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داژن یتبرت  نسح  هدنسیون :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت  رشان و 

شراگن پاچ :

1385 لوا /  پاچ : تبون 

1200 ناگرامش :

لایر  9500 اهب :

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

Email: IRC@IRIB.ir یکینورتکلا : تسپ 

2915510 ربامن :  2919670 نفلت :

964-514-052-8 کباش :

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  تنوشخ --  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  یعامتجا --  قالخا  عوضوم : 

( مالسا  ) ینید لهاست  عوضوم : 

فلا 4 BP250/2/ت 4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/632 ییوید :  يدنب  هدر 
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هچابید

هچابید

راتفر ورملق  رد  .درک  فیرعت  ناسنا » هب  همطل  ای  جنر  بیـسآ ، ندروآ  دراو  هزیگنا  اب  یکیزیف  ياهورین  دربراک   » ناوت یم  ار  تنوشخ 
یپ یـسررب  .دـنک  یم  راداو  يزیتـس  نوناـق  يرگـشاخرپ و  هب  ار  درف  هک  دوش  یم  هتفگ  یناور  یحور و  تلاـح  هب  تنوـشخ  يدرف ،

.تسا یسانش  ناور  فیاظو  ورملق  رد  تنوشخ  زا  عون  نیا  ياهدمآ 

رد ار  یعاـمتجا  لـماعت  زا  يا  هدرتـسگ  حطـس  دوش و  یم  هدیـشک  عاـمتجا  هصرع  هب  دور و  یم  رتارف  يدرف  هطیح  زا  تنوشخ  هاـگ 
هورگ هکلب  دنتـسین ، صاخـشا  ای  دارفا  نایارگ  تنوشخ  تنوشخ ، عون  نیا  رد  .دزاس  یم  راچد  شنت  هب  اهراتفگ  اهرادرک و  تحاـس 

باتزاب دـنیآرب و  نوچ  دراوم ، یخرب  رد  یعامتجا  تنوشخ  .دـننک  یم  لتخم  ار  یعامتجا  ملاس  طباور  هک  دنتـسه  يراک  هبت  ياـه 
شناد .دـیامن  یم  خر  بالقنا  بوشآ و  هئطوت ، بلاق  رد  دریگ و  یم  دوخ  هب  یـسایس  هبنج  تسا ، هعماج  یـسایس  تیمکاـح  راـتفر 

.تسا تنوشخ  زا  عون  نیا  یسررب  راد  هدهع  یسایس  یسانش  هعماج  یسانش و  هعماج 

ینوناقریغ ینوناق و  عون  ود  هب  تنوشخ  اجنیا  رد  .تسا  هعماج  تیمکاـح  درکلمع  راـتفر و  تنوشخ ، هاگتـساخ  یهاـگ  تیاـهن ، رد 
راتفر دراوم ، یخرب  رد  .دماجنا  یم  یتموکح  دادبتسا  هب  دشاب ، ینوناق  تهاجو  نودب  هنارسدوخ و  راتفر ، نیا  رگا  .دوش  یم  میـسقت 

.دبای یم  ققحت  عامتجا  رد  هک  تسا  ییاه  يراجنهان  یعامتجا و  ياه  بیسآ  زا  هتساخرب  دراد و  ینوناق  هبنج  تموکح ، نشخ 

یسایس و يابقر  ربارب  رد  تنوشخ  يانعم  هب  دور و  یم  راک  هب  حماست  لهاست و  ربارب  رد  ًالومعم  تنوشخ  یسایس ، هشیدنا  هزوح  رد 
اهاطخ زا  یشوپ  مشچ  يانعم  هب  هک  دراد  رارق  لهاست  زین  نآ  ربارب  رد  .تسا  نامهتم  ياطخ  فالخ و  زا  ندیـشوپن  مشچ  تیعطاق و 

ماـکحا هفـسلف  زا  هک  نارکف  نشور  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  .تـسا  يدرف  يدازآ  هـلمج  زا  يدنورهـش  قوـقح  هـب  ندراذـگ  مارتـحا  و 
هب ار  مالسا  دنرگن ، یم  مالسا  ماکحا  هب  یحطس  دنربخ و  یب  یمالسا 
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يارب نانیا  .تسا  داضت  رد  يدرف  يدازآ  يدنورهـش و  قوقح  اب  مالـسا  ییازج  ماکحا  دـندقتعم  دـننک و  یم  مهتم  ییارگ  تنوشخ 
ار اهنآ  دنیوج و  یم  کسمت  ییادتبا  داهج  دننام  یلئاسم  ...و و  صاصق  تقرـس ، دح  انز ، دح  دننام  یماکحا  هب  دوخ  ياعدم  تابثا 

.دنناد یم  نید  رد  لهاست  حماست و  هیحور  فلاخم 

اـه و هبنج  اـه ، فیرعت  هب  هراـشا  اـب  رثا  نیا  رد  داژن  یتبرت  نسح  مالـسالا  تجح  .لـطاب  شرگن  نیا  هب  تسا  یخـساپ  شهوژپ ، نیا 
هتـسناد ینوناق  تنوشخ  ياه  قادصم  زا  ار  هدـش  دای  ماکحا  هدرک و  کیکفت  ینوناقریغ  زا  ار  ینوناق  تنوشخ  تنوشخ ، ياه  هنوگ 

هدنسیون شالت  زا  ساپس  اب  .تسا  هتفرگ  هرهب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  تایاور و  تایآ و  زا  شهوژپ ، نیا  رد  هدنـسیون  .تسا 
.دریگ رارق  هناسر  باحصا  هجوت  دروم  رثا  نیا  تسا  دیما  مرتحم ،

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

زا .تسا  هدوب  مالسا  يایند  یساسا  هغدغد  هراومه  عوضوم ، نیا  .تسا  تنوشخ  مالسا و  هطبار  یـسررب  راتـشون ، نیا  یلـصا  فده 
لکش تنوشخ ، ياهرازبا  يریگراک  هب  اب  تسا و  نشخ  ینید  مالسا ، هک  دننک  یم  شنزرس  ار  ناناملسم  مالـسا ، نافلاخم  وس ، کی 

فالتخا هک  دنراد  مالـسا  ياه  هزومآ  زا  یتوافتم  ياه  تشادرب  یمالـسا ، عماوج  رد  لاعف  ياه  هورگ  رگید ، يوس  زا  .تسا  هتفرگ 
یفن ًالماک  ار  نآ  رگید ، یخرب  هتفریذـپ و  مالـسا  رد  ار  تنوشخ  دوجو  اـه ، هورگ  یخرب  .تسا  هدروآ  دـیدپ  ناـنآ  ناـیم  ار  ییاـه 

.دنا هدرک 

نیازا .میبایب  ار  نآ  مکح  مینک و  یـسررب  یمالـسا  عبانم  هب  هعجارم  اب  ار  تنوشخ  مالـسا و  هطبار  ات  میدـش  نآ  رب  شهوژپ ، نیا  رد 
ياهقف ياه  هیرظن  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  هریس  و  ّتنس ) نآرق و   ) مالسا یساسا  عبانم  رد  ار  تنوشخ  ماکحا  ات  میا  هدیشوک  ور ،

.مینک یسررب  هعیش  گرزب 

ناونع هب  هن  هراومه  ناناملسم ، یخیرات  هریس  یمالسا و  عبانم  هقف ، رد  تنوشخ  دسر  یم  رظن  هب  هتفای  ماجنا  ياه  یـسررب  هب  هجوت  اب 
تسا تنوشخ  یفن  مالسا ، رد  لصا  تفگ  ناوت  یم  ناس  نیدب  .تسا  هدش  یقلت  هدنرادزاب  یعافد و  يرما  هباثم  هب  هکلب  لصا ، کی 

.تسا هدعاق  نیا  دیؤم  ییانثتسا ، ًافرص  یخیرات  ياه  هنومن  اه و  قادصم  یخرب  و 

میهافم همادا ، رد  تسا و  هدـش  هراـشا  ثحب  يرظن  بوچراـچ  هب  تسخن ، شخب  رد  .تسا  هتفاـی  ناـماس  شخب  هس  رد  شهوژپ  نیا 
تنوشخ و ياه  هنوگ  اه و  هبنج  .دنا  هدش  لیلحت  هیزجت و  دنور ، یم  رامش  هب  شهوژپ  ياه  هژاو  دیلک  عقاو ، رد  هک  عوضوم  یلصا 

.دنهد یم  لیکشت  ار  شخب  نیا  ياه  عوضوم  رگید  تنوشخ ، ورملق  نینچمه 

یـسررب .دزادرپ  یم  دودـح  داهج و  هنیمز  رد  تایاور  تایآ و  یـسررب  هب  دور ، یم  رامـش  هب  شهوژپ  یلـصا  روحم  هک  مود  شخب 
هشیدنا عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  یعیش  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید 
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امیس ادص و  ناگدننکدیلوت  نازاس و  همانرب  هدافتسا  يارب  یبلاطم  موس ، شخب  رد  .تسا  شخب  نیا  ياه  عوضوم  رگید  زا  یمالـسا 
.تسا هدمآ 
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تایلک لوا : شخب 

هراشا

تایلک لوا  شخب 

اه لصف  ریز 

تایلک لوا : لصف 

میهافم مود : لصف 

تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 
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هلئسم حرط  . 1
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هلئسم حرط  . 1

يارب زین  یبهذم  ياه  عامتجا  اه و  هورگ  یخرب  اسب  هچ  دنتسه و  ور  هبور  یعامتجا  ياه  تنوشخ  هلوقم  اب  یمالـسا  عماوج  هزورما ،
ظفح يارب  تنوشخ  ناقفاوم  ساـسا ، نیا  رب  .دـنهد  یم  هئارا  یـصاخ  ینید  هیجوت  تنوشخ ، تاـبثا  یفن و  زا  معا  لاـمعا  هنوگ  نیا 

ياهرازبا زا  هدافتسا  تنوشخ ، نافلاخم  لباقم ، رد  .دنناد  یم  زیاج  ار  عورشم  تنوشخ  زا  هدافتـسا  مالـسا ، ياقب  نید و  ياه  شزرا 
هب ینید  لصا  کی  ناونع  هب  جارختـسا و  یمالـسا  عبانم  زا  تنوشخ  مکح  تسا  يرورـض  نیارباـنب ، .دـننک  یم  موکحم  ار  تنوشخ 

.دوش يریگولج  زیمآ  تنوشخ  ياهرازبا  زا  یلامتحا  هدافتساءوس  يریگولج و  رظن  فالتخا  زا  ات  ددرگ  یفرعم  یمالسا  هعماج 

شهوژپ فادها  . 2

شهوژپ فادها  . 2

؛ یساسا یلک و  هدعاق  کی  تروص  هب  نآ  یفرعم  یمالسا و  عبانم  هب  هجوت  اب  تنوشخ  هنیمز  رد  مالسا  مکح  جارختسا  فلا )

.یمالسا هعماج  رد  یساسا  لصا  نیا  ندرک  هنیداهن  يارب  ییاهراکهار  نییبت  ب )

شهوژپ ياه  شسرپ  . 3

شهوژپ ياه  شسرپ  . 3

یلصا شسرپ  فلا )

؟ تسیچ تنوشخ  هرابرد  یمالسا _  صوصن  مالسا _  هاگدید 

یعرف ياه  شسرپ  ب )

؟ درک میسقت  عورشمان  عورشم و  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ تنوشخ  موهفم  . 1

؟ تسا مادک  هیبنت  تنوشخ و  نایم  قرف  . 2

؟ تسا مادک  ینوناقریغ  ینوناق و  تنوشخ  زا  روظنم  . 3
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شهوژپ هیضرف  . 4

شهوژپ هیضرف  . 4

یلصا هیضرف  فلا )

.تسا زیاج  تنوشخ  دیدهت ، طیارش  رد  اهنت  تسا و  یعافد  هدنرادزاب و  یلماع  یمالسا ، عبانم  رد  تنوشخ 

بیقر هیضرف  ب )

.تسین یعافد  تیعضو  هب  طورشم  تسا و  لقتسم  عورشم و  يرما  یمالسا ، عبانم  رد  تنوشخ 

شهوژپ ياه  هیضرف  . 5

شهوژپ ياه  هیضرف  . 5

.دراد یمکح  یعامتجا ، رما  کی  ناونع  هب  تنوشخ  هرابرد  نامگ  یب  عماج ، نید  ناونع  هب  مالسا  فلا )

.دراد دوجو  یمالسا  ماکحا  عبانم و  رد  ماجسنا  تیلک و  یعون  ب )

شهوژپ میهافم   . 6

شهوژپ میهافم   . 6

.دش دهاوخ  ثحب  زین  حماست  ارادم و  لهاست ، نوچ  یمیهافم  زا  نآ ، وریپ  هک  تسا  تنوشخ  شهوژپ ، نیا  رد  موهفم  نیرت  مهم 

شهوژپ ياهریغتم  . 7

شهوژپ ياهریغتم  . 7

تنوشخ عبات : ریغتم  فلا )

یـسایس نادنمـشیدنا  لاح ، نیا  اب  .تسا  لکـشم  رایـسب  دـشاب ، یناـگمه  قفاوت  دروم  رظن  ره  زا  هک  یلک  ماـع و  فیرعت  کـی  هئارا 
ترابع تنوشخ  : »] دـیوگ یم  دراد ، ار  لکـشم  نیرتمک  هک  یفیرعت  اهنآ ، ناـیم  زا  هک  دـنا  هدرک  هئارا  تنوشخ  زا  فیرعت  نیدـنچ 
صخش هب  يونعم  ای  یمسج  ياه  بیـسآ  دناوت  یم  هک  یکیزیف  يورین  دربراک  زا  یـشان  دیدهت  ای  یکیزیف  يورین  دربراک  زا ]: تسا 

«. دروآ دراو  صاخشا  ای 

یمالسا عبانم  لقتسم : ریغتم  ب )
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نیا رد  .دـنرب  یم  مان  ماکحا  جارختـسا  عبانم  ناونع  هب  ار  عامجا  لقع و  ّتنـس ، نآرق ،)  ) باـتک هناـگراهچ  عباـنم  یمالـسا ، هقف  رد 
زا هک  بیترت  نیدب  .دوش  یم  هدافتـسا  تنوشخ  ماکحا  جارختـسا  روظنم  هب  لقع  تنـس و  نآرق ، ینعی  تسخن ؛ عبنم  هس  زا  شهوژپ ،

تایآ و ّتنس ، نآرق و 
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رد یلقع  لـیالد  زا  نینچمه  تسا و  هدـش  دراو  ...و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت ، حلـص ، گـنج ، دروـم  رد  هـک  ار  یتاـیاور 
.دش دهاوخ  هدافتسا  ...و  جیاتن  ماکحا ، هیجوت  دننام : يدراوم 

شهوژپ شور   . 8

شهوژپ شور   . 8

.تسا يا  هناخ  باتک  تاعالطا  زین  شهوژپ  راک  شور  تسا و  یلیلحت  یفیصوت _  شهوژپ ، شور 

شهوژپ هنیشیپ  . 9

شهوژپ هنیشیپ  . 9

لاس دنچ  رد  اهنت  .تسین  دوجوم  هنیمز  نیا  رد  ینادـنچ  یملع  ياه  ثحب  ریخا ، ياه  لاس  رد  نآ  هب  مامتها  ثحب و  یگزات  لیلد  هب 
هتفرگ هرهب  اهنآ  زا  شهوژپ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  حرط  تنوشخ  هرابرد  اه  هلجم  اه و  هماـنزور  رد  يا  هدـنکارپ  ياـه  ثحب  ریخا ،

.میا

شهوژپ عبانم  . 10

شهوژپ عبانم  . 10

.میروایب یسانش  باتک  شخب  رد  ار  عبانم  نیا  یمامت  میداد  حیجرت  دوب ، هدرتسگ  رایسب  شهوژپ  يوناث  عبانم  نوچ 

18 ص :

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


میهافم مود : لصف 

هراشا

میهافم مود : لصف 

یهورگ ياه  هناسر  راـبخا  زا  يداـیز  مجح  هزور  ره  .دوش  یم  هتفرگ  راـک  هب  هدرتسگ  روط  هب  تسا و  جـیار  يرما  تنوشخ  هزورما 
وپاـکت هب  نآ  مهف  يارب  دوش  یم  ببـس  هلئـسم  نیمه  .دـبای  یم  صاـصتخا  تنوـشخ  هب  هلجم  هماـنزور و  نوـیزیولت ، وـیدار ، زا  معا 
تخانش روظنم  هب  ییاه  شسرپ  ساسا ، نیمه  رب  .مینک  كرد  رتهب  ار  ناسنا  رد  زیمآ  تنوشخ  راتفر  شیادیپ  ياه  هشیر  ات  میزادرپب 

رد نآ  رب  مکاح  گنهرف  هعماج و  ایآ  دراد ؟ هشیر  ناسنا  تاذ  رد  راتفر  نیا  ایآ  زا : دـنترابع  هک  تسا  حرطم  راـتفر  نیا  ياـه  هشیر 
ایآ رگید ، تراـبع  هب  دـشاب ؟ راذـگریثأت  راـتفر  نیا  شیادـیپ  رد  دـناوت  یم  يژولوئدـیا  عوـن  اـیآ  تسا ؟ رثؤـم  راـتفر  نـیا  شیادـیپ 

لماع کی  ناونع  هب  دناوت  یم  ییایفارغج  طیحم  ایآ  دراد ؟ تلاخد  زیمآ  تنوشخ  راتفر  فعـض  تدش و  شیادیپ و  رد  يژولوئدـیا 
 . ...و دشاب ؟ لیخد  تنوشخ  رد  رثؤم 

يوس زا  زیمآرهق  راتفر  کی  ناونع  هب  تنوشخ  یکاخ ، هرک  رب  مدآ  طوبه  زاـغآ  زا  ینعی  دراد ؛ هشیر  رـشب  خـیرات  رد  تنوشخ  هتبلا 
هک دـنا  هتخادرپ  رظن  ثحب و  هب  نآ  دروـم  رد  یهلاریغ  یهلا و  زا  معا  ناـیدا  یماـمت  ًاـبیرقت  ور ، نیازا  .تسا  هتفاـی  دوـمن  اـه  ناـسنا 

.دش دهاوخ  یسررب 

حالطـصا دوجو  دروخ ، یم  مشچ  هب  یـسایس  تایبدا  رد  هژیو  هب  یعامتجا و  مولع  رد  هزورما  هک  یتالکـشم  زا  یکی  ناـیم ، نیا  رد 
حماست ارادم و  لهاست ، تنوشخ ، .تسه  يدایز  ياه  فالتخا  اهنآ  فیرعت  رـس  رب  ای  دنا  هدـشن  فیرعت  یبوخ  هب  ای  هک  تسا  ییاه 

یناعم هک  يا  هنوگ  هب  میبایب ؛ ناـگژاو  نیا  يارب  نشور  یفیرعت  تسخن  تسا  رتهب  لکـشم ، نیا  عفر  يارب  .دـنیاه  هژاو  نیا  هلمج  زا 
اه هژاو  فیرعت  رب  هک  تسا  ینافوسلیف  زا  یکی  وطـسرا ، .دـنناسر  يرای  عوضوم  یـسررب  رد  ار  اـم  هک  دنـشاب  قیقد  ناـنچ  رظن  دروم 

، تفرعم یبای  تسد  يارب  تشاد  دـیکأت  يو  .تسناد  یم  يزومآ  تفرعم  يارب  يداینب  شور  کی  ار  نآ  هک  اجنآ  اـت  تشاد  دـیکأت 
دوجو يداینب  شور  ود 

19 ص :
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(1) .فیرعت يرگید  ناهرب و  یکی  دراد :

هلمج زا  رـصاعم ، ناـفوسلیف  زا  يرایــسب  هـک  تـسا  ییاـه  هـیرظن  هنوـمن  نمــسارک ، هتــشون  زورما ، نوطـالفا ، باـتک  زا  ریز  هـعطق 
.دنلئاق نادب  ینمض  روط  هب  نیاتشنگتیو ،

.مینک ثحب  دـنمدوس  وحن  هب  زیچ  چـیه  هرابرد  میناوت  یمن  مینادـن ، حوضو  تقد و  هب  میرب ، یم  راک  هب  هک  ار  ییاه  هژاو  یناعم  رگا 
دزن ناممادـک  ره  هک  تسا  تیعقاو  نیا  لولعم  ًاتدـمع  مینک ، یم  عیاض  نآ  رـس  رب  ار  نامتقو  ام  همه  هک  يا  هدوهیب  تاـثحابم  رتشیب 

اه هژاو  نآ  زین  نامنافلاخم  هک  میهد  یم  رارق  نیا  رب  ار  ضرف  میراد و  رظن  رد  یمهبم  یناـعم  میرب ، یم  راـک  هب  هک  یظاـفلا  زا  دوخ 
(2) .دنرب یم  راک  هب  یناعم  نامه  هب  ار 

یناگژاو ياه  فیرعت  . 1

هراشا

یناگژاو ياه  فیرعت  . 1

اه لصف  ریز 

تنوشخ فلا )

لهاست ب )

حماست ج )

ارادم د )

تنوشخ فلا )

تنوشخ فلا )

: تسا هدروآ  ار  ریز  ياه  هژاو  تنوشخ ، فیرعت  رد  نیعم  یسراف  گنهرف 

؛ نّیل یمرن ، لباقم  يراومهان ، يربز ، یتشرد ، . 1

(3) .ییوخ تشرد  ییوخدنت و  . 2

: دروآ یم  ار  ریز  ياه  هژاو  تنوشخ ، يانعم  رد  زین  دیمع  گنهرف 
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؛ يراومهان يربز ، یتشرد ، ندرک ، یتشرد  ندش ، تشرد  . 1

(4) .یمرن لباقم  ییوخدنت ، ییوخ ، تشرد  . 2

لهاست ب )

لهاست ب )

: تسا هدرب  راک  هب  لهاست  يارب  ار  ریز  ياه  هژاو  نیعم  دمحم 

20 ص :

ص673. ، 1377 یمزراوخ ، نارهت ، دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت : نآ ، نانمشد  زاب و  هعماج  رپوپ ، لراک ،  . 1 - 1
 . صص 667 و 668 نامه ،  . 2 - 2

ص1425. ج1 ، ، 1362 ریبکریما ، نارهت ، یسراف ، گنهرف  نیعم ، دمحم   . 1 - 3
ص863. ج1 ، ، 1364 ریبکریما ، نارهت  دیمع ، یسراف  گنهرف  دیمع ، نسح   . 2 - 4
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؛ ندرک راتفر  یمرن  هب  نتفرگ ، ناسآ  رگیدکی ، رب  نتفرگ  لهس  . 1

(1) .يراگنا لهس  . 2

(2) «. نتفرگ تسس  ندرک ، راتفر  یمرن  هب  رگیدکی ، رب  نتفرگ  ناسآ  نتفرگ ، لهس  : » دسیون یم  لهاست  يانعم  رد  زین  دیمع  گنهرف 
(3) «. تسین یگنت  تّدش و  نآ  رد  هچنآ  هدش ؛ الو  ٌقیض  اهیف  سیل  : » دسیون یم  برعلا  ناسل  نینچمه 

حماست ج )

حماست ج )

یبسانم تغل  حـماست ، تسا  دـقتعم  يونیم  یبتجم  داتـسا  .تسا  شـشخب  يرظندـنلب و  يراوگرزب ، يانعم  هب  َحُمَـس  هشیر  زا  حـماست 
ناسآ رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  همه  ینعی  تسا ؛ ینیفرط  مه  تسا و  جردـنم  نآ  رد  يدرم  ناوج  هبنج  کـی  مه  هکنیا  يارب  .تسا 

ناشدوخ یناگدـنز  يدازآ  اب  یفانم  هک  يدراوم  رد  ار  رگیدـکی  لامعا  دـیاقع و  دـنهاوخن  دنـشاب و  هتـشاد  يدرم  ناوج  دـنریگب و 
نآ رد  يدرم  ناوج  هبنج  یلو  تسا ، یبوخ  ظـفل  هچرگ  مه  لـهاست  .دـنراذگب  بصعت  زا  یـشان  دویق  دودـح و  راـشف و  رد  تسین ،

(4) .تسین جردنم 

ارادم د )

ارادم د )

نیدلارخف خیش   (5)« .ندرک راتفر  ینابرهم  هب  ندومن ، تفطالم  ندرک ، یمرن  ارادم :) هارادم /   ) تارادـم : » دـسیون یم  نیعم  دـمحم 
: دنک یم  انعم  نینچ  ار  هژاو  نیا  نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط 

زین .منک » راتفر  یمرن  هب  مدرم  اب  هک  مرومأم  : » دومرف هک  ربمایپ  ثیدـح  تسانعم  نیمه  هب  .وا  اب  مدرک  یمرن  وا و  اـب  مدرک  تفطـالم 
یمرن ینعی  تسا ؛» مدرم  اب  ارادم  ادخ ، هب  نامیا  زا  دعب  لقع  سأر  : » دیامرف یم  هک  يرگید  ثیدح 

21 ص :

ص1078. نامه ،  . 1 - 1
ص573. نامه ،  . 2 - 2

ص354. ج6 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا   . 3 - 3
ص217. ، 1379 نیرفآ ، نارهت ، حماست ، لهاست و  يدبیم ، لضاف  یقتدمحم   . 1 - 4

صص 3958 و 3959. یسراف ، گنهرف   . 1 - 5
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(1) .دندرگن هدنکارپ  ات  اهنآ  ندرک  هظحالم  اهنآ و  اب  ینیشن  مه  نسُح  مدرم و  اب  ندرک 

یحالطصا ياه  فیرعت  . 2

هراشا

یحالطصا ياه  فیرعت  . 2

اه لصف  ریز 

تنوشخ فلا )

لهاست ب )

تنوشخ فلا )

تنوشخ فلا )

یعیبط موهفم  اهنت  رگا  هنومن ، يارب  .درک  فیرعت  هبنج  کی  رد  ًافرـص  ار  نآ  ناوت  یم  یتخـس  هب  دراد و  هدرتسگ  یموهفم  تنوشخ 
زا معا  اه ، هدیدپ  رگید  رب  دوخ  لیمحت  اب  هک  مینک  فیرعت  روز  ای  تردق  یعون  ار  نآ  میناوت  یم  میشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  تنوشخ 

ینعم هب  تردق  ندش  دودحم  ناسنا ، دروم  رد  لاثم ، يارب  .دنک  یم  دودـحم  ار  اه  هدـیدپ  نآ  تردـق  دودـح  یناسناریغ ، ای  یناسنا 
.تسوا يدازآ  هدارا و  لیم ، ندش  دودحم 

بیقعت ار  یصاخ  فده  هک  تسا  تردق  یعون  تنوشخ  هک  توافت  نیا  اب  .دنتـسه  فدارتم  رگیدکی  اب  اجنیا  رد  تردق  تنوشخ و 
دربراک دـناوت  یم  یعیبط  يانعم  رد  تنوشخ  .تسا  يرگید  تردـق  لاـمعا  زا  يریگولج  اـهزرم و  ندرک  صخـشم  نآ  دـنک و  یم 

دراو ربارب  رد  هدنز  تادوجوم  مامت  ًابیرقت  .دروایب  دوجو  هب  ار  یتردق  دنک ، دودحم  ار  تردق  هکنآ  ياج  هب  دشاب و  هتـشاد  يرگید 
یم ناشن  دوخ  زا  یمجاهت  ای  زیمآ  تنوشخ  شنکاو  یعون  اهنآ  تردـق  هزوح  رب  ینوریب ) ياه  هزیگنا   ) یجراخ يورین  کی  ندـمآ 
روز هـب  رگا  لاـثم ، يارب  .درک  فـیرعت  یجراـخ  يورین  نآ  رثا  ندرب  ناـیم  زا  يارب  تمواـقم  یعوـن  هـب  ناوـت  یم  ار  نآ  هـک  دـنهد 

هدننک هفخ  يورین  رثا  ات  دریگ  یم  شیپ  رد  ار  زیمآ  تنوشخ  یتمواقم  مامت  تردق  اب  درف  نآ  میدـنبب ، ار  یـسک  سفنت  هار  میهاوخب 
.دنک یثنخ  ار 

تهج رد  ییورین  ینعی  شنک ؛ کـی  تروص  هب  وـس ، کـی  زا  .دریگب  تروـص  تهج  ود  زا  دـناوت  یم  هراوـمه  تنوـشخ  نیارباـنب ،
يدازآ نآ  ندنادرگزاب  داجیا و  يارب  ییورین  ینعی  شنکاو ؛ کی  تروص  هب  رگید ، يوس  زا  يدازآ و  هدارا و  لیم ، ندرک  دودـحم 

فده هب  ندیسر  و 

22 ص :
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ص30. ج1 ، ، 1367 یمالسا ، گنهرف  رشن  بتکم  اج ، یب  نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف   . 2 - 1
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(1) .لیم هدارا و  اب 

یـسایس نادنمـشیدنا  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  فیرعت » ماقم  رد  یلکـشم  تنوشخ :  » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  رتسـالبرآ  ینوتنآ 
ره ور ، نیازا  .دشاب  لکـشم  نودـب  ماع و  هتـشاد و  دوجو  نآ  رب  یناگمه  قفاوت  هک  دـنا  هدادـن  هئارا  یعماج  فیرعت  هژاو ، نیا  يارب 

.تسین لاکشا  زا  یلاخ  میریگب ، رظن  رد  هک  یفیرعت 

: زا تسا  ترابع  فیرعت  نیا  رد  تنوشخ  .دراد  یم  نایب  ار  نآ  ياه  لاکشا  سپس  دهد و  یم  هئارا  تنوشخ  زا  یفیرعت  تسخن  يو 
(2) «. دشاب هارمه  ندز  همطل  ای  جنر  بیسآ ، ندرک  دراو  هزیگنا  اب  هک  ناسنا  یتسه  هیلع  یکیزیف  مجاهت  هنوگره  »

: دنک یم  دراو  فیرعت  نیا  رب  لاکشا  هس  وا 

ناگدننک هدافتـسا  ای  بمب  یحارط  ناراکردـنا  تسد  تسا  نکمم  لاثم ، يارب  .تسا  لمأت  لباق  هزیگنا »  » طرـش زیچ ، ره  زا  شیپ  . 1
اه ناکم  نیا  رد  هچ  رگا  یماظنریغ ؛ دارفا  هن  هدوب ، یماظن  تاسیسأت  يدوبان  راک ، نیا  زا  اهنآ  فده  هزیگنا و  هک  دننک  اعدا  اهنآ  زا 

هتفریذپ راک ، نیا  ندوبن  راب  تنوشخ  يارب  ییاه  هیجوت  نینچ  تسا  یهیدـب  .دـنوش  یم  هتـشک  دنتـسه و  زین  یماظنریغ  دارفا  ًالومعم 
.دوش یمن 

دروم رد  سیلپ  کی  هک  ینوناـق  تنوشخ  اـیآ  لاـثم ، يارب  .دریگ  یمربرد  زین  ار  عورـشم  اـی  ینوناـق  ياـه  تنوشخ  فیرعت ، نیا  . 2
؟ تسا زیمآ  تنوشخ  راتفر  قادصم  دنک ، یم  عافد  يرگید  روشک  مجاهت  لباقم  رد  هک  يروشک  ای  دریگ  یم  راک  هب  یمرجم 

زغم هک  دنراد  دوجو  ییاه  حالس  هنومن ، يارب  دنتسین ؛ یکیزیف  هک  دنتـسه  ییاه  همجه  هزورما  .تسا  یکیزیف  همجه  رد  لکـشم  . 3
.تسا یکیزیف  همجه  نودب  هک  یلاح  رد  دنزادنا ، یم  راک  زا  دنهد و  یم  رارق  فده  ار  ناسنا 

: زا تسا  ترابع  هک  دنا  هداد  هئارا  یجاس  ناز و  ریناو ، ار  يرگید  فیرعت 

23 ص :

ص2. ، 1378 هرطق ، رشن  نارهت ، یسایس ، تنوشخ  یهوکف ، رصان   . 1 - 1
ص17. ، 1379 ریفس ، رشن  نارهت ، يراختفا ، رغصا  مامتها : هب  هعماج ، تنوشخ و  رتسالبرآ ، ینوتنآ   . 2 - 2
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دراو صاخـشا  ای  صخـش  رب  يونعم  ای  یمـسج  ياه  همطل  دـناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  دربراک  هب  دـیدهت  اـی  یکیزیف  يورین  دربراـک 
(1) .دروآ

.تشذگ هک  دراد  ار  نیشیپ  فیرعت  موس  لکشم  اهنت  تسا و  رت  ماع  فیرعت  نیا 

هجیتن

مهم هچنآ  ور ، نیازا  .تسا  لکشم  رایـسب  دشاب ، عنام  عماج و  رظن ، ره  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تنوشخ  زا  یّلک  ماع و  فیرعت  کی  هئارا 
نیا همه  نینچمه  .میهد  یم  ماـجنا  نآ  هراـبرد  اـم  هک  تسا  یتواـضق  هکلب  راـتفگ ، اـی  رادرک  کـی  نداد  يور  یگنوگچ  هن  تسا ،

زا هتـساخرب  دوخ ، هک  یتواضق  دریگ ؛ یم  تروص  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یتواضق  رـس  رب  هکلب  هژاو ، فیرعت  رـس  رب  هن  اه ، هلداجم 
نآ زا  تغارف  ناکما  یناکم ، نامز و  چـیه  رد  نایمدآ  تسام و  رادرک  راتفگ و  يامنهار  هک  تسا  ییاهراجنه  اه و  شزرا  لوصا و 

.دنا هتشادن  ار 

همطل دـناوت  یم  هک  یکیزیف  يورین  دربراک  زا  یـشان  دـیدهت  یکیزیف و  يورین  دربراـک  : » تسا نینچ  تنوشخ  زا  فیرعت  نیرت  ماـع 
زا معا  ناسنا  یگدنز  نوگانوگ  يایاوز  تسا و  ماع  ًابیرقت  فیرعت ، نیا   (2)« .دراذگب صاخشا  ای  صخش  رب  يونعم  ای  یمسج  ياه 

ار میقتـسم  يراتخاس و  یبصع ، يرازبا ، یتلود ، یهورگ ، يدرف ، لـماش  يزرو  تنوشخ  تواـفتم  ياـه  هنوگ  یعاـمتجا و  يدرف و 
(3) .تسین لاکشا  زا  یلاخ  مه  فیرعت  نیا  هتبلا  .دریگ  یمربرد 

لهاست ب )

لهاست ب )

یضراعت رهاظ ، هب   (4)« .میریذپ یم  میرادن ، لوبق  ًالوصا  ار  هچنآ  ام  : » دنا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  لهاست  یـسایس ، نادنمـشیدنا 
.میریذپ یم  لاح  نیع  رد  میراد ، ضارتعا  نادـب  ًاعقاو  هک  ار  يزیچ  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  فیرعت  نیا  رد 

دروم رما  ًاعقاو  ام  رگا 

24 ص :

ص46. نامه ،  . 3 - 1
ناتسمز 1378. زییاپ و  ش5 و 6 ، يدربهار ، تاعلاطم  همان  لصف  تینما ،» یعیبط  تیفرظ   » هلاقم يراختفا ، رغصا   . 4 - 2

.40 صص 29 _  ، 1382 مرح ، تاراشتنا  هسسؤم  مق ، تنوشخ ، مالسا و  داژن ، یتبرت  نسح   . 5 - 3
، تسایس رد  درخ  دنودالوف ، هللا  تزع  61 و 62 ؛ صص ، 1374 نیون ، مولع  رشن  هسسؤم  نارهت ، لقع ، تلود  هیریشب ، نیـسح   . 1 - 4

ص402. ، 1376 ون ، حرط  نارهت ،
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؟ میرادن یضارتعا  نآ  هب  تبسن  عقاو  رد  هک  درادن  لامتحا  میریذپ ، یم  ار  یضارتعا 

مان یشرگن  نینچ  هب  ناوت  یمن  رگید  لهاست ، دروم  رما  هب  تبـسن  یعقاو  ضارتعا  دوبن  تروص  رد  لهاست ، زا  فیرعت  نیا  ساسا  رب 
یلو دشاب ، هتشاد  دوجو  تمواقم  تفلاخم و  هب  لیم  دیاب  لهاست  رد  .تسا  یشرگن  نینچ  يارب  يرتهب  مان  یتوافت » یب   » .داهن لهاست 

.درادن دوجو  تفلاخم  هب  لیم  یتوافت ، یب  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ يراددوخ  یعون  رب  ینتبم  لهاست  انعم ، نیا  هب  .دوش  بوکرس 

هجیتن

رد رما  نیا  تلع  .دـشاب  ناـگمه  شریذـپ  دروـم  نآ  دودـح  هک  دراد  هئارا  ناوـت  یمن  ینـشور  قـیقد و  فـیرعت  لـهاست ، هـنیمز  رد 
توافتم یفیرعت  ره  رد  ار  نآ  ورملق  دوش و  یم  فیرعت  رد  فالتخا  بجوم  یناـبم  رد  فـالتخا  ینعی  تسا ؛ هتفهن  یناـبم  فـالتخا 

.مینک هدنسب  نآ  یمسالا  حرش  فیرعت  هب  هکنیا  رگم  دنک ، یم 

اه و ناسنا  شیادیپ  زاغآ  زا  یگدوبرگد  یشابرگد و  .اهنآ  یعامتجا  طباور  رد  اه ، ناسنا  یشابرگد  هرابرد  تسا  يا  هلئسم  لهاست 
هلئسم نیا  زا  غراف  زورید  رشب  هن  .تسا  هتفرگ  لکش  یناسنا  هغدغد  کی  ناونع  هب  هدوب و  حرطم  هراومه  اهنآ ، نایم  طباور  يرارقرب 

.تسا نآ  زا  يزیرگ  زورما  هن  هدوب و 

لکشم ناسنا ، فیرعت  هک  نازیم  نامه  هب  یناسنا  طباور  رـشب و  فیرعت  هنیمز  رد  .تسا  مظن  جرم و  جره و  نایم  زرم  دح و  لهاست ،
.تسا وت  رد  وت  هدیچیپ و  نازیم ، نیمه  هب  زین  لهاست  تسا ، هدرتسگ  هدیچیپ و  شطباور ، و 

زا هک  تسا  یتلاـح  هکلب  یجراـخ ، يرما  هن  نیارباـنب ، .دـشاب  یناـسنا  یقلت  رکفت و  زا  هتفرگرب  هک  تـسا  یناـسنا  يراـتفر  لـهاست ،
لاقتنا لقن و  دـننام  یمدآ ، لاعفا  نیرت  ینوریب  ات  زاـغآ و  هشیدـنا ، هدـیقع و  ینعی  يرـشب ؛ ياـیاوز  نیرت  ینورد  نیرت و  یـصوصخ 

ینعی تسا ؛ يرـشب  رواب  نیرتراد  هشیر  نآ ، لصا  انبم و  ور ، نیمه  زا  .تسا  راـتفر  مه  هشیدـنا و  مه  شعوضوم  .دوش  یم  هدیـشک 
انعم و رگنایب  دنیزگرب ، اه  هنیمز  نیا  رد  ناسنا  هک  یعضوم  ره  .تموکح  هشیدنا  یسانش و  ناسنا  یسانش و  تفرعم  یـسانش ، یتسه 

.تسا لهاست  رد  وا  يریگ  عضوم  لهاست و  موهفم 

25 ص :
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لوبق ار  هچنآ  ام  ًالوصا   » هک میریگ  یم  رظن  رد  ار  فیرعت  نیا  نآ ، ياه  لاکـشا  لهاست و  فیرعت  رـس  رب  فالتخا  زا  غراف  نیاربانب ،
«. میریذپ یم  میرادن ،

تنوشخ ياه  هنوگ  اه و  هبنج  . 3

هراشا

تنوشخ ياه  هنوگ  اه و  هبنج  . 3

اه لصف  ریز 

تنوشخ ياه  هبنج  فلا )

تنوشخ ياه  هنوگ  ب )

تنوشخ ياه  هبنج  فلا )

هراشا

تنوشخ ياه  هبنج  فلا )

اه هبنج  لیالد ، دننام : یناسنا  دنیآرف  ناونع  هب  تنوشخ  یسررب  اب  دنا  هدرک  شالت  ناسانش  تسیز  ناسانش و  ناور  ناسانـش ، هعماج 
ناور یتخانـش ، تسیز  ياه  هبنج  زا  ار  تنوشخ  ثحب ، همادا  رد  ور ، نیازا  .دننک  لیلحت  ار  نآ  نوگانوگ  یعامتجا  ياهدـمآ  یپ  و 

.درک میهاوخ  یسررب  یسانش  هعماج  یتخانش و 

یتخانش تسیز  هبنج  کی _ 

یتخانش تسیز  هبنج  کی _ 

.تسا ( Aggression  ) يرگــشاخرپ ناــمه  هـک  دوـش  یم  كرد  شا  یلمع  موـهفم  رد  تنوـشخ  یتخانــش ، تـسیز  هـنیمز  رد 
ظفح يارب  هدنز  دوجوم  ياه  یگژیو  زا  یکی  ینوریب ، ياه  كرحم  ربارب  رد  زیمآ  تنوشخ  شنکاو  نداد  ناشن  ینعی  يرگشاخرپ ؛

رثا وا  رب  یعوـن  هب  دـیایب و  دوـجو  هب  نوـماریپ  رد  هک  يرییغت  هنوـگره  ربارب  رد  هدـنز  دوـجوم  رد  اـه  شنکاو  نیا   (1) .تسوا ياقب 
.دنوش یم  هدهاشم  ...و  رطخ  هنوگره  دوجو  اه ، بورکیم  دننام  تادوجوم  رگید  هلمح  شروی و  ادص ، رس و  میلقا ، زا  معا  دراذگب ،
جنـشت دـننام : یمومع  ياه  تروص  هب  دروم ، رب  انب  ناسنا  رد  دنتـسه ، هارمه  رطخ  مالعا  هلحرم  کی  اـب  هراومه  هک  اـه  شنکاو  نیا 

هب یتسوپ  ای  يا  هچیهام  ياه  مرو  ای  مخز  باهتلا و  دننام : یعـضوم  تروص  هب  ای  یگفخ  تلاح  رد  ًالثم  يا  هچیهام  ای  یبصع  ياه 
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زا لباقتم  شروی  کی  اب  هک  تسا  یجراخ  شروی  کی  زا  ناـشن  دوش ، یم  هدـید  ییاـه  هناـشن  نینچ  هک  راـب  ره  .دـنروخ  یم  مشچ 
.تسا هدش  هداد  خساپ  نآ  هب  هدنز ، دوجوم  يوس 

رد یصاخ  ياه  هاگیاج  هک  دهد  یم  ناشن  ناسنا  زغم  راتخاس  هرابرد  یتخانش  تسیز  تاعلاطم 

26 ص :

ص70. یسایس ، تنوشخ   . 1 - 1

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ای وراد  قیرط  زا  ًالثم  یعونـصم  ای  یعیبط  يراذـگرثا  اب  هجیتن ، رد  .دـنهد  یم  ار  اه  شاخرپ  هنوگ  نیا  روتـسد  هک  تسه  ناسنا  زغم 
.داد شیازفا  ای  شهاک  دارفا  رد  ار  تنوشخ  نازیم  ناوت  یم  اه ، هزوح  نیا  رب  یطرش  ياه  تیبرت 

هـشیر کی  دوجو  يرگـشاخرپ ، هرابرد  باـتکرد  رد 1973 _  یکـشزپ  لبون  هزیاج  هدـنرب  یـشیرتا و  دنمـشناد   _ (1) زنرول دارنک 
دوش یم  کیرحت  ینوماریپ  ياه  كرحم  اب  هک  یکیتنژ  هنیمز  یعون  تسا ؛ هدـش  لئاق  ناسنا  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  رد  ار  کیتنژ 
ماـن هب  يا  هزیرغ  دـنچره  هک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  عوـضوم ، هـب  تبـسن  اـم  شناد  هـب  هجوـت  اـب  نیارباـنب ،  (2) .دـنک یم  لـمع  و 

یعامتجا تیعقاو  رد  ار  هزیرغ  نیا  شرتسگ  دشر و  لیلد  یلو  دوش ، یم  تفای  يرگید  دوجوم  ره  دننام  ناسنا  تاذ  رد  يرگشاخرپ 
.تسج يا  هعماج  ره  یگنهرف  یعامتجا و  طیارش  رد  دیاب  یسایس ، تنوشخ  نوچ  ییاه  هزوح  رد  و 

یتخانش ناور  هبنج  ود _ 

یتخانش ناور  هبنج  ود _ 

تادوجوم رد  گرم »  » هزیگنا دوجو  رب  وا  ناوریپ  دیورف و  .دنتـسه  ینتبم  هدنز  دوجوم  ياه  هزیرغ  رب  زین  یتخانـش  ناور  ياه  هیرظن 
مه هارمه  هب  يدیورف  هیرظن  رد  هزیرغ  ود  نیا   (3) .دندرک دیکأت  «( Eros  » سورا ای  قشع  هزیگنا  « ) یگدنز  » هزیگنا ربارب  رد  هدـنز ،

