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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار

: هدنسیون

ییاجر اضردمحم 

: یپاچ رشان 

تفرعم سونایقا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  45هار 

باتک 45تاصخشم 

46دلج 1

46هراشا

بلاطم 50تسرهف 

82همّدقم

شناد لوا : 84شخب 

84هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  85ملع ،

( ملع ِندوب  زیمآ  تیقفوم  رب  میرک  نآرق  دیکأت   ) ملع 86تّیمها 

نآرق هاگدید  زا  86ملع 

مالسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  ربمایپ و  هاگدید  زا  شناد  89تّیّمها 

نامیا نوتس  مالسا و  تایح  89ملع ،

هقدص نیرتهب  89ملع ،

( قّفوم تداعساب و  ِناملاع  ِماقم   ) الاو 90ماقم 

شناد نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  94تایصوصخ 

ناکم نامز و  ندیدرونرد  - 194

نمؤم هدشمگ  - 294

ملع رون  - 395

حور ياذغ  - 497

تّیونعم شناد و  - 598

شناد شزرا  - 699

وجشناد دنمشناد و  ندوب  زیزع  - 7100
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تّیقفوم هب  ندیسر  هار  - 8101

این گرزب  شناد  زا : رعششناد  ناهج  هب  انیس  یلعوبا  101تمدخ 

( یتخبدب تواقش و  لماع   ) دساف 103شناد 

ملع هب  103بیغرت 

( یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یماگ   ) هعلاطم 103باتک و 

( ناتساد ( ) قّفوم ملاع   ) قیقحت هعلاطم و  هب  105قشع 

بوخ باتک  106هناشن 

هناخباتک 106يا 

( ناتساد  ) باتک هعلاطم  هب  108قشع 

درخ مود : 110شخب 

110هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  111درخ ،

یتخبدب 114لماوع 

يدرخ یب  هناشن  - 1114

هنادرخبان راک  - 2114

همه زا  رت  نادان  - 3114

لقاع هناگ  هد  ياه  115یگژیو 

درخ 116شزرا 

لقع زومر  نتفرگارف  116نامز 

لقع لامک  116هناشن 

( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) درخ ندش  نوزفا  117هار 

117تیاور

يرگن هدنیآ  117يدنمدرخ و 

رّکفت موس : 119شخب 

119هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  زار  120رّکفت ،
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121تیاور

( یتخبشوخ تداعس و  هار   ) دیوش نیشنمه  رّکفت  لها  122اب 

( یتخبشوخ زار   ) يرگن هدنیآ  122هشیدنا و 

رکف 123شزرا 

رترب ییورین  123رکف ،

تّیونعم 124رّکفت و 

( یتخبشوخ ِلماع   ) ندنام ناوج  لماع  يرکف  125راک 

عوبطم 126راکفا 

گرزب 126رکف 

يریگ میمصت  هدارا و  مراهچ : 127شخب 

127هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یماگ  يریگ ، میمصت  128هدارا و 

( تّیقفوم ِلماع   ) يوق 129هدارا 

يوق هدارا  هیاپ  130یتمالس ،

هدارا تیوقت  ياه  هار  زا  130یکی 

يریگ 131میمصت 

( ناتساد )132

( يریگ میمصت  رد  تیقفوم  يوس  هب  یماگ   ) تسرد يریگ  میمصت  133عناوم 

میمصت 134تبقاع 

میمصت رد  يریگ  تخس  134مدع 

لمع يارب  135یگدامآ 

يرادیاپ تمواقم و  مجنپ : 137شخب 

137هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یهار  يرادیاپ ، 138تمواقم و 

یتخبشوخ تّیقّفوم و  يزوریپ ، زمر  تمواقم ، 139ربص و 

وکین لامعا  هب  141قیوشت 
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ربص 141عاونا 

: اه تبیصم  رد  يرابدرب  141فلا )

: التبا رد  يرابدرب  142ب )

: مشخ نامز  رد  يرابدرب  143ج )

یمدآ درخ  143لامک 

( ناتساد  ) تمواقم ربص و  144يوگلا 

یگرزب 144تشذگ و 

يراد نتشیوخ  ملح و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تّیقفوم  تارمث  144راثآ و 

: يدرف 144راثآ 

: یعامتجا 145راثآ 

( ناتساد  ) دسر یم  يزوریپ  هب  يرادیاپ  تمواقم و  اب  145نوسیدا 

مدرم فلتخم  ياه  147هورگ 

لّوا 148ماگ 

فده هب  ندیسر  148هار 

درخ هناشن  149ربص ،

( تداعس يوس  هب  یماگ   ) راکتشپ 149دیما و 

الاو 150تماقتسا 

ربص 150ماسقا 

تماقتسا 151شاداپ 

نافوط رب  ربص  151یگریچ 

خیم زا  تماقتسا  151سرد 

( یماظن ) مدق 153تابث 

( ناتساد  ) یناریا رادرس  153ییابیکش 

لمع مشش : 154شخب 

154هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  لماع  155لمع ،
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( یتخبشوخ تداعس و  يوس  هب  یماگ   ) لمع 157موادت 

ییاناوت هزادنا  هب  157لمع 

( یتخبدب تواقش و  لماع   ) لمع رد  یتسس  زا  158شهوکن 

اه تصرف  زا  158هدافتسا 

( یتخبشوخ تداعس و  ِلماع  ییارگ  لمع   ) ییارگ لمع  159ترورض 

( لغش  ) راک متفه : 160شخب 

160هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  زار  161راک ،

ادخ 162بوبحم 

( رعش ) يوردن يراکن  162رگا 

( یتخبدب لماع   ) یتسس 164یلبنت و 

يراک 164مک 

راک رد  يور  165هنایم 

راک لیمکت  166موادت و 

( يزوریپ لماع   ) یصّصخت موادم و  راک  166شزرا 

موادتم روآ و  طاشن  راک  166شزرا 

یگدنز حیحص  يزیر  168همانرب 

ناور نت و  یتمالس  متشه : 170شخب 

170هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  زار  171یتمالس ،

( یتخبشوخ تّیقفوم و  دیلک   ) یتمالس دیلک  173لادتعا ،

173هراشا

سّفنت - 1173

173هراشا

انارپ 175سفنت 

انارپ سفنت  176هقیرط 
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هیذغت - 2176

باوخ - 3178

ندیباوخ يارب  هار  178کی 

179تیاور

رهظ 179باوخ 

179یگزیکاپ

عامتجا يداع  180تّیصخش 

180شزرو

181حیرفت

تسود مهن : 183شخب 

183هراشا

یبایماک تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  184تسود ،

یتسود هب  هّجوت  ینمشد و  زا  185زیهرپ 

یسانش 185تسود 

( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) یبای تسود  نییآ  هرابرد  میکح  طارقس  186راتفگ 

نادان 188تسود 

( تداعس يوس  هب  یماگ   ) لّوا 188مدق 

ینمشد یتسود و  190رایعم 

یتسود 190موادت 

ندش تسود  190هقیرط 

( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) هتسیاش 191یتسود 

نانمشد ناتسود و  191تخانش 

اه ینمشد  اه و  یتسود  رد  191لادتعا 

ناردپ یتسود  دروآ  192هر 

ناتسود 192قوقح 

یتسود 192تافآ 
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نخس مهد : 194شخب 

194هراشا

یتخبشوخ يوس  هب  یماگ  195نخس ،

( رعش  ) یشوماخ 198تلیضف 

( يزوریپ تداعس و  هار   ) نابز لرتنک  200ترورض 

( ناتساد ( ) درب ورف  گرم  ماک  هب  ار  وا  نابز   ) نابز 202ریشمش 

توکس 203هدیاف 

کبس تسپ و  مالک  زا  203زیهرپ 

هناملاع 203نخس 

( یتخبشوخ تداعس و  هار   ) نتفگ نخس  205بادآ 

نخس 208يوگلا 

يرادزار مهدزای : 211شخب 

211هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  زار  212يرادزار ،

( رعش ) دوش لصاح  رتدوز  تدارم  213نآ 

یکین مهدزاود : 216شخب 

216هراشا

یبایماک تداعس و  يوس  هب  یهار  217یکین ،

اه یکین  اه و  شیاتس  هب  نداد  خساپ  221شور 

مدرم يراذگ  ساپس  هب  یهّجوت  221یب 

( تداعس یگرزب و  تفارش ، بجوم  یکین   ) مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هاگدید  زا  221یکین 

عونمم ییامندوخ  نالهاان ، هب  222یکین 

( ناتساد )222

( ناتساد )223

يولوملد هبعک  224فاوط 

دنزرف نز و  مهدزیس : 225شخب 
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225هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  دنزرف ، 226نز و 

یتخبشوخ 227لماوع 

درم جنگ  228نیرتهب 

229دنزرف

( هداوناخ ِتداعس  شیاسآ و  شمارآ ، هیام   ) نادنزرف 230تیبرت 

نادنزرف تیبرت  230يوگلا 

یگدنز شیاسآ  رتمک و  231نادنزرف 

ناشنادنزرف يارب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  231ياعد 

کین قالخا  مهدراهچ : 233شخب 

233هراشا

یبایماک تداعس و  يوس  هب  یماگ  کین ، 234قالخا 

یتخبشوخ هیام  ییوخ ، 234کین 

یگداوناخ شزرا  نیرت  235یمارگ 

یقالخا يالاو  ياه  237شزرا 

( نیرفآ تداعس  زیمآ و  تیقفوم  لماوع   ) قالخا مراکم  ياه  239هناشن 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  قالخا  مراکم  ياعد  زا  239یتمسق 

قالخا 240يوگلا 

یناوج مهدزناپ : 243شخب 

243هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  یناوج ، ندرمش  244تمینغ 

( نیرفآ یتخبشوخ  زیمآ و  تّیقفوم  ماّیا  ( ؟ تسیچ 245یناوج 

ارعش هاگدید  زا  يریپ  248یناوج و 

یلاحشوخ مهدزناش : 251شخب 

251هراشا

یتخبشوخ يوس  هب  یماگ  252یلاحشوخ ،
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( یناگرگ دعسا  نیدلارخف  ) 253يداش

( یکدور ) هنامز 254دنپ 

ظفاح روخم - 254مغ 

( زویه لید  ملق  هب  () ناتساد  ) یبایماک 256زار 

یمیسن نیدلادامع  روخم - 258مغ 

یمظن یلع  شاب - 259نادنخ 

259دیدنخب

دینزب 259دنخبل 

يراد نید  مهدفه : 261شخب 

261هراشا

تداعس تّیقفوم و  زار  يراد ، 262نید 

راک 264نیرتهب 

( یتخبشوخ زار   ) دنوادخ دای  265راثآ 

( تاجانم  ) 265یهلا

( ناتساد ( ) دیسر یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  یلازغ  دمحم  ماما   ) نیقی 266يایوج 

ردام ردپ و  هب  مارتحا  مهدجیه : 271شخب 

271هراشا

یتخبشوخ تداعس و  يوس  هب  یماگ  ردام ، ردپ و  هب  272مارتحا 

274ردام

( ناتساد  ) .دناسر یتخبشوخ  هب  ار  وا  ردپ ، هب  274مارتحا 

ییابیز یگتسارآ و  مهدزون : 277شخب 

277هراشا

یبایماک تداعس و  يوس  هب  یماگ  ییابیز ، 278یگتسارآ و 

( رعش ) تّیبوبحم 281ییابیز و 

يزاریش ینآاق  281ییابیز - 

یگتسارآ ییابیز و  283يوگلا 
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سفن هب  دامتعا  متسیب : 285شخب 

285هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  سفن ، هب  286دامتعا 

سفن هب  دامتعا  287ینعم 

سفن هب  دامتعا  287عاونا 

سفن هب  دامتعا  مدع  زا  یشان  یحور  ياه  290يرامیب 

( ناتساد )291

رترب سفن  هب  دامتعا  هار  رد  ماگ  292نیلّوا 

تسکش سفن و  هب  293دامتعا 

سفن هب  دامتعا  293عناوم 

سفن هب  دامتعا  تیوقت  ياه  295هار 

سفن هب  دامتعا  زیمآ  تّیقفوم  ياه  295هناشن 

( ناتساد )297

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  سفن  هب  298دامتعا 

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  سفن  هب  301دامتعا 

ناگرزب هاگدید  زا  سفن  هب  302دامتعا 

سفن هب  دامتعا  دروم  رد  308يراعشا 

دیما مکی : تسیب و  312شخب 

312هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  313دیما ؛

نآرق هاگدید  زا  316دیما 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هاگدید  زا  317دیما 

( ناتساد  ) وزرآ 321دیما و 

( رعش ) شابم 322دیمون 

ترادص وزرآ -  322بارس 

( ناتساد  ) شُک نامهم  324هناخ 
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ناگرزب هاگدید  زا  326دیما 

هبرجت مود : تسیب و  330شخب 

330هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  331هبرجت ،

هبرجت بسک  هار  رد  مهم ، 335هتکن يا 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هاگدید  زا  336هبرجت 

( هبرجت بسک  زیمآ  تّیقّفوم  هار   ) هبرجت بسک  يارب  طیارش  دجاو  338دارفا 

هبرجت 338عاونا 

نارگید 340تاّیبرجت 

هبرجت 340يوگلا 

ناگرزب هاگدید  زا  341هبرجت 

تروشم موس : تسیب و  343شخب 

343هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  344تروشم ،

تروشم 345تّیمها 

( هبرجت نیرفآ  تّیقّفوم  هار  ( ؟ مینک تروشم  یناسک  هچ  347اب 

دنتسین تروشم  هتسیاش  هک  347یناسک 

هدننک تروشم  348قوقح 

( ناتساد  ) تّیقفوم یتخبشوخ و  لماع  349تروشم 

ارعش هاگدید  زا  350تروشم 

حور تیوقت  351لماوع 

ناگرزب هاگدید  زا  352تروشم 

نادجو مراهچ : تسیب و  355شخب 

355هراشا

تّیقفوم یتخبشوخ و  لماع  356نادجو 

نادجو 356فیرعت 
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یمومع فیرعت  356فلا )

یقالخا نادجو  یصوصخ  فیرعت  357ب )

تّیصخش ییافوکش  دشر و  نماض  358نادجو 

نادجواب ناسنا  ندوب  دامتعا  359دروم 

نئمطم يامنهار  نادجو ، 360همکحم 

نادجو 361باذع 

نادجو 361شمارآ 

كاپ 362نادجو 

نادجو 363تیمها 

( نادجو يوگلا  نیرتالاو   ) گرزب نادجو  365یگدنزورف 

ینورد يادن  زا  368يوریپ 

نادجو ساسارب  ترشاعم  368نییآ 

( رعش ) كاپ 368نادجو 

ناگرزب هاگدید  زا  369نادجو 

لادتعا مجنپ : تسیب و  376شخب 

376هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  377لادتعا ،

لادتعا 380عاونا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هاگدید  زا  381لادتعا 

لادتعا ِيونعم  382دعُب 

تدابع رد  383لادتعا 

( ناتساد  ) مینک تیاعر  ار  تدابع  رد  383لداعت 

( ناتساد  ) یگدنز رد  يور  384هنایم 

يور هنایم  386يوگلا 

یسودرفنیزگ هنایم  هنامز  راک  386ز 

( رعش ) شاعم رما  رد  387لادتعا 
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یناشاک میلک  - ینمشد رد  387لادتعا 

يدعس ندروخ  رد  387لادتعا 

ناگرزب هاگدید  زا  يور  389هنایم 

ینتورف عضاوت و  مشش : تسیب و  391شخب 

391هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینتورف ، 392عضاوت و 

( ینتورف نیرفآ  یتخبشوخ  راثآ   ) ینتورف عضاوت و  393دیاوف 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هاگدید  زا  عضاوت  394ینعم 

مالسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هاگدید  زا  ینتورف  395عضاوت و 

تّیونعم لماع  395ینتورف 

میوش یمن  عقاو  دسح  دروم  ینتورف  396اب 

ینتورف عضاوت و  397تّیمها 

نتورف لد  رد  تمکح  ندش  397رهاظ 

عضاوتم اب  مدرم  تیرثکا  هتسیاش  تسرد و  طباور  398نتشاد 

گرزب ياه  ناسنا  ناشن  398ینتورف ،

( ناتساد  ) زگره 399ینیبدوخ 

ناگرزب هاگدید  زا  400ینتورف 

ینتورف عضاوت و  403ياهوگلا 

ارعش هاگدید  زا  405ینتورف 

عامتجا ِيداع  درف  ریبدت  تسایس و  متفه : تسیب و  407شخب 

407هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هار  408تسایس 

هداوناخ طیحم  رد  تسایس  - 1409

409هراشا

تسایس 410نیرتراوشد 

رهوش ندرک  داش  يارب  هداس  ریبدت  تسایس و  411دنچ 
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راک طیحم  رد  ریبدت  تسایس و  - 2413

413هراشا

لغاش نادرم  نانز و  يارب  هداس  ياهریبدت  413تسایس و 

عامتجا رد  ریبدت  تسایس و  - 3414

414هراشا

یتخبشوخ تداعس و  بجوم  414ریبدت 

عامتجا يداع  درف  تسایس  415يراوشد 

ناگرزب هاگدید  زا  ریبدت  415تسایس و 

( رعش ) یطوط 418تسایس 

عورشم ياه  تّذل  متشه : تسیب و  422شخب 

422هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  عورشم ، ياه  423تّذل 

تّذل 425فیرعت 

تّذل 425عاونا 

مالسا نید  رظن  زا  426تّذل 

تّذل بسک  426تّیمها 

( رعش ) یگدنب 429تّذل 

اذغ زا  ندرب  تّذل  431هار 

! یبصع راشف  زا  یّتح  دیربب ، تّذل  زیچ  همه  431زا 

ناگرزب هاگدید  زا  431تّذل 

طابضنا مظن و  مهن : تسیب و  435شخب 

435هراشا

شنیرفآ ناهج  رد  436مظن 

طابضنا 437فیرعت 

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  438مظن 

مظن هب  441شرافس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگرزب هاگدید  زا  441مظن 

یگدنز رد  نآ  يرارقرب  هوحن  444مظن و 

يزوریپ رد  نآ  ریثأت  مظن و  445شقن 

طابضنا يزیر و  همانرب  446يوگلا 

تلادع ما : یس  448شخب 

448هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  449تلادع ،

لدع 451ینعم 

لداع 451تافص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  راتفگ  رد  455لداع 

( تلادع يوگلا  نیرتالاو   ) تلادع رهظم  455یلع ؛

تلادع 463دیاوف 

ارعش هاگدید  زا  463تلادع 

يدیشمج لدع - 467هناسفا 

ناگرزب هاگدید  زا  467تلادع 

یعامتجا تلادع  470نآرق و 

470تیاور

یتخبدب بجوم  یتلادع  472یب 

تلادع هرابرد  وطسرا  472نخس 

نیما مناخ  هیجاح  نابز  زا  وطسرا  نخس  473حیضوت 

يدازآ مکی : یس و  477شخب 

477هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  478يدازآ ،

رایتخا 480يدازآ و 

يدازآ 481فیرعت 

( ناتساد  ) نکش نوناق  483ناوج 
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يدازآ 485عاونا 

( ناتساد  ) دش مشخ  ریسا  487هظحل يا 

: 488هجیتن

.تسا یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  مالسا  سّدقم  نید  رد  500يدازآ 

ناگرزب هاگدید  زا  506يدازآ 

عبانم 511تسرهف 

518دلج 2

باتک 518تاصخشم 

519هراشا

بلاطم 523تسرهف 

563همدقم

یکریز لوا : 565شخب 

565هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  566شوه ،

شوه 568فیرعت 

تسا یثرا  569يرایشوه ،

شوه تیوقت  ِزیمآ  تّیقفوم  ياه  569هار 

رکف زرط   - 1569

نیقلت  - 2569

مزیتونپیه  - 3570

كریز ناتسود   - 4570

تسرامم نیرمت و   - 5570

باتک - 6570

ملع لیصحت  - 7570

( نارایشوه ِیتخب  کین   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  570یکریز 

ناکریز نیرت  كریز  570فلا )
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اوشیپ باختنا  رد  یکریز  572ب )

اه هنیمز  همه  رد  یکریز  573ج )

