  هار   » نتسب و  ناتسود »  يوس  زا  دب  عافد   » زا زیهرپ  نابطاخم ، اب  وگتفگرد  رثوم  نکر  نیا  درواهر 

هتکن لّمکم  یناگدـنز ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  باجح  هب  یگتـسارآ  رد  ینارون »  باـن و  يا  هنومن  هئارا  . » تسا ییاـسراپ  شـشوپ و  هب 
ام زا  کی  ره  هکنَا  دیما  تسا . ع ) ناموصعم ( ناحلاص و  هار  رارمتسا  يارب  هتـسیاش  ياه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  رد  يدربراکو  يدیلک  ياه 
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ثعاب تیونعم ، تفرعم و  ياه  هنیجنگ  اب  دوخ  ییانـشآ  نمـض  میـشیدنیب و  ناوج  لسن  يادرف  هب  نامزورما  ناوت  هشوت و  زا  يریگ  هرهب  اب 
هللا 12 ُموی  هّللا  ءاش  نا  میـش . اب  نامزیزع  روشکرد  يرادـم  شزر  یی و ا  ارگنامرآ  يرادـیب ، قریب  يرارقرب  رد  نانَا  تریـصب  يرایـشوه و 

ینامقل دمحا  سَدقم  مق  نیدرورف 1389 -

؟ دنمادک شش  وپ  یلص  ياه ا  كالم  و  تسیح ؟ باجح » » بوجو ّتلع 

هراشا

یب اَما  راد  عورـش  يا  دـیرفَا ه  ار  ناسنا  هک  یـشنیب  تسا ، ساسنا »  یهلا - شنیب   » ساسارب ینید  ياهدـیابن  اهدـیاب و  هعومجم  هک  میتسناد 
رورس و نیرتشیب  یگدنز  حیحـص  ریـسم  رد  درب و  یم  تذل  دنچ  ره  تسا ، هدشن  هدیرفآ  یبای  تذل  ییوجماک و  يارب  هک  دناد  یم  نایاپ 

هکلب میباـی  یمن  قطاـن »  ناویح   » ار ناـسنا  رگن ش  نیا  رد  تسوا . يـالاو  دـصقم  یقرت  یلاـعت و  اـّما  دـننکیم ، دوـخ  بیـصن  ار  یناـمداش 
هک یسک  مینیب . یم  هللا  هب  تبسن  مامت  مات و  تیلوئـسم  اب  هارمه  فافـش  صخـشم و  ماجنا  زاغآ و  ياراد  یقولخم  ینعی  هلأتم »  يدوجوم  »
هب دنک ، تکرح  یناسنا  ملاس و  يریـسم  رد  ینورد ، هتفهن  ياه  يژرنا  تیادـه  اب  ات  دـشاب  هتـشاد  یناور  شمارَا  یحور و  تشادـهب  دـیاب 

مییوا زا  ام  اریز  دبای  تسد  يدبا  يدنلبرس  تداعس و  هب  ات  دنام  وصم ن  يراتفر  يرکف و  ياه  يراجنهان  زا  دبای . تسد  یتیصخش  لامک 
و ترطف »   » هب ّتلم  نییآ و  زا  رتارف  شـشوپ ،»  . » میرب رـسب  شمارَا  یگد و  وسآ  رد  هناد  واـج  مینا  وت  یم  میدرگ و  یم  زاـب  وا  يوس  هب  و 

وگخساپ دراد و  ناسنا  دوخ  تمدق  هب  يرمع  هک  هدش  هتسناد  ناسنا  نؤش  زا  ینأش  دد ، رگیم  رب  ناسنا  تیناسنا »   » هب تیـسنج »   » زا نوریب 
زا تبقارم   ) یعامتجا زاین  . 2 رگید ) یعیبط  لماوع  امرـس و  امرگ و  لباقم  رد  تظ  افح   ) یعیبط زاـین  . 1 تس : ارف د  توافتم ا  زاـین  هس  ي 

تایـصوصخ رب  نوزفا  يا  هعماـج  ره  شـشوپ  عوـن  نیا ، رب  هوـالع  ییاـبیز ) یگتـسارَا و  زا  تبظاوـم   ) یناور زاـین  . 3 یمادـکاپ ) تفع و 
تـسا هعماج  نَا  رب  مکاح  ینیب  ناهج  گنهرف و  زا  یعبات  یعامتجا ، يداصتقا و  لماوع  ای  یلغـش و  یّنـس و  ّتیعقوم  یعیبط ، ییایفارغج و 

کی باجح  قیمع : قیقد و  هاگن  کیرد  دزاس . یم  نایامن  ار  هداوناخ  رد  دوجوم  ياه  شزرا  اه ، یبلط  عونت  اهیزرو و  هقیلس  زا  رتارف  هک 
دننام ای  ددرگ  مامت  دوش و  هماقا  تبون  دنچ  زور  رد  هک  تسینزامن  لثم  تسا ، یسایس  یـسامح - نآ  زا  رتارف  یعامتجا و  يدابع - هضیرف 

هـضیرف کی  باجح  درواـین ، راـب  هب  يا  هفیظو  رگید  دوش  هیوست  نوچ  هک  سمخ  دـننام  اـی  ددرگ و  بجاو  هاـم  کـی  لاـس  رد  هک  هزور 
ینافرع تلاح  وس  کی  زا  دراد . ابند ل  یهل  ینافرع و ا  یقالخا  ـی و  هقف راثآ  هک  تسا  یعونتم  توافتم و  عالـضا  داعبا و  اب  هنوگروشنم 

هولج رگید  يوس  زا  دزاس ، یم  ناسآ  لهـس و  ار  يرهاظ  ياه  یتخـس  رما ، نیمه  هتخیمآ و  رد  قشع  اـب  اریز  دراد  باـجحاب  يوناـب  يارب 
. تسا زازتها  لاسرد  هارمه و  هشیمه  هک  تسا  ینمادکاپ  یکاپ و  یهاوخ ، تلادع  يرالاس و  قح  هتشارفارب  قریب  نانوچ  دراد و  یـسامح 

هکار دوخ  دـح  نادرم  دنـسر و  یم  تسا  یلاعتم  تیـصخش  هکدوخ  قح  هب  باجح  اب  ناـنز ، تسا ، نادرم » قح   » و ناـنز »  قح   » باـجح
هک تسا  ینامحر  تقیقح  نیا  رگنایب  تسا  یناسنا  ره  كاپ  ترطف  اـب  وسمه  هک  شنیب  نیا  دـنبای ، یم  تسا  شیوخ  زرم  زا  ندرکن  روبع 

نیمه رد  دنک و  يرادرب  هرهب  نَا  زا  دوخ  قلاخ  روتسد  هب  انب  دیابوا  تسا و  هدشراذگاووا  هب  دنوادخ  يوسزا  هک  تسا  یتناما  نز  ياضعا 
ار يا  هیحور  ره  اب  يدرم  ره  تسا ، راوتسا  تفع  ساسارب  هک  دنمفده  ششوپ  نیا  دهد . را  رق  رهوش  رایتخا  رد  اهنت  جاودزا  زا  سپ  اتسار 
هب دننک و  یم  فعش  يداش و  ساسحا  دوخ  رسمه  ندوب  یصوصخ »   » زا شیوخ  هنادرم  تریغ  رب  انب  ناد  رماریز  دزاس  یم  دوخ  بوذجم 

دـشاب و نادرم  هاگن  نیرتیو  رد  هشیمه  هک  ینز  وس  نآ  زا  اـما  دـننک  یم  هقـالع  قشعراـهظا و  بلق  میمـص  زا  شیوخ  یـصوصخ  رـسمه 
هب تباـجن »   » سّدـقم هعلق  زا  جورخ  اـب  هتخادـنا و  رهوش  لد  مشچ و  زا  ار  دوخ  دوز  اـی  رید  ددرگ ، سرتـسد  رد  هشیمه  ییـالاک  ناـنوچ 

ودنکوبشوخ ار  شیوخ  رهوش ، ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  : » دومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اریز  دنکیم  طوقس  یکاپ  زا  يرود 
یم لسغ  تبانج  زا  ار  دوخ  هکنانح  دـیامن ، لسغ  نآ  زا  نتخاس  كاپ  يارب  هکنیا  ات  دـنک  یمن  لوبق  ار  وا  زامن  دـن  ادـخ ، دـیامن ، شیارَا 
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لیدـبت نآ  یپ  رد  تسا و  ّتینارون »  تیونعم و  زا  جورخ   » نآ دوش و  یم  وا  ریگنماد  يرگید  يـالب  تباـجن ، زا  طوقـس  زا  سپ   1 . « دهد
یب درواهر  هک  تسا  يرتگرزب  يالب  ّتیـصخش ، ینوگژاو   « !!. » ندیـشوپ ندیـشون و  ندروخ و  يارب  اـهنت  یفرـصم  يدوجوم   » هب ندـش 

تاذـل و عّونت  يارب  يّدـس  تسا  ناربمایپ  نالوسر و  تنـس  هک  سدـقم  دـنویپ  نیا  اریز  تسا  جاودزا  هب  هنوراو  هاگن  نآ  تسا و  یباـجح 
باجح ای  تناتم  تفع و  دنا ، هدراذگ  یلاسنهک  ای  یلاسنایم  هصرع  هب  ياپ  یناوج  تاناجیه  زا  روبع  اب  هک  نانآ  دوش ! یم  هتسناد  تاوهش 
یمامت رمع  رذگ  ِكورچ  نیچ و  هک  یتوترف  یلاسنایم و  رد  اریز  دنناد ، یم  دوخ  یگدـنز  زورما  ینامداش  ثعاب  ار  هتـشذگ  مایا  يایح  و 
يرواب نید  طاشن  ینمادکاپ و  تاوارط  دوش ، یم  یگدرـسفا  ثعاب  ناوناب - يا  رب  هژیو  هب  هنیَا - رد  هرهچ  ندـید  دریگیم و  ارف  ار  تروص 

ص- لامعالا ، باوث  ك : ر . . 1 دور . یم  شیوخ  يادرف  لابقتـسا  هب  یگدنب  رد  يدنلبرـس  ساسحا  اب  یمدآ  دوش و  یم  یلد  هدنز  ثعاب 
.512 - 510

؟ تسیچ ششوپ  يارب  یلصا  ياه  كالم 

سابل . 1 زا : تسترابع  دوش ، یم  فلتخم  ياه  قادصم  تسرد  مهف  ثعاب  اشگراک  يدـیلک  دـننامه  هک  یمالـسا  باجح  ناکرا  ای  لوصا 
. دنیوگ نیفکو  هجو  یهقف  حالطـصا  رد  هکدناشوپب  ار  چم  ات  اه  تسد  تروص و  زجب  ندب  همه  ینعی  دشاب  یعرـش  بجاو  دح  هدـنناشوپ 
هک تسا  يا  هنوگ  هب  شـشوپ  عون  یلو  تسا  هدـنناشوپ  رهاظ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـشابن ، توهـش  هدـننک  کـیرحت  زیگنا و  هنتف  ساـبل  . 2

خلت تیعقاو  نیا  يایوگ  ناریا  رد  یبرجت  ياهرامآ  ینادـیم و  تاقیقحت  هزورما  دوش . یم  يوهـش  تاـکیرحت  یـسنج و  تاـناجیه  ثعاـب 
هدـعاق نیمه  زین  نپاژ  روشکرد  هکناـنچ  تسا ، ناـنز  نارتخد و  زیمَا  کـیرحت  شـشوپ  رطاـخ  هب  یـسنج 1 » ياه  زواـجت  رثکا   » هک تسا 
تـسا هدیدرگ  عونمم  یـسنج ، تالمح  ِكرحم  ياه  سابل  شورف  ناتـسلگنا  ياه  هاگـشورف  زا  یخرب  رد  ساسا  نیا  رب  تسامرفمکح و 
تیوه سابل  . 3 3. دـنراد لماک »  قوف  باـجح   » ناـنز اریز  تسا  ناتـسبرع  روشکرد  یـسنج  ياـه  ضرعت  نازیم  نیرتمک  وس ، نآ  زا   20

تَزع و اب  خلت  دادـخر  نیا  هک  دزاسن  نارفاک  دـننامه  شیارآ  شـشوپ و  رد  ار  وا  دزاسن و  راد  هشدـخ  ار  ناملـسم  درف  یمالـسا  یناسنا و 
www.isna.ir 2.news.bbc.co.vk 3.www.nation.1 ِِهلوــُـسَِرل ُةَّزِعلا و  ِهـَِـلل  َو  . ) تــسین راـــگزاس  یناملـــسم  تــمظع 

ترهش سابل  . 4 مْهنِم 3 ! هنِإـف  ْمکنم  مًهلوـتی  نمو  َألِیبـس 2 ... نِینِمْؤُـملا  َیلَع  نیِرِفْکِلل  ُهللا  َلـعجی  َنلَو  نِینِمؤُِـمِلل ا ... mastrr.com و 
هدقع راهظا  ثعاب  هچنَا  ره  تسوا و  هشیدنا »  هویش   » هب ششوپ »  عون  » زا رت  ـ هب ناملـسم  شزرا  اریز  دشابن . ندش ، امن  تشگنا  ثعاب  ینعی 

 « ندوب صاخ   » ور نیا  زا  تسا . عونمم  دنهد ، ناشن  رگیدکی  ای  ناتشگنا  ای  اه  نابز  رس  رب  هعماج  رد  ار  وا  دش 3  ینیب  مکو  تراقح  ياه 
8/ نیقفانم .1 وش د . یم  هعماج  رد  تیصخش  ندش  درخ  ثعاب  دراد و  ینکـشراتخاس  یفاکـشزرم و  نوچ  يا  هنیزه  هاگ  ند »  وب  توافتم  »

.51/ هدئام .3 . 141/ ءاسن .2

؟ تسیچ باجح  بوجو  تّلع 

هراشا

هفـسلف یـضعب  ییاور ، ینَارق و  تلع  یخرب  هک  هدوب  اه  لـسن  یماـمت  نیب  اهرـصع و  همه  رد  جـیار  یـشسرپ  باـجح ،»  ییارچ   » زا نخس 
هدش نایب  باجح  بوجو  ای  دوجو  يارب  هک  یللع  هعومجم  دننک . یم  وجتسج  ار  نَا  یقالخا  یناور و  ییارچ  یهورگ  یعامتجا ، يدرف و 

: زا تست  رابع 

دوجو شمارآ  اب  - حور یکاپ  . 1
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انعم  « يدام شیاسآ   » نَا رانکرد  وش د و  یم  اه  هتشاد  یمامت  زا  ندرب  تّذل  ثعاب  هک  تسا  ییاتمه  یب  تمعن  دوجو ، تینما »  شمارآ و  »
مُهُِملَُعیَو ْمِِهیِّکَزیَو  ِِهتیا  ْمِِهیلَع ء  اوُلتَی   ) دـنک یم  نایب  یهلا  ءایبنا  تثعب  هفـسلف  ار  دارفا  يزاـسکاپ »   » اـی هیکزت »  ، » نآرق دـبای . یم  موهفم  و 

یَّکزَتَی امَّناَف  یَّکََزت  نَم  َو   ) دـناد یم  هیکزت  نابحاص  يارب  تسخن  تسا ، دوجو  شمارَا  نامه  هک  ار  يزاسکاپ  زاغَا  )1 و  َۀَمکِحلا َبتِکلا و 
َِکل ذ   ) تسا هدرکد  وخ  بیصن  نیرت »  هزیکای   » بقل هک  تسا  ینامرَا »  دنمفده و  شـشوپ   » ای باجح »  ، » یکانباتو یکاپ  نیرترب   ( ِهِسفِنل

یتخس و اب  رهاظ  رد  یمالـسا  شـشوپ  هچرگ  دوش . یم  داجیا  ضرعت  يدعت و  عنم »   » رطرب ف و اه » کیرحت   » نَا دوجو  اب  و  ْمَُهل )  یَکْزا 
رگنایب دوخ  ییاضق ، یتینما و  ياهو  رین  هبزاین  زا  رودـب  هکدراد  وخ د  اـب  عناـم  اـی  رطاـخ  تینما  یعون  نطاـب  رد  یلو  تسا  هارمه  فیلکت 

یم ینوریب  تاناجیه  هجیتن  رد  ینورد و  تاکیرحت  ثعاب  ییامن ،»  هرهچ  ییار و  نت آ  ، » دـیدرت نودـب  تسا . یتیـصخش  میرح  دودـح و 
دنخبل نیا  سپ  رد  اّما  دراد  دوخ  اب  ینَا  تّذـل  زاغآ  رد  هچرگ  دزاس ، یم  مهارف  باـجح  یب  صخـش  يارب  ینما  اـن  ياـضف  تسخن  دوش و 

ول  » لیکو رتخد  ود  ره  ( Lili  ) یلیل و  ( Alma  ) املَا دنکیم . نامکاله  درب و  یم  ورف  ام  ناور  حور و  رد  نیگآرهز  شین  نیشتَا ، نیریش و 
. دنا هدش  جارخا  هسردـم  زا  دوخ ، ِباجح  ظفح  لیلد  هب  دـنا و  هدرَوا  مالـسا  تسا ، يدوهی   30/ رون .3 18/ رطاف .2 هعمج / کی 1. هک  ي » 
ود نیا  ردپ  دنرادرب . ناشباجح  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  دنیوگ  یم  دـنراد  رارـصا  دوخ  باجح  ظفح  رب  هکرهاوخ  ود  نیا 
یم يوـل  درک » . مهاوـخ  عاـفد  ناـنآ  زا  هاـگداد  ردو  مـنک  یم  تیاـمح  اـهنآ  زا  مراذــگ ، یم  مارتـحا  منارتـخد  نـید  هـب  نـم  :» دــیوگیم

هزیکاــپ رگناــشن  باــجح  دــیامن . یم  نـییعت  ار  هعماــجرد  نز  یقــالخا  شزرا  هـک  تـسا  نآرق  تاروتــسد  زا  یکی  باــجح  :» دــیوگ
باجح اب  هدرَوا و  مالـسا  هک  یـسیلگنا  فورعم  راـگنربخ  هدنـسیون و  یلدر »  ناویا   » مناـخ تسا » . نز  ندوبن  هدولآ  يراگتـسر و  ، ندوب

دوخ باجح ، هب  ندر  َوا  هانپ  اب  نم  دومن ، افیا  ار  یگرزب  رایـسب  شقن  نم  تینما  ظفح  نم و  یگدنز  رد  باجح  : » دیوگ یم  تسا ، هدـش 
.www.abna.1 1 . « منک یم  ساسحا  تینما  رد  ار 

وا ینامسج  فعض  ناربج  نز و  شزرا  شی  ازفا  .2

درم رد  قشع  لیخت و  تیوقت  ببـس  تسا و  رثوم  درم  رب  نز  يراذگریثأت  یفطاع و  شقن  رد  ایح  فافع و  ینعی  نآ  ياه  هشیر  باجح و 
هک دوش  یم  بجوم  باـجح  تسا . درم  ربارب  رد  نز  تیعقوم  ماـقم و  ظـفح  يارب  زومرم  لـیاسو  زا  یکی  نتـشاد  هگن  میرح  دوـش و  یم 

یگتسیاش هب  رتشیب  هجوت  نز و  تمرح  تیثیح و  ءایحا  بجوم  هلأسم  نیا  دنوشن و  هتسیرگن  یمـسج  ییابیز  یتیـسنج و  هاگن  زا  اهنت  نانز 
 « تیدودحم  » هکلب تسین . نانز  يارب  تیدودحم »  ، » باجح دوجو  زار  دوش . یم  نانز  دوجو  رد  رگید  ياهدادعتـسا  یحور و  یقالخا و 

دارفا دوش و  وا  زا  يرازبا  ای  يراجت و  یناوهش و  هدافتسا  دیابن  هک  دناد  یم  اهبنارگ  يرهوگو  ناسنا »   » ار نز  مالسا  تسا . ناضرعتم  يارب 
یتح نانز  باجح  تیموصعم . تینوصم و  ینعی  الاو  شزرا  نیا  دنیَاین و  رب  نانَا  زا  رـصح  دح و  یب  دازآ و  ياه  يوجماک  ددصرد  هزره 
نانز هب  نَا  زا  شیپ  دـننکن و  هنیزه  ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  اه ، بوچراـچ  زا  جراـخ  هتـساوخان و  روط  هب  دـنکیم  کـمک  نادرم  هب 

ابیز و کسورع  نانوچ  دنریگن و  رارق  يراگنا  تّذل  هلیـسو  ینمادـکاپ  فافع و  ياهرایعم  زا  نوریب  هتـساوخان و  روط  هب  دـیامن  یم  يرای 
رازَا اه و  ندوبر  لماوع  زا  یکی  میبای  یم  رد  یبوخ  هب  هرمزور  ثداوح  هب  یهاگن  اب  دنریگن . رارق  نازابسوه  ندرب  تّذل  ضرعم  رد  ابرلد 

هدنـسیون نانز  زا  یکی  تسا . نانَا  ناسآ  ندوب  سرتسد  رد  ای  ناوناب و  يرهاظ  تیـصخش  طوقـس  اـی  راـقو  دوبن  نارتخد ، ناـنز و  یـسنج 
یپ اکیرمآ د ر  هعماج  هک  منک  یم  مالعا  تسینیمف  کی  ناونع  هب  نم  : » دـی وگیم  عاجترا )  ) Regress مان هب  دوخ  باتکرد  ییاکیرمآ 

يارب دـم  تسین  نیرفآ  شزرا  الط  هب  ییانتعا  یب  تسین  نیرفآ  شزرا  نز  يارب  الط  تسا  رادروخرب  نییاپ  شزرا  زا  تساهزیچ  هنوگ  نیا 
گنهرف ك : 1 1 ر . » ـ. تسا شزرا  نز  يارب  نانمـشد  هتخادرپ  هتخاس و  هنوگ  ماد  ياهدم  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  تسین  نیرفآ  شزرا  نز 

ص 261. لداع ، دادح  یلعمالغ  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و 

یگدنز ناینب  ظفح  یَکداوناخ و  طباور  میکحت  . 3
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یگدنز ناینب  ظفح  یَکداوناخ و  طباور  میکحت  . 3

نت یباجح ، یب  نَا و  عورـشم  بوچراچ  هداوناخ و  طیحم  رد  یـسنج  ياه  تذـل  نداد  صاصتخا  يارب  نایامن  تسا  يرادومن  باجح »  »
کی یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رـسمه  یبایماک ، يدازَا  رد  اریز  يدازَا ا  نایاپ  جاودزا و  رد  تیدودحم  اب  تسا  يواسم  يرگ  هولج  ییامن و 
هعماج رد  دوش . یم  يراذـگ  هیاپ  ترفن  ینمـشد و  ساسارب  یگداوناخ  نوناک  هجیتن ، رد  دور و  یم  امـش ر  هب  نابنادـنز  محازم و  بیقر ،

و وگتفگزرط و ... وربا ، مشچ و  رد  هسیاقم  تسا ، مکاح  اه  هسیاقم  رد  يورشیپ  اه ، هتشاد  هب  تعانق  ياج  هب  تسا  مکاح  یگنهرب  هک  يا 
یگدـنز ناینب  نینچنیا  يا  هعماج  رد  دـنکیم و  دوبان  دـنازوس و  یم  توهـش  شتآ  اـب  سپـس  کـشخ  ار  هداوناـخ  هشیر  رگناریو ، وید  نیا 

مغ و رد  هدیگنج و  یگدـنز  تالکـشم  اب  هدرک و  یگدـنز  دوخ  رهوش  رانکرد  لاس  یـس  ای  تسیب  هک  ینز  تسا . نازیر  نازرل و  هشیمه 
یم نا  زخ  رد  يور  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگتفکـش  شا  هرهچ  راـهب  كدـنا  كدـنا  هک  تسادـیب  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  يداـش 

دـسر و یم  هار  زا  يرت  نا  وج  نز  ناهگان  تسا ، شیوخ  رـسمه  يرادافو  ینابرهم و  قشع و  جاتحم  تخـس  هک  یلاح  نینچ  رد  دراذـگ .
يارب دوش  یم  يا  همدقم  نیا  و  دـهد ؛ یم  يا  هسیاقم  تصرف  وا  رـسمه  هب  دوخ ، بسانمان  شـش  وپ  اب  هسردـم ، هرادا و  رازاب ، هچوکرد و 
یناوج چیه  هکدنناد  یم  نا  وج  نا  رهاوخ  همه  و  تسا ، هداد  داب  رب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک  ینز  دیما  نتفر  داب  رب  هداوناخ و  ساسا  یناریو 

یناناوج مه  زاب  نانآ ، یتوارط  یب  يادرف  رد  دـنا  توارط  اب  ناوج و  نانآزورما  رگا  هکدـنناد  یم  دـسرن و  يریپ  یلاسنایم و  هب  هک  تسین 
مناخ  1 دـننکیم . داجیا  اه  هداوناخ  يارب  زورما  نانَا  دوخ  هک  دـننک  داجیا  ار  يرطخ  نامه  اـهنَا ، يادرف  هداوناـخ  يارب  دـنناوتب  هک  دنتـسه 

لیکـشت ار  رانیمـس  نیا  نم  : » دـیوگ یم  يو  دومن . رازگرب  ندـنل  رد  یمالـسا »  باجح  نوماریپ  هشیدـنا   » مان هب  ار  يرانیمـس  « رتخا رَنجَر  »
روشکو ام  عفن  هب  باجح  : » دیازفا یم  يو  دـشاب » . دازآ  مروشک  رد  باجح  ات  منک  عافد  باجح  عوضوم  هبجحم و  ياه  مناخ  زا  ات  مداد 

همه ات  درک  نییبت  ار  نآ  هدومن و  یفرعم  همه  هب  ار  باجح  ات  داد  لیکشت  روشک  فلتخم  ياهرهش  رد  ار  ییاهرانیمـس  نینچ  دیاب  تسام .
ص 69 و70. یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف   11 تسا » . روشک  هعماج ، مدرم ، عفن  هب  هکلب  درادن  يررـض  اهنت  هن  باجح  دـننادب 

ییاهرایعم یگدنز ، هصرع  هب  باجح  ندش  دراو  اب  : » دـسیون یم  هداوناخ  رد  باجح  ریثأت  هرابرد  عاجترا  ای   Regress باتکهدنسیون
. « میدرک 1 كرد  ار  فافع  هداوناخ و  موهفم  یتح  مارتحا و  ندوب ، ردام  لثم 

تیقالخ روهظ  تیصخش ، دشر  . 4

مهارف ار  تیصخش  دشر  تصرف  دنکیم و  تیاده  ملاس  يریسم  رد  ار  ینورد  هتفهن  ياه  يژرنا  تباجن ،»  یکاپ و   «، » تبالص یگداس و  »
ات دـنبای  یمن  تریـس  هب  دورو  تروص و  زا  روبع  يارب  یتصرف  دـنا ، ییارَارکیپ  یـشارترکیپ و  یپ  رد  زور  بش و  ره  هک  نانآ  دز . اس  یم 

یگتخاس و یتیـصخش  نتـسارآ  يارب  توافتم  ياهدم  عونتم و  ياه  گنر  ددعتم ، ياه  سابل  دـننک . ادـیپ  تیـصخش  تابث  رکف و  زکرمت 
ار یگدـنز  ياهادرف  ادرف و  زورما و  يارب  یقیقح  ياهزاین  تفایرد  لاجم  زگره  تسین ، شیب  یتاـعاس  نَا  فرـصم  خـیرات  هک  یکنکداـب 

یم رتدب  دب و  درذگیم  نامز  هچ  ره  هک  تسا  یحور  يرامیب  تراقح و  هدقع  یعون  یشیارآ  ششوپ و  نینچ  تشپ  رد  هچرگ  دهد ، یمن 
هک سب  نیمه  یمدآ  يراوـخ  تراـقح و  يارب  هرهـشی 2 ؛» َابوث  سبلی  نا  َایزخ  ءرملاـب  یفک  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوش .
هب ،ص116  قالخالا مراکم  .www.abna.ir 2.1 دزاس ). نایامن  اه  نابز  اه و  مشچ  رب  و  . ) دیامن روهـشم  ار  وا  هک  دـنک  نت  هب  یـسابل 

ياهزاین رد  رکفت  ییافوکـش و  دـشر و  ناکما  دوش ، یمن  جراـخ  شیوخ   « تیـسنج  » زا هداـتفا و  ندوب »  نز   » هزوح رد  هک  یـسک  یتسار 
تصرف نیا  یمالسا  ششوپ  تساهر ؟ اه  تراقح  هدقع  ای  ینیب  مکدوخ  زا  هتفای و  یبای  تیوه  سح  هک  یسکای  دبای  یم  یلاعتم  یلاع و 

يارب دنک ، رکف  دوخ  هب  دیازفیب ، وخ د  ناور  حور و  شرورپ  هب  دهاکب  ینامسج  دودحمان  ياه  هتـساوخ  زا  هکدهد  یم  ناسنا  هب  ار  نیّرز 
رورـس يداش و   » و یتیـصخش »  دـشر   » ینعی يونعم  یتبهوم  هب  دزادرپب و  شیوخ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هب  دـیامن ، يزیر  هماـنرب  هدـنیَا 

بالقنا زا  لبق  تارطاخ  رد  ییارَادوخ  ییارگدم و  گنهرف  جاور  هرابرد  باجحاب  نایوجشناد  زا  یکی  دبای . تسد  یگـشیمه »  ینورد و 

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یسابل  مورب ، یسک  هناخ ، هب  هک  دوب  رارق  مه  رس  تشپ  زور  ود  رگا  متشادن ، باجح  هک  اه  تق  نآ و  دیآ  یم  دای م  : » تسا هتفگ  دوخ 
هب ار  نارگید  سابل  هدش ، رگا  یتح  متشاد  یعس  تسا و  هرخسم  مدرکیم  ساسحا  مشوپب ! ادرف  مدش  یمن  رضاح  مدوب ، هدیـشوپ  زورما  هک 
 « 1. دوب هدرک  بلـس  اه  مناخ  زا  ار  یتحار  لاح و  هافر  ًاعق  او  ، اهراک نیا  مشاب . هتفر  يدـیدج  سابل  اـب  مه  نم  اـت  مشوپب ، مریگب و  هیراـع 
ای سفن  هب  دامتعا  دوبن  اب  یباجح  یب  طابترا  یتشهب  دیهش  هدکشناد  یسانشناور  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  یـسودرف  امیـس  رتکد  مناخ 

تاقیقحت نیرتدـیدج  : » دـهدیم حیـضوت  نینچنیا  ار  تراقح  اسحا س  ص 222 . ح 3 ، يراـبو ، درا  دـمحا  مالـسا ، رد  یتسیزهب  نییَا   01
نیمه زا  دـنرادن و  یفاکدامتعا  ناشدوخ  ین  ورد  ياه  ییاناوت  هب  دنتـسه ، هبیرغ  نادرم  هب  وخ د  نداد  ناشن  هب  لیام  هک  ینانز  هداد  ناشن 
ینید شرورپ  يارب  یتـفآ  ناونع  هب  تواـفتم  یتـیبرت  تارکفت  هب  َيو  دـنروآ » . یم  ور ي  يرهاـظ  ياـه  هبذاـح  زا  هدافتـسا  تمـس  هب  ور 

مزال نیاربانب  تسا . یتیبرت  فلتخم  ياهکبـس  توافتم و  تارکفت  يإراد  ام  هعماـج  : » دـهد یم  همادا  درک و  هراـشا  ناـناوجونو  ناـکدوک 
شزومآ اب  ود م  هلحرم  رد  ات  دـنوش  هیجوت  باجح  تیمها  هاـگیاج ، هب  تبـسن  سرادـم  ناـملعم  نارداـم و  ناردـپ ، وا ل  هلحرم  رد  تسا 

اه یگناگود  اه ، قافن  میـشاب ، هچراپکی  ینید  هعماج  کی  يریگ  لکـش  يدـهاش  میناوتب  یلاسدرخ ، نینـس  زا  باجح  فاـفع و  میهاـفم 
رایـسب دارفا  ناور  تشادـهب  رد  باجح  فافع ، هلأـسم  تیاـعر  دوش . فرط  رب  تسا ، هناگدـنچ  ياـه  تیبرت  رثا  رب  هکدوجوم  یتیـصخش 

نامه ص  1 « 1 ددرگ . یم  صاخـشا  سفن  هب  دامتعا  نتفر  الاب  بجوم  و  هدرک ، مک  ار  ینارگن  بارطـضا ، هک  يروط  هب  تسا  راذـگریثات 
223.

یسنج طاشن  یمسج و  طاشن  . 5

لومعم ریغ  یسنج  طباور  یگنهرب و  گنهرف  جاور  ثعاب  يراک ، فلتخم  حوطـس  رد  سنج  ود  ياه  سامتو  برغ  رد  یتعنـص  القنا ب 
هک دروخ  یم  مشچ  هب  اه  هصرع  همه  رد  یگنهرب  يارب  قیوشت  یسنج و  هنهرب  ياه  یشاقن  هک  تفای  شرتسگ  نانچ  طباور  نیا  دیدرگ و 
رود ثعاب  یناسنا  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  ياج  هب  یگنهرب  نیا  یلو  تساعّدـم . نیآ  رب  یلیلد  قشاع ، ِریپسکـش  و  کـیناتیات ! ملیف  هب  هاـگن 
ياج هب  هک  دید  رگ  یتاغیلبت - ياه  نکنام  یشورف و  ندب  يداصتقا - ياه  هصرع  راکش  يارب  يا  همعط  یگنهرب  هدیدرگ و  دوخ  زا  ندش 
ببـس یگنهرب  هـکارچ  درَوا ، ناـغمرا  هـب  ار  یـسنج  یتـبغر  یب  برغ ، رد  یگنهرب  ماجنارــس  داد . خر  یناـسنا  تـلاذر  یناـسنا ، تـمارک 

اریز ددرگیم ، لیدـبت  یـسنج  یجازم  درـس  هب  تیاهن  رد  یلو  دوش  یم  غولب  هیلوا  نینـس  رد  یـسنج  لمع  فرط  هب  ناـسنا  هیلوا  کـیرحت 
دنناـمه یـسنج  يازفا  تبغر  ياـهالاک  هکنآ  رگم  دراد  هارمه  هب  ار  رتـالاب  نینـس  رد  یـسنج  یتبغر  یب  غولب ، نارود  رد  یـسنج  فارـسا 

یـسنج هزیرغ  دوکر  نآ  یپ  رد  دش و  دهاوخ  ریثأت  یب  ریثأت و  مک  تدمزارد  رد  زاب  هک  دوش  هضرع  یـسنج  رَوا  طاشن  ياه  صرق  لکلا ،
زا سپ  شمارآ  رد  برغ ، رد  یگنهرب  ياهدابدنت  توهـش و  ياه  نافوت  زا  سپ  هزورما  دوش . یم  امرفمکح  ناج  مسج و  رب  یگدرـسفا  و 

لئاسم رد  طارفا  زا  يرود  هزیرغ و  عفد  رد  لداعت  دوش . یم  دارفا  یـسنج »  طاشن  یمـسج و  طاشن  ثعاب   » باجح هک  دـنا  هتفایرد  ناـفوت 
یـسنج هلاسم  دوش  یم  ثعاب  دنک و  یم  کیرحت  ار  یـسنج  لیخت  باجح  هک  تسا  رطاخ  نادب  تمعن  نیا  تسا و  نَا  درواهر  ینا ، وهش 

اوزنا و رد  تسرداـن  تاروـصت  تاـغیلبت و  فـالخ  رب  قـیقد  هاـگن  کـی  رد  ددرگن . ییاـنعم  یب  راـچد  یگنهرب  دــننامه  دوـش و  راداـنعم 
کی حطـسرد  یـسنج  هزیرغ  یمرگ  ببـس  هک  تسا  یـسنج  گنهرف  کی  یگدنز  رد  باجح  یماکداش  طاشن و  زا  يرود  ای  یگدرـسفا 
نانز باجح  رـس و  شـشوپ  دهد  یم  ناشن  برغ  رد  تاعلاطم  نیرتدیدج  جیاتن  دوش . یم  هداوناخ  بلاق  رد  نآ  ياضرا  تیاده  هعماج و 
زور لوط  رد  تسا  هدـش  هیـصوت  برغ  رد  نانز  هب  قیقحت  نیا  رد  دـنکیم . کمک  زین  وم  ظفح  هب  هکلب  دوش  یمن  وم  شزیر  تعاب  اهنت  هن 
رگید رابغ و  درگ و  تارذ  زا  وم  دوش  یم  ببـس  رـس  ندیناشوپ  یملع ، قیقحت  نیا  ساسارب  دنناشوپب . ار  نَا  ناشیوم  تمالـس  ظفح  يارب 

تبوطر ربارب  رد  هژیو  هب  ییاوه  بآ و  تارییغت  ربارب  رد  وم  ظفح  هب  رـس  ندیناشوپ  نینچمه  دنامب . ظوفحم  اوه  رد  دوجوم  ياه  هدـنیالَا 
اهوم تمالس  باجح  نانز ، نیب  رد  باجح  ظفح  ینید  داعبا  زا  هتشذگ  ساسا  نیا  رب  دنکیم . کمک  تسا  رثوم  وم  ندش  فیعـض  رد  هک 
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؟ تسا ندنام  ناهنپ  ندش و  ناهنپ  باجح  ایآ 

عونت دوبن   » وس و کـی  زا  یگدـنز »  زورما  ياـهزاین  اـب  قبطنم  زور و  هب  يوگلا  ندـشن  حرطم   » و باـجح »  تسرد  فیرعت  ندرکن  هئارا  »
ار باجح  دشاب و  هتشادن  دوجو  یمالسا  ششوپ  هب  تبـسن  يا  هتـسیاش  تشادرب  شنیب و  هدیدرگ  ثعاب  فلتخم »  ياه  نامز  رد  شـشوپ 
رد تسا ! نآ  هرمث  ندش  يوزنم  ینیـشن و  هشوگ  ای  ندنام  ناهنپ  ندش و  ناهنپ  هکدننک  یفرعم  ریگ  سفن  نادـنز  ریجنز و  لغ و  نوچمه 

دارفا هنادـنمد  رخ  ذـفان و  هاگن  هزورما  درادـن . ندـنام  هدیـشوپ  باجح و  هب  يزاین  ندـشن  رهاظ  عاـمتجا  رد  ندـنام و  هناـخ  رد  هک  یلاـح 
ياه هنحـص  زا  ندـشن  شومارف  يارب  ناملـسم  نز  ناهرب »  لیلد و   » نیرت یل  اـع  باـجح »   » هک تسا  نیـشنلد  تیقیقح  نیا  هدـننکوگزاب 

هراـبرد ماـکحا  نیرترو  دـشر آ  مالـسا و  نیناوق  نیرت  یقرتم  زا  یکی  تسا و  یگنهرف  َياـه  هصرع  رد  نادرم  اـب  تکراـشم  یعاـمتجا و 
، هدرک هدافتسا  قح  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  ناوناب  قح »  » هکلب اهنت ، ِفیلکت »   » ناونع هب  هن  باجح  مهم ، نیا  رب  هوالع  تسا . نانز  نارتخد و 
، باجح اب  دنتـشاد  يرایـسب  تامالغ  نازینکدوخ و  هک  دازَا  ناوناب  مالـسا  ردـص  رد  هکنانچ  دنـشخب ، میکحت  هعـسوت و  ظفح ، ار  باجح 

تمظع تّزع و  راختفا  جات  باجح ، ییوگو  دندش  یم  هتخانـش  ربنامرف  رـشق  ناتـسدریز و  زا  هتفای  یعامتجا  تلاصا  یگداوناخ و  تفارش 
دنوش عنم  باجح  زا  نازینک  دوب  هدش  بجوم  مالسا  ردص  رد  یعامتجا  شنیب  نیا  نانآ . تلاجخ  یگدنکفارـس و  هیام  هن  تسا  هدوب  نانز 
لباقم رد  دوش . ظفح  هشیمه  يارب  نآ  تمظع  و  باجح »  » هاگیاج دنهدن و  رارق  نانَا  يالاو  هبتر  اب  دازَا  نانز  فیدر  رد  ار  دوخ  زگره  ات 

یم نانآ »  یگداتفا  بقع  ثعاب   » و نانز »  يورین  هدـننک  جـلف   «، » هایـس هسیک   » ار باجح  هک  تسا  يزورما  نردـم »  تیلهاج  ، » هاگن نیا 
هللا تیآ  دیهـش  داتـسا  درمـش ! یم  یبای »  تسود  يدیق و  یب   «، » ییارآ نت  شیارَا و   «، » یباجح یب   » ار متـس  همهنیا  زا  ییاهر  هار  دناد و 

يارب هکنَا  ای  تسا  رتهب  عامتجا  يارب  دورب  دوخ  راک  لابند  هب  نیگنـس  هداس و  نز ، رگا  اـیَا  : » دـیوگیم یناطیـش  شنیب  نیا  هراـبرد  يرهطم 
هکدـشاب نیا  شا  یعـس  مامت  تفر  نوریب  هک  مه  ینامز  دـنک و  فلت  ار  دوخ  تقو  تلاوت  زیم  هنیئَآ و  ياپ  تعاس  دـنچ  نتفر  نوریب  کی 