سپ .تسا  یگدنز  تیدوجوم و  ای  نورد »  » ظفح نامه  عقاو ، رد  نوریب »  » هب تبسن  يرگشاخرپ  هک  تروص  نیا  هب  .دننک  یم  لمع 
زا يا  هراپ  دوجو  هیـضرف  اب  ار  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  هراومه  هنایارگراتفر ، ياه  لیلحت  اـب  یعاـمتجا  ناسانـش  ناور  زین  دـیورف  زا 

کی زا  تیعونمم  ربارب  رد  هدـنز  دوجوم  کـی  هک  دـندرک  حرطم  یـشنکاو  ناونع  هب  ار  تنوشخ  دـنتخاس و  هارمه  ناـسنا  رد  زیارغ 
دوجو رثا  رب  تسا  نکمم  دنچ  ره  مینک ، مورحم  شا  يدازآ  قح  زا  ار  یناسنا  رگا  لاثم ، يارب  .دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  یعیبط  هزیرغ 

يروف دناوتن  هدننک ، موکحم  يورین  يوس  زا  تنوشخ  روز و 

27 ص :

.Konrad Lorenz . 1 2 - 1
.103  _ 90 صص ، 1359 یمزراوخ ، نارهت ، دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت : تنوشخ ، تنرآ ، اناه   . 3 - 2
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.دیسر دهاوخ  راجفنا  تلاح  هب  دوز  ای  رید  دوش و  یم  هتشابنا  وا  دوجو  رد  تنوشخ  یلو  دهد ، ناشن  زیمآ  تنوشخ  شنکاو 

نوچمه يزیارغ  دـنداضتم ؛ رگیدـکی  اب  یتح  هاـگ  نوگاـنوگ و  هک  تسا  يزیارغ  زا  یـشان  یناـسنا  ياـهراتفر  نیکوروس ، رواـب  هب 
رب وا  .دنوش  یم  لمع  دراو  یبالقنا  دـنیآرف  کی  رد  هک  دوجو  راهظا  يدازآ و  یـسنج ، هزیرغ  سفن ، تنایـص  تیکلام ، یگنـسرگ ،

، بهذم قالخا و  اه ، تنـس  نیناوق و  موسر ، بادآ و  یخیرات ، تیبرت  یعون  هلیـسو  هب  يداع  تلاح  رد  يزیارغ  نینچ  هک  تسا  نآ 
هک دـنوش  یم  یتلاح  دراو  اـه  ناـسنا  یـسایس ، هدرتسگ  تنوشخ  دـنیآرف  رد  یلو  دـنوش ، یم  یلمع  هعماـج  رد  یبوخ  هب  تبقارم و 
هدز داضتم  زیارغ  نیا  رب  هعماج  خیرات و  هک  ییاهراهم  اهدـنب و  یمامت  تلاح ، نیا  رد  .دـمان  یم  ندـش » یتسیز   » ار نآ  نیکوروس ،

اهداهن و همه  دـنز و  یم  تسد  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  هب  تسا ، هدـش  یـشومارف  یعون  راچد  هک  ناـسنا  دوش و  یم  هتـسسگ  دـنا ،
يارب اهنآ  ياضرا  هک  دـناد  یم  یناسنا  زیارغ  نامه  یبوکرـس  ار  رما  نیا  لیلد  وا  .دـشک  یم  يدوبان  هب  ار  دوخ  نیـشیپ  ياـه  شزرا 

، اه ناسنا  تساوخ  ربارب  رد  دنک و  اضرا  تدم  زارد  رد  ار  زیارغ  نیا  دناوتن  یلیلد  ره  هب  مکاح  تردـق  یتقو  .تسا  یتایح  اه  ناسنا 
(1) .دیماجنا دهاوخ  یعامتجا  بالقنا  هب  تیاهن  رد  تنوشخ و  شرتسگ  هب  راک  دزادرپب ، اهنآ  بوکرس  هب  اهنت 

یتخانش هعماج  هبنج  هس _ 

یتخانش هعماج  هبنج  هس _ 

هرابرد یتسیـسکرام  لیلحت  تسخن ، هیرظن  .تسا  هدـش  هئارا  یـسایس  ياه  تنوشخ  هرابرد  مهم  هیرظن  هس  یتخانـش ، هعماج  هبنج  زا 
ياه هدـیدپ  لیلحت  یلـصا  روحم  ناونع  هب  مسینومک  طوقـس  زا  شیپ  قباس  يوروش  یـسانش  هعماـج  رد  هک  تسا  یـسایس  تنوشخ 

(2) .دوب حرطم  یسایس  رییغت  زیمآ  تنوشخ  هدرتسگ  لاکشا  بالقنا و 

يوسنارف رادمتسایس  راگن و  خیرات  لیوکوتود ، سیسکلآ  نوچ  ینادنمشیدنا  ار  مود  هیرظن 

28 ص :

.195_159 صص ، 1372 سدق ، رشن  نارهت ، بالقنا ، ياه  هیرظن  رد  يریس  نایتوکلم ، یفطصم  کن :  . 2 - 1
.65_45 صص نامه ، کن : هیرظن ، نیا  تایئزج  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب   . 1 - 2
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.دنا هدرک  حرطم  راگ.ر.ت  زین  سیوید و  زمیج  نوتنیرب و  نیرک  و 

دـشر زا  ینـالوط  يا  هرود  زا  سپ  هـک  دوـش  یم  یـسایس  هدرتـسگ  تنوـشخ  نارحب  دراو  یناـمز  هعماـج  تـسا  دـقتعم  لـیوکوتود 
(1) .دیآ یم  دوجو  هب  قنور  زا  شیپ  هرود  هب  دیدش  تشگزاب  دوکر و  زا  هاتوک  يا  هرود  ناهگان  یعامتجا ، يداصتقا و 

دارفا عقوت  يا  هعماج  رگا  دیوگ  یم  وا  .دنک  یم  دیکأت  عقوت  نآ  ندـش  هدروآرب  نازیم  هعماج و  عقوت  شیازفا  نایم  هطبار  رب  سیوید 
نیا رگید  دـناوتن  یلیلد  ره  هب  صاخ  يا  هظحل  رد  یلو  دوش ، اهنآ  تشیعم  حطـس  نتفر  ـالاب  ببـس  دـنک و  هدروآرب  هتـسویپ  ار  دوخ 
نیا رد  .دـیآ  یم  دوجو  هب  یـسایس  تنوشخ  طیارـش  دنتـسه ، نتفر  الاب  لاح  رد  مه  زاب  اـه  عقوت  هک  یلاـح  رد  دـهد ، همادا  ار  راـک 

(2) .تفرگ دهاوخ  فده  میقتسم  روط  هب  ار  مکاح  تردق  یعامتجا ، یتیاضران  تلاح ،

هدـیدپ رـسلمسا ، نوسناـج و  زنوسراـپ ، میکرود ، لـیما  نوـچ : یناسانـش  هعماـج  .دـنا  هدرک  حرطم  ناـیارگدرکراک  ار  موـس  هـیرظن 
دیکأت هعماج  رد  نزاوت  تلاح  ظفح  ترورض  رب  هراومه  هدرک و  لیلحت  یعامتجا  ياه  بالقنا  اه و  شروش  رد  ار  یسایس  تنوشخ 

اب هعماج ، اب  دارفا  قابطنا  مهم  رایسب  درکراک  لیلد  هب  هک  تسا  ماجسنا  یعامتجا و  یگتسب  مه  تلاح ، نیا  یلصا  رـصنع  .دنا  هتـشاد 
.دریگ یم  ماجنا  اهنآ  فادها  بسک  هزیگنا 

ياه ینوگرگد  هجیتن ، رد  .دنهد  قابطنا  اهنآ  اب  ار  دوخ  تعرـس ، هب  دنناوت  یمن  هعماج  دارفا  دشاب ، دایز  اه  ینوگرگد  تعرـس  رگا 
دوخ زین  اه  ساسحا  نیا  .دننک  داجیا  بارطـضا  سرت و  اهنآ  رد  دنوش و  دارفا  رب  ییاهراشف  ندمآ  دیدپ  ببـس  دـنناوت  یم  یعامتجا 

(3) .دننک یم  جراخ  لداعت  نزاوت و  تلاح  زا  ار  هعماج  هک  دنوش  یهورگ  ای  يدرف  ياه  تنوشخ  همشچرس  دنناوت  یم 

یگدیچیپ زا  هرگ  دنا  هتـسناوتن  دنا ، هتفرگ  ماجنا  هثداح  زا  سپ  یتخانـش  هعماج  ياه  لیلحت  رتشیب  نوچ  تفریذپ  دیاب  یلک ، روط  هب 
زگره نینچمه  .دننک  زاب  یسایس  تنوشخ  هدیدپ 
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.دننک ینیب  شیپ  ار  تنوشخ  نداد  يور  دنا  هتسناوتن 

تنوشخ ياه  هنوگ  ب )

هراشا

تنوشخ ياه  هنوگ  ب )

يریگ تهج  تدش و  ور ، نیازا  .دریگ  یمربرد  ار  ینوگانوگ  دایز و  رایسب  ياه  هنوگ  هک  دراد  يا  هدرتسگ  فیط  یسایس  تنوشخ 
يزادـنارب ات  دوش و  زاغآ  اه  بوکرـس  نیرت  فیفخ  اه و  ضارتعا  نیرت  فیعـض  نیرت و  هداس  زا  دـناوت  یم  تسا و  ریغتم  تنوشخ ،

هزادنا ات  نآ  يریگ  تهج  یـسایس و  تنوشخ  عون  .دور  شیپ  اهراتـشک  اه و  هجنکـش  نیرت  هنامحر  یب  یـسایس و  ماظن  کی  لماک 
، داجیا يارب  يرازبا  عقاو ، رد  یـسایس  تنوشخ  اریز  دراد ؛ یگتـسب  هعماج  ره  رد  یـسایس  تردق  يریگ  لکـش  یگنوگچ  هب  يدایز 

.تسا هعماج  نآ  رد  یسایس  تردق  هب  نداد  لکش  رییغت  ای  یشخب  موادت 

، رگید نایب  هب  .نادنورهـش  هزوح  نامکاح و  هزوح  تفرگ : رظن  رد  ناوت  یم  ار  کیکفت  لباق  هزوح  ود  یـسایس ، تردـق  لاـمعا  رد 
زین ار  یـسایس  تنوشخ  ياه  هنوگ  .تسا  هتفرگ  رارق  نییاپ  هیاپ و  رد  هک  يرگید  هزوح  دراد و  رارق  الاب  سأر و  رد  هک  هزوح  کـی 

.دـنک یم  لامعا  یعامتجا  مره  هیاـپ  رب  مکاـح  تردـق  هک  تسا  ییاـه  تنوشخ  تسخن ، هتـسد  درک : میـسقت  هورگ  ود  هب  ناوت  یم 
مره هیاپ  هک  تسا  ییاه  تنوشخ  مود ، هتسد  .تسا  یسایس  تردق  تیوقت  ای  ظفح  فده ، نییاپ و  هب  الاب  زا  اه  تنوشخ  نیا  تهج 
رییغت مکاح ، یسایس  تردق  فیعـضت  فده ، الاب و  هب  نییاپ  زا  اه  تنوشخ  نیا  تهج  .دنک  یم  لامعا  نآ  سأر  يوس  هب  یعامتجا 

(1) .تسا نآ  يزادنارب  ای  حالصا  و 

یتلود تنوشخ  کی _ 

یتلود تنوشخ  کی _ 

نیا لامعا  يارب  اه  تلود  .دـننک  یم  لامعا  مدرم  ینعی  مره ؛ هیاپ  رب  اـه  تلود  هک  تسا  ییاـه  تنوشخ  یتلود ، تنوشخ  زا  روظنم 
.دوش یم  یسررب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندنب  یم  راک  هب  يددعتم  ياهرازبا  اه ، تنوشخ  هنوگ 

یتلود تنوشخ  ياهرازبا 

یکیزیف ياه  بوکرس  لوا _ 
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ای يرهـش  حطـس  رد  هک  تسا  یـسایس  یعامتجا _  ياه  شنت  اـب  یتلود  تردـق  یکیزیف  هلباـقم  یکیزیف ، ياـه  بوکرـس  زا  روظنم 
دـنراد و ار  ...و  اه  نُّصحت  اه ، باصتعا  ینابایخ ، تارهاظت  اه ، شروش  لکـش  ًـالومعم  اـه  شنت  نیا  .دـنیآ  یم  دوجو  هب  ییاتـسور 
ار یـساسا  فده  ود  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  تلود  يوس  زا  یـسایس  تنوشخ  لامعا  .تسا  توافتم  تدش  هب  اهنآ  رد  تنوشخ  هجرد 

: دریگ یم  یپ 

؛ ینوماریپ قطانم  هب  شنت  ذوفن  زا  يریگولج  . 1

.شنت نتشادرب  نایم  زا  . 2

نادنز مود _ 

يارب هراومه  اه  تلود  هک  تسا  ییاهرازبا  زا  یکی  دراد و  یسایس  ياه  تردق  تمدق  هب  يا  هنیشیپ  یسایس ، نافلاخم  يدازآ  بلس 
دودحم تبسن ، هب  یسایس ، لیالد  هب  یناتساب  ياه  هرود  رد  رازبا  نیا  زا  هدافتـسا  .دنا  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  یـسایس  تنوشخ  لامعا 

بلس ای  گرم  تسناوت  یم  خساپ  نیا  .تفرگ  یم  يدازآ  تقوم  بلس  زا  رتدیدش  رایسب  یخساپ  ًامومع  یـسایس  تفلاخم  اریز  دوب ؛
(1) .دشاب یگدرب  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  يدازآ و  یمیاد 

تحت مهدزون  نرق  زا  نادنز  تازاجم  .دوب  هتفاین  جاور  هسنارف  رد  مهدفه  نرق  ناتـسلگنا و  رد  مهدزناش  نرق  زا  شیپ  ات  نادنز  داهن 
هدافتـسا مرج ، اهدص  رفیک  يارب  نآ  زا  نامز ، نیا  ات  دـش و  مادـعا  تازاجم  نیزگ  ياج  هتفر  هتفر  کیتارکومد ، ياه  بالقنا  ریثأت 

.دوش یم 

هجنکش موس _ 

ياـهراشف درد و  داـجیا  يارب  دـمع  هب  هک  يراـتفر  هنوـگره  : » درک فـیرعت  نینچ  ناوـت  یم  نآ  ياـنعم  نیرت  هداـس  رد  ار  هـجنکش 
ناسنا هژیو  يراتفر  هجنکش ، هک  دنا  هداد  ناشن  یسانش  تسیز  یسانش و  ناسنا  ياه  یسررب  .دوش » دراو  ناسنا  رب  یناور  ینامسج و 

نیا زا  اه  تلود  خیرات ، لوط  رد  .دـش  زاغآ  اه  تلود  نیتسخن  روهظ  اب  یـسایس  تنوشخ  رازبا  ناونع  هب  هجنکـش  زا  هدافتـسا  .تسا 
.دنا هدرک  هدافتسا  نافلاخم  ندرک  باجم  ای  بوکرس  ندناسرت ، يارب  رازبا 
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.تسا تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  نآ ، لیلد  نیتسخن  هک  دوش  یم  هدافتسا  یفلتخم  لیالد  هب  هجنکش  زا  زین  هزورما  هنافسأتم 

مادعا مراهچ _ 

ياه تازاجم  نایم  رد  .درک  فیرعت  مکح » کـی  رودـص  زا  سپ  ینوناـق و  تروص  هب  گرم  تازاـجم  يارجا   » ناوت یم  ار  مادـعا 
نیا هتـسیاش  مرج  یـس  لیجنا ، رد  .دـندوب  تازاـجم  نیا  روخ  رد  يرایـسب  میارج  اریز  تسا ؛ هتـشاد  يرتشیب  جاور  مادـعا  یناتـساب ،
نرق زاغآ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنتفای ، شیازفا  مادعا  تازاجم  اب  بسانتم  میارج  رامـش  اطـسو ، نورق  رد  .تسا  هدش  هتـسناد  تازاجم 

.دیسر یم  دروم  تسیود  هب  ناتسلگنا  رد  میارج  نیا  رامش  مهدزون ،

هعطق ندرک ، هل  ندیشک ، بیلص  هب  دننام : ییاه  شور  .تسا  هدوب  هارمه  هجنکش  یعون  اب  ناتساب ، ياه  هرود  رد  مادعا  تسناد  دیاب 
(1)  . ...و ندرک  هدنرد  تاناویح  همعط  ندنازوس ، هدنز  هدنز  ندرک ، هفخ  ناشوج ، نغور  رد  ندب  ندرب  ورف  ندرک ، هعطق 

شور زا  ور ، نیازا  .دنهد  ماجنا  هجنکش  فذح  ینعی  درد ؛ شهاک  اب  يرورض  دراوم  رد  ار  مادعا  هک  دندوب  نآ  رب  یلم  ياه  تلود 
یم هدافتـسا  دنراد ، يرتمک  درد  هک  ییایمیـش  داوم  قیرزت  یکیرتکلا ، یلدنـص  زاگ ، قاتا  نیتویگ ، نارابریت ، ندز ، راد  نوچ  ییاه 

.دننک

گنج مجنپ _ 

نیرتداح دـیاب  نآ  زا  یـشان  تافلت  بیرخت و  نازیم  نینچمه  هدـش و  هتفرگ  راک  هب  تنوشخ  تدـش  یگدرتسگ و  رظن  زا  ار  گـنج 
رـس رب  لقتـسم  تلود  دـنچ  ای  ود  نایم  هتفای  نامزاس  ییورردور   » ناوت یم  ار  گنج  .دروآ  رامـش  هب  الاب  زا  یـسایس  تنوشخ  لکش 

هک ینوناق  طرـش  : » دنا هدرک  فیرعت  زین  هنوگ  نیا  ار  گنج   (2) .درک فیرعت  هدش » مالعا  شیپ  زا  یمـسر و  فادها  اه و  فالتخا 
لراـک نوـچمه  زین  یخرب  .دــهد » یم  ار  رگیدــکی  هـیلع  حلــسم  ياــهورین  اــب  عازن  عورــش  تـصرف  مصاــختم ، دــنچ  اــی  ود  هـب 

نینچ ار  گنج  یگنج ، زادرپ  هیرظن  لارنژ و  (3)، ستیوزوالک
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(1) «. تسام هتساوخ  يارجا  هب  فیرح  ندرک  راداو  نآ  زا  فده  هک  زیمآ  تنوشخ  یلمع  : » دننک یم  فیرعت 

تلود ربارب  رد  تنوشخ  ود _ 

تلود ربارب  رد  تنوشخ  ود _ 

تسین ناسکی  لاقتنا  نیا  نازیم  نوگانوگ ، عماوج  رد  یلو  تسا ، هدوب  لومش  ناهج  دنیآرف  کی  تلود ، هب  مدرم  زا  تنوشخ  لاقتنا 
مدرم تنوشخ  هک  يدراوم  زا  یکی  .تسا  هدرک  ظفح  تنوشخ  دربراک  رد  ار  دوخ  قح  یفلتخم ، ياه  هجرد  هب  یعاـمتجا  دـبلاک  و 

زیمآ تنوشخ  دروخرب  ای  تلود  فیعض  درکلمع  ربارب  رد  شنکاو  دهد ، یم  تیعورـشم  ار  نآ  دنک و  یم  هیجوت  ار  تلود  ربارب  رد 
.تسا نانآ  قحب  ياه  هتساوخ  ربارب  رد 

ياه بالقنا  اه و  شروش  اه ، باـصتعا  تارهاـظت ، .تسـالاب  زا  تنوشخ  رب  دـقن  راـهم و  لـماع  یعون  عقاو ، رد  نییاـپ  زا  تنوشخ 
.دنور یم  رامش  هب  مکاح  تردق  فارحنا  ربارب  رد  ضارتعا  يا  هنوگ  هب  کی  ره  یعامتجا ،

تلود ربارب  رد  تنوشخ  ياهرازبا 

اه شنت  لوا _ 

شنت یعامتجا و  ياه  هورگ  نایم  ياه  شنت  یعامتجا ؛ ياه  شنت  درک : یـسررب  ناوت  یم  هزوح  هس  رد  ار  اـه  یمارآاـن  اـه و  شنت 
رد هک  دنتـسه  یعامتجا  تنوشخ  زا  لکـش  نیرت  فیفخ  یعامتجا ، ياه  یمارآان  ای  اه  شنت  .تلود  یعامتجا و  دـبلاک  ناـیم  ياـه 

تـسج هدنهد  لیکـشت  ياه  هورگ  دارفا و  نایم  يرباربان  دوجو  رد  ناوت  یم  ار  نآ  یلـصا  لیلد  هتبلا  .دنیآ  یم  دـیدپ  یناسنا  عماوج 
.دنبای یم  شیازفا  زین  اه  يرباربان  نیا  دبایب ، يرتشیب  دشر  هعماج  هزادنا  ره  نیاربانب ، .درک  وجو 

دنیآرف نیمه  رب  نآ ، رد  هک  دنک  یم  هراشا  هدش  هنیداهن  یعامتجا  تابـسانم  دـنیآرف  هب  ییاکیرما  سانـش  هعماج  زنوسراپ ، توکلات 
رد دیاب  هک  دنراد  ییاهراظتنا  رگیدکی  زا  یعامتجا  نارگیزاب  دنیآرف ، نیا  رد  .تسا  هدـش  دـیکأت  اه  يرباربان  اه و  فالتخا  شیازفا 

زا لباقتم  شنک  دنیآرف 
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ياه شکمـشک  اه و  شنت  عبنم  هراومه  اه  تشاد  مشچ  ندـشن  هدروآرب  ای  ندـشن  كرد  .دوش  اضرا  كرد و  يرگید  فرط  يوس 
(1) .دنتسه یعامتجا 

ياه فالتخا  تلاح ، نیا  رد  .دـنیآ  دـیدپ  یعامتجا  فلتخم  ياه  هورگ  شنک  ای  درکلمع  رثا  رب  یعامتجا  ياـه  شنت  تسا  نکمم 
زا ار  اهنآ  راک  دـنوش و  یعامتجا  هورگ  ود  ناـیم  يریگرد  عبنم  دـنناوت  یم  ...و  یگنهرف  يداـصتقا ، یـسایس ، ینید ، يداژن ، یموق ،

.دنناشکب زیمآ  تنوشخ  هدرتسگ  ياهدروخرب  ات  کچوک  ياه  شنت 

رد نآ  زیمآ  تنوشخ  دروخرب  اـی  تلود  یفاـکان  درکلمع  ربارب  رد  یـشنکاو  تروص  هب  تسا  نکمم  یعاـمتجا  ياـه  شنت  نینچمه 
تلود زا  ییاهراظتنا  هراومه  مدرم  ای  یعامتجا  هدوت  نوگاـنوگ ، عماوج  رد  .دـنهد  ناـشن  خر  یعاـمتجا  دـبلاک  ياـه  هتـساوخ  ربارب 

ملظ و ، » یعامتجا ياه  شنت  أشنم  عماوج ، نیا  رد  .دندوب  دودحم  رایـسب  یتعنـص  شیپ  یناتـساب و  عماوج  رد  اه  هتـساوخ  نیا  .دراد 
هب يداصتقا  یـسایس و  راشف  شیازفا  ای  تسا  لئاق  قح »  » نآ يارب  هعماـج  هک  يدـح  زا  تلود  نتفر  رتارف  ینعی  دوب ؛ تلود  زواـجت »

.دنک لمحت  ار  نآ  دناوتن  هعماج  هک  يا  هزادنا 

یعامتجا شروش  مود _ 

هب تنوشخ  ناگدننک ، تکرش  رامـش  ییایفارغج ، هرتسگ  رظن  زا  هک  درک  فیرعت  یعامتجا  شنت  کی  داح  عون  ناوت  یم  ار  شروش 
دبلاک زا  یشخب  نایم  شروش ، رد  رگید ، يوس  زا  .دراد  يدایز  هلصاف  یعامتجا ، شنت  اب  نآ ، ياه  هتساوخ  مجح  هدش و  هتفرگ  راک 

؛ تسناد یـسایس  هراومه  ییانعم ، هب  دـیاب  ار  اه  شروش  نیاربانب ، .دوش  یم  هدـید  ییورردور  تلود ، ای  مکاـح  تردـق  یعاـمتجا و 
رد لمع ، نیا  .شیاه  تیلوئـسم  هزوح  زا  یـشخب  رد  تردق  نآ  ندرب  لاؤس  ریز  ینعی  مکاح ؛ تردـق  کی  هیلع  شروش  سفن  اریز 
لک تیعورـشم  یفن  هب  دور و  شیپ  شیاه  تیلوئـسم  هزوح  لک  رد  یتلود  تردـق  ندرب  لاؤس  ریز  ات  دـناوت  یم  دوخ  یقطنم  همادا 

.دماجنیب یعامتجا  بالقنا  نامه  ای  يزادنارب  راعش  حرط  ماظن و 
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ینیمز ریز  هناحلسم  هزرابم  موس _ 

اب یماظن  هبـش  کـچوک  هورگ  هک  درک  فیرعت  یـسایس  تنوشخ  یعون  دـیاب  ار  یکیرچ  هزراـبم  اـی  یفخم  هناحلـسم  ياـه  تکرح 
یسایس ياه  تیصخش  رورت  زا : دنترابع  تنوشخ  عون  نیا  ياه  شور  .دنک  یم  لامعا  مکاح  یسایس  تردق  هیلع  یفخم  تالیکشت 

...و یسایس  فادها  اب  هناحلسم  ياهدربتسد  يریگ ، ناگورگ  ییابرامیپاوه ، يراک ، بارخ  يراذگ ، بمب  ییابر ، مدآ  يداصتقا ، ای 
.

زج يا  هراچ  رصاعم ، خیرات  لوط  رد  هناهاوخ  يدازآ  يرامعتسا و  دض  يدادبتـسا ، دض  يروتاتکید ، دض  ياه  تکرح  زا  يرایـسب 
هناحلـسم هزرابم  ور ، نیازا  .تسب  یم  ار  زیمآ  تملاسم  هزرابم  هنوگره  هار  مکاـح ، تردـق  اریز  دنتـشادن ؛ یفخم  هناحلـسم  هزراـبم 

ور هبور  تخـسرس  يّدـج و  یلو  کچوک ، یعامتجا  فلاخم  يورین  کی  اب  مکاح  تردـق  هک  دـهد  یم  خر  یناـمز  ًاـساسا  یفخم 
.دراد ار  نآ  یتابث  یب  ای  يزادنارب  دصق  هک  دشاب 

رد .تسا  هتسب  نآ  رد  زیمآ  تملاسم  شور  هنوگره  هار  اریز  تسا ؛ رتدیدش  اه  تنوشخ  اه و  هزرابم  نیا  يدادبتسا ، ياه  تلود  رد 
زج يا  هراچ  زاب  دروآ ، تسد  هب  يدایز  يدازآ  دـناوتن  دـشاب و  هتـشادن  یعامتجا  هاگیاپ  فلاخم  يورین  رگا  کیتارکومد ، طـیارش 

ياـه هورگ  دـننام : دـنراد ، دوـجو  اـه  هورگ  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  .تشاد  دـهاوخن  یفخم  هناحلـسم  هزراـبم  هب  ندروآ  يور 
هب زونه  تفرگ و  لکش  ایناپسا  رد  لاس 1959  رد  هک   ETA يدازآ کساب و  ینهیم  شبنج  یهاش ؛ متـس  نارود  ناریا  رد  یتازرابم 

(1) .دهد یم  همادا  هزرابم 

بالقنا مراهچ _ 

چیه تسا ، تردـق  مره  سأر  الاب و  هب  اهنآ  تکرح  تهج  دراد و  یعامتجا  هاـگیاپ  هک  یـسایس  زیمآ  تنوشخ  ياـهراتفر  ناـیم  رد 
نینچ ار  بالقنا  بالقنا ، راهچ  یفاکـشدبلاک  باتک  رد  نوتنیرب  نیرک  .درادن  ار  یعامتجا  بالقنا  کی  شرتسگ  تدـش و  یتکرح 

رگید هورگ  ياج  هب  دنا ، هتشادن  تسد  رد  ار  تموکح  نونکات  هک  ...یهورگ  دیدش  ینیشناج  : » دنک یم  فیرعت 
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.تسا یسایس  فیرعت ، نیا  هتبلا   (1)« .دنا هدوب  روشک  یسایس  هاگتسد  هرادا  يدصتم  نیا  زا  شیپ  ات  هک 

ببس دنک ، یم  بوکرـس  ار  اهنآ  مکاح ، تردق  هک  یعامتجا  ياه  شبنج  اه و  شروش  دننام  زیمآ  تنوشخ  کچوک  ياه  تکرح 
ات دنوش  یم  هتـشابنا  لاس  اه  هد  لوط  رد  هک  دـنروآ  یم  دـیدپ  ار  يرتسکاخ  ریز  شتآ  اه ، یبوکرـس  نیا  .دـنوش  یم  یگدروخرس 

، هظحل نیا  رد  .دماجنا  یم  یمومع  راجفنا  هب  تسا ، مهارف  یسایس  یعامتجا ، يداصتقا ، طیارش  مامت  هک  یـصاخ  هظحل  رد  ماجنارس 
دناوت یمن  یعنام  چیه  هک  تسالاب  نانچ  نآ  رد  یسایس  تنوشخ  تردق  ینعی  دنک ؛ یم  لمع  دوخ  لکـش  نیرت  بّرخم  رد  بالقنا 

نآ دوخ ، نافوت  لیثمت  رد  نوتنیرب  تسا و  تدم  هاتوک  ًالومعم  هک  هظحل  نیا  رد  .دش  دهاوخ  دوبان  دوخ  هنرگو  دتسیاب  نآ  ربارب  رد 
دریگ و یم  رارق  دوخ  تیعـضو  نیرت  ینارحب  رد  هعماج  دـنک ، یم  هیبشت  ناـفوت  كانـساره  ياـه  قرب  دـعر و  دـیدش و  هظحل  هب  ار 

شمارآ نوچمه  بالقنا  نامز ، نیا  زا  سپ  .دـنک  یم  دراو  هتـشذگ  میژر  ياهراتخاس  اهداهن و  اه ، شزرا  رب  ار  اـه  هبرـض  نیرتشیب 
.دوش یم  دراو  هعماج  دیدج  ياهداهن  لکش  هب  یبالقنا  ياهداهن  تیبثت  اه و  یبارخ  میمرت  یگدنزاس ، نارود  هب  نافوت ، زا  سپ 

تنوشخ ورملق  . 4

هراشا

تنوشخ ورملق  . 4

، تسا ریغتم  هچنآ  دراد و  ریغتم  تیوـه  ربـتعم ، راـبتعا  هب  اـنب  زین  يراـبتعا  رما  .تسا  يراـبتعا  هـکلب  تـسین ، لیـصا  يرما  تنوـشخ ،
فیرعت رد  میتـفگ ، رت  شیپ  هچناـنچ  .درک  هجوـت  شیاـه  قادـصم  هـب  دـیاب  نآ  دودـح  كرد  يارب  نیارباـنب ، .تـسین  ریذــپدودح 

دوجو لکـشم  نیمه  نآ  ياه  قادصم  رـس  رب  یتح  ور ، نیازا  .داد  هئارا  نآ  زا  عماج  یفیرعت  ات  درادن  دوجو  یلک  عامجا  تنوشخ ،
.دـنناد یم  ینوناق  عورـشم و  تنوشخ  قادـصم  ار  راتفر  ناـمه  رگید  یخرب  فرـص و  تنوشخ  ار  یلک  يراـتفر  دارفا ، یخرب  .دراد 

رارق اه  تسینویهـص  لاغـشا  موجه و  دروم  هک  ناشنیمزرـس  زا  عافد  رد  ار  ینیطـسلف  نازرابم  هناـبلط  تداهـش  تاـیلمع  لاـثم ، يارب 
یعافد و تایلمع  تسا ، هتفرگ 
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تنوشخ قادصم  ار  نآ  اه ) ییاکیرما   ) اه یبرغ  اه و  تسینویهص  رگید ، يوس  زا  .دنرامش  یمرب  عورشم  تنوشخ  ياه  قادصم  زا 
.دننک یم  یقلت  عورشمان )  ) فرص

تسناد فرص  تنوشخ  ياه  قادصم  زا  ناوت  یم  ار  هجنکش  لاثم ، يارب  .دنریذپ  یم  ناگمه  ار  تنوشخ  ياه  قادصم  یضعب  هتبلا 
قاقحا ای  مرج  زا  يریگولج  رطاخ  هب  هک  ار  نامرجم  رفیک  ناگمه  نینچمه  .دـننک  یم  موکحم  ار  نآ  تنوشخ ، نافلاخم  یمامت  هک 

.دنناد یم  ینوناق  تنوشخ  ياه  قادصم  دریذپ ، یم  ماجنا  مولظم  قح 

نییاپ زا  دناوت  یم  هجنکـش  لاثم ، يارب  .درک  صخـشم  ناوت  یمن  ار  هدش  هتفرگ  راک  هب  ياه  قادصم  رادـقم  نازیم و  دودـح و  هتبلا 
ای روشک  دنچ  ای  روشک  ود  نایم  دودحم  تروص  هب  دـناوت  یم  گنج  هک  نانچمه  .ددرگ  لامعا  هلحرم  نیرتالاب  ات  نآ  حطـس  نیرت 

ناـیرع و تنوشخ  ینعی  تنوشخ ؛ عون  ود  همادا ، رد  .تسین  نکمم  زگره  نآ  ورملق  دودـح و  ندرک  صخـشم  سپ  .دـشاب  یناـهج 
.تخاس نشور  ار  تنوشخ  نازیم  يا  هزادنا  ات  ناوتب  دیاش  ات  داد  میهاوخ  حیضوت  ار  عورشم  ای  ینوناق  تنوشخ 

نایرع تنوشخ  فلا )

نایرع تنوشخ  فلا )

تـسا لتق  حرج و  برـض و  نامه  نآ ، زا  دارم  دوش و  یم  ریبعت  زین  یکیزیف  ضحم و  تخل ، تنوشخ  هب  یهاگ  ناـیرع  تنوشخ  زا 
، نادنز هجنکش ، دننام  یکیزیف  ياه  همجه  لکش  هب  دناوت  یم  تنوشخ  عون  نیا  .تسا  یتّنس  طیسب و  سوبع ، فافـش ، یتنوشخ  هک 
، هدیچیپ یتنوشخ  هک  ددرگ  لامعا  فلاخم  ِبیقر  یناور  دیدهت  ینعی  یکیزیفریغ ، ياه  همجه  بلاق  رد  زین  گنج و  رورت و  مادعا ،

.تسا نردم  ناهنپ و 

اب نابیقر  اب  هلباقم  هدـیچیپ ، تنوشخ  صخـش .) رورت   ) تسا هناـیزات  هتخت و  شفرد ، غاد ، اـب  فیرح  اـب  ییوراـیور  طیـسب ، تنوشخ 
زا ندیزرو  تنوشخ  نردم ، تنوشخ  .تسا  یناور  گنج  ياه  هویش  اه و  شور  زا  هدافتـسا  اب  و  تیـصخش ) رورت   ) نیهوت تمهت و 
اب تنوشخ ، عون  نیا  رد  .تسا  یـسایس  بیقر  يرکف و  فیرح  هیلع  يا  هبرح  هب  کیتارکومد  ياـهرازبا  اهراعـش و  لیدـبت  رذـگهر 

نادنز هب  بیقر  دـیآ و  یم  دـیدپ  ینهذ  يرکف و  قانتخا  نافلاخم ، هب  نتـسب  ارتفا  اب  دوش ؛ یم  يدازآ  بلـس  فیرح  زا  يدازآ  راعش 
راتفرگ یئرمان  ياهریجنز  ماد  رد  دتفا و  یم 
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نیهوت تمهت و  فذح  زا  نافلاخم  هک  ناس  نآ  تسا ؛ هعماج  رب  یسحریغ  دیپس و  دادبتسا  ندرک  لیمحت  ناهنپ ، تنوشخ  .دوش  یم 
(1) .دنوش يروسناسدوخ  راچد 

ینوناق و لحارم  ندنارذگ  نودب  یهورگ  ای  صخش  هک  تسا  یمادقا  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  نایرع  تنوشخ  نیاربانب ،
عافد رد  هک  یهورگ  لاثم ، يارب  .دنز  یم  تسد  نادنورهش  قوقح  هیلع  دوخ  هدارا  لیمحت  هب  اراکشآ  یتموکح ، هاگتـسد  زا  جراخ 

لاـمِعا شور  زا  دزادـنا ، تشحو  هـب  ار  مدرم  دـنز و  مـهرب  ار  ینوناـق  عاـمتجا  کـی  دـشوک  یم  شا  هدـش  هتفریذـپ  ياـه  شزرا  زا 
.تسا هتسُج  هرهب  نایرع  تنوشخ 

عورشم ای  ینوناق  تنوشخ  ب )

عورشم ای  ینوناق  تنوشخ  ب )

ره رد  تسا  نکمم  هدـش  ماجنا  لمع  هک  انعم  نیا  هب  .داد  رارق  نآ  لیدـعت  ای  نایرع  تنوشخ  لباقم  رد  ناوت  یم  ار  ینوناق  تنوشخ 
، لباقم رد  دـیوج  یم  هرهب  نایرع  تنوشخ  زا  گنج ، رگزاغآ  ًـالثم  .دـشاب  تواـفتم  ود  نآ  هزیگنا  فدـه و  یلو  هدوب ، ناـسکی  ود 

یم هرهب  ینوناق  عورـشم و  یتنوشخ  زا  تسا ، زواجتم  فده  زا  ریغ  شفدـه  یلو  دـنک ، یم  هدافتـسا  رازبا  نامه  زا  هک  هدـننک  عافد 
عافد هب  دوخ  سومان  لاـم و  ناـج و  هب  مجاـهم  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  ناـسنا  هژیو  هب  يا  هدـنز  دوجوم  ره  یعیبط  قح  اریز  دریگ ؛

.دزادرپب

زا يریگولج  نینچمه  هعماج و  تینما  مظن و  داجیا  ینماان و  زا  يریگولج  يارب  نامرجم  تازاجم  هیبنت و  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،
بوچراچ رد  لوئسم و  ياه  ماقم  تسد  هب  دیاب  تازاجم  نیا  .تسا  ریذپان  بانتجا  يرورض و  يرما  هعماج ، دارفا  قوقح  ندش  هابت 

مادعا و هجنکش ، بوکرس ، نوناق ، مان  هب  ار  دوخ  نافلاخم  نوناق ، زا  هدافتـسا  ءوس  اب  اه  ماقم  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  .دشاب  نوناق 
.دوب دهاوخ  نایرع  تنوشخ  قادصم  تروص ، نیا  رد  هک  دننک  رورت 
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یمالسا عبانم  رد  ارادم  تنوشخ و  مود : شخب 

هراشا

یمالسا عبانم  رد  ارادم  تنوشخ و  مود  شخب 

اه لصف  ریز 

40 ص :

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


تایاور تایآ و  لوا : لصف 

یعیش نادنمشیدنا  هاگدید  زا  لهاست  تنوشخ و  مود : لصف 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  موس : لصف 

تایاور تایآ و  لوا : لصف 

هراشا

تایاور تایآ و  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

تایآ . 1

تایاور . 2

تایآ . 1

هراشا

تایآ . 1

.تسا یهلا  ماکحا  فراـعم و  عبنم  نیرت  گرزب  رـشب و  لـفحم  شخب  ینـشور  هک  تسا  یتیادـه  غارچ  دـیواج و  يا  هزجعم  نآرق ،
.دریگ هرهب  نآ  زا  شیوخ  كرد  مهف و  روخارف  هب  سک  ره  ات  تشاد  ینازرا  رشب  هب  ار  نآرق  دنوادخ ،

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  یهلا  نید  نیرت  لماک  مالسا ،

(3: هدئام ) .مدرک مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما  ِیتَمِْعن ؛ ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَا  مُکَنیِد َو  مَُکل  ُْتلَمْکَا  َموَْیلَا 

تسا و هتفای  نایاپ  توبن  رگید  نید ، ندش  لماک  اب  .تسا  هدش  غالبا  مدرم  هب  یهلا  یحو  اب  دراد ، زاین  تیاده  يارب  رـشب  هچنآ  سپ 
ماکحا فراعم و  دناوتب  ات  دراد  زاین  قیقد  قیمع و  مهف  هب  رـشب  نیاربانب ، .دش  دـهاوخن  هتخیگنارب  ادـخ  يوس  زا  يرگید  ربمایپ  چـیه 

فراـعم و هک  تسا  ناـهیقف  هفیظو  نیا  مالـسلا ،  هیلع  موصعم  تبیغ  ناـمز  رد  .دـنک  طابنتـسا  یهلا  لـالز  همـشچرس  نیا  زا  ار  نید 
.دنراذگب ناراد  نید  رایتخا  رد  دننک و  طابنتسا  یهلا  عبنم  نیا  زا  ار  ماکحا 

اب هزرابم  گنج ،)  ) داهج بلاق  رد  تاـیآ  نیا  .تسا  هدـش  دراو  تنوشخ  هراـبرد  هک  میزادرپ  یم  یتاـیآ  حیـضوت  هب  لـصف ، نیا  رد 
.تسا ...و  باتک  لها  اب  دروخرب  یهلا ، دودح  رافک ، اب  حلص  نامیپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روج ،) نامکاح   ) توغاط
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داهج تایآ  فلا )

هراشا

داهج تایآ  فلا )

یطرـش دـیق و  چـیه  ینعی  دـنهد ؛ یم  هزاجا  قلطم  تروص  هب  ار  داهج  تایآ ، نیا  زا  یخرب  هک  میبای  یمرد  داهج  تایآ  رد  تقد  اب 
ار ناکرـشم  اجک  ره   » ای نک » گنج  ناقفانم  رافک و  اـب  ربماـیپ ! يا  : » دـیامرف یم  يا  هیآ  رد  لاـثم ، يارب  .دـنا  هدـشن  لـئاق  نآ  يارب 
دهد و یم  ار  نارفاک  اب  ندیگنج  روتسد  طرش ، نودب  نآرق  هک  میبای  یمرد  مینک ، هجوت  تایآ  نیا  نومضم  هب  رگا  .دیشکب » دیتفای ،

.درک حلص  نانآ  اب  دیابن  زگره 
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مامت اـب  : » دـیامرف یم  يا  هیآ  رد  ًـالثم  .دـنا  هدرک  دـیقم  ار  ناکرـشم  نارفاـک و  هیلع  داـهج  گـنج و  هک  دنتـسه  یتاـیآ  لـباقم ، رد 
رد رگا  لاح ، .دـیگنجب » دـنگنج ، یم  امـش  اب  هک  اهنآ  اب  : » دـیامرف یم  ای  دـنگنج » یم  امـش  اب  اهنآ  هک  نانچمه  دـیگنجب ؛ ناکرـشم 

سپس یسررب و  ار  تایآ  نیا  زا  هتسد  ود  ره  همادا ، رد  .دوش  یم  یعافد  مالـسا ، رد  اه  گنج  همه  مینک ، تقد  تایآ  نیا  نومـضم 
 . مینک یم  يریگ  هجیتن 

قلطم تایآ  کی _ 

قلطم تایآ  کی _ 

هنومن دنچ  اجنیا  رد  .تسا  هدش  رداص  باتک  لها  ای  ناکرـشم  اب  گنج  نامرف  یطرـش ، دیق و  چیه  نودب  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  یتایآ 
.میروآ یم  ار  تایآ  نیا  زا 

: لوا هیآ 

(5 هبوت :  ) .ٍدَصْرَم َّلُک  مَُهل  اوُدُْعقاَو  مُهوُرُصْحا  مُهوُذُخ َو  مُهوُُمتْدَجَو َو  ُْثیَح  َنیکِرْشُملا  اُوُلْتقاَف 

.دینیشنب ناشنیمک  رد  يرذگهار  ره  رد  دینک و  ناشسبح  دیریگب و  دیشکب و  دیتفای ، اجره  ار  ناکرشم  سپ 

: مود هیآ 

َباتِکلااُوتوُأ َنیذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  ُُهلوُسَر َو ال  هّللا َو  ُمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  ِرِخآلا َو ال  ِمْوَیلِاب  ـال  َو    ِ هّللاـِب َنُونِمُؤی  ـال  َنیذَّلا  اُوِلتاـق 
(30 هبوت :  ) .َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدَی  ْنَع  َهَیْزِجلا  اوطُعی  یَّتَح 

یمن مارح  دـنا ، هدـینادرگ  مارح  شلوسر  ادـخ و  ار  هچنآ  دـنروآ و  یمن  نامیا  تمایق  زور  دـنوادخ و  هب  هک  نانآ  اب  دـینک  رازراک 
.دنشاب راوخ  هک  یلاح  رد  دنهدب ، هیزج  هکنآ  ات  دنریذپ  یمن  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  باتک  هک  ینانآ  زا  ار  قح  نید  دننک و 

: موس هیآ 

(73 هبوت :  ) .ْمِه _ ْیَلَع ُْظلْغاَو  َنی  _ ِِقفانُملاَو َراّفُکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اهُّی  ای َأ 

.ریگب تخس  نانآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا 

دیقم تایآ  ود _ 

هراشا
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دیقم تایآ  ود _ 

زیاج داهج  طیارش ، نآ  دوجو  نودب  هک  دراد  یطیارـش  نارفاک  ناکرـشم و  اب  داهج  گنج و  .دنراد  طرـش  دیق و  هک  دنتـسه  یتایآ 
نیا زا  هنومن  دنچ  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  .تسین 
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.مینک یم  هراشا  تایآ 