( تیاور  ) شوه 573ناحتما 

نامدرم نیرت  574شوهاب 

( تیاور  ) شوهزیت 575مالغ 

نآ رد  ّرثؤم  لماوع  یشوه و  575دشر 

( يرایشوه يوگلا   ) مالسلا هیلع  یلع  578تسارف 

هظفاح مود : 580شخب 

580هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  زمر  581هظفاح ،

هظفاح 583عاونا 

تّدمدنلب هظفاح  تّدم و  هاتوک  هظفاح  584فیرعت 

( رتشیب تّیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  ياه  584هار 

584هراشا

ندومن ظفح  - 1584

ساوح زکرمت  - 2585

روصت - 3585

طابترا - 4585

هلصاف  - 5585

رارکت - 6585

تحارتسا - 7586

ندناوخ شور   - 8586

مالسلا مهیلع  تیبلها  هاگدید  زا  هظفاح  تیوقت  ياه  586هار 

هظفاح تیوقت  یبط  ياه  587هار 

( رتشیب تّیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  يونعم  ياه  588هار 

تایونعم هب  هّجوت  - 1588
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( ناتساد )589

وا زا  يوق  هظفاح  تساوخرد  - 2592

( رتشیب تیقفوم  تهج  يراکهار  ( ؟ تسیچ رترب  593هظفاح 

یلاسدرخ رد  ندرک  594ظفح 

ناگرزب هاگدید  زا  594هظفاح 

595رعش

( یسانش نامز   ) نامز تیریدم  موس : 597شخب 

597هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  نامز ، تیریدم  یسانش و  598نامز 

نامز تّیریدم  یسانش و  نامز  هژاو  600فیرعت 

نامز ناریدم  ناسانش و  نامز  ِقّفوم  600يامیس 

یسانش تصرف  - 1600

يزیر همانرب  - 2601

تکرح - 3602

يرادرب هرهب  - 4602

نامز تّیریدم  رد  يرایشوه   - 5603

باتش مدع  - 6604

شمارآ - 7606

یتخبشوخ تّیقّفوم و   - 8606

شاب لیخب  دوخ  رمع  608رب 

يونعم هاگدید  زا  رمع  شیازفا  ياه  608هار 

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  611نامز 

یبایماک هار  611فلا )

اهزور هعومجم  ناسنا  612ب )

اه تصرف  زا  هدافتسا  ترورض  612پ )

يدرخ یب  هناشن  612ت )
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اه تصرف  ندرمش  تمینغ  613ج )

اهبنارگ ياه  تصرف  613د )

رذگدوز تاظحل  613م )

تیونعم نامز و  613ن )

لقاع هناشن  615و )

تسا زیزع  رمع  615ه )-

حیرفت یلاحشوخ و  ياه  هظحل  615ي )

ناگرزب هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  617نامز 

ارعش هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  619نامز 

تیبرت بدا و  مراهچ : 623شخب 

623هراشا

یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  624بدا ،

بدا 625ینعم 

قّفوم نابدؤم  625يامیس 

یقالخا ياه  تلصخ  تیاعر  - 1625

ترشاعم بادآ  تیاعر  - 2627

« نکنیل ماهاربآ   » بدا عضاوت و  ناتساد ) )627

يرادرسمه بادآ  تیاعر  - 3627

نیدلاو هب  مارتحا  - 4628

داتسا هب  مارتحا   - 5628

اه تلیذر  زا  يرود  هدیدنسپ و  بادآ  تیاعر  - 6628

بدا زیمآ  تّیقّفوم  628راثآ 

لدکی ِناتسود  دایدزا  - 1628

مدرم دزن  یمارگ  زیزع و  - 2628

ییوشانز یگدنز  ماکحتسا  - 3629

بدؤم دنزرف  راوخمغ  رای و  ردام ، ردپ و  - 4629
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راک طیحم  رد  طباور  ماکحتسا   - 5629

شمارآ - 6629

تایونعم - 7629

نادنزرف يوگلا   - 8630

دنزرف ندرک  بدا  هب  630قیوشت 

بدا هنادنمتداعس  630ریسفت 

بدا 631نیرتهب 

بدا نتخومآ  رد  مزال  631دراوم 

631هراشا

مشخ ماگنه  رد  بیدأت  مدع  - 1631

( بدؤم قیوشت   ) بدؤم هب  شاداپ  - 2633

بدا یب  بیدأت  - 3633

اه هیحور  قبط  دروخرب  - 4633

یبدا یب  ماگنه  رد  ندرک  رهق   - 5635

تیبرت بدا و  635ياهوگلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  635فلا )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیبرت  636ب )

بدا يوگلا  مالسلاامهیلع ؛ نیسح  ماما  نسح و  ماما  637ج )

اخیلز بدا  638د )

نآ رثا  رب  ادخ  باذع  یبدا و  یب  زا  ییاه  638هنومن 

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تیبرت  639بدا و 

بدا شزرا  639فلا )

ناردپ ثاریم  639ب )

يدنواشیوخ نیرتالاو  رابت و  نیرترب  639ج )

تنیز نیرتالاو  641د )

یتخبدب لماع  بدا ، یب  نز  641ر )
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تیبرت یگنوگچ  641و )

بدا هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  643م )

بدا لقع و  643ه )-

بدا ناوج و  643ي )

تعاجش مجنپ : 644شخب 

644هراشا

یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  645تعاجش ،

دعسا رادرس  هاگدید  زا  تعاجش  648ینعم 

تعاجش 648عاونا 

648هراشا

يرکف تعاجش  648فلا )

یمسج تعاجش  649ب )

( قفوم ِتیصخش   ) یناوج رد  تماهش  ناتساد ) )650

يونعم تعاجش  652ج )

( تیاور  ) لیقع نب  ملسم  تعاجش  نادنمتداعس 1 : 653يوگلا 

( ناتساد )653

.تماهشاب ریفس  نادنمتداعس 2 : 653يوگلا 

ناعاجش ناروالد و  زیمآ  تیقفوم  657يامیس 

ییاناد لّقعت و  - 1657

يدرمناوج تقیقح و  قح و  وریپ  - 2658

یتّمه دنلب  - 3660

تریغ - 4660

یتخبشوخ تّیقّفوم و   - 5660

( یبایماک ِمدع  ياه  هشیر   ) ناسنا فعض  سرت و  ياه  661هشیر 

( يروالد شیازفا  زیمآ  تّیقّفوم  ياه  هار  ( ؟ میوش زوریپ  سرت  رب  663هنوگچ 

663هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هدارا میمصت و  يورین  تیوقت  - 1663

نیقلت - 2663

عاجش نانامرهق  یگدنز  رد  هعلاطم  - 3663

اه شزرا  یبایزرا  ایند و  یگدنز  تقیقح  تخانش  - 4663

رطخ لابقتسا   - 5663

ادخ اب  دوخ  دنویپ  نتخاس  مکحتسم  - 6665

يریذپ تّیلوؤسم  - 7665

لد يوق  دارفا  اب  ترشاعم   - 8665

ایند زیچان  تالکشم  ربارب  رد  ترخآ ، كانلوه  ياهرطخ  هب  هّجوت  - 9665

يرگباسح - 10665

( مینک هبلغ  شیوخ  ياه  سرت  رب  میزومایب و  تربع   ) ناهج روهشم  ياه  ناسنا  666سرت 

دروم یب  ياه  سرت  نامرد  ِنیرفآ  تیقفوم  ياه  هار  زا  667یکی 

طوقس یتخبدب و  لماع  668سرت ،

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  يروالد  669تماهش و 

؟ تسیچ سرت  669فلا )

؟ تسیچ تعاجش  669ب )

تعاجش هناگ  هس  ياه  شنم  669پ )

( تعاجش ياهوگلا   ) ماکحا يارجا  يارب  مامت  تأرج  مادقا و  تعاجش و  670ج )

تسا هتخیمآ  رد  یتسار  اب  تعاجش  671د )

تعاجش تّیمها  671ذ )

از تعاجش  لماوع  671و )

مدرم نیرت  عاجش  671ه )-

تعاجش تفآ  673ي )

ارعش هاگدید  زا  673تعاجش 

ناگرزب هاگدید  زا  يروالد  675تعاجش و 

تسکش مشش : 681شخب 
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681هراشا

یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  682تسکش ،

تسکش اب  فلتخم  دارفا  683دروخرب 

683هراشا

تسکش زا  نتخومآ  هبرجت  سرد  - 1683

تسکش اب  یعیبط  دروخرب  - 2684

دنور یم  رد  هروک  زا  تسکش ، ماگنه  - 3684

( یتخبدب ياه  هشیر   ) تسکش 686لماوع 

يریذپ تسکش  یفنم و  راکفا  - 1686

هرهلد سرت و  - 2687

یگدارا یب  يرصنع و  تسُس  - 3687

رورغ ربک و  - 4687

حیحص تیریدم  مدع   - 5688

تسکش زا  سأی  - 6688

تسکش لّمحت  مدع  - 7689

تاعالّطا ندوب  صقان   - 8689

یگدامآ مدع  - 9689

تازیهجت صقن  - 10689

ریگیپ شالت  یعس و  مدع  - 11690

هبرجت مدع  - 12690

راکتشپ تماقتسا و  مدع  - 13690

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  692تسکش 

تسکش يزوریپ و  692فلا )

هدنکارپ هدروخ و  تسکش  مدرم  یسانش  ناور  692ب )

692هراشا

هنادرخبان تاهیجوت  - 1694
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اوقت يراکزیهرپ و  مدع  - 2694

ادخ ریغ  هب  دیما  - 3694

اه تّلم  تسکش  يزوریپ و  للع  694ج )

ناگدروخ تسکش  اب  دروخرب  شور  695د )

ناگرزب هاگدید  زا  695تسکش 

لالقتسا متفه : 699شخب 

699هراشا

یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  700لالقتسا ،

لقتسم ِقفوم  ِصخش  701يامیس 

يرادمتسایس - 1701

يدازآ - 2701

يدنمنوناق  - 3702

هنابلط لالقتسا  رکف  زرط  - 4702

ییاناوت هبرجت و  شناد ،  - 5703

يرگباسح - 6703

( یتخبشوخ هار   ) يداصتقا 703لالقتسا 

یبلط لالقتسا  704هزیگنا 

( ناناوج ناناوجون و  یتخب  کین   ) ناناوج ناناوجون و  لالقتسا  هب  704هّجوت 

( نارگید يارب  یبایماک  هار  ندومن  راومه   ) ناگرزب اب  705ینخس 

( رعش  ) لالقتسا 705يدازآ و 

زامن متشه : 707شخب 

707هراشا

تداعس یبایماک و  هار  708زامن ،

زامن 709عاونا 

709هراشا

( یتخبدب يوس  هب  یماگ   ) ...و هناراکایر  زامن  ِندناوخ  - 1709
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( یتخب کین  يوس  هب  یماگ   ) زامن نتشاداپرب  ( 2711

( ناتساد )713

( یتخبشوخ هار  زامن ، نتشاد  اپ  رب   ) بش زامن  رد  713هیرگ 

( ترخآ ایند و  نابایماک  نادنمتداعس و  یعقاو ، نارازگزامن   ) زامن رد  714عوضخ 

زامن نیرفآ  تداعس  زیمآ و  تّیقّفوم  715راثآ 

زامن رد  بلق  روضح  716لماوع 

: زا دنترابع  دنوش  یم  زامن  رد  بلق  روضح  ثعاب  هک  717یلماوع 

زامن هب  نداد  تّیمها  - 1717

زامن لحارم  رد  مزال  طیارش  - 2717

717هراشا

.يریگ میمصت  هدارا و  717فلا )

.تبقارم تموادم و  717ب )

یهاگآ تخانش و  - 3717

717هراشا

زاین ساسحا  719فلا )

یلاعت قح  یگرزب  تمظع و  ساسحا  719ب )

تالاح مامت  رد  بلق  روضح  - 4719

زامن یناعم  ندیمهف   - 5719

یگدامآ - 6721

721هراشا

زامن زا  لبق  ماکحا  721فلا )

زامن لخاد  تابحتسم  721ب )

یصاصتخا نیعم و  ناکم  - 7721

تقو لّوا  زامن   - 8723

زامن نیرخآ   - 9723

گرزب دنوادخ  زا  بلق  روضح  تساوخرد  - 10723
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( ناتساد )723

نادنمتداعس 1) يوگلا   ) ریت ناکیپ  723یلع و 

( ناتساد ( ) نادنمتداعس 2 يوگلا   ) هناصلاخ 724زامن 

تداعس 1) هار   ) زامن 725نآرق و 

زامن 725فلا )

زامن راثآ  727ب )

زامن رد  عوشخ  727ج )

زامن رد  یلهاک  زا  یهن  727د )

زامن تاقوا  رب  تبظاوم  727و )

رفک زامن و  یب  727ه )-

تداعس 2) هار   ) نیموصعم هاگدید  زا  728زامن 

یتخبدب لماع  زامن ؛ رد  یتسس  728فلا )

زامن دیاوف  729ب )

رازگزامن تلزنم  730ج )

تعامج زامن  730د )

730هراشا

تعامج زامن  730هفسلف 

( قفوم دنمتداعس  تعامج  ماما   ) تعامج زامن  732يوگلا 

بش زامن  733ذ )

رتاوتم ثیداحا  734ه )-

هدنخ یعبط و  خوش  مهن : 735شخب 

735هراشا

یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  هدنخ ؛ یعبط و  736خوش 

( تیاور ( ) نادنمتداعس 1 يوگلا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  739حازم 

هدنخ یعبط و  خوش  زیمآ  تّیقّفوم  740راثآ 

قشع تبحم و  دنویپ ، - 1740
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یتخبشوخ یلاحشوخ و  - 2740

نمشد هدننک  تسود  - 3742

تارطاخ نیرتهب  هدننک  یعادت  - 4743

743هراشا

( ناتساد )743

نادنمتداعس 2) يوگلا   ) اروشاع حبص  رد  743یخوش 

( ناتساد  ) وگ هفیطل  745درم 

( ناتساد  ) داتفا ماد  هب  عبط  خوش  746نامیعن 

تالکشم رب  هبلغ  يورین  مسبت ؛ هدنخ و   - 5746

ترشاعم هار  مّسبت ؛ هدنخ و  - 6747

تمالس لماع  یعبط ؛ خوش  هدنخ و  - 7747

( یتخب کین  هار   ) یعبط خوش  ندیدنخ و  رد  748لادتعا 

( تیاور  ) تخبدب کقلد  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  748ماما 

( یبایماک زار  ( ؟ میشاب نادنخ  749هنوگچ 

فئاوطلا فئاطل  زا  هفیطل  751دنچ 

(1  ) 751هفیطل

(2  ) 751هفیطل

هدنخ دّلَوُم  752ياذغ 

ارعش هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، 752خوش 

هنیمز نیا  رد  يزوریپ  زار  مالسلا ؛ مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  یعبط  754خوش 

دینک یخوش  754فلا - 

اجیب دایز و  شهوکن  756ب )

ناگرزب هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، 757خوش 

هانگ زا  زیهرپ  تشگزاب و  هبوت  مهد : 762شخب 

762هراشا

یتخبشوخ تداعس و  هار  هانگ ؛ زا  زیهرپ  763تشگزاب و 
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هبوت 771ینعم 

هانگ زا  زیهرپ  هبوت و  نیرفآ  تداعس  زیمآ و  تّیقّفوم  771راثآ 

ادخ بوبحم  - 1771

تانسح اه و  یبوخ  هب  ناهانگ  اه و  يدب  لیدبت  - 2772

اعد تباجتسا  - 3772

مدرم دزن  ندش  زیزع  وربآ و  ظفح  - 4773

تایونعم هب  تشگزاب   - 5773

ییاناد هب  تشگزاب  - 6774

ناگدننک هبوت  هاگیاج  تشهب  - 7774

شمارآ داجیا   - 8774

یتخبشوخ تداعس و  هیام  - 9775

ناهانگ شزرمآ  - 10775

هبوت 775طیارش 

775هراشا

هانگ زا  ینامیشپ  - 1775

هانگ هب  فارتعا  - 2775

تسا هدرک  كرت  هبوت  زا  لبق  هک  یتابجاو  ماجنا  - 3777

مدرم قوقح  ندنادرگرب  - 4777

( هانگ هب  نتشگن  زاب   ) هبوت زا  دعب  هانگ  كرت   - 5777

هتشذگ ناهانگ  رب  فسأت  - 6777

( هانگ زا   ) نابز لرتنک  - 7779

هارمگ ناتسود  كرت   - 8779

یقالخا ياه  تلصخ  تیاعر  - 9779

ششخب یکین و  - 10779

( تیاور  ) هانگ 779نامرد 

تسا لکشم  اهنآ  هبوت  هک  783یناهانگ 
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783هراشا

تعدب - 1783

گرم ماگنه  هبوت  - 2783

نارفاک هبوت  - 3783

نیقفانم هبوت  - 4783

ندرک ملظ   - 5783

یتخبشوخ تداعس و  ثعاب  هبوت ، ناتساد ) )785

( تیاور  ) ییاوسر یتخبدب و  لماع  786هانگ ،

ناگرزب هاگدید  زا  هانگ  زا  زیهرپ  787تشگزاب و 

شمارآ مهدزای : 796شخب 

796هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  797شمارآ ؛

شمارآ زیمآ  تّیقفوم  800تارثا 

یملع هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  زیمآ  تّیقفوم  ياه  801هار 

دینک یگدنز  لاح  نامز  رد  - 1801

تسا تمینغ  مَد ، ناتساد ) )802

حیحص رکف  زرط   - 2804

تسه هک  هنوگ  نامه  یگدنز ، شریذپ   - 3805

دنتسه هک  هنوگ  نامه  نارگید  شریذپ   - 4806

هتخاسدوخ ياهدیابن  دیاب و  زا  زیهرپ   - 5806

806ناتساد

دنک یم  بلس  ار  ام  شمارآ  هک  ییاه  ناکم  زا  ندیزگ  يرود   - 6808

.دینک هدافتسا  شیوخ  یهافر  لیاسو  زا   - 7808

لگ نادلگ   - 8809

نیماتیو ث  - 9810

درس بآ  ندیشون   - 10810
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قیمع سفنت   - 11810

شزرو  - 12810

تحارتسا  - 13810

مارآ تسود  باختنا   - 14810

.دیشاب بلط  حلص   - 15810

نهذ حیرفت  گنز   - 16811

شمارآ نیرمت   - 17811

ینید هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  نیرفآ  تداعس  ياه  811هار 

ادخ هب  نامیا  - 1811

يرازگ ساپس  يرازگرکش و   - 2813

لکوت  - 3813

اضر  - 4814

815تیاور

راگزاس رسمه   - 5816

یتسس يدنسپدوخ و  يرس ، هریخ  یگدز ، باتش  زا  زیهرپ   - 6816

دهز  - 7816

اعد  - 8818

هبوت  - 9819

نمؤم رادید   - 10819

رطاخ شمارآ  يدونشخ و  باتک  819نآرق ؛

ناگرزب هاگدید  زا  820شمارآ 

تورث مهدزاود : 825شخب 

825هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  826تورث ،

یعقاو نادنمتورث  زیمآ ) تیقّفوم   ) 830يامیس

يدنمدرخ - 1830
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دنتسین شیوخ  تورث  ریسا   - 2830

باذع میب و  مدع   - 3831

ضرق ندرک  ادا   - 4831

.تسین نارگید  تورث  هب  ناشمشچ   - 5831

.دننک یمن  جارح  ار  ناشتورث   - 6832

تواخس  - 7832

زاوها ياورنامرف  یشاجن ، تواخس  ناتساد ) )832

زآ صرح و  مدع   - 8834

صرح اب  هزرابم  834هار 

تورث ندروآ  تسد  هب  نیرفآ ) تّیقفوم   ) ياه 835هار 

تبثم رکف  زرط   - 1835

836ناتساد

يریگ میمصت   - 2837

ییوج هفرص  ششوک و  شالت ،  - 3838

تموادم راکتشپ و   - 4838

ندرک رطخ   - 5838

يراذگرکش  - 6839

اعد  - 7839

ناگرزب هاگدید  زا  842تورث 

( تداعس هار   ) تورث هب  عجار  ییاهزردنا  845اهدنپ و 

مارح لام  845فلا )

میکح نامقل  زردنا  846ب )

هتشگ ریقف  هک  يدنمتورث  رب  محر  847ج )

تعانق مهدزیس : 848شخب 

848هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  849تعانق ،
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تعانق 850فیرعت 