نارچ مشچ  زابسوه و  یتادوجوم  هب  دنشاب  عامتجا  میمصت  تیلاعف و  هدارا و  رهظم  دیاب  هکار  ناناوج  دزاس و  دوخ  هجوتم  ار  نادرم  راکفا 
يورین يراب  دـنب و  یب  یباجح ، یب  اب  تسا ، هدرک  جـلف  ار  عامتجا  دارفا  زا  یمین  باجح ، هکنیا  هناهب  هب  اـبجع !  دـنک ؟ لیدـبت  هدارا  یب  و 

درم راکو  نتفر ، نوریب  يارب  تلاوت  زیم  ياـپ  رد  تقو  فرـص  ییارَا ، دوخ  هب  نتخادرپ  نز  راـک  دـنا . هدرک  جـلف  ار  درم  نز و  دارفا  ماـمت 
طقف شراک  هک  دیَارد  یلمهم  دوجوم  تروص  هب  نز  هک  تسا  نیا  دهاوخ  یمن  مالـسا  هکنَا  تسا . هدش  يرگ  یچراکـش  ینارچ و  مشچ 

يداصتقا و یعامتجا و  یعقاو  تیلاعف  اب  مالـسا  دـشاب . هداوناـخ  ناـینب  ندرک  بارخ  عاـمتجا و  قـالخا  ندرک  دـساف  تورث و  كالهتـسا 
زج رـضاح  قطنم  یب  یبأم  ددجت  لاوحا  عاضوا و  رد  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  مالـسا  خیرات  مالـسا و  نوتم  تسین . فلاخم  زگره  یگنهرف 

ياه تیلاعف  فرص  اعقاو  وا  يورین  هک  دینکیمن  ادیپ  ینز  دننکیم  تیاعر  ار  یمالـسا  لوصا  هک  نیدتم  تخـس  دارفا  نایم  رد  تاهد و  رد 
تسناد و یباجح  یب  هرمث  ار  نَا  دیاب  هک  تسا  هدش  جیار  يداصتقا  تیلاعف  عون  کی  يرآ  دوشب . يداصتقا  ای  یگنهرف  ای  یعامتجا  دـیفم 
هب ار  نکنام  کـی  دـنک ، هیهت  دوخ  ناـیرتشم  يارب  رتبوغرم  رتهب و  سنج  دـشوکب  هکنیا  ياـج  هب  هدنـشورف ( رادـکنب و ) هک  تسا  نیا  نآ 

بیج ندرک  یلاخ  ندروَارد و  لوپ  هلیسو  دنکیم و  مادختسا  ار  وا  فافع  تمصع و  هیامرس  یگنانز و  يورین  دروآ ، یم  هدنشو  رف  ناونع 
ادا و اب  هدنـشورف  لگـشوخ  رتخد  کی  یلو  دهد  هئارا  يرتشم  هب  تسه  هک  يروط  نامه  ار  الاک  دـیاب  هدنـشورف  کی ! دـهد . یم  رارق  اه 

دنتسین يرتشم  الـصا  هک  دارفا  زا  يرایـسب  دنکیم . بلج  ار  يرتشم  دوخ  یـسنج  هبذاج  نداد  رارق  رعم ض  رد  هنانز و  ياه  تسژ  راوطا و 
يرادربهالک ای  تسا  تراجت  نیا  ایَا  تسا ؟ یعامتجا  تیلاعف  نیا  ایَا  دنرخ . یم  مه  يزیچ  کی  دننزب  فرح  وا  اب  هقیقد  دـنچ  هکنیا  يارب 

رد دشوپب و  سابل  يروط  دیاب  ایَا  یلو  دیچیپب  هایس  هسیکرد  ار  دوخ  نز  مییوگیمن  ام  دیچیپن . هایـس  هسیک  يوت  ار  نز  دنی  وگیم  تلاذر ؟ و 
رتهب تسه  هکروط  نَا  زا  دهدب و  ناشن  نارچ  مشچ  نارتوهش و  نادرم  هب  مه  ار  شیاه  ناتـسپ  یگتـسجرب  هک  دوش  رهاظ  یمومع  عامتجا 
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لد نتفیرف و  يارب  مه  ار  یعونـصم  ییابیز  یقاچ و  ات  دـنک  هدافتـسا  سابل  ریز  رد  یع  ونـصم  لئاسو  زا  دـهد ؟ هولج  اهنَا  يارب  رتبذاـج  و 
ناوناب هک  تسا  نیا  يارب  ایآ  تسا ؟ هدـمَا  دوجو  هب  هچ  يارب  زیمَا  کیرحت  ياه  سابل  اهدـم و  نیا  دریگب ؟ ددـم  هب  هناـگیب  نادرم  ندوبر 

ار لفک  ياه  هچیهام  تاکرح  هک  تسا  نیا  يارب  زج  تسیچ ؟ يارب  دنلب  هنشاپ  ياهشفک  نیا  دنشوپب !؟ ناشنارـسمه  يارب  ار  اه  سابل  نآ 
يارب نادرم و  جـییهت  يارب  زج  دـهد  یم  ناشن  ار  ندـب  ياه  یگتـسجرب  اه و  يراک  كزان  هک  ییاه  ساـبل  اـیآ  دـهد ؟ ناـشن  نارگید  هب 

رظن رد  هکار  يدرم  اهنت  دـننکیم  هدافتـسا  اـه  شیارآ  اـه و  ساـبل  اـه و  شفک  عون  نیا  زا  هک  ییاـه  مناـخ  بلاـغ  لـمع  تسا ؟ يداـیص 
هنافساتم اما  دنک  هدافتسا  یشیارَا  سابل و  عون  ره  زا  دوخ  مراحم  نایم  رد  نانز و  نایم  رد  دناوت  یم  نز  تسا . ناشوخ  نارهوش  دنریگیمن 

نادرم رگا  ياو  تسا . یبیجع  هزیرغ  نز  رد  يرگیچراکـش  ییارَا و  دوخ  هزی  رغ  تسا . يرگید  روظنم  فده و  يارب  یبرغ  نانز  زا  دیلقت 
رد نارتخد  رگا  دـننک . قیوشت  مه  عامتجا ! نیحلـصم  دـننک و  فرطرب  ار  نانَا  راـک  صقاون  ناـحارط  نازاسدـم و  دـننزب و  نماد  نَا  هب  مه 
رد ایآ  دنورب ، هاگشناد  هسردم و  هب  لماک  يرـسور  وتلاپ و  اب  ای  رداچ  اب  دننک ، اپ  هب  هداس  شفک  دنـشوپب ، هداس  سابل  یمومع  تاعامتجا 

راکرد یناوهـش  ياهر  وظنم  یـسنج و  ياهذاذـتلا  رگا  الوصا  مینکیم ؟ هدـهاشم  هک  یعـضو  اب  اـی  دـنناوخ  یم  سرد  رتهب  یطیارـش  نینچ 
نم دنروآ ؟ دوجو  هب  طلتخم  ياه  ناتسریبد  هک  دنزرو  یم  رارص  ارچ ا  دشاب ؟ لکش  نیا  هب  نز  نتفر  نوریب  هک  تسا  يرارصا  هچ  تسین 

نارتخد نارـسپ و  شخب  هاگـشناد  ياه  سالکرد  هک  هن - ای  تسه  لومعم  مه  نالا  مناد  یمن  تسا - هدوب  لومعم  ناتـسکاپ  رد  ما  دینش ه 
سرد قیرط  نیدـب  ایَا  دـشاب . ود  ره  رب  فرـشم  دریگیم  رارق  نویبرت  تشپ  هک  يداتـسا  طـقفو  دـشاب  ادـج  رگیدـکی  زا  يا  هدرپ  هلیـسو  هب 

( باجح وصوم   ) ج 19 يرهطم ، داتسا  راثَا  هعومجم  . 1 ؟1 »  دراد یلاکشا  هچ  ندناوخ 

؟ دنناشوپب ار  دوخ  رس  ياهوم  دیابن  نارسپ  دنشاب و  هتشاد  باجح  دیاب  نانز  نارتخد و  ارچ 

هدش هدیرفَا  تیونعم  لامک و  يارب  هک  تسا  يدوجوم  مالسا  گنهرف  ساسارب  ناسنا   01 تسا : يرورض  خساپ  زا  شیپ  هتکن  هس  هب  هجوت 
یکاپ و يارب  یمهم  لماع  شـشوپ  . 2 تسوا . ياهدادعتـسا  ییافوکـش  یـسنج و  هزیرغ  هژیوب  زیارغ  لیدـعت  میظنت و  لماکت ، هار  تسا و 
، ناسنا يژولویزیف  راـتخاس  هب  هجوت  . 3 تسا . يرورـض  مزال و  ناسنا  يارب  فافع ، يورین  اـی  یلرتنک  دوخ  رب  هوـالع  هک  تسا  ینمادـکاپ 
. دوش یم  نانآ  ششوپ  عون  توافت  ثعاب  درم  نز و  یحور  یمـسج و  ياه  توافت  اریز  تسا ، ناوناب  باجح  هرابرد  هدننک  عناق  یخـساپ 

توهش یمشچ  ياه  كّرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  تسا  هدش  تباث  درم  نز و  یسانش  ناور  زین  يژولویزیف و  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  رد 
رگید يوس  زا  تسا ، ندـید  هب  رداق  عیـسو  نادـیم  رود و  هلـصاف  زا  مشچ  تسا و  رتدایز  ییاـنیب  سح  ریثأـت  نوچ  دـنرت و  ساـسح  زیگنا 

رارق یناوهـش  ياـه  كرحم  ریثأـت  تحت  هدرتـسگ  یتر  وص ـ هب  نادرم  دراد ، هتـسویپ  تخاوـنکی و  یتروـص  درم  رد  اـه  نوـمروه  حّـشرت 
درادن و يدایز  زورب  هسمال  سح  دنهد . یم  خساپ  یـسح  ياه  كّرحم  هب  دـنرت و  ساسح  دردو  سمل  سح  هب  تبـسن  نانز  اما  دـنریگیم 

روط هب  دنوش و  یم  حشرت  يا  هرود  تروص  هب  نز  یـسنج  ياه  نومروه  نوچ  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . کیدزن  سامت  هب  دودحم  شتیلاعف 
داتـسا تسارتمک . رایـسب  نادرم  هب  تبـسن  دراد و  دودـحم  رایـسب  یتروص  نز  رب  یناوهـش  ياه  كّرحم  ریثأـت  دـننک ، یم  لـمع  تواـفتم 

هک تسا  نیا  هتفای ، نانز  هب  صاصتخا  شـشوپ ، روتـسد  مالـسا  رد  هک  نیا  تلع  اما  : » دـیامرف یم  نانز  شـشوپ  بوجو  هنیمز  رد  يرهطم 
هک نانچمه  یچراکش ، نز  تسا و  راکـش  درم  اه  لد  اه و  بلق  بحاصت  رظن  زا  تسا . نانز  صوصخم  ییارَادوخ  يامندوخ و و  هب  لیم 
رد دوش . یم  یـشان  وا  يرگ  یچراکـش  سح  زا  ییارَادوخ  هب  نز  لـیم  یچراکـش ، درم  تسا و  راکـش  نز  نت ، مسج و  بحاـصت  رظن  زا 

تعیبط مکح  هب  هک  تسا  نز  نیا  دنرب . راک  هب  هدننک  کیرحت  ياه  شیارَا  امن و  ندب  ياه  سابل  نادرم  هک  درادن  هقباس  ایند  ياج  جـیه 
فارحنا زا  یگنهرب ، جّربت و  فارحنا و  نیاربانب  دزاس . ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخاب و  لد  ار  درم  دنک و  يربلد  دهاوخ  یم  دوخ  صاخ 

ییابیز یـسنج و  شـشکو  هبذاج  رگید : ترابع  هب   1 تسا .»  هدـیدرگررقم  نانَا  يارب  مه  شـشوپ  روتـسد  تسا و  نانز  صوصخم  ياـه 
نز و دروم  رد  اه  مادـنا  رگید  وم و  تیباذـج  نیاربانب  تسا ، مکح  نیا  ياه  تلع  زا  یکی  هنادرم ، سنج  يریذـپ  کیرحت  هنانز و  صاخ 

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هتفریذپ  الماکزین  یملع  رظن  زا  هلئـسم  نیا  تسین و  تروص  کی  هب  نادرم  نانز و  يریذـپ  کیرحت  روط  نیمه  تسین و  ناسکی  درم 
زین نانآ  يارب  هکلب  دـنوش ، رهاظ  هعماج  رد  دـنناوت  یم  یـششوپ  عون  ره  اب  یتیعـضو و  ره  اب  نادرم  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  هتبلا  تسا .

،ج19،ص يرهطم هللا  تیآ  راثآ  هعومجم  .1 2. تسین نانز  شـشوپ  دح  رد  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  اما  دش ه ، هتفرگرظن  رد  تیدودـحم 
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هک تسا  یعامتجا »  قح   » ای دننکرظن ؟ فرص  قح  نیا  زا  دنناوتب  ردپ  رهوش و  ای  نز  هک  تسا  یصخش »  قح   » کی ششوپو  باجح  ایآ 
؟ تسا یهلا » قح  هکنآ «  ای  و  دوش ؟ هدید  باجح  یب  دناوتب  ینز  ره  هعماج  فارصنا  اب 

قح اـی  ندوب  یـصخش  قح  ثحب  دوش ، یم  حرطم  باـجح  فیلکت  زا  تفر  نورب  هار  ناونع  هب  یخرب  يوـس  زا  هک  يا  ههبـش  اـی  شـسرپ 
هنوگره ندش  دراو  زا  درک و  عافد  قح  نیا  زا  دیاب  دوب ، زامن  لثم  نز »  يدرف  قح   » باجح هاگره  تسا . یمالسا  ششوپ  ندوب  یعامتجا 
هنوگره زا  يرود  میرح و  نیا  تیاعر  هب  فظوم  زین  نارگید  دـنکیم و  ظفح  ار  دوخ  میرح  قح ، نیا  اـب  نز  دومن . يریگولج  يا  هشدـخ 

. دوش رهاظ  هعماج  رد  نایرع  یتح  باجح و  یب  دـنکرظن و  فرـص  دوخ  قح  زا  دـناوت  یم  نز  رگید  يوس  زا  اما  دوب . دـنهاوخ  يزواـجت 
هانگو مرج  قح  نیا  ندرب  نیب  زا  دـنا و  عاـمتجا  قوقح  تیاـعر  هب  فظوم  وا  هداوناـخ  رـسمه و  نز ، دوب ، یعاـمتجا »  قح   » باـجح رگا 

، دنـشاب هعماج  تمالـس  ظفاح  دـیاب  وا  هداوناخ  نز و  تسا و  نَا  میرح  دودـح و  ظفح  هب  هتـسب  هعماـج  تمالـس  اریز  دوش ، یم  بوسحم 
نانز یتحار  ییاهر و  نَا ، تیرثکا  ای  همه  هکدرک  طوقس  نانچ  يا  هعماج  رگا  لاح  دراد . دارفا  رب  لامکو  دشر  قح  هعماج  هک  هنوگنامه 
دازَا ندوب  هنهرب  رد  ار  نانز  دـننکرظن و  فرـص  شیوخ  یعامتجا  قح  زا  دـنناوت  یم  دنتـسناد ، رترب  دوخ  قوقح  رب  ار  ناـنا  ییوجماـکرد 

یناور و یفطاع - هلأسم  کی  هکلب  تسین ، یـصخش  قح  ای  فیلکت  اهنت  هن  باجح  هک  میبای  یمرد  یهلا  فراعم  هب  یهاـگن  اـب  دـنراذگب .
داد و رارق  اه  ناسنا  دوجو  رد  يزیرغ  روط  هب  تسخن  زور  زا  دـنوادخ  دراد و  اه  ناسنا  ترطف  رد  هشیر  هک  تسا  یعامتجا  یگداوناـخ -

نیا دنـشاب و  قح  نیا  رادـتناما  دـیاب  هعماج  دارفا و  هداوناخ ، نز و  هک  تسا  هللا » ُقح   » باجح یعامتجا ، یـصخش و  قح  زا  رترب  رتـالاب و 
ِتاومَّسلا یلَع  ۀـنامْألا  انْـضرع  انِإ  : ) دوش یم  ناسنا  یگدـنبات »  یگدـنلاب و   » ثعاب هک  تسین   « میکح دـنوادخ  یگدـنب   » زج يزیچ  تناما 

ندرک لیطعت  قح  يا  هعماج  ای  درف  چـیه  میبای  یم  رد  ناس  نیدـب  نسن ) الا  اهنلَمَحؤ  اْهنِم  نقفـش  او  اهْنلمِحی  نأ  َنیبأف  ِلابِجلا  ِِضْرـألاَو و 
قح نیا  دـیاب  مه  زاب  یباجح  یب  هب  تیرثکا  يأر  ای  رهوش  ای  نز  تیاضر  تروص  رد  دـنرادن و  ار  یهلا  رما  نیا  رد  تلاخد  ای  هَللا »  قح  »

باجح اب  یگنهرب  ياه  َيدیلپ  زا  هتساریپ   72/ بازحا دـیاب 1. هّللا ،»  قح   » و یهلا »  تیالو   » و ندوب »  قولخم   » رطاخ هب  نانز  دوش و  ظفح 
وهش ت ظفح  نامشچ و  ندناش  وپ  تسا و   1( ۀمکِحلاو َبتِکلا  مُهُمِّلعیو  ْمِهیّکُزی   ) هکءایبنأ تثعب  هفسلف  دنوش . رهاظ  هعماج  رد  ششوپ  و 

مکبولِقل رَهطأ  ْمِکل  ذ  ، ) دـنا باجح  اب  هک  ینانز  اب  نادرم  ییورایور  ماگنه  رد  بلق  تراهط  یکاپ و  تسا و  مهل )  یَکْزَأ   ) هک نادرم  رد 
حور و یگزیکاپ  یکاپ و   » میکح دنوادخ  میرادـن و  هّللا  قح  رد  یتلاخد  چـیه  قح  ام  هک  تسا  مهم  نیا  رگناشن  همه  همه و   3  ( َنهبوُلقو

هنازرف رّسفم  نخس  زارف ، نیا  رد  نخـس  شخب  نایاپ  مییامن . تعاطا  دیاب  هک  تسا  هتـسناد  باجح  رد  ار  ناگدنب »  بّرقت  اوقت و   «، » ناور
شنادـنزرف ردارب ، هژی  هن و  رهوش ، لاـم  هن  دراد ، نز  دوخ  هب  صاـصتخا  هن  نز  تمرح  : » دومرف هک  تسا  یلمَا  يداوج  هّللا  تیآ  ترـضح 

. تسا حرطم  هللا  قح  ناوـنع  هب  نز  تیثـیح  نز و  تمرح  نوـچ  دـش ، دـهاوخن  یـضار  نآرق  دـنهدب ، تیاـضر  رگا  اـهنیا  همه  دـشاب . یم 
دح امش  دنشاب ، مه  یضار  رگا  یهورگ ، ره  دبوگ : یم  نآرق  هکنیا  زا  مداد . تیاضر  باجح  نتشادن  هب  نم  دیوگب  درادن  قح  یـسکاذل 

53/ بازحا .3 164 30/ رون .2 نارمع / لَا  .1 تـسا 2 » . هللا  قـح  نز  تمــصع  دوـش  یم  موـلعم  دــینکارجا ، یگدوــلآ  ربارب  رد  ار  یهلا 
. یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ترضح  ، لالجو لامجهنیآرد  نز  4.ر.ك:

رهوگ  » هب یبایتسد  ياه  هار  تسیچ ،؟ دیآ ، یم  دیدپ  ششوپ  هب  یلقع  یبلق و  هقالع  نآ  دوجو  اب  دواد و  مان  فافع »   » هک باجح  هشیر 
؟ تسیچ فافع »

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


لابند هب  دن ، درک ه ا  سمل  ار  نآ  تاکرب  هدید و  ار  باجح  راثَا  هک  یگنهرف  روما  زوسلد  نالوسم  ای  یبهذم  ناردام  ناردپ و  زا  يرایـسب 
باجح تاساسحا ، جاوما  ندمَا  دیدپ  ای  تاهبش  ياه  نافوت  رد  ات  دنتـسه  ناناوج  ناناوجون و  دوجو  قمع  رد  شـشوپ  هشیر  يراذگ  هیاپ 
ینایحو فراعم  هب  ینار  ون  یهاگن  اب  دوش . هدرمـش  سّدـقم  هشیمه  یهلا  هضیرف  هفیظو و  نیا  دوشن و  گنر  یب  ای  گـنر  مک  ناـشنازیزع 

 « تالاح همه  رد  شـشوپ  هشیدـنا   » و باجح »  رازفا  مرن   » اـی تسا  ینمادـکاپ »   » و یی »  اـسراپ   » ثع اـب  هک  باـجح  هشیر  میباـی ، یم  رد 
همه رد  تاساسحا  تاوهـش و  طلـست  عنام  هک  هداوناخ  رابجا  ای  راشف  زا  رودـب  هنادا  زآ  هناهاگَا و  شـشوپ  ینعی  دراد ، مان  فافع » ، » تسا
لگو دـنا  هتـسناد  ردام  هنیـس  رد  ریـش  هدـنام  هت  كدـنا و  زیچ  هب  ندرک  هدنـسب  ینعی   « َّفَع  » زا ار  فافع  ناسانـش  تغل  دوش . یم  تالاح 

ياه بیـسَا  تافَا و  ای  تاوهـش  ياه  یهاوخ  هدایز  فافع ، رثا  رد  هکنیا  زا  هیاـنک  دـنا ، هدـیمان  ْففَعُم »   » ار دوخ  ياـه  گرب  رد  هدیـشوپ 
هجوت نتـشیوخ و  نشور  تخانـش  ینعی  فافع  نخـس ، رگید  هب  دیَا . یم  دیدپ  شمارآ  لداعت و  یعون  هدش ، رود  ناسنا  زا  یقالخا  یفنم 

نابحاص یگدـنز . رویز  رز و  ایند و  هفیح  هاج و  رد  نوکـس  دوکر و  ای  يدام  ریقح  روما  رد  ندـش  ریـسا  رد  ندوب » فیح   » هب هبناـج  همه 
ینعی لماک  ناسنا  یتیصخش  علض  هس  هب  هتسارَا  ار  دوخ  دنبای و  یم  تسد  ییالاو  تئنارون  تینالقع و  هب  دوخ  ساسحا  تیریدم  اب  فافع 

ات دـنیامن  یم  تعفنم ) بذـج  توهـش و  رد  لادـتعا   ) تفع و  ررـض ) عـفدرد  لادـتع   1  ) تماهـش هشیدـنا ،) رکف و  رد  لادـتعا   ) تمکح
ردام ردپ و  هک  يا  هیده  نیرتهب  دنبای . تسد  نابرهم  راگدرورپ  یگدنب  سّدقم  هّلق  هب  دننک و  مکاح  دوخ  ناج  مسج و  رد  ار  تلادـع »  »

نیرتـمک نودـب  تسا . نتـشیوخ  شزرا  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  زا  يا  هنیآ  دـنهد ، یم  دوـخ  نازیزع  هـب  روابادـخ  یبرم  مـّلعم و  اـی 
يریسم دوخ  درَوا ، تسدب  نیـشنلد  راتفر  نیریـش و  مالکزا  یلمخم  رد  ار  یهاوخادخ »  یبایدوخ و   » ام ناوج  ناوجون و  هاگره  يدیدرت ،

كاپ هزیگنا  كاپ ، هشی  دنا  اریز  درامگیم ، تّمه  تالکـشم  نتـشاذگرس  تشپ  نَا و  ندومیپ  هب  ناوت  مامت  اب  دبای و  یم  تداعـس  رـسارس 
دوش رالاس  هلفاق  رگا  نهاریپ  يوب  رـصم  ات  ندیرپ  مشچ  کی  هب  تفر  ناوت  یم  ير : َا  دشخب . یم  ناسنا  هب  تراهط  توارط و  دنیرفَا و  یم 

نیدلاو و تسخن  ات  تسا  باجح »  هشیر  هب  یبایتسد  ياه  هویش  ، » دیآ یم  دوجوب  نآ  یگنوگچ  فافع و  اب  ییانـشَا  زا  سپ  هک  یـشسرپ 
ای دیابن  دیاب و  نودب  ار  نانآ  دنزاس و  ریزارس  نابطاخم  دوجو  ماکرد  ار  فافع  تخانش  دهش  سپس  دننک ، هتـسارآ  نادب  ار  دوخ  نالوسم 

: زا تسترابع  ینوریب  ششوپ  ای  باجح  ناینب  ناونع  هب  ینورد  ییاسراپ  فافع و  هب  یبایتسد  ياه  ماگ  دنیامن . ششوپ  قاتـشم  یهن  رما و 
. نانآ شنم  زا  يدنم  هرهب  نانمادکاپ و  فافع و  نابحاص  اب  تساخرب  تمـسشن و  . 2 ناسنا . تمظع  شزرا و  هرابرد  قیقحت  ای  هعلاـطم  . 1

هیحور تیوقت  . 4 تاعوضوم . نیا  اب  طابترا  رد  يراثآ  ندینـش  ندناوخ و  ای  باجح  فافع و  ءایح ، هرابرد  وگتفگ  لفاحم  رد  روضح  . 3
یـششوج روما  اب  وگتفگو ) هعلاطم  لثم   ) یـششوکروما نیب  يزاس  گـنهامه  . 5 تاعاط . حور  تیوقت  ای  تادابع  زا  لابقتـسا  اـب  فاـفع 

هارمه تسا  یگدنرادزاب  ود  ره  ناینب  اریز  یگدنز ، رد  ییارگلقع  يدنمدرخ و  شیازفا  . 6 لاعتم .) دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  دننامه  )
اب نافیفع و  نخس  هریس و  اب  ییانـشَا   8 فافع . ینمادکاپ و  ساسا  ای  نایاپ  یب  ییابیز  ای  ءایح  هب  تبـسن  ییانـشآ  . 7 یگدازآ . رایتخا و  اب 

هفرحلا ، » دوش یم  يداصتقا  یلام و  روما  لماش  یسنج  ای  یمسجرومازا  رتارف  فافع ، هرتسگ  هک  تسا  ینتفگ  نانآ . یگدنز  زا  ندش  ربخ 
یعاـمتجا روما  رد  تسا . یـصاعم  روـجف ، اـب  اـنغ  يدـنمت ، ورث  زا  رترب  فاـفع  اـب  هارمه  ِلغـش  روـجفلا 1 » عـم  ینغلا  نم  ْریخ  ۀـفعلا  حـم 

دوخ یقالخا  روما  رد  تسا 2 » تیاضر  تعانق و  تظفاحم ، تسایح ، نآ  هویم  تساه ، یتخـس  اهالب ، شیارآ  فافع ،  : » تسا راذگریثأت 
لامعا فافع  اب  تسا . یقالخا  ياه  یبوخ  اهریخ و  دمآرـس  تفـص ، نیا  تسا و  ییاسراپ  فافع و  ییابیز ، ِتاکز  : » دزاس یم  نایامن  ار 

تناک نمل  یبوط  : » دوش یم  بوسحم  یگداوناخ  تیبرت  ناینب  و  دهد 3 » یمن  انز  هب  نت  فیفع ، ناسنا  زگره  ور ) نیا  زا  دوش (  یم  كاپ 
ماما .) 3 نامه . ،ص 79 2. لوقعلا فحت  (: مالسلا هیلع  یلع  ماما  .) 1 تسا . نمادکاپ  فیفع ، شردام  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  هفیفع 4 ؛» هما 

توهش مکـش و  لرتنکرد  فافع  شزرا  اّما  ،ج2،ص 117 . ثیدحلا (: مالسلا هیلع  قداص  ماما  .) 4 ،ص256 . مکحلاررغ (: مالسلا هیلع  یلع 
هک  1 جرفلا ) نطبلا و  ةدابع  نملـضفا  ءیـشب  هللا  دـبع  ام   ) تسا هتفای  بقل  تادابع  نیب  رد  دـنوادخ  شـسرپ  نیرترب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 
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تسا ینتسناد  زین  نَا  رایسب  تاکرب  هچرگ  تسا ، هصرع  نیا  رد  راوشد  لمع  لاح  نیع  رد  رایـسب و  شزرا  هناشن  زیمآ  تمـصع  شنیب  نیا 
اب طالتخا  طاـبترا و  یتسود ، هاـگن و  زا  ار  وا  توهـش  تفع  دـنکیم و  ظـفح  كاـپان  قزر  اـی  هوشر  اـبر و  زا  ار  ناـسنا  مکـش  تفع  اریز 

. تسا یگدـنب  راهب  هک  تسا  یناوج  نارود  هژیوب  رمع  یماـمت  رد  ینمادـکاپ  یکاـپ و  زا  رترب  يراـختفا  هچ  و  دزاـس ، یم  رود  ناـمرحمان 
،ج 2،ص79 یفاکلا (: مالسلا هیلعرقاب  ماما  .) 1

؟ تسیچ ناسنا  یگدنز  رد  فافع  درواهر 

نیا هک  تسا  ینورد  ییاسراپ  هب  یبایتسد  هار  رد  هزیگنا  داـجیا  يارب  نازورف  يزارف  لـعف ، تراـهط  ورکف  تراـهط  ینعی  فاـفع  درواـهر 
هب ندرک  هدنـسب  تیافک و  فلا ) تسراذـگ : ریثأت  نام  لسن  ام و  ینطاب  يرهاـظ و  يورخا و  يویند و  يونعم ، يداـم و  روما  رد  تاـکرب 
رب ییابیکش  ربص و  د ) تالاح . یمامت  رد  اهراکزا  تبظاوم  تبقارم و  ج ) هانگ . اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  يراد  نتشیوخ  ب ) لالح . روما 

. ادخ يزور  هب  تیاضر  نیقی و  هلحرم  هب  ندیـسر  و ) ادخ . هار  رد  نارواب  نید  نید و  يرای  ه )ـ ناهانگ . ندـشن  بکترم  تاوهـش و  راشف 
هیلع ناماما  وا و  لوسر  ادخ ، رماوا  هب  تبسن  ندش  میلست  ح ) هانگ . ریسم  رد  يزیروربآ  زا  ندنام  نوصم  اه و  يراتفرگزا  ندش  تحار  ز )
هقرج ناسب  . 245 ص - یمحرتسم ، همجرت  عیارـشلا : للع  هک ا  تسا  يدربراکو  يدـیلک  ياه  هتکن  فافع ، هرابرد  نخـس  نایاپ   1. مالسلا

فاـفع مینیـشنن ! : اـپ  زا  يا  هظحل  میریگب و  یناروـن  ییورین  ناـبطاخم  دوـخ و  شرورپ  ریـسم  رد  اـت  دزاـس  یم  نشور  ار  هدـید  لد و  يا 
شیازفا لباق  هناگتـشه  لماوع  هب  هجوت  اب  تسا و  یباستکا  هکلب  تسین ، يراوتـسا  تباث و  تفـص  ای  یتاذ  ءایح  لثم  اّما  تسایح  لوصحم 

ناردام و ناردپ و  شقن  اجنیا  رد  دبای . یم  شهاکو  شیازفا  ینورد  يایح  ای  باجح  هب  هجوت  اب  هک  تسا  لاح  هکلب  تسین  هکلم  تسا و 
ینمادکاپ يزاس  گنرمک  ياه  هار  دنیامن و  فافع  لیمکت  میمرت و  داجیا ، رد  یعس  شالت  ریبدت و  اب  هکدوش  یم  نایامن  ناغّلبم  نایبرم و 

ینعی نآ  لّمکم  يرگید  ینطاب و  هدنرادزاب  یکی  اریز  درادن ، انعم  موهفم و  باجح  ای  يرهاظ  شـشوپ  نودـب  فافع  دـنزاس . دودـسم  ار 
، دوش رت  ناوارف  فافع  هچ  ره  وس ، نَا  زا  دبای ، یم  شیازفا  يرهاظ  شـشوپ  دـشاب ، رتشیب  ینورد  فافع  هچ  ره  تسا ، يرهاظ  هدـنرادزاب 

تسراذگرثا هعماج  ياه  شخب  همه  رب  فافع   1 تشاد . یمرب  ماگءایح  تناتماب و  بیعش  رتخد  هکنانچ  دوش ، یم  رتریگمـشچ  تناتم »  »
یگتـسارآ راقو و   » نَا ياه  هناشن  زا  یکی  هک  دزاس  یم  یقالخا  ياهزرم  تیاعر  هب  فظوم  ار  نادرم  هکلب  دریگیمن ، رب  رد  ار  نانز  اهنت  و 

، هانگزا يراددوخ  شا  هرمث  تسا و  تفع »   » لقع لصا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . راتفر » راتفگ و  رد  یگدیجنـس   » ای بولطم » 
راثآ رب  نوزفا  یشکرس ، نایـصع و  یهایـس   « 1. یگدنز رد  هودـنا  . 25 صصق / ندـش 1 . مک  شلوـصحم  تسا و  تعاـنق »   » تفع هشیر 

: دنا هدومرف  ور  نیا  زا  دریگیم ، ار  یمدَا  سومان  لسن و  نابیرگ  نآ  ياه  هزرل  سپ  هاگ  هک  دراد  لابند  هب  یعضو  يراثآ  یعرش ، ینوناق و 
نانز هرابرد  مدرم  ات  دیهد  ناشن  تفع  مدرم  نانز  هرابرد  دوش . یمن  عمج  يا  هناخ  چـیه  رد  تداعـس ، ریخ و  اب  تفع  اب  یفانم  لمع  انز و 

وا يدعب  نادنزرف  رد  هچرگ  دوش ، انز  وا  نز  اب  دنک  انز  هک  یسک  یسوم ! يا  دومرف : یحو  یسوم  هب  دنوادخ  دننک . تیاعر  ار  تفع  امش 
انز زا  دوش ، ناوارف  وت  لها  رد  تداعـس  ریخ و  یهاوخ  یم  رگا  یـسوم ا  يا  دنـشاب . فیفع  زین  وت  لها  ات  شاب  تفع  اب  یـسوم ! يا  دشاب .
ره يارب  هدنز  یعوضوم  ینمادکاپ »  تفع و  ظفح   » درک 20 دنهاوخ  راتفر  وت  اب  ینکیم ، اتفر ر  مدرم  اب  هکروط  نامه  یسوم ! يا  زیهرپب .

رون هروس  والت ت  اب  ار  دوخ  ینمادـکاپ  تفع ، ییاراد ، : » دومرف نینچ  ار  نآ  هویـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  قداـص  هک  تساـم  زور 
اب ار  دوخ  نانز  دیراد و  ص 98 . ج 1 ، مکحلا ، فئارط  ص 91 : ج 1 ، لاصخلا ، باتک  ص 8 2 . مجرتم »  » ج 17 اونالا ر ، اـحب ر  هگن 1 .

یتفع یب  رثا  داوناخ ه  زا  یـسک  زگره  دنک ، تموادم  بش  ره  ور ز ، ره  رد  رون  هروس  والت ت  رب  سکره  هک  یتسرد  هب  دییامن . ظفح  نا 
ادـخ زا  دـنیامن ، اعد  وا  رب  یگمه  دـننک و  عییـشت  شربق  ات  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  لاح  نیا  رد  دـسر ، ارف  شگرم  هک  یناـمز  اـت  دـیامنن 
ییاه هوسا  تانسح  زا  یهاگَا  و  ینمادکاپ »  فافع و   » ینارون ياه  هنومن  « - 1 دریگ . رارق  شربق  رد  هک  هاگنآ  ات  دنهاوخ  شزرما  شیارب 
میرم ترــضح  هراـبرد  دـنوادخ  دوـش : یم  ییاـسراپ  فاـفع و  هـب  یباـیتسد  رد  نامنادــنزرف  اـم و  هدارا  مزع و  شزیخ  تعاـب  نـینچنیا ،
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بـش هام  لثم  هک  ار  یـسیع  دومرف و  اـظع  وا  هب  ار  تشهب  مه  دـنوادخ  درک ، ظـفح  ار  دوخ  تفع  نارمع  رتخد  میرم  دومرف : مالـسلااهیلع 
تما رگتیادـه  هکار  ربماـیپ  طبـس  درک و  ظـفح  ار  شیوخ  تفع  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  میرم  زا  دـعب   2. درَوا اـیند  هب  دوب  هدراـهچ 
نایب هنوگنیا  ار  هنافیفع  یگدـنز  شادای  تراشب  شیوخ  ناوریپ  همه  نایعبـش و  هب  مالـسلااهیلع  قداص  ترـضح  درَوا !- . ایند  هب  دنتـسه ،

، لامعالا باوث  . 1 دوب 3 ». دنهاوخ  نیـشنمه  یهلا  يالعا  قیفر  رد  ام  اب  نانمادـکاپ  نافیفع ، هک  ییاسراپ  تفع ، هب  داب  امـش  رب  دومرف ..« :
.375 ج 6 ص ص - راونالا ، راحب  . 3 مالسلااهیلع ص 300 . ارهز  ترضح  یناگدنز  . 2 . 249 ص -

؟ تسیچ تباجن  ییاسراپ و  فیعضت  ياه  هار  ای  فافع »  تافآ  »

هراشا

دوخ هک  تسام  يارب  شخب  رادشه  هاگو  يّدج  یعوضوم   « ناسنا ینمادکاپ  ییاسراپ و  هب  ناطیـش  دورو  ياه  هنزور  ای «  فافع »  تافآ  »
: زا تسترابع  دورو  ياه  هنزور  نیا  مییامن . يریگولج  ناطیش  يولج  هب  ور  ياه  ماگزا  مینک و  توعد  تبقارم  هب  ار  نارگید  و 

مارح هاگن  . 1

ياه کمایپ  هدولآ ، یپ و  رد  یپ  ياه  هاگن   1 هانگ . يوس  هب  توعد  ناسر  همان  مارح  ِهاگن  تسا و  لد  ناسر  ربخ  لقع و  ناب  هدید  مشچ 
. تسا ینمادکاپ  فافع و  فیعضت  هشیر  یمدآ و  نامیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ناطیش 

انغ ندینش  اب  مارح  ياه  یقیسوم  . 2

یم نیب  زا  ار  وا  يایح  دنکش و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  تیـصخش  تسا ، هانگ  رتسب  هدننک  نهپ  2 و  انز » نوسفا   » زیگنا توهش  ياه  یقیسوم 
،ج76،ص334 راونالاراحب ،ص 603 2. هرهاظلا مکحلا  .1 درب .