: لوا هیآ 

(36 هبوت :  ) .ًهَّفاک ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  _ًه  َّفاَک َنی  _ ِكِرْشُملا اُوِلتاق  َو 

.دنگنج یم  امش  اب  اهنآ  هک  نانچمه  دیگنجب ؛ ناکرشم  نیا  مامت  اب 

: مود هیآ 

(190 هرقب :  ) .َنیِدَتْعُملا ُّبُِحیال  َهّللا  َنِإ  اوُدَتْعَتالَو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

.دراد یمن  تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ ، اریز  دینکن ؛ زواجت  دح  زا  دیگنجب و  دنگنج ، یم  امش  اب  هک  یهورگ  اب  نانمؤم ، يا 

: موس هیآ 

َّنِإ اوُِملُظ َو  ْمُه  َّن_ َِأب  َنُول  _ َتاـق َنیِذَِّلل ُي_ َنِذُأ  .ٍرُوف  ٍناَّو َك_ َّل َخ_ ُّبِح ُك_ ـال ُي_ َهّللا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  _ُع  ِفادـُی َهّللا  َّنِإ 
(41  _ 38 جح :  . ) ...ُهّللا انُّبَر  اُولُوق  ْنَأ َي_ ّالِإ  ٍّق  ِْریَِغب َح_ ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلَا  .ٌریِدَق  ْمِهِرْصَن َل_ یلَع  َهّللا 

هک یهورگ  هب  .دراد  یمن  تسود  ار  یـساپسان  راک  تنایخ  چـیه  دـنک و  یم  عافد  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  نیقی ، هب 
رداق اهنآ  کمک  رب  دنوادخ  نامگ ، یب  و  .تسا ) هدش  متس  نانآ  هب  نوچ   ) دنگنجب هک  دش  هداد  هزاجا  دندمآ ، ناشگنج  هب  نارگید 

راگدرورپ دنتفگ  یم  هکنیا  زج  دنتشادن ، یمرج  دندرک و  نوریب  قحان  هب  ناشدوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اهنآ  هک  مدرم  نیا  هب  ام  .تسا 
.میهد یم  داهج  هزاجا  تسادخ ، ام 

.دننک یم  هراشا  نآ  لیلد  هب  گنرد ، یب  داهج ، هب  رما  زا  سپ  اریز  دننک ؛ یم  حرطم  ار  یعافد  هبنج  ًالماک  تایآ  نیا 

دیقم قلطم و  تایآ  نایم  عمج 

دیقم قلطم و  تایآ  نایم  عمج 

داهنشیپ ار  لح  هار  هس  شسرپ ، نیا  خساپ  رد  نارسفم  مینک ؟ عمج  ار  تایآ  هتسد  ود  نیا  نایم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نونکا 
.مینک یم  یسررب  هناگادج  ار  اهنآ  هک  دنا  هدرک 

دیقم تایآ  هلیسو  هب  قلطم  تایآ  خسن  لوا _  لح  هار 

دیقم تایآ  هلیسو  هب  قلطم  تایآ  خسن  لوا _  لح  هار 

هدرک و حرطم  تایآ  هتسد  ود  نیا  ریسفت  رد  ار  خوسنم  خسان و  هلئسم  نارسفم ، یضعب 

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


اج کی  ار  اهروتسد  نآ  همه  تایآ ، زا  رگید  یـضعب  یلو  هدش ، طورـشم  نارفاک  اب  ندیگنج  نآرق ، تایآ  زا  يرایـسب  رد  دنا  هتفگ 
، دش یم  لزان  رت  شیپ  هک  ار  يدیقم  تایآ  مامت  دـنا ، هدـش  لزان  يرجه  مهن  لاس  رد  هک  یقلطم  تایآ  نیاربانب ، .تسا  هدرک  خـسن 

(1) .دنا هدرک  خسن  اج  کی 

: تفریذپ ناوت  یمن  لیلد  ود  هب  ار  لح  هار  نیا 

هک دـیوگب  يا  هیآ  رگا  لاثم ، يارب  .دـشاب  وا  دـض  رب  تسرد  هک  مینادـب  رگید  يا  هیآ  خـسان  ار  يا  هیآ  میناوت  یم  ییاـج  رد  اـم  . 1
هدش وغل  مود  روتسد  نیا  اب  لوا  روتسد  اجنیا ، رد  دیگنجب ؛ نیا  زا  سپ  هک  دهدب  هزاجا  يرگید  هیآ  یلو  دیگنجن ، ناکرشم  اب  زگره 

.دیآ شیپ  خوسنم  خسان و  ثحب  حرط  هنیمز  ات  دنرادن  ار  یگژیو  نیا  داهج  تایآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا 

؛ تسین ریذپ  خسن  ًاساسا  هک  تساه  هیآ  زا  یضعب  سپ  .تسین  رادرب  صیـصخت  هک  دراد  ار  یماع  مکح  اجنیا  رد  خوسنم  خسان و  . 2
(2) .دریذـپ یمن  ار  ندوب  تقوم  هک  تسا  يا  هیآ  هیآ ، اـجنیا  رد  یلو  تسا ، تقوم  يرما  خوسنم ، هک  تسا  نآ  خـسن  ياـنعم  نوـچ 

.دوش یم  یفن  یلک  هب  تایآ  نیا  ندوب  خوسنم  خسان و  لیلد ، ود  نیا  هب  هجوتاب  نیاربانب ،

یعافد داهج  رب  دیقم  تایآ  لمح  ییادتبا و  داهج  رب  قلطم  تایآ  لمح  مود _  لح  هار 

یعافد داهج  رب  دیقم  تایآ  لمح  ییادتبا و  داهج  رب  قلطم  تایآ  لمح  مود _  لح  هار 

داـهج رب  ار  دـیقم  تاـیآ  ییادـتبا و  داـهج  رب  ار  قـلطم  تاـیآ  هک  تسا  نآ  دـنا ، هتفرگ  شیپ  رد  نارـسفم  زا  یخرب  هک  يرگید  هار 
هک تسا  یقلطم  تایآ  ناـمه  دـنهد ، یم  هئارا  ییادـتبا  داـهج  يارب  نآرق  زا  نارـسفم  نیا  هک  ار  یلیلد   (3) .دـنا هدرک  لمح  یعافد 

: تفگ دیاب  خساپ  رد  .دنک  یم  رما  باتک  لها  ناکرشم و  اب  گنج  هب  یطرش  دیق و  چیه  نودب 

هداد يرگزاغآ  هب  روتـسد  ای  دشاب  نانآ  يوس  زا  گنج  زاغآ  هک  دوبن  یگنج  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يوبن و  هریـس  رد  . 1
.دوب راکیپ  رگزاغآ  یلمع  ياهدیدهت  اب  هک  دوب  نمشد  هراومه  سکعرب  هکلب  دنشاب ،

44 ص :

، يزاریش مراکم  رصان  کن : .تسا  هدرک  در  ار  لوا  هار  هنومن  ریسفت  ص58 ؛ ات ، یب  اردص ، نارهت ، داهج ، يرهطم ، یضترم   . 1 - 1
20 و 21. صص ج2 ، ، 1377 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت 
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: دیآ یم  شیپ  لکشم  هس  دراد ، تلالد  ییادتبا  داهجرب  قلطم  تایآ  میریذپب  هک  ضرف  هب  . 2

هن دنک ، یم  توعد  تیاده  هارهاش  هب  ار  اه  ناسنا  تسخن  مالسا ، ینعی  تسا ؛ گنج  رب  مّدقم  توعد  غیلبت و  لصا  مالسا ، رد  فلا )
.درک راکنا  ناوت  یمن  ار  هتکن  نیا  دوش و  گنج  دراو  توعد  نودب  هکنیا 

هنوگره تحارـص ، هب  نآرق  اریز  درادـن ؛ انعم  دـننکن ، داجیا  نآ  ربارب  رد  یعنام  یلو  دـنریذپن ، ار  مالـسا  هک  یناسک  هیلع  داهج  ب )
.دنک یم  یفن  صاخشا  ندروآ  نامیا  يارب  ار  رابجا  هارکا و 

.دـننک یم  دودـحم  ار  مدرم  باختنا  يدازآ  دنتـسه و  مالـسا  هب  توعد  غیلبت و  يارب  یعنام  یتوغاط  ناـمکاح  هک  دوش  اـعدا  دـیاش 
زاب تسین و  ییادـتبا  زین  يداهج  نینچ  مییوگ  یم  خـساپ  رد  .تسا  زیاج  اه  ناسنا  هنوگ  نیا  يدازآ  يارب  ییادـتبا  داـهج  ور ، نیازا 

(1) .دنرب یم  رس  هب  اه  توغاط  هطلس  ریز  هک  تسا  ییاه  ناسنا  ندرک  دازآ  ياتسار  رد  نوچ  دنک ؛ یم  ادیپ  یعافد  هبنج 

ار لح  هار  نیا  همادا ، رد  .مینک  یم  لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  میـشاب ، هتـشاد  يدـیقم  یقلطم و  هک  ییاج  دـنیوگ  یم  لوصا  ياملع  . 3
.میهد یم  حیضوت 

دیقم رب  قلطم  لمح  موس _  لح  هار 

دیقم رب  قلطم  لمح  موس _  لح  هار 

ییاج رد  تسا  نکمم  يرـشب ) نیناوق  دـنچ  ره   ) نوناق کی  نامرف و  کـی  دـنیوگ : یم  هدـعاق  نیا  حیـضوت  رد  لوصا  ملع  ناـملاع 
کی نامرف ، ود  ره  زا  نوناق ، نیا  لعاج  ای  نامرف  نیا  هدـننکرداص  میناد  یم  هکنیا  اب  دوشب ، ناـیب  دـیقم  رگید  ياـج  رد  یلو  قلطم ،
دیقم نیا  رب  ار  قلطم  نآ  ای  تسا  هدوب  یـصاخ  تلع  کی  هب  دـیقم  نیا  تفگ  تفریذـپ و  ار  قلطم  نآ  دـیاب  ایآ  لاـح  .دراد  دوصقم 

.میریذپب ار  دیقم  مینکب و  لمح 

، هدرک رکذ  ار  قلطم  هک  مه  اـجنآ  مییوگب  ینعی  مینکب ؛ لـمح  دـیقم  رب  ار  قـلطم  هک  دـنک  یم  اـضتقا  هدـعاق  دـنیوگ  یم  نوـیلوصا 
مالـسا رد  اه  گنج  مامت  نیاربانب ، .مینک  لمح  دـیقم  تایآ  رب  ار  قلطم  تایآ  دـیاب  ساـسا ، نیا  رب  .تسا  هدوب  دـیقم  نیمه  دوصقم 

دنهاوخ یعافد  هبنج 
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يارب نآرق  تایآ  زا  هجیتن ، رد  .دوب  دـهاوخ  عورـشم  ینوناـق و  یتنوشخ  عاـفد ، رد  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  تنوشخ  ور ، نیازا  .تشاد 
.تفرگ هرهب  ناوت  یمن  ییادتبا  داهج  رب  لالدتسا 

( رئاج نامکاح   ) توغاط یفن  هرابرد  تایآ  ب )

( رئاج نامکاح   ) توغاط یفن  هرابرد  تایآ  ب )

هتفگ ددرگ ، ّدـح  زا  زواجت  ببـس  هک  يزیچ  ره  هب  تسا و  زرم  ّدـح و  زا  زواجت  يانعم  هب  نایغُط »  » هدام زا  هغلابم  هغیـص  توغاط ،» »
، هللا یلا  ریسم  زج  يریسم  ره  راگدرورپ و  زا  ریغ  يدوبعم  ره  ربکتسم و  هشیپ و  متس  نامکاح  اه ، تب  نیطایـش ، ور ، نیازا  .دوش  یم 

.تسا توغاط  همه 

، رگید یخرب  نانهاک و  یـضعب ، ناطیـش و  ار  نآ  یـضعب  .دنا  هتفگ  نخـس  رایـسب  ینآرق ، تایآ  رد  توغاط  يانعم  هرابرد  نارـسفم 
موهفم نامه  ینعی  دشاب ؛ اهنآ  زا  رت  هدرتسگ  هکلب  هدـش ، دای  دراوم  همه  تایآ ، روظنم  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنا  هدرک  ریـسفت  نارحاس 

(1) .دریگ یمربرد  ار  تسردان  یفارحنا و  نییآ  ره  رگنایغط و  دوجوم  ره  دوش و  یم  هدافتسا  توغاط  هژاو  زا  هک  یماع 

ار توغاط  زگره  نآرق  هک  تسا  نیا  اهنآ  مامت  یلـصا  حور  یلو  تسا ، هدـش  دراو  هتـسد  دـنچ  رد  توغاـط ، هراـبرد  ینآرق  تاـیآ 
یم لالدتـسا  ناـیاپ ، رد  میروآ و  یم  هنومن  ناوـنع  هب  ار  هیآ  دـنچ  همادا ، رد  .دسانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  دـناد و  یمن  عورـشم 

.مینک

: لوا هیآ 

(39 لحن :  ) .َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهّللا  اوُُدبْعا  نَأ  ًالوُسَر  _ٍه  َّمُأ ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 

.دیزیهرپب توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  هک  میتخیگنارب  ار  یلوسر  یتما ، ره  رد  نیقی ، هب 

: مود هیآ 

ْنَأ اوُِرمُأ  ْدَـقَو  ِتوُغاّـطلا  یلِإ  اوُمَکاـحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َکـِْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـمَو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُـمُعْزَی  َنیِذَّلا  یلِإ  ََرت  َْملَأ 
(60 ءاسن :  ) .ِِهب اوُرُفْکَی 

ناربمایپ وت و  رب  هک  ینامـسآ  ياه  باتک  مامت  هب  دنیوگ  یم  دنرادنپ و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  ینیب  یمن  ایآ  ربمایپ ! يا 
نامیا تسا ، هدش  لزان  هتشذگ 
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ار توغاط  زگره  تسا  هدش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دـنرب ، یم  توغاط  دزن  ار  دوخ  ياه  يرواد  لاح ، نیا  اب  .میا  هدروآ 
.دنربن نامرف 

: موس هیآ 

(20: رمز  ) .يرْش _ ُبلا ُمَُهل  ِهّللا  یلِإ  اُوبانَأَو  اهوُُدبْعَی  ْنَأ  َتوُغاّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو 

.دنتشگزاب ادخ  يوس  هب  دندز و  زاب  رس  توغاط »  » شتسرپ زا  هک  یناسک  رب  داب  تراشب 

دننک و هزرابم  توغاط  تیمکاح  اب  دهد  یم  روتسد  نانمؤم  ناربمایپ و  هب  نآرق  هک  میبای  یمرد  توغاط  هب  طوبرم  تایآ  یسررب  زا 
نایم عمج  اریز  دـنک ؛ یم  یهن  تحارـص  هب  دوش ، نانآ  ینمـض  تیعورـشم  شریذـپ  دـییأت و  بجوم  هک  اهنآ  زا  تعاطا  هنوگره  زا 

هزرابم زا  روظنم  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاح  .تسا  نکممان  توغاط _  روج _  نامکاح  تیالو  شریذپ  دنوادخ و  تیالو  شریذـپ 
؟ دراد یحالصا  هبنج  ای  تسا  هناحلسم  ًافرص  هزرابم  نیا  ایآ  تسا ؟ يا  هزرابم  عون  هچ  توغاط  اب 

اریز هناحلسم ؛ هن  دشاب ، یحالصا  ًالماک  هزرابم  نیا  دسر  یم  رظن  هب  تفگ  دیاب  خساپ  رد 

ینورد يرما  ناـمیا  نوچ  تسین ؛ رادربروز  تیادـه ، تسا و  دـیحوت  يوس  هب  توعد  ناربماـیپ ، هفیظو  نیلوا  نآرق ، تاـیآ  رباـنب  . 1
.يرهاظ هن  تسا ،

یملع و يرکف ، راک  هب  تشگرب  نیا  دندرگ و  یمرب  ندش  هاگآ  اب  قح  ریسم  زا  نافرحنم  اریز  دراد ؛ يراگزاس  حالصا  اب  تیاده  . 2
.دراد زاین  یگنهرف 

مدرم یتقو  رگید ، تراـبع  هب  .دنتـشامگ  یم  تمه  هعماـج  مدرم و  حالـصا  هب  تسخن  هک  دوب  ناـنچ  یهلا  ناربماـیپ  یلمع  هریـس  . 3
مدرم تسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  .دنام  یمن  یقاب  توغاط  تیمکاح  يارب  ییاج  رگید  دندش ، حالـصا 
هتسب هکم _  رهش  ینعی  مود _  هبقع  رد  رهش  نآ  نامدرم  اب  رت  شیپ  هک  ینامیپ  ساسا  رب  هنیدم ، رد  سپس  .درک  بذج  مالـسا  هب  ار 

.داهن انب  ار  یمالسا  تموکح  درک و  ترجه  اجنآ  هب  دوب ،

دودح هماقا  ج )

هراشا

دودح هماقا  ج )

یماکحا ار  نآ  غیلبت و  نآ  هیلع  تدش  هب  مالسا ، نافلاخم  اه و  یبرغ  هک  يدراوم  زا  یکی 
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، دزد تسد  عطق  صاصق ، دننام  یماکحا  مالـسا ، ییازج  ماکحا  نایم  رد  .تسا  مالـسا  ییازج  ماکحا  دـننک ، یم  یقلت  راب  تنوشخ 
.دوش یم  یقلت  زیمآ  تنوشخ  یماکحا  دـنهاگآان ، ماکحا  نیا  يدوجو  هفـسلف  هب  هک  نانآ  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  هنایزات  راسگنس و 

، لتاق کی  مادـعا  ياج  هب  لاثم ، يارب  .دـنک  تیبرت  ار  اه  ناـسنا  تازاـجم ، ياـج  هب  دـیاب  نید  هک  تسا  نآ  نید  زا  ناـنآ  تشادرب 
یم نایب  ار  ماکحا  نیا  هک  میزادرپ  یم  یتایآ  حیـضوت  هب  همادا ، رد  .دـنزن  تیانج  هب  تسد  زگره  رگید  هک  دـنک  تیبرت  ار  وا  نانچ 

.تفگ میهاوخ  خساپ  هدش  حرطم  ياه  لاکشا  هب  نآ ، رد  تقد  اب  دنراد و 

صاصق کی _ 

صاصق کی _ 

ٌعابِّتاَف ٌءیَش  ِهی  _ ِخَأ ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْثنُألِاب  یْثنُألا  ِْدبَعلِاب َو  ُْدبَعلاَو  ِّرُحلِاب  ُّرُحلا  یْلتَقلا  ِیف  ُصاصِقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای 
(178 هرقب :  ) .ٍناسْحِِإب ِْهَیلِإ  ٌءادَأَو  ِفوُْرعَملِاب 

ربارب رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ  تسا ؛ هدـش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاصق  ماـکحا  ناـنمؤم ! يا 
ّیلو هب  ار  هید  یکین ، هب  زین  لتاق  دنک و  يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دـیاب  دوش ، هدوشخب  شا  ( ینید  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  .نز 

.دزادرپب لوتقم 

هژاو باختنا  اب  نآرق  .تفرگ  یم  ماجنا  سفن  لتق  هنیمز  رد  تیلهاج  رـصع  رد  هک  تسا  ییاه  يور  هدایز  لیدـعت  ماـقم  رد  هیآ  نیا 
دح زا  هکنآ  نودب  تسا ، هدش  بکترم  وا  هک  دـننک  راتفر  هنوگ  نامه  لتاق  اب  دـنراد  قح  لوتقم  يایلوا  هک  دـهد  یم  ناشن  صاصق 

: دزاس یم  نشور  ار  صاصق  مکح  هفسلف  انعمرپ ، هاتوک و  یترابع  رد  يدعب ، هیآ  رد  دنوادخ  هتبلا  .دنوش  جراخ  لادتعا 

(179: هرقب  ) .َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَألا  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِقلا  ِیف  ْمَُکل  َو 

.دینک هشیپ  اوقت  هک  دشاب  تسا ، یگدنز  تایح و  هیام  امش  يارب  صاصق  نادنمدرخ ! يا 

هتسب شقن  ناگمه  ناهذا  رد  یمالسا  راعـش  کی  تروص  هب  هک  تسا  بلاج  نانچ  تسا ، تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هک  هیآ  نیا 
.تساه ناسنا  یگدنز  يوس  هب  يا  هچیرد  هکلب  درادن ، ییوج  ماقتنا  هبنج  یمالسا  صاصق  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا و 
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ماقتنا هبنج  هب  صاصق  مکح  اب  دهاوخ  یمن  زگره  مالسا  هک  دنک  یم  نشور  یبوخ  هب  دش ، هتفگ  نآ  هفسلف  صاصق و  هرابرد  هچنآ 
هنوگره زا  ار  دوخ  ناسنا ، رگا  .دریگب  ار  لتق  باکترا  يولج  دـهاوخ  یم  هلیـسو  نیا  هب  هکلب  دـیوگ ، خـساپ  مد ) ّیلو   ) دارفا ییوج 

؛ دـناسر لتق  هب  یتحار  هب  ار  شنافلاخم  مامت  دـهاوخب  یناطیـش ، هسوسو  کی  اب  تسا  نکمم  دـنیبب ، اـهر  دازآ و  یتخـس ، تازاـجم 
تسا يریگ  شیپ  فرص  اهنت  درادن و  زیمآ  تنوشخ  هبنج  زگره  صاصق  مکح  سپ  .دشاب  وا  راظتنا  رد  تخـس  يرفیک  هکنآ  نودب 

.تسا نامرد  زا  رتهب  يریگ  شیپ  نامگ ، یب  و 

دزد تسد  عطق  ود _ 

دزد تسد  عطق  ود _ 

هک اجنآ  زا  .تسا  هدرک  دیکأت  نادب  تحارـص  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  دزد  تسد  عطق  مالـسا ، ییازج  ماکحا  دراوم  زا  رگید  یکی 
.دوش یسررب  تقد  هب  دیاب  هک  تسه  یتمکح  تحلصم و  زین  اجنیا  رد  تسا ، هدش  انب  دسافم  حلاصم و  ربانب  مالسا  ییازج  ماکحا 

(38 هدئام :  ) .ٌمی _ ِکَح ٌزیِزَع  ُهّللاَو  ِهّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَسَک  اِمب  ًءازَج  اْمُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو 

میکح اناوت و  دنوادخ ، دینک و  عطق  یهلا  تازاجم  کی  ناونع  هب  دنا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  رفیک  ببـس  هب  ار  دزد  نز  درم و  تسد 
تسا

: تسا مکح  هفسلف  نایب  هیآ ، نیا  رد  مهم  هتکن 

.تسا مرجم  دوخ  لمع  هجیتن  رفیک ، نیا  . 1

.تسا تلادع  قح و  هب  تشگزاب  يریگ و  شیپ  نآ ، زا  فده  . 2

هنالداع تازاجم  نیا  هک  مهوت  نیا  عفر  يارب  نآرق  .دریذـپ  یم  ماجنا  هانگ  كرت  يریگ و  شیپ  روظنم  هب  هک  تسا  یتازاجم  لاکن ،
، تسا میکح »  » نوـچ .دریگب  ماـقتنا  یـسک  زا  هک  درادـن  یلیلد  سپ  تسا ، دـنمتردق » اـناوت و   » نوـچ دـنوادخ  دـیامرف : یم  تسین ،

(1) .دنک یمن  تازاجم  باسح ، یب  ار  یسک  نیاربانب ،

نانآ .دنا  هدرک  نایب  ار  صاصق  مکح  هب  هدش  دراو  لاکشا  نامه  هاگآان  ناناملـسم  زا  يا  هراپ  مالـسا و  نافلاخم  یخرب  زین  اجنیا  رد 
رایسب دزد  يارب  تسد  عطق  تازاجم  هک  دنریگ  یم  داریا 
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مکح نیا  يارجا  نیا ، رب  نوزفا  .دننک  عطق  ار  اه  تسد  زا  يرایـسب  دیاب  دوش ، یلمع  هزورما  مکح ، نیا  دوش  انب  رگا  تسا و  دـیدش 
.دشاب امن  تشگنا  زین  رمع  نایاپ  ات  دهد ، یم  تسد  زا  ار  شندب  زا  یساسح  وضع  هکنیا  زا  هتشذگ  یصخش  دوش  یم  ببس 

: تشاد هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد 

كاـنرطخ و نادزد  زا  يا  هتـسد  اـهنت  هکلب  دوش ، یمن  مکح  نیا  لومـشم  يدزد  ره  ور ، نیازا  .دراد  یطیارـش  مکح  نیا  تاـبثا  . 1
.دریگ یمربرد  ار  يا  هفرح 

.دوش یم  رتدودحم  مه  زاب  عوضوم  نیا  دراد ، یصاخ  طیارش  مالسا  رد  مرج  تابثا  هار  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 2

هعماج رد  مکح  نیا  رگا  نیاربانب ، .دزد  زا  ییوج  ماقتنا  هن  تسا ، يریگ  شیپ  مالـسا ، فدـه  میتفگ ، مکح  هفـسلف  رد  هک  ناـنچ  . 3
هب هعماج  تینما  دبای و  یم  جاور  هعماج  رد  يدزد  مکح ، نیا  یلیطعت  اب  .دوش  یم  داجیا  يداصتقا  یلغش و  لماک  تینما  دوش ، ارجا 

.تسا يداصتقا  ياه  تیلاعف  يارب  دیدهت  نیرت  گرزب  نیا ، دتفا و  یم  رطخ 

(1) .تسا هدش  ارجا  یمک  نادزد  دروم  رد  درذگ ، یم  مکح  نیا  يارجا  زا  اه  نرق  هکنیا  اب  دننادب  دیاب  نافلاخم  . 4

انز دح  هس _ 

انز دح  هس _ 

ندز قالش  هلئسم  اهنت  نآرق  هتبلا  .تسانز  دح  تسا ، نافلاخم  داقتنا  دروم  دراد و  دوجو  مالسا  ییازج  ماکحا  رد  هک  يرگید  دروم 
.تسا هدش  جارختسا  تایاور  زا  نآ  هب  طوبرم  رگید  ماکحا  تسا و  هدرک  نایب  ار  هنصحمریغ  نصحمریغ و  هیناز  یناز و 

ِهّللِاب َنُونِمْؤ  ُْمت ُت_ _ ْنُک ْنِإ  ِهّللا  ِنیِد  ِیف  _ٌه  َفْأَر امِه  ْمُکذُـخَْأت ِب_ الَو  ٍهَدـْلَج  َهَْئاِم  امُْهنِم  _ٍد  ِحاو َّلُـک  اوُدـِلْجاَف  ِیناّزلاَو  ُهَی  _ ِناّزلا
(2 رون :  ) .َنی _ ِنِمْؤ _ ُملا َنِم  ٌهَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَه  _ ْشَی _ ْلَو ِرِخآلا  ِمْوَْیلاَو 

زور ادخ و  هب  رگا  دریگن ، ار  امـش  بذاک ) تبحم  و   ) تفأر ادخ  نید  رد  زگره  دینزب و  هنایزات  دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره 
یهورگ دیاب  دیراد و  نامیا  ازج 
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.دننیبب ار  اهنآ  تازاجم  نانمؤم  زا 

: دننام تسا ، هدش  حیرصت  نادب  یمالسا  تایاور  رد  هک  تسا  مادعا  انز ، مکح  زین  دراوم  یضعب  رد 

زین شرسمه  دراد و  رسمه  هک  تسا  يدرم  نصحم ،»  » زا روظنم  .تسا  مادعا  یطیارش ، ققحت  اب  نآ  دح  هنصحم : نصحم و  يانز  . 1
نز درم و  هب  مکح  نیا  رگید ، تراـبع  هب  .تسوا  دزن  شرهوـش  دراد و  رهوـش  هک  دـنیوگ  ینز  هب  زین  هنـصحم »  » .تـسوا راـیتخا  رد 

.دنا هدز  تسد  انز  هب  یعرش ، قیرط  زا  یسنج  هزیرغ  ياضرا  يارب  عناوم  دوجو  نودب  هک  دراد  صاصتخا  یلهأتم 

.مراحم اب  يانز  . 2

، راکانز درم  نآ  مکح  دـنک ، زواجت  هب  مادـقا  رابجا ، هارکا و  يور  زا  ینز و  لیم  فالخ  رب  يدرم  رگا   (1): ربج فنُع و  هب  يانز  . 3
.تسا مادعا 

دح زا  شیب  مالـسا  اـیآ  تسا ؟ زیمآ  تنوشخ  مکح  کـی  اـنز  دروم  رد  مالـسا  مکح  اـیآ  هکنیا  تسا  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یـشسرپ 
؟ تسا هداد  رارق  مادعا  ار  نآ  مکح  دراوم ، یخرب  رد  هک  ییاج  ات  هدادن  ناشن  شنکاو  هانگ  نیا  هب  تبسن 

زیمآ تنوشخ  هبنج  زگره  ماکحا  نیا  هک  دوش  یم  صخـشم  ددرگ ، نشور  یبوخ  هب  ماـکحا  نیا  هفـسلف  رگا  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
: مینک یم  هراشا  ماکحا  نیا  زا  یخرب  هفسلف  هب  ور ، نیازا  .دنرادن 

.دـماجنا یم  ناردـپ  نادـنزرف و  هطبار  نتفر  ناـیم  زا  هداوناـخ و  ماـظن  یـشاپورف  دـلو و  داز و  رد  جرم  جره و  جاور  هب  راـک  نیا  . 1
، دنوش هداز  یطیارـش  نینچ  رد  هک  یتیوه  یب  نادنزرف  دوش ، هدیچرب  جاودزا  طاسب  دبای و  جاور  یناسنا  هعماج  رد  انز  رگا  نیاربانب ،

.دیماجنا دهاوخ  اهنآ  فارحنا  هب  زین  تیعضو  نیا  .تفرگ  دنهاوخن  رارق  یسک  تیامح  ششوپ و  تحت  هاگ  چیه 

یعامتجا يدرف و  ياه  شکمشک  اهدروخرب و  عاونا  دوش  یم  ببس  نیگنن  لمع  نیا  . 2
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.دهد خر  نازاب  سوه  نایم  رد 

هک یتالیکشت  مامت  اب  هزورما  .تساه  يرامیب  عاونا  شرتسگ  ببس  لمع ، نیا  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  یملع و  ياه  شهوژپ  . 3
هداد تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  هار ، نیا  زا  يرایـسب  دوجوم ، رامآ  یهاوگ  هب  زاب  تسا ، هدش  مهارف  نآ  ياهدـمآ  یپ  اب  هزرابم  يارب 

.دنا

نادـنزرف يراد  هگن  هب  رـضاح  زگره  راکانز  نانز  اریز  دوش ؛ یم  لـسن  عطق  نادـنزرف و  نتـشک  نینج و  طقـس  ببـس  لـمع ، نیا  . 4
.دنتسین عورشمان 

هب یباـیتسد  یگدـنز ، لیکـشت  رد  كارتـشا  هکلب  تسین ، یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  اـهنت  جاودزا  زا  فدـه  هک  درک  شومارف  دـیابن  . 5
نز و صاصتخا  نودب  روما  نیا  .تسا  جاودزا  راثآ  زا  تایح  نوئـش  همه  رد  يراکمه  نادـنزرف و  تیبرت  يرکف ، یحور و  شمارآ 

تنوشخ یمکح  زگره  مالسا  مکح ، نیا  هفـسلف  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،  (1) .تسین ریذپ  ناکما  رگید  نانز  میرحت  رگیدـکی و  هب  درم 
ماظن ناینب و  هک  يزیچ  ره  اب  مالـسا  ور ، نیازا  .ددرگ  یمرب  هعماج  درف و  هب  هک  تسه  نآ  رد  یتعفنم  هکلب  تسا ، هدرکن  لعج  زیمآ 

.دنک یم  يریگ  شیپ  نآ  زا  هزرابم و  دزادنا ، رطخ  هب  ار  نآ  دنک و  دیدهت  ار  هعماج 

دادترا راهچ _ 

دادترا راهچ _ 

یناسک هرابرد  مالسا  ارچ  دنیوگ  یم  نادقتنم  .تسا  هتفرگ  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  زین  دادترا  مکح  مالـسا ، ییازج  ماکحا  نایم  رد 
دازآ ناسنا  هک  یلاح  رد  دناتـس ؛ یم  نانآ  زا  ار  تایح  قح  یتح  هک  تسا  هداد  جرخ  هب  تنوشخ  ردق  نآ  دندرگ ، یمرب  نید  زا  هک 
يارب .تسین  راگزاس  ناسنا  يدازآ  اب  مکح  نیا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  دازآ  نآ  راهظا  نییآ و  هدیقع و  باختنا  رد  هدش و  هدیرفآ 

.داد میهاوخ  خساپ  هدش  حرطم  ههبش  هب  سپس  میروآ و  یم  ار  دادترا  هیآ  هلئسم ، ندش  نشور 

ْمَُهلَو ِهّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ارْدَـص  ِْرفُکلاـِب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِک  _ لَو ِناـمیِإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  ّـالِإ  ِِهناـمیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  ْنَم 
(106: لحن  ) .ٌمی _ ِظَع ٌباذَع 
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هک اهنآ  يرآ ، .تسا  مارآ  نامیا  هب  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدوب  راشف  ریز  هک  اهنآ  زج  هب  دـندش ، رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک 
.تسا ناشراظتنا  رد  یتخس  باذع  تساهنآ و  رب  ادخ  بضغ  دنا ، هدرتسگ  رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیس 

هک دنتسه  ییاهنآ  لوا  هورگ  .دنریگ  یم  شیپ  رد  ار  رفک  هار  مالسا ، شریذپ  زا  سپ  هک  دراد  هراشا  یناسک  زا  هورگ  ود  هب  هیآ  نیا 
یم يرادافو  مالعا  رفک  هب  يرازیب و  مالعا  مالـسا  زا  نانآ ، هجنکـش  راشف و  ریز  دـنوش و  یم  راتفرگ  قطنم  یب  نانمـشد  لاگنچ  رد 

؛ دـنوش یم  هدوشخب  نانیا  نامگ ، یب  .تسا  نامیا  زا  راشرـس  ناشبلق  لـصا ، رد  تسا و  ناـبز  هقلقل  دـنیوگ ، یم  ناـنیا  هچنآ  .دـننک 
دـنیاشگ و یم  رفک  يور  هب  ار  ناشبلق  ياه  هچیرد  عقاو ، هب  هک  دنتـسه  یناـسک  مود ، هورگ  .تسا  هدزن  رـس  ناـنآ  زا  یهاـنگ  نوچ 

(1) .دش دنهاوخ  تخس  يرفیک  ادخ و  بضغ  راتفرگ  اهنیا  .دننک  یم  ضوع  یلک  هب  ار  دوخ  یتدیقع  ریسم 

هب یقطنم ، تاغیلبت  ریگ و  یپ  توعد  اب  ار  اهنآ  هکلب  دنک ، یمن  يریگ  تخـس  دنا ، هتفریذپن  ار  نید  زونه  هک  یناسک  هرابرد  مالـسا 
هتشاد ناناملسم  اب  يزیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  همذ ، طیارـش  ربارب  هک  دندش  رـضاح  یلو  دنتفریذپن ، رگا  یتح  .دناوخ  یمارف  مالـسا 

هک یناسک  هرابرد  لباقم ، رد  .دریگ  یم  هدهعرب  ار  ناشعورشم  عفانم  ناج و  لام و  ظفح  هکلب  دهد ، یم  ناما  اهنآ  هب  اهنت  هن  دنشاب ،
لزلزت بجوم  لمع  نیا  اریز  دـنک ؛ یم  يریگ  تخـس  هداـعلا  قوف  دـننادرگ ، یم  يور  نآ  زا  سپـس  دـنریذپ و  یم  ار  نید  تسخن ،

ءوس رب  لیلد  دـناوت  یم  لمع  نیا  رگید ، يوس  زا  .دوش  یم  هدرمـش  یمالـسا  تموکح  هیلع  مایق  یعون  ددرگ و  یم  یمالـسا  هعماج 
: میراد دترم  عون  ود  مالسا ، رد  .دتفیب  نانمشد  تسد  هب  یمالسا  هعماج  رارسا  هک  دوش  ببس  دشاب و  درف  تین 

زا سپ   ) اهدـعب يو  یلو  دـنا ، هدوبن  ناملـسم  وا ، هفطن  داقعنا  ماـگنه  هب  شرداـم  ردـپ و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یلم : دـترم  . 1
، تفریذپ رگا  .دوش  هداد  هبوت  زور ) هس  ات   ) هک تسا  نآ  يدترم  نینچ  مکح  .تسا  هتشگرب  نآ  زا  سپس  هتفریذپ و  ار  مالـسا  غولب )

هتشادرب اه  تازاجم 
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(1) .دوش یم 

هاگداد رد  رگا  دادترا  نیا  .ددرگرب  نآ  زا  مالسا ، لوبق  زا  سپ  تسا و  هدش  هداز  ناملسم  ردام  ای  ردپ  زا  هک  یسک  يرطف : دترم  . 2
نامیـشپ عقاو ، هب  رگا  یلو  دوش ، یمن  هتفریذـپ  رهاظ  رد  وا  هبوت  دوش و  یم  ارجا  وا  دروم  رد  تازاجم  هس  دـسرب ، توبث  هب  یمالـسا 

(. دش دهاوخ  هتفریذپ  ًاقلطم  شا  هبوت  دشاب ، نز  دترم ، رگا  هتبلا   ) .دش دهاوخ  هتفریذپ  یهلا  هاگشیپ  رد  وا  هبوت  ددرگ ،

بلـس هدـیقع و  لیمحت  تنوشخ و  یعون  دنتـسین ، هاـگآ  نآ  ياوتحم  زا  هک  یناـسک  يارب  يرطف  دـترم  یـسایس  مکح  تسا  نکمم 
.تسا هدرکن  راهظا  ار  شیوخ  داقتعا  هک  دوش  یمن  یـسک  لماش  مکح ، نیا  دننادب  دیاب  دارفا  نیا  یلو  ددرگ ، یقلت  هشیدـنا  يدازآ 

هک دوش  یم  نشور  .دـنک  مایق  یمالـسا  تموکح  هیلع  تقیقح ، رد  دزادرپب و  نآ  غیلبت  ای  راهظا  هب  هک  دریگ  یمربرد  ار  یـسک  اهنت 
برغ قرش و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نوناق  نیا  هیبش  .تسا  راگزاس  زین  هشیدنا  يدازآ  هلئـسم  اب  تسین و  لیلد  یب  تنوشخ ، نیا 

(2) .دراد دوجو  ییاه ) توافت  دوجو  اب  )

کی ناملـسم ، زور  کی  ًالثم  دنزاس ؛ دوخ  سوه  اوه و  هچیزاب  ار  نید  دـنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  دـنوادخ ، رگا  هکنیا  رگید  هتکن 
ریثأت تحت  ار  مدرم  هدوت  دبای و  جاور  هعماج  رد  هلئسم  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنکن ، یتخس  تازاجم  دنشاب ، رفاک  ای  یحیسم  زور 

.ددرگ ناشنامیا  یتسس  ببس  دهد و  رارق 

ار هدیقع  لماک  يدازآ  یلو  دنک ، یم  ینابیتشپ  نآ  زا  درامـش و  یم  مرتحم  رایـسب  ار  هدیقع  نایب و  يدازآ  مالـسا ، هک  تسناد  دـیاب 
هک هاگ  نآ  ْنیِّدلا .» ِیف  َهارِْکا  ال  : » دروایب مالسا  رابجا ، يور  زا  یسک  هک  دریذپ  یمن  زگره  مالسا  .دناد  یم  ندش  ناملـسم  زا  شیپ 

.ددرگرب نآ  زا  هک  تسین  یقطنم  رگید  دروآ ، نامیا  شدوخ  شنیزگ  رایتخا و  يور  زا  یصخش 

زرم دح و  زا  رگا  هک  دراد  ییورملق  دودح و  مه  نآ  ینعی  تسا ؛ نینچ  زین  نایب  يدازآ 

54 ص :

؛ دوش یم  میسقت  ناثراو  نایم  شلاوما  . 2 تسا ؛ حابم  شنوخ  . 1 تسا : هدش  هتفرگ  رظن  رد  تازاجم  هس  یصخش  نینچ  يارب   . 2 - 1
.ددرگ یم  ادج  وا  زا  شرسمه  . 3

426 و 427. صص ج11 ، هنومن ، ریسفت   . 3 - 2
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مدرم يرورـض  ياهرواب  یمالـسا و  تموکح  مالـسا و  لصا  هک  تساجنآ  ات  نآ  دح  .دش  دهاوخ  دروخرب  نآ  اب  دنک ، زواجت  دوخ 
رطخ هب  ار  نارگید  يدازآ  هک  تفگ  ییاـهزیچ  درک و  هئطوـت  ناـیب ، يدازآ  ماـن  هـب  ناوـت  یمن  نیارباـنب ، .دریگن  رارق  موـجه  دروـم 

.دزادنیب

هیزج د )

هیزج د )

رد نیگنـس  راب و  تنوشخ  یمکح  ار  نآ  یخرب  هک  تسا  هیزج  هلئـسم  تسا ، نادـقتنم  دـقن  دروم  هک  مالـسا  ماـکحا  زا  رگید  یکی 
میهاوخرد ددرگ ، مولعم  ام  يارب  نآ  زا  فدـه  دوش و  هجوت  یبوخ  هب  مکح  نیا  هفـسلف  هب  رگا  .دـنا  هدرک  یقلت  باـتک  لـها  دروم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  ور ، نیازا  .تسا  باتک  لها  تحلصم  هب  هنالداع و  ًالماک  یمکح  هکلب  تسین ، راب  تنوشخ  هک  تفای 

(29 هبوت :  ) .َنوُرِغاص ْمُهَو  ٍدَی  ْنَع  َهَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یّتَح 

.دنزادرپب میلست  عوضخ و  اب  دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  هک  ینامز  ات  دینک ، راکیپ  نانآ  اب 

یم هدهع  هب  اهنآ  یلام  یناج و  تینما  نیمأت  رد  ناناملسم  هک  یتیلوئسم  ربارب  رد  باتک  لها  هک  تسا  یلام  کمک  یعون  اهنت  هیزج 
.دنا هتـشادن  هجوت  نآ  هفـسلف  حور و  هب  دنا ، هدرمـشرب  ریخـست » قح   » یعون ار  هیزج  هک  اهنآ  نیاربانب ، .دـننک  یم  تخادرپ  دـنریگ ،

هنوگره زا  ار  ناـشیا  تسا  فظوم  یمالـسا  تموکح  دـنیآرد ، هّمذ  لـها  تروص  هب  باـتک  لـها  یتقو  هک  دـنا  هدرکن  هجوت  ناـنآ 
.درادب ناما  رد  یبیسآ  ضّرعت و 

نادیم رد  تکرش  رظن  زا  يدهعت  هنوگ  چیه  تینما ، تینوصم و  زا  هدافتسا  رب  نوزفا  هیزج ، تخادرپ  ربارب  رد  نانآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
زا رتمک  رایسب  یمالسا  تموکح  ربارب  رد  اهنآ  تیلوئـسم  هک  دوش  یم  نشور  دنرادن ، هدهع  رب  یتینما  یعافد و  روما  رگید  گنج و 

تموکح هک  تامدـخ  همه  نیا  لباقم  رد  نیاربانب ،  (1) .دنرادن رارق  زین  اهرطخ  اهدادـخر و  نتم  رد  نانآ  نینچمه  .تسا  ناناملـسم 
مکح ار  هیزج  ناوت  یم  هنوگچ  دهد ، یم  هئارا  هّمذ  لها  هب  یمالسا 

55 ص :

28 و 29. صص ات ، یب  هیقف ، نارهت ، تداهش ، داهج و  یناقلاط ، دومحم  دیس  کن : 355_357 ؛ صص ج7 ، نامه ،  . 1 - 1
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.تسناد راب  تنوشخ 

تایاور . 2

هراشا

تایاور . 2

ییاور و ياـه  باـتک  رد  هدیـسر و  اـم  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  هک  تسا  ییاـه  تیاور  یمالـسا ، مـهم  عباـنم  زا  رگید  یکی 
، بیذهت یفاک ، لوصا  نایعیش ، دزن  روهشم  ییاور  ياه  باتک  نایم  رد  .تسا  دوجوم  اهب  نارگ  ییاه  هنیجنگ  نوچمه  هعیش  یثیدح 

دودـحم باتک  راهچ  نیا  هب  هعیـش  ییاور  ياه  باتک  هتبلا  .دـنراد  يا  هژیو  تیمها  هعبرا ) ُبتُک   ) هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  راصبتـسا و 
.دنرادروخرب ییالاب  تیمها  زا  زین...و  لئاسولا  كردتسم  هعیشلا ، لئاسو  راونالاراحب ، دننام  يرگید  ياه  باتک  هکلب  تسین ،

: مینک هجوت  یتاکن  هب  تسا  هتسیاش  رظن  دروم  تایاور  یسررب  زا  لبق 

؛ دنا هدش  ریسفت  تایاور  رد  نآرق  تایآ  زا  یخرب  . 1

؛ تسا هدرک  رداص  مکح  نآ ، هرابرد  تایاور  یلو  تسا ، هدشن  نایب  نآرق  رد  نآ  مکح  هک  تسه  مالسا  رد  یماکحا  . 2