تعانق زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ 850دیاوف و 

يزاین یب  يرگناوت و  - 1850

تیونعم - 2852

يدام روما  رد  رطاخ  تغارف  - 3853

سفن تزع  - 4853

شمارآ  - 5854

يونعم يدازآ  - 6854

ییادزرقف - 7854

ینتورف عضاوت و   - 8855

حور تیوقت  لماع  - 9855

یتخبشوخ تّیقفوم و  - 10855

قفوم ِناعناق  855يامیس 

ییاناد يدنمدرخ و  - 1855

دنناد یم  ار  شیوخ  لام  ردق  - 2856

موادت - 3856

اجیب عقوت  مدع  - 4856

خسار مزع   - 5856

ناناوج رد  تعانم  تعانق و  هب  یبای  تسد  856یگنوگچ 

( تعانق رد  تیقفوم  يارب  يریگوگلا  ِتهج   ) تعانق 857ياهوگلا 

تعانق دهز و  لامک  رد  لیدب  یب  ياورنامرف  ناتساد ) )859

یسراف ناملس  هاگدید  زا  859تعانق 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  860تعانق 

تعانق تیمها  860فلا )

دوش یم  تعانق  ثعاب  هچنآ  860ب )

يدنمزآ زا  ندرک  يرود  . 1860
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دینک هاگن  ناتسدیهت  هب  يدام  رظن  زا  . 2860

يراد نتشیوخ  . 3862

لقع . 4862

یسانشدوخ . 5862

تعانق هویم  862ج )

يراد نتشیوخ  يور و  هنایم  . 1862

تزع . 2862

يزاسدوخ . 3862

شمارآ شیاسآ و  . 4863

دشابن عناق  كدنا  هب  هک  یسک  864و )

ارعش هاگدید  زا  864تعانق 

ناگرزب هاگدید  زا  869تعانق 

شزاس حلص و  مهدراهچ : 872شخب 

872هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  873حلص ،

شزاس حلص و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  874دیاوف و 

داحتا - 1874

تیونعم - 2875

تینما - 3875

يدنمنوناق - 4875

ینادابآ تراجت و   - 5876

هداوناخ ماکحتسا  ثعاب  یتشآ  حلص و  - 6876

رسمه اب  یتشآ  ناتساد ) )876

یلغش تیعقوم  میکحت  - 7877

شمارآ  - 8877

یتخبشوخ تیقفوم و  - 9878
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( قّفوم ِنایوج  یتشآ   ) نابلط حلص  حلص و  878يامیس 

يدنمدرخ - 1878

تورم تیناسنا و  - 2879

اهشزرا عبات  - 3879

لمع ملع و  نادرم  - 4879

ارادم  - 5881

میرک نآرق  هاگدید  زا  شزاس  881حلص و 

مدرم ِنداد  یتشآ  تیمها  881فلا )

حالصا يارب  غورد  ندوب  زیاج  882ب )

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  شزاس  884حلص و 

شزاس حلص و  تیمها  884فلا )

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  884ب )

مدرم نایم  حالصا  تیمها  884ج )

اوران حلص  885ي )

ارعش هاگدید  زا  شزاس  885حلص و 

ناگرزب هاگدید  زا  شزاس  887حلص و 

ینیب شوخ  مهدزناپ : 890شخب 

890هراشا

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینیب  891شوخ 

؟ تسیچ ینامگدب  892نظءوس و 

؟ هچ ینعی  ینیب  892شوخ 

ینیب شوخ  893عاونا 

نادنزرف رسمه و  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 1893

مدرم فلتخم  تاقبط  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 2894

راک لحم  رد  ینیب  شوخ  - 3895

ادخ هب  ینیب  شوخ  - 4895
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میورب تشهب  هب  ادخ  هب  نظ  نسُح  896اب 

هدنیآ هب  ینیب  شوخ   - 5897

ینیب شوخ  زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ 897دیاوف و 

شمارآ - 1897

تمالس تحص و  - 2898

ناتسود دایدزا  - 3898

اهراک ندش  هار  هب  ور  - 4899

تّینما  - 5899

مدرم نیب  دامتعا  هیحور  میکحت  - 6899

يراکمه نواعت و  هیحور  میکحت  - 7899

هداوناخ ناینب  ماکحتسا   - 8900

یلغش تیعقوم  میکحت  - 9900

یتخبشوخ تّیقفوم و  - 10900

قفوم ِنانیب  شوخ  900يامیس 

ییاناد يدنمدرخ و  - 1900

ییاناوت - 2901

تشحو سرت و  مدع  - 3901

یفطاع هیحور  ندوب  اراد  - 4901

سفن ياوه  زا  تعباتم  مدع   - 5901

نانیبشوخ هاگشاب  902دیاقع 

ارعش هاگدید  زا  ینیب  902شوخ 

تبثم نیقلت  مهدزناش : 906شخب 

906هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هار  تبثم ؛ 907نیقلت 

دوخ هب  نیقلت  زیمآ  تیقفوم  راثآ  910دیاوف و 

( تورث لام و  ندروآ  تسد  هب  ، ) يداصتقا لالقتسا  - 1910
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یماظن ياهیزوریپ  - 2910

گنهرف شناد و  - 3910

یمسج یحور و  ياهیرامیب  زا  یضعب  دوبهب  - 4910

یگداوناخ طباور  میکحت   - 5910

یلغش تیعقوم  ماکحتسا  - 6910

تیونعم - 7911

شمارآ  - 8911

سفن هب  دامتعا  - 9911

دنسپان ياهتداع  كرت  - 10911

تذل - 11911

یتخبشوخ تیقفوم و  - 12912

دوخ هب  تبثم  نیقلت  ياقلا  ياه  913هار 

مزیتونپیه - 1913

تساک راون  هلیسو  هب  - 2914

یبتک تروص  هب  - 3914

روصت تروص  هب  - 4914

نیقلت ِتهج  نتفرگ  وگلا   - 5914

دوخ هب  نیقلت  رد  موادت  - 6915

ناگرزب هاگدید  زا  دوخ  هب  915نیقلت 

اعد مهدفه : 918شخب 

918هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  919اعد 

اعد ینیرفآ  تیقّفوم  زار  919نیلّوا 

اعد ینیرفآ  تّیقّفوم  زار  919نیمود 

دنوادخ زا  تساوخرد  بلط و  ینیرفآ  تّیقّفوم  زار  920نیموس 

اعد ینیرفآ  تّیقفوم  زار  921نیمراهچ 
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921ناتساد

اعد 922فیرعت 

( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد 922طیارش 

922هراشا

لمع - 1923

لالح لام  ندروآ  تسد  هب  - 2923

سانلا قح  - 3923

هانگ تساوخرد  مدع  - 4924

نیقی نامیا و   - 5924

اعد رد  يراشفاپ  - 6924

مدرم زا  تساوخرد  مدع  - 7925

( اعد زیمآ  تیقفوم  ياه  هار   ) اعد 925بادآ 

( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  926نامز 

( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  928ناکم 

یتخب کین  ِتهج  باجتسم  928ياهاعد 

قشع تبحم و  مهدجیه : 932شخب 

932هراشا

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  قشع  933تبحم و 

تبحم 936فیرعت 

قشع 936فیرعت 

936هراشا

( یتخبدب هار   ) لوقعمان ياه  تبحم  اه و  قشع  - 1939

عورشمان یسنج  ياه  تبحم  اه و  قشع  939فلا )

939هراشا

( ناتساد  ) نذؤم 943قشع و 

( ناتساد  ) ینابایخ ياه  قشع  943ماجنارس 
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ایند ِدوخ  يارب  ایند  تبحم  946ب )

( یتخبشوخ زار   ) لوقعم ياه  تبحم  اه و  قشع  - 2950

هداوناخ هب  ندیزرو  قشع  تبحم و  950فلا )

عامتجا فلتخم  تاقبط  هب  تبحم  950ب )

رتخد رارف  لالب و  قشع  ناتساد ) )952

ناراکمه هب  تبحم  954ج )

نمشد هب  تبحم  954ه )

ردام ردپ و  هب  تبحم  954ي )

( تداعس زار   ) یقیقح قشع  تبحم و  - 3955

955هراشا

گرزب دنوادخ  هب  قشع  تبحم و  956فلا )

956هراشا

دوواد هناخ  رد  قشع  956نامهم 

هتخوسلد قشاع  لهچ  یلبش و  ناتساد ) )957

957ناتساد

مالسلا مهیلع  تیبلها  هب  قشع  تبحم و  958ب )

958هراشا

توبن نادناخ  959تبحم 

قشع تبحم و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  961دیاوف و 

يونعم طاشن  يداش و  - 1961

شمارآ - 2961

افص حلص و  - 3962

رتابیز یطباور  ریذپلد و  یترشاعم  - 4962

مارآ ینادجو   - 5964

راختفا هیام  - 6965

هداوناخ میکحت  - 7966
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رسمه هب  قشع  تبحم و  966فلا )

نادنزرف هب  قشع  تبحم و  967ب )

نیدلاو هب  تبحم  قشع و  969ج )

( ناتساد )970

یلغش هدنیآ  میکحت   - 8972

مدرم دزن  تیبوبحم   - 9972

یتخبشوخ تیقفوم و  لماع  تبحم ، قشع و  - 10972

( ناگدننک تبحم   ) نیّبحم ِقفوم  974يامیس 

يدنم هقالع  تیمیمص و  - 1974

مسبت - 2974

صاخشا مان  ِندز  ادص  - 3974

نارگید نانخس  هب  نداد  شوگ  - 4974

درف يدنم  هقالع  هدودحم  رد  ندرک  تبحص   - 5974

دیجمت فیرعت و  - 6974

تبحم رد  لادتعا  - 7976

نارگید تبحم  راظتنا  مدع   - 8976

تبحم موادت   - 9977

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تبحم  977قشع و 

.تسا يدنواشیوخ  یعون  یتسود ، 977فلا )

تبحم تیمها  978ب )

.دنریگ یمن  مارآ  رگید  ياهوضع  دیآ ، درد  هب  يوضع  وچ  978ج )

تبحم ياه  هناشن  978د )

اهیتشز زا  ندرک  یهن  - 1978

تبحم قشع و  ندوب  راکشآ  - 2980

زیچ همه  رب  بوبحم  ِنداد  حیجرت  - 3980

از تبحم  لماوع  980ذ )
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ادخ هب  نانمؤم  دیدش  تبحم  982و )

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  نتشاد و  تسود  982ه )

وا نتشاد  یمارگ  نمؤم و  هب  ینابرهم  984ي )

ارعش هاگدید  زا  تبحم  984قشع و 

ناگرزب هاگدید  زا  تبحم  990قشع و 

عبانم 995تسرهف 

زکرم 1002هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار 

باتک تاصخشم 

 - 1341 اضردمحم ، یئاجر ، : هسانشرس

.ییاجر اضردمحم  یتخبشوخ /  تیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  : روآدیدپ مان  ناونع و 

-1388 تفرعم ، سونایقا  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

.ج 2: يرهاظ تاصخشم 

-600-978  : 2 .ج لاـیر :  60000 978-600-5301-00-7 ؛  .ج 1 :  لاـیر   55000 978-600-5301-04-5 ؛  هرود :  : کـباش
2-05-5301

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1390 لوا : پاچ  ، 2 .ج : تشاددای

.همانباتک : تشاددای

( مالسا  ) يراگتسر : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یتخبشوخ --  : عوضوم

یمالسا قالخا  : عوضوم

تیقفوم : عوضوم

( مالسا  ) یگدنز مسر  هار و  : عوضوم

راصق تاملک  یتخبشوخ --  : عوضوم

:BP258/ر26ر2 1388 هرگنک يدنب  هدر 

297/72: ییوید يدنب  هدر 

1520082: یلم یسانشباتک  هرامش 
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دلج 1

هراشا
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؛ منابرهم ردام  ردپ و  هب  میدقت 

يوسوم همطاف  ییاجر و  یلعدّمحم 

.دندوب نم  يامنهار  قّوشم و  هشیمه  هار ، نیا  رد  هک 

؛ مزیزع نادنزرف  رسمه و  هب  میدقت  و 

.دنا هدرک  میرای  هار  نیا  رد  هک 
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لوا دلج  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار 

ییاجر اضر  دمحم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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بلاطم تسرهف 

21 همّدقم ···

شناد لوا : شخب 

24 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ملع ،

25 ملع ···) ِندوب  زیمآ  تیقفوم  رب  میرک  نآرق  دیکأت   ) ملع ّتیمها 

25 نآرق ··· هاگدید  زا  ملع 

28 مالسلا ··· مهیلع  راهطا  هّمئا  ربمایپ و  هاگدید  زا  شناد  ّتیّمها 

28 نامیا ··· نوتس  مالسا و  تایح  ملع ،

28 هقدص ··· نیرتهب  ملع ،

29 ّقفوم ···) تداعساب و  ِناملاع  ِماقم   ) الاو ماقم 

31 شناد ··· نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  تایصوصخ 

31 ناکم ··· نامز و  ندیدرونرد  - 1

31 نمؤم ··· هدشمگ  - 2

32 ملع ··· رون  - 3

33 حور ··· ياذغ  - 4

33 ّتیونعم ··· شناد و  - 5

34 شناد ··· شزرا  - 6

35 وجشناد ··· دنمشناد و  ندوب  زیزع  - 7

36 ّتیقفوم ··· هب  ندیسر  هار  - 8

36 رعش ···)  ) شناد ناهج  هب  انیس  یلعوبا  تمدخ 
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37 یتخبدب ···) تواقش و  لماع   ) دساف شناد 

37 ملع ··· هب  بیغرت 
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37 یتخبشوخ ···) ّتیقفوم و  يوس  هب  یماگ   ) هعلاطم باتک و 

39 ناتساد ···) ( ) ّقفوم ملاع   ) قیقحت هعلاطم و  هب  قشع 

40 بوخ ··· باتک  هناشن 

40 رعش ···)  ) هناخباتک يا 

41 ناتساد ···)  ) باتک هعلاطم  هب  قشع 

درخ مود : شخب 

44 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  درخ ،

46 یتخبدب ··· لماوع 

46 يدرخ ··· یب  هناشن  - 1

46 هنادرخبان ··· راک  - 2

46 همه ··· زا  رت  نادان  - 3

47 لقاع ··· هناگ  هد  ياه  یگژیو 

48 درخ ··· شزرا 

48 لقع ··· زومر  نتفرگارف  نامز 

48 لقع ··· لامک  هناشن 

49 یتخبشوخ ···) يوس  هب  یماگ   ) درخ ندش  نوزفا  هار 

49 تیاور ···

49 يرگن ··· هدنیآ  يدنمدرخ و 

رّکفت موس : شخب 

52 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  زار  رّکفت ،
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53 تیاور ···

54 یتخبشوخ ···) تداعس و  هار   ) دیوش نیشنمه  رّکفت  لها  اب 

54 یتخبشوخ ···) زار   ) يرگن هدنیآ  هشیدنا و 

55 رکف ··· شزرا 

6 ص :
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55 رترب ··· ییورین  رکف ،

56 ّتیونعم ··· رّکفت و 

56 رکف ···) ِيزوریپ  ياه  هار   ) رکف تسالس 

57 یتخبشوخ ···) ِلماع   ) ندنام ناوج  لماع  يرکف  راک 

58 عوبطم ··· راکفا 

58 گرزب ··· رکف 

يریگ میمصت  هدارا و  مراهچ : شخب 

60 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  يوس  هب  یماگ  يریگ ، میمصت  هدارا و 

61 ّتیقفوم ···) ِلماع   ) يوق هدارا 

62 يوق ··· هدارا  هیاپ  یتمالس ،

62 هدارا ··· تیوقت  ياه  هار  زا  یکی 

63 يریگ ··· میمصت 

65 يریگ ···) میمصت  رد  تیقفوم  يوس  هب  یماگ   ) تسرد يریگ  میمصت  عناوم 

66 میمصت ··· تبقاع 

66 میمصت ··· رد  يریگ  تخس  مدع 

67 لمع ··· يارب  یگدامآ 

يرادیاپ تمواقم و  مجنپ : شخب 

70 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  يوس  هب  یهار  يرادیاپ ، تمواقم و 

71 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  يزوریپ ، زمر  تمواقم ، ربص و 

72 وکین ··· لامعا  هب  قیوشت 
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72 ربص ··· عاونا 

72 اه ··· تبیصم  رد  يرابدرب  فلا )

73 التبا ··· رد  يرابدرب  ب )

74 مشخ ··· نامز  رد  يرابدرب  ج )
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74 یمدآ ··· درخ  لامک 

75 ناتساد ···)  ) تمواقم ربص و  يوگلا 

75 یگرزب ··· تشذگ و 

75 يراد ··· نتشیوخ  ملح و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  ّتیقفوم  تارمث  راثآ و 

75 يدرف ··· راثآ 

76 یعامتجا ··· راثآ 

76 ناتساد ···)  ) دسر یم  يزوریپ  هب  يرادیاپ  تمواقم و  اب  نوسیدا 

77 مدرم ··· فلتخم  ياه  هورگ 

78 لّوا ··· ماگ 

78 فده ··· هب  ندیسر  هار 

79 درخ ··· هناشن  ربص ،

79 تداعس ···) يوس  هب  یماگ   ) راکتشپ دیما و 

80 الاو ··· تماقتسا 

80 ربص ··· ماسقا 

81 تماقتسا ··· شاداپ 

81 نافوط ··· رب  ربص  یگریچ 

81 رعش ···)  ) خیم زا  تماقتسا  سرد 

82 رعش ···)  ) مدق تابث 

82 ناتساد ···)  ) یناریا رادرس  ییابیکش 

لمع مشش : شخب 
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84 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  لماع  لمع ،

86 یتخبشوخ ···) تداعس و  يوس  هب  یماگ   ) لمع موادت 

86 ییاناوت ··· هزادنا  هب  لمع 

87 یتخبدب ···) تواقش و  لماع   ) لمع رد  یتسس  زا  شهوکن 

87 اه ··· تصرف  زا  هدافتسا 

8 ص :
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88 یتخبشوخ ···) تداعس و  ِلماع  ییارگ  لمع   ) ییارگ لمع  ترورض 

( لغش  ) راک متفه : شخب 

90 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  زار  راک ،

91 ادخ ··· بوبحم 

91 رعش ···)  ) يوردن يراکن  رگا 

92 یتخبدب ···) لماع   ) یتسس یلبنت و 

92 يراک ··· مک 

93 راک ··· رد  يور  هنایم 

94 راک ··· لیمکت  موادت و 

94 يزوریپ ···) لماع   ) یصّصخت موادم و  راک  شزرا 

94 موادتم ··· روآ و  طاشن  راک  شزرا 

95 یگدنز ··· حیحص  يزیر  همانرب 

ناور نت و  یتمالس  متشه : شخب 

98 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  زار  یتمالس ،

100 یتخبشوخ ···) ّتیقفوم و  دیلک   ) یتمالس دیلک  لادتعا ،

100 سّفنت ··· - 1

101 انارپ ··· سفنت 

102 انارپ ··· سفنت  هقیرط 

102 هیذغت ··· - 2

104 باوخ ··· - 3
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104 ندیباوخ ··· يارب  هار  کی 

105 تیاور ···

105 رهظ ··· باوخ 

105 یگزیکاپ ···
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106 عامتجا ··· يداع  ّتیصخش 

106 شزرو ···

107 حیرفت ···

تسود مهن : شخب 

110 یبایماک ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تسود ،

111 یتسود ··· هب  هّجوت  ینمشد و  زا  زیهرپ 

111 یسانش ··· تسود 

112 یتخبشوخ ···) يوس  هب  یماگ   ) یبای تسود  نییآ  هرابرد  میکح  طارقس  راتفگ 

114 نادان ··· تسود 

114 تداعس ···) يوس  هب  یماگ   ) لّوا مدق 

115 ینمشد ··· یتسود و  رایعم 

115 یتسود ··· موادت 

115 ندش ··· تسود  هقیرط 

116 یتخبشوخ ···) يوس  هب  یماگ   ) هتسیاش یتسود 

116 نانمشد ··· ناتسود و  تخانش 

116 اه ··· ینمشد  اه و  یتسود  رد  لادتعا 

117 ناردپ ··· یتسود  دروآ  هر 

117 ناتسود ··· قوقح 

117 یتسود ··· تافآ 

117 يرود ··· - 1
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118 دسح ··· - 2

118 مشخ ··· - 3

نخس مهد : شخب 

120 یتخبشوخ ··· يوس  هب  یماگ  نخس ،
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122 رعش ···)  ) یشوماخ تلیضف 