هانگرکف . 3

ابیز و یقاتا  رد  هایس  رابغ  درگ و  دننامه  هانگرکف   1 دناشکیم . ینامرفان  نایصع و  هطرو  هب  ار  ناسنا  دراد و  هارمه  هب  هانگ  لعف  هانگرکف ،
. دزاس یم  هابت  هایس و  ار  یمدآ  رهاظ  یّتح  دناشوپ و  یم  ار  اه  ییابیز  یمامت  نَا  یگریت  يدنچ  زا  سپ  هک  تسزاون  مشچ 

يراکیب . 4

يراکیب ملاس و  صحخـش  دنوادخ  تسا و  فافع  زا  يرود  داسف و  زاس  هنیمز  زاسراکو ، دیفم  ياه  همانرب  زا  رودب  رایـسب ، ِتغارف  تاقوا 
ياه يدـیلپ  يوس  هب  تکرح  اه و  یتشز  هشیر  يراکیب  اریز   2، دراد یم  نمـشد  تسا ، ترخَا  راک  یپ  رد  هن  ایند و  راـک  یپ  رد  هن  هکار 

. تسا یعامتجا  يدرف و 

بابان ناتسود  . 5

وخ راذگریثأت  راتفر  راتقگ و  قالخا ، دـیاقع و  رب  هدـش ، يونعم  يدام و  روما  رد  ریثأت  وفن ذ و  ثعاب  یتسیزمه ، سنا و  رب  هوالع  یتسود 
.2 ص664 .  مکحلا ، ررغ   1  « 3. تسوا نیـشنمه  تس و  ود  نییآ  بهذم و  قبط  سکره  شور  نید و  : » دنا هدومرف  ور  نی  زا ا  دوب . دـها 

ج4 ص 207. هعیشلا ، لیاسو  . 3 . 146 ص - ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 
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مرحمان اب  میرح  دودح و  نتشادن  . 6

ياه هسوسو  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ، رارق  ناطیش  ياه  هسوسو  ضرعم  رد  تولخ  رد  دنـشاب ، فافع  زا  َيا  هلحرم  رهرد  مرحمان  درم  نز و 
نودـب نتفگ  نخـس  تولخ ، رب  هوالع  دزاس . یم  لزلزتم  ار  يوق  درف  ره  نامیا  دـنکیم و  تسـس  ار  ناسنا  ياه  هدارا  نیرت  مکحم  ناـطیش 

رد سبح  لاس  ود  اب  ربارب  یتازاجم  مرحمان  اـب  یخوش  هملکره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هاـنگ  هاـگترپ  مرحماـن  اـب  ندرک  یخوش  ترورض و 
ره نداد ، تسد  دـننام  كدـنا  رهاظ  هب  هچرگ  یمـسج ، سامت  ای  مرحمان  اب  طـالتخا  یخوش ، زا  رتارف  هاـگ  ا  تشاد . دـهاوخ  ترخَا  شتَا 
هب ثعاب  ار  مرحمان  اب  نداد  تسد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نانچ  دزاس ، یم  هابت  هایـس و  ار  ناسنا  تبقاع  انـشَا ، لیماف و  اـب  دـنچ 

، هعیشلا لیاسو  . 2 . 363 ص - ج 76 ، ونال ا ر ، ار  احب  . 1 2 دومرف . نایب  ترخآ  رد  باذع  شتَا  يوس  هب  نتفر  اهتسد و  ندش  هتـسب  ریجنز 
ص143. ج 14 ،

؟ دراد نام  نادنز  رف  رد  يدارا  شوجدوخ و  ووط  هب  باجح  ظفح  رد  يریثات  ایآ  تسیچ ؟ َءایح 

ای ایح  هچره  دوش . یم  راتفر  راتفگرد و  راقو  تناتم و  ثعاب  هک  تسا  یصاخ  یناور  تلاح  ای  اه  یتشز  هب  تبـسن  ینورد  شنکاو  ایح ،» »
. دنکیم يرت  شیب  زیهرپ  تسا ، هناگیب  يو  یگدازآ  اب  هچنَا  زا  هدـش  رت  هدیجنـس  وا  راتفر  رت و  نیزو  یمدَا  تیـصخش  دـشاب ، رت  شیب  راقو 
يدارا و روط  هب  رابجا و  زا  رود  هب  ات  دنشخب  یم  ینشور  شنیب  ناسنا  هب  دنرون و  سنج  زا  زیهرپ و  ياراد  زین  اوقت  فافع و  ایح ، رب  نوزفا 
یلقع و یعرـش ، هانگ  باکترا  عنام  هک  تسا  یخـسار  تباث و  تفـص  ای  هکلم  ایح ، هک  توافت  نیا  اب  دـنزیهرپب ، هانگو  اطخ  زا  راـکدوخ 
اب ریاغم  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  ای  هدرک و  نابایخ  هچوک و  رد  ندیـشون  ندروخ و  زا  مرـش  ایح ، ناـبحاص  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  یفرع 

بوسحم یلقع  ای  یفرع  مارح  اّما  تسین  یعرـش  مارح  اهراک  لیبق  نیا  رهاظ  رد  هچرگ  دـننکیم ، زیهرپ  تدـش  هب  هعماج  رد  راقو  تناتم و 
، دراد تسارح  تظافح و  هب  زاین  هکلب  دـنامب  دـشاب و  ات  تسین  راگدـنام  تباـث و  دـنکیم و  لولح  هک  تسا  یتلاـح  فاـفع  اـما  دوش ، یم 
. یفرع یلقع و  هن  تسا  یعرش  ناهانگعنام  اهنت  نایصع ، اطخ و  زا  زیهرپ  اوقت  ود  نیا  رانکرد  دبای . یم  تدش  فعـض و  تسا و  یباستکا 

عفدار یف  رعو  یعرـش  یلقع ، هانگ  هس  دراد و  يرایـسب  تعـسو  نانابز ، یـسراف  مالکرد  مرزَا  مرـش و  ای  نانابز  برع  نخـس  رد  ایح  سپ 
زیهرپ تاهابتـشا  اهاطخ و  زا  تسایح ، تینارون  در  واهر  هک  هانگ  یتشر  رطاخ  هب  نایفا ، رطا  شهوکن  هب  هجوت  یب  نَا  رب  هوـالع  دـنکیم و 

. درو َا  یم  هارمه  هب  نطاب  شمارآ  ورطاخ و  یگدوسآ  هدـش و  ساسحا  نَا  اـب  هاـنگ  ياهدـنب  دـیق و  زا  یگدازَا  يدازآ و  یعونو  دوش  یم 
مه رد  هانگو  اطخ  ماجنا  زا  شیپ  ایح ، اب  صخـش  اما  دوش  یم  هرهچ  رد  رییغت  ای  حور  یگتفرگ  ثعاب  ود  رهایح  تلاـجخ و  رگید  يوسزا 

رهاظ شـشوپ  ای  فافع  باجح و  تقیقح  هاگن  کی  رد  دبای . یم  تلاح  رییغت  یتشز ، باکترا  زا  سپ  هدز  تلاجخدرف  یلو  دور  یم  ورف 
دوـشیم حـناوج  حراوـج و  شخب  هزیگنا  هدـش ، هدـید  لد و  شخب  ینـشور  یناروـن ، يرازفا  مرن  ناـسب  اریز  تسا ، اـیح » ، » نطاـب تنیز  و 

تفارـش و ینعی  فیرـشت »   » یعون ار  باـجح  تسهارمه ،) تمحز  تقـشم و   » یعوـن اـبرهاظ  هب  هک   ) فـیلکت رب  هوـالع  اـم  زا  کـیرهات 
لاصخ یـشخب  ماظن  بجوم  درادرارق ، فافع  مره  حطـس  نیلوا  رد  ایح  ور  نیا  زا  مییارایب . نآ  هب  ار  دوخ  دوجو ، قمع  اب  میبایب و  یگرزب 

اوقت و فافع ، نامیا  ياهدـیراورم ، هک  تسا  ینامـسیر  دـننام  ییوگ  دـنک . یم  رپ  اردارفا  نامیا  ياه  فاکـش  دوش و  یم  ییادـخ  بوخ 
نارحب راچد  ار  نامیا  ماظن  نآ  دوبن  اب  دزاس و  یم  رود  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـه  یناـمرفان  زا  ار  دوخ  بحاـص  دـهد و  یم  مظن  ار  باـجح 

ار فیفع  يایح  اب  دارفا  دنوادخ  ، 2  « فّفعتملا ییحلا  بحی  هللا  ًنِا  : » مینا وخ  یم  نینچ  ینید  ياه  هز  ومَا  رد  هک  تسین  لیلد  یب   1  . دنکیم
هفعلا نوکت  ءایحلا  ردق  یلع  . » فافع نآ  رمثو ? تسایح  یگنادرم  ورم ت ، ناینب  ، 3  « هفعلا هترمث  ءایحلا و  هورملا  لصا  . » را د تس د  ود 

هانگزا شبانتجا  دـشاب ، مک  شءایح  مرـش ، هک  سک  نآ  هعرو ،ْ» لق  ءایح  لق  نم  . » ددوجو ا ر د ینمادـکاپ  ییاسراپ و  ایح ، نازیم  هب  ، 4 « 
عون نیرتهب  يرآ ، هدب . ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  يداد ، تسد  زا  ار  ایح  مرـش و  هاگره  6 ؛  « تئش ام  لعفاف  حتست  مل  اذا  . » دوب دهاوخ  مک 
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مامت اب  درف  ره  هک  تسا  نَا  زین  ءاـیح  دـح  نیرخَا  دوشن 7 و  بکترم  یفالخ  نیرت  کچوک  دـنک و  مرـش  دوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نَا  اـیح 
وسر ل . ) 2 ص 105 . ینی ، زلا  دمحم  هط  قیقحت  یضر ، دیس  هیوبنلا ؛ تازاجم  دراد و 1 . لماک  عالطا  وا  لاح  زا  دنوادخ  هک  دنادب  دوجو 
ص- مکحلا ، نویع  . 4 ج 1681 . مکحلا ، ررغ  هلاو ؛) هیلع  هللا  یلص  یلع  ماما  . ) ص 39 3 یسوط ، خیش  یلامالا  هلاو ؛) هیلع  هللا  یلصادخ 
تراظن و تحت  هراومه   76 ص - ج 1 ، ثیدحلا ، مالـسلا ؛) یلع  یلع  ماما   .) 7 73 ص - نامه ، . 6 . 72 س - ح 1 ، ثیدحلا ، . 5 01 34

رگا درادن و  ایح  دنک ، هانگ  یمدَا  دـشاب و  يداقتعا  نینچ  رگا  هک  دـنام ، یمن  لفاغ  وا  ناهنپ  ادـیپ و  زا  يا  هظحل  هک  تسا  یـسک  تبقارم 
د ر نک ! تقد  : » وم د رف  لضفم  دوخ  یباحـص  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  َا ل  قداص  نخـس  تساـبیز  هچ   1 تسا !  رفاک  يدرف  دـشابن ،
، هدـنزرا گرزب ، دنمـشزرا و  يوخ  قلُخ ، نَا  و  دـنا ، هرهب  یب  نَا  زا  تاناویح  داد ، صاصتخا  اه  ناسنا  هب  اهنت  ار  نآ  دـن  وادـخ  هک  یتفص 
هتـشر و کی  رد  ار  نامیا  ایح و  سپـس  هدومن ، نایب  تسثهب  زا  ار  نامیا  نامیا و  راسخاش  ار  ایح  ماقم  الاو  ماـما  نَا   2 تسا » . ایح »  » میظع
ایح و هب  تبـسن  تشادرب  شنیب و  نیا  اـب   3 . « درادن نید  درادـن ، ایح  هک  یـسک  : » دومرف هتـسناد  نید  لداعم  ار  ایح  رگیدـمه و  شودـمه 

دوخ لامعا  راکفا و  دـهاش  یفان و  لاح  ره  رد  ار  شیوخ  يادـخ  هک  یناسکای  ایح  نابحاص  میباـی  یم  رد  یبوخ  هب  نآ  ياـهدروآ  تسد 
وخ د يادخ  دوخ و- نیب  مکحتسم  یطابت  را  دنا و  هتفایرد  ار  شی  وخ  تمیق  ردق و  ا  ریز ؟ دنباجح ، فافع و  یقیقح  نابحاص  دنناد ، یم 

ورپ تیاضر  بسکرد  ار  شالت  نیرت  شیب  دنیوا و  یها  ون  رماوا و  هب  دـنبیای  نامرف و  هب  شوگ  دوجو  مامت  اب  ور  نیا  زا  دـنا ، هد  رکداجیا 
،ج3،ص165 یفاکلا ص 72 3. ج 1 ، ثیدحلا ، ص 288 2. ج 1 ، یگنس ، همجرت  بولقلا ، داشرا   01 دنهد . یم  ماجتا  راگدر 

؟ تسیچ ایح  هب  یبایتسد  ياهراکهار 

زیهرپ . 1 مینکیم : رورم  مه  اب  هکدروخ  یم  مشچ  هب  اتمه  یبرـصنع  نیا  زا  تبقارم  ایح و  زا  تظافح  يارب  يدربراکو  يدـیلک  ییاه  هتکن 
هعومجم دـشخب ، یم  ناسنا  هب  نامـسآ  هب  ور  یهاـگن  تسرون و  سنج  زا  اـیح  راـگدرورپ  کـچوک  گرزب و  ياـه  یناـمرفان  هاـنگ و  زا 
تیـصعم اریز  تسا ، یکیراـت  یگریت و  ینعی  نایـصع  هاـنگزا و  يرود  اـهخآ  نیتسخن  هک  دـننینچ . نیا  زین  اـیح  هب  ياـیتسد  ياـهراکهار 

یم بدا  یب  خاتـسگ و  ینامرفان  هب  تبـسن  ار  یمدَا  یتح  دـهد و  یم  ینامرفان »  تأرج   » ناسنا هب  نَا  کچوکدـنچ  ره  نابرهم  راگدرورپ 
هانگ  » مان هب  یهانگ  نتخانـشن  ای  دریگ و  تر  وص  ناراگزیهرپ  يوس  زا  يّدـج »  ياه  تبقارم   » هک هدـش  بجوم  یـشرع  شنیب  نیا  دزاس .
ناوت دح  رد  تاَبحتسم و  هب  لمع  . 3 تابجاو . ِبلق  ِروضح  اب  ناکما  دح  رد  حیحص و  ماجنا  . 2 دوش . حرطم  ناگنازرف  يوس  زا  هریغص » 
يارب ییوگرپ  زا  زیهرپ  ء . دـنوادخ . ینامرفان  هب  ناگدولَا  ناراکهانگ و  اب  طابترا  عطق  . 5 ایح . اب  دارفا  اب  یتسود  . 4 تاهورکم . زا  يرود 

. زیمآدـیدرت روـما  رد  یعطق  رظن  راـهظا  زا  باـنتجا  . 8 نتفگ . نخـس  رد  طاـیتحا  . 7 يراـتفر . يراـتفگ و  ياـه  شزغل  زا  ندـنام  نوصم 
دنیوگیم نخـس  و ... دنا » هتفگ  روطنیا   «، » ْملاد یم   «، »ْ تسا نکمم  «، » دیاشا : » نوچ ییاه  هژاو  اب  یعطق  ریغ  روما  رد  هشیمه  ایح  نابحاص 

نارگید يزوریپ  لپ  ار  وخ د  ندرگ  یسایس  یعامتجا و  رابغرپ  ياه  نامز  رد  ای  دنشکن  دوخ  شود  هب  ار  تمهت  غورد و  ِهانگ  ینیگنس  ات 
ره ندینـش  زا  دننک ، یم  يرادـساپ  تدـش  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  لد و  ياه  يدورو  ایحاب  دارفا  نابز  شوگو و  مشچ  لرتنک  . 9 دنهدن . رارق 
وس نَا  وس و  نیا  نز  هسرپ  هدید ، كد و  ات  دننک  یم  زیهرپ  ییارس  ره  هب  نتفر  ییاذغره و  ندروخ  يا ، هنحص  هرهچره و  ندید  ییادص ،
دوخ ساسحا  راکفا و  همـشچرس  یناوج  یناوجون و  زاغَا  زا  تسا  بوخ  هچ  دریگن . ار  نانَا  نابیرگ  شخبنایز  ياـه  یلوغـشم  لد  دوشن و 

ار دوخ  رمع  نایاپ  ات  میباین و  یتشگزاب  هار  دـیاش  هک  مییالاین ، ناهانگ  ياه  یگریت  هب  اـم  ّدـج ي  ياـه  تبقارم  اـب  میرادـهگن و  كاـپ  ار 
هب قایتشا  قشع و  نَا  یپرد  داـعم و  دـنوادخ و  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  ناـمیا  تیوقت  . 10 مییامن ! ینَا  ياه  سوه  اـهاوه و  ینادـنز 

گنـسنارگرهوگات دیآ  یم  دیدپ  راکتـشپ  نی و  رمت  اب  جیردت و  هب  تیوقت  نیا  .1 ا  دوش یم  نامیا  تیوقت  ثعاب  رادـم ، نید  ياه  شزرا 
ار ام  نامیا  نیقی  هب  دزاس . نایامن  ار  دوخ  یگدـنز  ياه  هظحل  رد  ادـخ  قلخ و  دوخزا ، يایح  دـبای و  دـشر  ناـسنا  دوجو  نوناـکر  اـیح د 

هسلج ردروضح  اب  ناوت  یمن  زاس » . ناسنا  لمع  تسزاس و  لمع  ناسنا  : » اریز مینک ، ظفح  ار  نامیا  مه  ام  هکنَا  طرـش  هب  دنک ، یم  ظفح 
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ینامـسج تظافح  يارب  هکنانچ  تشاد ، دوخ  زا  هلاسکی  تظافح  راظتنا  ردـق ، بش  ینارون  مسارم  رد  تکرـش  ای  مرحم  هامرد  یتاسلج  ای 
، ایح ظفح  هرابرد  مییامن ، نیمأت  ار  مسج  تمالس  ات  مینکیم  دوخ  بیـصن  ییاذغ  ياه  هدعو  نایم  ماش ، رهظ و  حبـصرد و  هیذغت  رب  هوالع 

مینامن بقع  دوخ  ریـسم  زا  يا  هظحل  ات  میراد  ینایحو  ياع  هظعوم  ینامـسآ و  ياه  تمکح  یناحور ، هیذغت  هب  زاین  زین  باجح  فافع و 
اب ییانـشَا  هاگ  هک  تسا  هتکن  نیا  يروآدای  نخـس  نایاپ  میناسرب . تسا ، ینادو  اج  تداعـس  هکدوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  نارگید  دوخ و  و 

. دوش یم  هدیمان  ینادان  يایح  ای  قمُح »  ایح   » دادخر نیا  هک  دراذگیم  ام  رد  ایح  هب  تبـسن  طایتحا  رد  یطارفا  يرثا  ایح  یب  ای  حـیقو  دارفا 
، تابجاو رومآ  رد  هژیوب  شناد  ملع و  بسک  تابجاو ، ماجنا  رد  ایح  زا : تسترابع  ایح  عون  نیا  ياـه  هنومن   www.hawzah.net.1

ایح نیَدـلا ؛»  یف  ءایحال   » هک میناوخ  یم  نینچ  رگآ   1  !! نارگی هب د  مارتحا  نامهیم و  هب  تمدخ  لالح ؛ دـمآرد  بسکرد  شالت  ریبدـت و 
روط هب  ار  ناینادنزرف  میورن و  طیرفت  طارفا و  هب  ور  زگره  ات  تسا  لادتعا  هب  ندیشخب  هجوت  تسین  ینید  روما  نتسب  راک  هب  نتسناد و  رد 

. نایربکا یلع  ، ایح ، مالسلا یلع  مولعلارقاب  هدکشهوژپ  .1 میزاس . هاگَا  ناشفیاظو  تلاسر و  اب  فافش 

؟ تسا هدوب  باجح  هب  تبسن  يا  هفیظو  ای  ششوپزا  ینخس  مه  مالسا  زا  شیپ  ایآ 

هراشا

یفیلکت باجح  : » هک تسا  هشیدـنا  نیا  هئارا  نادان  ناتـسود  اناد و  نانمـشد  َيوس  زا  باجح »  گـنهرف   » هب مجاـهت  ياـه  هصرع  زا  یکی 
، دوخ نخـس  دـییأت  يارب  نانیا  تسا ». هتـشادن  دوحو  نیـشیپ  ماوقا  ای  هتـشذگ ، نایدا  زا  کیچیه  رد  تسام و  ناـمز  اـم ، ناـنز  صوصخم 

هفیظو نیا  زا  غراف  ار  تیحیـسم  دوهی و  نییَا  ناوریپ  میهاربا ع و  ترـضح  هب  ناگدنروَا  نامیا  یتح  ناتـساب و  ناریا  مور و  نانوی و  ناوناب 
زا رتارف  هک  ار  ششوپ  ندوب  يرطف  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دارفا  نیا  تلفغ  ای  تلاهج  دننکیم . یفرعم  مالسإ  صوصخم  ار  باجح  هتـسناد ،
رفس تار - وت  هب  هاگن  اب  دنا . دز 5  یتسیاشان  تضهن  نیشیپ  نایدا  ماوقا و  هب  هدرکراکنا  تسا ، يرورض  ناگمه  يارب  یلسن  يرصع و  ره 

تسوکین و كاروخ  يارب  تخرد  نَا  هکدـید  نز  نوچ  و  : » میناوخ یم  نینچ  اوح  مدَا و  هرابرد   25 6 و 21 - تایَا 8 - باب 3 ، شیادیپ ،
يود ره  مشچ  هاـگنَا  دروخ . وا  داد و  زین  دوخ  رهوـش  هب  دروـخب و  هتفرگ  شا  هوـیم  زا  سپ ، ازفا ، شناد  ریذـپلد و  یتـخرد  اـمن و  شوـخ 

مان وح ا  ار  دوخ  نز  مدَا ، دنتخاس و  نتـشیوخ  يارب  اهرتس  هتخود ، مه  هب  ریجنا  ياه  گرب  سپ  دنا ، نایرع  هک  دندیمهف  دـش و  زاب  ناشیا 
مدَا و ناتـساد  زین  نَا  رق  دیناشوپ .» ار  ناشیا  تخاسب و  وا  نز  مدَا و  يارب  اه  تخر  دنوادخ  تسا و  ناگَدـنز  عیمج  ردام  وا  هک  اریز  داهن ،

هاگنآ  1 ؛)، ِۀَنَجلا ِقَرَو  نِم  امِهیلع  ِنافِصحَی  اقِفَطَو  امُُهتءْوس  امهل  ْتَدب   َ ةرجًشُلا اقاذ  اًملف  دیامن ( : یم  وگزاب  هنوگنیا  ار  مالـسلاامهیلعا  وح 
. دـندناش وپ  ار  دوخ  یتشهب  ناـتخرد  گرب  اـب  تعرـس ، هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شـشوپ  دندیـشچ ، هعونمم  تخرد  زا  اوح  مدآ و  هک 
رد دـنچ  ره  تسا ؟ هدوب  لومعم  نانز  نیب  رد  باجح  ناهج ، ياه  نییآ  اـه و  تلم  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیراـت ، نوتم  یهاوگرباـنب 
هب هاگچیه  یلو  تسا ، هتفای  فیفخت  ای  دـیدشت  نامکاح ، هقیلـس  لامِعا  اب  یهاگو  هدرک  یط  ار  يدای  ياـه ز  بیـشن  زاـف و  خـیرات ، لوط 
رد هنهرب  تروص  هب  اـی  هدوـبن و  بساـنم  شـشوپ  ياراد  ناـشنانز  هک  يودـب  ماوـقا  زا  تردـن  هب  ناـخروم  تسا . هتفرن  نیب  زا  لـماکروط 
هب ار  نز  شـشوپ  باجح و  خـیرات  نادنمـشناد  رایـسب ، ياـه  شهوژپ  زا  سپ  هزورما  . 22/ فارعا .1 دننکیمدای . ، دـندش یم  رهاظ  عامتجا 
یم باجح ، یخیرات  لماوع  للع و  لصفم  حرط  زا  سپ  خیرات »  هنیآرد  نز   » باتک دنهد . یم  تبـسن  رجح  رـصع  خیرات و  لبق  ام  نارود 

"1 دوش . یم  طوبرم  بهاذم  زا  شیپ  نارود  هب  باجح  شیادیپ  هدمآ ، تسد  هب  شوقن ! راثآ  یسررب  هدش ، رکذ  للع  هب  هجوت  اب  : » دسیون
زا مییامن و  یم  باجح  هب  تبـسن  نانز  يرکف  يرطف و  ياه  شیارگ  یخیرات و  فلتخم  ياـه  نارود  هب  یهاـگن  يرکف ، هیامتـسد  نیا  اـب 

: میوش یم  ربخ  اب  يرصع  ره  ششوپ  یگنوگچ 

ناتساب مور  نانوی و  رد  نز  ششوپ  . 1
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اپ يور  ات  ار  ناشمادنا  تروص و  هتشذگ ، ياه  هرود  رد  ینانوی  نانز  دیوگیم : ناتساب  نانوی  نانز  ششوپ  هرابرد  سورال  فراعملا  هریاد 
زین یقینف  نانز  دـش . یم  هتخاـس  ریازج  رگید  سوجرما و  سروکریازج و  رد  دوب ، اـبیز  رایـسب  فافـش و  هک  شـشوپ  نیا  دـندناشوپ . یم 

بولینب  » یتح دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  ینانوی  نیفلوم  نیرت  یمیدق  تاملک  البال ي  رد  باجح ، هرابرد  نخس  دندوب . زمرق  یششوپ  ياراد 
تروص نیدب  دنا ، دوب ه  یصاخ  باجح  ياراد   « بیث  » رهش نانز  تسا . هدوب  باجح  اب  زین  كاتیا ) ياورنامرف  سیلوع »   » هاشداپ رسمه  « )

يولج هک  دوب  ذـفنم  ود  ياراد  هچراپ  نیا  دـندناشوپ . یم  هچراپ  اب  زین  ار  ناشتر  وص  یتح  یقیولع . ربکا  یلع  خـیرات ، هنیآ  رد  نز  هک 1 .
نادرم مشچ  زا  ار  دوخ  جاودزا  زا  دعب  یلو  دندوب ، دازآ  جاودزا  عق  وم  ات  نارتخد  هترامـسا »  » رد دننیبب . دـنناوتب  ات  تفرگیم  رارق  نامـشچ 

یتقو و  تسا ، هدوب  زاب  ناشیاه  تروص  یلو  هدناشوپ ، یم  ار  رـس  نانز  هکدنکیم  تیاکح  هدنام ، ياج  رب  هک  ییاه  شقن  دـندناشوپ . یم 
نیب رد  باجح  دنـشاب . رـسمه  ياراد  هاوخ  هرکاب و  هاوخ  دنناشوپب ، ار  ناشیاه  تروص  هک  تسا  هد  وب  بجاو  نانآ  رب  دنتفر ، یم  رازاب  هب 

رادروخرب يرتدیدش  باجح  زا  ینامور  نان  .ز  تسا هتشاد  دوجو  زین  برع ) سراف و   ) دامرش نانز  ریغص و  يایسَا  نانکاس  يربیـس و  نانز 
یگدـمَارب زا  يزیچ  دـندناشوپ و  یم  اهاپ  يور  ات  ار  ندـب  مامت  دـنلب  يرداچ  اب  دـندش ، یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  هک  يروط  هب  دـنا ، هدوب 

هدرَوا ناتـساب  مور  نانوی و  نانز  نیب  رد  باجح  دوجو  رب  يدایز  دهاوش  زین  یبرغ  ناسی  ون  خیرات  زا  یکی   1. دش یمن  صخشم  ندب  ياه 
و  ) هنوـمن نیرت  یلاـع  تسا و  تفع  ههلا   « سیمترآ : » دـیوگیم تسا ، ناتـساب  ناـنوی  نایادـخ  زا  یکی  هک  تـفع » هـهلا   » هراـبرد وا  تـسا .

نینچمه  2 تسا ». هتـسارآ  اوقت  تفع و  رویز  هب  کباچ و  هدیزرو و  دنمورین و  یندـب  ياراد  دـیآ . یم  امـش  هب  ناوج  نارتخد  ياربوگلا )
.2 . 1923 نیرشعلا ، نرقلا  فراعملا  ةریاد  . 1 تسا : هدمَا  دنا ، هد  رکیم  یگدنز  دالیم  زا  لبق  لاس  دـصهن  هک  یلئابق  زا  یکی  مدرم  هرابرد 
یشح و مدرم و  اهنآ  دندرک . یم  يدرگنابایب  اهاکس » ، » هایس يایرد  رانک  رد  نانیمرا و  زا  رتالاب  . » 520 ص - تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات 

هدرپ رد  تخس  ار  دوخ  نانز  دندرب و  یم  رس  هب  هبارا  رد  هک  دندوب  يدنمورین  رایسب  ییاپورا  همین  لوغم و  همین  یگنج  لئابق  مادنا  تشرد 
دننک و تاقالم  ار  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  دنناوت  یم  یتروص  رد  طقف  نانز  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  خروم  نیا   1 دنتشاد » . یم  هاگن 
، ناتـساب ناـن  وی  هفـسالف  زا  یکی  لوق  زا  نینچمه  « 2. دنـشاب باجح  رد  الماک  هکدـنبای  روضح  اه  هناـخاشامت  یبهذـم و  ياـه  نشج  رد 
 . ص 336 2 نامه ، . 1 3. تشاد ناهنپ  هناخ  رد  دیاب  وا  صخش  نوچ  زین  ار  نمادکاپ  نز  کی  مان  دنکیم : لقن  نز ، شـشوپ  تدش  هرابرد 

. نامه . 3 نامه ص 340 .

ناتساب ناریا  رد  نز  ششوپ  . 2

هکنیا ناتـساب و  ناریا  نانز  شـشوپ  هرابرد  تنارود  لـیو  دراد . دوجو  خـیرات  رد  يداـیز  بلاـطم  ناتـساب ، ناریا  ناـنز  شـشوپ  دروم  رد 
ناور تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  عامتجا  يالاب  تاقبط  نانز  : » دیوگیم تسا ، هد  وب  جیار  نانَا  نیب  رد  یتخـس  رایـسب  باجح 

قح رادرهوش  نانز  دننک . طالتخ ) ا   ) شزیمآ نادرم  اب  اراکشآ  هک  دش  یمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دنیایب . وریب ن  هناخ  زا  راد  شوپور 
هدید نز  تروص  چیه  هدنام ، ياج  رب  ناتـساب  ناریا  رد  هک  ییاه  شقن  رد  دـننیبب . دـشاب ، ناشردارب  ای  ردـپ  ولو  ار ، يدرم  چـیه  دنتـشادن 

اه سراپ  اهدام و  نیب  رد  باـجح  هک  دـیَا  یم  تسد  هب  زین  سورـال  فراـعملا  هرئاد  زا   1 دـسر » . یمن  رظن  هب  ناشیا  زا  یماـن  دوش ، یمن 
تسا هتشاد  دوجو  میدق  سرف  رد  باجح  هک  دهد  یم  ناشن  خیر  ات  : » تسا هدمَآ  يرشع 3  ینثا  ریسفت  رد  نینچمه   2 تسا . هتشاد  دوجو 

وا اب  دیرگنم ، وا  رب  دینیبن ، ار  يرگید  هباوخ  مه  دـیریگ ، تفج  دـیهاوخ ، نز  : » دـیوگ هیَا 90  داباهم ، تش  همان  ینـسیدزام »   » شیکرد «. 
، اهدام هرود  نوچ  یفلتخم  ياه  هرود  رد  نانز  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ، ناتـساب  ْداریا  ناـنز  باـجح  رگناـیب  هک  یـصوصن  دـی » . زیماـیم 
رد باجح  ظفح  زا  يا  هنومن  یخیرات  ناتـساد  نیا  دـنا . هدوب  شـشوپ  باجح و  ياراد  نایناساس  نایناکـشا و  نایـشنماخه ،)  ) اه یـسراپ 

، دـندروَا رمع  يارب  لاوـما ، زا  یناوارف  تورث  اـب  ار  یناـساس ، هاـشداپ  يرـسک ، نارتـخد  زا  نـت  هـس  هـک  یماـگنه  تـسا : ناـیناساس  هرود 
يزاوآ اب  داد ، روتـسد  هفیلخ  دنتـشاد ، هاگن  رمع  ربارب  رد  دندوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  باقن ، شـشوپ و  اب  هک  یلاح  رد  ار  یناریا  ناگدازهاش 
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.1 دنزیرب .» اهنآ  ياپ  هب  يرتشیب  لوپ  نارادیرخ  دننیبب و  ار  اه  نآ  ناناملـسم  ات  دـیریگرب  هرهچ  زا  شـشوپ  : » هک دنـشک  دایرف  نانَا  رب  دـنلب 
ندرک هنهرب  زا  یناری  ناگزیـشود ا  ِص 490 . ج 10 ، يرشع ، ینثاریسفت  . 3 . 1923، نیرشعلا نرقلا  فراعملا  هریاد  .2 . 434 ص - نامه ،
هنایزات اب  تساوخ  دش و  كانمـشخ  هفیلخ  دنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  نانَا  دندز و  رمع  هدنیامن  هنیـس  رب  تشم  دندرک و  يراددوخ  تروص 
ربمغیپ زا  نک ؛ ارادم  تراتفر  رد  : » دومرف رمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـسیرگیم . یناریا  ناگدازهاش  هک  یلاح  رد  درازایب ، ار  نانَا 
ندینش زا  سپ  رمع  دیرادب » . یمارگ  هدش ، ریقف  راوخ و  هکار  یموق  ره  فیرش  گرزب و  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
نارتخد هلماعم  دـیابن  كولم  نارتخد  اب  : » درک هفاـضا  ترـضح  سپـس  تسـشن . ورف  شمـشخ  شتَا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیاـمرف 

.234 ي - ج 2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  . 1 1 درک » . نازینک )  ) يرازاب

یهلا گرزب  نایدا  رد  نز  ششوپ  . 3

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تعیرش  رد  باجح 

هقفر : » میناوخ یم  نینچ  تاروت  باتکرد  تسا . هدوب  تیمها  زئاح  نانز ، شـش  وپ  هلاـسم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  سدـقم  نیئآ  رد 
ام لابقتسا  هب  ارحـص  رد  هک  تسیک  درم  نیا  دیـسرپ : مداخ  زا  اریز  دمآ ، دورف  دوخ  رتش  زا  دید و  ار  قاحـسا  هدرکدنلب ، ار  دوخ  نامـشچ 
رد نز  شـشوپ  هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  زا   2 . « دـیناشوپ ار  دوخ  هتفرگ ، ار  دوخ  عقرب  سپ  تسا . نم  ياقآ  تفگ : مداـخ  دـیآ ؟ یم 
رد هقفر »   » اریز تسا ، هتشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تعیرـش  و 65 . هیآ 64  باب 24 ، شیادیپ  رفـس  رد 2 . مرحمان  لـباقم 

. دتفین وا  هب  قاحسا  مشچ  ات  دناشوپ  ار  دوخ  دش و  هدایپ  رتش  زا  دوب ، مرحمان  وا  هب  هک  قاحسا  لباقم 

دوهی نییآ  رد  باجح 

رگا هدمَا « : تسا ، نایدوهی  یگدـن  همان ز  نییَا  نودـم و  هقف  تقیقح  رد  ینید و  مهم  ياه  باتک  زا  یکی  هک  دوملت »  » یق الخا  لوصا  رد 
یم خـن  ماع  عراـش  رد  اـی  تفر ، یم  مدرم  ناـیم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنآ  یب  ـالثم  هچناـنچ  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناـق  ضقن  هب  ینز 
یم شناگیاسمه  دومن ، یم  ملکت  شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دـنلب  ردـقنآ  شیادـص  اـی  درکیم  لد  درد  نادرم  زا  یخنـس  ره  اـب  اـی  تشر 

ناتـساد رد  میرک  نَارق  رد   1 دـهد » . قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودـب  تشاد  قح  درم  تروص  نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت 
ار مالـسلا  هیلع  یـس  وم  شردـپ ، فرط  زا  بیعـش  رتـخد  هک  تسا  هدـمَا  نیدـم  رهـش  يوس  هب  وعرف ن  خاـکزا  مالـسلا  هیلع  یـس  وم  رارف 
دنمورین و وا  تفگو : دهاوخب  کمک  نادنفسوگ  ندینارچ  يارب  یسوم  زا  هک  درک  داهنشیپ  دندیسر  بیعش  شردپ  دزن  هب  نوچ  دناوخارف 
ار وا  وچ ن  تفگ : یتسناد ؟ هنوگچ  ار  وا  يرادتناما  دیسرپ : وا  زا  بیعش  هک  تسا  هدمَا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يربخ  رد  تسا . رادتناما 

ناشن وا  هب  ج 4ص 461 . ندمت ، خی  ات ر  ار 1 . هار  منک و  تکرح  وا  رس  تشپ  تسا  وخ  نم  زا  میداتفا  هار  هب  مدناوخ و  ارف  امـش  يوس  زا 
كالم نز  زا  ییاج  ندیدن  هکدناسر  یم  نیا  دناسر  یم  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ماشتحا  ایح و  بجح و  نیا  هکدنیبن  نم  زا  يزیچ  ات  مهد ،

بجح و هکلب  دش ، یمن  هدرمش  ندوب  نیما  الم ك  نز  زا  يزیچ  ندیدن  دوبن ، شزرا  کی  ششوپ  باجح و  رگا  هدش  هدرمش  ندوب  نیما 
کی شـشوپ  زین  شدوخ  دزن  سپ  تسا  هدرمـش  ندوب  نیما  كـالم  ار  نز  زا  يزیچ  ندـیدن  اریز  دـناسر  یم  زین  ار  بیعـش  رتـخد  ياـیح 
نوناق ضقن  هب  ینز  رگا  هک : تسا  هدمآ  دوهی  دوملت  یقالخا  لوصا  زا  لقن  هب  تنارود  لیو  ندمت  خیرات  رد  اما  دوش . یم  هدرمـش  شزرا 

هب يرـسور  یب  هک  تسا  یکاح  ینـشور  هب  هک  تفر ... یم  مدرم  ناـیم  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنَا  یب  لاـثم  روط  هب  تخادرپ ، یم  يدوهی 
. تسا دوهی  عرش  نوناق  فالخ  نانز ، نتفر  مدرم  نایم 

تیحیسم نییآ  رد  باجح 
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تسا و حیسم  درم ، ره  رس  هکدینادب  امش  مهاوخ  یم  اما  : » دنک یم  حیرـصت  نایتندق  هب  دوخ  هلاسر  رد  سلوپ  تسا : هدمَا  لیجنا  باتکرد 
اعد هنهرب  رـس  هک  ینز  ره  اما  دیامن . یم  اوسر  ار  دوخ  رـس  دنک  توبن  ای  اعد  هدیـشوپرس  هک  يدرم  ره  ادـخ . حیـسم ، رـس  درم و  نز ، رس 

يوم ار  نز  رگا  دربب و  زین  ار  يوم  دـشوپ ، یمن  نز  رگا  اریز  دوش . هدیـشارت  هک  تسا  نانچ  نیا  اریز  دزاـس ، یم  اوسر  ار  دوخ  رـس  دـنک ،
لالج نز  اما  تسادخ ، لالج  تروص و  وا  هک  نوچ  دشوپب  ار  دوخ  رس  دیابن  ار  درم  هک  اریز  دشوپب ، دیاب  تسا ، حیبق  ندیـشارت  ای  ندیرب 

نز تهج  نیا  زا  درم . يارب  نز  هکلب  هدـشن ، هدـیرفَا  نز  تهج  هب  رم د  زینو  تسا  درمزا  نز  هکلب  تسین ، نز  زا  درم  هـک  اریز  تـسا ، درم 
. « دنکاعد ادخ  دزن  هدیشوپان  نز  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  دیهد  فاصنا  دوخ  لد  رد  ناگتشرف ... ببس  هب  دشاب ، هتشاد  رـس  رب  یتزع  دیاب  یم 
رد زین  و  دوب . ده  اوخ  رتمزال  رـس  شـشوپ  مرحمان  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  دشاب ، هدیـشوپ  نز  رـس  دیاب  اعد  يارب  هک  ییاج  رد  سپ   1

دیر و اورم  الط ، اه ، فلز  هب  هن  زیهرپ ، ایح ، سابل  هب  دنیارایب  ار  دوخ  نانز  نینچمه  و  : » دـیوگیم سءواتومیت  هب  سلوپ ، هلاسر  رد  لیجنا ،
.ب 2، اب ات 14 2 . هی 3  آ  باب 11 ، . 1 2 . « هحلاص لامعا  هب  دننکیم  يرادنید  ياوعد  هک  دیاش  یم  ار  ینانز  هک  نانچ  هکلب  اهبنارگ ، تخر 

ات 11 هیآ 9 

؟ تسا رداچ  اب  اهنت  ششوپو  باجح  ایآ 

مسا هب  ندب  رب  طلسم  داشگ و  نیتسَا ، یب  ییور ، شوپ  نت  لکش  هب  يرثکادح ، باجح  هدننک  نیمأت  ِششوپ  یـسراف ، نابز  رد  ناریا و  رد 
هتفگ ( sador  ) رِداس یبرع  هب  هک  ( chador  ) رَداچ ای  رداچ  دریگیم . ارف  ار  ندب  رود  راهح  هکدوش  یم  هتخانـش  ( chador « ) رداچ »

هک دش  هدیزگرب  یناریا  ناوناب  يوس  زا  یمالسا  ياهرایعم  ساسارب  لوبق  دروم  ياه  شوپ  نت  عاونا  نیرت  لماکزا  یکی  ناونع  هب  دوش  یم 
يرثکادح باجح  هدننک  نیمأت  هک  ششوپ  زا  یـصاخ  لکـش  نَارق  رظن  زا  دنا . دناشوپ ه  یم  ار  ندب  رـس و  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هب 

نِینْدی نِینِمْؤملا  ِءآِسن  ِکتانب ؤ  کِجاوْزِأل و  لق  ِیبًنلَا  اهیأی  تسا ( : هدش  رما  نادب  هنوگنیا  بازحا  هروس  رد  هک  دراد  مان  بابلج »  ، » تسا
: وگب نانمؤم  نانز  تنارتخد ، نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا   1( امیِحَر اَروفغ  هَّللا  َناـکَو  َنیذؤی  ـالف  ْنفْرعی  نْا  َینْْدا  کـِل  َنِِهبیبلج ذ  نِم  َّنِهیلع 

کیدزن طایتحا ) هب   ) دنریگن رارق  رازآ  دروم  دنوش ، هتخانـش  هکنآ  يارب  نیا  دننکف ، اورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياه  بابلج  . 59 بازحا /  01
یم مینک  انعم  هیآ  رد  ار   « نیندی  » هژاو رگا  نَا ، شـشوپ  یگنوگچ  بابلج و  درکراک  ندیمهف  يارب  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  تسا ، رت 

هب هک  یـسکدننام  هن  دشاب  هارمه  تقد  تظفاحم و  یعون  اب  ات  تسا  هقالع  اب  رداچ  ندیـشوپ  زا  هیانک  يزاس  کیدزن  ینعی  ّوند »  » هک میبای 
یمن ار  دوخ  ندـب  رداچ  اب  ای  دراد و  ینآ  یتافیرـشت و  هبنج  ناشندرکرـس  رب  رداچ  هک  نانآ  سپ  دـنکیم . نت  رب  ار  ساـبل  راـبجا ، تروص 
هرهب دروم  هکنیا  زا  دنتـسین و  هناگیب  نادرم  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپ  لها  هک  دـهد  یم  ناشن  ناشندیـشوپ  عضو  هدرک و  اـهر  ار  نَا  دـنناشوپ ،