؛ دنا هدروخ  صیصخت  تایاور  اب  ینآرق  ماع  تایآ  زا  یخرب  . 3

هطاحا اب  هک  تسا  یناهیقف  دنمزاین  اریز  تسا ؛ نآ  كرد  مهف و  یگنوگچ  تسا ، مهم  رایـسب  اه  تیاور  هرابرد  هک  يرگید  هتکن  . 4
ثحب دروم  عوضوم  رب  ار  اه  تیاور  یتلالد ، رظن  زا  مه  دنهد و  صیخشت  یلعج  تایاور  زا  ار  یلصا  تایاور  مه  دنناوتب  ناش  یملع 

.دننک قیبطت 

، داهج هرابرد  رتشیب  اـه  تیاور  نیا  .تسا  هدـش  دراو  تنوشخ  عوضوم  هراـبرد  هک  میزادرپ  یم  ییاـه  تیاور  یـسررب  هب  اـجنیا  رد 
، دودـح هماقا  باتک ، لها  ای  نارفاک  اب  نامیپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگمتـس ،) تموکح   ) توغاط اـب  يراـکمه  اـی  هزراـبم 

.تسا هدش  دراو  نآ  دننام  مدرم و  اب  شزاس  ارادم و 

داهج ياه  تیاور  فلا )

داهج ياه  تیاور  فلا )

هبناج و همه  شالت  داهج ، .تسا  یهت  هناـبلط  طلـست  هناـیوجدوس و  ضارغا  زا  یلو  تسین ، فدـه  یب  مالـسا ، رد  داـهج  هک  میتفگ 
، ناشیدناریخ ناحلاص ، ناتسرپاتکی ، .تسادخ  هار  رد  یگشیمه 

56 ص :
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دنا هتفرگ  میمصت  هک  تسا  یناسک  راختفا  داهج ، .دنرامگ  یم  تمه  يا  هزرابم  نینچ  هب  ناگدازآ  ناهاوخ و  تلادع  ناتـسودرشب ،
.دننک نانآ  یتخب  کین  حالص و  يادف  ار  نتشیوخ  دشن ، رگا  دننادرگ و  دنمتداعس  ار  ناشتلم  دوخ و 

زا هللا » لیبس  یف   » حالطـصا .تسا  داهج  ریذپان  ییادج  وزج  طرـش ، نیا  دشاب و  وا  يدونـشخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  دـیاب  ًامتح  داهج 
هب ار  داهج  سدقم ،» فده   » رصنع .تسا  هدیدرگ  عضو  هناصلاخ  ششوک  هب  داهج  صیصخت  يارب  هک  تسا  یمالـسا  هژیو  ناگژاو 

دننک و یم  اپ  هب  يرگ  جارات  ییاشگروشک و  یشک ، مدآ  يارب  ًالومعم  ار  گنج  .تسا  هدرک  زیامتم  ادج و  گنج  زا  رگید  یظاحل 
هناتـسودرشب و يدـصقم  هک  داهج  زا  گنج  فصو ، نیا  اـب  .تسا  ناداـن  نابـصعتم  ناراـکزواجت و  ناتـسرپدوخ ، ناـهاشداپ ، راـک 

(1) .تسا رود  یسب  تسا ، ناهاوخداد  ناتسرپاتکی و  حلاص  لمع  دراد و  هبئاش  یب  سدقم و 

حلـص و شریذپ  هب  رـضاح  هاگ  چیه  هک  تسا  ینانمـشد  نازواجتم و  زواجت  عطق  اه و  یـشکرس  ندودز  داهج ، زا  فده  هک  میتفگ 
یماظن راکیپ  دش ، هدروآرب  دوصقم  نیا  هک  نیمه  نیاربانب ، .دـنمهف  یمن  يرگید  زیچ  بوکرـس ، روز و  قطنم  زج  دنتـسین و  شزاس 

: دیامرف یم  نینچمه  .تسا  هتـشاد  نایب  زین  ار  نآ  فدـه  داهج ، هب  نداد  نامرف  اب  دـنوادخ  اریز  دریذـپ ؛ یم  نایاپ  زین  یماظن ) عافد  )
.دینک حلص  دنتسه ، حلص  راتساوخ  هک  نانآ  اب  دیشکب و  تسد  گنج  زا  زین  امش  دندیشک ، تسد  گنج  زا  نانآ  رگا 

اهنت اه ، تیاور  ایآ  رگید ، تراـبع  هب  دـنراد ؟ یم  ناـیب  ار  فادـها  نیمه  داـهج  هب  طوبرم  ياـه  تیاور  اـیآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ 
یم هک  ار  اه  تیاور  یخرب  خـساپ ، يارب  دـنهد ؟ یم  نامرف  قلطم  گـنج  هب  اـهنت  اـی  دـننک  یم  حرطم  ار  یعاـفد )  ) یعفادـت گـنج 

دشاب گنج  رگزاغآ  نمـشد  هکنآ  رگم  دینکن ، زاغآ  ار  گنج  ای  دیناوخ  ارف  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  گنج ، زاغآ  زا  شیپ  دیامرف :
.مینک یم  يریگ  هجیتن  سپس  نایب و  ...و ،

57 ص :
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: لوا ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

(1)  . ...َو ِمالْسِْإلا  َیِلا  ُهوُعْدَت  َّیتَح  ًادَحَا  َّنَِلتاُقت  ُّیلَع ال  ای  َلاقَف : ِنَمَیلا  َیلإ    ِ هّللا ُلوُسَر  ینَثََعب  َنینِمؤُملاُریمَأ  َلاق 

، نکم گنج  یسک  اب  یلع ! يا  دومرف : تشاد ، یم  لیـسگ  نمی  مدرم  يوس  هب  ارم  ادخ ، لوسر  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.یشاب هدرک  توعد  مالسا  يوس  هب  ار  وا  تسخن ، هکنیا  رگم 

نمشد توعد  زا  شیپ  هک  دهد  یم  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تحارـص ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح ، نیا  رد 
رب تیاده ، هب  مدرم  توعد  نوچ  دنک ؛ ناملـسم  رابجا  روز و  اب  ار  مدرم  دهاوخ  یمن  زگره  مالـسا  اریز  دـگنجن ؛ نانآ  اب  مالـسا ، هب 

.تسا مّدقم  گنج 

: مود ثیدح 

توعد  ) توعد زا  شیپ  هک  تسا  راوازس  ایآ  میدرک ، دروخرب  ناکرشم  اب  یگنج  رد  رگا  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم 
: دومرف ماما  مینک ؟ زاغآ  ار  گنج  مالسا ) هب 

اب يراکیپ  مجاهت و  نانآ  رگا  تسین و  امـش  رب  يداریا  دـیتخادرپ ، اهنآ  اب  هلباقم  هب  امـش  دـندرک و  زاغآ  ار  لاتق  مجاهت و  ناـنآ  رگا 
(2)( .دیشابن گنج  رگزاغآ   ) .دینکن گنج  نانآ  اب  توعد  زا  شیپ  مه  امش  دندرکن ، امش 

هلئـسم مود ، مالـسا و  هب  نمـشد  توعد  زا  شیپ  ندوبن  گنج  رگزاغآ  یکی ، دـیامرف : یم  هراشا  هلئـسم  ود  هب  تیاور ، نیا  رد  ماـما 
چیه توعد ، رطاخ  هب  تروص ، نیا  رد  دـیتخادرپ ، عافد  هلباقم و  هب  امـش  درک و  راکیپ  مجاهت و  هب  زاغآ  نمـشد  رگا  هک  تسا  عافد 

.درادن دوجو  امش  يارب  یجرح 

: موس ثیدح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

رگم دـینکم ، گنج  نمـشد  اب  دومرف : یم  میتفرگ ، یم  رارق  نمـشد  لـباقم  رد  هک  یناـکم  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هاگره ...دننک ؛ زاغآ  ار  گنج  نانآ  هکنآ 
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(1) .دینکن هَْلثُم  ار  ناگتشک  دینکن و  تروع  فشک  دیناسرن ، یبیسآ  ناحورجم  هب  دیشکم ، ار  نایرارف  دیداد ، تسکش  ار  نمشد 

ینوناـقریغ و یتـنوشخ  هک  دزاـی  یم  تسد  ناـیرع  تنوـشخ  هب  گـنج  رگزاـغآ  اریز  تسا ؛ نیـشیپ  تـیاور  دـییأت  رد  تـیاور  نـیا 
يابیز رایسب  ياهروتسد  يرس  کی  نینچمه  .تسا  تنوشخ  یفن  ینآرق  لصا  ياتسار  رد  زین  تیاور  نیا  ور ، نیازا  .تسا  عورشمان 

.دهد یم  ناشن  دشاب ، نمشد  دنچ  ره  ناسنا ، تمرح  ظفح  هب  تبسن  ار  مالسا  مامتها  هک  دراد  یناسنا 

ناریسا اب  ارادم  ب )

ناریسا اب  ارادم  ب )

، هدوب تیرشب  يارب  رطاخ  هغدغد  یعون  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناتـسود  ناسنا  هجوت  هراومه  خیرات  لوط  رد  هک  يدراوم  زا  یکی 
هزورما .دوش  یم  هتفرگ  هدیدان  تسا ، ندمت  تفرشیپ و  یعدم  هک  يزورما  يایند  رد  یتح  هک  یقوقح  تسا ؛ یگنج  ناریسا  قوقح 

دوجو نانچمه  ...و  يرابجا  راک  هاگودرا  یگنـسرگ ، مادعا ، هجنکـش ، نوچمه  یگنج  ناریـسا  هرابرد  هدش  هتفرگ  راک  هب  تنوشخ 
نیا زا  هدافتـسا  اب  .دنراد  یم  نایب  ار  یگنج  ناریـسا  اب  دروخرب  یگنوگچ  هک  میزادرپ  یم  ییاه  تیاور  یـسررب  هب  همادا ، رد  .دراد 

ناریـسا اـب  زیمآ  تنوشخ  دروخرب  مالـسا  دوش  نشور  اـت  مینک  یم  ناـیب  یگنج  ناریـسا  اـب  دروخرب  رد  ار  مالـسا  مکح  اـه ، تیاور 
؟ دهد یم  روتسد  نانآ  اب  ارادم  قفر و  هب  هکنیا  ای  دنک  یم  زیوجت  ار  یگنج 

: لوا ثیدح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ندرک باریس  ندرک و  ماعطا  اریز  دشکب ؛ ار  وا  دهاوخ  یم  ادرف  دنچ  ره  دنک ؛ یم  ریسا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ندرگ  رب  ریـسا  ماعطا 
(1) .رفاک ریغ  هچ  دشاب و  رفاک  هچ  تسا ؛ راوازس  ریسا  اب  ندرک  ارادم  و 

: مود ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(2) .دَْغلا َنِم  هَتلَتَق  ْنِا  ٌبجاَو َو  ٌّقَح  ِْهَیلِإ  ُناسحِْالا  ِریسَْالا َو  ُماعِْطا 

.یشکب ار  وا  ادرف  یهاوخ  یم  هچرگا  تسا ؛ بجاو  یقح  ریسا  هب  ندرک  ییوکین  ریسا و  ندرک  ماعطا 

قوقح تیاعر  هب  اهنت  هن  مالـسا  .دوش  یمن  دودـحم  تیاور  ود  نیا  هب  یگنج  ناریـسا  هراـبرد  ارادـم  قفر و  هب  طوبرم  ياـه  تیاور 
هب هکلب  دننک ، تیاعر  بجاو  یقح  ناونع  هب  ار  قوقح  نیا  دهد  یم  روتـسد  شیوخ  ناوریپ  هب  دراد و  لماک  مامتها  یگنج  ناریـسا 

، ریسا اریز  تسا ؛ فلاخم  یگنج  ناریسا  هیلع  زیمآ  تنوشخ  راتفر  هنوگره  اب  مالسا  نیاربانب ، .دهد  یم  نامرف  ناریسا  اب  ارادم  قفر و 
نانآ دیدهت  هک  دزاس  یم  نشور  دشکب ،» ار  وا  دهاوخب  ادرف  هچرگا   » هلمج هب  هجوت  دور و  یمن  رامـش  هب  ناناملـسم  يارب  يدـیدهت 

.تسین تنوشخ  لامعا  يارب  یموزل  سپ  .تسا  هدش  فرطرب  یلک  هب  رگید 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج )

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج )

هک هنوگ  نامه  .تسا  یناملـسم  فیاظو  زا  مهم  هفیظو  ود  یهلا و  ياه  هضیرف  زا  گرزب  هضیرف  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مهارف تروص  رد  زین  یهلا  بجاو  ود  نیا  تسا ، ناناملسم  فیاظو  نید و  ماکحا  زا  داهج  جح و  تاکز و  سمخ و  هزور و  زامن و 

اب دراد  هفیظو  شیوخ  ناوت  یهاگآ و  دـح  رد  سک  ره  هتبلا  .تسا  يراد  نید  مالـسا و  طیارـش  زا  یهلا و  روتـسد  نآ ، هنیمز  ندوب 
ام ثحب  عوضوم  رد  هچنآ   (3) .دزاس كاپ  یمالـسا  هعماج  زا  ار  اهرکنم  دـهد و  شرتسگ  ار  اه  فورعم  ینید ، ياه  شزرا  زا  عافد 

رکنم زا  تسد  حرج ، برـض و  یناـبز و  یهن  اـب  هک  تساـهرکنم  یخرب  نـالماع  لـتق  هاـگ  حرج و  برـض و  لـحارم  دراد ، تیمها 
شیب مالسا  ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسین ؟ زیمآ  تنوشخ  رکنم  نالماع  دروم  رد  مالسا  مکح  ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  .دنراد  یمنرب 

؟ تسا هدرکن  يریگ  تخس  نامرجم  یخرب  دروم  رد  دح  زا 

زیاج ار  ریشمش )  ) رابجا روز و  زا  هدافتسا  زاوج  هک  ییاه  تیاور  زا  هنومن  ود  هب  اجنیا  رد 
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.میزادرپ یم  هدش  حرطم  ياه  شسرپ  خساپ  هب  سپس  .مینک  یم  هراشا  دنا ، هدرمش 

: لوا ثیدح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نآ هب  شیوخ  لد  رد  درک و  هدـهاشم  ار  یفالخ  يراک و  تشز  هب  توعد  ای  دـید  یـسک  يوس  زا  ار  يزواجت  سک  ره  نانمؤم ! يا 
زا رما  نیا  دنیب و  شاداپ  دنک ، ضارتعا  نآ  هب  شنابز  اب  هک  ره  تسا و  هداد  ماجنا  ار  شا  هفیظو  هدیسر و  تمالس  هب  درک ، ضارتعا 
هار هب  ددرگ ، تسپ  لطاب )  ) نارگمتـس هملک  دـیآ و  ور  قح  هملک  ات  دزیخرب  نآ  اب  هزرابم  هب  ریـشمش  اـب  سک  ره  تسا و  رترب  یلوا 

(1) .تسا هدرک  نشور  شیوخ  لد  رد  ار  نیقی  رون  هتفاتش و  قح  قیرط  رب  هدیسر و  تسار 

: مود ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

سک چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  دـیبوکب و  ناشیاه  یناشیپ  هب  ار  نآ  دـینک و  ضارتعا  ناتیاه  نابز  اب  راکنا و  دوخ  ياـه  لد  اـب 
هب هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  تازاجم  رفیک و  .دیـشاب  هتـشادن  اهنآ  هب  يراک  دنتـشگزاب ، قح  هار  هب  دنتفریذپ و  دـنپ  رگا  .دیـسارهن 
رد دینک و  داهج  اهنآ  اب  یتلاح  نینچ  رد  .دنراد  روآدرد  یباذع  نانیا  .دننک  یم  یـشکرس  نیمز  رد  قحان  هب  دننک و  یم  متـس  مدرم 
هب تسد  يزوریپ ، رورغ  زا  ای  دـیریگب  متـس  هب  ار  یلاـم  اـی  دیـشاب  یبلط  تردـق  ددـصرد  هکنآ  یب  دـیرادب ؛ ناشنمـشد  ناـتیاه  لد 

(2) .دنریگ شیپ  رد  ار  وا  تعاطا  هار  دندرگرب و  ادخ  نامرف  هب  هکنآ  ات  دییالایب ، يرگمتس 

زا تسد  يدی ، ینابز و  یهن  اب  اهنآ  نالماع  هک  ییاهرکنم  لباقم  رد  هک  دهد  یم  هزاجا  نانمؤم  هب  موصعم  ماما  هک  دوش  یم  نشور 
تمالس ناهانگ ، یخرب  راکشآ  باکترا  اب  يدارفا  دنهدن  هزاجا  دنریگ و  هرهب  ریشمش  روز و  تردق  زا  دنراد ، یمنرب  مرج  باکترا 

تسا یتشک  کی  دننامه  هعماج  لَثَم  دیامرف : یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  هنوگ  نامه  .دنزادنا  رطخ  هب  ار  هعماج 
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دنوشن وا  راک  نیا  عنام  نارگید  دنک و  داجیا  یخاروس  تسا ، هتـسشن  هک  ییاج  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  دنراوس و  نآ  رب  يدارفا  هک 
رد نارفاسم  مامت  هجیتن ، رد  .دریگ  یم  ارف  ار  یتشک  مامت  بآ  یتدم ، زا  سپ  مدازآ ، يراک  ره  ماجنا  رد  دـیوگب ، عنم  تروص  رد  ای 

رطخ هب  ار  هعماـج  همه  تسا  نکمم  مـیریگن ، ار  نآ  وـلج  رگا  .تـسا  نـینچ  زین  رکنم  .دـنریگ  یم  رارق  يدوباـن  ندـش و  قرغ  رطخ 
.دنک دیدهت  ار  یمالسا  ماظن  دزادنا و 

لح لکـشم  يدـی  ینابز و  یهن  اب  هکلب  دوشن ، هدافتـسا  تنوشخ  زا  تسا  نکمم  هک  ییاج  اـت  دـنک  یم  شرافـس  مالـسا  ور ، نیازا 
اب مه  نآ  عورـشم _  ای  ینوناق  تنوشخ  دوبن ، تسا ، تحلـصم  نیرت  گرزب  هک  یمالـسا _  هعماج  ظفح  يارب  يا  هراچ  رگا  .ددرگ 

ماما تبیغ  نامز  رد  دـمآ ، دـهاوخ  نید  ياملع  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه  .دریگ  ماجنا  هنارـسدوخ _  تروص  هب  هن  موصعم ، ماـما  نذا 
.تسا هدش  راذگاو  ناهیقف  هب  هفیظو  نیا  موصعم ،

دودح هماقا  د )

هراشا

دودح هماقا  د )

اه ناونع  نیا  ياه  تیاور  هب  رتشیب  حیـضوت  ای  دـییأت  يارب  اجنیا  رد  یلو  میدرک ، ثحب  رت  شیپ  نآرق  تایآ  رد  دودـح  هماقا  هرابرد 
.تخادرپ میهاوخ 

صاصق کی _ 

صاصق کی _ 

: لوا ثیدح 

: دومرف تسا » یگدنز  صاصق  رد  امش  يارب   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

يراددوخ نتشک  زا  ببس ، نیدب  دوش و  یم  صاصق  تروص  نیا  رد  هک  دنادب  دشکب و  ار  يرگید  دریگب  میمـصت  یـسک  رگا  نوچ 
هک تسا  يراک  تیانج  ندنام  هدنز  بجوم  مه  دشکب و  ار  وا  تساوخ  یم  هک  تسا  هدش  یـصخش  ندنام  هدنز  بجوم  مه  دزرو ،

، صاصق سرت  زا  تسا ، مزال  بجاو و  صاصق ، هک  دننادب  یتقو  اریز  تسا ؛ نارگید  ندنام  هدنز  هیام  زین  هتشاد و  یـشک  مدآ  دصق 
.دنهد یمن  هار  دوخ  هب  یشک  مدآ  تئرج 

(1)

: مود ثیدح 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) .ءامِّدِلل ًانْقح  َصاصِقلا  ...ِكْرِّشلا َو  َنِم  ًاریِهْطَت  َنامیالا    ُ هّللا َضَرَف 

.اه نوخ  ظفح  يارب  ار  صاصق  ...كرش و  زا  ندرک  كاپ  يارب  دومرف ، بجاو  ار  نامیا  دنوادخ ،

اه تیاور  .تسا  هتشذگ  ثحب  دییأت  رد  هدش ، نایب  اجنیا  رد  هچنآ  .درادن  ییوج  ماقتنا  هبنج  زگره  مالـسا  رد  صاصق  هک  دش  هتفگ 
.تسا تیانج  مرج و  باکترا  زا  صاصق  ندوب  هناریگ  شیپ  هبنج  نامه  هک  دراد  هراشا  صاصق  هفسلف  هب  زین 

دزد تسد  عطق  ود _ 

دزد تسد  عطق  ود _ 

.درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  نایب  یمالسا  ياه  تیاور  رد  دزد  تسد  عطق  طیارـش  هک  میتفگ  رت  شیپ 
یم مکح  نیا  لومـشم  هک  ینامرجم  رامـش  دایز ، طیارـش  دوجو  هب  هجوت  اـب  دوش  نشور  هک  تسا  نیا  طیارـش ، نآ  ناـیب  زا  فدـه 

.دریگ یمربرد  ار  يا  هفرح  كانرطخ و  نامرجم  اهنت  دوب و  دهاوخ  كدنا  رایسب  دنوش ،

: لوا ثیدح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ًالُفق َرَسَک  وأ  ًاْتَیب  َبَقَن  ْنَم  ِّالا  ُعَطُْقی  ال 

.دنکشب ار  یلفق  ای  دنک  خاروسار  يا  هناخ  هک  يدزد  رگم  دوش ، یمن  عطق  دزد  تسد 

: مود ثیدح 

(3) ، ... . رانید عبر  رد  دومرف : دوش ؟ یم  عطق  دزد  تسد  تقرس ) زا   ) رادقم هچ  رد  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: موس ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

63 ص :

تمکح 252. هغالبلا ، جهن   . 2 - 1
ص277. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1 - 2
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113و114. صص ج10 ، ، 1376 قودص ، رشن  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش   . 2 - 3
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یم يدزد  تمینغ ، زا  هک  یسک  دنک ؛ یم  تنایخ  يزیچ  رد  هک  یـسک  هدننک ؛ سالتخا  ددرگ : یمن  هدیرب  دزد )  ) سک راهچ  تسد 
(1) .تسا تنایخ  ریجا ، يدزد  نوچ  دنک ؛ یم  يدزد  هک  يریجا  دنک و 

میروآ یم  ار  یطیارش  یخرب  مینک و  یم  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  .تسا  دایز  نآ  طیارـش  دزد و  تسد  عطق  هرابرد  تایاور 
: دوشن عطق  دزد  تسد  دوش  یم  ببس  هک 

؛ یطحق لاس  رد  يدزد  زین  رارطضا و  يور  زا  يدزد  . 1

؛ تسا هدرک  یم  ضرف  لام  نآ  کلام  ار  دوخ  هک  اعدا  نیا  اب  دوخ  کیرش  مهس  زا  کیرش  يدزد  . 2

؛ دربب ثرا  هب  ای  درخب  ار  هدش  يدزد  لام  عرش ، مکاح  يارب  يدزد  توبث  زا  شیپ  دزد  . 3

؛ دجسم لثم  یمومع  نکاما  رهاوخ و  ردارب ، ردپ ، هناخ  دننام : تسین ، هزاجا  هب  طونم  اهنآ  هب  دورو  هک  ییاه  ناکم  زا  يدزد  . 4

؛ دوخ تیاکش  زا  لام  بحاص  یشوپ  مشچ  . 5

؛ تناما زا  يدزد  تمینغ ، زا  يدزد  سالتخا ، راک ، بحاص  زا  ریجا  يدزد  . 6

؛ دروآ نوریب  قودنص  زا  ار  لام  يرگید  دنکشب و  ار  لفق  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  دنهد ؛ ماجنا  رتشیب  ای  رفن  ود  ار  يدزد  . 7

؛ دشاب هدشن  يراد  هگن  ینما  ياج  رد  هدش  يدزد  لام  . 8

؛ مومع دید  رد  يراجت  ياه  ناکم  ای  کناب  زا  يدزد  لثم  دوش ؛ ماجنا  مدرم  دید  لباقم  رد  يدزد  . 9

؛ دوش ریگتسد  نآ  نایاپ  زا  شیپ  يدزد و  ماگنه  دزد  . 10

؛» دوش یم  طقاس  يدزد  دح  ههبش ، لامتحا  اب  تاهَبُّشلاب ؛ دوُدُحلا  ُءَرُْدت   » مالسا ییازج  لصا  ربارب  . 11

.دشاب رتمک  رانید  عبر  زا  هدش  هدیدزد  لام  . 12

34 ص :

ص241. ج4 ، ق ،  . 1406ه ءاوضالاراد ، توریب ، راصبتسالا ، یسوط ، خیش   . 3 - 1
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(1)

.دـشاب هتـشاد  یهاـگآ  نوناـق  نیا  هب  یطاـخ  دـشاب و  هدـش  مـالعا  رت  شیپ  هک  دوش  یم  ارجا  هاـگ  نآ  ییازج  نیناوق  مالـسا ، رظن  زا 
يروصت نینچ  مالـسا  ماکحا  هب  نایانـشآان  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یمن  عطق  يدزد  ققحت  فرـص  هب  دزد  ناتـشگنا  نیاربانب ،

يریگ شیپ  شقن  تسا ، مهم  اجنیا  رد  هچنآ   (2) .میدروآ الاب  رد  ار  اهنآ  رتشیب  هک  دراد  طرـش  تسیب  زا  شیب  رما  نیا  ققحت  .دنراد 
.دوش یم  هعماج  رد  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  شهاک  ببس  هجیتن ، رد  هک  تسا  مرج  باکترا  زا  نوناق  نیا 

یبنلا ُّباس  مکح  هس _ 

یبنلا ُّباس  مکح  هس _ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یهقف  عبانم  رد  .تسا  یبنلا  ُّباس  مکح  هدش ، یقلت  زیمآ  تنوشخ  هک  مالـسا  ییازج  ماکحا  رگید  زا 
زا هنومن  دنچ  اجنیا  رد  .تسا  لتق  مالـسا  مرکم  یبن  هب  هدنهد  مانـشد  مکح  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  وهلآ 

.تفگ میهاوخ  خساپ  اه  لاکشا  هب  سپس  میروآ و  یم  ار  اه  تیاور  نیا 

: لوا ثیدح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شناردپ و  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(3) .دوش یم  هتشک  دهد ، مانشد  ار  یبن  هک  یسک 

: مود ثیدح 

: دومرف دوش ؟ یم  هتشک  ایآ  تسیچ ؛ دهد ، یم  مانشد  ار  مالسا  یبن  نالا  هک  يدرم  هرابرد  ناترظن  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

(4) .ناسرب لتق  هب  ار  وا  یسرت ، یمن  دوخ  ناج  رب  رگا 

: موس ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ارم یـصخش  دونـشب  هک  یـسک  سپ  دـنناسکی ؛ نم  هرابرد  مدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردـپ 
ار وا  هک  تسا  بجاو  دهد ، یم  مانشد 

65 ص :
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279و280. صص ج9 ، ات ، یب  یمالسالا ، ملعلاراد  توریب ، هیّقشمدلا ، هعمللا  یناث ، دیهش   . 4 - 1
.173_171 صص ، 1350 ریبکریما ، نارهت ، نآرق ، ناهرب  یغالب ، نیدلاردص   . 5 - 2

ص 213. ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1 - 3
ص434. ج41 ، ، 1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مالکلارهاوج ، یفجن ، نسحدمحم  کن : نامه ،  . 2 - 4
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(1) .دشکب ار  وا  هک  تسا  بجاو  ناطلس  رب  درب ، ناطلس  دزن  هعفارم  رگا  دربن و  ناطلس  دزن  ار  هعفارم  دشکب و 

، تسا حرطم  اجنیا  رد  هک  یشسرپ  .مینک  یم  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  ام  تسا و  رایـسب  یهقف  ياه  باتک  رد  هنیمز  نیا  رد  اه  تیاور 
.تسا یبنلا  باس  يارب  مادعا  مکح  ندوب  راب  تنوشخ 

: مییوگ یم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

هدنهد مانـشد  ور ، نیازا  .تسا  مادـعا  وا  مکح  ییاه ، تحلـصم  رطاخ  هب  میتفگ ، يرطف  دـترم  مکح  دروم  رد  رت  شیپ  هک  نانچ  . 1
.دوش مادعا  دیاب  تسا و  دترم  زین  یبن 

رد  (2)( دراد ار  مکح  نیمه  زین  نانآ  هب  هدـنهد  مانـشد   ) رگید ناربمایپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتمظع  ببـس  هب  . 2
ای دـهد  مانـشد  ماقمالاو  ياه  ناسنا  نیا  هب  دـهدن  هزاجا  دوخ  هب  سک  چـیه  دوش  یم  ببـس  مکح  نیا  دـنراد ، نانمؤم  ادـخ و  شیپ 

.دنک نیهوت 

، راک نیا  .دهد  مانـشد  لوا  زارت  نالوئـسم  هژیو  هب  نالوئـسم ، هب  درادن  قح  یـسک  نوناق ، رب  انب  ایند  ياهروشک  یمامت  رد  هزورما  . 3
يدـیدهت هب  دـنک و  تیارـس  هعماج  همه  هب  تسا  نکمم  دوشن ، هتفرگ  نآ  ولج  رگا  هک  دوش  یم  یقلت  تیمکاح  هیلع  هزراـبم  یعون 

.دوش لیدبت  ماظن  لصا  يارب 

حرطم اجنیا  رد  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  .تسناد  زیمآ  تنوشخ  یمکح  ار  مکح  نیا  ناوت  یمن  رگید  اه  تحلـصم  نیا  هب  هجوت  اب 
ماظن رد  جرم  جره و  بجوم  یمکح  نینچ  دـنناسرب ، لـتق  هب  همکاـحم  نودـب  ار  هدـنهد  مانـشد  دـنناوت  یم  ناـنمؤم  هکنیا  اـیآ  دوش 
هدرک یبنلا  ّبس  هک  اـعدا  نیا  اـب  ار  دوخ  ناـفلاخم  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  مکح  نیا  زا  یخرب  تسین  نکمم  اـیآ  دوش ؟ یمن  هعماـج 

؟ دنرادرب هار  رس  زا  تسا ،

: تفگ دیاب  داریا  نیا  هب  خساپ  رد 

نآ يارجا  زا  دشاب ، ناج  زا  سرت  رگا  هک  تسا  هدش  حیرصت  اه  تیاور  زا  یخرب  رد  . 1

66 ص :

212و213. صص هعیشلا ، لئاسو   . 3 - 1
ص436. مالکلارهاوج ،  . 4 - 2
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یم دوش ، یقلت  هدافتسا  ءوس  ای  دشابن  نکمم  نآ  تابثا  لاثم ، يارب  دشاب ؛ مکح  يارجا  رد  یلکـشم  رگا  نیاربانب ، .ددرگ  يراددوخ 
.درک يریگولج  نآ  يارجا  زا  ناوت 

تروص رت  شیپ  هک  دـشاب  همکاـحم  یعون  دـناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  . 2
هدـش اضما  وا  يارب  يروف  تروص  هب  مکح  نیا  دوش ، یمرج  نینچ  بکترم  هک  نیمه  هدـنهد  مانـشد  صخـش  ایوگ  .تسا  هتفریذـپ 
مکح یمرجم ، نینچ  اب  دروخرب  ضحم  هب  هک  دـنا  هداد  روتـسد  نانمؤم  همه  هب  ماما ) بیان  ماما و  ربمایپ و   ) یمالـسا مکاـح  تسا و 

.دنریگب هزاجا  هرابود  مکح  يارجا  يارب  هک  تسین  يزاین  دننک و  ارجا  ار  هدش  رداص 

لاح رد  هک  يرفاک  ینعی   ) یبرح رفاک  ندوب ، رفاـک  زا  دارم  رگا  لاـح   (1) .تسا دـترم  رفاک و  یبنلا ، ّباس  دـنا  هتفگ  املع  یخرب  . 3
اب گنج  هب  هک  یـسک  نتـشک  اریز  تسا ؛ زیاـج  عورـشم و  یلمع  ناونع ، نیا  اـب  وا  نتـشک  سپ  دـشاب ، تسا ) ناناملـسم  اـب  گـنج 

(2) .درادن هاگداد  همکاحم و  هب  يزاین  تسا ، هداد  رارق  یگنج  تیعقوم  رد  ار  دوخ  ای  هدمآ  ناناملسم 

ارادم قفر و  ه )

ارادم قفر و  ه )

فالخرب صخـش  دراد و  دوجو  رابجا  راشف و  یعون  ارادـم ، رد  تسناد  دـیاب  یلو  دـنور ، یم  راک  هب  فدارتم  ارادـم  قفر و  ًالومعم 
ییانعم توافت  نیمه  ببـس  هب  .دراد  ار  مدرم  اب  ییوخ  مرن  دـصق  زاغآ ، زا  صخـش  هک  قفر  فالخرب  دـنک ؛ یم  راتفر  شیوخ  لـیم 
ثیدح دنچ  ندروآ  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  هدروآ  هناگادج  باب  ود  رد  ارادم  قفر و  هب  طوبرم  تایاور  یفاک ، لوصا  رد  هک  تسا 

.مینک یم  هدنسب 

: لوا ثیدح 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُدَّمَُحم ای  َلاقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبَّنلا  َیِلا  مالسلا  هیلع  ُلیئربَج  َءاج 

67 ص :

ص991. ج2 ، ق ،  . 1412ه هیمالسالا ، ثوحبلا  عمجم  دهشم ، بلطملا ، یهتنم  یّلح ، همالع   . 5 - 1
.دهد یم  رارق  ناناملسم  اب  یگنج  تیعقوم  رد  ار  دوخ  عقاو  رد  هدننک  بس  اریز  دشاب ؛ رت  یقطنم  هیجوت  نیا  دسر  یم  رظن  هب   . 6 - 2
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(1) .یِْقلَخ ِراد  ََکل : ُلوُقَی  َمالَّسلا َو  َُکئِْرُقی  َکُّبَر 

.نک ارادم  مقولخم  اب  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج 

: مود ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ِْشیَعلا ُفِْصن  مِِهب  ُْقفِّرلا  ِنامیِْالا َو  ُفِْصن  ِساَّنلا  ُهارادُم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاق 

.تسا یگدنز  فصن  اهنآ ، اب  یمرن  تسا و  نامیا  فصن  مدرم ، اب  يراگزاس  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: موس ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) .ُْقفِّرلَا ِنامیِْالا  ُلُفق  ًالُْفق َو  ٍْیئیَش  ِّلُِکل  ّنِا 

دـهد و تسد  زا  ار  یمرن  سک  ره  اریز   ) .تسا یناـبرهم  یمرن و  ناـمیا ، لـفق  و  دراد ) هگن  ار  نآ  هک   ) تـسا یلفق  يزیچ ، ره  يارب 
(. دورب تسد  زا  شنامیا  هک  دنز  یم  تسد  يراک  هب  راچان  دریگ ، شیپ  تنوشخ  رهق و  مشخ و 

: مراهچ ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .ٌمْوُش ُقْرُخلا  ٌنُْمی َو  ُْقفِّرلَا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  َلاق 

.تسوحن تنوشخ ، دراد و  تنمیم  یمرن ، دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: مجنپ ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِیطُْعی ام ال  ِْقفِّرلا  یَلَع  یِطُْعی  َْقفّرلا َو  ُّبُحی  ٌقِیفَر  َّلجوَّزع    َ هّللا َّنِا 

68 ص :

ص179. ج3 ، یفاک ، لوصا   . 1 - 1
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(1) .ِْفنُْعلا یَلَع 

.دهد یمن  يریگ  تخس  تنوشخ و  هب  دهد ، یم  تمیالم  هب  هک  یشاداپ  دراد و  تسود  ار  تمیالم  تسا و  میالم  لجوزع  يادخ 

ینید ار  مالـسا  هک  یناسک  ور ، نیازا  .تنوشخ  هن  تسا ، شزاس  ارادم و  قفر و  رب  مالـسا  رد  لصا  هک  دـیآ  یمرب  اه  تیاور  نیا  زا 
یمالسا ماکحا  عومجم  نتفرگن  رظن  رد  ای  یهاگآان  زا  یشان  مه  هابتشا  نیا  هتبلا  .دنهابتشا  رد  تخس  دنرادنپ ، یم  تنوشخ  رادفرط 

هاگآان ناتسود  راک  زا  نانمشد  راک  یلو  دنهد ، تبسن  مالـسا  هب  ار  ییاه  ماهتا  ینمـشد ، يور  زا  یخرب  تسا  نکمم  دنچره  .تسا 
.تسادج
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یعیش نادنمشیدنا  هاگدید  زا  لهاست  تنوشخ و  مود : لصف 

هراشا

یعیش نادنمشیدنا  هاگدید  زا  لهاست  تنوشخ و  مود : لصف 

زا تواـفتم  یناـمتفگ  هرود ، ره  رد  هک  درک  میـسقت  صخـشم  فـلتخم و  هرود  دـنچ  هب  ناوـت  یم  ار  هعیـش  یـسایس  هشیدـنا  خـیرات 
هرود هس  تنوشخ ، هرابرد  ناهیقف  ياه  هیرظن  هب  یبای  تسد  يارب  شهوژپ  نیا  رد  ور ، نیازا  .تسا  مکاح  اـه  هرود  رگید  ناـمتفگ 

: زا دنترابع  هک  میا  هدرک  کیکفت  مه  زا  ار  ینامز 

؛ هطورشم زا  شیپ  تبیغ و  زا  سپ  نارود  . 1

؛ هطورشم نارود  . 2

.رصاعم نارود  . 3

هطورشم زا  شیپ  تبیغ و  زا  سپ  نارود  . 1

هطورشم زا  شیپ  تبیغ و  زا  سپ  نارود  . 1

یسایس ياه  شسرپ  نیرت  مهم  تیعورشم ، ساسا  تموکح و  قح  هرابرد  یساسا  شسرپ  ود  رانک  رد  موصعم ، ماما  تبیغ  نامز  رد 
یم رئاج  ای  لداع  ناطلـس )  ) ماما اب  ایآ  هک  تسا  نیا  هدرک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  یعیـش  نادنمـشیدنا  ناـملکتم و  ناـهیقف و  نهذ  هک 

حیحص یعرش  رظن  زا  تسا ، روما  سأر  رد  رئاج  ای  لداع  مکاح  کی  هک  یطیارش  رد  تیلوئـسم  شریذپ  هن ؟ ای  درک  يراکمه  ناوت 
هب رما  اـضق ، رما  دودـح ، يارجا  تبیغ ، رـصع  رد  تسا ؟ هنوگچ  ناـمکاح  يوس  زا  روـما  رگید  هزیاـج و  هیدـه ، لوـبق  هن ؟ اـی  تسا 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تسا ، طبترم  هعماج  یسایس  يربهر  اب  هک  نآ  دننام  هعمجزامن و  داهج ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

زا هرود  نیا  هجوت  دروم  یـسایس  ثحابم  همه ، نیا  اب  .درادـن  دوجو  لـهاست  تنوشخ و  هراـبرد  یلقتـسم  ثحب  هرود ، نیا  راـثآ  رد 
هظحالم ناوت  یم  یهقف  باوبا  تایآ و  یخرب  ریسفت  بلاق  رد  ار  ...و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، دودح ، هماقا  اضق ، هلمج 

اتسار نیا  رد  .درک 
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.میروآ تسد  هب  تنوشخ  هرابرد  مالسا  مکح  هرابرد  ار  ناشیا  رظن  ات  میزادرپ  یم  دیفم  خیش  ياه  هاگدید  یسررب  هب 

دیفم خیش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فلا )

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دیفم  خیش 

هک یسک  رب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دشاب و  زاین  نادب  هکنآ  طرش  هب  تسا ؛ ییافک  بجاو  نابز ، اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
لصاح بلاغ  نامگ  ای  ملع  ای  دوش ، مامت  تجح  دسرب ، یملع  نینچ  هب  دناوت  یمن  هار  نیا  زا  زج  درادن و  راک  يدب  یبوخ و  هب  ملع 

قح نیا  هک  دراد  صاصتخا  ناطلـس  هب  روز ] هب  لـسوت  و   ] راـک نیا  رد  ندوشگ  تسد  یلو  تسا ، تحلـصم  يراـک  نینچ  هک  دـیآ 
(1) .دنک یم  ضیوفت  دزاس ، یم  زاجم  روز  زا  هدافتسا  هب  ار  وا  دنیزگ و  یمرب  هک  یسک  هب  ار  دوخ 

هب لمع  یگنوگچ  رد  تسا ، هئجرم  هلمج  زا  یمالـسا  ياه  هورگ  مامت  شریذپ  دروم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هکنآ  اب 
يریگولج نابز  اب  هدـش  یهن  ياهراک  زا  دـیاب  هک  دـندوب  نآ  رب  هئجرم  .دراد  دوجو  ناوارف  فـالتخا  ناـشیا  ناـیم  یهلا  هضیرف  نیا 

، لباقم رد  .دریگ  تسد  هب  ریـشمش  رگید  ناملـسم  لباقم  رد  ناج ، زا  عافد  يارب  زج  هکنیا  زا  دندرک  یم  عنم  ار  ناملـسم  سپ  .درک 
(2) .دوش هدافتسا  روز  زا  دیاب  دشاب ، نکمم  مزال و  اج  ره  هک  دندوب  دقتعم  هلزتعم 

: دسیون یم  هعنقملا  باتک  رد  دیفم  خیش 

.دـشاب هتـشادن  دوجو  هدـنیآ  ای  لاح  رد  نانمؤم  نید و  ناج و  هب  ررـض  سرت  هک  تسا  بجاو  ینامز  نابز ، تسد و  اب  رکنم  زا  یهن 
زا سرت  رگا  .دنک  هدنسب  نابز  بلق و  هب  یهن  رب  دیاب  دشاب ، هتشاد  هدنیآ  ای  لاح  رد  ررض  سرت  ای  دشاب  زجاع  تسد ، اب  یهن  رد  رگا 

لسوت ...دنک  هدنسب  یبلق  یهن  رب  دیاب  دشاب ، هتشاد  ینابز  یهن  اب  ررض 
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، درادـن هزاجا  مکاح  زا  هک  یـسک  سپ  .دـشاب  نامز  مکاح  فرط  زا  نوذأم  رگم  تسین ، زیاج  یـسک  يارب  ندرک  حورجم  روز و  هب 
یبلق یهن  اهنت  دنک و  كرت  ار  نآ  دیاب  دـشاب ، نانمؤم  ای  دوخ  يارب  ررـض  سرت  ینابز ، یهن  رد  رگا  دـنک و  ینابز  یبلق و  یهن  دـیاب 

(1) .دنک

ار هفیظو  نیا  دـنک و  یم  عنم  نارگید  هیلع  یکیزیف  راشف  راب و  تنوشخ  ياهراک  هنوگره  زا  يو  هک  دـیآ  یمرب  دـیفم  خیـش  نایب  زا 
ناونع هب  دناوت  یمن  درادن ، هزاجا  مکاح  يوس  زا  هک  یـسک  نیاربانب ، .دراذـگ  یم  وا  ناگتـشامگ  و  مکاح )  ) ناطلـس هدـهع  رب  اهنت 

یهن رگا  یتح  .دنک  هدنـسب  یبلق  ای  ینابز  یهن  هب  دـیاب  اهنت  دوش و  لسوتم  تنوشخ  ای  روز  هب  یمارح ، زا  يریگولج  رکنم و  زا  یهن 
هکنیا بلاج  .دنک  هدنـسب  دروم  نیا  رد  یبلق  راکنا  هب  نآ ، كرت  اب  دیاب  دوش ، هعماج  ای  نانمؤم  ای  شدوخ  هب  يررـض  بجوم  ینابز 

.تسا هعیش )  ) هیماما هیرظن  هیرظن ، نیا  دیامرف  یم  دیفم  خیش 

اهنت نتشک ) حرج و  برض و   ) رابجا روز و  هب  لسوت  دنک  یم  دیکأت  دیفم  خیش  ارچ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یشسرپ 
؟ تسین زیاج  نارگید  يارب  زگره  تسا و  زیاج  دنتسه ، وا  فرط  زا  نوذأم  هک  یناسک  ناطلس و  يارب 

ببـس رما  نیا  دـنک ، حورجم  دـشکب و  اـی  دـنز  تسد  روز  هب  يرکنم  زا  يریگولج  يارب  یـسک  ره  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسا  نشور 
رکنم زا  يریگولج  يارب  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یم  یلتاق  ره  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  هعماـج  تینما  نداـتفا  رطخ  هب  جرم و  جره و 

هدش هتفرگ  راک  هب  تنوشخ  ات  دنوش  تازاجم  نوناق ، قیرط  زا  نامرجم  دهاوخ  یم  مالـسا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدـش  لتق  بکترم 
رما رد  لصا  دیفم ، خیـش  رظن  زا  نیاربانب ، .دوب  دهاوخن  رودقم  ماما  بیان  ای  ماما  نذا  اب  زج  نیا ، دشاب و  عورـشم  ینوناق و  نانآ  هیلع 