123 يزوریپ ···) تداعس و  هار   ) نابز لرتنک  ترورض 

124 ناتساد ···) ( ) درب ورف  گرم  ماک  هب  ار  وا  نابز   ) نابز ریشمش 

125 توکس ··· هدیاف 

125 کبس ··· تسپ و  مالک  زا  زیهرپ 

125 هناملاع ··· نخس 

126 یتخبشوخ ···) تداعس و  هار   ) نتفگ نخس  بادآ 

128 نخس ··· يوگلا 

يرادزار مهدزای : شخب 

132 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  زار  يرادزار ،

133 رعش ···)  ) دوش لصاح  رتدوز  تدارم  نآ 

یکین مهدزاود : شخب 

136 یبایماک ··· تداعس و  يوس  هب  یهار  یکین ،

139 اه ··· یکین  اه و  شیاتس  هب  نداد  خساپ  شور 

139 مدرم ··· يراذگ  ساپس  هب  یهّجوت  یب 

139 تداعس ···) یگرزب و  تفارش ، بجوم  یکین   ) مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هاگدید  زا  یکین 

140 عونمم ··· ییامندوخ  نالهاان ، هب  یکین 

142 رعش ···)  ) لد هبعک  فاوط 

دنزرف نز و  مهدزیس : شخب 

144 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  دنزرف ، نز و 
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145 یتخبشوخ ··· لماوع 

146 درم ··· جنگ  نیرتهب 

147 دنزرف ···
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148 هداوناخ ···) ِتداعس  شیاسآ و  شمارآ ، هیام   ) نادنزرف تیبرت 

148 نادنزرف ··· تیبرت  يوگلا 

149 یگدنز ··· شیاسآ  رتمک و  نادنزرف 

149 ناشنادنزرف ··· يارب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ياعد 

کین قالخا  مهدراهچ : شخب 

152 یبایماک ··· تداعس و  يوس  هب  یماگ  کین ، قالخا 

152 یتخبشوخ ··· هیام  ییوخ ، کین 

153 یگداوناخ ··· شزرا  نیرت  یمارگ 

154 یقالخا ··· يالاو  ياه  شزرا 

155 نیرفآ ···) تداعس  زیمآ و  تیقفوم  لماوع   ) قالخا مراکم  ياه  هناشن 

155 مالسلا ··· هیلع  داّجس  ماما  قالخا  مراکم  ياعد  زا  یتمسق 

156 قالخا ··· يوگلا 

یناوج مهدزناپ : شخب 

160 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  یناوج ، ندرمش  تمینغ 

161 نیرفآ ···) یتخبشوخ  زیمآ و  ّتیقفوم  ماّیا  ( ؟ تسیچ یناوج 

163 ارعش ··· هاگدید  زا  يریپ  یناوج و 

یلاحشوخ مهدزناش : شخب 

166 یتخبشوخ ··· يوس  هب  یماگ  یلاحشوخ ،

167 رعش ···)  ) يداش

168 رعش ···)  ) هنامز دنپ 
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168 رعش ···)  ) روخم مغ 

169 زویه ··· لید  ملق  هب  ناتساد )  ) یبایماک زار 

171 رعش ···)  ) روخم مغ 
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172 رعش ···)  ) شاب نادنخ 

172 دیدنخب ···

172 دینزب ··· دنخبل 

يراد نید  مهدفه : شخب 

174 تداعس ··· ّتیقفوم و  زار  يراد ، نید 

176 راک ··· نیرتهب 

177 یتخبشوخ ···) زار   ) دنوادخ دای  راثآ 

177 تاجانم ···)  ) یهلا

178 ناتساد ···) ( ) دیسر یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  یلازغ  دمحم  ماما   ) نیقی يایوج 

ردام ردپ و  هب  مارتحا  مهدجیه : شخب 

184 یتخبشوخ ··· تداعس و  يوس  هب  یماگ  ردام ، ردپ و  هب  مارتحا 

186 ردام ···

186 ناتساد ···)  ) .دناسر یتخبشوخ  هب  ار  وا  ردپ ، هب  مارتحا 

ییابیز یگتسارآ و  مهدزون : شخب 

190 یبایماک ··· تداعس و  يوس  هب  یماگ  ییابیز ، یگتسارآ و 

192 رعش ···)  ) ّتیبوبحم ییابیز و 

192 رعش ···)  ) ییابیز

193 یگتسارآ ··· ییابیز و  يوگلا 

سفن هب  دامتعا  متسیب : شخب 

196 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  سفن ، هب  دامتعا 
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197 سفن ··· هب  دامتعا  ینعم 

197 سفن ··· هب  دامتعا  عاونا 
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197 يراتفر ··· یملع ، سفن  هب  دامتعا  فلا )

198 يونعم ··· سفن  هب  دامتعا  ب )

199 یحور ··· سفن  هب  دامتعا  ج )

200 سفن ··· هب  دامتعا  مدع  زا  یشان  یحور  ياه  يرامیب 

202 رترب ··· سفن  هب  دامتعا  هار  رد  ماگ  نیلّوا 

203 تسکش ··· سفن و  هب  دامتعا 

203 سفن ··· هب  دامتعا  عناوم 

205 سفن ··· هب  دامتعا  تیوقت  ياه  هار 

205 سفن ··· هب  دامتعا  زیمآ  ّتیقفوم  ياه  هناشن 

207 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  سفن  هب  دامتعا 

210 هغالبلا ··· جهن  هاگدید  زا  سفن  هب  دامتعا 

211 ناگرزب ··· هاگدید  زا  سفن  هب  دامتعا 

215 سفن ··· هب  دامتعا  دروم  رد  يراعشا 

دیما مکی : تسیب و  شخب 

218 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  دیما ؛

220 نآرق ··· هاگدید  زا  دیما 

221 مالسلا ··· مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هاگدید  زا  دیما 

224 ناتساد ···)  ) وزرآ دیما و 

225 رعش ···)  ) شابم دیمون 

225 رعش ···)  ) وزرآ بارس 
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226 ناتساد ···)  ) شُک نامهم  هناخ 

228 ناگرزب ··· هاگدید  زا  دیما 

هبرجت مود : تسیب و  شخب 

232 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  هبرجت ،
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236 هبرجت ··· بسک  هار  رد  مهم ، يا  هتکن 

237 مالسلا ··· هیلع  ریما  ترضح  هاگدید  زا  هبرجت 

239 هبرجت ···) بسک  زیمآ  ّتیقّفوم  هار   ) هبرجت بسک  يارب  طیارش  دجاو  دارفا 

239 هبرجت ··· عاونا 

240 نارگید ··· تاّیبرجت 

240 هبرجت ··· يوگلا 

241 ناگرزب ··· هاگدید  زا  هبرجت 

تروشم موس : تسیب و  شخب 

244 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تروشم ،

245 تروشم ··· ّتیمها 

247 هبرجت ···) نیرفآ  ّتیقّفوم  هار  ( ؟ مینک تروشم  یناسک  هچ  اب 

247 دنتسین ··· تروشم  هتسیاش  هک  یناسک 

248 هدننک ··· تروشم  قوقح 

249 ناتساد ···)  ) ّتیقفوم یتخبشوخ و  لماع  تروشم 

250 ارعش ··· هاگدید  زا  تروشم 

250 رعش ···)  ) يوجب ییاناد  رای  ردارب  يا 

250 حور ··· تیوقت  لماوع 

251 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تروشم 

نادجو مراهچ : تسیب و  شخب 

254 ّتیقفوم ··· یتخبشوخ و  لماع  نادجو 
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254 نادجو ··· فیرعت 

254 یمومع ··· فیرعت  فلا )

255 یقالخا ··· نادجو  یصوصخ  فیرعت  ب )

256 ّتیصخش ··· ییافوکش  دشر و  نماض  نادجو 
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257 نادجواب ··· ناسنا  ندوب  دامتعا  دروم 

258 نئمطم ··· يامنهار  نادجو ، همکحم 

259 نادجو ··· باذع 

259 نادجو ··· شمارآ 

260 كاپ ··· نادجو 

261 نادجو ··· تیمها 

263 نادجو ···) يوگلا  نیرتالاو   ) گرزب نادجو  یگدنزورف 

266 ینورد ··· يادن  زا  يوریپ 

266 نادجو ··· ساسارب  ترشاعم  نییآ 

266 رعش ···)  ) كاپ نادجو 

267 ناگرزب ··· هاگدید  زا  نادجو 

لادتعا مجنپ : تسیب و  شخب 

272 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  لادتعا ،

275 لادتعا ··· عاونا 

275 تسایس ··· رد  لادتعا  - 1

275 تشیعم ··· رد  لادتعا  - 2

276 تدابع ··· رد  لادتعا  - 3

276 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هاگدید  زا  لادتعا 

277 لادتعا ··· ِيونعم  دُعب 

278 تدابع ··· رد  لادتعا 
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278 ناتساد ···)  ) مینک تیاعر  ار  تدابع  رد  لداعت 

279 ناتساد ···)  ) یگدنز رد  يور  هنایم 

281 يور ··· هنایم  يوگلا 

281 رعش ···)  ) نیزگ هنایم  هنامز  راک  ز 

282 رعش ···)  ) شاعم رما  رد  لادتعا 
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282 رعش ···)  ) ینمشد رد  لادتعا 

282 رعش ···)  ) ندروخ رد  لادتعا 

283 ناگرزب ··· هاگدید  زا  يور  هنایم 

ینتورف عضاوت و  مشش : تسیب و  شخب 

286 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینتورف ، عضاوت و 

287 ینتورف ···) نیرفآ  یتخبشوخ  راثآ   ) ینتورف عضاوت و  دیاوف 

288 مالسلا ··· هیلع  قداص  رفعج  ماما  هاگدید  زا  عضاوت  ینعم 

289 مالسلا ··· مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هاگدید  زا  ینتورف  عضاوت و 

289 ّتیونعم ··· لماع  ینتورف 

290 میوش ··· یمن  عقاو  دسح  دروم  ینتورف  اب 

291 ینتورف ··· عضاوت و  ّتیمها 

291 نتورف ··· لد  رد  تمکح  ندش  رهاظ 

292 عضاوتم ··· اب  مدرم  تیرثکا  هتسیاش  تسرد و  طباور  نتشاد 

292 گرزب ··· ياه  ناسنا  ناشن  ینتورف ،

293 ناتساد ···)  ) زگره ینیبدوخ 

294 ناگرزب ··· هاگدید  زا  ینتورف 

296 ینتورف ··· عضاوت و  ياهوگلا 

296 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فلا )

297 مالسلا ··· هیلع  یسوم  ترضح  ب )

298 ارعش ··· هاگدید  زا  ینتورف 
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عامتجا ِيداع  درف  ریبدت  تسایس و  متفه : تسیب و  شخب 

300 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هار  تسایس 

301 هداوناخ ··· طیحم  رد  تسایس  - 1

302 تسایس ··· نیرتراوشد 
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303 رهوش ··· ندرک  داش  يارب  هداس  ریبدت  تسایس و  دنچ 

305 راک ··· طیحم  رد  ریبدت  تسایس و  - 2

305 لغاش ··· نادرم  نانز و  يارب  هداس  ياهریبدت  تسایس و 

306 عامتجا ··· رد  ریبدت  تسایس و  - 3

306 یتخبشوخ ··· تداعس و  بجوم  ریبدت 

307 عامتجا ··· يداع  درف  تسایس  يراوشد 

307 ناگرزب ··· هاگدید  زا  ریبدت  تسایس و 

309 رعش ···)  ) یطوط تسایس 

عورشم ياه  تّذل  متشه : تسیب و  شخب 

312 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  عورشم ، ياه  تّذل 

314 تّذل ··· فیرعت 

314 تّذل ··· عاونا 

315 مالسا ··· نید  رظن  زا  تّذل 

315 تّذل ··· بسک  ّتیمها 

316 رعش ···)  ) ینادب تّذل  كرت  تّذل  رگا 

317 رعش ···)  ) یگدنب تّذل 

318 اذغ ··· زا  ندرب  تّذل  هار 

318 یبصع ···! راشف  زا  یّتح  دیربب ، تّذل  زیچ  همه  زا 

318 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تّذل 

طابضنا مظن و  مهن : تسیب و  شخب 
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322 شنیرفآ ··· ناهج  رد  مظن 

323 طابضنا ··· فیرعت 

324 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  مظن 

327 مظن ··· هب  شرافس 
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327 ناگرزب ··· هاگدید  زا  مظن 

330 یگدنز ··· رد  نآ  يرارقرب  هوحن  مظن و 

331 يزوریپ ··· رد  نآ  ریثأت  مظن و  شقن 

331 طابضنا ··· يزیر و  همانرب  يوگلا 

تلادع ما : یس  شخب 

334 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تلادع ،

336 لدع ··· ینعم 

336 لداع ··· تافص 

339 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  راتفگ  رد  لداع 

339 تلادع ···) يوگلا  نیرتالاو   ) تلادع رهظم  یلع ؛

340 دیوگ ··· یم  تلادع  زا  یلع  فلا )

340 لاملا ··· تیب  یلع و  ب )

341 مراد ···؟ اور  متس  یسک  هب  هنوگچ  ج )

341 مالسلا ··· هیلع  یلع  تواضق  یسرپزاب و  شور  د )

345 رگداد ··· یتموکح  ه ) -

345 جع ···) ) نامز ماما  لدع  تموکح  و )

346 تلادع ··· دیاوف 

346 ارعش ··· هاگدید  زا  تلادع 

346 رعش ···)  ) يدرک لدع  رگا 

347 رعش ···)  ) رهق تسد  تفر  نورب  لدع  نیتسآ  نوچ ز 
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347 رعش ···)  ) داد هب  زج  نکم  نامرف  راک  رهب 

347 رعش ···)  ) تسین داد  زا  رت  بوخ  رنه  چیه 

348 رعش ···)  ) لدع هناسفا 

348 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تلادع 

350 یعامتجا ··· تلادع  نآرق و 

19 ص :
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352 یتخبدب ··· بجوم  یتلادع  یب 

352 تلادع ··· هرابرد  وطسرا  نخس 

353 نیما ··· مناخ  هیجاح  نابز  زا  وطسرا  نخس  حیضوت 

يدازآ مکی : یس و  شخب 

358 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  يدازآ ،

360 رایتخا ··· يدازآ و 

361 يدازآ ··· فیرعت 

363 ناتساد ···)  ) نکش نوناق  ناوج 

365 يدازآ ··· عاونا 

365 ینورد ··· يدازآ  فلا )

366 ناتساد ···)  ) دش مشخ  ریسا  يا  هظحل 

368 یعامتجا ··· يدازآ  ب )

369 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هار  ناگدننکراومه 

369 يدازآ ··· تلادع و  ياهوگلا 

370 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  رامعم  بالقنا ؛ رامعم  ینیمخ : ماما  فلا )

370 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هار  هدننکراومه  یناگیاپلگ : هّللا  تیآ  ب )

376 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هار  هدننکراومه  سّردم : هّللا  تیآ  ج )

379 .تسا ··· یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  مالسا  سّدقم  نید  رد  يدازآ 

382 تسا ··· یتخبدب  بجوم  یبرغ  يدازآ 

385 ناگرزب ··· هاگدید  زا  يدازآ 
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387 نیمار ···) سیو و   ) رعش

387 رعش ···)  ) تسا یگدازآ  تفرعم  لها  دزن  یهاشداپ 

389 عبانم ··· تسرهف 

20 ص :
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همّدقم

ّتیقّفوم هب  ندیسر  ياه  هار  عوضوم  اب  ار  دوخ  باتک  نیمّود  مناوتب  ات  داهن  ّتنم  ریقح  نیا  رب  هک  منک  یم  رکـش  ار  گرزب  دنوادخ 
.دیوش یم  انشآ  تداعس  یتخبشوخ و  ياهزار  نیرفآ و  ّتیقفوم  لماوع  اب  باتک ، نیا  رد  امش  .مناسرب  پاچ  هب  یتخبشوخ  و 

نیموصعم هّمئا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  نانخـس  ما و  هدرک  ناـیب  حورـشم  تروص  هب  ار  ّتیقفوم  لـلع  ّتیمها و 
، اویـش ياه  ناتـساد  .ما  هداد  حرـش  یعوضوم  ره  هراـبرد  ار  اـیند  ِگـنهرف  بدا و  ملع ، ناـگرزب  نانخـس  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع 

نومنهر یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  نآ ، هب  لـمع  باـتک و  نیا  هعلاـطم  اـب  مراودـیما  .ما  هدروآ  فـلتخم  عباـنم  زا  زین  رعـش  تیاور و 
.دیدرگ

مراودیما .تسا  هتخادرپ  یسررب  ثحب و  هب  باتک  نیا  تاعوضوم  همادا  رد  دش ، دهاوخ  پاچ  يدوز  هب  هک  زین  باتک  نیا  مّود  دلج 
.دوش عقاو  دیفم  ّرثؤم و  زیزع ، ناگدنناوخ  يارب 

.مراد ناوارف  ریدقت  رّکشت و  باتک  نیا  جیورت  رشن و  تهج  رد  ییاجر  یلعدّمحم  ياقآ  بانج  مزیزع  ردپ  تامحز  زا  انمض 

ییاجر اضردّمحم 

.ش 1386 ه 

21 ص :
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شناد لوا : شخب 

هراشا

23 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ملع ،

تالوهجم زا  مییازفیب و  شیوخ  تامولعم  رب  ردقره  .تسا  شناد  ملع و  ِبسک  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
هتفرالاب لماکت  یقّرت و  ياه  هّلپ  زا  شناد  ملع و  نتخومآ  اب  میناوت  یم  ام  .میوش  یم  رت  کیدزن  یتخب  کین  تداعـس و  هب  میهاـکب ،

.میریگب شوغآ  رد  ار  یتخب  کین  ماجنارس ، و 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) ؛» اوُدَعْسَت ِْملِْعلِاب  اُولَمْعِإ  »

«. دیوش دنمتداعس  ات  دینک  لمع  ملع ، هیاپ  رب  »

: دنیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

(2) ؛» ْدَعْسَت َءامَلُعلا  ِِسلاج  »

«. يوش دنمتداعس  ات  شاب  نیشنمه  ناملاع  اب  »

: دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

«. دناسرب يراگتسر  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتهب  »

میلعت و اریز  .دومن  میهاوخ  شیوخ  ِنآ  زا  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  دیـسر و  میهاوخ  یگرزب  فادها  هب  ملع ، هلیـسو  هب  ام  نیاربانب 
.دراد یپ  رد  زین  ار  يرامش  یب  يونعم  لیاضف  ایند ، یتخبشوخ  تداعس و  نیمأت  رب  هوالع  تسا و  تدابع  مّلعت 

24 ص :

ص 144. یمالسا ، قالخا  ینابم  - . 1
ص 144. یمالسا ، قالخا  ینابم  - 2
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( ملع ِندوب  زیمآ  تیقفوم  رب  میرک  نآرق  دیکأت   ) ملع تّیمها 

دوب اناد  هک  ره  دوب  اناوت 

دوب انرب  ریپ  لد  شناد  ز 

تسکش ّطلسم و  تالکشم ، رب  ناوت  یم  هلیسو  نیا  هب  دنک و  یم  ناوج  ار  هدرمژپ  لد  دهد و  یم  ییاناوت  ییاناد و  ناسنا  هب  شناد ،
.دومن لدب  يزوریپ  هب  ار  اه 

دریگب شناد  راب  رگ  وت  تخرد 

ار يرفولین  خرچ  يروآ  ریز  هب 

اب میروآ و  یم  ریز  هب  ار  راگزور  خرچ  لماکت ، یّقرت و  لحارم  یط  زا  سپ  میناشنب ، شناد  راب  ناـمدوجو  تخرد  هب  رگا  نیارباـنب ،
.درک میهاوخ  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ياه  هار  تردق ،

: تسا هتفگ  نیتشینا  یگدنز ، ياه  يراوشد  نتخاس  لّمحت  لباق  يارب 

(1) «. تسا زیگنا  مغ  کیرات و  یگدنز  زا  رارف  ترورض  ملع ، هب  ندرک  ور  ّتلع  نیرتدنمورین  هک  مدقتعم  رواْهِنپوُش  دننام  مه  نم  »

ملع و رون  هب  ار  شیوخ  یگدنز  و  میریگب ، هلصاف  نآ  زا  شناد  غارچ  اب  تسا ، هدش  نکفا  هیاس  ینادان  لهج و  یکیرات  هک  یماگنه 
نامدوجو رد  شناد  ملع و  رون  هک  یماگنه  .دور  یم  رامـش  هب  یتخبدب  لماوع  زا  یکی  زیگنا ، مغ  یکیرات  نیا  .مینک  نشور  شناد 