هزورما هک  تسا  يزیچ  رداچ  اب  ششوپ  تیفیک  دنتـسین . يرثکادح  باجح  فافع و  لها  دنرادن ، یعانتما  دنریگب ، رارق  اه  مشچ  يرادرب 
اب تقیقح  رد  دنهد و  یم  ماجنا  دنراد ، باجح  هب  تبـسن  يرتشیب  تیـساسح  هک  شوپرداچ  ناملـسم  نموم و  نانز  نارتخد و  زا  يرایـسب 

رتشیب و شـشوپ  ات  هدـش ، عمج  نآ  فارطا  دوش و  یم  هدیـشوپ  رـس  يالاب  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنناشوپ  یم  ار  دوخ  ندـب  رود  راهچ  رداچ 
خساپ تسارداچ ،؟ اب  اهنت  ششوپ  باجح و  ایآ  هکنیا  اّما  دوش . هدیشوپ  اهنَا  مادنا  اه و  تسد  هرهچ و  دشاب و  هتشاد  ندب  هب  تبسن  يرتهب 

بولطم حرطم و  باجح  هرابرد  هچنَا  دوش . یمن  دراو  یتراسخ  دـنک ، تواـفت  مه  قادـصم »  ، » دوش هتـسناد  راـیعم »  » هاـگره هک  تسا  نَا 
ندب ياه  یگدمآرب  مجح و  شـشوپ  ب ) دـنراد ) باذـج  يرهاظ  هک  یناسک  يارب  هژیوب   ) ندـب رهاظ  شـشوپ  فلا ) زا : تسترابع  تسا 

ندب و مجح  رهاظ و  هدـنناشوپ  بابلج »   » مالـسا ردـص  رد  يرگ ) هولج  يرگ و  هوشع  زا  زیهرپ  و   ) هدـننک بذـج  ياهراتفر  شـشوپ  ح )
ياه شـشوپ  هزورماو  تسا  نینچ  هیابع  ای  ابع  یبرع  ياهروشکرد  دراد ، ار  درکراک  نیمه  رداچ  ناریا  رد  هدوب ، هدننک  بذـج  ياهراتفر 

- وجـشناد زومآ و  شناد  نارتخد  هژیوب  ناوناب - یتحار  ثعاب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یعونتم  ياه  لکـش  هب  و  يرگید . ياه  مان  اب  دیدج 
ظفح تسا  مهم  هصرع  نیا  رد  هچنَا  دـناسر . یم  ددـم  دوخ  یعامتجا  یملع و  روما  هب  لماک  یگدیـسر  لیاسو و  لمح  رد  ار  نانآ  هدوب ،

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


 » ناشن ار  یناریا  نانز  يوس  زا  رداچ »  باختنا  ( » هر  ) ینیمخ مام  ا  بـالقنا ، ریبکربهر  ور  نیا  زا  تسا . ناوناـب  تناـتم  راـقو و  اـی  تمظع 
ششوپ یقالخا »  راثآ   » هب  « یهقف هبنج   » رب هوالع  دنا و  هدرکور  يرثکادح »  باجح   » هب باجح »  لقادح   » زا اریز  دنتسناد ، ناوناب »  بدا 

وـم د: رف  زین  يا 1  هنماخ  هللا  تیَا  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  دـنا و  هدرک  هجوت  یلامتحا  ثداوح  اـی  یعاـمتجا  روضح  رد  طاـیتحا  هک 
لاؤس 580. يا ، هنماخ  هللا  تیَا  ترضح  تاءاتفتسا  ك : ر . . www.porsojo.com 2.1 2 . « تسام یَلم  ناشن  رداچ  »

!؟ یمالسا هن  تسا  یناریا »   » حالطصا هب  تسا و  هدمآ  دوجوب  ناریا  رد  هیراجاق  نامز  زا  رداچ  ایآ 

« دیدرت  » داجیا تسخن  ماگ  دوش : یم  هصالخ  ماگ  هس  رد  مدرم  تاسّدقم  نارواب و  نید  هشیدنا  يزادـنارب  رد  نمـشد  یلمخم  مرن و  هویش 
نتخاس یهت  يارب  نایوجادخ  نادقتعم و  ریقحت »  » نایاپ رد  نارواب و  نید  اه و  شزرا  فیعضت »   » ماگ نیمود  ینید ، ياهرواب  کیاکی  رد 
هشیدنا درواهر  شسرپ  اریز  دراد ، نی  داینب  یتوافت  ههبش »   » اب لاوس »   » تسا یهیدب  يرواب !  نید  طاشن و  رد  صالخ  ریت  داجیا  ینورد و 

یخرب لطاب . نتخاس  حرطم  قح و  يزاس  ناهنپ  رازبا  ای  تسا  قح  هب  لطاب  يزاس  هیبش  ههبش ، یلو  تسا  ییاناد  كرد و  يارب  فافـش  يا 
نَا تهبا  زا  ات  هدز  هرگ  خـیرات  اب  ار  نَا  ندوب  یبهذـم  ینید و  ناریا ، ینید  هعماج  رد  رداچ  نآ ، رترب  لکـش  باجح و  اـب  ییوراـیور  يارب 
دوخ صاخ  رایعم »  » »و رایع  » ياراد نونکات  مالـسا  ردص  زا  یمالـسا  شـشوپ  هک  یلاح  رد  دـنمانب ، یحطـس  هشیر و  یب  یلمع  دـنهاکب و 

باجح رداچ  هکنَا  تسخن  دروخ : یم  مشچ  هب  هتکن  ود  نانیا  ياـعدا  رد  تسا . هدـیدرگ  تواـفتم  نآ  قادـصم »  اـی  لکـش   » هچرگ هدوب 
نیا رد  دنوادخ  دریگیم . رارق  يّدج  دیدرت  روم د  اعدا  نیا  تحـص  بازحا  هروس  زا   59 هیَا تئارق  اب  هک  یلاح  رد  تسین ، یبهذـم  ینید و 

نْا َینْدا  َِکلَذ  ًنِِهبیبلج  نِم  َّنِهیَلَع  َنینْدـُی  نِینِمْؤُملا  ِءآِسن  َو  کـِتانب  َکِـجاوزِأل و  لـُق  ُِّیبَّنلا  ُیأی  اـهَ : ) تسا هدومرف  شربماـیپ  هب  باـطخ  هیَا 
ورف دوخ  رداچ  اـب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  ناـنمؤم  ناـنز  دوخ ، نارتخد  ناـنز و  هب  ربمغیپ ، يا  اـمیِحر ؛) اَروفغ  هللا  َناـکَو  نیذْؤی  ـالق  ْنفْرعی 

رایسب نانآ  يارب  دنشکن ؟ رازآ  نانارسوه  تراسج  ضرعت ، زا  ات  دنوش  هتخانـش  تیرح  تفع و  هب  اهنآ  هک  نیا  يارب  راک  نیا  هک  دنـشوپ ،
هب یسانش ، تغل  ربتعم  ياه  باتکرد  بابلج  تسا و  بابلج »   » عمج بیبالج » . » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ (  قح   ( رد ادخ  تسا ، رتهب 

ناملسم نانز  نیب  رد  جیار  رداچ  تسناد  دیاب  بابلج ، موهنم  انعم و  یسررب  زا  لبق  تسا . هدش  انعم  ریگارف  هدرتسگ و  ششوپ  ای  هفحلم »  »
ود ياراد  رداچ  تفگ  ناوت  یم  یلمأت  كدنا  اب  تسیچ ؟ نَا  هدنهد  لیکشت  یلصا  ياه  هفلوم  رصانع و  تسا و  یششوپ  عون  هچ  یناریا  و 

: رداچ درکراک  . 2 دناشوپ . یم  ار  نز  ياپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  عیـسو ، شـشوپ  رداچ : هزادـنا   01 تسا : درکراکو  هزادـنا  رد  هفلوم 
ایَا لاـح  ددرگیم . روج  عمج و  لرتنک و  یـصاخ  وحن  هب  دوش و  یم  هدیـشوپ  رگید  ياـه  ساـبل  يور  رـس ، يـالاب  زا  هکزاـبولج  یـششوپ 
یم دومن ، تابثا  بابلج  يارب  ناوتب  ار  هدـش  دای  رـصنع  ود  رگا  دراد ؟ یلعف  جـیار  ياهرداچ  يارب  ار  هدـش  رکذ  رـصنع  ود  ینَارق  باـبلج 

باتک بابلج  هزادـنا  فلا ) مینک : یم  رورم  مه  اب  ار  هتکن  ود  نیا  تسا . یلعف  جـیار  ياهرداچ  دـننامه  ینآرق  باـبلج  هکدرکاـعدا  ناوت 
قیقد هزادـنا  هرابرد  ریـسفت  تغل و  ياه  باتک  ياه  هاگدـید  یلو  دـنراد ، رظن  قافتا  تسا  عیـسو  یـششوپ  بابلج  هک  نیا  رد  تغل  ياـه 

تـسخن دهاش  تسا . اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  ریگارف  یـششوپ  بابلج  هکدراد  دوجو  یفلتخم  دـهاوش  میدـقتعم  ام  تسا . توافتم  بابلج 
: تسا هدـش  لقن  هنوگنیا  هک  تسا  كدـف  زا  عاـفد  يارب  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماـگنه  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح  شـشوپ 
، نآ مامت  هدنریگرب  رد  لماش و  هک  یششوپ   ) بابلج رـس ، رب  ار  شیوخ  هعنقم  رامخ و   1 ؛» اهبابلجب تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  »
.1  . 98 ص - ج1 ، جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا   1 دوش : یم  هدافتسا  هتکن  ود  ترضح  شـشوپ  هوحن  زا  دندرک . نت  رب  دوب ) كرابم  دوج 
و  » ترابع زا   02 تسا . هدوب  بابلج »   » و رامخ »  » مان هب  رگیدـکی  زا  لقتـسم  ینَارق  شـشوپ  ود  ناـمه  لزنم ، نوریب  رد  ترـضح  شـشوپ 

ارف ار  مدـق  ات  رـس  زا  كرابم ، دوجو  نَا  مامت  هک  هدوب  يرـساترس  یـششوپ  بابلج ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  اـهبابلجب ،» تلمتـشا 
رامخ زا  رت  هدرتسگ  یـششوپ  بابلج   » هک دوش  یم  هدافتـسا  یمویف  رینملا  حابـصم  لثم  يوغل ، ياـه  باـتکزا  مود : دـهاش  تسا . هتفرگیم 
تسا هدوب  يرادقم  هب  ینآرق  بابلج  هزادنا  هاگن  کی  رد  دوش . یم  هدافتسا  یبوخ  هب  بابلج »   » و رامخ »  » ندوب لقتسم  ای  نیابت  و  تسا » 
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هک دنرواب  نیا  رب  نارظن  بحاص  بابلج  درکراک  ب ) تسا . هدـناشوپ  یم  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  رـضاح  نامز  ياهرداچ  دـننامه  هک 
ندرکروج عمج و  ندرگ و  وربا و  يال  برد  بابلج  نداد  رارق  َّنهبیبـالج »  ْنم  َّنهیلع  نِینُْدـی   » هیَا رد  ندرک  کـیدزن  اـی  ءاـندا »  » ياـنعم

مرحمان اب  ههجا  وم  رد  باجح  تیاعر  هب  تبـسن  ساسح  نیدتم و  ناوناب  هک  تسا ، ینیب  يالاب  رد  نآ  هدش  عمج  ياه  هشوگ  نداد  رارقو 
زابولج یششوپ  یلعف ، ياهرداچ  دننامه  بابلج  هکدوش  یم  مولعم  نیریـس  نبا  هداتق و  سابع ، نبا  ترابع  زا  دنهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا 

هیبش ینآرق ، بابلج  زین  شـشوپ  تیفیکو  درکراکرظن  زا  نیاربانب ، تساعدـم ؛ نیا  دـیوم  زین  هفیرـش  هیَا  رد  نیندـی »   » هژاو هک  تسا  هدوب 
، شـشوپ زا  یقادـصم  تقیقح و  هک  تسا  نیا  مهم  تسین و  يراذـگمان  ظافلا و  رـس  رب  ثحب  هکاجنآ  زا  تسا . هدوب  يزورما  ياـهرداچ 
هک ییاه  باتکو  ینَارق  ياه  هژاو  ياه  باتکرد  هناتخبـشوخ  همه  نیا  اب  یلو  تسا ، هدوب  دوجوم  مالـسا  ردـص  رد  یلعف ، ياهرداچ  هیبش 

كارتشا لیلد  هب  زین  اهنآ  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  رایـسب  دـیوم  نیا  تسا و  هدـش  انعم  رداچ  هب  باـبلج  دـنا ، دومن ه  ثحب  باـبلج  هراـبرد 
تابثا يارب  هک  هچنآ  زا  هتـشذگ  ًایناث ،  1 دـنا . دـیمهف ه  ار  رداچ  يانعم  ینآرق  بابلج  زا  ام ، دـننامه  رداچ ، بابلج و  رـصانع  اه و  هفلوم 
ناـمز رد  مالـسا  ینید  ناربهر  نیرتگرزب  ناونع  هب  دـیلقت ، عجارم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـش ، هتفگ  باـبلج  رداـچ و  ياـنعم  تهباـشم 

رداچ هک  دنیامن  اعدا  یکردم ، لیلد و  چیه  هئارا  نودب  یخرب  لاح ، نیع  رد  یلو  دننک 2 ، یفرعم  رتهب  بولطم و  ششوپ  ار  رداچ  تبیغ ،
ناوت یم  درکراکو ، هزادنا  رظن  زا  رداچ ، اب  ینَارق  بابلج  کیدزن  رایسب  تهباشم  هب  هجوت  اب  سپ  درادن !؟ بهذم  نید و  هب  یطابترا  جیه 

یم لطاب  درادـن  بهذـم  نید و  اب  یطابترا  رداچ  هک  لوا  ياعدا  بیترت  نیدـب  و  دراد ، نَارق  مالـسا و  نید  اب  طابترا  رداچ  هک  درک  اـعدا 
هیآ لیذ  ص 191 ،  ، ج 8 يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت  ققحم ؛ يدهم  مامتها  هب  ص 103 ، نرق 4 و 5 ، فیلأت  لیزنتلا ، ناـسل  ك : ر . . 1 دوش .

ص ج 1 ، برعلا ، ۀـغل  یف  برـالا  یهتنم  روپ ؛ یفـص  میحرلادـبع  باـبلج ؛  هژاو  یبوط ، رثن  ینارعـش ، نسحلاوبا  ازریم  بازحا ؛ هروس   59
هرامـش هشیدـنا ، ناهیک  هلجم  هیباجح ،»  هلاسر  ، » یناجنز ضایف  ص 117 و  ناناملـسم ، هسبلا  گـنهرف  يزد ، آ : پ . ر . بلج ؛ هژاو  ، 186

ك: ر . . 2 بإزحأ . هروس  تادرفم ، تمـسق  ، 190 ص - نَارق ، نادرفم  ریـسفت  نهک  هخـسنو  ص 112 . لاس 1374 ، هاـمریتو ، دادرخ  ، 60
ياعدا اَما  باتک . رخَا  تائاقتـسا  و  ص 65 ، دـیلقت ) عجارم  .ت و  ایآ تارظن  اب  قباطم  ، ) نانآ یعامتجا  لئاسم  درم و  نز و  طـباور  ماـکحا 
یخیرات ربتعم  كردـم  هئارا  دـنمزاین  اعدا ، نیا  هکنآ  تسخن  تسا . هیراـجاق  ناـمز  هب  طوبرم  رداـچ  بلاـق  لکـش و  رد  باـجح  هک  مود 

رد لیلد و  نودـب  ییاعدـم  ناشیا  مالک  نیاربانب ، دـنا ؟ درکن ه  هئارا  دوخ  مـالک  يارب  یکردـم  دنـس و  نخـس  نیا  ناگدـنیوگ  اـما  تسا ،
رد راجاق  نامز  رد  رداچ  هک  دندرکیم  تابثا  یخیرات  كرادـم  هئارا  اب  نانیا  مینکیم  ضرف  ًایناث ، تسا . یملع  رابتعا  شزرا و  دـقاف  هجیتن ،
هک تسا  یـششوپ  قیداصم  زا  یکی  رداچ  لاح ، ره  هب  هک  نیا  نَارق و  اـب  رداـچ  مکحتـسم  طاـبترا  تاـبثا  زا  سپ  تسا ، هدـش  مسر  ناریا 

شـشوپ يوگلا  ناونع  هب  رداچ  زا  هدافتـسا  رطاخ  هب  یناریا  نانز  تسه ، زین  مالـسا  بولطم  نانز و  رتهب  رت و  شیب  باـجح  هدـننک  نیمأـت 
باجح و عبانم  یهاوگو  تداهـش  ساسارب  أثلاث ، دنـشاب . دـنم  هیـالگ  نَا  زا  هک  نیا  هن  دـنلاب ، یم  دوخ  هب  مرحماـن  اـب  ههجاوم  رد  بساـنم 

راجاق شیادیپ  زا  لبق  لاس  اهدص  هب  رداچ ، لکـش  رد  باجح  یخیرات  هنیـشیپ  هک  تسا  نآ  رگنایب  ریز  یخیرات  كرادـم  دانـسا و  سابل ،
يرداچ اب  ار  دوخ  ندب  سابل ، رب  هوالع  هک  میروخ  یم  رب  یناریا  ناوناب  زا  يریواصت  هب  ناتساب  ناریا  نامز  رد  فلا . ددرگیم : رب  ناریا  رد 

ناسنا ياه 1 . نهاریپ  هتشاد و  رس  رب  رداچ  یناکشا ، یشنماخه و  دهع  نانز  1 ب . دندناشوپ . یم  تسا  ناریا  زورما  نز  رداچ  هب  هیبش  هک 
. دنا هدرکیم  نت  هب  هدناشوپ  یم  ار  نانآ  ياپ  چم  ات  هک  يدـنلب  ص 69 . هرامش 19 ، نز ، ایپ م  عناق ، يدهم  یخیرات ، ياه  هشیر  شـشوپ و 
رد یناساس  ناوناب  زا  یشوقن  تسا . هدیسر  یم  اپ  قاس  طسو  ات  هک  دندرکیم  رس  هب  نیچرپ  داشگرداچ و  یهاگ  یناساس ، دهع  نانز  1 ج .
رب هوالع  رداچ ، لکش  رد  باجح  .2 پ ! دنراد هدیچیپ  دوخ  هب  يرداچ  ناوناب ، زا  کی  ره  نَا  رد  هک  تسا  هدش  هتخاس  هرقن  ياه  باقـشب 

.1 3. تسا هدـش  یم  هدافتـسا  نَا  زا  راجاق  شیادـیپ  زا  لبق  لاس  اهدـص  تسه و  زین  یلم  یخیراـت و  قیقد  هشیر  ياراد  ینید ، قیمع  هشیر 
www.porsojoo.com.3 46 ص يزیرهم . يدهم  باجح ، . 2 ص 25 . یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف 

؟ تسا دنسپان  هو و  رکم  هایس  گنر  ندیشوپ  ایآ  تسیچ ؟ ششوپ  گنر  نی  رتهب 
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؟ تسا دنسپان  هو و  رکم  هایس  گنر  ندیشوپ  ایآ  تسیچ ؟ ششوپ  گنر  نی  رتهب 

هراشا

هک يزیچ  دهد . شمارآ  ای  درَوا و  ناجیه  هب  دشخب ، نیکـست  ای  دنک  کیرحتار  ام  تاساسحا  دناوت  یم  هک  تسا  دـنمورین  یلماع  گنر » »
دوخ رد  ار  ام  دننز ، یم  دنخبل  دنیوگیم ، نخس  ام  اب  اه  گنر  دنکیم . داجیا  نوکس  تعرس و  مغ ، يداش و  يدرـس ، یمرگزا و  یـساسحا 

تاـقولخم يدوـجو  تاذ  رد  اـه  گـنر  دـنا . نینچ  اـه  اوآ  اـه و  توـص  هک  هنوگناـمه  دـنراذگیم ، نوگاـنوگ  تاریثاـت  دـنرب و  یم  ورف 
هزورما درک . ادـج  اهنآ  زا  ناوت  یمن  ار  گنر  تفرگ ، ایـشا  زا  ار  تیـسنج  ناوت  یمن  هک  هنوگنامه  دـن . ریذـپان  ییادـج  دـنا و  هتفرگرارق 

ریثات اهنآ  قالخا  دارفا و  یناور  یحور - تال  اح  یشراوگ ، متسیس  ییانیب ، تردق  یبصع ، متسیس  رب  یتحار  هب  اه  گنر  تسا  هدش  تباث 
طیحم سابل ، نویساروکد ، باختنا  رد  دناوت  یم  هک  ار  نَا  یتخانش  ناور  رثا  تسا  مزال  گنر ، زا  دیفم  هدافتـسا  يارب  نیاربانب  دنراذگیم ،

قلخ و اه ، گنهرف  بهاذـم و  یخرب  یفنم  تاریثات  دارفا ، هلیـسو  هب  گنر  هنایـشان  يریگراک  هب  هاـگ  مینک . كرد  دوش ، لـمع  دراو  و ...
رد صوصخب  ار  گـنر  دربراـک  اـه ، گـنر  یـضعب  يریگراـک  هب  رد  یتـخاونکی  عونت و  مدـع  نیناوق ، یخرب  عـضو  دارفا و  يدرف  يوـخ 
یم مشچ  هب  اراکشَا  نآ  برخم  تاریثات  تدم  زارد  رد  هک  تسا  هدرک  ور  هبور  یهجوت  لباق  گرزب و  تالاکـشا  اب  يدرف  ياه  شـشوپ 

یمن لکـش  ار  دارفا  تیـصخش  ناش و  هچ  رگا  دارفا  سابل  هک  ارچ  دراد ، يا  هژیو  تیمها  تاـطابترا  رد  ساـبل  رد  گـنر  باـختنا  دروخ .
. دراذگیم دارفا  هب  تبـسن  نارگید  ياه  تواضق  رب  یف  رگـش  ریثات  تساهنَا و  دروم  رد  هیلوا  تواضق  يارب  يا  هیاپ  تاقوا  رتشیب  اما  دـهد ،
زا روبعرد  دسانـشن ، ار  امـش  سک  چـیه  دیـشاب و  هتـشادرب  رد  ار  ییالاب  یعامتجا  هاگیاپ  اب  طبترم  ساـبل  امـش  رگا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 
رت ناسآ  دوب و  دـیهاوخ  هجوت  دروم  دراد ، رب  رد  ار  ینییاپ  یعامتجا  هاگیاپ  هب  طوبرم  سابل  هک  یـسکزا  رتشیب  غولـش  نابایخ  کی  ضرع 

تسا و یمالکریغ  تاطابترا  يارب  يا  هلیسو  امرگو ، امرـس  زا  اه  ناسنا  تظفاحم  رب  هو  الع  سابل ، هاگن  کی  رد  داد . دنهاوخ  هار  امـش  هب 
یعامتجا 4. راـبتعا  یلیصحت 03  حطـس  يداصتقا 2 . حطـس  . 1 دـنک : لقتنم  نارگید  هب  ار  یـساسا  مایپ  مکتـسد 10  تسا  رداق  ییاهنت  هب 

یقالخا َياه  یگژیو  . 1 تیقفوم . حطس  یلیصحت 9 . هنیمز  یعامتجا 8 . هنیمز  يداصتقا 7 . هنیمز  . 6 یگدیچیپ حطس  یعامتجا ه . تیعضو 
تیعضو هب  دی و  دیشوپ ه ا  هک  یسابل  هب  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  امـش  ياه  فرح  هب  هک  نآ  زا  شیب  مدرم  يدرف ، نایم  تاطابترا  رد  هزورما 

شیب کش  یب  دنراذگب . ریثات  نارگید  اب  امش  طباور  رب  هدناوخان  ینامهم  نوچمه  دنناوت  یم  اه  گنر  نیاربانب  دنراد ، هجوت  امش  يرهاظ 
گنهرف زا  اه  گنر  هدافتسا  تیدودحم  رگا  دوب . دهاوخ  رثوم  امـش  نابطاخم  بذج  رد  دشاب ، رثوم  امـش  يارب  اه  گنر  عونت  هک  نیا  زا 
شنیرفآ ياهدامن  نیرتابیز  دندوبن ، مهم  اهنآ  عونت  اه و  گنر  رگا  نوچ  درکیمن ، هک  اه  هزجعم  هچ  گنر  دـش ، یم  رود  یمک  یعامتجا 

. دندش یمن  هدیرفَا  گنر  عونت  همه  نیا  اب  اه و ... سونایقا  اهایرد ، ناتخرد ، اه و  لگ  نیمز ، نامسآ و  ینعی 

ناسنا تیصخش  رب  نآ  یناور  رثا  اه و  گنر 

. تسا هتفای  شرتسگ  تاقیقحت  نیا  رورم ، هب  تسا و  هدوب  نادنمـشناد  هجوت  دروم  فلتخم  صاخـشا  رد  اه ، گنر  یناور  رثا  ناـمزرید  زا 
هک یـصاخشا  ای  دراد  نارامیب  يور  یبوخ  رثا  دـنراد ، گنر  یبآ  ياه  هشیـش  ای  یبَا  گنر  هک  اه  ناتـسرامیب  زا  ییاـه  قاـتا  هدـش  تباـث 

نینچمه تسا . بسانم  رایـسب  هکدنرب  راک  هب  یبَا  زبس و  ياهذعاک  دیاب  دوش  یم  هتـسخ  دایز  هعلاطم  رد  اهنَا  مشچ  دنتـسه و  نیب  کیدزن 
دیتسه لدود  امـش  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دراد ؟ درف  رب  يدایز  یناور  ریثات  صاخ  گنر  اب  اهرون  ریز  نتفرگرارق  هداد  ناشن  تاقیقحت  جیاتن 

هب هدـنز  درز  ياه  گنر  زا  رپ  یطیحم  رد  ندـش  هرـصاحم  ای  درز  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  دـیرادن ، يا  هلاـسم  هب  عجار  یفاـک  ناـنیمطا  اـی 
گنر زا  هدافتـسا  دیهد . نایاپ  دوخ  یلدود  هب  دـیناوتب  ات  دـینک  زکرمتم  هدـمَا  شیپ  لکـشم  يور  ار  نات  هجوت  ات  درک  دـهاوخ  کمکامش 

، دـینکرارقرب یبوخ  ياه  سامت  نارگید  اب  دـیتسین  رداق  اـی  دـینک  یم  ییاـهنت  ساـسحا  رگا  دـنکیم . کـمک  زین  طاـبترا  يرارقرب  رد  درز 
هرـصاحم رد  یکیزیف ، رظن  زا  درک . دـهاوخ  تیوقت  ار  امـش  مالک  ییاویـش  ناسَا و  ار  امـش  تاملک  نای  رج  نشور ، گنر  نیا  زا  هدافتـسا 
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يورین ای  تسا  هدرـسفا  ای  هتـسخ  تدـشب  یـصخش  یتقو  دـنکیم . قیرزت  ندـب  هب  ار  نیلانردآ  دوش و  یم  نوخ  شیازعا  ثعاـب  ندوب  زمرق 
رد نتفرگرارق  ای  زمرق  ياه  سابل  ندیـشوپ  نینچمه  دوش . هدافتـسا  از  يژرنا  یلماع  ناونع  هب  دناوت  یم  زمرق  تسا ، هتفر  لیلحت  شا  هدارا 
رد دوش . رجنم  تنوشخ  داجیا  ای  مشخ  زورب  هب  دناوت  یم  تساراشف  تحت  ای  برطـضم  یناجیه ، تحاران ، تدـشب  درف  یتقو  زمرق ، طیحم 
اب ناـمرد  خــیرات  نآ  زا  دراد و  ییازــسب  ریثاـت  اــه  يراــمیب  دوـبهب  اــی  تفرــشیپ  رد  اــه  گــنر  دــندوب  دــقتعم  مـیکح  طارقب  ناــمز 

. تسا هتفرگرارق  ناکـشزپ  هجوـت  هعلاـطم و  دروـم  دراد و  یـصاخ  تیمها  هزورما  هـک  تـسا  هدـش  زاـغَا  (( chromotherapy گنر
یگنر ره   » هک دنرواب  نیا  رب  نارظن  بحاص  هاگن  کی  رد  دوب . نآ  هجیتن  رظتنم  هلصوح  ربص و  هب  دیاب  درادن و  يرو  t رثا گنر  اب  نامرد 
شوخ يدارفا  ناسانشناور  هاگن  رد  دنراد ، تسود  ار  زمرق  گنر  هک  نانآ  تسام ؛». تیـصخش  هدنهد  ناشن  يولبات  میراد ، تسود  ام  هک 
گنر هب  دـنمقالع  هک  یناـسک  دنتـسه . لوجع  یمک  لاـح  نیع  رد  لاـعف و  دـنت و  هدوـبن . تواـفت  یب  زگره  دنتـسه ، تسرپدوـخ  بلق و 

باداش و طاشنرپ و  تفطالم ، تشذگ و  اب  دنراد ، ار  رت  میالم  یمک  هتبلا  تافص  نَا  مامت  دنتـسه ، گنرمکزمرق - نامه  ینعی  یتروص -
هب دـنراد و  مارآ  يرهاظ  هک  دـنا  ییاهنت  راکتـشپ و  مظن و  نابحاص  یبَا ، گـنر  نارادتـسود  اـه . يراوشد  اـه و  تسکـش  هدـننک  لـمحت 

دنزادرپ و یم  يونعم  روما  هب  نَا  هب  نادنمقالع  هک  تسا  ینافرع  گنر  یناوغرا ، هوکـشاب  زیمآرارـسا و  گنر  دنراذگیم . مارتحا  نارگید 
يرتسکاخ بآم و  فوسلیف  یمک  هشیپرعاـش و  دـندامتعا ، لـباق  تاـبثاب و  يا  هوهق  گـنر  نارادتـسود  دـنوش . یم  اـه  ییاـبیز  بوذـجم 

زا دنتقادص و  ياراد  یلاقترپ  گنر  هب  نادنمقالع  دنناد . یم  نالاسنهک  نأشمه  ار  دوخ  دنا و  هدیشوپ  مشچ  ایند  ياه  یشوخ  زا  ناتسود ،
، ناتـسود يا  هزوریف  دـنمارآ و  واـکجنک و  هدوب ، شیور  دـشر و  بحاـص  تسا ، ناـشهاوخلد  زبس  گـنر  هک  ناـنَا  دـنرازیب و  يزابـسوه 

دننکیمن لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  زگره  دنا و  عبط  تفارظ  ياراد  هایس ، نارادتسود  دنباتشاب و  راکتشپ و  ياراد  ریذپاندنپ ، زیمَارارـسا و 
Famity.com.1 . 1

یبهذم تاداقتعا  رد  گنر 

نیا کسانم  رد  مه  زونه  يدوهی  یحیـسم و  نیدامن  ياه  گنر  تسا . هدش  هراشا  يدایز  ياه  گنر  هب  دـیدج ، قیتع و  دـهع  لیجنا ، رد 
هرکاـب میرم  ترـضح  هب  ار  یبَا  گـنر  بلغا  نایحیـسم  تسا . هتفاـی  دـنویپ  حیـسم  یـسیع  اـب  نـیدرمز  زبـس  گـنر  دراد . دوـجو  بهاذـم 

دیفـس هعماج  رد  اه  گنر  نیرتهب  تسا . هتفر  نخـس  تسا ، هورکم  هعماج  رد  هک  ییاه  گنر  زا  یمالـسا  نوتم  رد  دـنهد . یم  صاصتخا 
ام دراد . دیدش  تهارک  زامن ) رد  صوصخب   ) گنر هریت  خرـس  یـسدع . دوبک و  گنرمک ، خرـس  درز ، زبس ، بیترت  هب  نآ  زا  سپ  تسا و 

. یبَا هب  لیام  زبس  گنر  اب  تسا  یتشهب  ام  دوعوم  تشهب  تسا . یهلا  قلطم  تیالو  گنر  یبآ  هب  لیام  زبس  گنر  هک  میراد  يدایز  لیالد 
مغ گنر  هایـس  گنر  دـنکیم . یحور  ترودـک  لاح  نیع  رد  رورغ و  داجیا  هایـس  گنر  هایـس . گـنر  تهارکرب  میراد  يداـیز  ثیداـحا 

تقو چیه  هکنیا  رطاخ  هب  دینک  نشور  غارچ  باتفآ ، بورغ  زا  شیپ  هک  میراد  ثیدح  بش  هایس  گنر  يارب  ام  تسا . هودنا  گنر  تسا .
. دنکن ادیپ  هطلس  ام  رب  بش  یگریت  دورن و  نوریب  ام  یگدنز  زا  رون 

نایفارطا رد  نآ  یناور  ریثأت  هایس ، گنر 

دهاوخ یم  دشوپ ، یم  هایس  گنر  هک  یسکرطاخ  نیدب  تسا . قلطم  زرم  رگنایامن  هایـس  گنر  هک  میناوخ  یم  اه  گنر  یـسانش  ناور  رد 
هاگ دـشاب . توافتم  تسا  نکمم  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  تسیچ ، يارب  زرم  نیا  هک  نیا  اما  تسا . هدرک  داجیا  ار  يزرم  هک  دـهد  ناشن 
هدش ادج  مه  اه  نَا  یگدنز  زرم  هداتفا و  هلصاف  ناشزیزع  اه و  نآ  نیب  دنهد  ناشن  هک  نآ  يارب  دنشوپ ، یم  ازع  متام و  رد  ار  هایـس  سابل 

هک یلومعم  ياهراکزا  یخرب  ماجنا  هک  تسا  هداد  خر  يا  هثداح  اه  نآ  هداوناخ  هناخ و  میرح  رد  هکدـنهد  ناشن  هک  نآ  يارب  ای  تسا و 
ندرک صخشم  يارب  هکلب  متام  ازع و  يارب  هن  دنشوپ ، یم  هایـس  مه  یهاگ  اما  تسین . رـسیم  نانآ  يارب  دنهد ، یم  ماجنا  اه  هداوناخ  ریاس 
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دنکیم رس  هب  یکشم  رداچ  یمناخ  هک  یتقو  تسا . هتسد  نیا  زا  هایس  رداچ  اب  ناملسم  مناخ  کی  باجح  یعامتجا و  ياه  میرح  اهزرم و 
سدقم كاپ ، ِمیرح  نیا  هب  درادن  قح  یسکره  هک  دهد  یم  ناشن  ششوپ  نیا  اب  دراذگیم ، عامتجا  هصرع  هب  مدق  مامت ، تناتم  وراقو  اب  و 
باجح اـب  وا  عقاو  رد  يزابـسوه . یگدولَآ و  یگزره ، ياـج  هن  تسا ، مارتحا  اـیح و  تمرح ، میرح  میرح ، نیا  دوش . دراو  یـصوصخ  و 

یم دوخ  نورد  رد  راد  هشیر  اما  يرهاظ  یهایـس  نیا  اب  وا  دنکیم ، داجیا  هنالقاع  يزرم  مرحمان ، نادرم  دوخ و  نیب  هایـس ، رداچ  یکـشم و 
زا ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  یمرحمانوا  تباجن  یکاپ و  فافع ، میرح  رد  دراذگن  دنکشب و  ار  لاذتبا  یگزره و  هدنرب  زیت و  هاگن  دهاوخ 

هدودـحم نیارد  هکدـهد  یم  ناشن  تفع و  ایح و  تمارک ، بدا ، زرم  تسا ؟ مارتحا  تمرح و  هلزنم  هب  یکـشم  رداچ  ور  نیا  زا  دربب . نیب 
، دـنیب یم  ار  یهایـس  هچراپ  ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  تسیرگن . بدا  مارتحا و  هدـید  اب  مرح  بحاـص  هب  تشاد و  هگن  ار  میرح  دـیاب 

تبغر زاب و  ار  مشچ  نشور  ياه  گـنر  هب  هاـگن  دـنادرگیم . رب  ار  رظن  دوخ  هب  دوخ  دـنکیمن و  ادـیپ  ندرک  هاـگن  هب  یتبغر  نادـنچ  رگید 
قلطم یگنر  یب  هک  هایـس  گنر  هژیو  هب  هریت ، ياه  گنر  هب  هاـگن  رگید  تراـبع  هب  دـنکیم ، نادـنچود  ندـید  يارب  ار  زکرمت  هدـهاشم و 

اب تسا . دیفس  ینعی   « هلب  » لباقم هطقن  هدوب و  هن »   » يانعم هب  هایـس  دنیوگیم : ناسانـش  ناور  درب . یم  نیب  زا  ار  اه  تبغر  مامت  ابیرقت  تسا ،
باذج گنر  هک  یـسک  نَا  دیوگب و  هن »   » وا هب  دهاوخ  یم  عقاو  رد  دشوپ ، یم  هایـس  مرحمان  لباقم  رد  هک  سک  نَا  تفگدـیاب : هاگن  نیا 
هعماج دوخ و  فارحنا  یگدولآ و  هلیسو  دهد و  یم  رارق  هدولآ  هزره و  ياه  هاگن  ضرعم »  » رد ار  دوخ  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دشوپ ، یم 

یلو تشون ، نَا  يور  دیاب  ار  ناتـساد  هک  دنام  یم  یلاخ  هحفـص  هب  دیفـس » هک «  میناوخ  یم  اه  گنر  یـسانش  ناور  رد  دنکیم . مهارف  ار 
دیفـس و سابل  هناخ  زا  نوریب  مرحمان و  ربارب  رد  هک  ینز  نیارباـنب  درادـن . دوجو  زیچ  چـیه  نَا  يوسارف  رد  هک  تسا  یناـیاپ  هطقن  هایـس »  »

هدرکداجیا دوخ  يارب  ار  ینمیا  رثکادـح  دـشوپ ، یم  هایـس  رداچ  هک  ینز  یلو  تسا ، رادروخرب  يرتمک  ینمیا  زا  دـشوپ ، یم  گـنراگنر 
ياه تین  اه و  هاگن  ذوفن  يارب  ییاج  باجح ، نیا  يوسارف  رد  تسا و  نامرحمان  ياه  هاگن  نایاپ  هطقن  اج  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و 
رهرب يوق  ریثات  زا  هدوب و  ییاهن  فارـصنا  ای  هقالع  كرت  رگناشن  هایـس ، هک : میناوخ  یم  هایـس  گنر  هراـبرد  نَا  رب  هوـالع  تسین . كاـپان 

یم ار  یگنر  ره  یتـح  و  دـهد . یم  رارق  دـیکات  دروـم  ار  گـنر  نَا  یگژیو  تسا و  رادروـخرب  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نآ  راـنکرد  هک  یگنر 
هب دـنکداجیا و  تصظع  یعون  ات  تسا  یکـشم  اه  تیـصخش  نیـشام  گـنر  هکناـنچ  تسا . توربج  لـالج و  گـنر  یعون  هب  دـناشوپ و 

هلـصاف زا  رت  کیدزن  يو  هب  یـش  نآ  هک  دـنکیم  ساسحا  دـنکیم  هاگن  دیفـس  ماسجا  هب  ناسنا  یتحو  دـیامن . عفد  ار  اـهرطخ  دوخ  يدوخ 
ددرگیم بجوم  نانز  يارب  یکشم  ششوپ  سپ  دوش . یم  رترود  وا  زا  هک  دنکیم  ساسحا  ار  گنر  هایس  ءیـش  هک  یئاح  رد  تسا  یلـصا 

هاگن کی  رد  دوش . یمن  زئارغ  جییهت  کیرحت و  بجوم  هدوب و  تماص  یکشم  گنر  نَا  رب  هوالع  دنیامن . هولج  رترود  نادرم  دی  زا د  هک 
ياه کیرحت  يارب  یعنام  تسا و  یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  رد  نارـسپ  نارتخد و  يارب  يدازآ  ياـضف  داـجیا  یکـشم ، شـشوپ  زا  فدـه 
يریگ هرهب  اب  دنناوتب  نانز  ات  دزاس  یلجتم  ناسنا  رد  ار  تفع  ءایح و  هکدشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  ششوپ  نخس  رگید  هب  نادرم . یقالخاریغ 

یم یکـشم  رداچ  هک  یـسکور  نیا  زا  تسا . نامه  ییاهن  دـصقم  هک  دنـسرب  لامک  زا  هجرد  نیرت  یلاع  هب  نادرم  راـنکرد  اـیح . رهوگزا 
هگنرود نارگید  ياه  هاگن  زا  ار  دوخ  دـنک و  یفن  ار  شیوخ  هبذاج  تیـسنج و  يامن  هولج و  رداچ ، ِهایـس  گـنر  اـب  دـهاوخ  یم  دـشوپ ،