راشف هتبلا  .دننکن  كرت  ار  رکنم  رابجا ، راشف و  هار  زا  زج  رکنم  نابکترم  هکنآ  رگم  تسا ، تنوشخ  دوبن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 
.دوش لامعا  نوناق  قیرط  زا  زین  رابجا  و 

دودح هماقا  ب )
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش 

یناسک ربمایپ و  لآ  زا  يده  همئا  نامه  هک  دشاب  هدش  بوصنم  یلاعت  يادخ  يوس  زا  هک  تسا  مالسا  ناطلـس  هدهع  رب  دودح  هماقا 
هماقا ار  نآ  دیاب  دسرب ، وا  هب  يررـض  ملاظ  ناطلـس  يوس  زا  هک  دـسرت  یمن  رگا  .دـنا  هتـشامگ  راک  نیا  يارب  اهنآ  يوس  زا  هک  دـنا 

ای دوخ  هب  يررـض  دودح ، هماقا  هطـساو  هب  دسرت  یم  ای  دـننک  يریگولج  نآ  هماقا  زا  ناراک  متـس  هک  دـهد  لامتحا  رگا  یلو  دـنک ؛
(1)  . ...دوش یم  طقاس  وا  زا  نآ  بوجو  دسرب ، شنید 

نیا نینچمه  .دنتـسه  دنوادخ  بوصنم  هک  دناد  یم  يده  همئا  ینعی  یمالـسا ؛ مکاح  هدهع  رب  ار  یهلا  دودـح  يارجا  دـیفم ، خـیش 
ان ناونع  هب  هک  تسا  ناهیقف  هدهع  رب  تبیغ  نامز  رد  هفیظو 

ییانشآان لیلد  هب  درادن ، ار  مدرم  رب  یتسرپرس  تیالو و  تیحالص  هک  یسک  دنک  یم  دیکأت  شمالک  نایاپ  رد  وا  .دنتـسه  ماع  نابی 
.دریگب هدهع  هب  ار  راک  نیا  تسین  زیاج  مدرم ، روما  هماقا  زا  یناوتان  ای  ماکحا  اب 

ای ماما  هفیظو  ار  نآ  هماـقا  دـیفم ، خیـش  ور ، نیازا  .تسا  عورـشم  ینوناـق و  یتنوشخ  دودـح ، هماـقا  رد  هتفهن  تنوشخ  هک  میناد  یم 
زا دودح  هماقا  دیفم  خیـش  ارچ  هک  دیـسرپ  دیاب  لاح  .دنرادن  ار  دودح  هماقا  هزاجا  نارگید  دـناد و  یم  ماما  فرط  زا  بوصنم  بیان 

.تسا رکنم  زا  یهن  رد  نتـشک  حرج و  برـض و  دربراک  هب  خساپ  دننام  زین  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  دـناد ؟ یمن  زیاج  ار  نارگید  يوس 
.مینک یم  يراددوخ  نآ  رارکت  زا  ور ، نیازا 

هطورشم نارود  . 2

هطورشم نارود  . 2

راچد ار  یمیدق  میهافم  زا  يرایـسب  هدیدپ  نیا  .دـش  زاغآ  هاش  نیدلارـصان  رـصع  ینایاپ  ياه  لاس  رد  یهاوخ  هطورـشم  ياه  هناشن 
نابز گنهرف و  رد  ای  هک  رگید  موهفم  اه  هد  لیکو و  سلجم ، تلم ، يدازآ ، يربارب ، نوناق ، نوچمه  یمیهافم  درک ؛ لوحت  رییغت و 

تینهذ و رد  هکلب  ام ، نابز  رد  اهنت  هن  دیدج  میهافم  .دوب  هتشذگ  ياه  فیرعت  زا  توافتم  ای  دندوب  هقباس  یب  ام 
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ای نهذ  هب  میهافم  نیا  ندرک  کیدزن  لیلد  هب  دـش و  لیدـبت  لاّیـس  یمیهافم  هب  ور ، نیمه  زا  .تشادـن  روضح  زین  ام  هعماـج  خـیرات 
.درک لیدبت  انشآ  یمیهافم  هب  ار  اهنآ  دوب ، ینید  هشیدنا  تعیرش و  زا  یشان  هک  دوخ  ياه  هتسناد  اب  اهنآ  نداد  قیبطت 

ياه ههبـش  رگا  دـیدرت ، یب  .دـندرک  کمک  اه  هاگدـید  زیامت  ندـش و  نشور  هب  اهدـیدرت  اه و  شـسرپ  حرط  اب  ناـهاوخ  هعورـشم 
راشتنا دیدج ، ياه  هسردم  يزادنا  هار  نیا ، رب  نوزفا  .دش  یمن  نییبت  ینـشور  هب  زین  هطورـشم  دوبن ، هرود  نیا  رد  ناهاوخ  هعورـشم 

دیدج ياه  هدیا  هضرع  رد  رصع  نآ  ياهدادخر  رگید  روشک و  ياهرهـش  رد  فلتخم  ياه  نمجنا  يریگ  لکـش  اه ، همانزور  عاونا 
.دش لیدبت  فرط  ود  لادج  دروم  عوضوم  هب  درک و  افیا  یمهم  شقن  يرکف ، فیط  ود  نیا  نایم  يدنبزرم  تیفافش  و 

هب میـشوک  یم  تلادـع ، يدازآ و  دادبتـسا ، هرابرد  هاوخ  هعورـشم  هاوخ و  هطورـشم  ناملاع  ياـه  هتـشون  ناـیم  زا  شهوژپ ، نیا  رد 
، دـنا هتخادرپن  تنوشخ  هلئـسم  هب  میقتـسم  زین  هرود  نیا  ناملاع  هک  تسا  نشور  هتبلا  .میزادرپب  تنوشخ  هب  طوبرم  ماـکحا  یـسررب 

.درک تشادرب  ناوت  یم  نانآ  میقتسمریغ  نایب  زا  ار  هلئسم  نیا  مکح  یلو 

ینییان هللا  تیآ 

، دوخ یمالک  ینابم  ظفح  اب  هعیش  ناهیقف  زا  يرامـش  ات  دش  ببـس  دیماجنا ، تیطورـشم  هب  هک  ناریا  خیرات  دیدج  هرود  ياه  لوحت 
قوقح میهافم  هک  دوب  اه  ینوگرگد  نیا  رد  راب  نیتسخن  يارب  .دـنرگنب  هعماج  هرادا  تموکح و  عوضوم  هب  دـیدج  ياه  هاگرظن  زا 

تراظن بوجو  تلود و  رایتخا  ورملق  ندرک  دودحم  موزل  یساسا ، نوناق  دوجو  ترورض  .دیدرگ  جارختـسا  یهقف  عبانم  زا  یـساسا 
مدرم يارآ  هب  عوجر  زاوج  تروشم و  موزل  نوناق ، ربارب  رد  نادنورهـش  يربارب  مدرم و  یـسایس  يدازآ  هب  حیرـصت  نآ ، درکلمع  رب 

، لوا هیرظن  .تفرگ  لکـش  تموکح  هنیمز  رد  هیرظن  ود  هرود ، نیا  رد  نینچمه  .دش  دیکأت  نآ  رب  هرود  نیا  رد  هک  تسا  یثحابم  زا 
، هعورشم تموکح  ینعی  مود ؛ هیرظن  دندرک و  هضرع  ینییان  نیسحدمحم  همالع  نوچمه  یناهیقف  هک  دوب  هطورشم  تموکح  هیرظن 

.دش حرطمیرون  هللا  لضف  خیش  نوچمه  یناهیقف  يوس  زا 

نآ نازادرپ  هیرظن  هک  تساخ  یمرب  ینید  دیدج  تشادرب  کی  زا  هطورشم  تموکح  هیرظن 
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رب ینییان  همالع  .دنیادزب  هنارواب  نید  یقلت  هنوگره  زا  ار  دادبتسا  راگنز  ات  دندیـشوک  تلود  هنیمز  رد  هعیـش ، یمالک  ینابم  ظفح  اب 
عجرم گرزب و  هیقف  هس  هک  تفگ  دـیاب  باتک  نیا  تیمها  رد  .تشاگن  ار  هّلملا  هیزنت  همُألا و  هیبنت  باـتک  يدرکیور ، نینچ  ساـسا 

دنتشون ظیرقت  نآ  رب  ینارهت  نیسح  ازریم  جاح  یناردنزام و  هللادبع  خیـش  یناسارخ ، مظاک  دمحم  الم  دنوخآ  ینعی  نامز  نآ  دیلقت 
(1) .دنتسناد نیبم  عرش  ياه  هزومآ  اب  ربارب  ار  نآ  بلاطم  و 

حیضوت اب  .تسا  يدادبتسا  تموکح  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  ار  اه  تموکح  دوخ ، باتک  رد  ینییان  موحرم 
طابنتـسا ناوت  یم  تنوشخ  هرابرد  ار  ناشیا  هاگدـید  دـنک ، یم  نایب  اه  تموکح  زا  هنوگ  نیا  يارب  ینییاـن  هک  ییاـه  یگژیو  اـه و 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ینییان  همالع  .درک 

لام اهیفام  هب  ار  تکلمم  دیامرف ؛ هلماعم  شلها  تکلمم و  اب  دوخ  هیـصخش  لاوما  هب  تبـسن  نیکلام  داحآ  دننام  ناطلـس ]  ] هکنآ لوا 
هک ره  .درادنپ  قولخم  رخسم و  شتاوهـش  كرد  تسا و  دارم  يارب  ماشحا  مانغا و  هکلب  ءاما ، دیبع و  دننام  ار  شلها  دراگنا و  دوخ 

شدوخ یصخش  کلم  هک  تکلمم  زا  تفای ، یفانم  ار  هک  ره  دنک و  شبرقم  دید ، یناف  شلیصحت  ماقم  رد  یفاو و  ضرغ  نیا  هب  ار 
کیرحت و شنوخ  نتخیر  هب  ار  هراوخ  نوخ  ناگرگ  ای  دهد و  شناگس  دروخ  هب  هعطق  هعطق  مادعا و  ای  دیامن و  شدیعبت  هتـشادنپ ،

كالما رد  نیکلاـم  داـحآ  فرـصت  باـب  زا  هناـهاوخبلد و  نوچ  ار  تنطلـس  زا  مسق  نیا   . ....دـیامن راداو  شلاوما  تراـغ  بهن و  هب 
هیتُّلـسَت و هیفاستعا و  هیدابعتـسا و  دنیوگ و  هیدادبتـسا  هیکلمت و  اذهل  تسا ، ناطلـس  یـصخش  لیم  هدارا و  قبط  رب  دوخ و  تیـصخش 

قلطم مکاح  ار  تنطلس  نینچ  نیا  بحاص  .تسا  رهاظ  یمسم  اب  مه  هروکذم  ءامسا  تبسانم  هیمست و  تهج  .دنناوخ و  مه  هیمُّکََحت 
.دنمان کلذ  لاثما  راّهق و  ملاظ و  باقر و  کلام  رمأب و  مکاح  و 
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(1)

اریز دننک ؛ یم  هدافتسا  نادنورهش  هیلع  تنوشخ  لکش  نیرت  نشخ  زا  هک  دنتسه  ییاه  تلود  يدادبتـسا ، ياه  تلود  هک  دش  هتفگ 
رد نیارباـنب ، .دریگ  یم  نارگید  زا  ار  ذوـفن  لاـمعا  هنوـگره  وـلج  ًاـبیرقت  هک  تسا  مکاـح  يدرف  يا  هدارا  اـه ، تلود  عوـن  نـیا  رد 

رایـسب دـناوت  یم  زین  اه  شیارگ  نیا  .دوش  یمن  يوریپ  يدادبتـسا  ياه  شیارگ  زج  یقطنم  عون  چـیه  زا  یـسایس ، تنوشخ  دربراـک 
اب ینییان  همالع  ور ، نیازا  .دشاب  هدشن  ظاحل  اهنآ  رد  تلود  تدم  زارد  ای  تدم  هاتوک  عفانم  دشاب و  يا  هقیلـس  نوگانوگ و  عونتم ،

چیه زا  دهد و  یم  شناگس  دروخ  هب  دنک و  یم  هعطق  هعطق  ای  مادعا  ای  دیعبت  دهاوخب ، هک  ار  سک  ره  دبتـسم ، دیامرف  یم  تحارص 
هک تسا  تموکح  عون  نیرتدب  دادبتـسا ، ینییان ، رظن  رد  نیاربانب ، .درادن  یـسرت  دوخ  نادنورهـش  لاوما  تراغ  يزیر و  نوخ  هنوگ 

یـسایس تیعورـشم  ییاه  تلود  نینچ  مالـسا ) رظن  زا   ) ناشیا رظن  زا  .دیوج  یم  هرهب  نادنورهـش  هیلع  یـسایس  تنوشخ  هنوگره  زا 
.دنرادن

رصاعم نارود  . 3

هراشا

رصاعم نارود  . 3

ینعی دیدج ؛ هشیدنا  تفای و  نایاپ  يزیرگ  تسایـس  هرود  داد ، خر  يدیـشروخ  لهچ  ههد  زاغآ  رد  هک  یعامتجا  ياه  ینوگرگد  اب 
، هعیـش گرزب  نادنمـشیدنا  ناـیناحور و  هریـس  یـشم و  نیا ، زا  شیپ  .تفرگ  لکـش  یمالـسا  تموکح  قـقحت  يارب  یلمع  هزراـبم 
، دیدج نارود  رد  .دوب  ناوج  ياه  هبلط  شرورپ  سیردت و  هب  دوخ  تیلاعف  هطیح  ندرک  دودحم  یـسایس و  روما  رد  ندرکن  هلخادم 
یعاـمتجا و ثحاـبم  تمـس  هب  تـالماعم  یخرب  تاداـبع و  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  یهقف  ثحاـبم  هزوح  رد  ینوگرگد  رییغت و  دـهاش 

هلئـسم .میتسه  ...و  مکاـح  اـب  طاـبترا  هویـش  مکاـح ، طیارـش  تیعورـشم ، ياـنبم  تموکح ، ترورـض  ثحب  ینعی  میتـسه ؛ یـسایس 
هرود نیا  ناملاع  نایم  زیگنا  ثحب  لئاسم  هلمج  زا  هیقف ) یلو   ) یمالـسا مکاح  تارایتخا  هزوح  و  هیقف ) تیـالو   ) یمالـسا تموکح 

.دوب

ینوـگرگد دـیلقت ، عـجرم  ناوـنع  هب  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  ندـش  حرطم  هللا و  هـمحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تـیآ  تشذـگرد  اـب 
داتسا شا ، هتسجرب  درگاش  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  يارآ  زا  هرود ، نیا  رد  ور ، نیازا  .دش  داجیا  هعیـش  یـسایس  هشیدنا  رد  يدیدج 

.میا هتفرگ  هرهب  تنوشخ  هرابرد  هللا  همحر  يرهطم  یضترم 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  فلا )

هراشا

هللا همحر  ینیمخ  ماما  فلا )

اه لصف  ریز 

یهاش متس  میژر  يزادنارب  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مایق  کی _ 

حلص گنج و  ود _ 

ناریسا اب  دروخرب  هس _ 

ینید ياه  تیلقا  راهچ _ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جنپ _ 

یهاش متس  میژر  يزادنارب  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مایق  کی _ 

یهاش متس  میژر  يزادنارب  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مایق  کی _ 

يولهپ یهاش  متـس  میژر  ياه  يرگمتـس  دادبتـسا و  هیلع  مایق  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  یناگدنز  مهم  ياهدادـیور  زا  یکی 
اب تخس  هزرابم  نیا  رد  زین  مدرم  درک و  زاغآ  يدیشروخ  لاس 1342  زا  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  ار  دوخ  هزرابم  ماما  .تسا 

یمایق عون  هچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مایق  هک  تسا  یـساسا  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هچنآ  .دـندش  هارمه  ناشیا 
؟ یمدرم یحالصا  بالقنا  ای  فرص  هناحلسم  مایق  تسا ؛ هدوب 

 _ یحالـصا مایق  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  مایق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـنور  یـسررب  اـب 
هنازوس لد  ياهرادشه  تحیصن و  هب  اهنت  ياه 1342 ، لاس  زا  شیپ  ینعی  راک ؛ زاغآ  رد  ماما  .هناحلـسم  مایق  هن  تسا ، هدوب  یمدرم 

: دیامرف یم  درک ، هرباخم  تقو  تلود  هب  هک  یفارگلت  رد  هنومن ، يارب  .درک  یم  هدنسب 

ملع هللادسا  ياقآ  بانج 

نکمم دیدرک  نامگ  دینک و  هجوت  دـنتما ، قفـشم  تلم و  حـصان  هک  مالـسا  ياملع  تحیـصن  هب  دـیرادن  انب  امـش  دوش  یم  مولعم  ... 
(1) .درک مایق  یمومع  تاساسحا  یساسا و  نوناق  میرک و  نآرق  لباقم  رد  تسا 
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، ماما تالمح  زیت  هبل  یمدرم ، دـض  یمالـسا و  دـض  نیناوق  بیوصت  املع و  ماما و  ياه  تحیـصن  هب  يولهپ  میژر  یهجوت  یب  رثا  رب 
.داد یم  رارق  فده  ار  هتسباو  میژر  هاش و  صخش  هراومه 

تلم ياـه  هزراـبم  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  روشک ، رـسارس  رد  هاـنگ  یب  مدرم  زا  نت  رازه  هدزناـپ  تداهـش  دادرخ 1342 و  مهدزناـپ 
تسد هزرابم  زا  زگره  ناشیا  یلو  دش ، دیعبت  سپس  ینادنز و  یتدم  يارب  ریگتسد و  ماما  ترـضح  نآ ، زا  سپ  .دوب  ناریا  ناملـسم 
همحر ینیمخ  ماما  یخیرات  هزرابم  یپ  رد  .تسا  یهلا  درم  نیا  راوتسا  نامیا  يوق و  هیحور  رگنایب  هرود  نیا  رد  ماما  نانخس  .دیشکن 

.دندز تسد  يا  هدرتسگ  هزرابم  هب  دنتساخ و  اپ  هب  یبالقنا  روط  هب  ياه 56 و 57  لاس  رد  مدرم  هللا ،
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باطخ ناریا  مدرم  هب  دوخ  هینایب  رد  امـش  دیـسرپ : ماما  زا  يو  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  اب  ییاکیرما  راـگنربخ  کـی  يوگو  تفگ  رد 
« نکمم هلیـسو  ره  اـب   » زا امـش  روـظنم  دـینک ،» مادـقا  میژر  ینوگنرـس  يارب  نکمم ، هلیـسو  ره  اـب  مرحم ...«  لوا  رد  هـک  دـیا  هدرک 

: دومرف خساپ  رد  ماما  تسیچ ؟

بلاطم ندینـش  يارب  دنا  هدامآ  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم ، هام  .تسا  ربنم  رـس  تانایب  اه و  قطن  تسا ، تارهاظت  تسا ، تاباصتعا 
.دننک تارهاظت  اه و  نابایخ  رد  دنزیرب  اهنآ  دندرک ، عنم  هچنانچ  رگا  ...قح و 

دیهاوخ روتسد  امـش  ایآ  دیـسرن ، هجیتن  هب  ینونک  یـسایس  ياه  شور  زیمآ و  تملاسم  ياه  شور  هچنانچ  : » دیـسرپ راگنربخ  سپس 
: دومرف خساپ  رد  ماما  دنرادرب »؟ هحلسا  دنگنجب و  امش  ناراداوه  هک  داد 

، نآ نیرت  مهم  هک  دنتـسه  لوغـشم  ناریا  تلم  نالا  هک  بیترت  نیمه  اب  دوشب و  مامت  تملاـسم  اـب  هک  میراد  لـیم  ناـکمالا  یتح  اـم 
رظندـیدجت هک  تسا  نکمم  دیـسرن ، هجیتن  هب  هچنانچ  رگا  دـش و  دـهاوخ  رتدایز  مه  مرحم  هام  رد  هک  تسا  تارهاظت  تاباصتعا و 

(1) .مینک

تیآ ایآ  : » دیـسرپ هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  نیدراگ  یـسیلگنا  همانزور  راـگنربخ  روگاـت ، تبازیلا  مناـخ  يرگید ، يوگو  تفگ  رد 
: دومرف ماما  دریگ »؟ یم  رظن  رد  دوخ  هزرابم  هلیسو  ناونع  هب  ار  هناحلسم  داهج  هللا ،

میژر و نتفر  هک  تلم  دـصقم  دوش و  لح  لئاسم  دـنک ، یم  لـمع  تلم  هک  روط  نیمه  دـسرن و  هناحلـسم  داـهج  هب  راـک  مراودـیما 
نآ رد  تسا  نکمم  دوـش ، هدـیچیپ  دـشکب و  لوـط  یلیخ  لـئاسم  رگا  نـکل  دـنک ، ادـیپ  قـقحت  تـسا ، یمالـسا  تموـکح  يرارقرب 

(2) .مییامن رظندیدجت 

ندروخ مه  هب  امـش  رظن  هب  اـیآ  : » دیـسرپ ناـشیا  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  اـب  ییوگو  تفگ  رد  ناـملآ  نویزیولت  ویدار _  نینچمه 
هکنیا ای  تسه  یفاک  هاش  میژر  طوقس  يارب  ناریا  يداصتقا  عاضوا 
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: دومرف خساپ  رد  ماما  دوش »؟ بیقعت  دیاب  يرگید  زیمآرهق  ياه  شور  دییامرف  یم  روصت 

(1) .دوب دهاوخ  یفاک  شتخت  زا  هاش  ندرک  نوگنرس  يارب  تازرابم  وحن  نیمه  دسر  یم  رظن  هب 

نمهب 1357 رد 22  هکنیا  ات  دنداد  همادا  دوخ  تازرابم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  يربهر  هب  ناریا  زرابم  مدرم  بیترت ، نیدب 
اه باصتعا  هکلب  دادن ، نامرف  هناحلسم  هزرابم  هب  یهاش  متس  میژر  ینوگنرـس  يارب  زگره  ماما  ترـضح  نایم ، نیا  رد  .دندش  زوریپ 

ماما یفنم  هزرابم  دراد ، تیمها  ام  يارب  تازرابم ، نیا  رد  هچنآ  .دیماجنا  میژر  ینوگنرـس  هب  ات  تفای  همادا  ردق  نآ  اه  ییامیپ  هار  و 
ققحت نایوجـشناد  نایناحور و  نارگتعنـص ، نارگراک ، نادنمراک ، باصتعا  بلاق  رد  هک  دوب  مکاح  میژر  اب  ناریا  ناملـسم  مدرم  و 

رد ناوت  یم  هچنآ  .تسا  هدـش  یهن  تدـش  هب  نآرق  رد  هک  تسا  یتوغاط  میژر  اب  ندرکن  يراکمه  نامه  یفنم  هزرابم  نیا  .تفاـی 
میژر هیلع  اهنآ  هناحلـسم  گنج  دـییأت  يارب  ماما  ترـضح  زا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  تساوخرد  دروآ ، اعدا  دـیؤم  ناونع  هب  اجنیا 

: دومرف درک و  در  تحارص  اب  ار  نآ  تساوخرد ، نیا  هب  خساپ  رد  ماما  ترضح  .تسا  يولهپ 

.مدرک شوگ  ار  شا  همه  مدزن ، فرح  اهنیا  هب  عجار  چـیه  نم  .ناـشیا  اـب  منک  یهارمه  نم  دـهدب ، يزاـب  ار  نم  هک  دوب  هدـمآ  نیا 
ناتدوخ دوخ ، یب  .دینکب  هناحلسم  مایق  دیناوت  یمن  امش  هن ، متفگ  مینکب ، هناحلسم  مایق  میهاوخ  یم  ام  تفگ  هک  ار  هملک  کی  طقف 

(2) .دیهدن داب  هب  ار 

حلص گنج و  ود _ 

حلص گنج و  ود _ 

رویرهش 1359 رد 31  ار  يا  هدرتسگ  یماـظن  تاـیلمع  قارع  یثـعب  میژر  لاس 1357 ، رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت  زا  سپ 
تمواقم اب  یلو  دروآرد ، دوخ  لاغشا  هب  ار  ناریا  كاخ  زا  یعیسو  ياه  شخب  تسناوت  قارع  میژر  .درک  زاغآ  نآ  ینوگنرـس  يارب 

هب قارع  میژر  هک  تشاد  ناوارف  دیکأت  هنیمز ، نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تفاین  تسد  دوخ  فادها  هب  زگره  ناریا  مدرم  دـیدش 
.دنا هدرک  عافد  شیوخ  تیمکاح  زا  اهنت  ناریا  مدرم  تسا و  هدرک  زواجت  ناریا 

79 ص :

ص98. ج4 ، نامه ،  . 4 - 1
ص198. ج12 ، نامه ،  . 5 - 2

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13570/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13570/AKS BARNAMEH/#content_note_79_2
http://www.ghaemiyeh.com


، میتسین بلط  گنج  ام  ًاساسا  درادـن و  ار  يروشک  چـیه  هب  زواجت  دـصق  زگره  یمالـسا  يروهمج  درک  یم  دـیکأت  ناشیا  نینچمه 
: میتسه بلط  حلص  هکلب 

عافد هب  زین  نونک  ات  میتسه و  همه  يارب  افص  حلص و  بلاط  میرادن و  گنج  رس  یمالـساریغ  هچ  یمالـسا و  هچ  يروشک ، چیه  اب  ام 
میرادن و ار  رگید  ياهروشک  هب  زواجت  دـصق  زگره  میا و  هتـساخرب  یناسنا ، تسا  یقح  یهلا و  تسا  يا  هضیرف  سک  ره  يارب  هک 

نازواجتم لباقم  رد  یمالسا  ياهروشک  نیملسم و  قوقح  زا  عافد  هب  یمالسا  دهعت  اب  مه  رانک  رد  یمالـسا  ياهروشک  میهاوخ  یم 
(1) .دنتسیاب رگزواجت  لیئارسا  دننام  نارساجتم  و 

: دومرف شدالگنب  یبهذم  ناربهر  عمج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  نینچمه 

ام تلم  درک و  هلمح  ناریا  هب  اوه  ایرد و  نیمز و  رد  اکیرما  کیرحت  اب  دنـسوجم ، سراف و  اـه ، یناریا  ناریا و  هکنیا  مسا  هب  مادـص 
...میا هدوب  عافد  لاح  رد  هشیمه  ام  مجاهم و  مادص  ...تخاس ، فقوتم  ار  اهنآ  مالسا  حلـسم  ياوق  اب  هارمه  تشگ ، هجوتم  هک  یتقو 

ار حلص  مه  نالا  ام  .دوش  هداد  وا  هب  ناتـسزوخ  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  وا  حلـص  حلـص و  تفگ  یم  بترم  تدم  نیا  لوط  رد  مادص 
(2) .دنیشنب شیاج  رس  زواجتم  هکنیا  طرش  هب  میهاوخ ، یم 

قح هک  یحلص  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  رد  تلادع  هک  یلیمحت  یحلص  هن  دوب ؛ هنالداع  یحلص  یپ  رد  ماما 
یتـنوشخ هب  زواـجتم  تسا و  زواـجتم  مادـص ، رگید ، يوـس  زا  .تسین  حلـص  دوـشن ، تیاـعر  موـلظم  قـح  ددرگن و  تیاـعر  نآ  رد 

: دیامرف یم  ماما  ترضح  ور ، نیازا  .درادن  انعم  زواجتم  يارب  ندوب  بلط  حلص  ًاساسا  تسا و  هدز  تسد  ینوناقریغ  عورشمان و 

هک دیوگ  یم  مه  نالا  ناریا  .تسا  بلط  حلص  ناریا ، هک  اهنآ  هب  دینامهفب  اهنآ ، هب  دییوگب  اه  سامت  اب  اه ، هبحاصم  اب  اهامـش  نکل 
هب وا و  مرج  هب  دنک  یگدیسر  دیایب و  یللملا  نیب  یهاگتسد  کی  اجنیا و  زا  نوریب  دورب  مادص 
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(1)  . ...دندروآ همجه  ام  هب  اهنآ  میتشادن ، یگنج  قارع  تلم  اب  قارع ، تلود  اب  ام  .وا  تیانج 

یللملا نیب  ياهزرم  هب  مالـسا  ناگدـنمزر  ندیـسر  رهـشمرخ و  يدازآ  زا  سپ  گـنج  همادا  دوش ، یـسررب  دـیاب  هک  يرگید  هلئـسم 
همادا رد  یناریا  ياهورین  .تفریذپن  ار  نآ  یلیالد  هب  یمالسا  يروهمج  هک  دش  حرطم  رگید  راب  حلـص  عوضوم  نامز ، نیا  رد  .تسا 

اب ماما  ترـضح  .دـنتخاس  حرطم  ار  ییاهداریا  تفرگ و  رارق  یخرب  هجوت  دروم  زین  هلئـسم  نیا  هک  دـندش  قارع  كاخ  دراو  گـنج 
نیا رهـشمرخ ، يزوریپ  زا  سپ  حلـص  در  رد  ناشیا  .درک  دیکأت  ییاهن  يزوریپ  ات  گنج  همادا  رب  قارع ، كاخ  هب  دورو  لیالد  حرط 

: درک نایب  ار  لیالد 

ملظ هب  ملاظ  قیوشت  مادص ، اب  حلص  لوا _ 

هک تسا  نیا  باب  زا  هن  مینک ، یم  ضامغا  ار  بلطم  نیا  ام  رگا  یچ ؟ يدرک  هک  یتیانج  نیا  بوخ ، .مینک  یم  حلص  بوخ ، رایـسب 
قیوشت ام  ار  ملاظ  هورگ  کی  رگمتس و  کی  ینعی  میدرک ؛ ضامغا  ام  ار  يونعم  هلئـسم  کی  .میدرک  ضامغا  ار  يدام  هلئـسم  کی 

زاب بوخ ، رایـسب  اقآ  هک  دنیوگب  مه  دـعب  .دـنروآرد  ار  طاسب  نیمه  دـندرگرب و  هرابود  زاب  مه  ادرف  .دـینکب  زاب  هکنیا  هب  میا  هدرک 
هک یتایدعت  روط  نیا  دیاب  ایند  رد  .دوشب  هتفرگ  شیولج  دیاب  نیا  .مینک  یم  حلـص  دنیوگب  یه  دننک و  فالخ  یه  .مینک  یم  حلص 

(2) .شتیانج هب  تسا  یناج  نیا  ندرک  قیوشت  شیانعم  مینکب ، حلص  رگا  ام  ...دوشب  هتفرگ  شیولج  دوش ، یم  عقاو 

زواجتم نییعت  مود _ 

نآ رد  دوبن  رضاح  دحتم  للم  نامزاس  یلو  دنک ، نیعم  ار  زواجتم  دیاب  ایند  هک  درک  یم  دیکأت  اهراب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 
ثعب تموکح  زا  قباس  يوروش  اکیرما و  دننام  ییاه  تردـق  هژیو  هب  ناهج  ياهروشک  رتشیب  اریز  دـهد ؛ ماجنا  يراک  نینچ  طیارش 
.درک یفرعم  زواـجتم  ار  قارع  ناریا ، يوس  زا  همان 598  عطق  شریذپ  زا  لاس  دـنچ  زا  سپ  نامزاس  نیا  .دـندرک  یم  ینابیتشپ  قارع 

: دیامرف یم  زواجتم  نییعت  هرابرد  ماما  ترضح 

دیاب مرجم  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  مینز و  یم  ام  ار  اه  فرح  نامه  مه  زورما 

81 ص :
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روط ناـمه  دـیاب  دنتـسه ، مرجم  اـهنآ  رگا  دـیوگب و  دـهاوخ  یم  هچ  ره  اـم  هب  اـیند  میتـسه ، مرجم  اـم  رگا  .تسا  یک  دوشب  موـلعم 
هچنانچ رگا  .میدوبن  لوا  زا  گنج  بلاط  تقو  چیه  ام  میهاوخ ، یم  ار  تلادـع  ام  .دوشب  تموکح  تلادـع  روط  هب  دوشب ، تموکح 

یک دوشب  مولعم  دـیاب  مرجم  .دوشب  دـیابن  يروج  نیمه  حلـص  مه  تقو  نآ  ...میدرک  یمن  عاـفد  اـم  دوـب ، هدرکن  هلمح  اـم  هب  قارع 
(1) .تسا

نیا دوش و  مکح  تلادع  هب  دـیاب  دـیامرف  یم  تحارـص  هب  ناشیا  اریز  تسین ؛ زواجتم  نییعت  اهنت  دـیآ ، یمرب  ماما  نایب  زا  هچنآ  هتبلا 
هب زواجتم  قیوشت  یعون ، هب  نیا  هک  دوش  اهر  تازاـجم  نودـب  زواـجتم  دـیابن  ینعی  دوش ؛ هیبنت  دـیاب  زواـجتم  هک  تسا  نآ  شیاـنعم 

ار روشک  نیا  هکنآ  نودب  درک ، یفرعم  زواجتم  ار  قارع  دحتم ، للم  نامزاس  زین  سب  شتآ  همان و  عطق  شریذپ  زا  سپ  .تسا  زواجت 
.دروآرد دوخ  لاغشا  هب  ار  تیوک  هاتوک ، یتدم  زا  سپ  دش و  قارع  یثعب  میژر  یخاتسگ  ببس  هلئسم  نیا  .دنک  تازاجم 

: تسا ریز  رارق  هب  درک ، نایب  قارع  كاخ  هب  مالسا  ناگدنمزر  دورو  يارب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  یلیالد 

نهیم زا  عافد  لوا _ 

روشک و زا  عافد  رد  مالسا  ناگدنمزر  ور ، نیازا  .تشاد  دوجو  ناریا  يارب  نانچمه  مادص )  ) قارع رطخ  یمالـسا ، يروهمج  رظن  زا 
تاـیلمع زاـغآ  تبـسانم  هـب  قارع  ناملـسم  تـلم  هـب  یماـیپ  رد  ماـما  ترـضح  .دـندش  قارع  كاـخ  دراو  نمــشد  یبوکرــس  يارب 

: دومرف قارع  كاخ  رد  ناضمر  هنادنمزوریپ 

زا عاـفد  رد  امـش  دـهاجم  ناردارب  هک  نونکا  نیرهنلا ! نیب  مرتحم  هدیـشک  هجنکـش  هدـیدرجز و  نازیزع  قارع ! دـنب  رد  مولظم  تلم 
(2)  . ...دنیایب قارع  كاخ  هب  دندش  روبجم  ...و  دوخ  نهیم 

نمشد هلمح  عفد  مود _ 

رود ياه  کشوم  پوت و  اب  ار  ناریا  يزرم  ياهرهش  یماظنریغ  هانپ و  یب  مدرم  یثعب ، نمشد 
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میمـصت اه  هلمح  نیا  عفد  يارب  یمالـسا  يروهمج  .دناسر  یم  تداهـش  هب  ار  یماظنریغ  يرامـش  زور  ره  داد و  یم  رارق  فده  دُرب 
نیا رب  .دـهد  رارق  فدـه  ار  ناریا  يزرم  ياهرهـش  دـناوتن  نمـشد  رگید  اـت  دروآرد  فرـصت  هب  ار  قارع  كاـخ  زا  یـشخب  تـفرگ 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ساسا ،

زور ره  میراذـگن  هکنیا  يارب  قارع ، رد  میدـش  دراو  نامدوخ  مولظم  تلم  زا  عافد  نامدوخ و  روشک  زا  عافد  يارب  زاب  اـم  هک  زورما 
اهنیا میهاوخ  یم  دشاب و  اهنآ  ياه  کشوم  اهنآ و  دربرود  ياه  پوت  دروم  دوشب و  عقاو  اهنآ  هلمح  دروم  اهاجنآ  زاوها و  نادابآ و 

ای اهویدار  مامت  تاعوبطم و  مامت  زاب  .مینک  یم  ام  هک  تسا  یعافد  کی  نیا  دـننکب و  ار  راک  نیا  دـنناوتن  هک  میناـسرب  يدـح  هب  ار 
ام ًارارک  نونکات  ...ار  هقطنم  ياهروشک  دننک  یم  کیرحت  .تسا  رطخ  هقطنم  يارب  هک  دـننز  یم  دایرف  ای  ار و  ام  دـننک  یم  موکحم 

يردلق اب  میدرک ، ادیپ  روز  یتقو  هک  میتسین  روط  نآ  ام  میگنجب ، میهاوخ  یمن  امـش  اب  هک  میا  هداد  رکذت  هقطنم  ياه  تلود  نیا  هب 
(1) .مینک تلاخد  رگید  روشک  کی  رد  میهاوخب 

لیلد هب  قارع  كاخ  هب  ام  دورو  هک  دـیامرف  یم  دزـشوگ  روشک ، يزرم  ياهرهـش  زا  عافد  نایب  اـب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  نیارباـنب ،
.تسا نمشد  زواجت  عفد  اهنت  ییاهن  فده  هکلب  تسین ، یبلط  گنج  ای  ییاشگروشک 

قارع مدرم  تاجن  موس _ 

تموکح هطلـس  زا  قارع  مدرم  تاجن  تشاد ، نایب  قارع  كاخ  هب  دورو  يارب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  ار  يرگید  لـیلد 
: دوب رگمتس 

هب دوخ  دـنب  رد  زیزع  ناردارب  تاجن  دوخ و  نهیم  ظفح  يارب  فک  رب  ناج  يراکادـف  اـب  امـش  ناردارب  هک  نونکا  قارع ! زیزع  تلم 
زا ناریا  فیرش  تلم  امش و  زیزع  ناردارب  هک  دیزاتب  مالسا  نانمـشد  رب  گرزب  مالـسا  زا  ماهلا  اب  دینک و  مایق  دنا ، هدمآ  امـش  يوس 

یمالسا روشک  کی  بلق  زا  ار  یناطرس  ياه  هدغ  نیا  ینامیا ، ناردارب  نازیزع و  امـش  کمک  اب  دنیآ و  یم  ههبج  هب  اه  ههبج  تشپ 
هتخیر و نوریب 
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(1) .دننادرگ یم  مکاح  دوخ  تشونرس  رب  ار  قارع  فیرش  تلم 

یلام یناج و  ياه  تراسخ  یناریو و  نازیم  نینچمه  نآ و  رد  هتفر  راـک  هب  تنوشخ  تدـش  یگدرتسگ و  رظن  زا  گـنج  هک  میتفگ 
رظن زا  دیوج و  یم  هرهب  تنوشخ  عون  نیرت  هنامحر  یب  زا  عقاو  رد  گنج  رگزاغآ  .تسا  تنوشخ  لکش  نیرتداح  نآ ، دایز  رایـسب 

دومرف یم  دیکأت  ماما  ترـضح  ور ، نیازا  .تسا  موکحم  زیمآ و  تنوشخ  لامعَا  قادـصم  وا  لمع  للملا  نیب  قوقح  عرـش و  لقع و 
نید هکلب  تسین ، تنوشخ  نید  مالـسا ، اریز  تسا ؛ هتـشاد  زاب  همجه  زواجت و  هنوگره  زا  ار  ام  مالـسا ، میتسه و  مالـسا  وریپ  اـم  هک 

.تسا تمحر  نید  شزاس و  ارادم و 

ناریسا اب  دروخرب  هس _ 

ناریسا اب  دروخرب  هس _ 

یناسناریغ راتفر  هنوگره  .دشاب  تنوشخ  یفن  ای  تنوشخ  قادصم  دناوت  یم  هک  تسا  يدراوم  زا  یگنج  ناریـسا  اب  راتفر  یگنوگچ 
قوقح نیمأت  سکع ، هب  .دوش  یم  یقلت  تنوشخ  ياه  قادصم  زا...و  یگنسرگ  يراگیب ، هجنکش ، مادعا ، نوچمه  یگنج  ناریسا  اب 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  نانخس  یسررب  اب  .دیآ  یم  رامش  هب  یعرش  یناسنا و  یلمع  زیمآ ، تنوشخ  لامعَا  هنوگره  زا  زیهرپ  ناریسا و 
.میروآ تسد  هب  یگنج  ناریسا  اب  راتفر  عون  هرابرد  ار  ناشیا  هاگدید  میشوک  یم 

هب تبحم  دننک و  زیهرپ  نانآ  رازآ  ناریـسا و  اب  زیمآ  تنوشخ  لامعا  هنوگره  زا  هک  دیامرف  یم  دیکأت  ناریا  تلم  هب  یباطخ  رد  ماما 
: دنریگ شیپ  رد  یمالسا  تنس  کی  ناونع  هب  ار  نانآ 

ّتنـس هک  نانچمه  .دیهدن  رارق  رازآ  تنوشخ و  دروم  زگره  دـنریگ ، یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  ریـسا  ناونع  هب  هک  نمـشد  زا  يدارفا 
(2) .دینک ینابرهم  تبحم و  ناریسا  هب  هک  تسا  یمالسا 

مالسا ناگدنمزر  هب  باطخ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  نتفای  تیمسر  درگلاس  نیموس  تبسانم  هب  شمایپ  زا  یشخب  رد  ماما  ترـضح 
: دومرف

تفوطع اب  ناگدنهانپ  یگنج و  ناریسا  اب  مالسا  ناگدنمزر  ات  دنک  یم  اضتقا  نیتسار  مالسا  هب  دهعت  ندوب و  یبتکم  مناد  یم  هچرگ 
یمالسا يا  هنوگ  هب  توتف ، و 
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رکذت و نکل  دشاب ، هناعبـس  یناسناریغ و  ناشراتفر  نانیا  فالخ  رب  نایمادص  مادص و  دنچ  ره  دننک ، یم  هللا  دـمحب  هک  دـننک  راتفر 
تمحر و نیریـش  معط  دنتـسه ، ناگدـنهانپ  ناریـسا و  يراد  هگن  راد  هدـهع  هک  یناسک  اـم و  ناـناوج  دـیاب  .تسا  دـنمدوس  دـیکأت 

(1) .دنناشچب نانآ  هب  ار  مالسا  يراوگرزب 

: دیامرف یم  حورجم  ناریسا  دروم  رد  ماما  ترضح 

اه ناتسرامیب  ياهراتسرپ  اهرتکد و  دنریگ و  رارق  هجلاعم  تحت  ات  دیتسرفب  اه  ناتسرامیب  هب  تقو  عرسا  هب  ار  یقارع  ناگدید  بیسآ 
، تسا رایسب  رکشت  ثعاب  تسین و  هدیشوپ  ام  فیرش  مدرم  رب  اه  ناتسرامیب  رد  هچ  اه و  ههبج  رد  هچ  نانآ  هدنزرا  ياه  ششوک  هک 

شهاک نانآ  هقیاذ  زا  دوخ  یمالـسا  راـتفر  اـب  ار  تراـسا  بیـسآ و  یخلت  دـنیامن و  راـتفر  دوخ  ناردارب  ناـکیدزن و  نوچ  ناـنآ  اـب 
(2) .دنهد

ناریسا هرابرد  یمالسا  یناسنا و  لصا  هب  ناشیا  هک  دوش  یم  نشور  یگنج  ناریسا  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نانخس  رد  تقد  اب 
هتـسجرب ملاع  کی  ناونع  هب  ماما  .تسناد  یم  یناسناریغ  دودرم و  دشاب ، هک  یناونع  ره  هب  ار  نانآ  اب  تنوشخ  لامِعا  دوب و  دنب  ياپ 

هب دوخ  ور ، نیازا  .تسین  تنوشخ  زا  يرود  ارادـم و  قفر و  زج  یگنج  ناریـسا  هراـبرد  مالـسا  مکح  هک  تسناد  یم  بوـخ  ینید ،
.دنشاب دنب  ياپ  نآ  هب  تساوخ  یم  شناورهر  زا  دوب و  دنب  ياپ  یمالسا  یناسنا و  لصا  نیا 

ینید ياه  تیلقا  راهچ _ 

ینید ياه  تیلقا  راهچ _ 

هک دنوش  یم  یعدم  ینمشد  تجاجل و  يور  زا  ای  یهاگآان  يور  زا  یخرب  هک  تسا  یلئاسم  زا  ینید  ياه  تیلقا  اب  مالـسا  دروخرب 
هب تبسن  ماما  ترـضح  ياه  هغدغد  زا  یکی  هلئـسم ، نیا  .دنک  یم  هدافتـسا  زیمآ  تنوشخ  ياه  شور  زا  نانآ  اب  دروخرب  رد  مالـسا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دوب  روشک  رد  ینید  ياه  تیلقا 

ءوس رظن  بهاذم  رگید  ناوریپ  یبهذم و  ياه  تیلقا  دروم  رد  هاگ  چیه  مالـسا  هک  دناد  یم  دشاب ، هتـشاد  عالطا  مالـسا  زا  سک  ره 
بناجا زا  دناسرب ، ار  بلطم  نیا  فالخ  هک  یتاغیلبت  .تسا  هدرک  راتفر  مارتحا  اب  نانآ  اب  هشیمه  تسا و  هتشادن 
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(1) .تسا مالسا  نانمشد  و 

هدیقع راهظا  رد  نانآ  تسا  دـقتعم  درامـش ، یم  تیمـسر  هب  ار  یبهذـم  ياه  تیلقا  قوقح  مالـسا ، هکنیا  رب  دـیکأت  اب  ماما  ترـضح 
: دندازآ شیوخ 