.دوش یم  لّمحت  لباق  ناسآ و  یگدنز  ياه  يراوشد  دیدرگ ، نشور 

نآرق هاگدید  زا  ملع 

(2)« َنومَْلعَیال َنیذَّلا  َنومَْلعَی َو  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  لَه  »

»؟ دنا ناسکی  دنناد ، یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  »

هب ینادان  لهج و  رد  هک  یناسک  اب  دنا ، هتـسویپ  نایاناد  هگرج  هب  دنا و  هتخادرپ  شناد  ملع و  بسک  هب  شالت  یعـس و  اب  هک  یناسک 
هب یلّوا  .دنراد  يدایز  توافت  دنرب ، یم  رس 

25 ص :

ص 116. نادیواج ، لوکشک  - . 1
.9 رمز /  هروس  - . 2
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شیوخ ِنآ  زا  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هداد و  رارق  دوخ  یگدنز  هارارف  ار  یغارچ  ییاناوت  ییاناد و  اب  هدوب و  ملع  تلیـضف و  لابند 
.تسا تکرح  رد  تملظ  یکیرات و  رد  ینادان و  لهج و  هار  هروک  رد  يرگید  تسا و  هدرک 

: تسا ملع  دروم  رد  تسا ، هدیدرگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تمحر  ربمایپ  هب  ارح  راغ  رد  هک  یتایآ  نیلّوا 

(1)« ْمَْلعَی َمل  ام  َناْسنِإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب *  َمَّلَع  يذَّلا  ُمَرْکَألا *  َکُّبَر  ْأَْرقِإ و  َقَلَع *  ْنِم  َناْسنِالا  َقَلَخ  َقَلَخ *  يذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  »

ِنیرت میرک  وت  راـگدرورپ  هک  یلاـح  رد  ناوخب  .دروآ  دوـجو  هب  هتـسب  نوـخ  زا  ار  ناـسنا  .دـیرفآ  هک  تراـگدرورپ  ماـن  هب  ناوـخب  »
«. تخومآ وا  هب  تسناد  یمن  ناسنا  هک  ار  هچنآ  .تخومآ  ار  ملق  اب  نتشون  هک  سک  نامه  .تسا  نامیرک 

: دیامرف یم  ناّنم  دنوادخ  رگید  ياج  رد  .تسا  هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  ملع  ّتیمها  یحو ، نیلّوا  رد  میرک  دنوادخ  نیاربانب ،

(2) ؛» املِع ینْدِز  ِّبَر  ُلق  «َو 

«. نک دایز  ارم  شناد  اراگدرورپ ! وگب : «و 

، دنادرگ دایز  ار  ام  شناد  گرزب  دنوادخ  هک  مینک  اعد  میناوخب و  زامن  تونق  رد  ادخ و  اب  زاین  زار و  ماگنه  رد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  و 
نامدوجو رد  تفرعم  ملع و  رون  هّللاءاش  نا  ات 

.ددرگ نشور 

(3) ؛» اریثَک اْریَخ  َِیتُوا  ْدَقَف  َهَمْکِحلا  َتُْؤی  نَم  «َو 

«. تسا هدش  هداد  ناوارف  يریخ  قیقحت ، هب  سپ  دوش ؛ هداد  تمکح  سکره  هب  »

.دنادرگ یم  نشور  شدوجو  رد  ار  تمکح  ملع و  رون  دهاوخب ، ار  یسک  ره  ریخ  گرزب  دنوادخ 

یتَّلا ِْکلُفلا  ِراهَّنلا و  ِلیَّللا و  ِفالِتْخا  ِضرَالا َو  ِتاوامَّسلا و  ِْقلَخ  یف  َّنِا  »

26 ص :

.1  - 5 قلع /  هروس  - . 1
.114 هط /  هروس  - . 2

.269 هرقب /  هروس  - . 3
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ِفیرْـصَت ٍهَّباد َو  ِّلُک  نِم  اهیف  ََّثب  اِهتْوَم َو  َدـَْعب  َضْرَالا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  نِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَأ  اـم  َساـّنلا َو  ُعَْفنَی  اـِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يرْجَت 
(1) ؛» َنُولِقْعَی ٍموَِقل  ٍتایَال  ِضرَْألا  ِءامَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَسُملا  ِباحَّسلا  ِحایِّرلا َو 

عفتنم رشب  نآ  هلیـسو  هب  هک  بآ  يور  رب  یتشک  تکرح  رد  زور و  بش و  شدرگ  رد  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  نامگ  یب  »
تلاح اهداب و  شدرگ  دنتکرحرد ، نیمز  يور  رد  هک  یتاناویح  ددرگ ، یم  نیمز  تایح  ببس  هک  ناراب  شزیر  ندمآ و  ددرگ ، یم 

هک یموق  يارب  تسا  راگدرورپ  تمکح  تردـق و  ياه  هناشن  اهنیا  همه  رد  دـنقّلعم ، نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  هک  اـهربا  صوصخم 
«. دننک هشیدنا 

رب یتشک  تکرح  زور ، بش و  شدرگ  نیمز ، اه و  نامـسآ  رد  هعلاطم  .دـیامن  هعلاطم  اـه  هدـیدپ  نیا  يور  رب  دـیاب  ناـسنا  نیارباـنب 
ات تسا  هدومن  قوف  روما  هعلاـطم  هب  توعد  ار  ناـسنا  میرک ، دـنوادخ  ...و .  تاـناویح  ناراـب و  شزیر  یگنوگچ  رب  ملع  بآ ، يور 

.دسانشب ار  ادخ 

(2) ؛» ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  »

«. دنسرت یم  وا  زا  املع  اهنت  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  »

(3) ؛» َنوُّنُظَی ّالإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  مَُهل  ام  «َو 

«. دننک یم  نامگ  اهنت  هکلب  دنرادن ، یملع  دنیوگ  یم  هک  نخس  نیا  هب  نانآ  »

(4) ؛» ُْملِْعلا ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  نِم  ِّالا  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیذَّلا  َفَلَتْخا  اَم  ُمالْسِِإلا َو  ِهّللا  َدنِع  َنیّدلا  َّنِا  »

زا دعب  رگم  هدرکن ، داجیا  نآ ) رد   ) یفالتخا دش  هداد  نانآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  تسا و  مالـسا  ادخ  دزن  نید  تقیقح  رد  »
«. ملع یهاگآ و 

.مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا ، تهج  هب  هک  تسا  هدش  نایب  شناد  ملع و  ّتیّمها  دروم  رد  يدایز  رایسب  تایآ  نآرق ، رد 
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مالسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  ربمایپ و  هاگدید  زا  شناد  تّیّمها 

: دنیامرف یم  شناد  نتخومآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(1) ؛» ُْهنِم نوُمَّلَعَت  ْنَِمل  اوُعَضاوَت  َراقَْولا َو  َهَنیِکَّسلا َو  ِْملِْعِللاوُمَّلَعَتَو  َْملِْعلااوُمَّلَعَت  »

«. دیشاب نتورف  شیوخ ، ناراگزومآ  هب  تبسن  دیزومایب و  شمارآ  راقو و  نتخومآ ، شناد  يارب  دیزومایب و  شناد  »

: دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  راوگرزب  نآ 

(2) ؛» ٍِدباع ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتُنی  ٌِملاع  »

«. تسا رتهب  دباع  رازه  زا  دوش ، هدافتسا  وا  ملع  زا  هک  يدنمشناد  »

نامیا نوتس  مالسا و  تایح  ملع ،

: دنیامرف یم  يزومآ  ملع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

«. دینک هفاضا  شیوخ  ياه  هتسناد  هب  دیزومایب و  ار  اه  هتسنادن  هک  تسا  نیا  يراکزیهرپ  عبانم  هلمج  زا  »

اه هتـسنادن  نتخومآ  رد  درب ، دوس  رتمک  دوخ  ياـه  هتـسناد  زا  هک  یـسک  دوش و  یم  مک  تقیقح  رد  دـنکن ، ادـیپ  شیازفا  ملع ، رگا 
.دنک یم  یتسس 

، دنک لمع  دریگ و  میلعت  هک  ره  دـنک و  لماک  ار  وا  شاداپ  ادـخ  دزومایب ، یملع  هک  ره  تسا و  نامیا  نوتـس  مالـسا و  تایح  ملع ، »
(3) «. دهد میلعت  وا  هب  دناد  یمن  هچنآ  ادخ 

هقدص نیرتهب  ملع ،

(4) ؛» َِملْسُملا ُهاخَأ  ُهَمِّلَُعی  َُّمث  اْملِع  ُِملْسُْملا  ُءْرَْملا  َمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِهَقَدَّصلا  ُلَْضفَأ  »

«. دهد میلعت  دوخ  ناملسم  ردارب  هب  دزومایب و  یشناد  ناملسم  ناسنا  هک  تسا  نآ  اه  هقدص  نیرتهب  »

28 ص :
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( قّفوم تداعساب و  ِناملاع  ِماقم   ) الاو ماقم 

: دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(1)« یتَّمُأ یلَع  ِیلْضَفَک  ِِدباْعلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَف  »

«. دشاب یم  متّما  رب  نم  تلیضف  نوچمه  دباع ، رب  ملاع  تلیضف  »

: دیامرف یم  ترضح  نآ  نینچمه 

ِلزاـغَم ُتْوَـص  َنیدـِـهاجْملا َو  ِمادــقَأ  ُّیَط  َو  ِءاــمَلُْعلا ، ِمــالقَأ  ُریرـَـص  ِهـّللا : ِيَدـَـی  َنـَْیب  اــم  یلإ  یهَْتنَت  َو  َبُـجُْحلا ، ُقُرْخَت  ٌثــالَث  »
(2)« ِتانَصْحْملا

يادص و  نتشون ، ماگنه  هب  املع  ياه  ملق  شدرگ  يادص  دسر : یم  ادخ  تمظعاب  هاگشیپ  هب  دنک و  یم  هراپ  ار  اه  باجح  زیچ  هس  »
«. نمادکاپ نانز  یسیر  خن  خرچ  يادص  و  داهج ، نادیم  رد  نادهاجم  ياه  مدق 

: دنیامرف یم  تعافش  ماقم  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(3)« ُءادَهُّشلا َُّمث  ُءامَلُْعلا  َُّمث  ُءایبنَالا  ٌهثالث  ِهمایْقلا  َمْوَی  ُعَفْشَی  »

«. نادیهش املع و  ناربمایپ ، دننک ؛ یم  تعافش  تمایق  رد  هورگ  هس  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  قوف ، ثیداحا  رد  اریز  دنراد ؛ الاو  یماقم  ترخآ  رد  يزودنا  شناد  ببـس  هب  نادنمـشناد 
رد هک  تسا  گرزب  یماقم  تعافش  .دنا  هتـسناد  تعافـش  ماقم  بحاص  ار  نانآ  تسا و  هدروآ  ادخ  هار  نادهاجم  فص  رد  ار  نانآ 

.دشاب یم  يا  هژیو  صاخشا  مالسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا  ناربمایپ و  رایتخا 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

(4)« مُهانْدَأ یلَع  یلْضَفَک  ِساَّنلا  ِِرئاس  یلَع  ِِملاعلا  ُلْضَف  ...ٌهَجَرَد َو  ِِدباعلا  یَلَع  ِدیهَّشلا  ُلضَف  َو  ٌهَجَرَد ، ِدیهَّشلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَف  »

نیرت نییاپ  رب  نم  يرترب  دننام  مدرم  ریاس  رب  ملاع  يرترب  ...دـباع و  زا  هجرد  کی  دیهـش  و  تسا ، رتالاب  دیهـش  زا  هجرد  کی  ملاع  »
«. تسا اهنآ 
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ص 11. نامه ، - . 3
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: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر 

(1)« ِداهِْجلا َنِم  ِهّللا  َْدنِع  ُلَْضفَأ  ِْملِْعلا  ِمیْلعَت  یف  ُحاوَّرلا  ُّوُدُغلا َو  »

«. تسا رتهب  داهج  زا  ادخ  دزن  ندرب ، رس  هب  ملع  میلعت  رد  ماش  حبص و  »

: تسا هدمآ  يدایز  ثیداحا  شناد ، تلیضف  هرابرد  زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  راتفگ  رد 

«. تسا اهنآ  نیرتدنمشناد  مدرم ، نیرت  شزرارپ  »

«. تسا يریخ  هنوگ  ره  أشنم  شناد ، »

«. تسا شناد  تّزع ، نیرت  یمارگ  »

«. تسا يراوگرزب  هیام  شناد ، »

«. تسا نامرد  یگدنز و  شناد ، »

«. تسا مدمه  نیرتهب  شناد ، »

«. تسا ییابیز  نیرتهب  شناد ، »

«. تسا تیاده  نیرترب  شناد ، »

«. تسا فرش  نیرترب  شناد ، »

«. تسا هدنراد ) هگن   ) زرح شناد ، »

«. تسا بویع  هدنناشوپ  شناد ، »

«. تسین شناد  زا  رتدنمدوس  یجنگ  »

«. تسا ثاریم  نیرتهب  شناد ، »

«. تسا لام  نیرتهب  شناد ، »

...و

30 ص :
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شناد نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  تایصوصخ 

ناکم نامز و  ندیدرونرد  - 1

دنا و هدرمـش  بجاو  يا  هضیرف  ار  نآ  دـنا و  هتـشاد  دـیکأت  يزودـنا  شناد  رب  يدایز  ثیداحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
يارب یلاس  نس و  ره  رد  و  دیزومایب » شناد  روگ ، ات  هراوهگ  زا   » و درادن » یـصخشم  ناکم  نامز و  ملع ، نتخومآ  : » هک دـنا  هدومرف 

.مییامن شالت  شناد  بسک 

: دنیامرف یم  ترضح  نآ  هچ  نانچ  مینک  تکرح  دیاب  طاقن  نیرترود  ات  نآ  يارب  .درادن و  ینّیعم  ناکم  شناد ، نتخومآ 

(1) ؛» ِنیّصلِاب َْول  َْملِْعلا َو  اُوُبلْطُأ  »

«. دشاب نیچ  رد  هچرگا  دییوجب  ار  شناد  »

دننام دوش ؛ یم  لماش  ار  یملع  ره  هکلب  تسین ، نید  ملع  نتخومآ  طـقف  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  هّمئا  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  روظنم 
...و نوگانوگ  ياه  نابز  تاّیبدا ، هفسلف ، تاّیضایر ، یمیش ، کیزیف ،

نمؤم هدشمگ  - 2

: اریز مینک ، شناد  بسک  زین  وا  زا  میناوت  یم  ام  دشاب ، رفاک  مّلعم  رگا 

؛» ِنمؤملا ُّهلاض  ُهَمکِحلا  »

«. تسا نمؤم  هدشمگ  تمکح ، »

.دنک یم  تساوخرد  ار  شیوخ  هدشمگ  اروف  تفای ، ار  نآ  رفاک  صخش  کی  هک  یماگنه  دشاب ، هدرک  دوقفم  يزیچ  یـصخش  رگا 
.تسا نمؤم  هدشمگ  شناد  اریز  میهد ، ماجنا  ار  راک  نیمه  دیاب  زین  شناد  دروم  رد 

31 ص :
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ملع رون  - 3

نآ دوجو  دـنابات ، یم  دـشاب ، هتـشاد  ّتیحالـص  هک  یـصخش  ره  رب  ار  ملع  رون  دـنوادخ ، تسا و  ناـسنا  ترطف  رد  ملع ، روـن  هشیر 
.دراد مّلعت  میلعت و  هب  زاین  رون ، نآ  تامّدقم  اّما  ددرگ : یم  نشور  ملع  رون  اب  صخش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  موصعم 

(1) «. دنابات یم  شناتسود  ياه  لد  رد  ادخ  هک  تسا  ییوترپ  رون و  شناد ، »

.دنادرگ نشور  ار  ام  همه  ِلد  ملع ، رون  شناد ، نتخومآ  نیح  رد  میراودیما 

: دشاب هدیبات  وا  رب  یتسه  أدبم  زا  ملع  رون  هک  دوش  یم  قالطا  یسک  رب  ملاع 

دنتخودنا ضیف  جنگ ، ناز  ایلوا 

دنتخومآ مولع  يو ، زا  ار  قلَخ 

دننک نشور  کلف  دنریگ و  هّرذ 

دننک نشلگ  ناهج  دنشخب و  هرطق 

تسمدآ رهب  ءامسالا » مَّلَع  »

تسا می  نآ  حشر  ملع ، نیا  همشچ 

لیلج سیردا  تفای  ناز  يا  هرطق 

لیئربج نیشنمه  دش  امس  رد 

تافتلا نیرق  یتشگ  نوچ  حون 

تاجن نافوط  نآ  زا  یتشک  اب  تفای 

دیدح را  دواد  تسد  دزاس  مرن 

دیرفآ نهآ  هک  نآ  ملع ، نیا  شداد 

دروآ ریّطلا  قطنم  نامیلس  رگ 
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دروآ ریخ  عبنم  ناز  ار  ملع 

بآ گنس  کی  زا  يراج  یسوم  درک 

بابح وا  ملع  يایرد  زا  تفای 

سفن اب  هدنز  هدرم  یسیع  درک 

سبق نیا  شداد  ملع  نآ  هلعش 

میظع رحب  ناز  تفای  تضافا  نوچ 

میرک قلُخ  بحاص  دّمحم  دش 

تسا رطاخ  نیا  زا  دابآ ، ملع  رهش 

تسا رد  رهش و  نیز  تسا  ملع  اجک  ره 

يوش لخاد  رگا  رهش  نیا  ِرَد  زا 

يوق نامیا  تدزاس ، شناد  ّرز 

ّیلو نآ  دمآ  ملاعلَا  رهظم 

یلجنم ملاع  تسوا  مولع  زک 

دش روظنم  نآ  رب  ایرد  زا  هولج 

دش رومعم  یملاع  یلجت  ناز 
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راخب بآ و  تفرگ  ایرد  زا  ربا 

راوخ هزیر  ار  وا  ناوخ  ملاع  تشگ 

ماودلاب دیآ  شضیف  أدبم ، نوچ ز 

ماش حبص و  ره  رظن  يو  رب  ار  قلخ 

« ِملَکلا ُعماوَج  ُتیتوا  : » تفگ

ِملَع ِملعلا  ُعماج  ٌیلع  و 

تسا رت  ملاع  یلع  ربمغیپ  تفگ :

تسا رت  نوزفا  همه  زا  تواضق  رد 

نیقتملا ماما  نید و  ملاع 

نینمؤملا ریما  قح و  يداه 

ناشردقیلاع ءانبا  نآ  زا  دعب 

ناشردص تمحر  ملع و  زا  حرشنم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  موصعم  لوق  زا  رگید  ثیدح  رد 

(1)« ُءاشَی ْنَم  ِبلق  یف  ُهّللا  ُُهفِذْقَی  ٌرُون  ُْملِْعلَا  »

«. دهد یم  رارق  دهاوخب  هک  سک  ره  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  »

ملع و رون  هب  ار  نامیاه  لد  میهاوخ  یم  گرزب  دـنوادخ  زا  میراد و  یمرب  اعد  هب  تسد  میزومآ ، یم  شناد  هک  یلاـح  رد  نیارباـنب 
تـسا عوضوم  نیا  رد  يدایز  رایـسب  ثیداحا  هک  میراد  ملع » باب   » مان هب  یباب   (2)، ثیدح ياه  باتک  رد  .دـنادرگ  نشور  تفرعم 

.دیامن هعجارم  اه  باتک  نآ  هب  تسا  نآ  بلاط  سک  ره  هک 

حور ياذغ  - 4

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) «. تسا رشب  حور  ياذغ  بوخ ، باتک  »
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تّیونعم شناد و  - 5

نید ملع  بسک  نیاربانب  .دیامن  یم  کیدزن  گرزب  دـنوادخ  هب  ار  ام  تسا و  یهلا  برق  هلیـسو  نید ، ملع  نتخومآ  هک  میناد  یم  ام 
شیازفا ار  ام  ّتیونعم  شناد ، نتخومآ  میدنمزاین و  زین  تایونعم  هب  میراد ، زاین  تاّیدام  هب  هک  هنوگ  نامه  .دشخب  یم  ّتیونعم  ام  هب 