چیه دـیوگیم  مرحمان  ياه  هاگن  هب  یکـشم  رداچ  ینعی  تسا ، ییاهن  فارـصنا  اـی  هقـالع  كرت  رگناـشن  وا  رداـچ  یکـشم  گـنر  و  دراد .
ظفح يارب  هک  تفگ  نیرفَا  یناریا  نانز  يرگن  عماج  یـسانش و  ناور  هب  دـیاب  نیارباـنب  درادـن . دوجو  نم  رد  امـش  هاـگن  يارب  یهاـگیاج 

نیرتهب دوخ ، یعامتجا  طیحم  يزاس  ملاس  يارب  شیوخ و  هعماج  شیوخ و  ياهزرم  زا  يرادساپ  نینچمه  دوخ و  یکاپ  تفع و  تمرح ،
هایس گنر  ندیشوپ  ایآ  هک : شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  اما   1. دنا هدرک  باختنا  ار  یکـشم  ینعی  گنر  نیرت  بسانم  رداچ و  ینعی  باجح ،

هب ار  هایـس  سابل  ندیـشوپ  اهقفزا  یخرب  مینادب  دـیاب  دـشاب ؟ یکـشم  گنر  هب  رداچ  دـیاب  اج  همه  هشیمه و  ای : و  تسا ؟ دنـسپان  هورکم و 
لثم  3. تسا دنسپان  هورکم و  رترب  یتحلصم  ای  صاخ  یلیلد  نودب  ندوب  شوپهایـس  رگید  یـضعب  رظن  زا  دنناد 2 و  یمن  هورکم  یلکروط 

رد ندش  شوپهایس  دننامه  تفای ، رترب  یتحلصم  تلع و  رگا  اما  دنشوپ  یم  هایـس  سابل  ندوب  پیت  شوخ  يارب  لاس  لوط  رد  یخرب  هکنَا 
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تهارک دی « ، درت  نو  دب  ناحل ، اص  ناموصعم و  ماقم  تشادگرزب  ینید و  رئاعش  ظفح  ای  البرک و  نادیهش  رالاس  دیـس و  يارب  مرحم  مایا 
دوجو هایـس  گنر  هب  تبـسن  ام  نایاوشیپ  يوس  زا  »ي  دیاب  » ای فیلکت »  » چیه نیا  رب  هوالع  دوش . یم  نیزگی  اج  بابحتـسا »   » فرطرب و «، 

ج تاءاتفتسا ، مراکم : هللا  تیآ  . www.newmind.mihanblog.com 2.1 رگید هب  تبـسن  یباختنا  رایتخا و  ام  ناوناب  ات  درادن 
لئاسملا حیـضوت  یفاص ، لضاف و  هللا  تیَا  ماما  . 3 رتفدو . س 2 (، سابل  ) sistani.org یناتسیس ، هللا  تیآ  جو 2،س 152 ؛ س 119  ، 1

، يزیربـت هللا  تـیآ  م 872 ؛ لـئاسملا ، حیــضوت  دــیحو ، هللا  تـیآ  ،م866 ؛  لـئاسملا حیـضوت  ینادـمه ، َيروـن  هللا  تیَا  م 865 ؛ عـجارم ،
یگنر شنیزگ  تسا  هدـش  هیـصوت  ینید  ياه  هزومآ  رظن  زا  هچنآ  دنـشاب ، هتـشادن  اه  گنر  تجهب . هللا  تیآ  رتفد  ،س 1617 ؛ تاءاتفتسا

هیآ وزن ل  اب  : » دـیوگیم هملـس  ما  هکنانچ  دـشاب . رودـب  نازابـسوه  هجوت  بلج  زا  وسمه و  ییاـسراپ  فاـفع و  اـب  هک  تسا  شـشوپ  يارب 
زا زیهرپ  اوـقت و  هب  هنوـگنیا  »1 و  دنتـشاد نت  رب  یکـشم  ياه  شـشوپ  هک  یلاح  رد  دـندش  جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  راصنا  نانز  باـبلج ،

يابع يرگید : نانز و  رداچ  تسخن : تسا : هدش  انثتـسا  هایـس  گنر  تهارک  زا  دروم  ود  هک  دـنامن  هتفگان  دـندش . یم  هتخانـش  نامرحمان 
هرمع جح و  نآ  دوش و  یم  هایسزا  رترب  تسا ، یگدنب  تدابع و  دامن  هکرگید  یگنر  یـصاخ ، ناکم  نامز و  رد  هاگ  نَا  رب  هوالع  نادرم .
ندرپس لد  يدام و  اه  یگتسبلد  كرت  یگنر و  یب  ناشن  مایا  نیا  رد  دیفـس  اریز  دنوش ، یم  هتخانـش  دیفـس  رداچ  اب  ناوناب  همه  هک  تسا 

.55 - 50 ص - ناینیسح ، هللا  حور  هاگن ، باجح و  فافع ، میرح  ك : ر . . 1 تسا . يونعم  روما  هب 

يدازآ و دـهم  ار  دوخ  روشک  نانیا  رگا  تسیچ ؟ يرـسور  مان  هب  کچوک  يا  هچراـپ  اـب  یب  رغ  ياـهروشک  هد  رتسگ  هزراـبم  تّلع 
بقل یسارکومد 

داهج و جح ، ؟ا  دنرادن ار  ناملـسم  يوجـشناد  دنچ  يرـسور  لّمحت  تیف و  رظ  ارچ  دـنناد ، یم  رـشب  قوقح  قباطم  ار  یگنهرب  دـنا و  هداد 
اب هشیمه  ور  نیا  زا  دراد ، یناگمه  یعامتجا و  يریثأت  ادخ ، دوخ و  نیب  يدرف  تادابع  زا  رتارف  هک  تسا  مالسا  یعامتجا  ماکحا  باجح ،

رتخد دـنچ  یندـم )!(  هعماج  اب  هسنارف  روشکرد  نّدـمتم و  حالطـصا  هب  يایورا  بلق  رد  رگا  تسا . هدوب  ور  هب  ور  یفلتخم  ياه  تفلاخم 
قوف هسلج  لیکـشت  هب  راداو  ار  روشک  نیا  تلود  دنور ، یم  هسردم  ای  هاگـشناد  هب  دـنراد و  رـس  رب  هک  یتناس  دـنچ  يا  هچراپ  اب  ناوجون 

رد هتـشارفارب  یقریب  شـشوپ ، هچراپ و  زا  رتارف  باجح  هک  تسور  نآ  زا  دنریگیم ، باجح  تیعونمم  هب  میمـصت  ماجنارـس  هدرک و  هداعلا 
، هتـسجخ دادخر  نیا  و  تسا . یکاپ » تباجن و  شنیزگرد  یتیـصخش  لالقتـسا   » و اپورا » رد  یهاوخ  مالـسا  دـشر  «، » دـیاقع ینلع  مالعا  »

ياه شزرا  هب  تبـسن  هدرکلیـصحت  ناوج و  رـشق  هژیوب  اه  هدوت  يرادـیاپ  يرادـیب و  رگناـیب  رابکتـسا و  نارـس  يارب  تسا  يرطخ  گـنز 
باوخ روخ و  هب  مدرم  نتخاس  لوغشم  زا  ریغ  دوخ  يارب  يا  هفیظو  هک  تفص  ناطیش  نارگرامعتسا  يارب  نآ  لمحت  هچرگ  تسا ، یناسنا 

مرن هویش  هکلب  هدرکن  هدنسب  ینینچنیا  هنارازفا  تخس  ياهدروخرب  هب  نانَا  کش  نودب  تسراوگان . تخـس و  رایـسب  دننیب ، یمن  توهـش  و 
یگتـسبلد ینید و  ياه  شزرا  ریقحت » فیعـضت و  دـیدرت ،  » نَا دـنا و  هداد  رارقدوخ  راکروتـسد  رد  ار  اه  هدوت  هشیدـنا  رییغت  ینعی  يرازفا 

هب راداو  ار  لفاغ  ای  لهاج  دارفا  دننکیم و  یفرعم  تفرشیپ  نّدمت و  هزاورد  هب  دورو  عنام  ار  یبهذم  شـشوپ  ور  نیا  زا  تسا . یبهذم  ياه 
ار ناهج  ياه  گنر  مامت  هک  هتسناد  یکیرات  هرفح  نوچمه  ار  رداچ  هایـس  گنر  دنیامن ! یم  روشکرد  باجح  يارب  مودنارفر  ماجنا  نایب 

شیارَا ندوب و  هنهرب  همین  دـنناد !  یم  طوبرم  لیلد  نیمه  هب  ار  نارتخد  ندـنام  روکنک  تشپ  بلغا  اه و  یگداتفا  بقع  رثکا  دـعلب و  یم 
ار اه  ملیف  رد  هدیشوپ  نانز  اما  دننکیم  میـسرت  یعامتجا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدنلبرـس  ای  يداش و  تیـصخش و  ببـس  ار  یطارفا  ياه 

يارب ار  رداچ  اه ، ملیف  یخرب  رد  دنناشکیم . ریوصت  هب  دنناد و  یم  هانپ  یب  هدرسفا و  تالـضعم ، همه  اب  ریگرد  جاتحم ، دنمتـسم و  يدارفا 
نَا ناگدرم  روبق  ترایز  ناتـسربق و  هب  نتفر  يارب  ای  دنریگیم و  راک  هب  رابهودنا  هدزمغ و  یطیحم  رد  نازیزع  اب  تاقالم  نادنز و  هب  نتفر 

ای هتـساوخ  دنتـسه  نَا  ندرک  هنیداـهن  یپ  رد  هدـع  نیا  هچنَا  یگدیـشوپ . هنوـگره  نودـب  تقد  یمک  اـب  هدیـشوپ و  رهاـظ  هب  يرداـچ  مه 
رب تموکح   » ناونع هب  هک  تسا  یلیخت  ققحت  یمالـسا و  ياهروشک  یـسلدنا  حتف  يارب  یناهج  رابکتـسا  تالیامت  ياتـسار  رد  هتـساوخان 
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اه شزیخ  رد  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  دنربخاب ، نیمز  قرشم  یعامتجا  ماظن  رد  نز  رثوم  شقن  زا  هک  نایبرغ  دنن . ارو  رپ  یم  رـس  رد  ملاع » 
، خیرات ياه  گرب  يواکزاب  يرگنزاب و  دن . دوب ه ا  نادرم  يا  هدوت  کیرحت ! لماع  نیرتمهم  نانز  هتـشذگ ، لاس  تسیود  ياه  تضهن  و 
. تخاس یمن  دوخ  بیـصن  ار  تیقفوم  هزادنا  نیا  ات  ناملـسم  نارتخد  نانز و  روضح  نودـب  زین  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  دـهاوخ  نَا  هاوگ 

ياهروشک هژیوب  قرش  نهک  نیمزرـس  رد  برغ  يایند  روضح  هب  ندیـشخب  تعرـس  ریـسم و  نتخاس  راومه  يارب  هکدنناد  یم  بوخ  اهنآ 
یم هضرع  اه  بآ  يوس  نآ  زا  هک  یلدم  ساسارب  مه  نآ  دبای ؛ رییغت  نز  ینعی  هداوناخ  ماظن  یلصا  ناینب  هکنآ  زج  تسین  یهار  یمالـسا ،

رد کیتارکومد  ياه  تموکح  یتروص  رد  تشاد  راهظا  نایمرواخ  هب  رفـس  رد  شوب  جرج  یتینما  رواشم  سیار »  ازیلودناک   » یتقو دوش !
ور هچ  زا  هک  تخاس  مولعم  دنـسرب ، دوخ  رظن  دروم  ياه  يدازَا  هب  نارتخد  ناـنز و  هک  تفرگ  دـهاوخ  لکـش  ناـیمرواخ  برع و  ناـهج 

عوقو هب  قرـش ، ناـنز  هب  یهجوت  یب  اـه  لاـس  زا  سپ  يرَا ا  تسا . هدـش  هریخ  نیمز  قرـشم  ناگزیـشود  يوـس  هب  برغ ، ياـیند  نامـشچ 
رد هک  یناریا  نز  نادقوقح  يدابع ، نیریـش  هب  لبون  حلـص  هزیاج  ءادـها   01 تسا : زیگنارب  لاوس  يّدـج  روط  هب  یثداوـح  نینچ  نتـسویپ 

نانز هژیو  هب  هداوناخ و  ماظن  رب  تعیرـش  هقف و  تراظن  هب  نادـنچ  دـهد و  یم  تسد  مرحمان  نادرم  اب  نارهت  ریبکریما  هاگـشناد  رد  ژورن و 
دننیزگربار دوخ  ششوپ  باجح و  دوخ ، هقیلس  لیم و  اب  هک  دهاوخ  یم  نانَا  زا  ناملسم  نارتخد  نانز و  هب  يا  هیصوت  رد  هکدرادن  داقتعا 

هب هزیاج  ءادـها   02 دـنریگرب ! خر  زا  باجح  دـنوش و  رـضاح  هنهربرـس  مرحمان  نادرم  نارـسپ و  ياـباقم  رد  وا  نوچ  لـیامت  تروصرد  و 
هب هزیاج  ءادـها  . 3 ینید . ياـه  شزرا  ینکـش  زرم  ساـپ  هـب  وا  زا  برغ  ياـیند  يوـنعم  يداـم و  ياـه  تیاـمح  یناریا و  نز  نادرگراـک 

تأیه هینایب  رد  هکنیا  رت  بلاج  یبهذم . ياه  تسادق  هب  یجک  نهد  رطاخ  هب  ! وگلا ناونع  هب  نز  نیا  ندش  حرطم  یناریا و  نز  نادرگراک 
یلاح رد  نیا  دـش . ناونع  سوملم  ایوپ و  مارد  کی  بلاق  رد  زورما  ناریا  رد  نانز  قوقح  دـنمورین  نایب  هزیاج  يادـها  زا  فدـه  نارواد ،

ناریا و زا  هناملاظ  هایـس و  يا  هرهچ  نتخاس  ناریا و  نادرم  هیلع  ناـنز  هدوت  يرگنایـصع  مسینیمف و  زج  مجنپ »  شنکاو   » ملیف ماـیپ  هکدوب 
ایند ییابیز  ياه  هکلم  ناونع  هب  لصالا  یناریا  نارتخد  باختنا   Mis World . 4 درادن . رب  رد  ار  يزیچ  نز  سنج  اب  دروخرب  رد  مالـسا 
دنچ تدم  هب  اهنَا  زا  رایسب  تاغیلبت  يزاسربخ و  ییابیز و  هکلم  يادیدناک  ناونع  هب  یقرش  نارتخد  ندرک  حرطم  . 5 اه و .... هراونشج  رد 

قرـشم هنایمرواخ و  ياهروشک  رگید  ناتـسناغفا و  قارع ، رد  ناگیار  تروص  هب  مه  نآ  اه  لایرـس  يدوویلاه و  ياـه  ملیف  شخپ  . 6 هام .
ناشن اه  یـسررب  هک  یلاح  رد  تسا !؟ نز  هب  مارتحا  رطاخ  هب  لیلجت  همه  نیا  یتسار  هب  رای . نیا د  نانز  يارب  يزاسوگلا  فدـه  اب  نیمز ،
رتخد نز و  نویلیم  دودـح 4  لاس  ره  دریگ و  یم  رارق  زواجت  ضرعم  رد  ای  هدـش  زواجت  رفن  کـی  هب  نز  ره 5  زا  ایند  حطـس  رد  دهد  یم 

زا شیب  یناهج ، هدـکهد  رد  زورما  نانز  تقیقح ، رد  دـنوش و  یم  شورف  دـیرخ و  يرابجا  جاودزا  اـی  یگدرب  يراـبجا ، یگـشحاف  يارب 
ششوپ باجح و  هب  نانز  هژیوب  اه  ناسنا  شیا  رگ  یلـصا  لماع  هکاجنآ  زا  اّما  دنرطخ ! ضرعم  رد  زورید  رهـش  زا  رود  ياهاتـسو  نانز ر 

هنیزه رایـسب و  ياه  شالت  هب  هجوت  اب  دسانـش و  یمن  ایفارغج  خـیرات و  هک  تسا ، ءایح » مرـش و   » مان هب  ینو  رد  يرطف و  زاین  کـی  نیمأـت 
یبرغ عماوج  رد  یمالـسا ، ياهروشک  ناریا و  رب  هوالع  هزورما  اهنَا  لماوع  رالاس و  هیامرـس  رالوکـس و  نارادمدرـس  طسوت  تفگنه  ياه 
يوس نآ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  میتسه . باجح  قریب  ندـش  رت  هتـشارفارب  هژیوب  ینید ، رئاعـش  نید و  هب  شیارگ  نوزفا  زور  دـشر  دـهاش  زین 
لحم رد  یمالسا  باجح  زا  هدافتسا  زوجم  بسک  هب  قفوم  رایسب ، يراشفاپ  اب  ناملسم  ینز  یبرغ ، روشک  کی  رد  یمالـسا ، للم  ياهزرم 

باجح زا  عافد  رد  دـش ، رازگرب  روشک  نیا  ناوید  رد  ناملآ  ههورـسلاکرهش  رد  هک  يا  هسلج  یط  نی »  دول  هتـشرف  . » دوش یم  دوخ  راـک 
یمالسا ششوپ  باجح و  زا  هدافتـسا  منامب !»  راداف  منامیا و  هب  مراد  دصق  تسا و  نم  تیوه  زا  یـشخب  باجح  : » دنکیم ناونع  یمالـسا 

لاـح رد  روشک  نیا  فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  هتـساوخ  نیا  هتفاـی و  شیازفا  یهجوـت  لـباق  نازیم  هب  زین  يرـصم  نارتـخد  ناـنز و  ناـیم  رد 
هدافتـسا باجح  زا  رت ، نسم  نانز  ناشناردام و  زا  شیب  يرـصم  ناوج  نارتخد  لگیپشا ، نابز  یناملَا  همان  هتفه  زا  لـقن  هب  تسا . شرتسگ 

هژیوب یمالسا  ياهروشک  گنهرف  يور  رب  يراذگرثا  يارب  يرامعتسا  ياهروشک  شالت  ههد  نیدنچ  دیـسر  یم  رظن  هب  هکنیا  اب  دننکیم و 
هب دـهد و  قوس  برغ  گـنهرف  يوس  هب  شیپ  زا  شیب  ار  روـشک  نیا  مدرم  یمالـسا ، گـنهرف  رئاعـش  زا  يرود  یگنهرب و  جاور  رـصم و 
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نانز راشقا  مامت  رتشیب  هچ  ره  شیارگدهاش  ینوگانوگ  لیالد  هب  نونکا  اما  دماجنایب  ییاتـسور  يرهـش و  عماوج  رد  یگنهرب  ندش  يداع 
تاعلاطم زکرم  لاـح ، نیمه  رد  میتسه . یمالـسا  گـنهرف  بادَا و  باـجح و  ظـفح  هب  ناـناوج  صوصخب  ینـس  فلتخم  ياـه  هدر  رد  و 

نیلوا هک  تسا  هدرکدـیکأت  زکرم  نیا  تسا . هداد  ربخ  هتـشذگ  لاس  ود  رد  نز  ندش 256  ناملسم  زا  دوخ  دیدج  رامَا  رد  اپورا  یمالـسا 
هاگیاپ ياه  تیلاعف  نینچمه  اهنآ و  ششوپ  بادآ و  يراتفر ، ياه  تیباذج  ناملسم و  دارفا  اب  ندش  هجاوم  مالسا ، هب  نانز  شیارگ  تلع 

« انیکیلیلا اشام   » هک تسا  ییاج  ات  باجح  ظفح  ینید و  رواب  زا  یـشان  ياه  تینوصم  تینما و  شمارَا ، دـشاب . یم  یمالـسا  یتنرتنیا  ياه 
هدرَوا و يور  مالـسا  هب  دراد  یم  نَا  رب  دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  هیـسور  رد  شتیبوبحم  ترهـش و  هکار  یقیـسوم  صقر و  امنیـس ، هراـتس 

اما تساک  شا  يرهاظ  ياه  تیباذج  نارادتسود  نایم  رد  شتیبوبحم  نازیم  زا  رما  نیا  هچرگ  دنیزگرب . ار  تفع  سابل  یمالسا و  شـشوپ 
لیـصحت ینز  هک  « اشام . » دومن افتکا  سرادـم  رد  سیردـت  هب  اـهنت  درکن و  لزلزتم  يا  هرذ  دوب  هدرک  باـختنا  هک  يا  هزاـت  ریـسم  رد  ار  وا 

نایدا هب  تبـسن  مالـسا  : » دیوگیم هدرک و  هراشا  تاعالطا »  رـصع  رد  نردم  تلفغ   » هب تسایند  هدنز  نابز  جنپ  زا  شیب  هب  طلـسم  هدرک و 
نارازه زا  دصرد   85 تسا » . شخب  تداعـس  مالـسا  هار  دنراد ، دربراک  یگدـنز  رد  نآ  دـعاوق  مامتودراد  ار  ساسا  نیرت  مکحم  رگید ،

ینبم روشک  نیا  یساسا  نوناق  هاگداد  میمصت  زا  تفلاخم  مالعا  اب  زین  هیکرت  سکیا »  ربخ   » هسسوم یجنسرظن  رد  هدننک  تکرش  دنورهش 
باجح اب  روضح  يارب  هتسناد و  ناملسم  نز  نأش  مالـسا و  ياه  هزومَا  اب  ریاغم  ار  نآ  اه ، هاگـشناد  رد  ناوناب  باجح  يدازَا  نوناق  وغل  رب 

زا دنا . هدرو  َا  يور  دوخ و ... يرسور  يور  رب  هنانز  ياه  سیگ  هالک  زا  هدافتـسا  نوچمه  نوگانوگ  ياه  شور  هب  هاگـشناد  رد  یمالـسا 
نانز نیا  هک  یتهابش  لیلد  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یلیئارـسا  هبجحم  نانز  دهاش  یبیجع  روط  هب  لیئارـسا ، ياهرهـش  هکنیا  رت  بلاج  همه 

زا یکی  هتفگ  هب  انب  دـنریگیم . رارق  رازَا  تیذا و  دروم  يدوهی  ناناوج  يوس  زا  دـنا ، هدرک  ادـیپ  ناملـسم  نانز  اـب  باـجح  تیاـعر  رثا  رد 
دـنناشوپ و یم  ار  دوخ  ندـب  ماـمت  تسا ، دـنوادخ  تیاـضر  دروم  رما  نیا  هکنیا  هب  داـقتعا  اـب  هبجحم  ناـنز  نیا  یلیئارـسا ، ياـه  ماـخاخ 
زا هراومه  هک  دـننکیم  يراشفاپ  شیوخ  باجح  ظفح  رب  یلاح  رد  نانز  نیا  تسا  ینتفگ  تسا . شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  ناشدادـعت 

www.ghalampress . 1 1 دنریگیم . رارق  تیذا  رازَا و  نیهوت و  دروم  تسینویهص  نایدوهی  زا  يرایسب  يوس 

؟ تسیچ باجح  هب  تبسن  ینیبدب  ای  یگقالع  یب  رد  رامعتسا  ياپدر  تخانش  يارب  رازبا  نی  رتهب  هزورما 

دوجو یمیقتـسم  هطبار  باـجح ، هژیو  هب  تاـعوضوم  هب  تبـسن  رتقیمع  رت و  شیب  داـقتعا  یهاـگَا و  نیب  هشیمه  ناـسنا ، شنیرفَا  زاـغآ  زا 
لها نانز  رگید  مالـسلاامهیلعارهز و  همطاف  دـننامه  حـلاص ، موصعم و  ياه  هوسا  شـشوپ  هیوسود ، طابترا  نیا  بان  هنومن  تسا ، هتـشاد 
تریح هب  ار  همه  نَا ، رب  رارـصا  باـجح و  ظـفح  هب  تبـسن  هنارگاـشفا ، ياـه  ضارتعا  تخـس و  طیارـش  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

دض تاررقم  لباقم  رد  رتخد  نایوجشناد  تمواقم  ای  هسنارف  رگرامعتسا  تلود  اب  ربارب  رد  ریازجلا  مدرم  یهاگآ  زین  ام  نامز  رد  دنتشاداو .
ثعاب یباجح  یب  هیلع  ناریا  نانز  یهاگآ  ناخ ، اضر  نامز  اـم و  روشکرد  هکناـنچ  تسا ، یند  لاـثم ز  هیکرت  کـیئال  تموکح  باـجح 

اب ییورایور  رد  ناریا  نانزریش  شیاتس  اب  یجراخ  ناگدنسیون  زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ . یناخاض  باجح ر  فشک  لباقم  رد  مایق 
اب هکدنکیم  هراشا  عاجش  نز  دصیس  تباث  مزع  هب  يو  داب » ! ناریا  هتـسب  ور  نانز  هب  دح  یب  تّزع  ورد د ، : » تشون هنوگنیا  نارگرامعتـسا 
هب روشک  میلست  زا  ناگدنیامن  ات  دنتفر  سلجم  هب  دنتشاد ، هچناپط  سابل  ریز  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دیفـس ، باقن  هایـسرداچ و 

ظفح رد  دنهاوخب  سلجم  يالکو  رگا  هک  دنتـشاد  مالعا  عاجـش  ناوناب  نَا  ییاکیرمآ ، هدنـسیون  نیا  فارتعا  هب  دنیامن . زارتحا  ناگناگیب 
لقا ات ال  تشک ، دنهاوخ  ار  شیوخ  نادـنزرف  نارهوش و  مه  نانآ و  مه  دـنیامن ، دـیدرت  ای  دـنهد و  جرخ  هب  حـماست  ناریا  تزع  فرش و 
عناـم عوـضوم ، کـی  ندوـب  يرطف  اـما  مـیدرک  هراـشا  شـشوپ  ندوـب  يرطف  هـب  رت  شیپ   1 دـشاب . یناریا  فرـش  رب  یهاوـگ  ناـشداسجا 

تکرح خـیرات ، لوط  رد  یلو  تسا ، يرطف  هلوقم  کی  نید  لاثم  روط  هب  تسین ؟ نَا  ررـض  اـی  عفن  هب  یغیلبت ، ياـه  تکرح  يراذـگریثأت 
نج نیطایش  لثم  نافلاخم  یغیلبت  ياه  تکرح  سکعرب ، هدوب و  نآ  شرتسگو  میکحت  ثعاب  نید ، عفن  هب  مالـسلا  مهیلعایبنا  یغیلبت  ياه 
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هلوقم کی  ناونع  هب  شـشوپ  باجح و  دروم  رد  بلطم ، نیمه  تسا . هدیدرگ  نآ  يریذپ  بیـسآ  فیعـضت و  ثعاب  نکفا  ههبـش  ِسنا  و 
ینکارپ ههبش  لباقم  رد  دراد ، شقن  نَا  قیمعت  شرتسگرد و  باجح  هفـسلف  حیحـص  نییبت  غیلبت و  هک  هنوگ  نامه  تسا . قداص  زین  يرطف 
فلتخم دهاوش  نیارق و  دراد . یمهم  ریثأت  یمالـسا  عماوج  رد  شـشوپ  باجح و  گنهرف  يریذپ  بیـسَا  رد  زین  نافلاخم  یفنم  غیلبت  اه و 

دادبتسا و راممتسا و  . » دنب 1 یب  جیورت  یمالسا ، ياهروشکرد  ذوفن  يارب  نارگرامعتـسا  مهم  ياهدنفرت  زا  یکی  هک  تسا  نیا  زا  یکاح 
همجرت ناریا ، قانتخا  رتسوش ، ناگروم  زا : لقن  هب  ص 15 ، ش 73 ، نز ، مایپ  هراوز ، یلگ  اضرمالغ  باجح ،»  فافع و  گنهرف  هب  موجه 

سوساـج رفمه ، رتـسم  هک  تسا  یتـیعقاو  نیا  و  تسا ، یباـجح  یب  یباجحدـب و  شرتـسگ  قیرط  زا  يراـب  و  ص 241 . نییار ، لیعامـسا 
قوف شـشوکدیاب  نانز ، یباجح  یب  هلئـسم  رد  : » هک تسا  هدومن  فارتعا  نَا  هب  حیرـص  روط  هب  دوخ  تارطاـخ  رد  سیلگنا ، ریپ  رامعتـسا 

تاغیلبت و اب  نز ، باجح  هک  نآ  زا  سپ  دـنوش ... قاتـشم  رداچ ، ندرک  اهر  یباجح ، یب  هب  ناملـسم  نانز  ات  میر ، وآ  لـمع  هب  يا  هداـعلا 
، هلیـس نیدـب و  و  دـننک ؟ قیوشت  نانز  اب  عورـشمان  طباور  يزاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک  تسا  نیا  ام  نارومأـم  هفیظو  تفر ، ناـیم  زا  عیس 
زا ناملسم  نانز  ات  دنوش ، رهاظ  باجح  ودب ن  لماک  روط  هب  ناملسم ، ریغ  نانز  تسا  مزال  دنهد . شرتسگ  یمالـسا  یعماوج  رد  ار  داسف 

نیلوا : » دـیوگیم ریازجلا  یمالـسا  روشکرد  هسنارف  رگرامعتـسا  تلود  ییادز  باـجح  شقن  هراـبرد  نوناـف ، ستنارف   1 دـننکدیلقت .» نانآ 
نز ندب  هچ  ره  و  دش ؛ قفوم  راک  نیا  رد  دوب ،، باجح  ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  داد ، تروص  ریازجلا  رد  هسنارف  هک  یگنهرف  دـض  مادـقا 

ار دوخ  تیـصخش  يریازجلا  نز  ًاددـجم  اـما  تفر ؟ ورف  يربازجلا  موقلح  هب  رتشیب  رگرامعتـسا ، لاـگنچ  درک ، ناـیرع  رتـشیب  ار  يریازجلا 
یلگاضرمالغ باجح ،»  فافع و  گنهرف  هب  موجه  دادبتسا و  راممتـسا و  . » 1 2 . « دیدرگ زاغآ  زین  رامعتـسا  عماطم  هیلع  هزرابم  تفایزاب ،

ر هاگن ، باجح و  فافع ، میرح  . 2 ص 84 ! يدیوم ، نسحم  همجرت  رفمه ، تارطاخ  زا : لقن  هب  ص 15 ، ش 70 ، نز ، مایپ  هلجم  راوز ه .
دی دـشت  رد  یب  اجح  یب  شقن  هر  ابر  د  يرگی ، مالکرد د  هدنـسیون ، نیمه  لصف  ، ) ریازجلا گنج  زا : لـقن  هب  ص 48 ، ناینیسح ، هللا  حو 

رگرامعتـسا رب  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  يدیدج  قفا  دوش ، یم  هتخادـنا  ود ر  هک  يرداچ  ره  : » تسا هتفگریازجلا  هب  هسنارف  رگرامعتـسا  هلمح 
یب هرهچ  ره  ندـید  زا  سپ  دـهد . یم  ناشن  وا  هب  ًاـمامت  تسا ، هدـش  ناـیرع  هک  ار  يریازجلا  ندـب  دـیاشگ و  یم  وا  ربارب  رد  دوب ، عونمم 

، ریازجلا یمالـسا  روشکزا  ییادز  باجح  رد  رامعتـسا  شقن  رب  هوـالع   1 ددرگیم » . ربارب  هد  رگلاغـشا  ندـشرو  هلمح  ياهدـیما  یباجح ،
ناتـساد مود ، لوا و  يولهپ  طسوت  ناریا  كروتاـتآ و  طـسوت  هیکرت  هللا ، ناـما  طـسوت  ناتـسناغفا  یمالـسا  ياـهروشکرد  ییادز  باـجح 

هب ار  باجح  شزرا  دنیَا ه ، ياه  هسیـسد  هب  تبـسن  یهاگَا  هتـشذگ و  هایـس  ثداوح  زا  يربخ  اب  کش  نودـب  دراد . يزیگنا  مغ  لّصفم و 
ریبکربهر  2 دزاس . یم  رتر  اکـش  َا  هناگیب  یتادراو  ياه  شزرا  اب  ییورایور  رد  نانز  يرادـیب  قریب  هعماج و  رد  ایح  فافع و  داـمن  ناونع 

(. باجح یب  ری  ازجلا  نیا  رد  گنهرف ، یب  ناگدـنیوگراتفگ  راکاطخ ، مومـسم  ياه  ملق  : » دـیامرف یم  دوخ  یهللا  حور  شنیب  اب  بالقنا ،
مجنپ لاس  نوناـق ، ستنارف  زا  لـقن  هب  ص 34 ، هام 1371 ، نمهب  نز ، همانلاس  یمـشاه ، انیم  روعـش ،» ییَاراک  راعـش ، ییابیز  باـجح  . » 1

مغ ناتساد  نیا  زا  ییاه  هشوگ  اب  ییانشآ  يارب  ود : ِص 44 ؛ هدنبات ، رتکد  همجرت  بالقنا ، کی : یسانش  هعماج  یسرربای  ریازجلا  بالقنا 
و 71. ياـه 70  هرامـش  نز ، ماـیپ  هراوز ،  یلگ  اـضرمالغ  باـجح ،»  فاـفع و  گـنه  رف  هب  موجه  دادبتـسا و  رامعتـسا و  : » ك زیگنا ر .
ار نانآ  دـنر و  وآر  ،د  دنتـساوخ ییالاک  هلزنم  هب  ار  نز  ولهپ ي ، نیگنن  رـصع  راب  تراسا  هایـس  نرق  مین  . www.porsojoo.com.2

همانزور هب  دوش ، علطم  تایانج  نآ  زا  يا  همش  دهاوخب  سک  ره  تسین . نآ  يارای  ار  ملق  هک  دندیشک  يزکارم  هب  دندوب  ریذپ  بیـسآ  هک 
، سلاجم زا  دـنک و  هعجارم  دـعب ، هب  یمازلا  باجح  فشک  هابت  راگز  ور  زا  ناـخاضر ، ناـمز  لذارا  شاـبوا و  ياهرعـش  اـه و  هلجم  اـه و 
اب تایانج ، نآ  هک  دوشن  نامگ  و  نانآ . هنارکف  نشور  ياه  ملق  داب  هتسکش  و  هایـس ، ناشیور  دریگب . غارـس  نامز  نآ  داسف  زکارم  لفاحم ،

ماقم شور ، شنیب و  نیمه  اب  يرَا و   1 دوب » . یللملا  نیب  ناراکتیانج  ناراوخ و  ناهج  هشقن  نودـب  نادرم ، دازآ  مسا  اب  ناـنز و  دازآ  مسا 
ناشریگ نماد  برغ  یتاغیلبت  موجه  هک  نیا  رطاخ  هب  دـننکیم  رارف  رداچ  زا  يا  هدـع  : » دومرف يا  هنماـخ  هللا  تیَا  ترـضح  يربهر ، مظعم 

ام رگا  دینکن  روصت  دهد . یم  رارق  مجاهت  دروم  برغ  مه  ار  نآ  نوچ  دـنروآ ، یمن  ور  مه  رداچ  نودـب  یعقا  باجح و  نَا  هب  اما  دوشن ؟

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


سوحنم گنهرف  نامه  دـنهاوخ  یم  هکلب  دنتـسین ، عناق  اهزیچ  نیا  هب  اهنآ  دـنراد ؟ یم  رب  ام  رـس  زا  تسد  میتشاذـگ  راـنک  ار  رداـچ  ًاروف 
، ینیمخ ماما  مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  . 1 2 . « دوش لمع  تشادـن  شـشوپ  باجح و  ًالـصا  نز  هک  هاش  نامز  لثم  اج ، نیا  رد  ناشدوخ 

ألخ داجیا  دوخ و  بان  گـنهرف  زا  اـه  ناـسنا  يزاـس  یهت  يرآ ، . 262-261 ص - یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  . 2 . 39 ص - موسرتفد ،
نیا يا  هیـص  وت  یـسیلگنا  ناسوساج  هب  یـسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رـسنپسا ،»  » هکناـنچ هدوب ، نارگرامعتـسا  هشیمه  تیرومأـم  یگنهرف ،

هک دـیراذگاو  ناـشدوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  دـیزومایب ، دوخ  رظن  مدرم  ماوـقا ، هب  ار  ناـتدوخ  ندـمت  ناـبز و  بادآ ، قـالخا ، : » رک د نینچ 
ربهر نابز  زا  هک  تسا  ناریا  تلم  اب  ییورایور  رد  رابکتسا  فادهازا  يرادرب  هدرپ  زارف ، نیا  نایاپ   1 دوب » . دنهاوخ  امش  نآ  زا  هشیمه »  »

ندـمت گنهرف ، زا  ییاـه  شخب  هک  تسا  نیا  تلم  کـی  يارب  ـالب  نیرتگرزب  : » میونـش یم  يا  هنماـخ  هللا  تیَا  ترـضح  بـالقنا ، هنازرف 
نیا ام  اب  اه  یبرغ  هنافسأتم  تسا ، یگرزب  يالب  یلیخ  نیا  دشاب . هتـشادن  دای  هب  ار  نآ  ًالـصا  دوش و  كاپ  شا  هظفاح  زا  ورم ر  هب  شدوخ 

هلأسم چیه  تسا و  مالـسا  طقف  یمالـسا ، ناریا  اب  ههجاوم  رد  تساکیرمَا  نآ  سأر  رد  هک  یناهج  رابکتـسا  فده  دـنداد ... ماجنا  ار  راک 
تحاران يدـمحم  بان  مالـسا  هب  يدـنبیاپ  ندوب ، ناملـسم  ردـق  هب  ناریا  تلم  زیچ  چـیه  زا  اـکیرمآ  هک  هللا  و  تسین ...  ناـیم  رد  يرگید 

132 و 134 ص - یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  . 2 23 ص - یهار ، ود  رس  رب  مالسا   01 3 . « تسین

؟ دوب هچ  ناریا  رد  باجح  فشک  يارجام 

هدرک هبرجت  ار  یبرغ  یگدـنز  راکفا و  هک  تسا  يدارفا  یهاوخ  ددـجت  برغ و  اب  ییانـشآ  زا  یـشان  يا  هدـیدپ  ناریا  رد  باجح  فشک 
زین ار  نادرم  سابل  هتبلا  دنزاس و  نایرع  همین  باجح و  نودب  سناسنر  زا  دعب  ییاپورا  نانز  دننام  زین  ار  یناریا  نانز  دندیـشوکیم  دندوب و 

يرکفنشور لفاحم  رد  سپس  راجاق و  هاش  نیدلارصان  رابرد  رد  ناوت  یم  ار  باجح  فشک  ياه  هناشن  نیتسخن  هک  یلاح  رد  دنهد . رییغت 
دوخ یهاشداپ  ماقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  ناخاضر  ددرگیم . زاب  يولهپ  هاشاضر  يروتاتکید  هرود  هب  نَا  نتفای  تیمـسر  دومن ، هدهاشم 

. تخاس نایامن  ار  دوخ  یلـصا  تیهام  جـیردت  هب  ندیـسر  تردـق  هب  زا  سپ  دوب ، هداد  ناشن  بهذـم  لوصا  هب  دـنبیاپ  رادـنید و  يدرف  ار 
یتامادـقا یط  دوب ، هداد  رارق  دوخ  یگنهرف  يزاـسون  ياـه  هماـنرب  هحوـل  رـس  ار  ینید  ياـه  شزرا  فیعـضت  ییارگددـجت ، ماـن  هب  هکوا 

تامادقا نیا  هلمج  زا  ص 119-117 .) ، 1361 ج 1 ، یندم ، . ) درکزاغَا هعماج  یمالسا  ننس  گنهرف و  مالسا و  اب  ار  دوخ  یلمع  تفلاخم 
، گنرف هدرک ا ز  لیـصحت  ناـگداز  فارـشا  تشگزاـب  دـیدج ، سرادـم  سیـسات  یبهذـم ، ياـه  نویـسیم  نوزفازور  روضح  هب  ناوت  یم 

لکشل دحتم ا  نون  اق  رو  دص  وپ ، اش  هالکز  هد ا  افتس  ندرکر ا  ابج  ا  یشزومآ ، ماظن  رییغت  يرکفنشور ، ياه  نمجن  اه و ا  نوناک  سیسأت 
، اهامنیـس اه ، كراپ  رد  باجح  اب  ِنانز  روضح  زا  يریگولج  نانز ، نایم  رد  يدـیق  یب  جـیورت  ناوناب ، باـجح  فشک  اـه ، ساـبل  ندومن 

نادرم لاس 1357  رد  ناخاضر  یگنهرف  يزاسون  تسایـس  تسخن  هلحرم  رد  دومن . هراـشا  یمومع و ... زکارم  ریاـس  اـه و  لـته  اـهرتائت ،
هب نوناق  نیا  ندرک  يرابجا  اب  دنـشوپب . يولهپ ) هالک   ) نایوسنارف هیبش  صاخ  هـالک  اـب  لکـشلا  دـحتم  ياـه  ساـبل  دـندش  فظوم  یناریا 

تاما دق  ریثأت ا  تحت  تدش  هب  اجنَا  رد  تشاد و  هیکرت  هب  يرفس  ناخاضر  لاس 1313  رد  دش . دایز  اه  شوپ  راولش  تک و  دادعت  جیردت 
دید نانز  زا  باجح  عفر  وپاـش و  هـالک  هب  يولهپ  هـالکرییغت  رد  ار  روشک  تفرـشیپ  یقرت و  زمر  تفرگرارق و  كروت ) اـتآ   ) اـشاپ لاـمک 