دوخ لئاسم  هب  دندازآ  دندازآ و  یمالسا  يروهمج  رد  نانآ  .تسه  هدوب و  یبهذم  ياه  تیلقا  عورشم  قوقح  ظفاح  هشیمه  مالـسا 
(2) .دندازآ هدیقع  راهظا  رد  دارفا  هیقب  نوچ  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  دنزادرپب و 

هب بهاذـم  یمالـسا ، يروهمج  رد  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یجراخ  ناراگنربخ  اـب  وگو  تفگ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
: دیامرف یم  دنراد ، لمع  يدازآ  نایدوهی  هژیو 

يرـشب چـیه  اب  ام  دـنراد ، دوخ  یبهذـم  ضیارف  ماجنا  يارب  يدازآ  هنوگ  همه  دنتـسه و  مرتحم  مالـسا  رد  یبهذـم  ياه  تیلقا  همه 
(3) .دنراد قح  هنوگ  همه  نایناریا  رگید  لثم  دنا و  یناریا  نانآ  .میرادن  تیدض 

هضیرف ماجنا  رد  نانآ  نینچمه  .دوش  تیاعر  دیاب  هک  دنراد  یقوقح  نانآ  هک  میبای  یمرد  یبهذم  ياه  تیلقا  هرابرد  ماما  نانخس  زا 
ياه تیلقا  اب  ار  مالـسا  دروخرب  هک  یناسک  نیاربانب ، .دـنک  داجیا  هار  نیا  رد  یعناـم  درادـن  قح  یـسک  دـندازآ و  ناـش  ینید  ياـه 

هب هکلب  دـنک ، یمن  يریگ  تخـس  نانآ  اب  مالـسا  اهنت  هن  ماما ، رظن  هب  اریز  دنهابتـشا ؛ رد  تخـس  دـنناد ، یم  زیمآ  تنوشخ  یبهذـم ،
ماـظن رد  ینید  ياـه  تیلقا  هک  دوزفا  ناوـت  یم  بلطم  نـیا  دـییأت  رد  .تـسا  هداد  روتـسد  ناـنآ  اـب  زیمآ  تـبحم  دروـخرب  مارتـحا و 

.دننیزگ یمرب  دوخ  نایم  زا  هنادازآ  هک  دنراد  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  یناگدنیامن  لقتسم ، تروص  هب  یمالسا ، يروهمج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جنپ _ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جنپ _ 

یخرب .دریگ  یم  تروص  حرج  برض و  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدی  راکنا  نآ  موس  هبترم  .دراد  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
راـک هب  تنوشخ  هک  دوش  یم  نشور  نآ  یـسررب  تقد و  اـب  یلو  تسا ، ینوناـقریغ  تنوشخ  ياـه  قادـصم  زا  مکح  نیا  دـنا  هتفگ 

، نآ رد  هدش  هتفرگ 
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: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دراد  یگدنرادزاب  هبنج  هک  تسا  عورشم  ینوناق و  یتنوشخ 

لهـسألا رـسیألاف و  رـسیألا   » هدـعاق هک  یلاـح  رد  تسود ؛ ره  ادـج ز  رهاـظ  دوشن ، لـصاح  ندروآ  درد  ندز و  اـب  زج  بولطم  رگا 
ندرک و يریگ  تخس  سبح و  رد  نتفرگ  نذا  هکلب  دشاب ، نوذأم  طیارشلا  عماج  هیقف  زا  هک  تسا  راوازس  دوش و  تیاعر  لهـسألاف »

(1) .تسا راوازس  زین  ود  نیا  لثم 

عماج هیقف  تبیغ ) رـصع   ) نامز نیا  رد  تسین و  زیاج  ماما  نذا  اب  زج  اوقا  ربانب  دوش ، لتق  ای  ندرک  حورجم  هب  رجنم  هک  يدـی  راـکنا 
(2) .تسا ماما  نیشناج  طیارش ، لوصح  اب  طیارشلا 

لمع هب  تفگ  ناوت  یم  دـنز ، تسد  حرج  برـض و  هب  طیارـشلا  عماج  هیقف  ای  ماما  نذا  نودـب  یـسک  هچناـنچ  ماـما ، شیاـمرف  رباـنب 
طیارش دشاب و  طیارشلا  عماج  هیقف  ای  ماما  نذا  اب  رگا  یلو  تسین ، ینوناق  عورشم و  یتنوشخ ، نینچ  .تسا  هدز  تسد  زیمآ  تنوشخ 

زین رکنم و  لـعاف  زا  لـمع  رارکت  زا  يریگ  شیپ  ياتـسار  رد  ینوناـق و  عورـشم و  ًـالماک  مادـقا  نیا  دـشاب ، هدـش  تیاـعر  زین  رگید 
.تسا نارگید 

، دنک مادقا  لتق  حرج و  برـض و  هب  هنارـسدوخ  طیارـشلا ، عماج  هیقف  ای  ماما  نذا  نودـب  یـسک  ره  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسناد  دـیاب 
ناـفلاخم رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناـهب  هب  وجدوس  يدارفا  تسا  نکمم  هاـگ  یتح  .دوش  یم  دـیدهت  یمالـسا  هعماـج  تینما 

هیقف ای  ماما  نذا  هب  ار  مکح  نیا  هعماج ، تینما  ظـفح  هتکن و  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسا  ناـهیقف  ور ، نیازا  .دـنرادرب  هار  رـس  زا  ار  دوخ 
.دنا هتسناد  طورشم  طیارشلا  عماج 

يرهطم دیهش  ب )

هراشا

يرهطم دیهش  ب )

اه لصف  ریز 

داهج کی _ 

هیزج ود _ 

دودح هماقا  هس _ 

داهج کی _ 
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هراشا

داهج کی _ 

: دسیون یم  دنک ، یم  دراو  داهج  تیعورشم  رب  تیحیسم  هک  يا  ههبش  هنیمز  رد  يرهطم  دیهش 

87 ص :

ص 376. ج 1 ، ، 1379 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما   . 1 - 1
.نامه  . 2 - 2

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


نوناق نآ ، نوناق  نتم  رد  نید و  کی  نتم  رد  هک  تسا  حیحـص  ایآ  هکنیا  هرابرد  .تسا  داهج  تیعورـشم  لـصا  هراـبرد  لوا  هلئـسم 
سپ .دشاب  اه  يدب  فلاخم  دیاب  هشیمه  مه  نید  تسا و  دـب  گنج  نوچ  هن ، دـیوگ : یم  ضرتعم  هن ؟ ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  گنج 
دشاب هتشاد  گنج  نوناق  دیابن  سپ  دشاب ، فلاخم  گنج  اب  دهاوخ  یم  یتقو  .دشاب  حلـص  رادفرط  ینعی  دشاب ؛ گنج  فلاخم  دیاب 

.تسا ساسا  یب  تسس و  فرح  نیا  یلو  دننک ، یم  غیلبت  روج  نیا  اه  یحیسم  .دنگنجب  دیابن  مه  تقو  چیه  و 

هتخود و مشچ  ام  ییاقآ  يدازآ و  ّتیرح و  هب  ...تسا  هدرک  مجاهت  ام  نیمزرـس  هب  يرگید  دـشاب ، مجاـهت  عفد  يارب  یگنج  رگا  ... 
ام ...تسا  دب  ندرب  هحلـسا  هب  تسد  تسا ؛ دب  ًاقلطم  گنج  دیوگب  دیاب  ایآ  دیوگب ؟ دـیاب  هچ  نید  اجنیا  ...دـنک  بلـس  دـهاوخ  یم 

(1) .تسا میلست  نیا  تسین ، حلص  نیا  ...تسا  هرخسم  نخس  نیا  هک  تسا  یهیدب  میحلص !! رادفرط 

دـنک و یم  میـسقت  یعافد  داهج  ییادـتبا و  داهج  مسق  ود  هب  ار  داهج  نآ ، هب  خـساپ  تیحیـسم و  ههبـش  نایب  زا  سپ  يرهطم  دـیهش 
.دنتسه یعافد  مالسا  رد  اهداهج  مامت  هک  دریگ  یم  هجیتن  نایاپ ، رد  .دزادرپ  یم  اهنآ  حیضوت  هب  سپس 

ییادتبا داهج  لوا _ 

ییادتبا داهج  لوا _ 

لها زا  معا  مالـسا ، نافلاخم  اب  داـهج  هب  قلطم  تروص  هب  اـهنآ  رد  هک  دزادرپ  یم  یتاـیآ  لـیلحت  نییبت و  هب  تسخن  يرهطم  داتـسا 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يو  .تسا  هدش  مکح  ناکرشم  راّفک و  باتک و 

نیقفانم رافک و  اب  ربمغیپ ! يا  دیوگ : یم  ردق  نیمه  ینعی  تسا ؛ قلطم  رافک  اب  داهج  دروم  رد  نآرق  تایآ  یضعب  هک  میدرک  ضرع 
رب نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمغیپ ! يا  مِْهیَلَع ؛ ُْظلْغاَو  َنیِقفانُملا  َراّـفُکلا َو  ِدِـهاج  ُّیبَّنلا  اَـهُّیَا  اـی   » هیآ نیا  اـی  ...نک و  گـنج 

تسا نیا  شروتسد  یلک  روط  هب  مالـسا  میتفگ  یم  نآرق ، رد  هیآ  دنچ  نیمه  میدوب و  ام  رگا  بوخ  ( 73 هبوت : « ) .ریگب تخس  اهنیا 
هک
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(1)  . ...دوب حلص  لاح  رد  اهنیا  اب  دیابن  ًالصا  دوب و  دیاب  گنج  لاح  رد  ناقفانم  نارفاک و  اب 

ساسا رب  نیاربانب ، .دنراد  یم  نایب  ار  داهج  مکح  عیرشت  هفسلف  ینعی  دنتسه ؛ دیقم  نآرق  رد  تایآ  یخرب  دیامرف  یم  همادا  رد  داتسا 
ییادتبا داهج  اهنیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  ناشیا  سپـس  .مینک  یم  لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  تایآ  دـیقم ،» رب  قلطم  لمح   » یلوصا هدـعاق 

(2): دنا یعافد  داهج  هکلب  دنتسین ،

(3) .تسا مجاهت  اب  هزرابم  ناونع  هب  هکلب  طلست ، ّبلغت و  مجاهت و  ناونع  هب  هن  رما ] نیا  [ ؛ تسا هدرک  عیرشت  ار  داهج  ًاساسا  نآرق 

یعافد داهج  مود _ 

یعافد داهج  مود _ 

ناوت یم  هک  دهد  یم  هئارا  میرک  نآرق  زا  يدهاوش  دناد ، یم  یعافد  داهج  مالـسا ، رد  ار  اهداهج  مامت  هکنآ  زا  سپ  يرهطم  دیهش 
: درک میسقت  هتسد  دنچ  رب  ار  تایآ  نیا 

مولظم زا  عافد  . 1

(75 ءاسن :  ) .ِناْدلِولاَو ِءاسِّنلاَو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنی  _ ِفَعْضَتْسُملا ِهّللا َو  ِلی  _ ِبَس ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  امَو 

تاجن يارب   ) راتفرگ دـنا و  هراچیب  هک  اـه  هچب  نز و  درم و  زا  یناـمدرم  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  ارچ  دـیدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.دیگنج یمن  اهنیا )

: دراد یم  نایب  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

تردق ام  تسا و  هدش  اه  ناسنا  دارفا  هدع  کی  هب  تبـسن  شحاف  ملظ  کی  بکترم  یلو  دگنجب ، دـهاوخن  ام  اب  فرط  تسا  نکمم 
تبـسن ملاظ  نیا  ملظ  هب  عقاو ، رد  میهدن ، تاجن  رگا  .میهدب  تاجن  دنا ، هتفرگ  رارق  زواجت  تحت  هک  ار  رگید  ياه  ناسنا  نآ  میراد 

کمک هب  مه  نیا  .تسین  ییادـتبا  رما  کـی  مه  نیا  .تسا  بجاو  هکلب  تسا ، زیاـج  مه  نیا  هلب  ...میا  هدرک  کـمک  موـلظم  نآ  هـب 
نتفاتش مولظم 
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(1) .دشاب ناملسم  مولظم  نآ  هک  صوصخلاب  ملظ  تسد  زا  نداد  تاجن  يارب  تسا 

نازورفا گنج  اب  داهج  . 2

نانمشد يوس  زا  هنتف  گنج و  زاغآ  هب  داهج  مکح  عیرـشت  دیآ ، یم  تسد  هب  داهج  گنج و  تایآ  عومجم  زا  هچنآ  داتـسا ، رواب  هب 
ترجه مود  لاس  رد  هک  دزادرپ  یم  داهج  هیآ  نیتسخن  نییبت  هب  دوخ ، ياعدـم  تاـبثا  يارب  يو  .تسا  هدـش  هتـسناد  هتـسباو  مالـسا 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  .دش  لزان 

: جـح  . ) ...ْمُه َّن_ َِأب  َنُول  _ َتاق َنیِذَِّلل ُي_ َنِذُأ  ٍرُوف *  ٍناّو َك_ َّل َخ_ ُّبِح ُك_ ـال ُي_ َهّللا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  _ُع  ِفادـُی َهّللا  َّنِإ 
(41  _ 38

هب نارگید  هک  یمدرم  نیا  هب  دـش  هداد  هزاجا  .دراد  یمن  تسود  ار  رفاک  ناراک  تنایخ  ادـخ ، .دـنک  یم  عاـفد  ناـمیا  لـها  زا  ادـخ 
قحان هب  ناشدوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اهنآ  هک  مدرم  نیا  هب  ام  .تسا  رداق  اهنآ  کمک  رب  دنوادخ  دـنگنجب و  هک  دـندمآ  اهنیا  گنج 

.میهد یم  داهج  هزاجا  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دنتفگ  یم  هکنیا  زج  دنتشادن  یمرج  دندرک و  نوریب 

نید شریذپ  رد  رابجا  یفن  . 3

، نامیا مالـسا و  تسا ، هتفگ  يرهطم  داتـسا  هک  هنوگ  نامه  اریز  دشاب ؛ قطنم  رایتخا و  ساسا  رب  دیاب  نادب  ندـیورگ  مالـسا و  غیلبت 
لـصا هس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  باـطخ  ار  مالـسا  غـیلبت  یـشم  طـخ  ور ، نیازا  .تسین  يراـبجا  تـسا و  یبـلق  يرما 

: درامش یمرب  نسحا » لادج   » و هنسح » هظعوم  «، » تمکح »

(125 لحن :  ) .ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو  ِهَنَسَحلا  ِهَظِعْوَملاَو  ِهَمْکِحلِاب  َکِّبَر  ِلی  _ ِبَس یلِإ  ُعْدُأ 

هب مه  وت  دـننک ، یم  هلداجم  وت  اب  هک  اهنآ  ...کین  هظعوماب  ناـهرب و  اـب  قطنم ، اـب  تمکح ، اـب  ناوخب  تراـگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم 
.نک هلداجم  اهنآ  اب  یکین 

نایم هب  ندروآ  نامیا  يارب  دیدهت  روز و  راکهار  تنوشخ و  زا  ینخس  چیه  هیآ ، نیا  رد 
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تایآ دیقم  ار  لیذ  تایآ  زین  هیآ و  نیا  ادخ ، هب  مدرم  توعد  رد  مالـسا  یـشم  طخ  هب  اکتا  اب  دیهـش  داتـسا  ور ، نیازا  .تسا  هدماین 
: دناد یم  ییادتبا  داهج 

دیؤم زاب  مه  نیا  .رابجا  اب  هن  دوشب ، تسرد  توعد  اب  دیاب  نید  هک  دنک  یم  حیرـصت  نآ  رد  هک  میراد  نآرق  رد  تایآ  هلـسلس  کی 
تایآ نیا  .يوش  یم  هتـشک  هنرگو  يوشب ، ناملـسم  دـیاب  دـنیوگب  مدرم  هب  روز  هب  هک  تسین  نیا  مالـسا  هیرظن  هک  تسا  بلطم  نیا 

(1) .دنک یم  نشور  حالطصا  هب  ار  قلطم  تایآ  نآ  موهفم  يرگید ، لکش  هب  مه 

زا ناملـسم  ناردپ  تساوخرد  ار  نآ  لوزن  نأش  نیّدـلا ،» ِیف  َهارِْکا  «ال  فورعم هیآ  هب  هراشا  اب  عوضوم ، نیا  ریـسفت  رد  دیهـش  داتـسا 
رد رابجا  تحارـص ، هب  هیآ  نیا  .دندوب  هدمآرد  دوهی  ای  اراصن  شیک  هب  هک  دناد  یم  ینادنزرف  هب  مالـسا  نید  لیمحت  رب  ینبم  ربمایپ 

رابجا باستنا  دنک و  یم  داهشتسا  ءارعش  سنوی و 3   99 فهک ؛ تایآ 29  هب  دیهش  داتسا  ور ، نیازا  .دنک  یم  یفن  ار  مالسا  شریذپ 
(2): دناوخ یم  هناضرغم  ار  مالسا  هب 

هک دنا  هتفگ  نیـضرغم  یخرب  هک  تسین  نآ  داهج ، زا  مالـسا  فدـه  هک  دـنک  یم  نشور  داهج  هرابرد  ار  مالـسا  رظن  زاب  تایآ  نیا 
یم هتـشک  اـی  نک  راـیتخا  مالـسا  اـی  هک  تفرگ  شرـس  يـالاب  ریـشمش  دـیاب  تسا  رفاـک  سک  ره  هک  تسا  يراـبجا  مالـسا  فدـه ،

(3) .يوش

ارادم حلص و  هب  شرافس  . 4

یتایآ .تسا  هدرک  شرافس  نافلاخم  اب  ارادم  حلص و  هب  ار  ناناملسم  هک  تسا  یتایآ  دروآ ، یم  يرهطم  داتـسا  هک  يدیق  نیمراهچ 
: دسیون یم  ناشیا  .دیرادرب  تسد  داهج  زا  دنداد ، نت  حلص  هب  مالسا  نافلاخم  رگا  دراد  دیکأت  هک 

(128 ءاسن : « ) .تسا رتهب  حلص  ٌریخ ؛ ُْحلُّصلاَو  : » دنک یم  حیرصت  هیآ  کی  رد  .دهد  یم  تیمها  حلص  هلئسم  هب  مالـسا  یلک ، روط  هب 
حلص میدرک  ضرع  و 
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هکنیا رب  انب  ( 208 هرقب : « ) .ًهَّفاک ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  هیآ  کـی  رد  .تسا  میلـست  روز و  تلذ و  زا  ریغ 
يا ( 61 لافنا : « ) .ِهّللا یلَع  ْلَّکََوتَو  اَهل  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو  : » تسا هیآ  نیا  رت  حیرـص  اهنیا  زا  دـشاب ، حلـص  ملـس ، زا  دوصقم 
حلص اهنآ  رگا  ینعی  شاب ؛ حلص  هدامآ  مه  وت  دنیاشگب ، حلص  يارب  ار  ناشدوخ  لاب  دنوشب و  حلـص  رادفرط  وت  نافلاخم  رگا  ربمایپ !

(1) .تسا حلص  حور  مالسا ، حور  دهد  یم  ناشن  زین  تایآ  نیا  .شاب  بلط  حلص  مه  وت  دنشاب ، بلط 

هیزج ود _ 

هیزج ود _ 

: دسیون یم  هیزج  هرابرد  دیهش  داتسا 

؟ دنتفرگ یم  جاب  عقاو  رد  دـنتفرگ ، یم  هیزج  هتـشذگ  رد  هک  ناناملـسم  ایآ  نتفرگ ؟ جاب  نداد و  جاب  ینعی  هیزج  ایآ  تسیچ ؟ هیزج 
(2) .دنک یم  یفن  یتروص  ره  هب  لکش و  ره  هب  ار  ملظ  نآرق ، دوخ  تسا و  ملظ  روز و  دشاب ، لکش  ره  هب  جاب 

: دیامرف یم  نآ  هب  خساپ  رد  ناشیا  رفیک ؟ ای  تسا  شاداپ  هیزج ، هک  دنک  یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  سپس 

یتمدخ دراپس و  یم  يدهعت  هیزج ، لباقم  رد  رگا  .جاب  لکش  هب  ای  دریگ  یم  شاداپ  لکش  هب  دریگ ، یم  هیزج  هک  مالسا  مینیبب  دیاب 
تلود لظ  رد  رگا  باتک  لها  ...تسا .  جاب  دریگ ، یم  لوپ  یتمدـخ ]  ] چـیه نودـب  رگا  یلو  تسا ، شاداـپ  سپ  دـنک ، یم  اـهنآ  هب 
هکنیا اب  دننک ، تکرـش  اهداهج  رد  هک  دنفظوم  هن  دنزادرپب و  ار  یمالـسا  ياه  تایلام  نآ  هک  دنفظوم  هن  دنرب ، یم  رـس  هب  یمالـسا 
تیامح تحت  ار  اهنآ  دنک و  یم  نیمأت  ار  یمدرم  تینما  یمالسا ، تلود  هک  یتقو  نیاربانب ، .دوش  یم  اهنآ  لاح  دیاع  داهج  تعفنم 

جارخ زا  تاکز  ریغ  تاکز و  ياج  هب  باتک  لها  زا  .یلامریغ  ای  یلام  دهاوخ ، یم  مدرم  زا  مه  يزیچ  کی  ...دهد  یم  رارق  شدوخ 
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(1) .دهاوخ یم  هیزج  تامساقم ، و 

هدرک داجیا  اهنآ  يارب  هک  تسا  یتینما  رطاخ  هب  دریگ ، یم  باـتک  لـها  زا  یمالـسا  تموکح  هک  يا  هیزج  داتـسا ، رظن  هب  نیارباـنب ،
یم همادا  رد  داتسا  .دنزادرپ  یم  ناناملـسم  هک  تسا  ییاه  تایلام  گنج و  رد  تکرـش  زا  اهنآ  ندوب  فاعم  لیلد  هب  نینچمه  .تسا 

: دسیون

شباوج دراد ، یمرب  داهج  زا  تسد  هیزج  رطاخ  هب  مالـسا  هک  دوش  یم  روطچ  دنتفگ  هک  یلوا  داریا  نآ  هک  دـش  مولعم  اج  نیمه  زا 
نتـشادرب نایم  زا  عنام  يارب  ار  داهج  .دهاوخ  یمن  هدیقع  لیمحت  يارب  ار  داهج  دهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  مالـسا  ار  داهج  هک  تسا  نیا 

(2) .دنک یمن  داجیا  هدیقع  لیمحت  يارب  یعنام  رگید  نیاربانب ، مرادن ، گنج  وت  اب  دیوگ  یم  فرط  یتقو  .دهاوخ  یم 

دودح هماقا  هس _ 

هراشا

دودح هماقا  هس _ 

اه لصف  ریز 

صاصق لوا _ 

دزد تسد  عطق  ود _ 

فرشا نب  بعک  لتق  کی _ 

ناورم تنب  ءامسَا  لتق  ود _ 

ّیبا نب  هللادبع  گرم  هس _ 

صاصق لوا _ 

صاصق لوا _ 

حالصا هب  دیاب  صاصق  ياج  هب  دندقتعم  دنناد و  یم  یناسناریغ  ار  نوناق  نیا  نارکف ، نشور  یخرب  زین  یبرغ و  ناناد  قوقح  یـضعب 
نآ یفنم  ياهدـمآ  یپ  هب  یتـقو  یلو  دـیامن ، یم  ینـالقع  تسرد و  رهاـظ  هب  نخـس ، نـیا  هـتبلا  .تـخادرپ  لـتاق  مرجم و  تـیبرت  و 

.دوش یم  نشور  یبوخ  هب  نآ  یتسردان  میرگنب ،

: دسیون یم  دننک ، یم  دیکأت  نامرجم  تیبرت  حالصا و  رب  اهنت  هک  یبرغ  ناناد  قوقح  هب  خساپ  رد  داهج ، باتک  رد  دیهش  داتسا 
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، دـش بکترم  ار  یتیانج  ره  یناج  ینعی  تسا ؛ یناسناریغ  مادـعا  تازاجم  هچ ؟ ینعی  مادـعا  تازاجم  دـنیوگ : یم  دارفا  زا  يرایـسب 
.درک حالـصا  دیاب  ار  یناج  دـنیوگ : یم  دـننک ؟ یم  یلیلحت  هچ  دـننک و  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  دوخ  نخـس  اهنیا  .دوش  مادـعا  دـیابن 

درک و حالصا  دیاب  دنوش ، تیانج  بکترم  هکنآ  زا  لبق  یلو  درک ، حالصا  دیاب  ار  اه  ناسنا  هک  مرادن  یکش  یگرزب ! هطلاغم  بجع 
یفاک ردق  هب  تیبرت  اه ، هعماج  رثکا  لثم  هعماج  رد  اما  .دنزب  رس  یتیانج  اهنآ  زا  هک  تشاذگن 

93 ص :

67و68. صص نامه ،  . 2 - 1
ص69. نامه ،  . 3 - 2
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یفرحنم رـصانع  اه  هعماج  رد  هشیمه  یلو  دراد ، دوجو  داسفا  داسف و  هکلب  درادـن ، دوجو  حالـصا  لماوع  اهنت  هن  اـی  درادـن و  دوجو 
مادعا تازاجم  هک  ردق  نیمه  درک ؟ دیاب  يرکف  هچ  اهنیا  يارب  .دـننز  یم  تیانج  هب  تسد  یحالـصا ، لماوع  مغر  یلع  هک  دنتـسه 

دراد دوجو  اهنآ  رد  تیانج  حور  یلکـش  ره  هب  هک  يا  هرطفلاب  یناج  هدـع  کی  هدـشن و  حالـصا  هوقلاـب  ياـه  یناـج  نآ  دـش ، وغل 
زبس غارچ  هوقلاب  ياه  یناـج  همه  هب  میراد  ...درک ،  حالـصا  دـیاب  ار  یناـج  هکنیا  هناـهب  هب  هزورما  اـم  دـننز ] یم  تیاـنج  هب  تسد  ]

(1) .تسا تیانج  هب  یناج  قیوشت  ام  راک  نیا  هکلب  میهد و  یم   [ ناشن ]

دزد تسد  عطق  ود _ 

دزد تسد  عطق  ود _ 

زاس هنیمز  دـناوت  یم  لاح ، نیع  رد  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  مدرم  يداصتقا  یعامتجا و  یلغـش و  تینما  هک  ییاـه  مرج  زا  رگید  یکی 
مالـسا یلو  دوب ، ظوحلم  مرج  نیا  يارب  مادعا  رفیک  نیـشیپ ، عماوج  یـضعب  رد  .تسا  يدزد » ، » ددرگ یعمج  يدرف و  قالخا  لّزنت 

يدزد تفآ  زا  هعماج  هنوگ ، نیدب  ات  داد  مکح  نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  دزد  ناتشگنا  عطق  هب  رگید ، ياه  گنهرف  زا  يریذپرثا  نودب 
(2) .دنامب نوصم 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

(3) .دیآ یم  محر  هب  ناسنا  لد  تسا ، یناسناریغ  لمع  نیا  دیرب !؟ دیاب  ار  دزد  تسد  هک  هچ  ینعی  دیوگ : یم  يرگید 

: دیامرف یم  لالدتسا  نیا  دقن  رد  يو 

نئمطم دزد  دریگ و  تروص  شدوخ  ياج  رد  دزد  تازاجم  رگا  .دننز  یم  ار  فرح  نیا  تسا ، هاتوک  ناشدید  عاعش  هک  ییاه  مدآ 
عطق ار  شتشگنا  راهچ  نیا  دتفیب ، نوناق  سیلپ و  لاگنچ  هب  دنک و  يدزد  رگا  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دشاب و 

94 ص :

هـشیدنا شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  نارهت ، يرهطم ، دیهـش  داتـسا  رظنم  زا  ینید  تموـکح  یکلم ، ارق  نادردـق  نسحدـمحم   . 1 - 1
ص168. ، 1379 رصاعم ،
ص 170. نامه ،  . 1 - 2
ص182. نامه ،  . 2 - 3
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(1) .دنک یمن  يدزد  تسه ، شندب  يور  تیانج  نیا  غاد  رمع  رخآ  ات  دننک و  یم 

: دسیون یم  دنمان ، یم  تنوشخ »  » ار دزد  ناتشگنا  عطق  هک  یناسک  خساپ  رد  داتسا 

هک میناوخ  یم  مینیب و  یم  ًامیاد  .تسا  عامتجا  سومان  هب  هبرض  تسا ، تناما  هب  ررـض  يدزد ، تسیچ ؟ تمیالم  تنوشخ و  كالم 
هچ دید  دیاب  .دوش  یم  اه  ندـش  هقلخلا  صقان  اه و  نتـسکش  اپ  تسد و  اه و  ندـش  هتـشک  اه و  نتـشک  هب  رجنم  ًانایحا  يدزد  دوخ 

، دوش یمن  ارجا  تازاـجم  نیا  هک  ییاـهاج  رد  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  .دـنک  يزاـب  ار  وراد  نیرخآ  شقن  هک  تسا  رداـق  یتازاـجم 
یم وضعلا  صقان  رگید  ياه  مدآ  دـنوش و  یم  هتـشک  ییاه  مدآ  دـنک و  یم  طوقـس  ییاه  هناخ  دوش و  یم  يدزد  اهرازه  اهدـص و 

زا شا  هیرهق  راثآ  تاعبت و  همه  اب  يدزد  باب  یلک  هب  دزد ، کی  ناتـشگنا  ندـیرب  اب  دوش ، یم  ارجا  نوناق  نیا  هک  اجنآ  اما  دـنوش ،
هلـسلس کـی  زا  يریگولج  تسا ؛ تنوشخ  زا  يریگولج  هکلب  تسین ، تنوشخ  نئاـخ  کـی  تناـیخ  ناتـشگنا  ندـیرب  .دور  یم  نیب 

(2) .تسا رت  تخس  دصرددص  ياه  تنوشخ 

فرشا نب  بعک  لتق  کی _ 

فرشا نب  بعک  لتق  کی _ 

شیرق اب  دـنمورین ، يا  هلیبق  زا  يرادروخرب  یعاـمتجا و  ذوفن  اـب  هک  دوب  ربماـیپ  نانمـشد  نیرتزوت  هنیک  رامـش  رد  فرـشا  نب  بعک 
راکیپ رد  ناناملـسم  يزوریپ  زا  سپ  .دـنک  گنت  ناناملـسم  رب  ار  هصرع  اه ، يزاسوج  اـب  دیـشوک  یم  وا  .تشاد  راد  هشیر  يدـنویپ 

هب دـید ، تراـسا  رد  ار  شیرق  نارـس  یتقو  یتح  .دزیگنارب  مالـسا  هاپـس  هیلع  ار  هنیدـم  ياـه  هلیبـق  نارـس  فطاوع  دیـشوک  وا  ردـب ،
شیرق نارادغاد  يرادلد  يارب  نآ ، زا  سپ  .تسا  رتهب  نآ  يور  رب  نتسیز  زا  ندوب  نیمز  نورد  کنیا  امـش ! رب  ياو  تفگ : شنارای 

ناناملسم نایم  زیمآ  تملاسم  یگدنز  طیارش  ندرک  مهارف  رد  ادخ  ربمایپ  هنایوج  حلص  شالت  فالخ  رب  يو  .تفاتـش  هکم  يوس  هب 
یلـص ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا  .دوب  باتک  لها  ناناملـسم و  نایم  ینمـشد  فالتخا و  داجیا  ددصرد  هراومه  هنیدم ، رد  باتک  لها  و 

؟ دهد نایاپ  نم  قح  رد  فرشا  رسپ  رازآ  هب  هک  تسا  یسک  هچ  دومرف : شباحصا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا 

، ذاعم نب  دعـس  يرکف  ینابیتشپ  اب  یهورگ و  لیکـشت  اب  ور ، نیازا  .دشخب  ققحت  ار  ربمایپ  هتـساوخ  ات  دش  بلطواد  هملـس  نب  دمحم 
دنزگ زا  هشیمه  يارب  ار  ناناملسم  ربمایپ و  دنتشک و  ار  بعک  زیمآ ، تیقفوم  مادقا  کی  رد  نانآ  .دندرک  یحارط  ار  بعک  لتق  هشقن 

.دندرک صالخ  وا 

نامرف نیا  مییوگ  یم  خـساپ  رد  .تسا  رورت  تنوشخ و  قادـصم  فرـشا ، نب  بعک  لتق  يارب  ربمایپ  ناـمرف  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
هکنیا يارب  نیاربانب ، .تفر  یم  رامـش  هب  یمالـسا  مکاح  دوب و  هدش  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هنیدـم  رد  هک  دوب  ینامز  رد  ربمایپ 

هب روتـسد  ددرگن ، راد  هشدـخ  باتک  لها  ناملـسم و  زا  معا  هعماج  نادنورهـش  شیاسآ  دوشن و  ینماان  جرم و  جره و  راچد  هعماج 
رایسب یمرج  باتک ، لها  ناناملسم و  نایم  رد  ینمـشد  ینماان و  جرم و  جره و  داجیا  .دوش  هدناکـشخ  قافن  هشیر  ات  داد  بعک  لتق 
ربمایپ نذا  اب  هدش  لامعا  تنوشخ  نیاربانب ، .دراد  ...و  انز  يراوخ ، بارـش  يدزد ، زا  شیب  يرتراوگان  ياهدـمآ  یپ  تسا و  گرزب 

.تسا ینوناق  عورشم و  ًالماک  هدوب ، یمالسا  هعماج  مکاح  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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ناورم تنب  ءامسَا  لتق  ود _ 

ناورم تنب  ءامسَا  لتق  ود _ 

یخیرات ِنوتم  رد  ءامـسا ، هناخ  هب  ریمع  مجاـهت  تلع  هراـبرد  .تشک  ار  وا  درک و  هلمح  ناورم  تنب  ءامـسا  هناـخ  هب  يدـع  نب  ریمع 
چیه ناناملـسم  ربمایپ و  هیلع  يزاسوج  رد  هیما  ینب  زا  يوضع  ناونع  هب  ءامـسا  هکنیا  تفگ  ناوت  یم  هچنآ  تسا ، هدـشن  لقن  يزیچ 

، هتکن نیا  دییأت  رد  .دوب  هدش  نادـنچدص  وا  هنیک  ینمـشد و  ردـب ، گنج  رد  شیرق  تسکـش  زا  سپ  هژیو  هب  .تخانـش  یمن  يزرم 
(3) .تسا ناناملسم  هب  تبسن  وا  هنیک  مشخ و  هدنهد  ناشن  ءامسا  زا  ییاه  هدورس 

ياپ زا  ار  وا  درب و  موجه  ینز  هناخ  هب  لیلد  نودب  یناملسم  هک  تسین  ینتفریذپ  زگره  مالسا ، ینابم  ادخ و  لوسر  هریـس  هب  هجوت  اب 
اهنت هنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دـنک ؛ هیجوت  ار  ریمع  مادـقا  ات  دوب  مکحم  یلیلد  نتفای  یپ  رد  دـیاب  نیاربانب ، .دروآرد 

(4) .دوشگ وا  شیاتس  هب  نابز  هکلب  درکن ، شنزرس  ار  ریمع 

هب یبنلا  باس  لیلد  هب  ار  وا  زین  ریمع  درک و  یم  وجه  ار  ربمایپ  شیاه  هدورـس  رد  دایز  لاـمتحا  هب  ءامـسا  هک  تسا  نیا  اـم  تشادرب 
ردب گنج  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  زا  وا  لاثما  ءامسا و  هک  تفریذپ  دیاب  مک  تسد  میریذپن ، ار  هیجوت  نیا  رگا  .تسا  هدناسر  لتق 
هیلع ییاـه  هشقن  اـه و  هئطوت  یحارط  اـب  لـیلد ، نیمه  هب  .دوـب  هدـش  رتـشیب  ناناملـسم  هیلع  ناـش  يزرو  هنیک  ناکرـشم ، تسکـش  و 

.دندرک یم  قیوشت  ناناملسم  زا  يریگ  ماقتنا  گنج و  هب  ار  هکم  ناکرشم  شیوخ ، راد  شین  نابز  ناناملسم و 

يوبن ثیدح  هب  تسا ، هدماین  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  خیرات  رد  دنچ  ره  تسا ، هتشاد  یمکحم  لیلد  لتق ، نیا  هک  دوخ  مالک  دییأت  رد 
ِکتْفَی الَف  ْکتَفلا  َدَّیَق  َنامیإلا  َّنِا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .مینک  یم  هراشا  دیؤم  ناونع  هب  لیقع  نب  ملسم  ناتساد  و 

«. تسین هلیح  لها  نمؤم  دنک و  یم  راهم  ار  هلیح  رکم و  نامیا ، ٌنِمُؤم ؛

نآ عنام  یقیقح  نامیا  تسین و  زیاج  مالـسا  رظن  زا  هجو  چـیه  هب  هلیح ، رکم و  اب  یلـصا ، نمـشد  دـنچ  ره  نارگید  نتـشک  نیاربانب ،
یمن رـضاح  دنک و  یم  لمع  نادب  یبوخ  هب  تسا ، تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هدرورپ  تسد  هک  لیقع  نب  ملـسم  ور ، نیازا  .تسا 

ار دایز  نبا  نتـشادرب  نایم  زا  هشقن  ندرکن  ارجا  یلـصا  لـیلد  وا  ببـس ، نیمه  هب  .درادرب  ناـیم  زا  یناـه  هناـخ  رد  ار  داـیز  نبا  دوش 
(5) .دنک یم  نایب  ربمایپ  زا  هدش  دای  ثیدح 

ّیبا نب  هللادبع  گرم  هس _ 

ّیبا نب  هللادبع  گرم  هس _ 

مه عادولا _  هینث  زا  تشگزاب  دز ، مالـسا  هاپـس  هب  يو  هک  يا  هبرـض  نیرخآ  .تسا  هدوب  هنیدم  ناقفانم  هدرکرـس  ّیبا ، رـسپ  هللادـبع 
هکنیا هناهب  هب  زین  دحا  گنج  رد  وا  .دراذگب  یفنم  رثا  مالسا  هاپـس  هیحور  رب  ات  دوب  كوبت _  يوس  هب  مالـسا  هاپـس  ِتکرح  اب  نامز 

زاب رـس  مالـسا  هاپـس  اب  یهارمه  زا  تسا ، هدش  جراخ  هنیدم  زا  گنج  يارب  هتفریذپ و  ار  ناناوج  رظن  دوخ ، تروشم  رد  ادخ  لوسر 
.تشگزاب هنیدم  هب  هار  همین  زا  ناقفانم  رگید  هارمه  هب  دز و 
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: داد خساپ  وا  مدرکن ؟ یهن  دوهی  اب  یتسود  زا  ار  وت  رگم  دومرف : دمآ و  وا  نیلاب  هب  ادخ  ربمایپ  دش ، رامیب  نوچ  دنا  هتفگ  همه ، نیا  اب 
یبای و روضح  نم  لسُغ  رد  هک  تسا  نیا  نم  تساوخرد  .تسا  هدیـسر  ارف  نم  گرم  .تسین  شنزرـس  نامز  کنیا  ادخ ! ربمایپ  يا 
، یخیرات تیاور  کی  ربانب  هتبلا  .داد  وا  هب  دوب ، هدیـشوپ  نیریز  هماج  يور  هک  ار  يا  هماـج  زین  ربماـیپ  .ینک  نفک  ار  شیوخ  نهاریپ 

ربماـیپ زا  هاـگ  نآ  .تفریذـپ  يراوـگرزب  اـب  ار  تساوـخرد  نیا  ترـضح  نآ  درک و  ار  ترـضح  نآ  نـیریز  هماـج  تساوـخرد  يو 
(6) .دهاوخب شزرمآ  ادخ  زا  شیارب  درازگب و  زامن  وا  رب  هک  درک  تساوخرد 

.دیچیپ ورف  شنیریز  هماج  هب  ار  وا  تفای و  روضح  وا  گرم  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 
یم زامن  درک ، امـش  اب  هک  اه  ینمـشد  همه  نآ  اب  ّیبُأ  رـسپ  رب  اـیآ  هک  تفـشآرب  رمع  درازگب ، زاـمن  وا  رب  هک  دـش  نآ  رب  نوچ  سپ 

: دومرف درک و  رود  دوخ  زا  ار  وا  يدنخبل ، اب  ادخ  لوسر  یلو  دش ، روآ  دای  ار  هتـشذگ  خلت  ياه  هرطاخ  کی  کی  هاگ  نآ  دیناوخ ؟
مه رافغتسا  داتفه  هکنیا  اب  .منک  غیرد  رافغتسا  زا  مهاوخن  رگا  منک و  رافغتسا  مهاوخب  رگا  هک  تسا  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ارم  دنوادخ 
رب میازفا ! یم  داتفه  رب  تشاد ، دـهاوخ  يدوس  ناـشیارب  داـتفه  رب  نوزف  هک  منادـب  رگا   (7)، تشاد دـهاوخن  يدوس  ناقفانم  لاح  هب 
زا ار  ربمایپ  دـش و  لزان  يا  هیآ  يا  هلـصاف  كدـنا  اب  یلو  درک ، كرت  ار  ناتـسروگ  درازگ و  زامن  ترـضح  نآ  تیاور ، نیا  ساسا 

.درک یهن  ناشروگ  رب  نداتسیا  ناقفانم و  رب  ندرازگ  زامن 

ای یمکاح  هک  تسا  هدادن  خر  هاگ  چیه  .تسا  نافلاخم  اب  ادـخ  ربمایپ  دروخرب  یگنوگچ  تسا ، مهم  ام  يارب  ناتـساد  نیا  رد  هچنآ 
رارمتـسا يرادیاپ و  تهج  هب  ار  دوخ  نافلاخم  يدادبتـسا ، ياه  تموکح  .دنک  دروخرب  شنافلاخم  اب  ادخ  ربمایپ  دـننامه  یتموکح 
نافلاخم یبوکرـس  زا  یـسایس ، تردق  جوا  رد  ادـخ  لوسر  یلو  دـننک ، یم  مادـعا  ای  دـیعبت  هجنکـش ، نادـنز ، ریگتـسد ، تموکح ،

یثنخ ار  نافلاخم  ياه  هبرـض  تنوشخ ، زا  هدافتـسا  نودـب  اـت  دیـشوک  یم  هراومه  درک و  یم  لـمحت  ار  ناـنآ  يو  .درک  يراددوخ 
نافلاخم اب  تنوشخ  یفن  ینعی  ادخ ؛ لوسر  یلمع  هریس  رد  ریذپانرییغت  مکحم و  لصا  رب  ناوت  یم  زین  ناتـساد  نیا  زا  نیاربانب ، .دنک 

.درب یپ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  موس : لصف 

هراشا

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هریس  . 1

جراوخ اب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هریس  . 2

روهظ ماگنه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هریس  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هریس  . 1
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هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هریس  . 1

ربمایپ هریس  هنیمز ، نیا  رد  .میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  رد  یخیرات  ياه  هنومن  یپ  رد  ثحب  زا  تمـسق  نیا  رد  ام 
، اه گنج  زا  مادـک  چـیه  رد  لاثم ، يارب  .دریگ  یم  رارق  دانتـسا  دروم  ...و ، اهرورت  یـصخش ، ياهدروخرب  اه ، نامیپ  اه ، گنج  رد 

هکلب دوبن ، گنج  رگزاغآ  ترضح 

95 ص : 

ص282. نامه ،  . 3 - 1
ص170. ات ، یب  یگدنزاس ، داهج  تاراشتنا  ، نارهت ، رشب یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  يرهطم ، یضترم   . 4 - 2

ص172. يدقاو ، يزاغم   . 1 - 3
ص173. نامه ،  . 2 - 4

ص27. ج4 ، ق ،  . 1385ه رداص ، راد  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثالا ، نبا   . 3 - 5
ص1057. يدقاو ، يزاغم   . 1 - 6

80 و 84. هبوت :  . 2 - 7
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یم راک  هب  گنج  زا  يریگولج  يارب  ار  شیوخ  شالت  مامت  تشاد ، ناکما  هک  اجنآ  اـت  ربماـیپ  .دوب  یتشآ  حلـص و  هدـنهد  داهنـشیپ 
.دندرک یم  عافد  دوخ  زا  شنارای  ربمایپ و  دیزرو ، یم  رارصا  يریگرد  گنج و  زاغآ  رب  نمشد  رگا  تفرگ و 

ردب گنج  فلا )

ردب گنج  فلا )

: دومرف نانآ  هب  دندش ، دربن  هدامآ  ناگدنمزر  درک و  یهد  نامزاس  ار  مالسا  هاپس  ربمایپ ، هک  یماگنه 

(1) .دیزیهرپب رگیدکی  اب  وگو  تفگ  زا  راکیپ  هنحص  رد  دیشابن و  راکیپ  رگزاغآ  دیدنب ، ورف  ار  اه  مشچ 

نیا رد  .دوب  ترضح  نآ  یلمع  هریـس  وزج  زین  گنج  زا  شیپ  تجح  مامتا  هب  يدنب  ياپ  گنج ، رد  يرگزاغآ  زا  زیهرپ  زا  هتـشذگ 
ربمایپ هدنیامن  شقن  هب  يدقاو  يزاغم  رد  هنومن ، يارب  .درک  تجح  مامتا  شیرق  اب  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زین  گنج 