.دهد یم 
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شناد شزرا  - 6

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دـشاب و رتاناد  همه  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاهب  نارگ.دـیازفایب  دوخ  شناد  رب  ار  مدرم  شناد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاـناد  »
(1) «. دشاب رتمک  همه  زا  ششناد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاهب  مک 

، دریگ یم  هلصاف  یناویح  حور  زا  تسا و  دنمشزرا  درف  کی  دزومایب ، ملع  هک  یـسک  نیاربانب  .تسوا  ملع  هزادنا  هب  سکره  شزرا 
.ددرگ یم  رود  یهارمگ  ینادان و  زا  ددرگ و  یم  ینارون  وا  لد 

: دیوگ یم  رتلو 

(2) «. دنهد یم  زاورپ  ییانشور  رون و  ملاع  هب  ار  ام  حور  هک  دنتسه  ییاه  لاب  لثم  باتک ، ياه  گرب  »

: دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3)« ِِهلْهَأ ِْدنِع  ْنِم  ِْملِْعلا  ِراثَتْسُم  ْنَع  ْمُکِسُْفنَِأب  اُولَغُْشت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َو  ِِهْتبَن ، ِحیوْصَت  ِلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اوُرِدابَف  »

ندعم زا  دیدرگ ، لوغشم  دوخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دینک و  شالت  دکشخب ، شتخرد  هک  نآ  زا  شیپ  شناد  ملع و  يریگارف  رد  سپ  »
«. دینک جارختسا  شناد  مولع ،

: دنیامرف یم  نینچ  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

دنتسه نافوط  داب و  شوختسد  هک  ییاه  هشپ  لثم  یهورگ  و  يراگتسر ، هار  رب  يا  هدنزومآ  و  یهلا ، دنمـشناد  دنا : هتـسد  هس  مدرم  »
رون شناد ، ییانـشور  زا  هن  دننک ، یم  تکرح  يداب  ره  شزو  اب  و  دنور ، یم  ییادـص  رـس و  ره  لابند  هب  هک  دننادرگرـس ، هشیمه  و 

.دندرب هانپ  يراوتسا  هاگهانپ  هب  هن  دنتفرگ و 

دیاب وت  ار  لام  تسا و  وت  نابهگن  ملع ، اریز  تسا ، لام  زا  رتهب  شناد ، لیمک ! يا 
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ینییآ نیتسار ، ملع  تخانـش  دایز ! نب  لیمک  يا  .دریگ  ینوزف  شـشخب  اب  ملع  اّما  دریذـپ ، یتساک  شـشخب ، اب  لام  .یـشاب  ناـبهگن 
وکین مان  گرم ، زا  سپ  و  دـنک ، یم  تعاطا  ار  ادـخ  نآ  اب  یگدـنز  نارود  رد  ناسنا  دوش و  یم  هداد  شاداپ  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا 

.تسا ربنامرف  لام ، اورنامرف و  شناد ، .دراذگ  راگدای  هب 

ناشیاه ندب  دنا ، هدنز  تسا  رارقرب  ایند  ات  نادنمـشناد ، اّما  دنا ، هدـنز  رهاظ  هب  هچرگ  .دـنا  هدرم  اوقت  یب  نازودـنا  تورث  لیمک ! يا 
(1) «. تسا هدنز  هشیمه  اه  لد  رد  نانآ  دای  اّما  ناهنپ ، نیمز  رد  هچرگ 

: مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاق 

(2)« ٌهَِیفاص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  َو  ٌهَدَّدَُجم ، ٌلَلُح  ُبادْالا  َو  ٌهمیرَک ، ٌهَثارِو  ُْملِْعلَا  »

«. تسا فاّفش  يا  هنییآ  هشیدنا ، و  هزات ، هشیمه  ياه  تنیز  بادآ ، و  اهبنارگ ، یثاریم  شناد ، »

وجشناد دنمشناد و  ندوب  زیزع  - 7

؛ دنراذگ یم  مارتحا  نایوجشناد  نادنمشناد و  هب  مدرم  .دنراد  تسود  ار  نانآ  همه ، دنتـسه و  زیزع  سک  همه  دزن  بدا ، ملع و  لها 
.دنا هدیدرگ  دنمشزرا  یناسنا  دنا و  هدرب  هرهب  اهبنارگ  ثاریم  نیا  زا  نانآ  اریز 

: دنا هدومرف  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(3)« ُعَرَْولا ِنیّدلا  ُلامَک  ِهدابِعلا َو  لْضَف  ْنِم  ٌْریَخ  ِْملِْعلا  ُلْضَف  »

«. تسا يراکزیهرپ  رد  نید  لامک  تسا و  رترب  تدابع  زا  شناد  »

تدابع زا  شناد  بسک  و  تسا ، رترب  دـباع  زا  دنمـشناد  میدرک ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا رتهب  ادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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«. تسا بدا  ملع و  هب  لامج  ییابیز و  هکلب  یهد ، یم  تنیز  نآ  اب  ار  دوخ  وت  هک  تسین  یسابل  هب  ییابیز  لامج و  »

اّما دـننک ، یم  وجتـسج  ییابیز  سابل و  رد  ار  شیوخ  ندوب  زیزع  مدرم ، زا  یـضعب  .دـنک  یم  زیزع  ناگمه  دزن  ار  ناسنا  بدا  ملع و 
اب دـنناوت  یم  دنـشاب ، یم  ترخآ  ایند و  رد  یتخبـشوخ  تداعـس و  بلاط  هک  یناسک  نیارباـنب  .تسا  بدا  ملع و  هب  تّزع  یگرزب و 

.دنسرب دوصقم  لزنم  هب  شناد  نتخومآ 

تّیقفوم هب  ندیسر  هار  - 8

وجشناد دنمشناد و  .دوش  یم  رادروخرب  يرتالاب  رایسب  یشوه  بیرض  زا  دبای و  یم  لماکت  دشر و  شناد ، نتخومآ  هجیتن  رد  ناسنا 
لح رتـهب  رتدوز و  ار  یگدـنز  فـلتخم  تالکـشم  دـنناوت  یم  ّتلع  نیمه  هب  .دـنراد  يرکف  دـشر  شیوـخ  یملع  بتارم  هب  تبـسن 

.تسا رتشیب  زین  اهنآ  ّتیقفوم  يزوریپ و  هجیتن ، رد  دننک و  ادیپ  اهنآ  يارب  يرت  بسانم  ياه  ّلح  هار  دنیامن و 

این گرزب  شناد  زا : رعششناد  ناهج  هب  انیس  یلعوبا  تمدخ 

درک انیس  نبا  هتسیاش  تمدخ  هچ  نیبب 

درک ادیپ  دوب  هتشگ  مگ  هفسلف  دیلک 

تسا باداش  زونه  تشذگ و  لاس  رازه 

درک ادها  قلخ  هب  قیاقح  وا ز  هک  یلگ 

نونف ياه  هنیزخ  مولع و  ياه  هنیمز 

درک اّیهم  رشب  لسن  تداعس  یپ 

تشاد اّمعم  تروص  وا  هرود  هب  زونه 

درک اّمعم  نیا  ّلح  وا  ییامنرنه 

العا مراط  هب  شناد  هیاپ  دناسر 

درک العا  ّدح  هب  ششوک  تّمه و  لذب  هک 

دیراب تفرعم  ّرُد  وا  هماخ  كون  ز 

درک اصحا  تسرد  مراین  هک  یتروص  هب 
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ار یضایر  تبابط و  تمکح و  موجن و 

درک ایحا  یعیبط  بط و  قطنم و  رعش و  وچ 

شنوناق مظن  دش ز  يوق  ملع  ساسا 

درک احیسم  زجعم  رثا  وا  يافش » »

اهروشک وا ز  رهم  هبذاج  هک  مشوخ 

درک ام  روشک  بوذجم  ار  نارورنه 
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اهرهوگ هک  یلعوب  رب  شناد »  » دورد

(1) درک ایند  راثن  تلیضف  ملع و  رحب  ز 

: دیوگ یم  يدعس  .دنا  هدوب  ملع  بلاط  ایند  رد  اریز  دنریم ، یمن  زگره  دنتسه و  هدنز  هشیمه  نادنمشناد 

زگره دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 

نربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم 

( یتخبدب تواقش و  لماع   ) دساف شناد 

شناد اـّما  هریغ ، ّبط و  کـیزیف ، تاّیـضایر ، هفـسلف ، نید ، ملع  دـننام  .تسا  بوخ  بولطم و  شناد  دروم  رد  ـالاب  بلاـطم  یماـمت 
(2) «. دنک یم  دساف  ار  یناهج  دساف ، شناد  : » دیوگ یم  یبرع  .تساه  یتخبدب  یمامت  ثعاب  دساف ،

.دناشک یم  یتخبدب  يوس  هب  ار  وا  هکلب  دنک ، یمن  نومنهر  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  يوس  هب  ار  ناسنا  اهنت  هن  دساف ، شناد 

ملع هب  بیغرت 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(3)« ِجَجُّللا ِضْوَخ  ِجَهُْملا َو  ِکْفَِسب  َول  ُهُوبَلََطل َو  ِْملِْعلا  ِبَلَط  یف  ام  ُساّنلا  ُمَْلعَی  َْول  »

اه بادرگ  رد  نتفرورف  لد و  نوـخ  نتخیر  اـب  هچرگا  دـنبلط ؛ یم  ار  نآ  تسا ، يا  هدـیاف  هچ  ملع  بـلط  رد  هـک  دـننادب  مدرم  رگا  »
«. دشاب

( یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یماگ   ) هعلاطم باتک و 

نورسیس (4) .تسا حور  یب  مسج  دننام  باتک ، نودب  قاتا 

رد ددرگ و  یم  ناسنا  یلاعت  دشر و  ثعاب  و  دشخب ، یم  حور  یمدآ  هب  باتک  هعلاطم 
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ندومیپ يارب  امنهار  رگ و  تیادـه  نیرتهب  تسا ، هداد  حرـش  ار  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  هک  ییاه  باـتک  نمض 
.تسا یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ریسم 

(1) «. دشاب هدرکن  فرطرب  ار  نآ  هعلاطم  تعاس  کی  هک  ما  هتشادن  يا  هّصغ  زگره  »

اـه و یتخـس  اـب  هلباـقم  ياـه  هار  هدیـشخب و  شمارآ  ار  شیوـخ  ...و  شخب  شمارآ  ياـه  باـتک  ندـناوخ  هب  ناـسنا  هـک  یماـگنه 
.دسر یم  يزوریپ  هب  دنز ، رانک  ار  تالکشم  نآ  ششوک  تمواقم و  اب  دزومایب و  ار  تالکشم 

، شزرو روآ و  يداش  ياهراک  هب  نتخادرپ  ای  هعلاطم و  اب  دروآ ، یم  موجه  ناتزغم  هب  هدـنهدرازآ  یفنم و  دـنیاشوخان ، راکفا  یتقو 
هک یعوضوم  هب  هدز و  راـنک  ار  ملاـسان  راـکفا  مینک و  داـجیا  زکرمت  میناوت  یم  باـتک  هعلاـطم  اـب  اریز   (2)، دـیزیرگب اهرکف  نآ  زا 

: دیوگ یم  ریپسکش  .میوش  مرگرس  مینک ، یم  هعلاطم 

(3) «. دشاب یم  رشب  عارتخا  نیرت  گرزب  باتک ، »

ره رد  دناوت  یم  یمیمص  زیزع و  یتسود  دننام  باتک ، اریز  .تسا  هتـسناد  رتالاو  اه  عارتخا  همه  زا  ار  باتک  رـشن  پاچ و  عارتخا  وا 
نامه دنک ؛ دنمتداعس  ار  ام  هدومن و  ییاسانش  ار  ام  يورخا  يویند و  یتخبشوخ  تداعس و  ياه  هار  دیازفیب و  ام  شناد  رب  يا  هنیمز 

: دیوگ یم  وگوه  روتکیو  .دهد  تکرح  لماکت  يوس  هب  ار  ام  يونعم  حور  دناوت  یم  يونعم  ياه  باتک  هک  هنوگ 

(4) «. دنشاب باتک  لها  هک  یناتسود  بوخ ، ياه  باتک  دراد : یسرتسد  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  هب  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  »

هب فلتخم  ياه  باتک  رد  تسا ، طابترا  رد  اهنآ  اب  هچنآ  و  نآ ، ياه  هنیمز  رشب و  تداعس  یتخبشوخ و  ّتیقفوم ، نوگانوگ  لماوع 
، دنتسه هعلاطم  لها  هک  یناتسود  تسا و  ریسم  نیا  رد  ام  يامنهار  تسا و  هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  توافتم  ياه  تروص 

.دنوش یم  ام  يوگلا  لمع  رد  ای  دنهد و  یم  میلعت  ام  هب  ار  اه  باتک  نآ  بلاطم 

38 ص :

ص 57. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 38. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 2
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_38_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_38_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_38_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  هعلاطم  دروم  رد  يوتسلوت 

(1) «. دنک يربارب  هعلاطم  تّذل  اب  هک  تسین  یتّذل  ایند  رد  »

رد ار  یتّذل  چیه  درک ، هدنز  شیوخ  رد  ار  نآ  هب  قشع  دیدرگ و  دنم  هقالع  باتک  هعلاطم  هب  تراهم  نیرمت و  اب  ناسنا  هک  یماگنه 
.دزادرپب باتک  هعلاطم  هب  دراد  تسود  هشیمه  و  دنک ، یمن  ضوع  هعلاطم  تّذل  اب  ایند 

: دیوگ یم  نینچ  باتک  هرابرد  تیمسا  رویلا 

ار باتک  نامه  هک  یتقو  میا ، هدش  انشآ  دیدج  تسود  کی  اب  هک  تسا  نآ  دننام  میناوخ ، یم  بوخ  باتک  کی  هک  لّوا  هبترم  رد  »
(2) «. میا هدرک  تاقالم  ادّدجم  ار  یمیدق  تسود  هک  تسا  نآ  دننام  میناوخ ، یم  هبترمود 

ود اب  ار  بلاطم  نیرت  مهم  دـینک و  صخـشم  هراتـس  تمالع  اب  ار  رت  مهم  بلاطم  مهم ، بلاـطم  راـنک  رد  باـتک  هعلاـطم  ماـگنه  رد 
.دینک هعجارم  اهنآ  هب  زاین  تروص  رد  ات  دینزب ، تمالع  هراتس  هس  هب  ار  بلاطم  نیرت  یلصا  دینزب و  تمالع  هراتس 

.دییامن هعلاطم  ّتیمها  بیترت  هب  ار  بلاطم  نآ  سپس  دینک ، تشاددای  ار  بلاطم  نآ  زا  یکچوک  تسرهف  باتک ، لّوا  هحفص  رد 

رد شزرو  رثا  دننام  دراد ، حور  رد  باتک  هعلاطم  هک  يرثا  اریز  تسین ، هدننک  هتـسخ  هبترم  دـنچ  يارب  دـنمدوس  ياه  باتک  هعلاطم 
.تسا ندب 

( ناتساد ( ) قّفوم ملاع   ) قیقحت هعلاطم و  هب  قشع 

.تسا هقف  رد  هعیش  فراعملا  هرئاد  عقاو  رد  درادربرد و  ار  یلالدتسا  هقف  باوبا  مامت  هک  تسا  یباتک  مالکلا ،» رهاوج   » سیفن باتک 

هدش لقن  .دنتسه  یّفوتم 1265 ه ق ) « ) یفجن نسحدمحم  خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم   » دنمشزرا باتک  نیا  هدنـسیون 
هب رادمان  ملاع  نیا  نارسپ  زا  یکی  تسا :

39 ص :
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سپ دمآ و  رسپ  هزانج  رانک  و  دیشک ، نتشون  زا  تسد  .تفر  ایند  زا  ناترـسپ  هک  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  .تفر  ایند  زا  یناهگان  تروص 
نیا : » تشون هحفـص  نامه  هیـشاح  رد  .دـش و  لوغـشم  مالکلا » رهاوج   » باتک همادا  نتـشون  هب  اج  نامه  نآرق ، زا  یتایآ  توالت  زا 

: تفگ دوخ  ناج  یب  رـسپ  هب  باطخ  هاگنآ  مدرک .» هیده  وا  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  متـشون ، مرـسپ  ناج  یب  ندب  رانک  رد  ار  تیاور 
(1) «. متسه باتک  نیا  ندرک  مامت  هب  فّلکم  نم  اما  دیسر ، نایاپ  هب  تفیلکت  یتفر و  وت  »

بوخ باتک  هناشن 

(2) «. درب یم  تّذل  رتشیب  نآ  ندناوخ  زا  دوش ، ریپ  ناسنا  هچره  هک  تسا  نآ  بوخ  باتک  کی  هناشن  »

.میرب یم  تّذل  نآ  ندناوخ  زا  میناوخب ، ار  نآ  اهراب  رگا  هکلب  تسین ، هدننک  هتسخ  زگره  اهنت  هن  بوخ ، ِباتک  کی  هعلاطم 

هناخباتک يا 

یمسای دیشر  زا : رعش 

هناخباتک يا  درخ ، راک  يا 

هنامداش چیه  مین  وت  رد  وت  زج 

تسویپ هدیزگرب  وت  نشلگ  رد 

هنایشآ ناگرزب  راکفا 

رد وت  جنگ  هب  لد  دصود  ساسحا 

هنارک ره  هب  رس  دص  هشیدنا 

ار نتشیوخ  رم  مبایب  هک  مد  ره 

هناشن هدش  بیاصم  ریت  رب 

تسا یهاگهانپ  شوخ  ماوت  کیدزن 

هنامز مغ  افج و  نیک و  زا 

تراسخاش ره  رد  مرگن  اه  ناج 

هنایم نآ  رد  متسرف  ار  مناج 
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شیازگ ناور  جنکش  یتیگ و 

هناسف همه  دیآ  نم  مشچ  رد 

ار دوخ  تایح  وک  یسک  تخبشوخ 

(3) هنادواج هب  دراذگب  وت  رد 
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( ناتساد  ) باتک هعلاطم  هب  قشع 

، فرـشا فجن  ردص  هسردم  رد  لیـصحت  ماگنه  : » دـندومرف يرفعج  یقتدّـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  هیآ  موحرم  قرـش ، فوسلیف 
هّجوتم ناهگان  يدنچ ، زا  سپ  .مدش  هعلاطم  لوغشم  سپس  متشاذگ و  راب  هرجح  رد  غارچ ، ِرَس  رب  یتشوگ  بآ  رهظ  کیدزن  يزور 

نانآ هب  باطخ  ضارتعا  تلاح  اب  و  مدرک ، زاب  ار  رد  تعرـس  اـب  .دنتـسه  هرجح  برد  نتـسکش  لاـح  رد  هسردـم  بـالط  هک  مدـش 
؟ دیوش یم  محازم  ارچ  متسه ، هعلاطم  لوغشم  نم  متفگ :

يارب هتفرگ ، شتآ  نم  هرجح  هک  نیا  روـصت  هب  بـالط  هتفرگ و  دود  ار  هرجح  یماـمت  هک  مدـش  هجوـتم  هاـگان  هـب  لاـح  نـیمه  رد 
(1) «. ما هدوبن  هّجوتم  هعلاطم ، هب  هّجوت  تّدش  زا  نم  و  دنا ، هدمآ  نم  تاجن  کمک و 

نانخس مالسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا  گرزب و  دنوادخ  مالک  رب  هوالع  تسا و  هدوبن  هدیشوپ  یسک  رب  شناد  ملع و  تلیـضف  زابرید  زا 
: مینک یم  لقن  امش  يارب   (2)« موتالوکآ  » باتک زا  هلمج  ود  نایاپ  رد  هدش ، لقن  شخب  نیا  رد  هک  ناگرزب  نادنمشناد و 

«. ابُِرب ینیب  یم  هک  سکره  زا  ار  شناد  »

(3) «. تسا لقع  باختنا  شناد ، »

41 ص :

ص 456. نامه ، - . 1
.تسا هدیسر  ام  هب  تسا ، فورعم  یطسو  نورق  هب  هک  تسدرود  ینارود  زا  موتالوکآ »  » باتک - . 2

نخس 40 و 87. یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 3
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درخ مود : شخب 

هراشا

43 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  درخ ،

شلامعا دیامن ، لمع  درخ  يور  زا  دـشاب و  لقاع  هک  یناسنا  .تسا  يدـنمدرخ  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
ینادان يور  زا  و  دشابن ، هنادنمدرخ  یقطنم و  شفادها  لامعا و  هک  یسک  یلو  .دیسر  دهاوخ  یتخب  کین  هب  ماجنارـس  تسا و  وکین 