رغصا یلع  دیسر . دوخ  جوا  هب  باجح  فشک  دروم  رد  یتموکح  تاغیلبت  لاس 1314  زاغَا  اب  ص 17 .) ، 1379 ناریا ، رد  باجح  فشک  )
. درک توعد  فلتخم  فانصا  زا  داد و  لیکـشت  يا  هسلج  زاریـش  روپاش  هسردم  رد   1935 نیدرورف 1314 / رد  فراـعم - ریزو  تمکح -

هام يد  رد 17  نینچمه  ص 195 ) ، 1378 شنم ، تریـصب  . ) دنتخادرپ همانرب  يارجا  هب  باجح  نودب  ناوج  رتخد  يا  هدع  مسارم  نیا  رد 
نیا رد  هاش  دـندرک . تکرـش  نارهت  يارـسشناد  یلیـصحتلا  غراف  مسارم  رد  باجح  نودـب  شرتخد  ود  رـسمه و  هاـشاضر ،  1936 / 1314
انشَا دوخ  تیعضو  هب  تفرعم  یئاناد و  هجیتن  رد  اه  مناخ  منیب  یم  هک  مرورـسم  تیاهن  یب  : » تفگ نالیـصحتلا  غراف  هب  باطخ  هک  مسارم 

دمآ و یمن  باسح  هب  ام  روشک  تیعمج  فصن  قباسرد  هک  میرادـب  رود  رظن  زا  دـیابن  ام  دـنا . درب ه  دوخ  يایازم  قوقح و  هب  یپ  هدـش و 
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روشک یقرت  يارب  دیراد  هک  ییاه  تصرف  زا  دینادب و  گرزب  زور  کی  ار  زور  نیا  اه  مناخ  امش  دوب ... لطاع  کلامم  هلماع  ياوق  فصن 
يارجا اب  نامزمه  دروخ . دیلک  امسر  فشک  هژورپ  هاشاضر  يوس  زا  مادقا  نیا  اب  ص 259-258 ) ، 1362 ج 6 ، یکم ، . « ) دیئامن هدافتسا 

رد رشتنم و  دیارج  رد  رثن  مظن و  هب  تالاقم  هلسلس  کی  باجح ، فشک  جیورت  يارب  تلود  يوس  زا  هدش  یحارط  ياه  همانرب  اه و  نشج 
- لکـش ره  هب  یمالـسا - باجح  اب  هزرابم  هب  مامت  تنوشخ  اب  دـش  رومأم  زین  سیلپ  دـمآ . لمع  هب  داـقتنا  ناـنز  باـجح  باـقن و  زا  اـهنآ 
. دندیزرو یم  تمواقم  شـشوپ  رییغت  کباقم  رد  ناریا  مدرم  تامادقا ، تاغیلبت و  مامت  دوجو  اب  ص 120 ) ، 1361 ج 1 ، یندم ، . ) دزادرپب
، شنم تریـصب   ) يریـسا لاف  هللا  تیَا  زاریـش  رد  دـش . هجاوم  املع  يوس  زا  يا  هدرتسگ  ياه  تفلاخم  اب  نینچمه  ناخاضر  فشک  هماـنرب 
،1 378 شنم ، تریـصب  . ) دنتخادرپ دیدش  ضارتعا  هب  اقآ  قداص  ازریم  اقآ  هللا  تیَا  یجگنا و  هللا  تیَا  زیربت  رد  و  ص 419-418 ) ، 1378

تکرح بیترت  نیمه  هب  زین  ناریا  طاقن  رگید  رد  دندش . دیعبت  ای  ینادـنز و  فیقوت ، زیربت  ياملع  ینادـنز و  ریگتـسد و  یلاف  ص 4 0 4 )
ندـش هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  داش و  رهوگ  مایق  عوقو  اب  ماجنارـس  تازرابم  هلـسلس  نیا  تفرگ . تروص  هاش  اضر  هب  ضارتعا  رد  ییاه 
دیسر دوخ  جوا  هب  دندوب ، هدرک  عمجت  دهشم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نما  مرح  هانپ  رد  دوخ  لیـصا  ياهرواب  زا  عافد  يارب  هک  ینامدرم 

هسس وم  ج 1 و 2 )  ) باجح فشک  تیاکح  هبدینک : هعجارم  رتشیب  ییانـشَا  يارب  ناریا . مالـسا و  خیرات  یـصصخت  هناخباتک  تباس  . 1 . 1
هب سابل ، تسایس و  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانـسا  یـسررب  زکرم  دانـسا ، تیاور  هب  باجح  فشکو  سابل  رییغت  تیالو ، ردق  یگنهرف 

. ناریا یلم  دانسا  نامز  اس  دادجالا ،  روظنم  نیسحدمحم  دیس  ششوک 

؟ا تسا ناریا  رد  اهنت  نوناق  نیا  ای  دواد ؟ دوجو  نانز  نارتخد و  ششوپ  يارب  یطباوض  ناهج  ياه  هاگشناد  رد  ایآ 

قاـفتا هب  بیرق  رثکا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـننکوگزاب  ناـهج ، فلتخم  ياـهروشکرد  هاگـشناد  زا 155  شیب  رد  هدـش  ماـجنا  شهوژپ 
یم ایند  ياج  ره  رد  هک  تسا  نَا  هجوت  بلاج  هتکن  دنتـسه . شناد  ملع و  طیحم  اب  بساـنم  شـشوپ  صاـخ  طـباوض  ياراد  اـه  هاگـشناد 
نآ زا  تیقیقح  نیا  تسا ، قیقحت » سیردت و  طیحم  اب  بسانم  يا  هفرح  ششوپ  تیفیک   » اهنَا تایم  زا  هک  میبایب  ار  یکرتشم  دراوم  میناوت 

راشرس ییاضف  ياراد  دیاب  یشزومآ  یملع - ياه  طیحم  هک  تسا  مکاح  ینیب  ناهج  رب  یشزرا  یلوصا  اه  ناسنا  همه  نیب  رد  هک  تسور 
رد روضح  رگناشن  دارفا  رهاوظ  هدوب و  یششوپ  طباوض  هب  يدنبیاپ  یقرت و  تفرشیپ و  اب  بسانتم  یناور  یحور - شمارآ  رطاخ ، تینما  زا 

مظن تیاعر  یهلا - ياهرواب  دیاقع و  زا  رتارف  یناسنا - هعماج  ره  رد  هک  نیا  رت  مهم  دشاب . یلاعت  شالت و  ییاناد ، ملع و  يریگارف  طیحم 
يوس زا  دوش ، یم  مهارف  رت  ناسَا  بسانم  شـشوپ  رهاوظ و  ظفح  اـب  اـهنیا  همه  دراد و  رارق  تیولوا  رد  یناـسنا  لوصا  یموب و  نیناوق  اـی 
ظفح اریز  دـش ، دـهاوخن  مهارف  ینکـش  راجنه  يزیرگ و  نوناق  تسیاشان ، تاطابترا  اب  زگره  یملع  ياه  هعومجم  صاخ  فادـها  رگید 
هرهچ شیامن  ای  يرهاظ  رخافت  ندوب و  نایرع  همین  شیارآ و  اب  اه  هاگشناد  رد  یـشهوژپ  یگنهرف و  یـشزومآ - طباوض  یعمج و  قوقح 

زا هتساخرب  هک  یگنهرف  يرکف - ياه  ناینب  نیا  دوش . یم  بوسحم  يدج  عنام  اه  هنحص  زا  يرایسب  رد  درادن و  یناوخمه  زگره  سابل  و 
ياه هویـش  ییوجـشناد و  قالخا  یـشخب  دوبهب  یملع و  ياه  طـیحم  رد  یفیک  ياـقترا  ساـسا  تسا ، يدادادـخ  ترطف  اـی  كرتشم  مهف 

هتـسییاش یلـسن  تیبرت  هک  يونعم  یملع و  فادـها  یبای  تسد  رد  قالخا  نوناق و  هنزاوم  تیاعر  ات  هدـمآ  باسح  هب  يراـتفگو  يراـتفر 
بوسحم زیزع  ناریا  هژیوب ، هعماج  ره  يوگلا  ناونع  هب  اه  هاگـشناد  دـیَا و  دـیدپ  تسا  زارفرـس  قفوم و  قـالخ ، روآون ، ریذـپ ، تیلوؤسم 

دیاب نایوجشناد   Robert college هیکرت تربار  جـلاک  مینکیم : رورم  ار  ایند  رد  حرطم  ياه  هاگـشناد  طباوض  زا  یخرب  نونکا  دوش .
دیابن اه  سابل  دوشن . سورد  يور  رب  زکرمت  عنام  صاخشا و  یترپ  ساوح  ثعاب  هک  یششوپ  دنشاب . هتشاد  فیفع  بترم و  زیمت ، یششوپ 

تعاس 7:35 زا  شـشوپ  طباوض   Florida state university اکیرمَا ادـیرولف  یتلایا  هاکـشناد  دنـشاب . داشگای  گنت  دـح  زا  شیب 
اب بس  اـنم  ییوجـشناد  شـشوپ  شیارآ و  درگیم د . ارجا  ادـیرولف ) تلاـیا  هاگـشناد   ) هدکـشناد هطوحم  رد  رهظ  زا  دـعب  ات 15:35  حـبص 

یلک یـشم  طخ  زا  رتارف  شـشوپ ، رد  رییغت  هنوگره  و  دشاب . یم  نانَا  ياه  هداوناخ  نایوجـشناد و  تادهعت  اه و  تیلوئـسم  نیرت  ییادـتبا 
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نیهوت ای  تشز  تارابع  هدنرادرب  رد  هک  یـششوپ  عونره  دـشاب - : یمن  لوبق  لباق  لیذ  دراوم  دوب . دـهاوخن  زاجم  شـشوپ  لمعلاروتـسد 
، ردخم داوم  زا  هدافتـسا  هب  بیغرت  ار  صخـش  هک  یتاشیارگ  بازحا و  اه ، هتـسد  اب  طبترم  ای  تسیاشان  زیگنا و  هسوسو  تاسدقم ، هب  زیمَا 
، هکل یگراپ ، اب  یـششوپ  سابل و  هنوگره  ریگداب - . ای  تکاژ  تک و  راد ، هالک  نهاریپ  عون  ره  دـنک - . تنوشخ  اـی  یلکلا و  تابورـشم 

نودب ياه  نماد  اهراولش و  نازیوآ - . هداتفا و  ياهراولش  امن - . ندب  ششوپ  هنوگره  زاب - . هقی  ياه  نهاریپ  ای  زولب  هلـصو - . خاروس و 
هریگای راد  خرچ  شفک  عون  ره  ریجنز - . ینهَا و  نیگنـس  تاعطق  اب  مالقا  رگید  ای  دنبرمک ، دنب ، چم  دنبوزاب ، هراپ - .) دـنبرمک   ) دـنبرمک
اکیرمآ یبونج ، ییاینیجریو  هاگشناد  رس .) يالاب  ای  مشچ  يور   ) یباتفآ کنیع  دنلب - . هنشاپ  ای  ییاپرس 117  ياه  شفکای  ییاپمد و  راد ،

. تـسا زیمَاراـختفا  ياهدرادناتـسا  اـب  رادـیاپ  طـیحم  رد  شزوـمآ  هـئارا  هداـمآ  هاگــشناد  نـیا   Southern virgina university
يدرف و راتفر  رد  تقادص  تسا - : ریز  دراوم  لماش  هک  دننک  یگ  دنز  نینا  وق  نیا  اب  دنفظوم  دنیآ  یم  هاگـشناد  نیا  هب  هک  ینایوجـشناد 
. نارگید قوقح  هب  مارتحا  زاجم - . ریغ  ياهوراد  هوهق و  ياچ و  وکابنت ، لکلا ، زا  زیهرپ  يراگزیهرپ - . اب  هارمه  یگَدـنز  یهاگـشناد - .

ياه تسایـس  هاگـشناد . ياهدرادناتـسا  شـشوپ و  تیاعر  هاگـشناد - . لیاسو  زا  تظافح  هاگـشناد - . ياه  تسایـس  نوناق و  تیاـعر  - 
. سابل شـشوپ و  ياهدرادناتـسا   03 دهعت . ياهدرادناتـسا   02 تقادص . ياهدرادناتـسا   01 زا : دـنترابع  نیناوـق  رد  هدـش  حرطم  صاـخ 

ياهروتکاف تفاظن ، فافع و  دشاب . زیمت  هتسارآ و  فیفع ، هشیمه  دیاب  نانز  نادرم و  یگتسارآ  ششوپ و  یگتسارَا : ششوپ و  ياهرایعم 
Alaska Bible اکـسالآ اکـسالآ  هدکـشناد  دـنکیم . سکعنم  ار  اـم  لوـصا  دـیاقع و  نأـش  هـبترم و  ماـقم  هـک  تـسا  یمهم  یــشزرا 
، دیاب نیدقتعم  اما  دوش  هجوت  بلج  ثعاب  دناوت  یم  هک  تسا  يدرف  هقیلس  تیـصخش  رگنایب  میـشوپ ، یم  بلغا  ام  هک  یـسابل   college

نایوجشناد سابل  دنرییغت ، لاح  رد  هراومه  اه  لاس  لوط  رد  اه  لوصا  اریز  دنهد . رارق  هجوت  دروم  ار  یحیسم  حور  کی  ینورد  تیباذج 
زا  The university of Queensland اـیلارتسا دـنل  زنیوک  هاگـشناد  دوش . باـختنا  يزیمت  یکاـپ و  ینتورف ، اـب  هراوـمه  دـیاب 

هتشاد بسانم  يا و  هفرح  یششوپ  دنتسه ، لیصحت  لاح  رد  هاگشناد  نیا  رد  هک  یمادام  دور  یم  راظتنا  دنلزنیوک »  » هاگـشناد نایوجـشناد 
يارب لمعلاروتسد  عضو  دوو ، گنال  هاگشناد  یـشم  طخ  فده و   Longwood university اکی رمآ  دوو ، گنال  هاگشناد  دنـشاب .

هب مارتحا  تایقالخا و  ظفح  يارب  يریذپ  فاطعنا  رثکادح  تبثم  ریوصت  کی  داجیا  رب  هوالع  ات  دشاب  یم  راک  طیحم  رد  بسانم  شـشوپ 
حیحص نمیا و  ماجنا  هب  یضتقم  ناکما و  دح  رد  دوش و  مهارف  یموق  یسنج و  يداژن ، ياه  هورگ  صاخ  ياه  ششوپ  زین  دارفا و  بهذم 

ياهرایعم  Idaho_Brigham young university اکیرمآ وهادـی ، َا  دـحاو  ماـه  گـیرب  ناوج  هاگـشناد  ددرگ . هجوت  اـهراک 
ياهراعـش یقالخا ، يالاب  ياهرایعم  زا  يرادروخرب  ندوب و  هظحـالم  اـب  زیمت ، تردـق  میلـس ، لـقع  یگقیلـس ، شوخ  شیارآ  شـشوپ و 

نمکمم یناکم  نامز و  ره  رد  بسانتمان  بیرغ و  بیجع و  شیارَا  ششوپ و  ای  تشز  راتفر  دنتـسه . شیارَا  شـشوپ و  ياهرایعم  یلـصا 
، لوط هزادـنا ، رظن  زا  هدوب و  لداعتم  دـیاب  شـشوپ  عون  ددرگرجنم . يو  راظتنا  دروم  تیـصخش  راتفر و  زا  درفا  كاردا  يرگنزاب  هب  تسا 
زا لاح  نیع  رد  دشاب و  نانآ  تیسنج  رگناشن  دیاب  نانز  نادرم و  سابل  دشاب . بسانم  ًالماک  فلتخم  ياه  تبـسانم  يارب  بسانت  کبس و 

توسکرد هک  تساهنآ  هنانز  تیصخش  رگناشن  سابل ، باختنا  نانز  يارب  دیآ . لمع  هب  بانتجا  فراعتمان ، و  بیرغ ، بیجع و  ياه  لدم 
يدرف هب  ندش  لدب  يارب  تسا ، یگنادرم  یگقیلـس و  شوخ  رگناشن  شـشوپ  نادرم ، يارب  دمآ و  دـنهاوخ  رد  رخآ » زور  نایـسدق   » نانز
. انیب مظعا  ناهج ؛ ياه  هاگشناد  رد  ششوپ  طباوض  هب  یهاگن  مین  ك : ر . . 1 1 تفرگ . دهاوخ  شود  رب  ار  یشیشک  تیلوئسم  راب  هک 

؟ دنا هتفگ  نخس  فافع  ایح و  ای  باجح  ششوپزا و  زین  ناهج  ناملسم  ریغ  نادنم  رنه  ای  نارادمتسایس  نادنمشیدنا ، ایآ 

شـشوپ و  » اب هک  تسا  ینمادـکاپ »  تفع و   » لقع لصا  تسا و  ناسنا  کـی  تیـصخش  ثلثم  علـض  هس  ساـسحا »   » و ترطف ،»  «، » لـقع »
فافـش ساسحا  لقع و  لالز  اب  ار  شیوخ  ترطف  هنییَا  هک  ناهج  رد  حرطم  ياـه  هرهچ  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  دوش . یم  مهارف  باـجح » 
توافت نایب  نمض  هک  تسا  يرظن  بحاص  فوسلیف  ویکستنم » . » دنا هدومن  نَا  هب  هیصوت  هدوتس و  ار  فافع »   » و باجح »  » دنا هتـشاد  هاگن 
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نز هکدنتسه  كرتشم  هدیقع  نیا  رد  ناهج  للم  مامت  : » دیوگیم هتسناد ، يرورض  نانز  تیصخش  يارب  ار  ایح » بجح و  ، » درم نز و  ياه 
اهنز هتـسناد  مزال  هدرک ، مکح  يروط  نیا  تعیبط  هک  تسا  نیا  شتلع  دـننک ، يراددوخ  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  ایح  بجح و  دـیاب  اـه 

، يراددوخ هک  هدیرفآ  يروط  ار  نز  یل  ودشاب  هتشاد  روهت  هک  هدیرفآ  يروط  ار  درم  تعیبط ، دنیامن . هبلغ  تاوهش  رب  دنـشاب و  بوجحم 
فالخرب یگتخیـسگ  راسفا  هکلب  تسا  یعیبط  روط  هب  اـهنز  یگتخیـسگ  راـسفا  درک  روصت  دـیابن  زگره  نیارباـنب  تسا . رتداـیز  شلمحت 

هب هک  هدـیرفآ  يروط  ار  اـم  تعیبـط  اریز  تسا  یم  الـسا  نیناوق  قباـطم  يراددوخ  اـیح و  بجح و  سکعرب ، دـشاب و  یم  تعیبـط  نیناوق 
نوناق نیا  هک  دشاب  دایز  يردـق  هب  یلحم ، ياوه  بآ و  ریثأت  رگا  لاح  میتسه . ایح  بجح و  ياراد  تهج  نیمه  هب  میربب ، یپ  دوخ  صقن 

هب یعیبط  نیناوق  ات  دننک  عفر  ار  ناصقن  نیا  یصوصخم ، نیناوق  عض  واب  یتسیاب  ناراذگ  نوناق  دیامن ، ضقن  ار  ایح  بجح و  ینعی  یعیبط 
تبهوم حرطم و  ار  درم  نز و  سنج  تالیامت  ندوب  دودـحمان  ناهج ، يانـشَا  ماـن  هدنـسیون  وسور » كاژ  ناژ  . » 1« دنامب یقاب  دوخ  توق 

تالیامت نز  درم و  : » دـسیون یم  دـناد و  یم  ناسنا  هدـنرادزاب  لماع  ار  نانز  يارب  ایح » بجح و  نادرم و« يارب  لـقع »   » ینعی يدادادـخ 
4 . « تسا هدیـشخب  ایحو  بجح  نز  هب  هداد و  لقع  وا  هب  درم ، توهـش  يورین  ندرک  شکورف  يارب  دن  وادخ  دنراد و  يدودـحمان  یـسنج 
اب ار  نادرم  ینارـسوه  ص167 . نیکَا ،  02 ص 442 . ویکستنم ، نتفرگرارق 1 . هچیزاب  يدناگ ،»   » دـنه دـیقف  ربهر  نارادمتـسایس ، نیب  رد 

هکنیا اب  نز  : » دیوگیم دناد و  یم  نز  سنج  طوقس  ار  نادرم  هجوت  بلج  يارب  نانآ  شیارَا  دنکیم و  دزـشوگ  نانز  هب  صاخ  ياهرادشه 
ندش نادرم  ياه  ینارـسوه  هلیـسو  نتفرگ ، رارق  هچیزاب  رطخ  نآ  تفرگ و  رارق  يدـیدج  رطخ  رد  یلو  دـمآرب  يدازآ  ددـصرد  رهاظ  هب 

یـشایع هلیـسو  کی  هب  یهلا  قولخم  نیرتفیرظ  ای  نز  لیدـبت  اب  دـنامب و  هکنیا  ات  دوش  دوباـن  ناـسنا  لـسن  هک  مهد  یم  حـیجرت  نم  تسا .
، دـشاب وا  هچیزاـب  اـت  هدـمآ  اـیند  هب  نز  هکنیا  رب  ینبم  درم  ياـعدا  هیلع  مدوب  نز  نم  رگا  ددرگ . رت  تسپ  یناوـیح  ره  زا  درم ، ینارتوـهش 

گنن راب  ریز  دینک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  تساهدرم  توهـش  بلج  رطاخ  هب  امـش  ندرک  شیارآ  رگا  نانز  يا  مدرکیم . نایـصع  تخس 
هک تسا  نیدلارج »   » دوخ رتخد  هب  نیلپاح »  یلراچ  ، » ناهج روهشم  هشیپرنه  هب  بوسنم  همان  نانخس ، نیا  رانکرد  دیو »... رن  یتفخ  نینچ 

، يرتخد هک  دشاب  نآ  هتسیاش  هک  تفای  ناوت  یمن  ناهج  نیا  رد  ار  رگید  زیچ  چیه  سک ، چیه  مرتخد ! : » تسا هتفگ  ار  ییالط  نخـس  نیا 
ار شح  ور  هکدشاب  یـسک  لام  دیاب  وت  نت  نم ، نامگ  هب  تس . ام  رـصع  يرامیب  یگنهرب ، دـنک ... نایرع  نآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ياپ  نخان 
هک يدیسر  يا  هلحرم  هب  یتقو  دنکش  یم  ار  وا  ياپ  ود  بلغا  دهدب ، ناسنا  هب  زا  ورپ  لاب  ود  هکنآ  زا  لبق  رنه  تسا . هدرک  نایرع  وت  يارب 

نابز یسور  قطانم  هیسور و  رد  يروهـشم  مان  انیکیلیلا » اشام  ... « » نک كرت  ار  رتائت  هظحل  نامه  يدید ، دوخ  نارگاشامت  زا  رترب  ار  دوخ 
یقیـسوم هورگ   » نتفرگ جوا  اب  شتیبوبحم  ترهـش و  دوب و  حرطم  باذـج  لدـم  هشیپرنه و  کی  ناونع  هب  شیپ  لاـس  دودـح 2  وا  تسا .

زا زین  دوز  یلیخ  درک  عولط  تیبوبحم  ترهـش و  نامـسَا  رد  تعرـس  هب  هکردقنامه  اشام » . » دیـسر دح  نیرتالاب  هب  هیـسور ، رد  کیرباف » 
نیا هب  هکلب  ادص » رحِس   » ای هرهچ »  ییابیز   » نداد تسد  زا  تلع  هب  هن  دوب و  يو  تخب  هراتـس  لوفا  لیلد  هب  هن  رما  نیا  دش . دیدپان  هنحص 

نادنمرنه زا  يرایسب  اب  وا  گرزب  توافت  داد . حیجرت  يویند  بذاک  ياه  ششخرد  رب  ار  نامیا  تفع و  سابل  دش و  ناملسم  هکدوب  لیلد 
هریخ ياهداهنشیپ  هزات  هک  ینامز  رد  ترهش و  جوا  رد  يو  هک  تسا  نیا  رد  دنا  دیزگرب ه  ار  باجح  مالـسا و  هک  يرگید  ناگدنناوخ  و 

ار شندش  ناملـسم  يو  دز . اپ  تشپ  يرگ  هولج  یتفع و  یب  هب  درک و  باختنا  ار  فافع  باجح و  دوب  هدـش  راپـسهر  وا  يوس  هب  هدـننک 
ترطف رد  دنوادخ ، تدابع  هب  لیم  تسا  دقتعم  اشام » . » منکیم یتخبشوخ  ساسحا  ندروآ  مالسا  زا  سپ  دیوگیم  دناد و  یم  ادخ » فطل  »

ددـم دوخ  ترطف  زا  دـنک و  هشیدـنا  دـیاب  طقف  درادرب  ماگ  مالـسا  يوس  هب  دـهاوخ  یم  یـسکرگا  سپ  تسا ، هدـش  هداهن  اه  ناسنا  همه 
ار شـسفن  ياه  يدیلپ  دبای و  ییاهر  شدوخ  زا  دنک  یعـس  لقادح  دشیدنایب  ادخ  هب  عجار  دناوت  یمن  یـسکرگا  دنکیم : دیکأت  وا  دریگب .

جنپ هب  تسا و  هدرکلیـصحت  ینز  هک  « اشام . » ییایندوخ ییاتـسدوخ و  غورد ، ملظ ، دسح ، ربکت ، يدنـسپدوخ ، دننام  یلیاذر  دـیامن ، راهم 
مالسا نید  هب  زونه  هک  یناسک  مراودیما  : » دیوگیم دنکیم و  هراشا  تاعالطا »  رصع  رد  مدرم  نردم  تلفغ   » هب دراد ، طلست  ییاپورا  نابز 

هتفرگ ارف  ار  نار  ود  نیا  مدرم  شوگ  مشچ ، هک  دوهیبو ه ا ي  چوپ  تاعالطا  هوبنا  زا  غراـف  دـنیایب و  دوخ  هب  يا  هظحلدـنا  هدـشن  فرـشم 
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هک یناسکرتشیب  ارچ  تسا و  رتشیب  رگید  نایدا  هب  تبسن  مالسا  هب  شیارگارچ  هک : لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  يو  دننک » . هشیدنا  یمک  تسا 
مامت دراد . ار  ساسا  نیرت  مکحم  رگید ، نایدا  هب  تبسن  مالسا  نوچ  : » دیوگیم دنتـسه ؟ یقیـسوم  رنه و  یلاها  نیب  زا  دنورگیم  مالـسا  هب 

هـسیاقم هک  مراد  ار  تصرف  نیا  نم  زورما  : » دهد یم  همادا  و  . « تسا شخب  تداعـس  مالـسا  هار  دنراد ، دربراک  یگدنز  رد  مالـسا  دـعاوق 
، امنیـس قباس  هراتـس  انیکیلیلا » اشام  . « » میتخبـشوخ سپ  ما ، هدش  انـشآ  یعقا  تایح و  اب  نونکا  نم  متـسه . هچ  الاح  دوب م و  هح  ًالبق  منک 

قباس بذاک  ياه  هولج  زا  : » دیوگیم يو  تسا . لوغـشم  سرادم  رد  سیردت  هب  دراد و  رب  رد  یمالـسا  یباجح  کنیا  یقیـسوم ، صقر و 
یم هکدـننادب  دـنریگب ، تربع  تسا  هدـش  رـشتنم  تنرتنیا  رد  وا  اًاقباس ز  هک  یبسانمان  ياه  سکع  ندـید  اب  مدرم  دراد  دـیما  تسا ، رفنتم 

هدنزومآ رایـسب  ناناوج  يارب  ناوج ، دنمرنه  نیا  تشگزاب  لوحت و  هب  هجوت  دش » . دلوتم  ون  زا  درک و  هبوت  تشگزاب ، ادخ  يوس  هب  ناوت 
رهوگردـق برغ ، ندـمت  يرهاظ  ياه  قرب  قرز و  ریثأت  تحت  و  فلتخم ، ياـه  هسوسو  اـب  هاـگ  هک  یناملـسم  نارتخد  يارب  هژیوب  تسا ،

www.fardanews.com.1 1 دنناد . یمن  ار  باجح  یعقاو  شزرا  زین  دوخ و  دوجو 

؟ تسیچ ناملآ  رد  وا  لتق  يارجام  و  تسیک ؟  « باجح دیهش  »

َياه هناسر  يوس  زا  هک  يو  دیسر . لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  وقاچ  هبرض  هدجه  اب  هامریت 1388  رد  يرصم  باجح  اب  يوناب  ینیبرشلا » هورم  »
هیلع یـسایس  تارهاظت  هب  هرهاق  رد  وا  رکیپ  عییـشت  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگرارق  نایناهج  هجوت  دروم  دـش  هدـناوخ  باـجح » دیهـش   » رـصم

. دیدرگ هضرع  وجادخ  دهعتم و  يوناب  نیا  تشادگرزب  يارب  يدوبدای  ربمت  زین  ناریا  رد  دش . لیدبت  ندمتم  حالطـصا  هب  ياپورا  ناملَا و 
عییـشت رد  دـش و  هتـشکو  تفرگرارق  ویلبد » سکیلَا   » مان هب  هلاس  لصالا 28  یـسور  یناملَا  کی  هلمح  دروم  هاـگداد ، رد  يرـصم  نز  نیا 

اب هکدـنداد  رـس  ناـملَا  رب  گرم  ياهراعـش  مدرم  دنتـشاد ، تکرـش  رـصم  تلود  ناریزو  زا  نت  دـنچ  مدرم و  زا  رفن  نارازه  هـکوا  هزاـنج 
ناملَا رد  ندسرد  رهـش  رد  نم  هک : هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ار  ارجام  نادـهاش  زا  یکی  دـندش . هدـنکارپ  ناگدـننک  عییـشت  سیلپ ، تلاخد 

نآ تسرد و  ربخ  نیا  هنافـسأتم ، یلو  درَوا ، یم  رد  هب  ار  یناسنا  ره  بلق  هک  داتفا  یقافتا  رهـش  نیا  رد  شیپ  زور  راـهچ  منکیم . یگدـنز 
یبدا یب  ناوج  نیهوت  دروـم  ندوـب  باـجح  اـب  تلع  هب  هک  ینتـسبآ  هلاـس  ناملـسم 32  مناخ  دـشن . هداد  باـتزاب  دوب ، هتـسیاش  هک  هنوگ 
يولج تفرگرارق و  مهتم  هلمح  دروم  دوب ، هدـش  رـضاح  هاگداد  رد  تیاکـش  يارب  شلاـسدرخ  رـسپ  رـسمه و  هارمه  هب  دوب و  هتفرگرارق 
هکزین يو  رسمه  هنافسأتم ، دیسر . لتق  هب  وقاچ  اب  یعیجف  زرط  هب  هاگداد  نانکراک  رگید  هدنورپ و  یضاق  رسمه ، شلاسدرخ ، دنزرف  مشچ 

شلاسدرخ هچب  نینچمه  تسا . ناتـسرامیب  رد  ینارحب  یطیارـش  رد  نونکا  هتفرگرارق و  سیلپ  کیلـش  دروم  دوب ، هتـساخرب  وا  زا  عافد  هب 
نیا هانگ  اهنت  : » تشون هراب  نیا  رد  مه  رابخالا »  » هماـنزور تسا . شانـشناور  رظن  تحت  هجلاـعم  يارب  هدوب ، عیجف  يارجاـم  نیا  دـهاش  هک 

 «، هورم .« » دوب هدـش  ریگرد  وا  اب  دـنک و  لمحت  ار  یناج  تسرپداژن  ناوج  نیا  ياه  کلتم  دوب ، هتـسنا  وتن  هکنیا  دوب ، وا  باجح  نطومه ،
لاـح رد  ناـملَا  نـسرد  تلاـیا  رد  ود  هـجرد  هاـگداد  کـی  رد  دوـب و  ناـملآ  ياـه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  رـصم  یگنهرف  هتــسباو  رــسمه 
نیا : » دـی ازف  یم ا  ابخالا ر » . » تخاب ناـج  مد  رد  وقاـچ  هبرـض  هدـجه  اـب  هتفرگرارق و  سکیلَا  هلمح  دروم  هکدوب  یـضاق  هب  ییوگخـساپ 

رهاوخ نیا  ندوب  يرـسور  اب  يو  هانگاهنت  دـندوب ، هدـمآ  ناـملآ  هب  دوخ  يارتکد  زت  ماـجنا  يارب  دنتـسه و  رـصم  لـها  ناملـسم  هداوناـخ 
www.bornanews.com . 1 1 تسا » . هدوب  ناملسم 

؟ دنراد ییاه  یگژیو  هچ  هعماج  ای  هداوناخ  رد  ام  نابطاخم 

هراشا

ینعی ام  نابطاخم  میور 1  یم  اجنآ  مییاج  رهزا  ام  میتسین  اجنآ  زا  اجنیا و  زا  ام  میور  یم  ایرد  مییایرد و  ام ز  میور  یم  الاب  مییالاب ، اـم ز 
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اب هاگره  هک  دنا  هتـسجرب  یگژیو  هس  ياراد  هعماج  هاگـشناد و  سرادم و  رد  زیزع  ناناوج  ناناوجون و  ای  هداوناخ  هناخ و  رد  نامنادـنزرف 
نیا دوب ، دهاوخ  ام  هارمه  یماکداش  طاشن و  طابترا ، رد  يدیمون  یگتسخ و  ای  یتسس  فعض و  ياج  هب  دنوش  هدینش  هدید و  تافص  نیا 

رثا ناسنا  باختنا  عون  یگدـنز و  دـنور  رب  شوجدوخ  روط  هب  هک  یتاذ  تالیامت  ییادـخ و  تشرـس  ای  ترطف  . 1 زا : دـنترابع  اه  یگژیو 
اه و یکین  همـشچرس  هب  يرهاظ  شزومآ  هنوگ  ره  زا  رودـب  یهلا  كاپ و  ترطف  نابحاص  دـنیرفآ . یم  صاخ  یهد »  تهج   » دراذـگیم و
. دنبای یم  دوخ  رد  شتـسرپ  قشع و  ییارگ ، ییابیز  یبای ، لامک  ییوج ، تقیقح  یقالخا ، ریخ  هب  شیارگو  دـنوش  یم  تیادـه  اه  یبوخ 

ناسنا رد  ترطف  دوجو  ياهدومن  زا  هابتـشا  اطخ و  زا  تشگزاب  ینامیـشپ و  هانگ ، هب  رارقا  تلفغ و  زا  يرادـیب  رافغتـسا ، هبوت و  يولوم  .1
رد هبذاج  شیارگ و  یعون  دنکیم و  ندش  هتشاد  تسود  ونتـشاد  تسود  هتفیـش  ار  درف  هک  یگتـسبلد  لد و  يزرورهم ، هفطاع و  . 2 تسا .

رگا و  صاخـشا »   » هب دور ، الاب  هاگره  دریگیم و  قلعت  « ءایـشا  » هب دشاب  كدنا  زیر و  رادقم  هب  هقالع  قشع و  نیا  رگا  دنیرفآ . یم  وا  دوجو 
هبعکای لد  میرح  هک  نانَا  دبلط . یم  ددنسپ و  یم  دنیب و  یم  ریسم  نیا  رد  ار  صاخـشا  ءایـشا و  همه  دروخ و  یم  دنویپ   « هَللا  » هب دنکزاورپ 

لقع و . 3 دـنزاس . یم  وبـشوخ  تیونعم ، بالگو  رطع  اـب  هشیمه  هدرک و   « یهلا مرح   » ار دوخ  بلق  دـننک ، تظفاـحم  بوخ  ار  دوخ  بلق 
یگدنلاب یگدـنب و  نآ ، ییانـشور  وت  رپرد  دوش . یم  هتـسناد  ناسنا » تیناسنا   » هکدوجو روشک  هرادا  رد  تردـق  بحاص  هدـنامرف  ای  درخ 

، ییاکتا دوخ  یبایدوخ و  یـسانشدوخ و  دوش . یم  یمدَا  شخب  ینمیا  دوخ  یکانبات  یکاپ و  اب  هفطاع  ترطف و  اب  هارمه  دـیَا و  یم  دـیدپ 
، هدنیآ نیودت  يارب  يزومآ  سرد  هتشذگ و  تاهابتشا  زا  ندرب  هرهب  یناسفن ، زئارغ  تاوهش و  زا  زیهرپ  ییاناد ، ملع و  رویز  هب  یگتسارآ 

ریـسم رد  لـقع  يریگراـک  هب  درواـهر  یناروـن  یتیدـبا  هب  یباـیتسد  يارب  يزیر  هماـنرب  ماجنارـس  يرکف و  زکرمت  یحور و  لداـعت  ظـفح 
كاـپ درخ و  لـقع و  میرح  ظـفح  رد  ناور  نیریـش و  شرورپ  شزومَا و  ناـغّلبم ، ناـیبرم و  اـی  نارداـم  ناردـپ و  شقن  تسا . یناگدـنز 
شزرا ياه  تساخرب  تسـشن و  اهدمَا و  تفر و  راکفا ، هشیدنا و  یلاعت  راتفر ، راتفگ و  حالـصا  اب  هک  تسا  ترطف  هفطاع و  نتـشادهاگن 

و یناوجون »   » رد نامنازیزع  تالوحت  تالاح و  هب  ام  نشور  هاگن  کش  نودب  دوب . دهاوخ  رـسیم  دارفا  تایحور  زا  تسرد  كرد  رادم و 
، دشکیم راظتنا  ار  يدعب  تکرح  دنیب و  یم  دناد و  یم  ار  تاکرح  یمامت  هک  دوب  دهاوخ  يدنمـشوه  اناد و  یبرم  هاگن  دـننامه  یناوج »  »

تمالس ناشن  ار  اه  یگژیو  نیا  شیوخ ، شناد  ربانب  اریز  دوش ، هدید  وا  نخس  رد  يدنت  هرهچ و  رد  یخلت  ای  هدش و  ریگلفاغ  هکنآ  نودب 
نکر هس  هب  هجوت  دـیامن  یم  مهم  رایـسب  هصرع ، نیا  رد  هچنَا  تسا . دوب ه  دـنم  هرهب  نَا  زا  يراـگزور  رد  زین  دوـخ  هک  هتـسناد  ناـبطاخم 

هس نیا  ساسارب  دارفا  تایحور  میظنت  هک  تسا  زاس  ناسنا  رخ د  دادادخ و  هفطاع  كاپ ، ترطف  ینعی  دارفا  تیصخش  وصخـش  رد  نیداینب 
هب یهاگن  مه  اب  دنـسرب . تم  الـس  لحاس  هب  هدرک و  روبع  یناوج  یناوجون و  ياه  نافوت  اهدابدـنت و  زا  یبوخ  هب  ات  دریگیم  لکـش  زایتما 

هرابرد شیوخ  فیاظو  کیاکی  ینورب  ینورد و  اَحاه  مطالت  زا  رودب  ات  مینکیم  ناناوج  ناناوجون و  یتیـصخش  یحور - ياهدورف  زارف و 
: میهد ماجنا  ماگنهب  اجب و  مینادب و  ار  نامنابطاخم 

ناناوجون تیصخش  رد  هتسجرب  ياه  یگژیو 

هرود یناوجون  تسا . لالقتسا  یگتـسباو و  نیب  ناسون  ضراعت و  زا  زیربل  هرود  نی  ا  تسا . یلاسگرزب  هب  یکدوکزا  رذگ  هرود  یناوجون 
نیا رد  دیارگیم . یهایـس  هب  کچوک  یمغ  اب  دریگیم و  گنر  یقافتا  ياه  يداش  اب  یهاگ  هک  دـیپس  ییایور  ایور . کی  هب  هیبش  تسا  يا 
لایخ ای  تارکفت  نتخیمآ  مه  رد  اـه و  سرت  اـه ، سوباـک  اـه ، هرهلد  اـه ، بارطـضا  دـهد . خر  تسا  نکمم  یقاـفتا  هثداـح و  ره  نارود 

زا رتالاب  ار  ناتـسود  اهنآ و  زا  يریذـپریثات  ناتـسود ، هب  هزادـنا  زا  شیب  هجوت  دوش . یم  یقلت  يداع  يرما  یناوجون  نارود  رد  اه  يزادرپ 
رد یساسا  ياه  بیسَا  غولب و  نارود  ياه  یگژیو  زا  هداوناخ  طیحم  زا  ندوب  رود  هب  يدنم  هقالع  ردام ، ردپ و  زا  يرود  نتسناد ، نیدلاو 
یم مهب  همه  اب  یلکروطب  شناتـسود و  اـب  شا ، هداوناـخ  اـب  شدوخ ، اـب  ناوجون  هطبار  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تسا . ناـناوجون  دـشر  هار 
مارآ ان  ار  ناوجون  لـیبق  نیا  زا  يدراوم  يریگ و  هناـهب  ییوج ، هثداـح  یبلط ، لالقتـسا  تیـساسح ، یگلـصوح ، مک  هک  يروط  هب  دروخ 
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هب دنراد ، يا  هفـسلف  دوخ  يارب  مادک  ره  دنتـسین و  هنوگرامیب  هدوهیب و  مادـکچیه  یناوجون  نوگانوگ  ياه  هولج  نیا  اما  دـهد  یم  هولج 
رارق ناـیفارطا  هجوت  دروم  دراد  تسود  دراد ، ندرک  هولج  مهم  هب  لـیم  شیاـه  ییوج  هزیتس  رد  تسوج  هزیتـس  ناوجون  رگا  لاـثم  ناونع 
نیرت مهم  نیلوا و  تفگ  ناوت  یم  دنـسانشب . شزرا  اب  درف  کی  ناونع  هب  ار  وا  همه  دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  تیعقوم  دوخ  هورگرد  دریگب ،
هکلب درم  هن  تسا و  كدوک  هن  ناوجون  نارود  نیا  رد  اریز  تسا . غولب  نارود  ياه  يراجنهان  يراـتفر و  بیـسآ  نارود ، نیا  رد  لکـشم 

هک تسا  یتسود  نامرهق  یتسرپدـم و  یناوجون  نارود  رد  رگید  ياه  هتکن  زا  تسا . تباث  لکـش  دـقاف  ریذـپ و  مرف  دوخ  تیوه  نوچمه 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  تسوج  بیع  ریگ و  هدرخ  ناوجون  رگا  نامز  نیا  رد  تسوگلا . اـمنهار و  لدـم و  هب  ناوجون  کـی  زاـین  زا  یکاـح 

ار دوخ  ناوجون  غولب ، نارود  رد  دبایرد . ار  یگدنز  تسرد  موهفم  انعم و  دـهاوخ  یم  تسا و  هعـسوت  هب  ور  وا  صیخـشت  يرواد و  سح 
یکانرطخ ياهراک  هب  تسد  دوش  یم  ثعاب  تردـق  ساسحا  يواکجنک و  نیمه  نیاربانب  دـناد  یم  یـسکره  زا  رتاناد  رت و  يوق  رتالاب و 

ار يدنیارف  ره  هتکن و  ره  دراد  تسود  ناوجون  تساهنآ . هلمج  زا  يراکهزب  ياهدناب  رد  تیوضع  یعامتجا و  ياه  يراکبارخ  هک  دـنزب 
یم هبرجت  بسک  هب  تسد  رطاخ  نیمه  هب  دننادب . فیعض  ار  وا  نارگید  درا  دن  تسود  دساره و  یم  رخـسمت  زا  نیاربانب  دنک  هبرجت  دوخ 

داد و ناوجون  ینامرفان  یـشکرس و  زا  نیدلاو  زا  يرایـسب  مایا  نیا  رد  اما  دـنک . شیامزآ  ار  یعوضوم  ره  دوخ  دـهاوخ  یم  شلد  دـنز و 
يراتخم دوخ  يدازَا و  هب  قوش  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دناوت  یم  تسا  شکرـس  زابجل و  ناوجون  رگا  نارگـشهوژپ  داقتعا  هب  دـنراد . دایرف 

ار نَا  شدوخ  هقیلـس  اب  دشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  قاتا  دراد  تسود  دننکن ، تلاخد  شیاهراکرد  نالاسگرزب  دراد  تسود  دراد ،
نیا رد  یطارفا  ياه  شیارگو  فلاخم  سنج  هب  لیامت  تسا و  غولب  نارود  ياـه  یگژیو  زا  يریذـپ  کـسیر  نآ ، رب  هوـالع  دـنک . نیئزت 

زا هلحرم  نیا  زا  تمالـس  شمارآ و  اب  هارمه  راذـگ  يارب  دـیاب  نیدـلاو  نیاربانب  دـیَا ، یم  باـسح  هب  یناوجون  نارود  يارب  دـیدهت  هنیمز 
تیقفوم دوخ  نادـنزرف  هب  ییامنهار  هرواشم و  رد  دـنناوتب  ات  هداد  لاقتنا  ار  دوخ  تسود  کی  هاگیاج  هب  هدـنامرف  ردام و  ردـپ و  هاـگیاج 

اما دـبلط ، یم  ار  روما  نایدـصتم  نالوئـسم و  رایـسب  هجوت  تسا و  رادروـخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  هکنآ  اـب  یناوـجون  هلاـسم  دـننک . بسک 
رکف یـساساروط  هب  دـیاب  نَا  لکـشم  لح  ياهراکهار  يایحا  يارب  تسا و  هدـش  مگ  یناوج  یکدوک و  ياه  هغدـغد  ناـیم  رد  هنافـساتم 
نیا رد  درف  کی  تیوه  هک  هدش  هتـسناد  ناسنا  کی  نس  نیرت  ساسح  یناوجون  نارود  نارظن  بحاص  هاگن  رد  هک  تسین  لیلد  یب  دوش .