گنج و نودـب  ات  دیـشوک  یم  ربمایپ  .تسا  هدـش  هراشا  نینوخ  يریگرد  زا  يریگ  شیپ  يارب  وا  شـالت  شیرق و  اـب  وگو  تفگ  رد 
دوجو ریذـپ  قح  وج و  قح  ییاـه  هرهچ  شیرق ، ِناـیم  رد  دـنچ  ره  .دـنک  راداو  قـح  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  شیرق  نینوـخ ، يریگرد 

.دوب هنایوج  حلص  ياه  شالت  نیا  ندنام  هجیتن  یب  یلصا  لماع  لهجوبا  یلو  دنتشاد ،

رد هک  یبآ  هکرب  هب  دوب ، هرهـش  ترارـش  ییوخدنت و  هب  هک  وا  .تسا  هدوب  ردب  دربن  رگزاغآ  یموزخم ، دسا  نب  دوسا  هک  دنا  هدروآ 
اب تساخرب و  عافد  هب  وا  ربارب  رد  ربمایپ  يومع  هزمح ، .دـنک  بارخ  ار  نآ  هک  دوب  نآ  رب  دـش و  رو  هلمح  دوب ، مالـسا  هاپـس  راـیتخا 

(2) .دروآرد ياپ  زا  ار  وا  ریشمش ، ياه  هبرض 

وس ود  زا  دیلو  شدنزرف ، هبیـش و  شردارب ، هک  یلاح  رد  وا  .دنک  یم  دای  دربن  یمـسر  رگزاغآ  ناونع  هب  هعیبر  نب  هبتع  زا  ماشه  نبا 
رد شیرق  یلو  دـندش ، هداـمآ  دربـن  يارب  راـصنا  زا  نت  هس  تسخن  .دـناوخ  ارف  هزراـبم  هب  ار  مالـسا  هاپـس  دـندرک ، یم  شا  یهارمه 

زیمآرورغ یشنکاو 

96 ص : 

ص400. ج2 ، ات ، یب  هفرعملاراد ، توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  یبلح ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع   . 1 - 1
.نامه  . 2 - 2
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ام هتسیاب  هک  راد  لیسگ  ام  فاصم  هب  ینادروامه  دمحم ! يا  : » دز گناب  نانآ  يوگ  نخس  هاگ  نآ  .میرادن  يزاین  امش  هب  ام  دنتفگ :
!« نامدوخ موق  هلیبق و  زا  ینارواگنج  دنشاب ؛

زا هک  شنارای  نیرت  کـیدزن  زا  يرامـش  هب  باـطخ  تشاد و  ساـپ  ار  نمـشد  تساوخ  شا ، هدـش  هتخانـش  لوصا  ساـسا  رب  ربماـیپ 
(1) !« زیخرب مه  وت  یلع ! زیخرب ! زین  وت  هزمح ! زیخرب ! ثراح ! نب  هدیبع  : » دومرف دندوب ، شیرق 

هک دنتـساوخ  نانآ  زا  راب  رگید  دـندمآ ، وا  مزر  مه  ود  هبتع و  فاـصم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـیزگرب  هس  نآ  نوچ 
(2)! یلع هزمح ، هدیبع ، دیسر : ناششوگ  هب  انشآ  مان  هس  وس ، هس  زا  ناهگان  .دننک  یفرعم  ار  دوخ 

، مد کی  رد  دیلو  هبیـش و  هبتع ، ِندش  هتـشک  اب  .داد  خر  هدیبع  هزمح و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ریـشمش  قرب  اب  ردب ، رد  يزوریپ  هسامح 
.دمآرب نمشد  داهن  زا  هآ  هک  تساخرب  نانچ  مالسا  هاپس  زا  يداش  ویرغ  دنکفا و  نینط  داهج  هنحص  رد  ریبکت  گناب 

رد هکلب  تشاد ، زاب  گنج  رد  يرگزاغآ  زا  ار  دوخ  نارای  ردب ، راکیپ  زا  شیپ  اهنت  هن  ربمایپ  دش ، نایب  هنومن  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 
عـضوم رد  ار  دوخ  هک  نمـشد  .دش  ضرعت  مدع  دادرارق  نتـسب  هرکاذم و  راتـساوخ  یناگدنیامن  نداتـسرف  اب  دش و  مدق  شیپ  حـلص 

، ور نیازا  .درک  دهاوخ  هرـسکی  هشیمه  يارب  ار  شنارای  ربمایپ و  راک  دوش و  یم  زوریپ  مالـسا  هاپـس  رب  درک  نامگ  دید ، یم  تردق 
.دندش راکیپ  رگزاغآ  شیوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  نانآ  درک و  در  ار  حلص  داهنشیپ 

ردب یگنج  ناریسا  ب )

ردب یگنج  ناریسا  ب )

اب ییانشآ  هنیمز  رد  هک  تفای  تسد  ناوت  یم  دنمشزرا  ییاه  هتکن  هب  ردب ، یگنج  ناریـسا  عوضوم  رد  ربتعم  ياه  تیاور  یـسررب  اب 
: درک هراشا  هتکن  دنچ  هب  ناوت  یم  عومجم  رد  .تسا  دنمدوس  یگنج  ناینادنز  ریسا و  اب  راتفر  رد  ربمایپ  هریس 

.ناینادنز ناریسا و  اب  تنوشخ  زا  رود  هب  یناسنا و  راتفر  هب  قیوشت  کی _ 

97 ص : 

ص625. ج2 ، 1985م ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا   . 3 - 1
 . 896 صص 881 _  ج 4 ، ، 1378 رورس ، مق ، نایماما ، یلع  همجرت : بولقلا ، هایح  یسلجم ، همالع   . 4 - 2
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ریمع نب  هللادـبع  نبورمع  ناتـساد  هنیمز ، نـیا  رد  .ناریـسا  اـب  راـتفر  رد  طـیرفت  طارفا و  هنوـگره  زا  زیهرپ  تلادـع و  تیاـعر  ود _ 
گنج دراو  ناناملسم  هیلع  رگید  هکنآ  طرش  هب  دش ، هدیشخب  تسرپرس  یب  ینارتخد  نتشاد  لیلد  هب  يو  .تسا  لمأت  نایاش  یحمج 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک ، وفع  تساوخرد  رگید  راب  نوچ  وا  .دش  ریـسا  رگید  راب  دنامن و  دـنب  ياپ  دوخ  دـهعت  هب  وا  .دوشن 
خاروس کی  زا  نمؤم  دومرف : ربمایپ  هاگ  نآ  .متفرگ  هرخـسم  هب  ار  ربماـیپ  راـبود  ییوگب  هکم  رد  هک  داد  مهاوخن  هزاـجا  دومرف : هلآ 

(1) .دنشکب ار  وا  داد  روتسد  ور ، نیازا  دوش ، یمن  هدیزگ  رابود 

ترضح نآ  هیدف ، اب  نانآ  زا  يرامش  يدازآ  یگنج و  ناریـسا  تشونرـس  هرابرد  هنومن ، يارب  .مدرم  اب  تروشم  هب  يدنب  ياپ  هس _ 
.دندرک لمع  دندیدنسپ ، هنیمز  نیا  رد  باحصا  هک  هنوگ  نآ  تخادرپ و  ینزیار  هب  شباحصا  اب 

.تنوشخ ناراداوه  تساوخ  ربارب  رد  ندشن  میلست  راهچ _ 

هدش هدیشک  ناناملسم  اب  زیتس  هب  مکاح ، ياضف  راشف  هب  هجوت  اب  هک  دوخ ، باختنا  اب  هن  هک  یناریـسا  نایم  ندش  لیاق  توافت  جنپ _ 
يرتخبلاوبا لیقع و  سابع ، هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  .دندوب  هدمآ  ناناملـسم  اب  گنج  هب  دوخ ، باختنا  رایتخا و  اب  هک  یناسک  دـنا و 

گنج شتآ  هک  یناسک  زا  دیاب  ار  نانآ  ِباسح  ترـضح ، نآ  هاگن  رد  .دش  لیمحت  نانآ  رب  گنج  ههبج  رد  روضح  هک  درک  هراشا 
.درک ادج  دنتخورفارب ، ار 

زورما رشب  اریز  تسا ؛ اه  ناسنا  همه  يارب  رایع  مامت  ییوگلا  .یگنج  ناریسا  اب  راتفر  هنیمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس 
يرادفرط نایعدم  هک  تساجنیا  بلاج  .دنک  نیمأت  ار  یگنج  ناریـسا  قوقح  تسا  هتـسناوتن  زونه  ندمت ، تفرـشیپ و  ياعدا  مامت  اب 

عاونا لامِعا  دـهاش  نانچمه  زورما  رـشب  ور ، نیازا  .دـنراذگ  یم  اـپ  ریز  ار  قوقح  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  رـشب ، قوقح  زا 
.تسا یگنج  ناریسا  اب  يونعم ) یکیزیف و   ) تنوشخ

یمومع وفع  نامرف  هکم و  حتف  ج )

یمومع وفع  نامرف  هکم و  حتف  ج )

ربمایپ نایشیرق ، يوس  زا  نامیپ  نتسکش  اب  هیبیدح ، نامیپ  زا  هام  ود  تسیب و  تشذگ  زا  سپ 
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مدرم ات  داد  روتسد  ناشیا  ور ، نیازا  .دهد  نایاپ  توغاط  یسایس  تیمکاح  هب  دنک و  هرس  کی  ار  ناکرـشم  راک  ات  دش  ممـصم  ادخ 
نیمه رب  .هکم  نزاوه و  فئاط ، ماش ، دوب : روصتم  رفس  نیا  يارب  فده  نیدنچ  .درکن  راکـشآ  ار  شیوخ  دصقم  یلو  دنوش ، هدامآ 

هب كوکـشم  دارفا  نتفر  زا  دوش و  تبقارم  هکم  یجورخ  ياه  هار  هژیو  هب  یجورخ  ياه  هار  مامت  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  ساـسا ،
ار هکم  يزیر ، نوخ  گنج و  نودـب  ناکما ، تروص  رد  نمـشد ، ندرک  ریگ  لفاغ  اـب  تساوخ  یم  اریز  دـننک ؛ يریگولج  رهـش  نآ 

.دش حتف  يزیر  نوخ  گنج و  نودب  هکم  تسشن و  راب  هب  ترضح  نآ  ریبدت  .دنک  حتف 

فاوط زا  سپ  تمحر  لوسر  .تسا  تیلهاج  هبعک  يزاس  كاپ  دـیحوت و  هبعک  حاتتفا  مسارم  دراد ، تیمها  هکم  حـتف  زا  سپ  هچنآ 
هد .دنک  یم  هچ  ربمایپ  هک  دندوب  راظتنا  رد  همه  .تسشن  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  لَبُه ، نتـسکش  نامرف  اه و  تب  ندنکفاورف  هبعک و 

دنشاب و نامَا  رد  ات  دندوب  هدروآ  هانپ  مارحلادجسم  هب  هک  یناکرشم  دندوب و  ماگمه  رفس  نیا  رد  ترـضح  نآ  اب  هک  یناملـسم  رازه 
ربمایپ لاح ، نیمه  رد  .دندوب  رظتنم  همه  دـندید ، یم  مشچ  هب  ار  اهدادـیور  هبعک ، رب  فرـشم  ياه  هوک  زارف  زا  هک  ینارگاشامت  زین 

نامرادنپ راتفگ و  دنتفگ : نابز  کی  همه  دیرادنپ »؟ یم  هچ  دییوگ و  یم  هچ  : » دیسرپ مارحلادجـسم  هب  هدنهانپ  ناکرـشم  هب  باطخ 
.تسوت نآ  زا  تردق  يزوریپ و  کنیا  راوگرزب ! يردارب  راگدای ، راوگرزب و  يردارب  تسا ؛ کین 

هک میوگ  یم  نخس  نانچ  امش  اب  نم  دومرف : شیرق  هتشذگ  ياه  يدب  یشومارف  اب  رادتقا و  جوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
: تفگ شناردارب  اب  فسوی  مردارب 

(92: فسوی  ) .تساه نابرهم  نیرت  نابرهم  وا  هک  دزرمایب  ناتیادخ  تسین ، یشهوکن  امش  رب  زورما 

تیانج نیرتشیب  هک  دندش  هدوشخب  یناسک  زور ، نآ  رد  .دراد  تیمها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمومع  وفع  ارجام ، نیا  رد 
تثعب ناشخرد  همانراک  زا  شخب  نیا  رد  ناسیون  خیرات  ارچ  .دندوب  هتشاد  اور  ناناملـسم  ربمایپ و  قح  رد  ار  اه  تیذا  اهرازآ و  اه و 

ار ترضح  نآ  تسایس  ریبدت و  ییابیز  ارچ  دنا ؟ هدیـشوپ  مشچ  رادتقا  يزوریپ و  زور  رد  ربمایپ  وفع  هسامح  زا  ارچ  دنـشیدنا ؟ یمن 
؟ دنریگ یم  مک  تسد  مرح  تمرح  زا  يرادساپ  رد 
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رامش هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  یمومع  وفع  هکم و  حتف  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوش ، قیقد  یـسررب  دیاب  هک  يا  هتکن 
یم زیمآ  تنوشخ  یمادـقا  ار  نآ  لمع ، نیا  ییارچ  تلع و  یـسررب  نودـب  ناـهاگآان  یخرب  .دندیـسر  لـتق  هب  ناکرـشم  زا  یکدـنا 

ود هب  هجوت  لاکشا ، نیا  هب  خساپ  زا  شیپ  .تسا  هدناسر  لتق  هب  ار  یگنج  ناریـسا  یخرب  هک  دننک  یم  مهتم  ار  ربمایپ  نانآ  .دنرادنپ 
: تسا يرورض  مهم  هتکن 

اجنیا رد  سپ  .دشاب  هتخیر  نیمز  رب  ار  یهانگ  یب  نوخ  ترضح  نآ  هک  میرادن  غارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  رد  . 1
.دشکب ار  یسک  ندوب ، ریسا  لیلد  هب  اهنت  ربمایپ  تسین  نکمم  زین 

بیقعت تحت  هراومه  دارفا  نیا  .دوبن  ششخب  لباق  هک  دنا  هتشاد  ییاه  مرج  هدش  هتشک  دارفا  میرب  یم  یپ  خیرات  قیقد  یـسررب  اب  . 2
( حتف زا  شیپ   ) هکم ینعی  رفک ؛ زکرم  هب  دنـشخب و  ییاهر  تلادع  گنچ  زا  ار  دوخ  دـندوب  هتـسناوت  یلو  دـندوب ، یمالـسا  تموکح 

ارجا نانآ  هرابرد  ار  یهلا  مکح  يریگتسد ، زا  سپ  یمالسا  تموکح  نیاربانب ، .ریسا  هن  دندش ، ریگتـسد  هکم  حتف  اب  نانیا  .دنزیرگب 
(1) .درک

: مینک یم  هراشا  ناگدشریگتسد  زا  رفن  ود  تشونرس  هب  اجنیا  رد 

وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوب  هدروآ  مالـسا  رت  شیپ  يو  بلاغ :) نب  میمت  ینب  زا   ) یمَرْدَا لَطَخ  نب ) لالِه   ) نب هللادبع  . 1
دورف یلزنم  رد  هللادبع  .تخاس  هناور  يو  هارمه  تشاد ، ناملـسم  یمداخ  هک  ار  راصنا  زا  يدرم  داتـسرف و  تاقدـص  نتفرگ  يارب  ار 

روتـسد هب  مداخ  دید  دش ، رادیب  نوچ  .دیباوخ  شدوخ  سپـس  دنک و  مهارف  ییاذغ  دنک و  حـبذ  يدنفـسوگ  تفگ  مداخ  هب  دـمآ و 
ياـه هدرپ  هک  یلاـح  رد  ار  وا  هکم ، حـتف  زور  .تخیرگ  هکم  هب  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  هاـگ  نآ  .تـسا  هدرکن  لـمع  يو 

شدب راک  يازس  هب  دنتفرگ و  دوب ، هتفرگ  ار  هبعک 

100  : ص

هتـشک دروم  رد  رهاوج  بحاـص  ص434 . ج41 ، ، 1363 هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مـالکلارهاوج ، یفجن ، نسحدـمحم   . 1 - 1
ناشمکح هک  دندوب  هدش  دـترم  هکنیا  ای  دـندوب و  هدـناسر  رازآ  شنارای  ربمایپ و  هب  ای  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  دـیوگ : یم  ناگدـش 

.دندش هتشک  دندوب ، هدش  بکترم  رت  شیپ  هک  یمیارج  هطساو  هب  اهنیا  نیاربانب ، .دوب  مادعا 

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13570/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دندناسر

ار هبابُـص  نب  ماشه  سیقم ، ردارب  تماص ، نب  هدابع  هفیاط  زا  راصنا  زا  يدرم  قَلَطْـصُملا ،» یَنب   » گنج رد  یثَیل : هبابُـص  نب  سیْقِم  . 2
هنیدم هب  هکم  زا  سَیْقِم  تشگزاب ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  .تشک  تسا ، نانمـشد  زا  هکنآ  نامگ  هب 

ار وا  درب و  هلمح  شردارب  هدنـشک  رب  هک  دیـشکن  یلوط  .تفرگ  ربمایپ  زا  ار  ماشه  شردارب  ياهب  نوخ  درک و  مالـسا  راهظا  دـمآ و 
ماجنارس يو  .دورس  يراصنا  درم  نتشک  زا  يدنماضر  یلاحشوخ و  رد  يراعشا  سپس  .تخیرگ  هکم  هب  دش و  دترم  سپـس  .تشک 

(2) .دش هتشک  یثیل  هللادبع  نب  هَْلیَُمن  تسد  هب  هکم  حتف  زور  رد 

بجوم هب  هک  دندوب  هدش  بکترم  ار  ییاه  مرج  رت  شیپ  دندوبن ، رتشیب  رفن  جنپ  هک  هکم  حتف  زا  سپ  ناگدش  هتشک  یمامت  نیاربانب ،
دارفا نیا  ندیمان  ریسا  دوب و  عورشم  ینوناق و  دارفا ، نیا  مادعا  ور ، نیازا  .دندوب  هنیدم  یمالسا  تموکح  ینوناق  درگ  یپ  تحت  نآ 

.تسا فاصنا  زا  رود 

مانشد گنهرف  یفن  د )

مانشد گنهرف  یفن  د )

همالـس نب  هملـس  مان  هب  شنارای  زا  یکی  رب  ادـخ  ربماـیپ  ندرک  شرت  يور  داد ، خر  ردـب  ریـسم  رد  هک  یقـالخا  ياـه  هتکن  هلمج  زا 
داد یمانشد  تفگ ، نخس  یتشرد  هب  ترضح  نآ  اب  هک  ار  ینیشن  هیداب  برع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  عافد  رد  وا  .تسا 

: تسا نینچ  هدنزومآ  ناتساد  نآ  هصالخ  .تشاد  یپ  رد  ار  ربمایپ  مشخ  هک 

چیه دندیسرپ : وا  زا  ربمایپ  نارای  .دمآ  یم  هماهت  زا  هک  دش  ور  هبور  نیـشن  هیداب  یبرع  اب  مالـسا  هاپـس  هیبظلا ، قرع  مان  هب  یلحم  رد 
وا هب  نارضاح  زا  يرامـش  ماگنه ، نیا  رد  .مرادن  يربخ  چیه  هنیمز  نیا  رد  تفگ : خساپ  رد  وا  يراد ؟ برح  نب  نایفـسوبا  زا  يربخ 

ربمایپ امش  زا  کی  مادک  تفگ : يو  يرآ ! دنتفگ : تسامش ؟ عمج  رد  ادخ  ربمایپ  رگم  تفگ : يو  .نک  مالـس  ادخ  ربمایپ  هب  دنتفگ :
هرابرگد وا  .دندرک  یفرعم  وا  هب  هراشا  اب  ار  ربمایپ  نارای ، دیتسه ؟ ادخ 
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هب نم  رتشا  هدام  نیا  هک  هد  ربخ  ارم  ییوگ ، یم  تسار  رگا  تفگ : هاـگ  نآ  .يرآ  دومرف : ترـضح  نآ  ییادـخ ؟ ربماـیپ  وت  دیـسرپ :
زا نانچهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .داد  وا  هب  یتشز  مانـشد  شاخرپ ، اـب  تفـشآرب و  همالـس  نب  هملـس  تسا ؟ هلماـح  زیچ  هچ 

ناشن تشز  رایسب  راک  نیا  زا  ار  شا  يدونشخان  هلیـسو ، نیدب  دنادرگ و  يور  وا  زا  اراکـشآ  هک  دمآ  مشخ  هب  وا  مانـشد  شاخرپ و 
.دشاب نارای  همه  يارب  هدنزومآ  یسرد  ات  داد 

ارجام نیا  رد  هکلب  تسین ، مانـشد  تداع  یفن  بدا و  رب  دیکأت  اهنت  هتکن  نیا  .تسا  هتفهن  هدنزومآ  يا  هتکن  هاتوک ، ناتـساد  نیا  رد 
.تسا هدش  دیکأت  الاو  شزرا  کی  ناونع  هب  یناسنا  تمارک  تمرح و  رب 

ینابزدب مانشد و  زا  يرازیب  مالعا  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  تخومآ ، ناوت  یم  ناتـساد  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  هریـس  زا  هک  یـسرد 
هک شباحـصا  زا  یکی  زا  ینادرگ  يور  اب  ترـضح  نآ  .درکن  هدنـسب  فرح  هب  دور ، یم  رامـش  هب  تنوشخ  نییاـپ  بتارم  دوخ  هک 

دومرف مالعا  شنارای  يارب  ار  شیوخ  عضوم  دوشگ ، مانشد  هب  بل  ربمایپ ، ماقم  زا  عافد  هزیگنا  هب  دوب و  ناشیا  باکر  رد  داهج  يارب 
(1) .دنک درط  ار  شیوخ  ناتسود  نآ ، رطاخ  هب  تسا  هدامآ  هک  تسا  هناگیب  ینابزدب  مانشد و  اب  نانچ  هک 

نینوخ ياهدروخ  دز و  یتح  يریگرد و  ببـس  تسا  نکمم  اسب  هچ  دوشن ، راهم  يا  هعماـج  رد  ینابزدـب  مانـشد و  رگا  هکنیا  هجیتن 
، دراوم نیا  رد  .تسا  هدـش  زاغآ  مانـشد  حالطـصا  هب  یظفل و  دـنت  ياهدروخرب  اب  تسخن  نینوخ ، ياـه  يریگرد  زا  يرایـسب  .دوش 

هلعـش ار  يریگرد  هنماد  شیوخ ، یـشاحف  شنکاو و  اب  درذگب ، نآ  رانک  زا  يراوگرزب  اب  دنک و  توکـس  لباقم  فرط  هکنآ  نودـب 
یقالخا تشز  تداع  نیا  اب  دـیاب  نیاربانب ، .تسا  هدـش  هلیبق  دـنچ  نایم  گنج  یتح  هداوناخ و  دـنچ  نایم  عازن  لماع  هتخاس و  رترو 

.درک هزرابم  تدش  هب  دوش ، یم  هعماج  رد  تنوشخ  زاس  هنیمز  هک 

هکم ناکرشم  يوس  زا  ربمایپ  رورت  هئطوت  ه )

هکم ناکرشم  يوس  زا  ربمایپ  رورت  هئطوت  ه )
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یخلت زا  هک  ناوفـص  خـساپ  رد  ریمع  .تفرگ  لکـش  هیما  نب  ناوفـص  بهو و  نب  ریمع  يوگو  تفگ  اب  لیعامـسا و  رجِح  رد  هئطوت 
ماو رگا  تفگ : وا  نانخس  قیدصت  اب  درمش ، یم  رت  تشز  یخلت  یگدنز  نانچ  زا  ار  گرم  دیلان و  یم  ردب  تسکش  زا  سپ  یگدنز 
زا سپ  هک  متـشادن  شود  رب  ار  يا  هلیاـع  نکـشرمک  راـب  رگا  نینچمه  مریزگاـن ، نآ  تخادرپ  زا  هک  یماو  رد  مدوـبن ، نارگید  راد 
یب وا  هک  ما  هدینـش  .متخیر  یم  ار  دمحم  نوخ  مدرک و  یم  هنیدم  گنهآ  نونکا  مه  دنرادن ، ارم  ثاریم  اب  یگدنز  ناوت  نم  گرم 

تسا و ناریسا  رامش  رد  مرـسپ  اریز  مراد ؛ هنیدم  رد  روضح  يارب  بوخ  يا  هناهب  نم  رگید ، يوس  زا  .ددرگ  یم  اهرازاب  رد  نابهگن 
، دـیجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  هک  ناوفـص  .تسا  یلوبق  لباق  هناهب  وا ، يدازآ  يارب  هنیدـم  هب  نتفر 

جوا رد  ناوفـص  دـنگوس ! هبعک  يادـخ  هب  يرآ ، تفگ : ریمع  دوب ؟ میهاوخ  وت  زا  يرنه  نینچ  نیا  رگاـشامت  اـم  یتـسار ، هب  تفگ :
.منک یم  نیمأت  دوخ  هلیاع  نوچمه  ار  تا  هلیاع  مه  موش و  یم  وت  ماو  تخادرپ  راد  هدهع  مه  تفگ : يداش 

هتشذگ ود  نآ  نایم  ار  هچنآ  ات  تساوخ  زین  دوخ  نامیپ  مه  زا  .دش  هنیدم  یهار  درک و  نیگآرهز  داد و  لقیص  ار  شریـشمش  ریمع ،
.تفگن نخس  سک  چیه  اب  هنیمز ، نیا  رد  درک و  نینچ  زین  وا  .درادب  ساپ  يزار  نوچ  یتدم  يارب  تسا ،

یموش هزیگنا  اب  درک و  لیامح  ریشمش  تسب و  ار  شیوخ  بکرم  .درک  ربمایپ  دجسم  گنهآ  دیسر ، هنیدم  هب  هک  يزور  نیتسخن  رد 
وا ور ، نیازا  .دندش  كوکشم  وا  هب  تبسن  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  هک  نانمؤم  زا  یهورگ  .تفاتش  ادخ  ربمایپ  رادید  هب  تشاد ، هک 
زا ات  ما  هدمآ  تفگ : وا  يا ؟ هدمآ  ام  دزن  يا  هزیگنا  هچ  اب  ریمع ! دیسرپ : وا  زا  ادخ  لوسر  .دندروآ  ربمایپ  شیپ  دندرک و  ریگتسد  ار 

.موش دنم  هرهب  تسامش ، تراسا  رد  هک  مرسپ  ندرک  دازآ  رد  مراد _  امش  اب  هک  يدنواشیوخ  دنویپ  ساپ  هب  امش _  ِناسحا 

دیـشوک تفگ و  نخـس  ردـب  دربن  رد  نآ  ندوب  رثا  یب  زا  داد و  مانـشد  ار  ریـشمش  وا  تسیچ ؟ يارب  ریـشمش  نیا  دومرف : ادـخ  ربمایپ 
رجح رد  ناوفص  وت و  هک  یطرش  نآ  سپ  دومرف : ادخ  لوسر  .دنک  هیجوت  یگدز  باتش  زا  یـشان  یـشومارف  اب  ار  نآ  نتـشاد  هارمه 

طرش هب  يدش ، نم  نتشک  راد  هدهع  وت  دومرف : ربمایپ  یطرش ؟ هچ  دیسرپ : یناشیرپ  اب  ریمع  دوب ؟ هچ  دیدرک ، دیکأت  نآ  رب 
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(1) .دیدرگ لیاح  وت  نم و  نایم  دنوادخ  یلو  دزادرپب ، ار  وت  ماو  دنک و  نیمأت  ار  تا  هداوناخ  وا  هکنآ 

رد ام  .تسین  يدوبعم  هناگی  يادـخ  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  ییوگتـسار و  وت  دـیدرت ، نودـب  هک  مهد  یم  یهاوگ  دز : داـیرف  ریمع 
یم ربخ  يزار  زا  ارم  وت  کنیا  .میدـناوخ  یم  زادرپ  غورد  يدرک _  یم  تفاـیرد  هک  ینامـسآ _  ياـهربخ  تهج  هب  ار  وت  هتـشذگ 
یم لاح  .دشوکب  يرادزار  رد  هک  مدوب  هتـساوخ  وا  زا  دوب و  هدـش  ییوگو  تفگ  نآ  هرابرد  رجح  رد  ناوفـص  نم و  نایم  هک  یهد 

هدروآ وت  هچنآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  مدروآ و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  ریزگان  .تسا  هدرک  هاگآ  زار  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  منیب 
(2) .دندش دنسرخ  دومرف ، تیاده  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زا  زین  ناناملسم  .تسا  ضحم  تقیقح  يا ،

رد نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : ریمع  .دـینک  دازآ  زین  ار  شریـسا  دـیزومایب و  نآرق  ار  ناتردارب  کـنیا  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  هاـگ  نآ 
مالـسا يوس  هب  ار  شیرق  ات  مدرگ  زاب  هکم  هب  دـیهدب  هزاـجا  رگا  .مدیـشوک  یم  تخـس  يدزیا  غورف  ندرک  شوماـخ  يارب  هتـشذگ 

.تشگزاب هکم  هب  ریمع  ترضح  نآ  هزاجا  اب  هاگ  نآ  .دنوش  تیاده  زین  اهنآ  دیاش  .مناوخارف 

، فارتعا يریگتـسد و  زا  سپ  دـمآ و  هنیدـم  هب  ادـخ  ربمایپ  نتـشک  رورت و  دـصق  اب  ریمع  هک  تسا  نآ  ناتـساد  نیا  رد  بلاج  هتکن 
ربمایپ راتفر  نیا  زا  .درک  تبحم  رهم و  وا  هب  یتح  تشادن و  اور  وا  قح  رد  ار  یتازاجم  نیرت  کچوک  ربمایپ  دروآ ، مالسا  هک  نیمه 

یمن هرهب  مدرم  ندروآ  ناـمیا  يارب  تنوشخ  روز و  زا  زگره  تساـه و  ناـسنا  تیادـه  یپ  رد  مالـسا  هک  تفاـیرد  ناوـت  یم  ادـخ 
هتـشذگ ياه  يدب  مامت  دشاب ، یعقاو  نامیا  نیا  رگا  .دنروایب  نامیا  ادخ  هب  رایتخا  یهاگآ و  يور  زا  مدرم  دـهاوخ  یم  هکلب  دریگ ،

.دوش یم  هدوشخب  ناش 

ناقفانم تسد  هب  ربمایپ  رورت  هئطوت  و )

ناقفانم تسد  هب  ربمایپ  رورت  هئطوت  و )

دش لزان  رفن  هدزاود  هرابرد  هبوت  هروس  ات 66  تایآ 64  هک : تسا  هدش  لقن  ناسیک  نبا  زا 
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.دـنناسرب لتق  هب  ار  ناشیا  ددرگ ، یمرب  كوبت  گنج  زا  ادـخ  لوسر  یتقو  ات  دـندرک  نیمک  هنیدـم ) هار  رد  يا  هندرگ   ) هبقع رد  هک 
ياه بکرم  دنک و  هناور  اهنآ  دزن  ار  یسک  ات  تخاس  رومأم  ار  ناشیا  داد و  شرازگ  ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  مالـسلا  هیلع  لیئربج 

، رـس تشپ  زا  هفیذح  دوب و  رامع  تسد  رد  ادخ  لوسر  بکرم  راسفا  ماگنه ، نآ  رد  .دزاس  رود  هار  رـس  زا  ار  اهنآ  ات  دنزب  ار  ناشیا 
ار اهنآ  زا  کی  چیه  هللا ! لوسر  ای  هن  درک : ضرع  یتخانـش ؟ ار  اهنآ  دومرف : درک و  هفیذـح  هب  ور  ترـضح  .دـنار  یم  ار  بکرم  نآ 

برع مرادن  شوخ  دومرف : یناسر ؟ یمن  لتق  هب  ار  نانآ  ارچ  سپ  تفگ : هفیذح  سپس  .درب  مان  ار  اهنآ  کی  کی  ترضح  .متخانشن 
(1) .درامگ تمه  نانآ  لتق  هب  دش ، هریچ  دوخ  باحصا  رب  نوچ  دمحم  دنیوگب 

لتق هرابرد  اهنآ  تسا : هدـمآ  ترـضح  نآ  تیاور  رد  هکنآ  زج  .تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ثیدـح  نیمه  دـننام 
میتفگ و یم  نخـس  یخوش  هب  ام  مییوگ : یم  وا  هب  دش ، ربخاب  ام  میمـصت  زا  دمحم  رگا  دنتفگ  مه  اب  دندرک و  تروشم  ادخ  لوسر 

(2) .میناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دشن ، رادربخ  رگا 

یتح ناقفانم  .دندرک  یم  ینکـشراک  تموکح  راک  رد  هک  دندوب  هنیدم  رد  یمالـسا  تموکح  نانمـشد  زا  یکی  ناقفانم  نامگ ، یب 
.دنزاس هرس  کی  ار  مالسا  راک  دوخ ، ماخ  لایخ  هب  دننک و  رورت  ار  ترضح  نآ  دندیشوک 

رـضاح یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ افـص  رهم و  يور  زا  هنامیرک و  رایـسب  تردق ، جوا  رد  ناقفانم  اب  ادخ  ربمایپ  دروخرب  لاح ، ره  هب 
ار دوخ  نافلاخم  ربمایپ ، دننامه  هک  تسا  یمالسا  تموکح  يارب  وگلا  نیرت  گرزب  نیا  .دنک  شاف  ناناملـسم  يارب  ار  اهنآ  مان  دشن 

.دزیهرپب تنوشخ  ياهرازبا  زا  نکمم  دح  ات  دنک و  لمحت 
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خیرات رد  زین  يدراوم  .دوب  نانآ  هب  تبسن  تنوشخ  لامعا  زا  زیهرپ  نافلاخم و  اب  ربمایپ  هناقفشم  دروخرب  دش ، هتفگ  لاح  هب  ات  هچنآ 
دنتشک یم  ار  نانمـشد  ادخ ، لوسر  نذا  نودب  نارای  دوخ  ای  دنرادرب  نایم  زا  ار  نانمـشد  ات  داد  روتـسد  شنارای  هب  ربمایپ  هک  تسه 

.مینک یم  یسررب  لقن و  ار  هنومن  هس  همادا ، رد  .تشاد  یپ  رد  ار  ربمایپ  يدنم  تیاضر  هک 
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جراوخ اب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هریس  . 2

جراوخ اب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هریس  . 2

لاس راهچ  تدم  هب  ترضح  نآ  .دش  هدیزگرب  تفالخ  هب  مدرم  يوس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  موس ، هفیلخ  ندش  هتشک  زا  سپ 
زا ترـضح  نآ  يوریپ  تسا ، مهم  اه  گنج  نیا  رد  هچنآ  .دش  لیمحت  ناشیا  رب  گنج  هس  تدم ، نیا  رد  هک  درک  تفالخ  هام  هن  و 

گـنج و زا  يریگولج  فرـص  ار  شیوخ  شـالت  ماـمت  هکلب  دوـبن ، راـکیپ  رگزاـغآ  یگنج  چـیه  رد  ماـما  .تسا  ادـخ  لوـسر  هریس 
.مینک یم  یسررب  ار  جراوخ  اب  گنج  اهنت  راصتخا  يارب  همادا ، رد  .درک  یم  يریگرد 
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وا ربارب  رد  نایهاپـس  زا  یهورگ  دـناوخ ، یم  هاپـس  فلتخم  ياه  هورگ  يارب  ار  میکحت  همانرارق  سیق  نب  ثعـشا  هک  یناـمز  تسرد 
لاجر تیمکح  زا  دـنلب  راعـش  اب  میمت  ینب  بسار و  ینب  دارم ، ینب  زا  يدارفا  محازم ، نبرـصن  لقن  هب  .ِهِّلل » ِّالا  َمْکُح  ال  : » دـندز دایرف 

«. تسا دنوادخ  راوازس  اهنت  تیمکح  : » دنتفگ دندرک و  رفنت  زاربا  نید  رد 

زج يزیچ  ادـخ  مکح  تسا و  هدرک  نشور  ار  هیواـعم  فیلکت  دـنوادخ  تسیچ ؟ اـم  ناگتـشک  فـیلکت  هک  دوـب  نیا  ناـنآ  شـسرپ 
رس نایماش  ربارب  رد  دندوبن  رضاح  لیلد  ره  هب  قارع ، هاپس  زا  يدایز  رامش  ثعشا ، دننام  یناسک  ربارب  رد  .تسین  ماش  هاپس  یبوکرس 

ماـما زا  اـهنآ  دـناوتن ؟ يرگید  هورگ  ارچ  دـنک ، لـیمحت  ماـما  هب  ار  شیوخ  يأر  تسا  هتـسناوت  یهورگ  یتقو  .دـنروآ  دورف  میلـست 
دانتسا اب  ماما  .دنک  هبوت  تسا ، هدیماجنا  رفک  هب  نانآ  نامگ  هب  هک  دوخ  نیـشیپ  يأر  زا  دزاس و  اهر  ار  میکحت  عوضوم  ات  دنتـساوخ 

(1) .تسین همانرارق  تدم  نایاپ  ات  ربص  زج  يا  هراچ  هدش و  هتشاذگ  رارق  نونکا  دومرف : ِدوُقُْعلِاب » اُوفْوَأ   » هب

زا ییادج  هب  ار  اهنآ  رگید ، یهورگ  دندوب و  تیمکح  فلاخم  یهورگ  .دش  میـسقت  هورگ  ود  هب  هاپـس  نیفـص ، زا  تشگزاب  هار  رد 
هفوک یگنـسرف  مین  رد  ءارورح  هقطنم  هب  دـندش و  ادـج  هاپـس  زا  یتعاـمج  مک  مک  هفوـک ، یکیدزن  رد  .دـندرک  یم  مهتم  تعاـمج 

ارچ هک  دوب  نیا  نانآ  تسخن  شسرپ  .دندرک  حرطم  ار  هلئسم  دنچ  جراوخ  .دندیمان  هیرورح »  » ار نانآ  اهدعب  لیلد ، نیمه  هب  .دنتفر 
یتفالخ بقل  ات  دش  یضار  ماما  ارچ  هک  دوب  نیا  ناشمود  شسرپ  دننک ؟ تیمکح  نید »  » راک رد  لاجر »  » ات تسا  هداد  تیاضر  ماما 
شسرپ  (2) .تسا هدرک  عیاض  ار  تیاصو »  » رما مادـقا ، نیا  اـب  ماـما  هک  دوب  نیا  اـهنآ  لاکـشا  دوش ؟ فذـح  نینمؤملاریما »  » ینعی وا 

نتفرگ یلو  دوب ، اور  اهنآ  نتـشک  هنوگچ  دادن ؟ ار  میانغ  میـسقت  هزاجا  نیثکان »  » رب يزوریپ  زا  سپ  ماما  ارچ  هک  دوب  نیا  اهنآ  رگید 
.دوبن اور  اهنآ  لاوما 

دانتسا هیبیدح  حلص  رد  هللا » لوسر   » ناونع فذح  هب  نینمؤملاریما »  » بقل فذح  هرابرد  ماما 
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طرـش مداد ، نت  نآ  هب  مدرم  رابجا  هب  هک  هاگ  نآ  مدوب و  فلاخم  تیمکح  نیا  اـب  زاـغآ  زا  نم  دومرف : زین  تیمکح  هراـبرد  درک و 
هن میا ، هتفریذـپ  ار  نآرق  تیمکح  ام  لصا ، رد  اریز  مشاب ؛ دـنب  ياپ  اهنآ  مکح  هب  دـندرک ، مکح  ادـخ  باتک  هب  اهنآ  رگا  هک  مدرک 

! ار لاجر »  » تیمکح

یناسک زا  يرایـسب  بیترت ، نیدـب  .درک  مالعا  جارخ  يروآ  عمج  زا  سپ  ماش  اب  گنج  همادا  رب  ار  دوخ  میمـصت  ماـما  نیا ، رب  نوزفا 
ال  » هب دانتـسا  اب  نانآ  .دندوب  دنب  ياپ  دوخ  هدیقع  هب  يرامـش  زونه  هتبلا  .دنتـسویپ  ماما  ناوریپ  عمج  هب  دندوب ، هتـسویپ  جراوخ  هب  هک 

ُبْرَـض  » هب دانتـسا  اب  رهاوظ و  هب  کسمت  اب  هک  دوب  نیا  جراوخ  ياه  یگژیو  زا  .دنتـساخرب  تفلاـخم  هب  تیمکح  اـب  ِهِّلل » ّـالِإ  َمْکُح 
.دندرک یم  یطارفا  ياه  تشادرب  ٍضعَِبب ،» ِهِضَعب  ِنآرُقلا 

: دومرف دوخ  یجراخ  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  ماما 

میهاوخ نخـس  اهنآ  ربارب  رد  ام  دـنتفگ ، نخـس  دـندرک و  تاغیلبت  رگا  .میراذـگ  یم  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  اـم  دـندنام ، تکاـس  رگا 
(1) .تخادرپ میهاوخ  گنج  هب  اهنآ  اب  دندرک ، جورخ  ام  رب  رگا  تفگ و 

نآ ات  دـش  ببـس  تشاد ، همادا  نیفـص  زا  ماما  تشگزاب  زا  سپ  هاـم  شـش  هک  جراوخ  ضارتعا  همادا  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد 
يارب رفن  ود  نیا  هتساوخ  میلست  نانآ  یلو  دتسرفب ، اهنآ  دزن  وگو  تفگ  يارب  ار  ناحوص  نب  هعصعص  سابع و  نب  هللادبع  ترـضح ،

هب اهنآ  اب  دـیزگرب و  ار  دادـعت  نیمه  زین  دوخ  دـننک و  نییعت  ار  رفن  هدزاود  ات  تساوخ  اهنآ  زا  ماـما  .دـندشن  تعاـمج  هب  نتـشگزاب 
رد دوخ  راک  هب  یتقو  ات  تفگ : تساخرب و  جراوخ  بیطخ  نایاپ ، رد  .دیسرن  ییاج  هب  اهوگو  تفگ  زین  راب  نیا  .تسشن  وگو  تفگ 

هارمگ هک  یهد  تداهـش  ینک و  هبوت  دـیاب  سپ  .يا  هدرک  کش  نونکا  یلو  میدـیگنج ، وت  راـنک  رد  یتشاد ، نیقی  نیفـص  لـمج و 
: دومرف ماما  .دوب  میهاوخ  وت  اب  تروص ، نآ  رد  .يا  هدش 

رفک زا  هدرک و  تیاده  ام  هلیـسو  هب  ار  امـش  دـنوادخ  ًاساسا  .ما  هدرکن  دـیدرت  نآ  رد  يا  هرذ  ما ، هدروآ  مالـسا  هک  يا  هظحل  زا  نم 
هک مدوب  هتفگ  نم  .تسا  هداد  تاجن 
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(1) .درادن یشزرا  نم  يارب  اهنآ  مکح  دندرک ، نیا  زج  رگا  .دننک  مکح  ادخ  باتک  ساسا  رب  دیاب  مَکَح  ود 

يارب اـت  تساوخ  مدرم  زا  درک و  مـالعا  تیمکح  هجیتن  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تیمکح ، هجیتن  مـالعا  زا  سپ 
فالخ رب  مَکَح  ود  نیا  راک  دومرف : نانآ  هب  داتسرف و  جراوخ  یپ  رد  يدصاق  ماما  .دننک  عامتجا  هاگرکـشل  رد  نیطـساق »  » اب گنج 
ناونع هب  ار  وت  ات  تسین  اور  ام  رب  دنتفگ : اهنآ  .دینک  یهارمه  ار  ام  زین  امش  .متـسه  تکرح  رد  ماش  يوس  هب  نم  تسا و  هدوب  نآرق 

.مینیزگرب ماما 

امّمد ات  اهابد و  هب  سپـس  یهاش و  هیرق  هب  اـجنآ  زا  .درک  تکرح  راـبنا  رهـش  تمـس  هب  قارع  هاپـس  هلیخن ، رد  مدرم  عاـمتجا  زا  سپ 
ار وا  رظن  دندروخرب و  تْرَا  نب  باّبخ  دنزرف  هللادبع  هب  دوخ  ریـسم  رد  دندوب ، هدرک  عامتجا  ناورهن  رد  نامز  نیا  هک  جراوخ  .دنتفر 
ار شرسمه  هللادبع و  جراوخ ، سپس  .تسا  ناناملـسم  ماما  نینمؤملاریما و  یلع ، تفگ : وا  .دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد 

دندیسرپ یم  تیمکح  هرابرد  ار  وا  رظن  دندروخ ، یمرب  یسک  ره  هب  هار  لوط  رد  جراوخ  دنا  هتفگ  .دندناسر  لتق  هب  دوب ، رادراب  هک 
(2) .دنتشک یم  ار  وا  دوبن ، قفاوم  اهنآ  اب  رگا  و 

یلاح رد  ار  هفوک  تسناوت  یمن  ماما  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لیلد  .دریگب  اهنآ  اب  هلباقم  هب  میمصت  ماما  ات  دش  ببس  جراوخ  تکرح  نیا 
.دـشناورهن راپـسهر  اجنآ  زا  تفر و  نیادـم  ات  ماما  .دراذـگب  اهنت  یناراک  تیانج  نینچ  اب  دنتـسه ، نآ  رد  ناکدوک  نانز و  اـهنت  هک 