.دنک یم  تکرح  یتخبدب  يوس  هب  دوش و  یم  اریذپ  ار  تسکش  دشاب ، هنادرخبان  ياهوزرآ  لایما و  ساسارب  تلاهج و  و 

: دیوگ یم  ریپسکش 

(1) «. دنارتسگ یم  لاب  شرس  رب  یتخبشوخ  تداعس و  هتشرف  دورب ، اج  ره  دشاب ، هتشاد  هرهب  درخ ، زا  هک  یسک  »

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(2)« اُّبل َقِزُر  نَم  َحَلفَا  »

«. تسا راگتسر  دراد ، درخ  هک  نآ  »

: دنیامرف یم  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  رگید  یثیدح  رد 

(3)« اُومَْدنَتَف ُهوُصْعَتال  اوُدُشْرَت َو  َِلقاعلا  اوُدِشْرَتِسا  »

یم نامیشپ  هک  دینکن  ینامرفان  ار  يو  دیسرب و  تسار  هار  هب  ات  دییوج  يربهر  يدنمدرخ  زا  »

44 ص :

ص 152. نادیواج ، لوکشک  - . 1
ثیدح 1477. ص 211 ، هحاصفلا ، جهن  - . 2

ثیدح 1480. ص 211 ، نامه ، - . 3
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.میهد ماجنا  تسا ، هنالقاع  راک  نآ  رگا  میجنسب و  لقع  ساسا  رب  ار  نامیاهراک  مامت  دیاب  ام  تسا و  شجنس  يورین  لقع ،

.میشاب وا  ربنامرف  مییامن و  يوریپ  دنمدرخ  صخش  زا  دیاب  میهد ، صیخشت  میتسناوتن  ار  يراک  ندوب  دب  ای  بوخ و  رگا 

: مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق 

(1)« ِلوُقُْعلا ِلهَأ  یِلا  ُسُولُْجلا  ِلُوبَْقلا  ِِلئالَد  نِم  »

«. تسا نادنمدرخ  اب  ینیشنمه  یگتسیاش ، ياه  هناشن  زا  »

مینیب یم  هک  نیمه  دراد و  میقتـسم  ریثأت  اـم  يور  رب  اـناد  دـنمدرخ و  تسود  اریز  میوش ، تسود  اـناد  دـنمدرخ و  ناتـسود  اـب  دـیاب 
.مینک یم  يوریپ  وا  زا  مه  ام  تسا ، ییاناد  ساسارب  وا  ياهراک 

تسوکن اناد  مدرم  اب  یتسود 

تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشد 

دنک یم  تدنلب  اناد  نمشد 

تسود نادان  دنز ، یم  تنیمز  رب 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(2)« ُهَعِضاوَم یَّشلا َء  ُعَضَی  يذَّلا  َوُه  »

«. دهن یم  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  دنمدرخ  »

يا هنادنـسپادخ  کین و  فده  نآ  دهد و  یم  ماجنا  دـهد  ماجنا  دـیاب  هک  یکین  لمع  دـنمدرخ ، .تسوکین  شیوخ  ياج  هب  راک  ره 
.دریگ یم  شیپ  رد  تسوا ، ترخآ  ایند و  تداعس  یتخبشوخ و  ببس  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3)« ُهَدَْجن ُهَرْوَغ َو  ُفِْرعَی  َو  ُهَدَمَأ ، ُرِْصُبی  ِِهب  ِبیبَّللا  ِْبلَق  ُرِظان  «َو 

«. دهد یم  صیخشت  ار  نآ  يدنلب  یتسپ و  درگن و  یم  ار  راک  ماجنارس  لد  مشچ  اب  لقاع  »

45 ص :
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ص 44. ثیدح ، لهچ  - . 1
تمکح 235. ص 484 ، هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 202. هبطخ 154 ، نامه ، - . 3
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.دنک یم  ادیپ  یفاک  تخانش  راک ، نآ  زا  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  نآ  ياه  يدب  اه و  یبوخ  دنک و  یم  ینیب  شیپ  ار  لمع  تبقاع  وا 

یتخبدب لماوع 

يدرخ یب  هناشن  - 1

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1)« ِهَصْرُْفلا َدَْعب  ُهانَْالا  َو  ِناْکمْالا ، َْلبَق  ُهَلِجاعُْملا  ِقْرُْخلا  َنِم  »

«. تسا يدرخ  یب  زا  تصرف ، ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  یتسس  راک و  رب  ییاناوت  زا  شیپ  باتش ، »

هنادرخبان راک  - 2

يراک ار  نادرخبان  ياه  هناشن  زا  یکی  يدعس ، .دنا  هتفگ  اه  نخس  يدنمدرخ ، هرابرد  زین  گرزب  نادنمشناد  بدا و  ملع و  ناگرزب 
.تسا ناوت  زا  جراخ  هک  درامش  یم 

(2) «. تسین نادنمدرخ  راک  ریشمش ، اب  تشم  ندز و  ریش  اب  هجنپ  »

همه زا  رت  نادان  - 3

: تسا ثیدح  رد 

؛» ِساّنلا ُلَقْعَأ  ُهَّنَأ  َّنَظ  نَم  ِساّنلا  ُقَمحَا  »

«. تسا مدرم  نیرت  لقاع  درادنپ  یم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  قمحا  »

: دیوگ یم  نوتسلوک 

(3) «. تسا رت  نادان  همه  زا  دراگنا ، یم  همه  زا  رتدنمدرخ  ار  دوخ  هک  نآ  »

46 ص :

تمکح 363. ص 510 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 31. نخس ، هاتوک  - . 2

ص 32. نامه ، - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 114 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
http://www.ghaemiyeh.com


لقاع هناگ  هد  ياه  یگژیو 

: مالسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  لاق 

َریثَک ُّلِقَتْسَی  َو  ِهِْریَغ ، ْنِم  ِْریَْخلا  َلیلَق  ُِرثْکَتْسَی  .ٌنُومْأَم  ُْهنِم  ُّرَّشلا  ٌلُومْأَم َو  ُْهنِم  ُْریَْخلَا  ٍلاصِخ : ُرْشَع  هیف  َنوکَت  یّتَح  ٍِملْسُم  ٍءِْرما  ُلْقَع  ُِّمتَیال  »
ِیف ُّلُّذـلا  .ینِْغلا َو  َنِم  ِْهَیِلا  ُّبَحَا  ِهّللا  ِیف  ُْرقَْفلَا  .ِهِرْهَد  َلوُط  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْنِم  ُّلَـمَیال  َو  ِْهَیِلا ، ِجـِئاوَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  ُمَأْـسَیال  .ِهِسْفَن  ْنِم  ِْریَْخلا 

«. ِهَرْهُّشلا َنِم  ِهَیِلا  یهْشَأ  ُلومُْخلا  .ِهِّوُدَع َو  یف  ِّزِْعلا  َنِم  ِْهَیِلا  ُّبَحَأ  ِهّللا 

: مالسلا هیلع  َلاق  َیِه »؟ ام  : » َُهل َلیق  ُهَرِشاْعلا »؟ اَم  ُهَرِشاْعلَا َو  : » مالسلا هیلع  َلاق  َُّمث 

(1) «. یْقتَأ یّنِم َو  ٌْریَخ  َوُه  َلاق : ِّالا  ادَحَأ  يرَیال  »

: دشاب اراد  ار  تلصخ  هد  هک  نیا  رگم  تسین ، مامت  ناملسم  صخش  لقع  »

.دشاب ریخ  دیما  وا  زا  - 1

.دنشاب ناما  رد  وا  يدب  زا  - 2

.درامش رایسب  ار  يرگید  كدنا  ریخ  - 3

.درامش كدنا  ار  دوخ  رایسب  ریخ  - 4

.دوشن گنتلد  دنهاوخ ، وا  زا  تجاح  هچ  ره  - 5

.دوشن هتسخ  یبلط  شناد  زا  دوخ  رمع  رد  - 6

.دشاب رت  بوبحم  يرگناوت  زا  شیادخ  هار  رد  رقف  - 7

.دشاب رت  بوبحم  شنمشد  اب  تّزع  زا  شیادخ ، هار  رد  يراوخ   - 8

.دشاب رت  ناهاوخ  یمانرپ  زا  ار  یمانمگ  - 9

رتهب و نم  زا  وا  دیوگب  هک  نیا  زج  درگنن  ار  يدحا  دومرف : تسیچ ؟ دش : هتفگ  وا  هب  یمهد ؟ تسیچ  تسیچ ؟ یمهد  دومرف : سپس 
«. تسا رتراکزیهرپ 

47 ص :

ص 272. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  - . 1
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درخ شزرا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) «. بسن بسح و  لام و  هب  هن  تسوا ، بدا  لقع و  هب  یمدآ  تفارش  »

يور فالخ  ياهراک  هب  هنادرخبان  یـصخش  رگا  .تسوا  هنادـنمدرخ  ياهراک  هب  هکلب  تسین ، شا  هداوناـخ  لاـم و  هب  یمدآ  شزرا 
یلو دوش ، راوخ  دـهد و  یم  تسد  زا  مدرم  دزن  ار  دوخ  تّزع  دـشاب ، هتـشاد  مه  راوگرزب  يا  هداوناخ  دـشاب و  دـنمتورث  رگا  دروآ ،

.تسا زیزع  مدرم  دزن  دشاب ، بدااب  اناد و  رگا 

: دیوگ یم  شیوخ  همان  تاجانم  رد  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ 

(2) »؟ يداد هچ  يدادن  لقع  هک  نآ  هب  يدادن ، هچ  يداد  لقع  هک  نآ  هب  اراگدرورپ ! »

لقع زومر  نتفرگارف  نامز 

.مینک لمع  رت  هنادنمدرخ  دیاب  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  رتشیب  ار  ناسنا  شکرس ، سفن  هک  یناوج  ماگنه 

: دیوگ یم  وسور  كاژ  ناژ 

(3) «. زومر نیا  هب  ندرک  لمع  ماگنه  يریپ ، تسا و  لقع  زومر  نتفرگارف  نامز  یناوج ، »

لقع لامک  هناشن 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(4)« ُمالَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اِذا  »

«. دوش مک  نخس  دریگ ، لامک  درخ  نوچ  »

48 ص :

ص 31. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 31 و 33. نامه ، - . 2
ص 31 و 33. نامه ، - . 3

ص 111. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  - . 4
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( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) درخ ندش  نوزفا  هار 

: مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق 

(1)« ِلْقَْعلا ِیف  ٌهَدایز  ِبُراجَّتلا  ُلوط  »

«. ددرگ یم  نوزفا  دَرِخ  دنوش ، رایسب  هک  اه  هبرجت  »

یتـسود و اـب  و  مینک ، هدافتـسا  نارگید  ياـه  هبرجت  زا  میناوت  یم  اـم  .میوش  رتاـناد  رتدـنمدرخ و  میناوت  یم  هبرجت  بسک  هلیـسو  هب 
.میهد ماجنا  هنادنمدرخ  لمع  نادنمدرخ ، هبرجتاب و  نادرم  اب  ینیشنمه 

تیاور

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک ، یناملسم  زا  شیاتس  حدم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رضحم  یعمج 

تدابع و رد  وا  شـشوک  شالت و  زا  اـم  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  تسا »؟ هنوگچ  وا  لـقع  « ؛»!؟ ِلُـجَّرلا ُلـقَع  َْفیَک  : » دومرف
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دییامرف !؟ یم  لاؤس  شلقع  زا  امش  مییوگ ، یم  نخس  وا  ریخ  ياهراک  عاونا 

ِرْدَـق یلَع  مِهِّبَر  ْنِم  یفلُّزلا  َنُولانَی  َو  ِتاجَرَّدـلا ، یف  ادَـغ  دابِعلا  ُعِفَترَی  اـمَّنإ  و  ِرِجاـفلا ، ِروُجف  نِم  َمَظْعَأ  ِهِقْمُِحب  ُبیـُصی  َقَمْحَـألا  ّنإ  »
!« مِِهلوقُع

ماقم تمایق  يادرف  دـنوادخ  .ناراکدـب  هانگ  نارجاف و  روجف  زا  تسا  رتدـب  دوش ، یم  لصاح  قمحا  تقامح  هیحاـن  زا  هک  یتبیـصم  »
(2) «. دندرگ یم  لئان  دنوادخ  برق  هب  ساسا  نیا  رب  و  درب ، یم  الاب  اهنآ  درخ  لقع و  رادقم  هب  ار  ناگدنب 

يرگن هدنیآ  يدنمدرخ و 

: تسا هدمآ  نینچ  لقاع  دنمدرخ و  هرابرد  موتالوکآ ، باتک  رد 

«. زگره قمحا  و  دهد ، یم  رییغت  ار  دوخ  هاگدید  لقاع ، »

49 ص :

ص 36. ثیدح ، لهچ  - . 1
ص 24. یقالخا ، عوضوم  دصکی  - . 2
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«. دهد یم  ماجنا  لّوا  نامه  لقاع ، دهد ، یم  ماجنا  تیاهن  رد  قمحا  هک  ار  يراک  »

(1) «. دتفا یم  ناتسمز  رکف  هب  راهب  رد  دنمدرخ ، »

«. دنک یم  اّیهم  هدامآ و  هدنیآ  يارب  ار  شیوخ  تسا و  رگن  هدنیآ  هشیمه  دنمدرخ ، »

50 ص :

نخس 35 و 80 و 139. یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 1
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رّکفت موس : شخب 

هراشا

51 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  زار  رّکفت ،

میجنسب ار  نآ  دیاب  فده ، کی  ای  لمع و  کی  ماجنا  زا  لبق  .تسا  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  لماوع  زا  یکی  رّکفت  لّقعت و 
.مینک يریگ  هجیتن  سپس  و 

لمع نآ  ياه  یبوخ  تسا ؟ یتخبـشوخ  تداعـس و  بجوم  لمع ، نآ  ایآ  تسا ؟ نآ  رد  ادـخ  ياضر  ایآ  تسا ؟ وکین  لمع  نآ  ایآ 
 . ...و تسیچ ؟

هتخاس نومنهر  تقلخ  ناهج  هرابرد  رّکفت  هب  ار  ناسنا  میرک  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  رّکفت  دروم  رد  يدایز  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
.تسا

(1)« َنُولِقْعَت الَفَا  ِْلیَّللِاب  َو  َنیِحبْصُم *  مِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  مُکَّنِا  «َو 

»!؟ دیشیدنا یمن  ایآ  دینک ، یم  رذگ  اهنآ  ياهرهش ) ياه  هناریو   ) رانک زا  ناهاگنابش  ناهاگحبص و  هتسویپ  امش  «و 

(2)« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَال  َِکلذ  یف  َّنِا  »

!« دننک یم  هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن  رما  نیا  رد  »

(3)« َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٌتایا  ِحایّرلا  ِفیرْصَت  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرْالا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  نِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَا  آم  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  «َو 

هلیسو هب  هدرک و  لزان  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  یقزر  زور و  بش و  دشودمآ  رد  «و 

52 ص :

137 و 138. تافاص /  هروس  - . 1
.42 رمز /  هروس  - . 2
.5 هیثاج /  هروس  - . 3
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«. تسا ینشور  ياه  هناشن  دنرّکفت ، لها  هک  یهورگ  يارب  اهداب ، شزو  رد  نینچمه  هدیشخب و  تایح  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ ،

هملک سرهفملا  مجعملا  باتک  ای  تایالا و  فشک  هب  دنتسه ، رّکفت  عوضوم  هرابرد  دیجم  نآرق  زا  يرگید  تایآ  قاتشم  هک  یناسک 
.دنیامن عوجر  ...و  رّکفت  رکف و 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(1)« ٍهَنَس َنیّتِس  ِهَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاس  ُهَرِْکف  »

«. تسا ندرک  تدابع  لاس  تصش  زا  رتهب  ندیشیدنا ، یتعاس  »

یتخبشوخ تداعس و  .تسه  زین  الاو  یتدابع  دیاشگ ، یم  ناسنا  يور  رب  ار  یتخبشوخ  تداعس و  ياهرد  هک  نیا  زج  هب  ندیـشیدنا ،
رت و تخبشوخ  وا  دیارگ ،) لمع  هب  و   ) دشاب رتهب  وا  رکف  رت و  بان  وا  هشیدنا  ردقره  و  تسوا ، هشیدنا  ورگ  رد  یمدآ  ترخآ  ایند و 

.تسا رتدنمتداعس 

تیاور

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مدرم  هک  درک  لاؤس  یصخش  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

: دننک یم  لقن 

؛» ٍهلَیل ِماِیق  نِم  ٌریَخ  ٍهعاس  ُرُّکَفَت  »

«. تسا ندومن  تدابع  بش  کی  زا  رتهب  ندرک ، هشیدنا  تعاس  کی  »

؟ دنک رّکفت  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ نآ  زا  روظنم 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

»؟ نیملکتتال کل  ام  كوناب ؟ نیأ  كونکاس ؟ نیأ  لوقیف  راّدلاب  وأ  هبرحلاب  رِمل  »

، درذگ یم  هدش ) یلاخ  نانکاس  زا  هک   ) يا هناخ  ای  هناریو ، رانک  زا  هک  یماگنه  »

53 ص :

ثیدح 1019. ص 149 ، هحاصفلا ، جهن  - . 1
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(1) »؟ ییوگ یمن  نخس  ارچ  دندش ؟ هچ  وت  ناراذگ  ناینب  دنتفر ؟ اجک  وت  نانکاس  دیوگب :

( یتخبشوخ تداعس و  هار   ) دیوش نیشنمه  رّکفت  لها  اب 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« مِِهتَنِْسلَأ یلَع  يرْجَت  َهَمْکِْحلا  َّنِاَف  ْمُْهنِم  اونْداَف  ِرُّکَفَّتلا  ِعوُْجلا َو  َلْهَأ  ُْمْتیَأَر  اِذا  »

«. دوش یم  يراج  اهنآ  نابز  رب  تمکح  اریز  دیوش ؛ کیدزن  اهنآ  هب  دیدید ، ار  رّکفت  یگنسرگ و  لها  یتقو  »

لبق دنیوگ و  یم  نخس  هنامیکح  اهنآ  اریز  دینک ، باختنا  تسود  اهنآ  نایم  زا  و  دیوش ، نیشنمه  دنتسه  رّکفت  لها  هک  یصاخشا  اب 
.دشاب هدننک  نییعت  امش  تشونرس  رد  دناوت  یم  نیا  دننک و  یم  رکف  نآ  دروم  رد  ندوشگ ، ناهد  زا 

( یتخبشوخ زار   ) يرگن هدنیآ  هشیدنا و 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(3)« ِرارْسْالا ِنیصْحَِتب  ُْيأَّرلا  ِْيأَّرلا َو  َِهلاجِِاب  ُمْزَْحلا  ِمْزَْحلِاب َو  ُرَفَّظلا  »

«. تسا يرادزار  هب  حیحص  هشیدنا  و  هشیدنا ، حیحص  يریگراک  هب  رد  یشیدنارود  یشیدنارود و  رد  يزوریپ  »

.دبلط یم  يرادزار  حیحص ، هشیدنا  هتبلا  .تسا  حیحص  رّکفت  نآ  همزال  يرگن و  هدنیآ  ورگ  رد  ّتیقفوم  يزوریپ و 

نولف (4) «. شاب يا  هدرکن  هچنآ  هشیدنا  رد  .شابم  يا  هدرک  هچنآ  هشیدنا  رد  »

رکف و اب  نیا  و  مییامن ، نیمضت  هدنیآ  رد  ار  شیوخ  یگدنز  يرگن ، هدنیآ  اب  دیاب  ام 

54 ص :

ص 22. یقالخا ، عوضوم  دصکی  - . 1
ثیدح 1014. ص 148 ، هحاصفلا ، جهن  - . 2

ص 452. تمکح 48 ، هغالبلا ، جهن  - . 3
ص 128. نخس ، هاتوک  - . 4
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میجنـسب و ار  فادها  نآ  فارطا  یمامت  مییامن و  باختنا  هدنیآ ، يارب  ار  ینّیعم  فادها  .تسا  ریذپ  ناکما  تبثم  حیحـص و  هشیدنا 
.مییامن يریگ  هجیتن 

رکف شزرا 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1)« َكِْریَِغل ُهَتْهِرَک  ام  َُکبُّنَجَت  َکِسْفَِنل  ابَدَأ  یفَک  ٌحِصان َو  ٌرِْذنُم  ُراِبتْعِْالا  ٌهَِیفاص َو  ٌهآِْرم  ُرْکِْفلَا  »