نارود يارب  یـصاخ  ياهراجنه  اهرایعم و  دـیَا . یم  باـسح  هب  اـه  هغدـغد  نیرت  مهم  زا  نس  نیا  لـئاسم ، نیارباـنب  دریگیم  لکـش  عطقم 
هکاـجنَا زا  تسا . هدـشن  هئارا  یقیقد  فیرعت  نس  نیا  ياـه  هغدـغد  یناوجون و  ههرب  زا  زونه  اـما  هدـش  فیرعت  درف  ره  یناوج  یکدوک و 

تقد و ناناوجون  یتیوه  ياه  ثحب  رد  دیاب  نیاربانب  دریگیم  لکـش  عطقم  نیا  رد  نالاسگرزب  ناناوج و  یعامتجا  ياه  شزرا  يریگلکش 
فـشکو مولعمان  دـنیآ ه ا ي  يوجتـسج  رد  شیاـه  يزادرپ  لاـیخ  اـه و  يزاـس  اـیور  رد  ناوجون  تاـقوا  يرایـسب  تشاد . مزـال  تفارظ 

راک نانا  وجون  اب  یگدنز  دـنوش ، هتخانـش  هدـیمهف و  یتسرد  هب  یناوجون  ياه  هولج  رگا  تسا و  شیوخ  ییاهن  ياه  نامرَا  اهدادعتـسا و 
قیبطت هعماج  اب  ار  دوخ  یناسآ  هب  دناوت  یم  ناوجون  دنوش  اضرا  حیحـص  هرادنا  هب  ناوجون  یعیبط  ياه  لیم  رگا  دوب و  دـهاوخن  يراوشد 

1 دهد .

ناناوج تیصخش  رد  الاو  ياه  یگژیو 

نمس 2 نوچ  نت  دشاب و  لگ  وچ  حور  نت  هب  یناوج  بابـسا  دوب  ات  تسا  نشلگ  نیا  زا  مه  کنیا  شتبـسن  تسا  نت  راهب  هک  یناوج  دهع 
شنیب دشر و  بحاص  یمـسج ، غولب  رب  نوزفا  یخرب  دسر . یم  جاودزا  زرم  هب  یمدَا  دوش و  یم  زاغَا   « غولب  » اب هک  تسا  يا  هرود  یناوج ،

نانآ یگنهرف  یعامتجا - ياه  رگن ش  رد  يریثات  اه ، یتخـس  نافوت  ثداوح و  جاوما  دنراذگیم و  ماگ  یگدنز »   » ریـسم رد  دـنوش و  یم 
جوا نامز  هک  ار - یناوج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   3. دنا هدیمان  یعقاو »  غلاب   » و دیـشر »  » ار ناناوج  زا  هورگ  نیا  تشاد ، دـهاوخن 

زارف و رد  دـنوش و  عقاو  مارتحا  دروم  دـنراد  راظتنا  ناناوج  هک  هدرکریبعت  ینامز  هب  تساـم - تیـصخش  يریگلکـش  ماـگنه  تاـساسحا و 
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.4 يوـلهد . ورـسخ  ریما   02 . 3 4/ ءاسن .www.BornaNews.com1 3 دـننک 4 . . یه  اوخرظن  زین  ناـنآ  زا  یگدـنز  ياـه  بیـشن 
ناـنچ نآ  یناور ، ینامـسج و  یمومع  تارییغت  تساـه ؟ یمگردرـس  ماـهبا و  هرود  یناوج ، ص 115 . یـسربط ، همالع  قالخالا ، مراـکم 

ریث ات  هد ، اون  اخ  مدرم و  اب  ام  ياهدروخرب  اه و  يریگمیمـصت  رد  دـنکیم و  ینارگن  شیوشت و  راـچد  ار  اـم  هک  تسا  هبناـج  همه  عیرس و 
نادنمـشیدنا ناگتـسراو و  لفحم  رد  روضح  ماگنه  نیرتهب  ییاناد - قیاقح و  شریذپ  هب  تبـسن  یگدامَا  لیلد  هب  یناوج - در 1 . ا  ذگیم 

رتشیب یباتش  اب  ناسنا  هک  تسا  ینامز  یناوج ، تسا . یگدنز  میقتـسم  طارـص  هب  یبایتسد  هنیمز  رد  نانآ  تایبرجت  زا  يریگ  هرهب  هنازرف و 
، دراد ار  دولآرابغ  ياه  تساخرب  تسـشن و  رد  رظن  دیدجت  ياناوت  یبوخ  هب  دسر ، یم  نیقی  ملع و  هاگلزنم  هب  دیدرت  کش و  هاگرذـگزا 

ياه همانرب  رد  طاشن  كّرحت و  هعماج ، دوخ و  هب  تبسن  تیلووسم  ساسحا  اب  دبای و  یم  ییاهر  يرورپ ، نت  یتسس و  زا  يوق  يا  هدارا  اب 
، طاشن ماگنه  یناوج  درو . یم آ  دیدپ  ار  یبایماکو  يزوریپ  اب  هارمه  نشور  يا  دـنیَا ه  يزیتس ، هانگو  يراکزیهرپ  اب  شخبرمث و  دـیفم و 

ياه یگژیو  زا  هتـساریپ  كاپ و  ییاضف  لاّعف و  یـشیدنا  مه  ناوارف ، شـسرپ  رایـسب و  داـقتنا  شورخ ، روش و  یباداـش و  ناـجیه ، دـیما و 
ابرلد و نانخـس  اب  بلط  نامرَا  هاوختلادع ، وج ، قح  يدارفا  ناریا - ناناوج  هژیو  هب  ناناوج - تسا و  توارط  تفاطل و  زا  راشرـس  ینورد ،
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  يا 1 . هرطاخ  ام  يارب  هک  تسا  یناگدنز  باتکزا  غورف  رپ  یلصف  یناوج  دنتـسه . نیـشنلد  نیریش و 

یعامتجا يدرف و  تیصخش  نارحب  تیوه و  نارحب  غولب ، نارحب  اب  هارمه  هک  تسا  یگشیمه  ناجیه  زا  زیربل  راگدنام و  ص343 . ج 20 ،
اه و شزرا  لوحت  رطاخ  هب  دـیآ و  یم  دـیدپ  نالاسمهو  ردام  ردـپ و  اـب  یناور  تابـسانم و  رد  یمگردرـس  یعون  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،

باتش رپ  يا  هرود  یناوج   1 دهد . یم  ناشن  خر  یشزرا  يداقتعا - ای  یحور و  يرکف - یسنج و  یلیصحت ، یلغش ، تالکـشم  اه  هاگدید 
ياه يروآ  نف  نارک  رپ  هرتسگ  هب  سپـس  هعماج و  عیـسو  ياضف  هب  هداوناخ ، هناخ و  دودـحم  طیحم  زا  ام  زا  کـی  ره  هک  تسا  روش  رپ  و 

رد تاعَالطا  نیرتدـیدج  دوش و  یم  زاب  ام  ناگدـید  يور  هب  ناهج  نونف  مولع و  ياه  هرجنپ  یمامت  میهن ، یم  اـپ  زور  هزاوآرپ  هدـیچیپ و 
یتالوحت تارییغت و  شوختـسد  یگدنز  رادیاپ  یعطق و  هقالع ، دروم  ياه  شزرا  ور ، نیا  زا   2 دریگیم . را  رق  ام  رایتخا  رد  ینامز  كدـنا 

یناوج  3. دوش یم  ساسحا  شیپ  زا  شیب  مطالت  رپ  جاوما  نیا  رد  وجادخ  يادـخان  شمارَا و  ناکـس  هب  زاین  دریگیم و  رارق  ادـیپان  ادـیپ و 
تاداع زرم  زا  روبع  اه ،  « هنوگچ  » اه و « ارچ  » زا نتفگ  ینکش ، تمرح  ینکش ، تنس  تسا . ییارگ  هبرجت  یـشیدناون و  رـسارس  ییاه  لاس 

تفرشیپ اه و  هعسوت  اه ، تراسج  اهوهایه ، شیامن  لیماف ، هداوناخ و  ياضعا  رگید  اب  توافتم  يا  هقیلس  هیارا  هتـشذگ ، لسن  تایقالخا  و 
.2 ص 5 . يدمحا ، دمحا  ِدیس  رتکد  ، ناناوج ناناوجون و  یـسانشناور  ياه 1 . خساپ  دیدج و  ياه  شسرپ  هب  تبسن  رایـسب  یگتفیـش  اه ،

ییاه هژاو  ادرف ، زا  رترب  زورما و  زا  رتارف  وپاکت  تکرح و  یگدازآ ، ون ، . 15 سید ص 35 - سیروم  تیب ، رت  لحارم  . 3 ص 112 . غولب ،
و دـیاب »   » زاو دـنرادن  تحیـصن »   » و زردـنا »  » و دـنپ »  » اب يا  هطبار  مومع  روط  هب  نانَا  تسا . ناناوج  تایحور  تافـص و  رتفد  رد  هتـسجرب 

دیدپ يرادید  زگره  ات  دننکیم  جکار  دوخ  هار  دور  یم  اهنَا  يوس  هب  نانآ  تیادـه »   » يارب یـسک  دـننادب  هاگره  دـننکیم . يرود  دـیابن » »
یشناد هناقداص و  يدنخبل  هداشگ ، ییور  زاب ، يا  هرهچ  دنتسه . یهارمه  یلدمه و  ییاوَا و  مه  تقافر و  ینابرهم ، رهم و  هتفیـش  اّما  دیاین 

زور و هب  نوزوم ، نیگنهآ ، اـبیز ، نانخـس  زاـس و  ریثاـت  نیرفَا و  تکرح  ییوگتفگ  گـنرکی ، یتـسود  قشاـع  دندنـسپ و  یم  شیـالَا  یب 
تّذل دوخ  نییَا  هدنلاب  هدنزرا و  ياه  هولج  زا  هرامه  ددنسپ و  یم  يزورما  نایب  اب  ار  يزورما  نید  زورما ، ناوج  دنتسه .  نیشنلد  نیریش و 
رادنپ زا  ار  نارگید  دوخ و  تمظع  اهب و  تیصخش ، دنکیم و  راختفا  دناد ، یم  هلاس  هدزیـس  لفط  ار  دوخ  ربهر  هک  ییاوشیپ  هب  وا  درب . یم 

. دنام یم  باداش  هشیمه  هشیدـنا »   » هحیار و  قشع »   » رطع اب  هک  تسا  یندـنامدای  هب  زبسرـس و  یمایا  یناوج  دراد . راظتنا  نارگید  راتفگو 
ناشن دوخ  زا  تمظع  رپ  یلّوحت  تیـصخش »   » و تیوه »   » نتفای اب  دبای و  یم  رگید  یگنر  هبذاج ، رپ  و  زادرپون ، ياه  هتـشون  اب  نارود  نیا 

احیـسم  » روضح میـسن  و  شنیب »  شناد و   » دیـشروخ عولط  اب  هک  تسام  تایح  ییالط  دـیپس و  حبـص  نیّرز و  نامز  یناوج  و  دـهد ... یم 
. دوش یم  ناگمه  يارب  راگدنام  ییوگلا  دبای و  یم  نادنچ  دص  یشزرا  الاو » یسفن 

؟ تسیچ باجح  هرابرد  راذگریثات  هویش  نیرتهب 
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؟ تسیچ باجح  هرابرد  راذگریثات  هویش  نیرتهب 

هراشا

رب هوالع  نانَا ، زا  کی  ره  زیمآرحس  ریثأت  ناهج و  حطس  رد  اه  هناسر  يروآ  نف  رازبا  اه و  هویـش  رد  رایـسب  ياه  هبذاج  هب  هجوت  اب  هزورما 
رد نآ  غـیلبت  ياـه  حرط  باـجح و  هراـبرد  هچنآ  دراد . ناو  ارف  یتـیمها  یلدـمه  یناـبزمه و  شور »  ، » ناوـج لـسن  اـب  وـگتفگ  شناد »  »

دوـش یم  هدـید  ناـبطاخم  اـب  هرهچ  هب  رهچ ه  ياـهوگتفگرد  یماـکان  هشیر  تـسا و  حرطم  یم - الـسا  بـالقنا  زا  سپ  هژیو  هـب  هعماـج -
ار تاداقتعا  هشیر  هک  نانمشد  هبناج  همه  مجاهت  ب ) تسا . هدرک  ناسَا  لهس و  ار  نمـشد  راک  هک  ناتـسود  دب  عافد  فلا ) زا : تسترابع 
رد هشیر  هتخاس ، لکشم  راچد  دیدج  لسن  هب  ار  یمالـسا  شـشوپ  گنهرف  رکف و  لاقتنا  هچنَا  تسا . هداد  رارق  فده  یناطیـش  تاهبـش  اب 

، مینادب ینید  هفیظو  فیلکت و  کی  ار  یمالسا  ششوپ  ینید و  موهفم  کی  ار  باجح  رگا  دراد . هتـشذگ  ياهلـسن  رد  گنهرف  نیا  لاقتنا 
شرورپ و شزومآ ، دشاب . یشزومآ  ياهدرادناتـسا  تیاعر  ینید و  تیبرت  رد  مالـسا  يرظن  ینابم  اب  قباطم  تسیاب ، یم  نَا  لاقتنا  لحارم 
لقع و كاپ و  ترطف  هفطاع ، ساسحا و  اب  قباطم  دیاب  هک  تسا  یبتارم  لحارم و  عبات  دیدج ، لسن  هب  گنهرف  لاقتنا  قیقد  ياه  همانرب  ای 

نابطاخم ناج  قمعرد  ات  دـبای  اقترا  يرکف  يرطف و  یلعف و  بتارم  هب  زاغَا و  لوبق  لباق  ناـسَا و  رایـسب  يا  هلحرم  زا  دـشاب ؛ دادادـخ  درخ 
يونعم تاقلعت  داجیا  ینید : سنا  . 1 دراد : دوجو  یناکلپ  بتارم  نیا  ینید ، تیبرت  لحارم  رد  دـنک . یهارمه  ار  نانآ  هشیمه  دریگرارق و 

رد تیلوئـسم  ساسحا  لامعا و  رارکت  کمک  هب  یبهذـم  تداع  داـجیا  ینید : تداـبع  . 2 یبهذم . لاعفا  لامعا و  ندـش  یطرـش  قیرط  زا 
رولبت یلجت و  ینید : هلکاش   04 یبهذـم . لئاسم  لیلحت  لقعت و  رکفت ، کمک  هب  ینید  فراعم  طابنتـسا  مهف و  ینید : تفرعم  . 3 تادابع .

هب رترب  تیونعم  ناـفرع و  قـشع ، يوجتـسج  رد  ینید : یـشوجدوخ  . 5 تاـیقالخ .) ا   ) نا وج  ون  تیـصخش  دوجو و  رد  یبهذـم  گـنهرف 
ینید و موهفم  کی  ناونع  هب  ششوپ ، باجح و  اب  طابترا  رد  هتشذگ  لسن  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج  نونکا  یـسدق . ياه  هبذاج  کمک 

هدزرب نایم  هدنارذگن و  ار  هلحرم  مادک  رگید  ترابع  هب  هدوب و  یتساکو  صقن  ياراد  لحارم  نیا  زا  کیمادک  رد  فیلکت ، هفیظو و  کی 
ناوت یم  ار  ینید »  تفرعم   » هلحرم تقد ، یمک  اب  دنکیم . هدنسب  نَا  كدنا  هب  ای  تسین و  اریذپ  ار  باجح  لد  میمـص  زا  ون  لسن  هک  تسا 

تروص هب  عامتجا  رد  هدرکروبع و  تداع  سنا و  لحارم  زا  دوخ ، طیحم  هب  هجوت  اب  باجح و  اب  طاـبترارد  اـم  نارداـم  ناـنز و  درب . ماـن 
دنشاب دوخ  نادنزرف  هداس  تالاوئس  يوگخساپ  دنا  هتسناوتن  ینید ، تفرعم  هلحرم  رد  فعض  لیلد  هب  یلو  دنا  هدرک  هدهاشم  ینید  هلکاش 

رد عامتجا و  هنحـص  رد  دوخ ، گرزبردام  ای  ردام  فالخ  رب  يزورما  ناوج  رتخد  دـنهد . خـساپ  زین  اهنَا  تاهبـش  هب  دـنناوتب  دـسر  هچ  اـت 
يارب وا  دراد . رارق  یگنهرف  مجاهت  لیـس  لباقم  رد  زین  هتـشذگ  نانز  زا  شیب  دراد و  روضح  هتـشذگزا  شیب  لاغتـشا ، لیـصحت و  طـیحم 
هنیمز نیا  رد  ءاهب  نتخادرپ  يارب  زین  يا  هزیگنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدـش و  یـساسا  فعـض  راچد  اـه  ییارچ  هب  خـساپ  یگنوگچ و  زا  روبع 

هنافساتم تسا . هدرک  عناق  دوخ  نالاسمه  شریذپ  دروم  ياه  لقادح  اب  ار  دوخ  تسا و  هدیشخب  شیاقل  هب  ار  یتنس  ششوپ  ياطع  درادن ،
لکـش و هب  عونتم  فیرظ و  ون ، ياه  شور  اب  مه  نآ  دـشاب ، ینید  تفرعم  هلحرم  رب  هیکت  هکنیا  زا  شیب  زین ، هداوناخ  هعماـج و  حطـس  رد 

هار ناناوج ، ییوج  ون  طاشن و  یبلط ، عونت  هیحور  هب  هجوت  مدـع  شـشوپ و  عون  کی  رب  يراشفاپ  اه  لاس  دـش و  هتخادرپ  يرهاظ  هلکاـش 
ياه شور  هبلغ  تموکح ، ءازجا  نایم  یگنهامه  مدع  دودح ، نییعت  فیرعت و  مدع  رگید  يوس  زا  دش . زاب  هناگیب  ياهدم  شریذـپ  يارب 

بتارم لحارم و  رد  اطخ  صقن و  رب  هوالع  تشاد . لابند  هب  زین  ار  ناناوج  هلباقم  زیرگ و  یعون  رگید  دراوم  حیحص و  ياه  شور  رب  طلغ 
میرکت ییوگلا  ياه  شور  ام ، ینید  تیبرت  میلعت و  ياه  هزومآ  میا . هدوب  اطخ  صقن و  راچد  زین  اـه  شور  رد  اـه  شنیب  اـی  ینید ، تیبرت 
هـشیدنا سپـس  لد  تسخن  اـت  تسا  هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  ناـهرب و ... لالدتـسا و  هیبـنت ، قیوشت و  هظعوم ، دـنپ و  تبحم ، تیـصخش ،
فیلکت یعامتجا و  شزرا  کی  ناونع  هب  یمالسا  ششوپ  باجح و  هک  تسا  یهیدب  دنادرگن . يور  نَا  زا  زگره  دشاب و  باجح  ياریذپ 

یقاب ییوگ  یلکرد  مومع  روط  هب  اه  شور  نیا  فسات ، لامک  اب  دـی . درگیم  هیارا  دـیدج  لـسن  هب  اـه  شور  نیرتهب  اـب  تسیاـب  یم  ینید 
باجح و موهفم  رد  دـنا . هدـشن  يدربراک  دراوم  هب  لیدـبت  یطابترا  تیعقوم  یعامتمجا و  طیحم  ره  بطاخم ، ره  ساـسارب  دـنا و  هدـنام 

؟ دنوش یم  باجح  اب  ام  نادنزرف  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


، اه هدیا  اه ، حرط  زا  يرایسب  نادنمقالع  نازوسلد و  روما ، ءایلوا  میتسه ، دقتعم  دنچ  ره  تسا . هداتفا  قافتا  نیا  زین  یمالسا  ششوپ  هلوقم 
طقف دوش ، یم  اهرانیمـس  اه و  شیامهرد  هلاقم  هعومجم  هب  لیدـبت  هک  هچنَا  اـم  روشکرد  یلو  دـنا ، هدرب  راـک  هب  ار  هناـقالخ  ياـه  شور 

نآ هصرع  نیا  رد  مهم  هتکن  تسین . یـصاخ  ریثأـت  دومن و  ياراد  یلمع  هزوح  رد  تسا و  يرظن  هزوح  رد  يرارکت  هتـشابنا و  ياـه  ثحب 
مه یتـح  سنج و  مه  نس و  مه  دارفا  ناوـت  یمن  تسا و  درف  ناـمه  هـب  رـصحنم  يدرف  ره  رد  ینید  تـیبرت  بـتارم  لـحارم و  هـک  تـسا 
زا کی  ره  رد  دـناوت  یم  درف  ره  یبهذـم  تیبرت  رد  نیا ، رب  هوـالع  تشاد . ناـنآ  اـب  هباـشم  هویـش  کـی  درک و  یقلت  ناـسکی  ار  هداوناـخ 

، دـشاب ینید  هلکاش  هبتر  رد  هزور  رد  ینید و  تفرعم  هلحرم  رد  زاـمن ، رد  لاـثم  روط  هب  دـشاب ، تواـفتم  يا  هلحرم  رد  ضئارف  فیاـظو و 
نودب دـشاب  هلکاش  هلحرم  رد  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  رد  یلو  دـشابن  مه  ینید  سنا  رد  دـیاش  فورعم  هب  رما  رد  هاگ  صخـش  نیمه 

نیا هب  تسیاب  یم  ریـصب  ناردام  ناردپ و  نایبرم و  سپ  دشاب . ربخ  اب  تابجاو  ياه  هشیر  زا  دشاب و  هدنارذگ  ار  ینید  تفرعم  هبترم  هکنَا 
اب قباـطم  ار  بساـنم  هویـش  اوـتحم و  سپـس  تسا ، يا  هلحرم  هچ  رد  ینید  موـهفم  عوـضوم و  رهرد  درف  ره  تسخن  هکدـنبای  تسد  هـتکن 
هب تبـسن  هلحرم  ره  رد  نادـنزرف  هب  تبـسن  ار  نایبرم  نایفارطا و  نارداـم ، ناردـپ و  فیاـظو  نونکا  دـنرب . اـکب ر  بطاـخم  ياـه  یگژیو 

دننام ناردام ، ینید : سنا  هلحرم  رد  میبایب : رتزیر  یلمع و  تروص  هب  مهنآ  رتشیب  یتخانـش  ات  میهد  یم  رارق  ور  شیپ  باـجح  شـشوپ و 
تی اعر  ار  نَا  دودـح  هدرکن و  هلگ  دوخ  شـشوپ  زا  وا  ربارب  رد  هاگچیه  دـنیامن . هیهت  دوخ  رتخد  يارب  دوخ  يرـسور  هعنقم و  ای  رداـچ و 
هیهت باجح  اب  سکع  کی  لقادح  دلوت ) نشج  دننام   ) فلتخم ياه  هرود  زا  دنیامن . هیهت  يرسور  هعنقم و  رداچ ، شیارب  وا  رظن  اب  دننک .

تبحـص عمج  نایم  رد  شـشوپ  هب  وا  هقالع  زا  دـنیامن . بصن  هدرک و  باق  ای  هتـشاذگ و  موبلآ  رد  ار  بسانم  شـشوپ  اب  وا  سکع  دـننک .
ماوقا لحم ، یناحور  اـب  دـننکرطعم . هدرکزیمت و  هراومه  ار  وا  يرـسور  هعنقم و  رداـچ ، دـنیامن . مـالعا  زین  ار  دوخ  يدـنمتیاضر  دـننک و 

ياه تیعقوم  نکاما و  يا  ـ هب دنهد . دای  وا  هب  ایح و ... تفع و  ششوپ ، هب  طوبرم  دورس  رعـش و  دنیامن . رارقرب  يرتشیب  طابترا  نیدتم و ...
وا زا  دنـشخب . موادـت  هنالاس ، يایادـه  اب  ار  نَا  تارثا  هتفرگ و  هوکـشاب  فیلکت  نشج  دـنریگب . رظن  رد  ار  اجنَا  بسلانم  شـشوپ  فلتخم ،
رد دوخ و  ياهزامن  رد  دـیامن . نایب  تسا  هتـشاد  تکرـش  هکار  ییاه  مسارم  سلاجم و  تراـیز ، تداـبع ، هب  طوبرم  تارطاـخ  دـنهاوخب 
رد دـنهد . تیمها  یبهذـم  ياه  مسارم  رد  نالاسمه  هورگ  ای  یگداوناـخ و  روضح  هب  دـننک . اـعد  ار  وا  يروضح  بساـنم و  ياـه  ناـمز 

ار شـشوپ  تیاعر  هناخ  زا  نوریب  طیحم  زا  دینک  یعـس  دوخ ، دنزرف  يدنمقالع  شـشرپ و  رد  عونت  داجیا  هب  هجوت  اب  ینید : تداع  هلحرم 
هک ار  زامن  هماقا  دوش . رـضاح  بسانم  شـشوپ  اب  هکدـینک  کمکوا  هب  طاشن  يداش و  اب  هارمه  هناخ ، زا  نوریب  هب  نتفر  يارب  دـیامن . زاغَا 
وا زامن  بقارم  دـنکیم  ناسَا  لهـس و  ار  شـشوپ  هب  تداع  زامن ، هب  تداع  دـیهد . رارق  دـیکات  دروم  تسا  شـشوپ  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد 

تفرعم هلحرم  رد  دیهد . تکرش  ار  وا  تعامج  ياهزامن  مسارم و  رد  هتفای و  روضح  یترایز  نکاما  رد  عونتم  مظنم و  تروص  هب  دیـشاب .
وا ای  هیهت و  ار  وا  نس  بسانم  ياه  باتک  دییامن . ثحب  هدرک و  حرطم  ار  شـشوپ  عوضوم  هناتـسود  ای  یگداوناخ و  ياه  عمج  رد  ینید :

، نویناحور تالاوئس ، هب  خساپ  زکارم  اب  ار  وا  دیروَا . مهارف  يزیمَا  تبحم  ياضف  وا  ياه  شسرپ  حرط  يارب  دینک . وضع  اه  هناخباتکرد  ار 
عاونا دروم  رد  دـینک . حرطم  نید  رگید  میهافم  اب  ار  شـشوپ  باجح و  دـییامن . انـشآ  اـه ، شـسرپ  هب  خـساپ  ياـه  باـتک  غلبم و  ناوناـب 

یگژیو زا  دوش . عفر  ات  دیهد  حیـضوت  وا  يارب  ار  باجح  نوماریپ  طلغ  ياهرواب  دـیهد . حیـضوت  نادرم ، نانز و  يارب  نَا  موزل  شـشوپ و 
هلوقم تایبدا  اب  ار  وا  دینک . وگتفگوا  اب  یگدنز  داعبا  رگید  رد  باجح  ظفح  تاریثات  دروم  رد  دییامن . وگتفگوا  اب  باجح  اب  ناسنا  ياه 
رابکی تقو  دنچ  ره  دنک . تکرش  ینید  میهافم  هب  طوبرم  تاقباسم  رد  ات  دییامن  قیوشت  ار  وا  دیزاس . انشَا  نآ  اب  طبترم  میهافم  باجح و 

عقوت شناوت  هزادنا  هب  هدرکن و  هسیاقم  نارگید  اب  ار  وا  دینک  یعـس  دـییامن . وگتفگ  باجح  اب  هطبار  رد  وا و  بوخ  ياه  تلـصخ  هرابرد 
شزرا و هب  عجار  دـینکن . شوـمارف  ار  دجـسم  هب  مظنم  نتفر  هدروَارد و  ینید  ياـه  نوناـکو  اـه  نمجنا  تیوـضع  هب  ار  وا  دیـشاب . هتـشاد 
اهدامن و زا  زیچ  ره  زا  شیب  دیهد . رارق  نَا  بلاطم  ضرعم  رد  ای  هداد و  حیـضوت  تنـس ) نَارق و  ، ) مالـسا رد  شـشوپ  ردام و  نز ، هاگیاج 
ششوپ و اب  هارمه  پیت  لکش و  ینید : هلکاش  هلحرم  رد  دینک . هدافتسا  تسا  یبهذم  ياه  یگتسبلد  ینید و  رئاعش  روَادای  هک  ییاه  هناشن 
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مالکریغ مالکزا و  معا  وا  يراتفر  ياه  لکـش  رد  رهاظ  رب  هوالع  ار  اـیح  تفع و  باـجح ، دـیهد . رارق  وا  تیـصخشزا  ییزج  ار  باـجح 
وا يرهاظ  هلکاش  دییامن . عفر  یسررب و  ار  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  بسانم ، شـشوپ  نتـشاد  عناوم  وا ، اب  وگتفگ  نمـض  دیهد . شرتسگ 
رد قیقد  يزیر  همانرب  اب  دیهد . دنویپ  نارگید و ... هب  مارتحا  ریخ ، روما  ماجنا  دننام  رگید ، فیاظو  و  زاین ، دـننام  ینید ، ضیارف  رگید  اب  ار 

. دینکن شومارف  ار  وا  ياه  تیلاعف  زا  يرادرب  ریوصت  دیهد . تکرـش  ار  وا  ریخ ، روما  رد  هتـشای و  روضح  یبهذـم  ياه  ناکم  اه و  مسارم 
هدافتـسا نَا  زا  یتحار  هب  مزال  عقاوم  رد  هک  دـیریگب  رظن  رد  یـصاخ  هاگیاج  هناـخ  رد  وا  شـشوپ  يارب  اـه و )... تراـیز  اـه ، مسارم  رد  )
کمکوا هب  ینید : یـشوجدوخ  هلحرم  رد  دـیامن . باختنا  بدا  اب  فیفع و  باجحاب ، دارفا  نایم  زا  ار  دوخ  ناتـسود  دـینک  یعـس  دـیامن .

غیلبت یتح  هدوب و  رثوم  دوخ  نالاسمه  نایم  رد  دـناوتب  ات  دـینک  کمکوا  هب  دـنک . عافد  نارگید  لباقم  رد  دوخ  دـیاقع  زا  دـناوتب  ات  دـینک 
ار يا  هنیمز  دینک . عفر  هنابلطواد  روما  رد  ار  وا  روضح  عناوم  دییامن . وگتفگ  شـشوپ  دروم  رد  رابکی  تقو  دنچ  ره  دشاب . شـشوپ  هدننک 

دیراذگب دینکن ، فیرعت  ششوپ  باجح و  زا  وا  ياج  هب  هاگچیه  دیامن . قیوشت  ار  دوخ  هتـشاد و  تیاضر  دوخ  راتفر  زا  هک  دیرو  َا  مهارف 
تیبرت ياه  شور  دـینکر . اک  یلیم  یب  هارکا و  تداسح ، ییاـمندوخ ، لـثم  هدـنرادزاب  لـماوع  يور  دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  نَا  شدوخ 

يوس زا  دنبای و  شیازفا  رییغت و  هراومه  دناوت  یم  نایبرم  ءایلوا و  شالت  هب  تبـسن  تسا و  رایـسب  هصرع  نیا  رد  یتیبرت  ياه  شور  ینید :
كرادـت ناوت  یم  یعونتم  رایـسب  تامادـقا  فلتخم ، ياوتحم  اه و  بلاق  اه و  هویـش  اب  نَا  بیکرت  اه و  شور  زا  کی  ره  نتـشاد  اـب  رگید 

اب دـننکافتکا و  دـیابن  هعومجم  نیا  رد  هدـش  هیارا  ياه  هیـصوت  هتـشذگ و  ياه  شور  یتح  اه و  شور  نتـسناد  هب  ناـیبرم  ءاـیلوا و  دـید .
تلاسک و ینیریش ، طاشن و  اب  هارمه  عّونت  دادعت و  ات  دنهد  رارق  ور  شیپ  ار  یناوارف  ياهراکهار  يروآون ، تیعقوم و  بطاخم و  تخانش 

شـشوپ باجح و  هلوقم  رد  هک  تسا  یهیدـب  اـّما  دوش  یم  هئارا  یلک  ياـه  هیـصوت  اـه و  شور  یخرب  کـنیا  دز . اـس  رو  ار د  یگتـسخ 
همطاف ترـضح  رتهب  رت و  شیب  هچ  ره  ییوگلا : شور  رد  تسا : زاین  دروم  اه  شور  هعـسوت  يارب  یناوارف  ياـه  شـالت  ریبدـت و  یمالـسا 

رد قفوم  نانز  اه و )... هیرشن  رد   ) يروضح ریغ  ير و  وضح  تروص  هب  دییامن ! . یفرعم  ار  مالسلاامهیلع  يربک  بنیز  مالسلاامهیلعارهز 
ياـه شـشوپ  دـییامن . یفرعم  يراـکوکین و ... یناـسر و  تمدـخ  شهوژپ ، ملع و  شزرو ، لاغتـشا ، تیبرت ، میلعت و  داـهج ، ياـه  هصرع 
يرنه یگنهرف  یملع ، ياـع  هصرع  رد  هک  ار  یمالـسا  شـشوپ  اـب  نـالاسمه  دـیهد . ناـشن  یفرعم و  ار  رگید  بهاذـم  ماوقا و  اـهروشک ،

، اه همـسجم  دینک . هیهت  وا  يارب  شـشوپ  اب  کسورع  دننامه  فلتخم  ياه  يزاب  بابـسا  دییامن . یفرعم  دـنا ، هدرک  بسک  ییاه  تیقفوم 
هدش و تسود  نیدتم  ياه  هداوناخ  اب  دنیامن  یعـس  نیدلاو  دییامن . بصن  سرادم  رد  هیهت و  ار  شـشوپ  هب  طوبرم  ياهدامن  اه و  سیدنت 

ینامهم هناخ ، رد  دننک  تقد  نیدلاو  دنوش . تسود  ایح  اب  نیدتم و  نالاسمه  اب  ناشدنزرف  دنـشاب  نآ  رب  نیدلاو  دننکدمَا . تفر و  اهنآ  اب 
تقد نیدـلاو  اب  یگنهامه  رد  نایبرم  یبرم و  هسردـم و  شنیزگرد  نیدـلاو  دـننک . تیاعر  ار  طیحم  نآ  بساـنم  شـشوپ  هعماـج ، اـه و 

لحارم و همه  لاح ، همه  رد  ار  تبحم  دنشاب . هتشاد  لالدتسا  نابز  سپـس  تبحم و  نابز  لوا  نیدلاوو ، نایبرم  تبحم : شور  رد  دنیامن -
دامتعا بلج  دینکن . شومارف  ار  تبحم  اب  در  وخرب  رگید ، دروخرب  ره  لمع و  رد  یهاتوک  لاوئـس ، تر  وص  رد  دـینادب . رثوم  اه  مدَا  همه 
میرکت رد  دـیریگب . يراـگدای  سکع  دراد  بساـنم  شـشوپ  هـک  یـسکاب  دـینادب . دوـخ  راـک  تیاـهن  ار  تقادـص  همدـقم و  ار  تـبحم  و 

هک شاک  يا  : » دییوگب دنرادن  حیحص  ششوپ  هک  یناسک  هب  دیراذگب . يرتشیب  مارتحا  دنراد ، حیحـص  شـشوپ  هک  یناسک  هب  تیـصخش :
مارتحا دوخ  يارب  دوخ  ششوپ ، اب  درف  هک  تسا  نَا  امـش  مارتحا  تلع  هک  دییوگب ، هراومه  یهد » . ماجنا  زین  ار  یناسنا  ییادخ و  راک  نیا 
تارظن یتح  وا ، تانایب  هب  دییامن . بصن  ار  بسانم  شـشوپ  اب  نالاسمه  یعمجتـسد  سکع  و  هناخرد ، وا  یکت  سکع  تسا . هدرک  داجیا 

. دـینکن هسیاـقم  رگید  يدرف  اـب  ار  وا  شـشوپ ، روم د  رد  هتـشاذگ و  مارتحا  وا  ناوت  تیـصخش و  هب  دـیرگنب . مارتحا  هدـید  اـب  وا  فلاـخم 
هتشاذگرتشیب مارتحا  اه  نَا  هب  اه  مسارم  رد  دیراد . زاین  وا  ششوپ  هب  هک  دینکن  دومناو  هاگچیه  تسا و  دیفم  وا  يارب  شـشوپ  هک  دییوگب 

دـنپ و تحیـصن : هظعوم و  شور  رد  دـنهد . هئارا  ار  دوخ  راثَا  هتـشاد و  روضح  اه  هماـنرب  رد  دـیهاوخب  اـه  نَا  زا  دینیـشنباه  نَا  راـنکرد  و 
یم ناسنا  تیصخش  ظفح  ثعاب  هکنیا  شـشوپ و  ياه  یبوخ  هرابرد  دیـشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  هیهت و  ار  نس  ره  بسانم  ياه  تحیـصن 
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فلتخم ياه  بلاق  اه و  هویش  اه ، هناسر  رازبا ، زا  دینک . تبحص  ناسنا  زا  هدافتسا  ءوس  یباجح و  دب  بقاوع  هرابرد  دینک . تبحـص  دوش ،
. دییامن هدافتسا  تاسلج  تهج  نز ) ای  درم  یناحور ، ریغ  یناحور ،  ) يونعم دارفا  زا  دییامن . هدافتسا  هظعوم  يارب  میقتسم ) ریغ  میقتسم و  )

نایم یـسررب  ثحب و  تاسلج  شـشوپ ، باجح و  فلتخم  داعبا  هراـبرد  دـینکن . يریگتخـس  اـه  یهاـتوکو  تالاکـشا  یخرب  تروص  رد 
شـشوپ اـب  دارفا  هب  دوش . يراددوـخ  مه  رـس  تشپ  ياـه  هیـصوت  زا  داد و  تصرف  تسیاـب  یم  وا  شریذـپ  يارب  دـیهد . بیترت  نـالاسمه 

هرابرد دـییامن . هدافتـسا  اه  هناشن  اهدامن و  زا  ظفل  زا  هدافتـسا  زا  شیب  دـشاب . هیقب  زا  رتهب  اـه  نَا  راـتفر  قـالخا و  تسیاـب  یم  هکدـییوگب 
رد ار  وا  مظنم  ياه  تیوقت  اب  یکدوکزا و  قیوشت : شور  رد  دوش . رت  عیـسو  وا  هاگن  ات  هدومن  تبحـص  رتشیب  شـشوپ  اـب  طـبترم  میهاـفم 

ششوپ فلتخم  ياه  تبسانم  رد  دییامن . قیوشت  ار  وا  گنر  شوخ  ياه  هعتقم  ابیز ، ياه  يرسور  دیرخ  اب  دییامن . قیوشت  شـشوپ  دروم 
سکع و وازا  دـییامن . قیوشت  ار  وا  نَا ، زا  تیاـمح  یتـح  نَا و  تیاـعر  بساـنم ، شـشوپ  نتـشاد  ماـگنه  دوش . هیهت  وا  يارب  عونتم  ياـه 

يزاس رهاظ  دییامن و  تیاعر  ار  رادـقم  هزادـنا و  اه  قیوشت  تبثم و  ياه  تیوقت  دروم  رد  دـییامن ! . ظفح  شیارب  ار  اه  نَا  هیهت و  ریوصت 
تیقفوم ای  تیلاعف و  زا  يا  هریجنز  ماجنا  يارب  دننک . قیوشت  ار  اه  نَا  نیدلاو  دزن  رد  نایبرم  نایبرم و  دزن  رد  نیدلاو  دراذگن . رثا  امش  رد 

هب قیوشت  هیدـه و  هزیاج ، زا  هاگچیه  دـییامن . اطعا  هیهت و  ینمادـکاپ  ناشن  اـی  اـیح و  تفع و  لادـم  شـشوپ  هب  طوبرم  ياـه  هقباـسم  رد 
. دنکن ادیپ  هوشر  یقلت  ات  دینکن  هدافتسا  یعونصم  تروص 

رازبا اه و  هناسر  اه ، بلاق  اه ، هویش 

یعونتم ياهراکهار  اوتحم ، زا  دـیدج  ياه  شزادرپ  اب  نایبرم  ءایلوا و  هک  دوش  یم  ثعاب  رازبا ، اه و  هناـس  ر  اـهبلاق ، اـه ، هویـش  تخاـنش 
میقتـسم و ياه  شور  دـهدرارق . ریثات  تحت  ار  بطاخم  ساوح  مامت  رتشیب  عونت  هک  دوش  یم  ثعاب  اـهراکهار  نیا  دـنهد . هیارا  هتـشاد و 

هتـشاد راک  يارب  يرتشیب  ناوت  زور  ره  ات  دوش  یم  ثعاب  دـیدج  یمیدـق و  ياه  شور  رازبا و  اه و  هناسر  زا  اج  هب  هدافتـسا  میقتـسم ، ریغ 
مه اب  دوب . دهاوخ  عوضوم  هعـسوت  يارب  يا  همدقم  هک  تسا  یهیدب  هدـمَا و  همادا  رد  رازبا  اه و  هناسر  اه ، بلاق  اه ، هویـش  یخرب  میـشاب .