ماما هک  هاگ  نآ  .دـندرک  رارکت  ار  یلبق  نانخـس  ناـمه  ناـنآ  یلو  تشون ، جراوخ  هب  يا  هماـن  رگید  راـب  تجح ، ماـمتا  يارب  سپس 
دوخ باحـصا  زا  ماما  زین  راب  نیا  .تسارآ  ناـنآ  ربارب  رد  ار  شا  يرفن  رازه  هدراـهچ  هاپـس  دـنوش ، یمن  قح  میلـست  ناـنیا  تفاـیرد 

دـندش و دوبان  تعرـس  هب  جراوخ  گنج ، عورـش  اب  .دـندرک  زاغآ  ار  گنج  جراوخ  ور ، نیازا  .دنـشابن  گنج  رگزاغآ  اـت  تساوخ 
هک یناسک  زا  رفن  دصراهچ  نینچمه  .دندش  هتشک  رفن  هد  زا  رتمک  ماما  هاپس  زا  یلو  دش ، هتشک  ناشربهر 
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.دندش هداد  لیوحت  ناشیاه  هداوناخ  هب  دندوب ، حورجم  ای  گنج  زا  نایرارف  وزج 

ار نانآ  ات  دیشوک  تدم  نیا  رد  ماما  .درک  لمحت  ار  جراوخ )  ) دوخ نافلاخم  ردص ، هعس  اب  هام  شش  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
لیالد ات  دـنتفای  تصرف  هلـصاف  نیا  رد  جراوخ  .درک  جیـسب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تاناکما  یمامت  ور ، نیازا  .دـهد  تاجن  فارحنا  زا 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یتعیرش  یلع  رتکد  .تفرگن  نانآ  زا  ار  يدازآ  نیا  زگره  زین  ماما  دننک و  نایب  هنادازآ  ار  شیوخ  تفلاخم 

تیب زا  دسانـش و  یم  ناملـسم  ار  اهنآ  وا  لاح ، نیا  اب  .دندرک  یم  غیلبت  يو ]  ] هیلع وا ، تموکح  رد  وا و  دوخ  دجـسم  رد  یتح  اهنآ 
ار مادـک  چـیه  دـهد ؛ یمن  رازآ  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـهد ! یم  اهنآ  هب  ار  ناملـسم »  » کی قوقح  درامـش ! یم  قح  بحاص  لاملا ،

(1)  . ...دوش یمن  عنام  ار  اهنآ  يدازآ  یتح  دنک ، یمن  مه  یتناها  نیرت  کچوک  اهنآ  زا  مادک  چیه  هب  دنک و  یمن  ریگتسد 

روهظ ماگنه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هریس  . 3

روهظ ماگنه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  هریس  . 3

دراو تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  یناوارف  ياه  تیاور  نآ ، یگنوگچ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  مایق  هنیمز  رد 
همه مایق  ور ، نیازا  .درادن  یهلا  تیعورشم  ناشتموکح  هک  تسا  يرگمتس  نامکاح  نایتوغاط و  هیلع  ترـضح  نآ  مایق  .تسا  هدش 

رد هک  تسا  ینافعـضتسم  هب  تموکح  ندرپس  نایتوغاط و  يدوبان  ترـضح ، مایق  فدـه  .دزادـنا  یم  هار  هب  نانآ  هیلع  ار  يا  هبناـج 
.دنا هدش  هدیشک  فاعضتسا  هب  نانآ  يوس  زا  خیرات  لوط 

: زا دنترابع  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  ییاه  شسرپ 

دنـشک و یم  ار  نافلاخم  دـننک و  یم  مایق  هرابکی  دنتـسه ، نت  هدزیـس  دصیـس و  اه  تیاور  رد  ناشرامـش  هک  شنارای  ماما و  اـیآ  . 1
مدرم تسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج ، دننامه  ماما  ای  دننک  یم  حتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  ياه  نیمزرس 

اب اهنت  دناوخ و  یمارف  شیوخ  يوس  هب  ار 
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؟ دزادرپ یم  هلباقم  هب  دنوش ، یم  ریگرد  ترضح  اب  هک  نافلاخم 

، دنتسه ناناملسم  یمالسا و  هعماج  یتخبدب  داسف و  فارحنا ، لماع  نیرت  گرزب  دوخ ، هک  رئاج  نامکاح  هیلع  هناحلـسم  مایق  ایآ  . 2
؟ تسادخ باتک  ياه  هزومآ  زا  هتساخرب  عورشم و  یلمع  ای  تسا  عورشمان  زیمآ و  تنوشخ  یلمع 

دوش یم  گنج  دراو  ناملسمریغ  ياهروشک  اب  شیاهورین ، زیهجت  یمالسا و  ياه  نیمزرـس  نامکاح  نداد  تسکـش  زا  سپ  ماما  . 3
، رگید ترابع  هب  دنک ؟ یم  حلص  نانآ  اب  دنشاب ، حلص  راتساوخ  هچنانچ  دناوخ و  یم  ارف  مالسا  يوس  هب  تسخن  زین  ار  نانآ  هکنیا  ای 

دوب دهاوخن  یگنج  چیه  رگزاغآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  زا  يوریپ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  ایآ 
؟ دوب دهاوخ  گنج  رگزاغآ  اهروشک  نیا  حتف  يارب  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ادخ و  ربمایپ  یلمع  هریس  فالخ  رب  هکنیا  ای 

يذ ای 24  رد 23  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  رد  تفگ  دیاب  تسخن  شـسرپ  خساپ  رد 
یم هکم  لها  يوس  هب  شا  هیناـیب  داریا  روظنم  هب  ار  شناـشیوخ  ناراـی و  زا  یناوج  شیوخ ، روهظ  زا  شیپ  بش  هدزناـپ  ینعی  هجح ؛

ار يو  دـنوش و  یم  رو  هـلمح  وا  هـب  نانمـشد  دـناوخ ، یم  مدرم  يارب  ار  ترـضح  ماـیپ  هـک  یلاـح  رد  زاـمن و  زا  سپ  یلو  دتـسرف ،
.دنناسر یم  لتق  هب  ماقم  نکر و  نایم  مارحلادجسم و  لخاد  رد  هنایشحو 

رفاک ياهورین  رئاج و  نامکاح  ییوخ  هدـنرد  هرهچ  هلمج ، زا  .دراد  يرایـسب  ياه  هدـیاف  هک  تسا  یـشیامزآ  یتکرح  دادـیور ، نیا 
هجرف یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  تضهن  يارب  ار  هنیمز  خـلت ، هثداح  نیا  .دزاـس  یم  راکـشآ  ناناملـسم  يارب  ار  ناـنآ  ناـبیتشپ 

.دزاس یم  مهارف  دهد ، یم  خر  دادیور  نآ  زا  سپ  هتفه  ود  هک  فیرشلا 

؟ نالف نادناخ  تموکح  ياورنامرف  نیرخآ  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  دـیهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
هب دـنگوس  .شیرق  زا  یهورگ  تسد  هب  مرح  نیمزرـس  رد  هـّیکز  سفن  ندـش  هتـشک  دوـمرف : ناـنمؤم ! ریما  يا  يرآ  مـیدرک : ضرع 

.دنام یمن  یقاب  نانآ  يارب  یتموکح  بش ، هدزناپ  زج  هب  هعقاو ، نیا  زا  سپ  دنیرفآ ، یم  ار  اه  ناج  دفاکـش و  یم  ار  هناد  هک  ییادخ 
رد دومرف : دهد ؟ یم  خر  یقافتا  نآ  زا  سپ  ای  هثداح  نیا  زا  شیپ  ایآ  میدیسرپ :
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(1)  . ...دزاس یم  رادیب  ار  هدیباوخ  دنکفا و  یم  سرت  تشحو و  هب  ار  رادیب  صخش  هک  ینامسآ  هحیص  ناضمر ، هام 

: تسا هدمآ  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  هک  ینالوط  یتیاور  رد  نینچمه 

يوس هب  ار  دوخ  هدـنیامن  تّجح ، مامتا  يارب  نم  یلو  دـنهاوخ ، یمن  ارم  هکم  لها  نم ! ناتـسود  يا  دـیامرف : یم  دوخ  نارای  هب  مئاق 
هب دناوخ و  یمارف  ار  شنارای  زا  یکی  ور ، نیازا  ...دـنک  مامت  ار  تّجح  اهنآ  رب  تسا ، نم  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ات  متـسرف  یم  نانآ 

غالبا ار  نانخـس  نیا  هیکز ) سفن   ) ناوج نآ  یتقو  ...وگب .  ناـسرب و  ناـماس  نآ  مدرم  هب  ار  ماـیپ  نیا  ورب و  هکم  هب  دـیوگ : یم  يو 
هب دسر ، یم  ماما  یهاگآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  ...دنناسر .  یم  تداهـش  هب  ماقم  نکر و  نایم  ار  وا  دـنروآ و  یم  موجه  وا  رب  دـنک ، یم 

(2)  . ...دنهاوخ یمن  ار  ام  هکم  لها  هک  متفگن  امش  هب  دیامرف : یم  شنارای 

نارای زا  يدرم  دنوش ، یم  مارحلادجسم  دراو  شنارای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  یتقو  اه ، تیاور  یخرب  ربانب 
نآ .دناوخ  یم  ارف  يو  تباجا  ماما و  نانخـس  ندینـش  هب  ار  نانآ  دـنک و  یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  راوگرزب  نآ  دتـسیا و  یم  ترـضح 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  .دنک  یم  ینارنخس  دتسیا و  یم  ماما  هاگ 

هب ار  امـش  .تسا  هدمآ  ناتدزن  کنیا  هک  تسامـش  هتـساوخ  صخـش ، نیا  مدرم ! يا  دهد : یم  ادن  دزیخ و  یمرب  وا  هب  هتـسباو  يدرم 
دوخ دزیخ و  یمرب  زین  ماما  .دزیخ  یم  اپ  هب  يدرم  ماـگنه ، نیا  رد  .دومرف  یم  توعد  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـناوخ  یم  ارف  يروما  ناـمه 

توعد ادخ  ربمایپ  هچنآ  هب  ار  امـش  .متـسه  ادخ  ربمایپ  دنزرف  ینالف ، دنزرف  ینالف  نم  مدرم ! يا  دیامرف : یم  دـنک و  یم  زاغآ  نخس 
، دننک یم  وا  نتشک  گنهآ  دنزیخ و  یم  اپ  هب  مدرم  تقو ، نیا  رد  .مناوخ  یمارف  دومرف ،
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(1) .دنریگ یم  ار  دادخر  نیا  يولج  ترضح ، نارای  زا  نت  هدزیس  دص و  یس  یلو 

یم تفلاخم  ترـضح  توعد  اب  دبتـسم  رئاج و  نامکاح  یلو  دـناوخ ، یمارف  بان  مالـسا  هب  ار  مدرم  تسخن  ماما ، اه ، تیاور  رب  انب 
.تسادخ لوسر  شور  هویش و  دننامه  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  هویش  نیاربانب ، .دننک 

فده زا  یکی  نآرق  رد  اهراب  دنوادخ  اریز  تسا ؛ بجاو  ناناملـسم  همه  رب  توغاط  هیلع  هزرابم  تفگ  دیاب  مود  شـسرپ  خساپ  رد 
: دیامرف یم  نآرق  هنومن ، يارب  .دنک  یم  یفرعم  توغاط  اب  هزرابم  ار  ایبنا  تثعب  ياه 

(36: لحن  ) ...َتوغاّطلا اُوِبنَتْجاَو    َ هّللا اوُُدبْعا  ِنَا  ًالوُسَر  ٍهَُّما  ِّلُک  یف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 

.دینک بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  هک  میتخیگنارب  ار  یلوسر  یتما ، ره  رد  نامگ ، یب 

روظنم هب  ار  نآ  هیلع  هزرابم  دناد و  یم  یتوغاط  یتموکح  عورشمان و  دشاب ، هتـشادن  یهلا  أشنم  هک  ار  یتموکح  ره  نآرق  ور ، نیازا 
اریز تسا ؛ یحالصا  یمایق  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مایق  هتبلا  .درامـش  یم  بجاو  یمالـسا  هنالداع  تموکح  داجیا 

، نیاربانب .دـنناسر  یم  لـتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هدـنیامن  توغاـط ، نارومأـم  یلو  دـناوخ ، یمارف  مالـسا  هب  ار  مدرم  ناـشیا  هکنیا  لوا 
ّتنس رگایحا  ترضح ، نآ  هکنیا  مود  .دنک  هناحلسم  ار  شمایق  ات  تسا  ترـضح  يارب  يزوجم  نیا  دوش و  یم  مامت  نانآ  رب  تجح 

هبنج زین  ناراوگرزب  نآ  مایق  دندوبن و  یگنج  چیه  رگزاغآ  نانآ  .تسا  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شگنج دوش ، یم  گنج  دراو  ماما  رگا  دراد و  یحالـصا  هبنج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ماـما  ماـیق  .تشاد  یحالـصا 

(2) .دننک یم  لیمحت  ترضح  نآ  رب  نامز  نایتوغاط  هک  تسا  یعافد 

تایاور .دنک  یم  اضما  سب  شتآ  حلص و  دادرارق  اه ) یبرغ   ) اه ناملـسمریغ  اب  ترـضح  نآ  تفگ  دیاب  زین  موس  شـسرپ  خساپ  رد 
نیا زا  ماما  فده  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  ناوارف  هراب ، نیا  رد 
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رد یعیبط  لاور  هب  تصرف ، نیا  رد  دـناوتب  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  يارب  لـمع  تصرف  هنیمز و  داـجیا  ناـمیپ ،
الم رب  ار  یبرغ  ياه  ندـمت  اه و  تموکح  فارحنا  دـنک و  داجیا  نانآ  ياهرواب  رد  یلّوحت  درادرب و  ماگ  یبرغ  ياه  تلم  تیادـه 

.دزاس

تهابـش درک ، دـقعنم  شیرق  اب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  هّیبیدـح  حلـص  حلـص و  نیا  نایم  هنیمز ، نیا  رد  طوبرم  ياه  تیاور  هیاپرب 
حتف  » ار نآ  دـنوادخ  دوب و  هتفرگ  رارق  فرط  ود  قـفاوت  دروـم  لاـس  هد  تدـم  هب  گـنج  كرت  حلـص ، نآ  رد  .دراد  دوـجو  يداـیز 
لمع نیمه  .دنتشادرب  هدرپ  ناشدیلپ  ياه  تین  زا  دنتسکش و  هبناج  کی  ار  نامیپ  نیا  شیرق  رگمتس  ناراد  مامز  یلو  دیمان ، نیبملا »

زین نامیپ  نیا  رد  .دیدرگ  اهنآ  رفک  ناکرشم و  تردق  یبوکرس  يارب  يزوجم  مالسا و  هب  مدرم  ندروآ  يور  هزیگنا  اهنآ ، عورشمان 
نویلیم کی  اب  تایاور ، رب  انب  .دنراد  یمرب  هدرپ  دوخ  يرگزواجت  نایغط و  تلصخ  زا  دننک و  یم  ینکشدهع  ناناملـسم  اب  اه  یبرغ 

سدق يزاسدازآ  رازراک  زا  دربن ، نیا  هک  دننک  یم  داجیا  یگرزب  راکیپ  دـنناشک و  یم  بوشآ  گنج و  هب  ار  هقطنم  یماظن ، يورین 
ددرگ یم  رارقرب  حلص  نامیپ  راهچ  مور  امش و  نیب  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .تسا  رت  گرزب  زین 

مان هب  سیقلادـبع  زا  يدرم  .دـماجنا  یم  لوط  هب  لاس ) ود   ) اـه لاـس  تسا و  لـقره  نادـناخ  زا  يدرم  تسد  هب  اـهنآ  نیمراـهچ  هک 
(1) .منادنزرف زا  يدهم  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یسک  هچ  مدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  دیسرپ : نالیغ  نب  ْدَدوئس 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  ادخ  ربمایپ  زا  ینامی  نب  هفیذح 

داتـشه اب  دننک و  یم  تنایخ  امـش  هب  ینز  يرادراب  تدم  هب  اهنآ  هک  دوش  یم  رارقرب  یحلـص  ناتـسوپدرز )  ) رفـصا ینب  امـش و  نیب 
یم دورف  ءاّکع  افای و  نیب  نانآ  .تسا  زابرس  رازه  هدزاود  لماش  رکشل  ره  هک  دنوش  یم  رو  هلمح  امش  هب  ایرد  نیمز و  هار  زا  رکـشل 

عافد و ناتروشک  نیمزرـس و  زا  دـهد  یم  روتـسد  دوخ  نارای  هب  دـناشک و  یم  شتآ  هب  ار  ناشیاه  یتشک  اـهنآ  ياورناـمرف  دـنیآ و 
یتح .دنباتـش  یم  رگیدکی  کمک  هب  نایهاپـس  نازابرـس و  دوش و  یم  زاغآ  فرط  ود  ره  زا  راتـشک  گنج و  هاگ  نآ  .دـننک  هزرابم 

امش يرای  هب  دنتسه ، نمی  تومرضح  رد  هک  یناسک 
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گرزب اهنآ  نایم  رد  نآ ، ببـس  هب  .دناسر  یم  بیـسآ  هبرـض و  ار  اهنآ  دوخ  ریت  ریـشمش و  هزین و  اب  دنوادخ  زور ، نآ  رد  .دنیآ  یم 
(1) .دهد یم  خر  راتشک  نیرت 

: دیوگ یم  تاکرا  زا  لقن  هب  يرگید  تیاور  رد  داّمُح  نبا 

؛ دوش یم  رارقرب  یحلص  بلک ، هلیبق  یتسه  ندمآرد  تمینغ  هب  ینایفس و  ندش  هتشک  زا  سپ  مور  رگنایغط  ياورنامرف  يدهم و  نیب 
یم دوخ  ياه  یتشک  نتخاس  هب  لاس  هس  اهنآ  .دننک  یم  دمآ  تفر و  رگیدکی  ياهروشک  هب  اهنآ  امـش و  ناناگرزاب  هک  يا  هنوگ  هب 

دنزادنا و یم  رگنل  داّکع  ات  روص  نایم  لحاوس  رد  نایمور  ياه  یتشک  هکنآ  ات  دنزاس ) یم  زهجم  ار  دوخ  ییایرد  يورین   ) دـنزادرپ
(2) .دوب دهاوخ  رازراک  هنحص  اجنآ 

اه تیاور  رد  هک  نانچ  ءاّـکع  روص و  ناـیم  اـی  ءاّـکع  اـفای و  ناـیم  ییاـیرد  يورین  ندرک  هداـیپ  زا  ناـیبرغ  فدـه  دـسر  یم  رظن  هب 
زوجم و  کیژتارتسا )  ) یماظن فدـه  سدـق ، عقاو ، رد  .تسا  نایدوهی  هب  نآ  هراـبود  نداد  نیطـسلف و  ندـنادرگزاب  دـش ، هظحـالم 

فیرـشلا و هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  تسا و  ناناملـسم  هب  زواجت  عورـشمان و  یماظن ، هلمح  نیا  هتبلا  .تسا  نانآ  موجه 
تنوشخ زا  رود  هب  عورشم و  عافد ، نیا  دنزادرپ و  یم  اهنآ  اب  هلباقم  هب  ناناملسم  یمالسا و  ياه  نیمزرـس  زا  عافد  ماقم  رد  شنارای 

.تسا نایرع 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس  شخب 
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دنتـسه ور  هبور  یتالکـشم  اب  همانرب  تخاس  رد  زین  همانرب  ناگدنزاس  نیرت  لاعف  یتح  .تسا  هدیچیپ  يدنیآرف  همانرب ، دیلوت  دنیآرف 
هنیزه شیازفا  رانک  رد  مود ، عون  تالکـشم  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  ریذـپان  ینیب  شیپ  هاگ  ینیب و  شیپ  لباق  تالکـشم  نیا  هاگ  هک 

ناشیاه تیقفوم  تبسن  شیازفا  يارب  اه  همانرب  ناگدنزاس  نیرت  قفوم  لاح ، ره  رد  .دننک  یم  رت  ینالوط  زین  ار  تخاس  نامز  دیلوت ،
: تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دننیزگ  یمرب  ار  يدنچ  ياهراکهار  تسکش ، لباقم  رد 

.دنتسه یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  تیقالخ و  هدیا ، ياراد  هک  تسا  ییاهورین  يریگراک  هب  راکهار ، نیرت  مهم  نیتسخن و  . 1

نویزیولت رگاشامت و  لباقتم  شنک  یـشزومآ ، ياه  شور  اوتحم ، ياه  هنیمز  رد  هاـگآ  ناسانـشراک  زا  هدافتـسا  راـکهار ، نیمود  . 2
لـصفرس دننام  یتامدقم  تادیلوت  يارب  ار  يدیفم  ياهدروخزاب  دنمدوس و  تاعالطا  دیلوت ، عورـش  زا  شیپ  ناسانـشراک  نیا  .تسا 

.دننک یم  هیهت  هیلوا  ياه  شرب  رّوصم و  ياه  همان  ملیف  اه ،

« يا هلحرم  شهوژپ   » هب هک  تسا  شهوژپ  تسا ، ریذـپانزیرگ  قفوم ، يدـیلوت  ياـه  هورگ  يارب  نآ  نتـشاد  هک  راـکهار  نیموـس  . 3
، نیاربانب .تسا  يراک  ياه  هماـنرب  تیقفوم  يارب  لـئاسم  نیرت  یـساسا  يا ، هلحرم  ياـه  شهوژپ  رد  حرطم  لـئاسم  .تسا  فورعم 
، اه همانرب  دوش ، بیکرت  گنهامه و  ناسانـشراک  بسانم  یتروشم  ياه  ییامنهار  رهام و  ياهورین  راک  اب  يا  هلحرم  شهوژپ  یتقو 

.دوب دنهاوخ  مهف  لباق  باذج و 

دیاب دنـشاب ، قفوم  نابطاخم  اب  طابترا  يرارقرب  بذـج و  رد  هکنیا  يارب  ینویزیولت  شخپ  ياه  هاگتـسیا  ناگدـننک و  هیهت  نیارباـنب ،
دوخ ناـبطاخم  رامـش  رد  ار  مدرم  زا  یـصاخ  ياـه  شخب  دـنهاوخ  یم  رگا  ینعی  دنـسانشب ؛ ار  یمومع  راـکفا  فلتخم  ياـه  شخب 

رد هک  دوش  هیهت  الاب  تیفیک  اب  ییاه  همانرب  دیاب  نانز ، بذج  يارب  لاثم ، يارب  .دننک  يزیر  همانرب  راک  نیا  يارب  دیاب  دنروآرد ،
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هولج تیمهااب  هتسجرب و  نانز  شقن  بلاج ، ییارجام  ناتـساد و  رد  ای  دنـشاب  هتـشاد  هدهع  هب  نانز  ار  یلـصا  ياه  شقن  یخرب  اهنآ 
.دوش رگ 

تیعقوم رظن  زا  نانآ  ياه  توافت  دـندنم ، هقالع  نویزیولت  ناناوج و  ناکدوک و  نایم  لـباقتم  شنکاو  هب  هک  یناـسک  يارب  نینچمه 
مایپ لاقتنا  يارب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ور ، نیازا  .تسا  مهم  رایـسب  ینویزیولت ، هماـنرب  ياوتحم  موهفم و  تشادرب  هویـش  رد  ینس 

، تاعالطا شزادرپ  رد  نانآ  دـشر  زا  یـشان  ياه  ینوگرگد  هرابرد  دـیاب  دـننک ، هدافتـسا  هدیجنـس  یلکـش  هب  نویزیولت  زا  ناشیاه ،
همه يارب  ناسکی  نامز و  مه  دـناوت  یمن  اوتحم  کی  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  یتاعالطا  اه ، یهگآ  همانرب و  ياوتحم  شجنـس  ریـسفت و 

يدام تخانـش  قیالع و  رد  یناوج  یناوجون و  ات  یکدوک  زا  هک  اه  ینوگرگد  نیا  هب  دیاب  نیاربانب ، .دشاب  بسانم  ینـس  ياه  هرود 
(1) .درک هجوت  دریگ ، یم  تروص  موهفم  تخاس  يارب  دارفا  ياه  ییاناوت  یعامتجا و  و 

بسانم و ياه  همانرب  هیهت  يارب  دیاب  لاح  نیع  رد  ینویزیولت ، ياه  همانرب  هژیو  هب  اه  همانرب  ناگدنزاس  ناوارف  تالکشم  هب  هجوت  اب 
لفاغ ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، رب  نویزیولت  يراذگرثا  زا  دـیابن  زگره  هک  دـش  هتفگ  اریز  دیـشوک ؛ رایـسب  یلاع ، دـح  رد  یتح 

.درک میهاوخ  حرطم  يزاس  همانرب  بلاق  رد  ار  ییاهداهنشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ور ، نیازا  .دوب 

يا همانرب  ياهداهنشیپ  . 1

يا همانرب  ياهداهنشیپ  . 1

یفن یتسود و  تبحم و  رب  ار  ساسا  تسا و  ارادم  لهاست و  نید  مالـسا ، ینعی  تسا ؛ تنوشخ  یفن  مالـسا ، رد  لصا  هک  دـش  هتفگ 
، نیاربانب .دراد  هناریگ  شیپ  یعافد و  هبنج  اـهنت  دوش ، یم  هداد  يریگرد  گـنج و  هزاـجا  یهاـگ  مه  رگا  .تسا  هداد  رارق  يریگرد 

ییاهراکهار گنهرف ، نیا  ندش  ریگارف  يارب  همادا ، رد  .دبای  شرتسگ  هعماج  رد  یمالسا  بان  گنهرف  ناونع  هب  دیاب  تنوشخ  یفن 
.دنشاب هدنیآ  رد  یلمع  ياه  مادقا  زاس  هنیمز  ات  دوش  یم  هئارا  دهعتم  نازاس  همانرب  يارب 
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  یلمع  هریس  زا  لایرس  ملیف و  هیهت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ياه  گنج  کی _ 

تکرـش دندرک ، لیمحت  ناناملـسم  رب  نایدوهی  هکم و  ناکرـشم  هک  يرایـسب  ياه  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
.دـندش یمن  گنج  دراو  شنارای  ناـشیا و  دز ، یمن  هلمح  هب  تسد  نمـشد  اـت  دوبن و  یگنج  چـیه  رگزاـغآ  ترـضح ، نآ  .تشاد 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زور  لاس  رد  هلاس  ره  .دوش  دیکأت  قیقد  ياه  هتکن  نیا  رب  لایرس ، ملیف و  هیهت  رد  تسا  بسانم  نیاربانب ،
ردص ياه  گنج  یخرب  هب  ارذـگ ، تروص  هب  هک  دـیآ  یمرد  شیامن  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـمحم   » ملیف هلآ ، هیلع و 

، نیاربانب .تسین  تیعقاو  مامت  هدننک  نایب  زگره  یلو  تسا ، هدیدنـسپ  راک ، نیا  تفگ  دیاب  .دزادرپ  یم  ...و  دحا  ردب ، دـننام  مالـسا 
.دنزادرپب ردب  نوچمه  مالـسا ، ردص  ياه  گنج  هب  يا  هزات  دـید  اب  دـیاب  هنیمز ، نیا  رد  يروآون  يارب  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب 

یم هجیتن  یب  هاگ  اه  شالت  نیا  دـنچره  تفرگ ، یم  راک  هب  گنج  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  اه  گـنج  نیا  رد  ربماـیپ 
ییازسب ریثأت  مالسا  تنوشخ  یفن  گنهرف  ندنایامنزاب  تهج  رد  لایرـس  ای  ملیف  بلاق  رد  اه  گنج  نیا  يارجام  ندرک  وگزاب  .دنام 

.دراد

یگنج ناریسا  اب  دروخرب  ود _ 

قوقح ترضح  .دوب  هناتسود  یناسنا و  رایسب  نانآ  اب  ربمایپ  دروخرب  دندرک ، یم  ریسا  ار  نمشد  دارفا  اه ، گنج  رد  ناناملـسم  یتقو 
تروشم و شنارای  اب  ناریسا  يدازآ  هرابرد  ناشیا  نینچمه  .درک  یم  دزشوگ  زین  شنارای  هب  ار  راک  نیا  تیاعر و  ًالماک  ار  ناریـسا 

راتفر هک  تسا  هدشن  هیهت  یملیف  نونکات  .درک  یم  دازآ  ار  اهنآ  دوب ، ناملـسم  هد  هب  نتـشون  ندناوخ و  شزومآ  هک  هیدـف  نتفرگ  اب 
اب دنـشوکب  ناگدـننک  هیهت  دراد  اج  ور ، نیازا  .دراذـگب  شیاـمن  هب  یگنج  ناریـسا  اـب  ار  ادـخ  ربماـیپ  تنوشخ  زا  رود  هب  یناـسنا و 

.دنراذگب شیامن  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  ناناملسم  ربمایپ و  دروخرب  عوضوم ، نیا  رد  لایرس  ملیف و  تخاس  همان و  ملیف  شراگن 

نافلاخم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروخرب  هس _ 

اب اه  تموکح  ًـالومعم  .تسا  مهم  رایـسب  ناـنآ  اـب  تموکح  راـتفر  عون  هک  دـننز  یم  فلاـخم  زاـس  یهورگ  یتموکح ، ره  ربارب  رد 
تنوشخ و لامِعا  زا  دننک و  یم  راتفر  يدنت  هب  دوخ  نافلاخم 

122  : ص

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


زا زگره  مالـسا ، نافلاخم  اب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هکنآ  بلاـج  .دـننک  یمن  يراددوخ  اـهنآ  یبوکرس 
یلامتحا ياه  بیـسآ  زا  دریگب و  ار  اهنآ  هئطوت  يولج  دیـشوک  یم  هناربدـم  لمحت  اـب  هکلب  تسج ، یمن  هرهب  یبوکرـس  تنوشخ و 

هراـمه هک  دـندوب  یمالـسا  تموکح  ناـفلاخم  هلمج  زا  ناـقفانم  ناکرـشم و  نآ و  نوـماریپ  هنیدـم و  رد  نکاـس  ناـیدوهی  .دـهاکب 
يارجام هب  ناوت  یم  ، هنومن يارب  .دـنک  دـیعبت  ای  ینادـنز  ریگتـسد ، ار  اهنآ  دـشن  رـضاح  زگره  ربماـیپ  یلو  دـندرک ، یم  ینکـشراک 

وا ياهاطخ  زا  هناراوگرزب ، ادخ ، ربمایپ  هنوگچ  هک  دش  هتفگ  نیشیپ  ثحابم  رد  .درک  هراشا  هنیدم  ناقفانم  هدرکرس  یبُا ، نب  هّللادبع 
ییویدار ياه  همانرب  ناگدننک  هیهت  هجوت  دروم  اه  ناتساد  هنوگ  نیا  تسا  هتسیاش  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  یشوپ  مشچ  وا  لاثما  و 

.دریگ رارق  ینویزیولت  و 

نافلاخم اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زیمآ  تبحم  ياهدروخرب  راهچ _ 

.دنتفرگ یم  شیپ  رد  زیمآ  تبحم  يراتفر  هکلب  دـندرب ، یمن  راک  هب  یتنوشخ  اهنت  هن  شیوخ  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  ناراوگرزب  نآ 
رد .تفرگ  ازـسان  داب  هب  ار  وا  درک و  یمارتحا  یب  نیهوت و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هب  قحاـن ، هب  یماـش ، يدرم  هنومن ، يارب 
وا هک  ییاج  ات  داد  رارق  شیوخ  تمحر  فطل و  دروم  ار  درم  نآ  يدنت ، تنوشخ و  زا  رود  هب  زیمآ و  تبحم  يراتفر  اب  ماما  ضوع ،

ياـه لایرـس  رد  هک  تسا  ناوارف  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  یگدـنز  رد  اـه  ناتـساد  هنوـگ  نیا   (1) .تخاس دوخ  بوذـجم  ار 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  ناراوگرزب  نآ  هب  طوبرم 

یسانشراک ياهدرگزیم  شخپ  هیهت و  . 2

هراشا

یسانشراک ياهدرگزیم  شخپ  هیهت و  . 2

، يداـصتقا یـسایس ، زا  مـعا  یناـهج  ياهدادـخر  رد  هراوـمه  .دراد  يرایــسب  جاور  یــصصخت  ياـهدرگزیم  شخپ  هـیهت و  هزورما 
هب دـنمفده  قیقد و  یفاک ، تاعالطا  هک  ییاج  ات  دوش  یم  شخپ  هیهت و  عوضوم  نآ  هرابرد  درگزیم  اهدـص  ...و ، یماـظن  یگنهرف ،

یفن هرابرد  ییاهدرگزیم  شخپ  هیهت و  اب  دنناوت  یم  زین  مرتحم  نازاس  همانرب  .دریگ  یم  رارق  نابطاخم  رایتخا  رد  یتحار 
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.دننک اقلا  نابطاخم  هب  یبوخ  هب  ار  گنهرف  نیا  تنوشخ ،

بلاق رد  ار  مدرم  ياه  هاگدـید  زین  توعد و  روشک  یگنهرف  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  دـیاب  اـهدرگزیم  لیکـشت  يارب  ناگدـننک  هیهت 
؛ دـنراد ار  بطاخم  نیرتشیب  هک  دـشاب  ییاه  نامز  رد  دوش  تقد  دـیاب  اه  همانرب  نیا  شخپ  نامز  دروم  رد  .دـننک  شخپ  وگو  تفگ 

.دیسر دهاوخ  نازیم  نیرتمک  هب  نآ  یشخبرثا  نابطاخم ، ندش  مک  اب  تروص و  نیا  ریغ  رد  اریز 

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ درک میسقت  ینوناقریغ  ینوناق و  هب  ار  تنوشخ  ناوت  یم  ایآ  دیراد ؟ تنوشخ  زا  یفیرعت  هچ  . 1

؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  دنوش ، یم  لتق  بکترم  دمع  هب  هک  یناسک  اب  . 2

؟ دوشن يدزد  بکترم  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  تسیچ ، دزد  يارب  تازاجم  نیرتهب  امش  رظن  هب  . 3

؟ میراد مه  عورشم  رورت  ایآ  دینک ؟ فیرعت  ار  رورت  دیناوت  یم  ایآ  . 4

؟ ینوناق ای  تسا  ینوناقریغ  تنوشخ  نانمشد ، اب  داهج  . 5

؟ دوب هنوگچ  یگنج  ناریسا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  راتفر  . 6

؟ درک دروخرب  دیاب  هنوگچ  فلاخم  اب  امش  رظن  هب  . 7

؟ دوب هنوگچ  نافلاخم  اب  ناماما  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دروخرب  . 8

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

.دیهد حیضوت  نآ  ورملق  دودح و  زین  ینوناقریغ و  ینوناق و  تنوشخ  ارادم ، لهاست و  تنوشخ ، موهفم  هرابرد  . 1

؟ تسیچ مالسا  رد  تنوشخ  مکح  تایاور ، تایآ و  هب  هجوت  اب  . 2

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  مالسا  رد  رورت  ایآ  . 3

؟ یحالصا ای  تسا  هناحلسم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  تیهام  . 4

؟ تسا زیاج  زین  ییادتبا  داهج  ای  تسا  یعافد  مالسا ، رد  اهداهج  یمامت  ایآ  . 5

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


124  : ص

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ینوناق عورشم و  ای  تسا  زیمآ  تنوشخ  صاصق  مکح  . 6

؟ عورشم ای  تسا  زیمآ  تنوشخ  یمکح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ّباس  مکح  . 7

؟ عورشمان ای  تسا  ینوناق  عورشم و  نآ  رد  هدش  لامِعا  تنوشخ  ایآ  تسا ؟ عمج  لباق  يدرف  يدازآ  اب  هنوگچ  دادترا  مکح  . 8

؟ ینوناق عورشم و  ای  تسا  زیمآ  تنوشخ  دزد ، تسد  ندیرب  ایآ  . 9

؟ ینوناق تنوشخ  ای  تسا  نایرع  تنوشخ  قادصم  انز  رد  مادعا  قالش و  مکح  ایآ  . 10
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همان باتک 

همان باتک 

.دیجم نآرق  * 

.هغالبلا جهن  * 

.1374 ین ، رشن  نارهت ، هعورشم ، هطورشم و  يرظن  ینابم  نیسح ، نایدابآ ، . 1

.1379 ین ، رشن  نارهت ، يراختفا ، رغصا  همجرت : هعماج ، تنوشخ و  ینوتنآ ، رتسآ ، یبرآ  . 2

.1359 یمزراوخ ، نارهت ، دنودالوف ، هّللا  تزع  همجرت : تنوشخ ، اناه ، تنرآ ، . 3

.ق  . 1385 ه رداص ، راد  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  . 4

.ات یب  هیملعلا ، هعبطملا  مق ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  . 5

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  . 6

.م  1985 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  . 7

ق  . 1393 ه ان ، یب  دنه ، حوتفلا ، یفوکلا ، مثعا  نب  دمحا  دمحم  وبا  . 8

.1364 یبیج ، ياه  باتک  تاراشتنا  نارهت ، تیانع ، دیمح  همجرت : تسایس ، وطسرا ، . 9

.ق  . 1405 ه هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، نیبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، . 10

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  نیدلا ، ناهرب  نب  یلع  یبلحلا ، . 11

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  . ____________________________ ، 12

.1374 شورس ، تاراشتنا  نارهت ، یمتسر ، یلع  همجرت : ناکدوک ، نویزیولت و  روُد ، هِِما  . 13

.1376 غرمیسرشن ، نارهت ، یثالث ، نسحم  همجرت : بالقنا ، راهچ  یفاکشدبلاک  نیرک ، نوتنیرب ، . 14

.1374 نیون ، مولع  رشن  نارهت ، لقع ، تلود  نیسح ، هیریشب ، . 15

.ق  . 1397ه فراعملا ، راد  رصم ، هّللادیمح ،  دمحم  فارشالا ، باسنا  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، . 16

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


.1350 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، نآرق ، ناهرب  نیدلا ، ردص  یغالب ، . 17

.1377 یمزراوخ ، تاراشتنا  نارهت ، دنودالوف ، هّللا  تزع  همجرت : نآ ، نانمشد  زاب و  هعماج  لراک ، رپوپ ، . 18

.1382 مرح ، تاراشتنا  هسسؤم  مق ، تنوشخ ، مالسا و  نسح ، داژن ، یتبرت  . 19
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.1362، اّسر یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نارهت ، دیهش ، خیش  ....اه  هیمالعا  لئاسر ، دمحم ، نامکرت ، . 20

ق  . 1401 ه هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسحلا ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 21

.1372 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، یضاق ، لضفلاوبا  همجرت : یسایس ، یسانش  هعماج  سیروم ، هژرو ، ود  . 22

.م  1960، ان یب  هرهاق ، رماع ، معنملا  دبع  قیقحت : لاوطلا ، رابخا  دوواد ، نب  دمحا  هفینحوبا  يرونید ، . 23

.1379، رصاعم هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، ارادم ، تنوشخ و  ربکا ، یلع  داشر ، . 24

.1379 ین ، رشن  نارهت ، تنوشخ ، یفاکشدبلاک  دوعسم ، يریفس ، . 25

.1362 رفولین ، تاراشتنا  نارهت ، مالسلا ،  هیلع  یلع  یلع ، یتعیرش ، . 26

.ات یب  یمالسالا ، ملعلا  راد  توریب ، هیقشمدلا ، هعمللا  یناث ، دیهش  . 27

.1368 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یّشکلا ، لاجرب  فورعملا  لاجرلا : رابتخا  یسوط ، خیش  . 28

.ق  . 1406 ه ءاوضالا ، راد  توریب ، راصبتسالا ، . _______________ ، 29

.1376 قودص ، رشن  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  . _______________ ، 30

.ق  . 1410 ه یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، هعنقملا ، دیفم ،  خیش  . 31

.ق  . ،1413 ه اند هسسؤم  نارهت ، دیفملا ، خیشلا  هیفلال  یملاعلا  رمتؤملا  تالاقملا ، لئاوا  . _______________ ، 32

.ات یب  هیقف ، تاراشتنا  نارهت ، تداهش ، داهج و  دومحم ، دیس  یناقلاط ، . 33

، ریبک ریما  ءاجر و  یگنهرف  رشن  نارهت ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  نیسحدمحم ، دیس  ییابطابط ، . 34
.1370

.1351، یناهارف تراشتنا  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت : نایبلا ، عمجم  یسربط ، . 35

.1367 یمالسا ، گنهرف  رشن  بتکم  اج ، یب  نیرحبلا ، عمجم  نیدلارخف ، یحیرط ، . 36

.ق  . 1412 ه هیمالسالا ، ثوحبلا  عمجم  دهشم ، بلطملا ، یهتنم  یّلح ، همالع  . 37

.1374 هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، نآ ، دیاوف  تیطورشم و  ینعم  نایب  تیطورشم ، لئاسو  ءاملعلا ، دامع  . 38
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.1364 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، دیمع ، گنهرف  نسح ، دیمع ، . 39

.1379 هنیرفآ ، تاراشتنا  نارهت ، حماست ، لهاست و  یقتدمحم ، يدبیم ، لضاف  . 40

127  : ص

تبالص ای  تنوشخ  www.Ghaemiyeh.comمالسا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


.ات یب  ارآ ، ناهج  تاراشتنا  نارهت ، لماکت ، ییاهن  دح  داهج ؛ ج.ف ، . 41

.1378 هرطق ، رشن  نارهت ، یسایس ، تنوشخ  رصان ، یهوکف ، . 42

.1378 ین ، رشن  نارهت ، هدید ، ناهج  شوخرس و  وکین  همجرت : نادنز ،) دلوت   ) هیبنت تبقارم و  لشیم ، وکوف ، . 43

.1376 ون ، حرط  نارهت ، تسایس ، رد  درخ  هّللا ،  تزع  دنودالوف ، . 44

، رصاعم هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، يرهطم ، دیهش  داتسا  رظنم  زا  ینید  تموکح  نسحدمحم ، یکلمارق ، نادردق  . 45
.1379

.ات یب  ییانس ، تاراشتنا  نارهت ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، . 46

.1379 شناد ، رشن  نارهت ، يا ، هراوهام  ياه  همانرب  سابع ، ییادخدک ، . 47

.ات یب  توریب ، ءاوضالاراد ، یفاکلا ، لوصالا  بوقعی ، ینیلک ، . 48

.1362 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، یفاکلا ، عورفلا  . _______________ ، 49

.1372 تمس ، تاراشتنا  نارهت ، یلضاف ، یلسوت و  سابتقا : همجرت و  یسانش ، هعماج  ینابم  سورب ، نیئوک ، . 50

.1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  نارهت ، یلالج ، سابع  همجرت : روهظ ، رصع  یلع ، یناروک ، . 51

.1368 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  نارهت ، هتسجخ ، گنشوه  همجرت : گنج ، یسانش  هعماج  ب ، گ ، . 52

تاراشتنا نارهت ، يا ، هراوهام  ياه  همانرب  میقتـسم  شخپ  للملا و  نیب  قوقح  امیـس ، ادـص و  ناـمزاس  یقوقح  تاـعلاطم  هورگ  . 53
.1380 شورس ،

.ق  . 1393 ه هیمالسالا ، هعبطملا  نارهت ، راونالا ، راحب  رقابدمحم ، یسلجم ، . 54

.1378 رورس ، تاراشتنا  مق ، نایماما ، یلع  همجرت : بولقلا ، هایح  . _______________ ، 55

.1367 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  اج ، یب  همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 56

للملا نیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  نارهت ، تایاور ، نآرق و  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قاحـسا ، دمحم  يدوعـسم ، . 57
.1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس 

.ات یب  یگدنزاس ، داهج  تاراشتنا  نارهت ، رشب ، یگدنز  رد  یبیغ  ياهدادما  یضترم ، يرهطم ، . 58
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.ات یب  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، داهج ، . _______________ ، 59
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.1362 ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یسراف ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، . 60

.1377 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 61

.1366 یمالسا ، تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت : دیفم ، خیش  یمالک  ياه  هشیدنا  نیترام ، تومردکم ، . 62

.1372 سدق ، رشن  نارهت ، بالقنا ، ياه  هیرظن  رد  يریس  یفطصم ، نایتوکلم ، . 63

.1379 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هلیسولا ، ریرحت  هللا ، حور  دیس  هللا ، همحر  ینیمخ  يوسوم  . 64

.1361 یمالسا ، داشرا  ترازو  نارهت ، رون ، هفیحص  . _______________ ، 65

.ات یب  راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، هلملا ، هیزنت  همالا و  هیبنت  نیسحدمحم ، ینییان ، . 66

.1363 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، مالکلا ، رهاوج  نسحدمحم ، یفجن ، . 67

.ات یب  یمالسا ، شناد  رشن  نارهت ، يدقاو ، يزاغم  رمع ، هللا  دبع  وبا  يدقاو ، . 68

.ات یب  یلوم ، تاراشتنا  نارهت ، ینییان ، هللا  تیآ  هاگدید  زا  یمالسا  تموکح  تیهام  رذوبا ، یبسادرو ، . 69

.ات یب  رداصراد ، توریب ، یبوقعیلا ، خیرات  یبوقعی ، . 70
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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