هیهت . 2 لذـتبم . ياه  شـشوپ  بهاذـم - . لـلم و  ماوقا و  رد  شـشوپ  یمالـسا - . شـشوپ  سکع - : هاگـشیامن  هیهت  . 1 مـینک : یم  رورم 
هاگشیامن لیکشت  . 3 فلتخم . لغاشم  رد  یمالسا  ششوپ  باجح - . فشکریـس  بسانم - . ياه  شـشوپ  عاونا  یکـسورع - : هاگـشیامن 

: - باجح درگزیم  يرازگرب  . 4 اه . لدـم  ریواصت و  ياه  باتک  ماکحا - . ياه  باتک  بلاجح - . ثحبم  رد  يرظن  ياه  باتک  باتک - :
.5 خـساپ . شـسرپ و  ربتعم و  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  یـشیامن و  تروصب  ناـناوجون ، روضح  اـب  هاگـشناد - . هزوح و  نارظنبحاـص  روضح  اـب 
رعـش و ندناوخ  اه - . دربر  اک  نینـس و  همه  يارب  سابل  دیدج  ياه  حرط  اه و  لدم  یفرعم  و - ... شـشوپ )  ) باجح هراونـشج  يرازگرب 

شیامن هیهت   8 یشیدنا . مه  تاسلج  يرازگرب  . 7 هرظانم . همانرب  يرازگرب  .6 ياه ... حرط  ناگدیزگرب  هب  زیاوج  ءادـها  هلاقم - . دورس و 
تالمج مظنم  بصن  یهیجوت - . یقیوشت و  ثیداـحا  مظنم  بصن  تاـنالعا - : ولباـت  . 9 شـشوپ و ... ایح ، تفع ، نومـضم  اب  هاتوک  ياه 

رد نانز  گرزب  ریواصت  بصن  اه - ) هچب  دوخ  زا  ناکمالا  یتح   ) اـبیزریواصت اـه و  حرط  بصن  اـه - ) هچب  دوخ  زا  ناـکمالا  یتح   ) اـبیز
تهج (( sms کمایپ زا  هدافتـسا  . 11 کیربت . ياه  مایپ  کیربت و  تراـک  زا  هدافتـسا  . 10 یعامتجا . ياه  تیلاعف  هعمج و  زاـمن  جـح ،
هنیمز رد  هقباسم  يرازگرب  . 13 دوبدای . کت و  ياه  تراک  دیلوت  اه و  سیدـنت  اهدامن ، عاونا  هیهت  طبترم 12 . ياه  مایپ  ریواصت و  لاسرا 

. - يراوی هیرـشن د  یـشاقن - ورـس د - . یح - ارط  رعـش - . شهوژپ -) قیقحت و   ) یـسیون هلاقم  ثیدح - . ظفح  یناوخباتک - ریز - : ياه 
نا وت  یم  تاـقباسم  زا  کـی ! ره  يرا  زگرب  اـب  سکع . تاـیَا - . ظـفح  شـشوپ - یموـمع  تاـعالطا  یـسیون - . هرطاـخ  ساـبل - یحارط 

. درکراگدنام ار  راک  تارثا  زیاوج  ادها  نشج و  مسارم  يرازگرب 

يریگدای هرتسگ 
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هراشا

نَا فلتخم  داعبا  هب  يریگدای  یهددایدـنیارف - رد  تسیاب  یم  نایبرم  هک  تسا  يداقتعا  یناسنا و  يا  هفیظو  باـجحو ، یم  الـسا  شـشوپ 
هب تسیاب  یم  نَا  یشزومآ  هتـسب  تسا و  رثاتم  تهج  هس  ره  زا  ینید  میهافم  زا  يرایـسب  دننام  باجح ، یمالـسا و  شـشوپ  دنیامن . هجوت 

. دشاب لداعتم  لماکروط 

یتخانش هرتسگ  ( فلا

هدافتسا لیصا  عبانم  زا  دیـشاب . هتـشاد  نَا  حرط  تهج  یلالدتـسا  یملع و  یگدامَا  هراومه  هدومن و  هعلاطم  شـشوپ  باجح و  عوضوم  رد 
ینیریـش و هدوب ، كرد  مهف و  لباق  ات  دینک  هیهت  ار  بسانم  نایب  درف ، ره  ای  هورگره و  يارب  دییامن . يراددوخ  طی  رفت  طارفا و  زا  هدرک و 
ار يرادرب  هرهب  رثکادح  ابیز ، ياه  هلمج  اه و  لیثمت  راعـش ، ا  اه ، تی  اور  اه ، تیاکح  لم  اش  نوزوم ، تایب  دا  زا  دنامب . یقاب  نَا  توارط 

هانگو دینک !. هاگآ  ار  وا  شیاه  هتسناد  هب  تبسن  هدرب و  الاب  ار  بطاخم  ییاناد  دییامن .

یفطاع هرتسگ  ب )

تبحم و اب  هراومه  دـییامن . مـالعا  ار  نَا  هتـشاد و  تسود  ار  دوخ  بطاـخم  دـینک . ناـیب  ار  نَا  دیـشاب و  هتـشاد  رواـب  عوضوم  هب  ناـتدوخ 
ياه هژاو  دییامن . تبحـص  ازج  هانگو  اهرادـشه  زا  شیب  باجح  رابرد ه  اه  نتـشاد  تسود  اه و  ییابیز  زا  دـینک . دروخرب  اهنَا  اب  یتسود 

شیازفا بطاخم  رد  ار  يروابدوخ  سفن و  تزع  دینک . يراددوخ  یلکش  يرهاظ و  مادقا  هنوگره  زا  دیربب . راک  هب  نیشنلد  نیوانع  ابیز و 
. دیهد

یتکرح یناور - هرتسگ  ج )

رداچ زا  هدافتسا  باجح و  تیاعر  بسانم و  ششوپ  نتشاد  دیشاب . ششو  تیاعر  هارمه  هب  فیاظو ، ماجنا  رد  يدنمناوت  لبمـس  ناتدوخ 
رد دینک . مهارف  ار  تراهم  نیا  بسک  هنیمز  ور  نیا  زا  دنتـسه  رت  تحار  دنراد  يرتشیب  نیرمت  هک  یناسکو  دراد  تراهم  هب  زاین  هعنقم ، و 

یمالسا شـشوپ  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  ماجنا  رد  دینکن . طیرفت  طارفا و  زگره  دینکداجیا و  ار  بسانم  دح  یتیعقوم  ره  رد  یتیلاعف و  ره 
شنم یک  ورسخ  . 1 1 دیشاب . هتشاد  عقوت  وا  تیعقوم  ناوت و  اب  بسانم  درف ، ره  زا  دیوشرضاح  طاشن  رپ 

؟ تسوگباوج ام  هعماج  زو  رما  يارب  باجح  هب  تبسن  مالسلاامهیلعارهز  ترضح  شور  شنیب و  ایآ 

مان  « شنیرفَا نادرم  نانز و  رثوک  ، » رات هریت و  ِتیلهاج  نامز  رد  هک  دوب  تریصب  شنیب و  زا  راشرـس  ییوناب  مالـسلاامهیلع  هیـضرم  يارهز 
ییوـگلا داد ، رارق  هجوـت  دروـم  یبوـخ  هب  ار  زورما  زورید و  یگنهرف »  یگنهرب   » و یگنهرب »  گـنهرف   » دوـخ نخـس  هریـس و  اـب  تفاـی و 

وا درک . میـسرت  مایا  هشیمه  يارب  ار  ناـنز  یـشزرا  دـض  یـشزرا و  ياـه  هولج  دراذـگراگدای و  هب  شیوخ  میظع  تیـصخش  زا  راگدـنام 
نَا رب  نوزفا  تسناد و  یم   1 یگدنز »  ناتـسلگ  رد  وبـشوخ  هایگ  ناردام و  ناردپ و  نادنزرف  نیرتهب  ار  نارتخد  ، » دوخ زیزع  ردپ  دننامه 

اب مرگ ، تفاطلرپ ،  » ياه ناـسنا  ار  ناوناـب  درکیم ، یفرعم   2  « يردام ماـگ  نیلوا  رد  ندـش  رتخد  بحاـص  ار  نز  یمدـق  شوخ  تنمیم و  »
رترب ار  نانَا  دـید و  یم   1 تکرب »  ص-111 . نامه ، . 2 . 481 ص - ج 13 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  باـتک  زا 1 . راشرـس  هزیکاپ و  تفلا ،

زا ندنام  نوصم  يارب  هتسیاش  ياه  شور   » و نتـشیوخ »  شزرا  هب  تبـسن  نشور  تخانـش   » دنمزاین یتمیق  ياهّرد  اهبنارگ و  ياهرهوگزا 
، یعامتجا یگنهرف ، ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  دوخ  نوچ  هتـسجرب  یگژیو  ود  نیا  یپ  رد  ات  تسناد  یم  رطخ » ياه  هاـگترپ  ـالب و  ياـهریت 
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عماج شرگن   » ور نیا  زا  دنروخن . ار  یگدنز  رویز  رز و  بیرف  زگره  دنشاب و  هتشاد  نیرفآ  تکرح  يروضح  يداقتعا  یماظن و  یـسایس ،
دـنوش و زیربل  نانَا  هشیدـنا  قشع و  يادـنلب  زا  ناوناب  ِفافع »   «، » باجح  » زا شیپ  ات  درمـش  یم  تسخن  ترورـض  ار  لماک »  شـشوپ  رد 

بحاص ار  هداوناخ  هناخ و  طـیحم  دوخ  وا  هنوگ  نیدـب  دـندرگرگ . هولج  اـهنَا  يرهاـظ  شـشوپ  رد  ینطاـب  شرگن  نیا  فلتخم  ياـهدامن 
نوگانوگ ا ياـه  هصرع  رد  راذـگریثأت  يرورـض و  ياـه  ناـمز  ریغ  رد  هناـخ - رد  ار  ناـنز  روضح  دـید و  یم  نارکیب  یـشزرا  تیمها و 

نآ »2 ؛ اهتیب رعق  مزلت  نا  اهبر  نِم  نوکت  ام  یندا  : » وم د رف  یم  تسناد و  یم  گرزب  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  برقت  تدابع و  بجوم  عامتج -
نیرتهب هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يزور  و  تسا . رت  کیدزن  شراگدر  ورپ  هب  تالاح  همه  زا  دـنام ، یم  هناـخ  رد  نز  هک  ماـگنه 

ص 92. ج 43 ، اونال ر ، ار  اـحب  . 2 5 ص - ج6 ، یفاکلا ، . 1 داد : خـساپ  هیـضرم  يارهز  وا ، دـنبلد  تخد  درک ، لاوس  ناوناب  يارب  ار  زیچ 
- هناگیب نادرم - هن  دـننیبب و  ار  هناگیب - نادرم - نانآ  هن  هک  تسا  نآ  ناـنز  يارب  زیچ  نیرتهب   1 ؛» ّنهنوری لاجرلا و ال  نیری  ـال  نَاَّنهل  ریخ  »
2 ؛)  ٍضعب نِم  اهُـضَعب  ۀـیِرذ  : ) وم د رف  توالت  ار  هیآ  نیا  تفرگ و  شوغَا  رد  ار  وا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـج  نیا  رد  دـنرگنب . ار  اـهنآ 

نامتخاس یمسج و  هسدنه  رطاخ  هب  ناوناب  يارب  ششوپ »  ترورض  . » دنرترب رگید  یضعب  زا  نانآ  زا  یـضعب  هک  میهاربا ( هدیزگرب   ( هیرذ
نَا ور  نیا  زا  تسا ، نانز  هب  تبسن  تاتفَا  تخد  ياهرواب  رد  هتسجرب  يا  هتکن  نانَا  یعامتجا  يدرفراتفر و  راتفگ و  هب  ذاج  نانز و  یحور 

نانز يادیپان  ادیپ و  ياه  هبذاج  اه و  هولج  هب  نشور  رایـسب  یتخانـش  داد و  یم  ناشن  شیوخ  زا  ناوارف  تیـساسح  تقد و  گرزب ، يوناب 
همطاـف هناـخ  ِرد  شیوـخ  دـنبلد  تـخد  رادـید  يارب  تاـقوا  زا  يرایــسب  نوـچمه  هـلاو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  وـسر ل  هـک  يزور  تـشاد .

رهز ا وخ د  وجو د  زیزع  يادـص  نوچ  موش ؟ لـخاد  اـیآ  امـش ، رب  مالـس  لـخْدا ؛» ؟ مکیلع ، مالـسلا   : » دومرف دـیبوک و  ار  مالـسلاامهیلع 
رهش نبا  بقانم   3 34 نارمع / لآ  ص40 2 . ج 2 ، یناهفـصا ، جرفلاوبأ  ءایفـصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  ۀیلح  ا . هک : دینـش  ار  مالـسلاامهیلع 

هداتسرف يا  امش  رب  مالس  هللا ؟»  لوسر  ای  لخدا  هللا ! لوسر  ای  مالـسلا  کیلع  . » ص 91 و 92 ج43 ، راونالاراحب ، كر : ص 341 ، بوشَا ،
یب تسا ؟ نم  هارمه  هک  یسکاب  موش  لخاد  ایآ  یعم ؛»؟ نم  لخدا و  : » دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلصربم  ایپ  ادخ ! ربمایپ  يا  دیوش  لخاد  یهلا ،

دیوشن در  او  ، تسامـش هارمه  یمرحمان  رگا  هللا - لوسر  ای  عانق ؛»  یلع  سیل  هللا ! لوسر  ای  : » داد خـساپ  مالـسلاامهیلعزیزع  يارهز  گنرد 
لخاد »1 ؛ کعم نم  لخدا و  : » رک د ضرع  دومن و  ردپ  هب  ور  ینایاش  مارتحا  اب  درکرـس و  رب  رداچ  دعب  یتاظحل  مرادن . رـس  رب  رداچ  هک -

دید ردپ  اب  انیبان  یهارمه  نوچ  دومرف و  هجوت  نانز  تفارظ  تفاطل و  هب  تقد  نیا  زا  رترب  رگید  يزور  تسامش . هارمه  هک  یسک  اب  دیوش 
زا هنوگ  ناحتما  یـشسرپ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تساوخ . شیوخ  ندـناشوپ  يارب  ینامز  هزاـجا  دراد ، هناـخ  هب  دورو  دـصق  هک 

ضیف موحرم  ءاضیبلا ، ۀجحم  . 1 داد : خـساپ  یناشوپ (؟ یم  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  ( تسانیبان درم  نیا  مرتخد ! دومرف : درک و  وخ د  دـنبلد  رتخد 
نکی مل  نِا  . » ص 587 ج 3 ، يزی ، وح  نیلقثل ، ار  ون  83 ؛ ص - ج 1 ، یط ، ویس  رابخالا ، یلائل  ص 324 ؛ جو 7 ، ص 103  ج6 ، یناشاک ،

نیا رد  دـنک . یم  مامـشتسا  ار  نانز  يوب  وا  مرگن و  یم  ار  نم ا ، دـنیب ، یمن  ارم  وا  رگا  ) ناجردـپ ) ؛ 1 حـیرلا »  ُّمشی  وه  هارا و  ّیناـف  یناری 
هب تبسن  دوخ  اه  نامز  زا  يرایسب  رد  هک  نانز - ناهنپ  یگژیو  هب  سپـس  تذل و  زا  رود  هب  ياه  هاگن  زا  زیهرپ  تسخن  زومآ  سرد  نخس 
هب رگن  وس  همه  یهاگن  اب  ناریذپوگلا  یمامت  عماوج ، زور  ره  وزورما  رد  ات  تسا  هدش  هجوت  نانَا  صاخ  يوب  ینعی  دـنرادن - یهاگآ  نآ 

هچوکرد و یترورـض  ای  هتـسیاش و  مزال و  راک  هنوگره  زا  رود  هب  هکنآ  هن  دـننک و  سبح  يا  هناخ  رد  ار  وا  هن  دـنرگنب ، ناـنز  تیـصخش 
 )!( دنب دیق و  هنوگره  زا  اهر  دازَا و  ای  و  رکفنشور )!(  ندمتم )!(  ار  نانَا  دننک و  حرطم  یگ  هناهب  یب  رس  زا  يا  هناهب  دنیامن و  اهر  نابایخ 

رد نانز  نادرم و  يارب  راذگریثأت  باداش و  ملاس ، طاشن ، رپ  روضح  نوچ  ییاهدمَا  یپ  طباور ،»  میظتت  لیدعت و   » نامگیب دـنیامن . یفرعم 
دهاوخن داجیا  تیلاعف  ياه  نادـیم  زا  کی  چـیه  رد  یهابت  داسف و  زا  یتسب  نب  تشاد و  دـهاوخ  هعماـج  هداوناـخ و  فلتخم  ياـه  هصرع 
يدوجو هبذاج  تفاطل و  زا  ای  دـناشوپ و  یم  مرحمان  ناگدـید  ربارب  زا  ار  دوخ  وس  کی  زا  مالـسلاامهیلعرهطا  يارهز  هک  هنوگنامه  درک .

نانچ نانَا  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  دادـقم  راّمع ، ناملـس ، نوچ  ینارواب  نید  ناتریـس و  كاپ ! اب  رگید  يوس  زا  اما  تفگیم  نخـس  نانز 
ج راونالاراحب ، هب 1 . اه  نامز  يا  هراپ  رد  هک  دـندرکیم  ساسحاامالـسلاامهیلع  همطاف  یناگدـنز  یتوکلم  ملاس و  طیحم  اـب  یتفلا  سنا و 
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مالسلاامهیلع ادخ  لوسر  تخد  کمک  ص258 . ج 0 1 ، يرَتشوش ، هللارون  یضاق  دیهـش  قحلا ، قاقحا  38 ؛ ص - جو 101 ، ص 91  ، 43
راکددم ناونع  هب  داهج  يام  هنحص  رد  ریصب  يوناب  نَا  نیرفآ  تکرح  روضح  داعبا  هولج ، نیا  زا  رتارف   1 دنتفاتش ! ! یم  لزنم  ياهراکرد 

نآزا لماکو  عماج  یـشنیب  ون و  بان و  هاگن  رگناشن  هک  تسا  دوخ  نام  ماما ز  دادـما  يارب  یـسایس  ياـه  هصرع  اـی  مالـسا و  ناگدـنمزر 
طباور رایعم  زرم و  ترـضح  نَا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  مالـسلاامهیلع  همطاف  هتـسیاش  ياه  هویـش  اب  ییانـشَا  كدـنا  تسا . ترـضح 

، دوش ساسحا  يا  هدـیدپ  نینچ  هک  اجنَا  دوب : رواب  نیا  رب  تسا و  هدومرف  صخـشم  داسف  فارحنا و  لامتحا »   » دوجو اـب  ار  ناـنز  نادرم و 
- داسف نافوت  زا  رود  هب  ملاس و  مه  نآ  رادـقم - نیرتمک  هب  دوش و  دودـح  وراهم مـ اهدـمَا  تفر و  اهوگتفگ و  اه ، تسـشن  دـیاب  ناـمگیب 
اه و تذـل  راوَا  اـب  هداوناـخ  ناـنیمطا  نما و  طـیحم  تروص  نیا  رد  هکدریگرارق  طـباور  ياـنبم  شزغل  رد  نیقی »   » هکنَا هن  ددرگ ، تعاـنق 

يارجام نیا  هب  دوش !! یم  نوگنرـس  اه  سوه  اهاوه و  دابدـنت  اب  عامتجا  هدـنزاس  شالت  راک و  نادـیم  نوگژاو و  رذـگدوز  ياه  یـشوخ 
دوخ و تداعـس  تمالـس و  حلـص و  ناگتفیـش  يارب  اـت  می  رگنب  مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاـف  ناـنموم و  ریما  یگدـنز  زا  نیـشنلد  نیریش و 
دوخ و زیزع  تخد  هب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  وسر ل  هکنَا  زا  سپ  مییاـمن : میدـقت  راگدـنام  یناـغمرا  هداوناـخ ،
درکزاربا و ییانیب  تریصب و  زا  راشرس  ینخس  مالسلاامهیلع  عرهطا  يارهز  دومرف ، راذگاو  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  لزنم  زا  نوریب  ياهراک 

هللا َالا  رورّـسلا  نم  ینلخاد  اـم  ملعی  ـالف  . » ص506 قودص ، یلاما  و 264؛ ص130  ج 11 ، ینارحب ، موحرم  فراـعملا ، ملاوـع  . 1 دومرف :
هناخ تمحز  ادخ  لوسر  هکنیا  زا  مدش  لاحشوخ  ردقچ  نم  هکدناد  یمن  یـسکادخ  زج  هب   1 لاجّرلا ؛»  باقر  لمحت  هللا  لوسر  یئافکاب 

، ترطف  » زا هتفرگرب  مالـسا  ینامـسَا  ياه  هیـصوت  اهروتـسد و  هلـسلس  هک  میزومآ  یم  هرابود  یهاـگن  اـب  درک .!! راذـگاو  نم  هب  ار  نادرم 
اهدیاب و ماکحا و  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تسا . ادخ »  » و قلخ ،»  «، » دوخ  » اب ناسنا  هطبار  رد  نادواج  ياه  هولج  ياراد  و  قشع »  هشیدـنا و 

ياه هیـصوت  دننامه  دوش . یم  هدرمـش  عونمم  یلمع  یقالخا  ياه  هیـصوت  رظن  زا  اما  تسا  زاجم  يراک  یهقف  ياه  هزومَا  هاگن  زا  اهدـیابن 
رد هکلب  دـننکن ، روبع  ریـسم  نایم  زا  نانز  هک : تسا  هدورف  ناناملـسم  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يزاـس  ناـسنا  زومَا و  سرد 

سفن يادص  مرحمان  ینز  هک  یتولخ  ياج  رد  دراد ، نامیا  تمایق  ور ز  ادخ و  هب  هک  یـسک   2 دنشاب ! هتشاد  دمآ  تفر ،  هار  راوید ، رانک 
یمرگ هکنیا  ات  دنیـشنن  وا  ياج  رد  یـسک  تساخرب ، اجنآ  زا  هکنآ  زا  دعب  تسـشن ، ییاج  رد  ینز  هک  یماگنه   3 دنامن ! دونـش ، یم  ار  وا 
تسین اوازس ر  دیسر ، یگلاس  شش  نس  هب  رتخد  هک  یتقو  هک : شیوخ  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  ای  4 و  ورب د ! نیب  زا  نآ 
هرضحی نم ال  باتک  . 4 ص 132 . ج 14 ، هعیشلا ، لی  اسو  . 2 ص 91 . ج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  . 3 ج 14 ص123 . هعیشلا ، لیاسو  وا 1 . هک 

عونمم یلمع  یقالخا ، رظن  زا  اما  درادـن  تمرح  اـی  تیعونمم  ناـشن  هچرگراـبنارگ  ياـه  هتفگ  نیا   1 یـسوبب ! ار  ص457 . ج 3 ، هیقفلا ،
ینامرفان يوس  هب  هاگترپ  هاگـشزغل و  نانوچ  دـنکیم و  مهارف  ار  یناطیـش  ياه  هسوسو  یلوغـشم و  لد  هانگ ، هنیمز  اریز  دوش  یم  باـسح 

راثآ و دننکیم و  تاعارم  هب  فظوم  ار  دوخ  دراوم  نیا  رد  تسا  رترب  ناشداقتعا  نامیا و  رایع  هک  نانَا  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  يدـعب  ياه 
هب تافـص  یخرب  مکح  هاگ  هک  هدیدرگ  بجوم  شنیب  نیا  دنزاس . یم  شیوخ  بیـصن  یگدنز  يادرف  زورما و  رد  ار  اهنآ  رایـسب  تاکرب 

تافـص نیرتدـب  نانز ، لاـصخ  نیرتهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنموم  ریما  لاـثم  روط  هب  دوش . نوگرگد  ناـنآ ، عوضوم  رییغت  رطاـخ 
نایب ار  اه  یگژیو  نیا  زا  کی  ره  رییغت  هفسلف  مالسلا  هیلع  ترضح  نَا  سپـس   2 !! « لُخب سرت و  ربک ، زا : تسا  ترابع  اـهنآ  تسا ، نادرم 

لام زا  تظافح  بجوم  نانز  لُخب  دش و  دهاوخ  نازاب  وه س  تساوخ  ربارب  رد  نانَا  ندشن  مار  هیام  ناگناگیب  ربارب  رد  نانز  ّربکت  دومرف :
رت هبذاجرپ  تسا . نیرفَارطخ  تالامتحا  هنوگره  زا  زیهرپ  نانَا و  تسارح  ظـفح و  ببـس  ناوناـب  یتأرج  مکو  ددرگ  یم  نا  رهوش  دوخ و 

مالسا هنازرف  الاو و  ناربهر  یشیدنا  رود  ریبدت و  تریصب ، رسارس  هک  تسا  عیقب  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  نخـس ، نیا  زا 
یلع ماما  ص75 1 . ج 74 ، ونال ا ر ، ار  احب  ص 171 2. ج14 ، هعیـشلا ، لیاسو  ا  تسا . دوخ  ناوریپ  فارحنا  هنوگره  زا  يریگولج  هرابرد 
غالا رب  راوس  ینز  هک  مدوب  هتسشن  عیقب  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه  هب  رات  هریت و  یناراب و  يزور  رد  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع 

شدوخ هرهچ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  گنرد  یب  وا ، نداتفا  اب  دروخ . نیمز  هب  نز  داتفا و  یلادوگ  لخاد  ناویح  تسد  درکروبع .
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رفغا مهللا  : » دوـمرف راـب  هس  هـلاو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا . هدیـشوپ  راولـش  نز  نَا  ادـخ ! لوـسر  يا  دـنتفگ : باحـصا  دـنادرگرب . ار 
نینچ نیا  يا  هیـصوت  هاگنآ  هدب . رارق  ترفغم  دروم  دنور ( یم  وریب ن  هناخ  زا  و   ( دنـشوپ یم  راولـش  هک  ار  ینانز  ایادـخ  تالورـستملل ؛» 

یم جراخ  هناخ  زا  هک  یماگنه  ار  ناتنانز  نآ  اب  تسامش و  ياه  اهسابل  نیرت  هدنناشوپ  زا  هک  ارچ  دینک  هدافتسا  راولش  زا  مدرم ! يا  : » درک
نانز يادـیپان  ادـیپ و  ياه  شزرا  ینطاـب و  يرهاـظ و  ياـهزاین  هلـسلس  هب  هیوس  همه  قیقد و  هاـگن  نیا   1 دیـشخب » . یم  تینوصم  دـنوش 

هک ییوناب  ور  نیا  زا  تشاد . وناب  كاپ ! نَا  یحور  تمظع  زا  ناشن  و  دوب ، راکـشَا  یبوخ  هب  مالـسلاامهیلعارهز  همطاـف  راـتفر  راـتفگرد و 
، دـنکیم قافنا  ادـخ  هار  رد  هداوناخ  شیوخ و  تسادـق  تینأش و  ظفح  رطاـخ  هب  ار  دوخ  زیزع  رهوش  ییادـها  حاـبم و  لـالح و  دـنبندرگ 
78؛ ص - ج 2 ، رطاوـخلا ، هیبـت  . 1 دـیامرف : یم  دـنکیم و  دوـخ  رهوـش  هب  ور  دراد ، بساـنم  نیتـم و  شـشوپ  هـب  تبـسنرایسب  تیـساسح 

يرداچ رگم  مرادن  رس  رب  یبسانم  رداچ  هعنقم و  1 ؛  « ِعاصب اهتجسن  ابعَالا  عاِنق  نم  یـْسار  یلع  ام  و  . » ص 243 ج 3 ، لیاسولا ، كردتسم 
هب و  ه ـ ده . دیم  ناشن  دوخ  زا  الاو  یتفع  تقد و  شـشوپ ، باجحرد و  هدوتـس  یتیـساسح  نینچ  اب  هارمه  و  ما . هتفاب  نم  کی  اب  ار  نآ  هک 

هچراپ گرم ( زا  دعب  مسارم  رد   ، ( دوش یم  ماجنا  ناوناب  هب  تبسن  هکار  هویش  نیا  نم  ءامسا ! يا  : » دی ام  رف  یم  هدرک  سیمع  تنب  ءامـسا 
يزیچ ایَا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامسا  مدنسپ » . یمن  مرمش ، یم  اورات  تسا  نایامن  دسج  مجح  دنزادنا ،  یمن  نز  هزانج  يور  يا 

يور يا  هچراپ  سپـس  درک ، مخ  ار  اهنآ  تخاس ، مهارف  يرت  َياه  بوچ  نَا  زا  سپ  مهد ؟ ناشن  امـش  هب  مدـید  هشبح  نیمزرـس  رد  هک  ار 
زا نز  نَا ، هطـسا  هب ، هک  ارچ  تسابیز  بوخ و  نیا  ردقچ  : » وم د رف  نآ  ندـید  اب  مالـسلاامهیلع  همطاف  تخاس (  یتوبات  و   ( تخادـنا اهنآ 

، مدرپس ناج  نم  هاگره  ءامسا (  ا ي  (( تفرگدهاوخ تروص  مزال  تیاعر  نز  رکیپ  وؤش ن  هب  تبسن  هجیتن  رد   ) دوش یم  هتخانـش  زاب  درم 
تـسا یلاح  رد  گرم  زا  سپ  يارب  تیلوؤسم  ِساسحا  نیا  هودـنا  نَا  دوشن » . درا  نم و  رب  رگید  سک  چـیه  دـیهد و  لسغ  ارم  یلع  وت و 

ص قو ، دصلل  یل  امأل  ا  : 240 ص - ج 35 ، اونال ر ، ار  احب  رد \ 1 . ناسنا  يارب  یهقف  یتیلوؤسم  چـیه  تایح  نایاپ  اب  میناد  یم  همه  هک 
ادخ لوسر  نت  هراپ  تسا و  همطاف  همطاف ، اما  درادن ، دوجو  عییشت  ای  نفک و  لسغ ، مسارم  ماجنا  ص162 . ج 1 ، نیظع ، اول  ۀضور ا  ، 360

رد ینامسج  یناحور و  روضح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  فافع  باجح و  سرد  يدعب  ياهرصع  اه و  لسن  ناوناب  هب  وا  یضترم ! یلع  رسمه  و 
یمسبت نیرخآ  اهنت و  توبات ، ندید  اب  اریز  دربیم ، نایامن  نیـشنلد  نیریـش و  يدنخبل  اب  ار  دوخ  سدقم  اما  خلت  هودنا  نیا  دهد و  یم  ایند 

: دومرف درکاعد و  ار  ءامـسا  نایاپ  رد  یهلا  زیزع  نَا  سب !  دوب و  نامه  دش  هدید  وا  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  وسر ل  تلحر  زا  دعب  هک   1
.2 ص53 . یبقعلا ، رئاخذ   1 3. دـناشوپب دوخ  خزود  شتآ  باذـع  زا  ار  وت  دـن  وادـخ  ناشوپب  ارم  رکیپ  »2 ؛ راـنلا نم  هللا  ِكرتس  ینیرتسا  »

یخربرد هک  تسا  نایب  نایاش  3 ص 34 . ج 4 ، يربکلا ، ننسلا  ص378 ؛ ، 4 جو ج 2.ص 752  باعیتسالا ، ص 67 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک 
ذختت نا  مع  نباب  کیصوا  :» درک ضرعو  درکدوخ  رـسمه  هب  ور  مالـسلاامهیلع  همطاف  دیوگ  یمءامـسا  هک  دراد  دوجو  هتکن  نیا  ثیداحا 

کئالم هکنا  هنوگناـمه  دـینک  تسرد  یتوباـت  نم  يارب  هک  ومعرـسپ  ياامـش  هب  منکیم  تیـصو  ؛ هتروصاورّوص ۀـکئالملا  ُتیأرًاـشعن  یل 
ترـضح  ، مدرک میـسرتارراید  نآ  ياه  توباتو  مدرکدای  هشبحزا  ، ترـضح تمدـخ  نخـس  نیا  ندینـشاب  .« دـنداد ناشن  نم  هبارنآ  لـکش 
تـــسرد نآ  لــثم  یتوباــت  نــم  يارب  ! ءامـــسا يا  ؛ راـــنلا نــم  هللا  كرتــس  ینیرتــسا  هــلثم  یل  یعنـــصا  :» دوــمرفو دـــش  لاحـــشوخ 

.( 2،ص43 جءایلوالاۀیلح ص53؛  ، یبقعلارئاخذ ،ج4،ص34؛ يربکلا ننسلا  ر.ك: .) دیامرف ظفح  خزود  شتآزااروتاخ  ، ناشوپبارم ، نک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	چگونه فرزندان ما با حجاب مي شوند؟
	مشخصات كتاب
	سخن نويسنده
	علتّ وجوب«حجاب» حيست؟ و ملاك هاي ا صلي پو شش كدامند؟
	اشاره
	ملاك هاي اصلي براي پوشش چيست؟
	علّت وجوب حجاب چيست؟
	اشاره
	1. پاكي روح-با آرامش وجود
	2.افزا يش ارزش زن و جبران ضعف جسماني او
	3. تحكيم روابط خانوادكَي و حفظ بنيان زندگي
	4. رشد شخصيت، ظهور خلاقيت
	5. نشاط جسمي و نشاط جنسي


	آيا حجاب پنهان شدن و پنهان ماندن است؟
	چرا دختران و زنان بايد حجاب داشته باشند و پسران نبايد موهاي سر خود را بپوشانند؟
	آيا حجاب وپوشش يك «حق شخصي » است كه زن يا شوهر و پدر بتوانند از اين حق صرف نظركنند؟ يا «حق اجتماعي » است كه با انصراف جامعه هر زني بتواند بي حجاب ديده شود؟ و يا آنكه « حق الهي» است؟
	ريشه حجاب كه «عفاف » نام داود و با وجود آن علاقه قلبي و عقلي به پوشش پديد مي آيد، چيست؟، راه هاي دستيابي به «گوهر عفاف» چيست؟
	رهاورد عفاف در زندگي انسان چيست؟
	«آفات عفاف » يا راه هاي تضعيف پارسايي و نجابت چيست؟
	اشاره
	1. نگاه حرام
	2. موسيقي هاي حرام با شنيدن غنا
	3. فكرگناه
	4. بيكاري
	5. دوستان ناباب
	6. نداشتن حدود و حريم با نامحرم

	حياءَ چيست؟ آيا تاثيري در حفظ حجاب به طوو خودجوش و ارادي در فر زندان مان دارد؟
	راهكارهاي دستيابي به حيا چيست؟
	آيا پيش از اسلام هم سخني ازپوشش يا وظيفه اي نسبت به حجاب بوده است؟
	اشاره
	1. پوشش زن در يونان و روم باستان
	2. پوشش زن در ايران باستان
	3. پوشش زن در اديان بزرگ الهي
	حجاب در شريعت حضرت ابراهيم عليه السلام
	حجاب در آيين يهود
	حجاب در آيين مسيحيت


	آيا حجاب وپوشش تنها با چادر است؟
	آيا چادر از زمان قاجاريه در ايران بوجود آمده است و به اصطلاح «ايراني » است نه اسلامي؟!
	بهتر ين رنگ پوشش چيست؟ آيا پوشيدن رنگ سياه مكر وه و ناپسند است؟
	اشاره
	رنگ ها و اثر رواني آن بر شخصيت انسان
	رنگ در اعتقادات مذهبي
	رنگ سياه، تأثير رواني آن در اطرافيان

	علّت مبارزه گستر ده كشورهاي غر بي با پارچه اي كوچك به نام روسري چيست؟ اگر اينان كشور خود را مهد آزادي و دموكراسي لقب
	امروزه بهتر ين ابزار براي شناخت ردپاي استعمار در بي علاقگي يا بدبيني نسبت به حجاب چيست؟
	ماجراي كشف حجاب در ايران چه بود؟
	آيا در دانشگاه هاي جهان ضوابطي براي پوشش دختران و زنان وجود داود؟ يا اين قانون تنها در ايران است؟ا
	آيا انديشمندان، سياستمداران يا هنر مندان غير مسلمان جهان نيز ازپوشش و حجاب يا حيا و عفاف سخن گفته اند؟
	«شهيد حجاب »كيست؟ و ماجراي قتل او در آلمان چيست؟
	مخاطبان ما در خانواده يا جامعه چه ويژگي هايي دارند؟
	اشاره
	ويژگي هاي برجسته در شخصيت نوجوانان
	ويژگي هاي والا در شخصيت جوانان

	بهترين شيوه تاثيرگذار درباره حجاب چيست؟
	اشاره
	شيوه ها، قالب ها، رسانه ها و ابزار
	گستره يادگيري
	اشاره
	الف)گستره شناختي
	ب) گستره عاطفي
	ج) گستره رواني- حركتي


	آيا بينش و روش حضرت زهراعليهماالسلام نسبت به حجاب براي امر وز جامعه ما جوابگوست؟