زا هک  سب  ناـمه  سفن ، ندرک  بدا  رد  ار  وت  .تسا و  شیدـناریخ  يا  هدـنهد  میب  ثداوح ، زا  تربع  فاّفـش و  يا  هنییآ  هشیدـنا ، »
«. يزیهرپب يدنسپ  یمن  نارگید  يارب  ار  شنداد  ماجنا  هچنآ 

.میهدن ماجنا  دیآ ، یم  دنسپان  نامرظن  رد  هک  هچنآ  میباتشب و  وکین  ياهراک  يوس  هب  ثداوح ، زا  تربع  وکین و  هشیدنا  اب 

رترب ییورین  رکف ،

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2)« ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغَیال  َو  اهَلْهَأ ، ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ِراصبْالا ؛ َعَم  ِهَنَیاعُْملاَک  ُهَّیِوَّرلا  ِتَْسَیل  »

تنایخ وا  هب  دهاوخ ، تحیـصن  لقع  زا  هک  سک  نآ  اّما  دنایامن ، یم  غرود  اه  مشچ  یهاگ  اریز  تسین ؛ ندید  دـننامه  ندیـشیدنا ، »
«. دنک یمن 

رادروخرب حیحص  رکف  زا  دشابن ، سفن  ياوه  میلست  دشاب و  هتشاد  زین  یفاک  شناد  و  دشاب ، رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  یمدآ  رگا 
: دیوگ یم  وگوهروتکیو  .تسا 

(3) «. تفای ناوت  یمن  رکف  قامعا  رد  زج  ار  قیاقح  درک و  ادیپ  ناوت  یمن  نیمز  رعق  رد  زج  ار  ساملا  »

55 ص :

ص 510. تمکح 365 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 498. تمکح 281 ، نامه ، - . 2

ص 145. نخس ، هاتوک  - . 3
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: تسا هتفگ  نینچ  رکف  هرابرد  یگنراک  لید 

(1) «. دیروخن هّصغ  اّما  دینک ، رکف  یگدنز  يارب  »

.دیشاب هراچ  رکف  هب  هّصغ ، ياج  هب  .درادن  يا  هدیاف  چیه  دنک و  یم  دایز  ار  یحور  ياه  يرامیب  ندروخ  هّصغ 

: تسا هدرک  هیبشت  نینچ  ار  وکین  ياه  هشیدنا  يا  هلمج  رد  سنارف ،

(2) «. وبشوخ لگ  هدیوارت  شوخ ، يوب  تسا و  كاپ  حور  هدیوارت  بوخ ، ياه  هشیدنا  »

وکین حیحص ، هشیدنا  میدوب ، رادروخرب  ملاس  حور  زا  زین  و  میدرک ، نوریب  لد  زا  ار  یناسفن  ياهاوه  میتخومآ و  شناد  هک  یماگنه 
ندب رد  ملاس  حور  هک  نیا  ای  و  دنک ، هبلغ  ام  رب  یناسفن  ياهاوه  میوش و  ناطیـش  میلـست  يا  هظحل  رگا  .تشاد  میهاوخ  هدیدنـسپ  و 

.میوش هدیشک  فارحنا  هب  تسا  نکمم  و  دوب ، دهاوخن  هدیدنسپ  وکین و  حیحص ، هشیدنا  زین  ام  هشیدنا  دشابن ، ام 

تّیونعم رّکفت و 

: مالسلا هیلع  یبتجملا  نسح  مامالا  لاق 

(3)« ُهُّمُأ ٍْریَخ َو  ِّلُک  ُوبَا  َرُّکَفَّتلا  َّنِاَف  ِرُّکَفَّتلا  ِهَماِدا  ِهّللا َو  يَوقَِتب  ْمُکیصُوا  »

هشیر و  ) ردام ردـپ و  هشیدـنا ، رّکفت و  هک  اریز  منک ، یم  شرافـس  هشیدـنا  رّکفت و  همادا  ادـخ و  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  ار  امـش  »
«. تسا اه  یبوخ  مامت  لصا )

( رکف ِيزوریپ  ياه  هار   ) رکف تسالس 

، دیبایب لح  هار  نیدنچ  يا  هلأسم  ره  يارب  دینک و  لح  یتحار  هب  ار  یعوضوم  ره  دـیناوتب  دیـشاب و  هتـشاد  مارآ  يرکف  هک  نیا  يارب 
.دیزادرپب شیوخ  رکف  شرورپ  هب  دیاب 

: مینک یم  هراشا  ار  رکف  شرورپ  هار  دنچ 

56 ص :

ص 145. نامه ، - . 1

ص 134. نامه ، - . 2
ص 133. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  - . 3
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هب هـک  يرکف  ره  ینعی  .دـیهد  رارق  لـیلحت  هـیزجت و  دروـم  زور  هنابـش  لوـط  رد  ار  شیوـخ  راـکفا  دـینک و  مـهارف  يا  هچرتـفد  - 1
.دینک لیلحت  هیزجت و  بسانم  تصرف  رد  دینک و  تشاددای  دمآ  ناترطاخ 

ماجنا زا  دعب  اه  بش  .دینک  رکف  دیتساوخ  هک  ینامز  ره  رد  دـیناوت  یم  امـش  نیاربانب ، .درادـن  یناکم  ینامز و  ّتیدودـحم  رکف ، - 2
.دیهد رارق  یسررب  دروم  ار  ادرف  هنازور  ياهراک  هقیقد  هد  دودح  هنازور ، راک 

کی ناتدوخ  صوصخم  قاتا  رد  .دیزادرپب  رّکفت  هب  دیناوت  یم  دیتساوخ  هک  یناکم  ره  رد  و  تسین ، یّـصاخ  ناکم  هب  دودحم  رکف ،
نیا رد  .دـیهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  شیوخ  يادرف  لامعا  دـیهد و  هیکت  شیوخ  یلدنـص  هب  زیم ، تشپ  .دـیراذگب  اـبیز  لـگ  دـبس 

شیوخ ياه  تفرـشیپ  و  دیهد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  راب  کی  هام  ره  دـییامن و  تشاددای  ار  شیوخ  ّمهم  راکفا  امتح  هچرتفد ،
.دییامن یسررب  لامعا  رد  ار 

هحفص رد  ار  نآ  ياه  فعـض  دینک و  تشاددای  ار  فده  نآ  تاّیـصوصخ  ادتبا  نیرفآ ، یتخبـشوخ  فادها  ای  فده  باختنا  يارب 
.دیهد باوج  تالاؤس  نآ  هب  سپس  دیسیونب ، دینک و  حرط  فده ، نآ  دروم  رد  یتالاؤس  سپس  دیسیونب و  رگید  يا 

هدـنیآ ياه  هماـنرب  هتـشذگ و  لاـمعا  شجنـس  ندرک و  رکف  هب  زور  هنابـش  رد  ار  ناـتتقو  زا  یقیاـقد  هک  دـیهدب  تداـع  ار  ناـتدوخ 
(1) .دیهد صاصتخا 

فدـه هک  دوش  یم  ثعاـب  رکف  رد  باتـش  هلجع و  .دـینک  زیهرپ  هنـالوجع  ياـهرکف  زا  شیوخ  فدـه  دروم  رد  دیـشاب  بظاوم  - 3
فده نآ  هب  دیناوتب  یتحار  هب  ات  دشابن ، سرتسد  زا  رود  دـینک ، یم  باختنا  هک  یفدـه  نینچمه  .دـینکن  باختنا  تسرد  ار  شیوخ 

.دیسرب

( یتخبشوخ ِلماع   ) ندنام ناوج  لماع  يرکف  راک 

تسرد یلو  .دنک  یم  هتسخ  ریپ و  ار  ناسنا  ندرک  رکف  دنیوگ : یم  مدرم  زا  يا  هّدع 

57 ص :

ص 26. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 1
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ناشراک هک  یناسک  دییامن : هجوت  ریز  بلطم  هب  .دنتسه  رت  ناوج  دننک  یم  يرکف  راک  هک  یناسک  تسا و  قداص  هیـضق  نیا  سکع 
ار ناسنا  يرکف ، ّتیلاعف  یملع ، ياه  یسررب  نیرت  هزات  بجوم  هب  اریز  دنتسه ، یتخبشوخ  نامدرم  دبلط ، یم  يرکف  ّتیلاّعف  نانآ  زا 

.دراد یم  هگن  ناوج 

زا هورگ  نآ  دنا : هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناکشزپ  ناسانش و  ناور  زا  هدیزگرب  میت  کی  خینوم ، رد  هرشتنم  یکـشزپ  هلجم  شرازگ  ربانب 
هدوسرف ییاه  هورگ  زا  رتدوز  ناشرکف  ندب و  تسا ، ناجیه  نودب  تخاونکی و  ناشراک  و  هدوب ، رتمک  ناش  يرکف  راک  هک  لغاشم ،

ترابع هب  .تسا  هدوب  رتشیب  اهنآ  یندـب  يرکف و  ییاـناوت  شیازفا  یّتح  .دراد  یمیاد  يرکف  تیلاـعف  هب  زاـین  ناـشراک  هک  ددرگ  یم 
(1) .دنوش یم  رت  يوق  هکلب  دنوش ، یمن  رت  فیعض  طقف  هن  نیرّکفتم  رگید ،

عوبطم راکفا 

هزاجا .دـنک  یم  رتشیب  ار  امـش  شمارآ  مارآ ، عوبطم و  راکفا  .دـیناشچب  دوخ  هب  عوبطم ، راکفا  دـیرادن ، رکف  زکرمت  هک  یماگنه  رد 
راکفا دینک ، یم  لیم  اذغ  هک  یماگنه  .تسا  راب  نایز  عوبطمان  مارآان و  راکفا  اریز  دنک ، خوسر  امـش  دوجو  رد  یفنم  راکفا  دـیهدن 

عوبطم

.دیور باوخ  هب  ات  دینک  مارآ  ار  شیوخ  راکفا  باوخ ، ماگنه  رد  دیناشچب و  دوخ  هب 

گرزب رکف 

: تسا هدمآ  نینچ  رکف  هرابرد  موتالوکآ »  » باتک رد 

«. دروآ یم  راب  هب  هجیتن  لمع ، دنک و  یم  داجیا  لمع  رکف ، »

«. دنک یم  رود  فالخ  لمع  زا  ار  ناسنا  گرزب ، رکف  »

(2) «. دنک رکف  وت  ياج  هب  یناسنا  چیه  هدن  هزاجا  »

58 ص :

ص 586. نادیواج ، لوکشک  - . 1
.227 ، 112 ياه 167 ، نخس  یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 2
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يریگ میمصت  هدارا و  مراهچ : شخب 

هراشا

59 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یماگ  يریگ ، میمصت  هدارا و 

.میشاب يوق  يا  هدارا  ياراد  دیاب  میهد ، ماجنا  امئاد  ار  بوخ  لامعا  میسرب و  نتشیوخ  فادها  هب  هک  نیا  يارب 

: نوچ .میزومایب  ار  هدارا  تیوقت  ياه  هار  دیاب  ادتبا 

روگاتیپ (1) «. دیتسه زیچ  همه  کلام  يوق  هدارا  نتشاد  اب  »

شوغآ رد  ار  یتخب  کین  ماجنارـس  و  دیـسر ، میهاوخ  نتـشیوخ  ِفادـها  هب  يوق  هدارا  اـب  .دراد  لـمع  ماود  رد  ییـالاو  شقن  هدارا ،
.دیشک میهاوخ 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ 

(2) «. دروآ یمن  راب  نتسناوت  زگره  نتساوخ ، نودب  نتسناد  »

.تسین نکمم  هدارا ، نودب  لمع  و  دنرگیدکی ، موزلم  مزال و  لمع  ملع و 

لامعا رب  يوق  يا  هدارا  هنالقاع و  ياه  میمـصت  اب  هک  نیا  اـت  میرادرب  هدارا  تیوقت  تهج  رد  ار  یماـگ  زور  ره  نیرمت ، اـب  نیارباـنب 
.میشخب موادت  دوخ 

ثروغاثیف (3) «. تسا یناوج  ماّیا  تقو ، نیرتهب  هدارا ، تیبرت  يارب  »

.میرادرب ماگ  هدارا  تیوقت  هار  رد  میناوت  یم  رتهب  میرادروخرب ، رت  يوق  هینب  زا  یناوج  ماّیا  رد  نوچ 
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هک هچنآ  مینک و  تشاددای  دـنک ، یم  تیوقت  ار  ام  هدارا  هک  هچنآ  میریگب و  تسد  رد  ار  ذـغاک  ملق و  مینک ؛ عورـش  نـالا  نیمه  زا 
ياـه فعـض  میهد و  همادا  ار  نآ  تیوـقت  ياـه  هار  سپـس  میـسیونب ، رگید  يا  هحفـص  رد  زین  ددرگ  یم  اـم  هدارا  فعـض  بجوـم 

.میوش لیان  مهم ، نیا  هب  شالت  اب  میرادرب و  نایم  زا  هار  نیا  رد  ار  شیوخ 

: دیوگ یم  یکروگ  میسکام 

(1) «. درک وجتسج  دیاب  هدارا  تردق  رد  ار  تایح  ینعم  »

فادها هب  دنناوت  یم  یتحار  هب  دنراد ، ریذپان  للخ  يا  هدارا  هک  یـصاخشا  هک  يا  هنوگ  هب  دشخب ، یم  تایح  ام  هب  مکحتـسم  هدارا 
.دنسرب یتخبشوخ  تداعس و  هب  ندیسر  تهج  رد  نتشیوخ 

تهج رد  شیوخ  فادـها  هب  درادـن و  ماود  نانآ  کین  لامعا  اریز  .دـنرادن  یگدـنز  تاـیح و  دـنرادن ، هدارا  هک  یناـسک  سکعرب 
.دیسر دنهاوخن  تداعس  یتخبشوخ و 

.دسر یم  یلاع  جرادم  هب  هدرک و  ریس  ار  لماکت  ياه  هّلپ  یمدآ  نآ ، هطساو  هب  دشخب و  یم  یلاعت  ناسنا  هب  هدارا 

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 

(2) «. تسا يرگید  تسد  هب  ناشخنرس  هکدنتسه  ییاه  كدابداب  هدارا  یب  ياه  ناسنا  »

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  نوبولواتسوگ 

(3) «. لمع يوق ، هدارا  هجیتن  تسا و  فرح  فیعض ، هدارا  هجیتن  »

«. تسین ینارنخس  هب  دیآرب ، راک  لمع  «ز 

! دنک یمن  اود  ار  يدرد  ندز  فرح 

( تّیقفوم ِلماع   ) يوق هدارا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1)« ُهَّیِّنلا ِْهیَلَع  ْتَیِوَق  اّمَع  ٌنََدب  َفُعَض  ام  »

«. ددرگ یمن  یناوتان  فعض و  راچد  ندب  دشاب ، يوق  یمدآ  هدارا  ّتین و  هک  يدراوم  رد  »

.دناسر یم  نایاپ  هب  ّتیقّفوم  اب  ار  لمع  نآ  يوق ، يا  هدارا  اب  تسا و  لمع  لابند  هب  رطاخ ، یگدوسآ  شمارآ و  اب  ناسنا  اریز 

يوق هدارا  هیاپ  یتمالس ،

مزاول زا  یکی  و  تسا ، ریذپان  للخ  مکحم و  هدارا  نماض  یمدآ ، تمالـس  .تسا  يوق  هدارا  ساسا  هیاپ و  ناسنا ، یتمالـس  تّحص و 
اب بساـنم  ياهاذـغ  دـنا و  هتفرگ  رظن  رد  ییاذـغ  میژر  هدارا ، تیوـقت  يارب  نادنمـشناد  .تسا  ناور  نـت و  تمالـس  مـکحم ، هدارا 

.دنا هدومن  داهنشیپ  ار  هدارا  تیوقت 

: دیوگ یم  گنیلرک  رتکد 

ظفح .تسام  هفیظو  نیرت  مهم  فیلکت و  نیلّوا  نآ  ظفح  یتمالس و  يرادهگن  سپ  .تسا  يوق  هدارا  هیاپ  ساسا و  نیلّوا  یتمالس ، »
یم بوسحم  نآ  جـیاتن  زا  هدارا  تّوق  ییابیز  یّلک  روط  هب  هکلب  تسا ، هدارا  میمـصت و  ساسا  اهنت  هن  يرـشب ، یگدـنز  رد  یتمـالس 

(2) «. ددرگ

هدارا تیوقت  ياه  هار  زا  یکی 

هام دنچ  هک  نیا  دننام  .دینکن  راذـگاو  ادرف  هب  ار  زورما  راک  دـیهد و  ماجنا  تغارف  تاقوا  رد  ار  ییزج  ياهراک  هدارا ، تیوقت  يارب 
راک نآ  زور  ره  اّما  دیهد ، هیده  وا  هب  دینک و  يرادیرخ  وا  يارب  یلگ  هتـسد  ناترـسمه  تامحز  زا  رّکـشت  تهج  دیهاوخ  یم  تسا 

هب ار 

بجوم دنتسه ، يرتمک  ّتیمها  ياراد  هک  ییزج  ياهراک  ماجنا  .دیا  هتخادنا  ریخأت 
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ینهذ يرکف و  تردق  زا  دزاس و  یم  لوغشم  ار  امش  نهذ  هاگآدوخان  روط  هب  اهراک  نآ  ندادن  ماجنا  اریز  ددرگ ، یم  هدارا  تیوقت 
ّتیمها زا  هک  یلامعا  دـینک  یعـس  یلو  دـیهد ؛ یم  ماجنا  امتح  ار  دنتـسه  ّتیمها  لّوا  هجرد  ياراد  هک  ییاـهراک  .دـهاک  یم  اـمش 

.ددرگ رباربود  امش  رطاخ  شمارآ  ات  دیهد ، ماجنا  تغارف  تاقوا  رد  زین  ار  دنتسین  رادروخرب  ینادنچ 

ّتیمها مک  ياهراک  نیا  .دیراد  یمرب  هار  رس  زا  ار  نآ  امش  تسا و  کچوک  امـش  هدارا  ربارب  رد  هنازور ، يرورـض  ّمهم و  ياهراک 
.دهد یم  جنر  هنایفخم  ار  امش  اه  هام  اه و  هتفه  اهزور ، دنک و  یم  تمواقم  یهوک  نوچ  امش  ربارب  رد  هک  تسا 

هب ار  اهنآ  دـنک و  هجوت  تسا -  زیچاـن  رادـقم و  یب  شرظن  رد  هک  هنازور -  یگدـنز  شزرا  یب  کـچوک و  ياـهراک  هب  هک  یـسک 
.دش دهاوخ  گرزب  ياهراک  بحاص  يدوز  هب  دهد ، ماجنا  هجو  نیرتهب 

!؟ تسیچ مدرم  زا  یضعب  یگدنام  بقع  يراتفرگ و  نیرت  گرزب  دیناد  یم  ایآ 

تداع دننک و  میظنت  دوخ  هنازور  یگدنز  يارب  يا  همانرب  دـنا  هتـسناوتن  مه  زونه  یگدـنز ، لاس  هاجنپ  ای  لهچ  زا  سپ  اهنآ  هک  نیا 
(1) !!«. رگید هتفه  هشاب  ادرف ، هشاب  اباب ، نک  شلِو  : » دنیوگب هشیمه  یکدوک  نامه  زا  هک  دنا  هدرک 

يریگ میمصت 

و دیریگب ، میمصت  دعب  هلحرم  رد  دییامن و  تروشم  نآ  زا  دعب  دینک و  هشیدنا  شیوخ ، نیرفآ  یتخبـشوخ  فادها  يارب  یگدنز  رد 
.دیسرب فادها  نآ  ِماجنارس  هب  شالت  یعس و  اب  تیاهن  رد 

63 ص :

ص 19 و 20. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
http://www.ghaemiyeh.com


( ناتساد )

هب دنک  یلمع  ار  دوخ  میمصت  هک  نیا  زا  لبق  اّما  تفرگ ! یشکدوخ  هب  میمصت  دوب ، هدمآ  هوتس  هب  یگدنز  ياهراشف  زا  هک  یصخش 
یّلک هب  وا  یگدنز  هک  دوب  ناتـسرامیب  نآ  رد  .دبای  نانیمطا  دوخ  یناور  تمالـس  زا  ات  درک  هعجارم  یناور  ياه  ناتـسرامیب  زا  یکی 

وا زا  رتدب  بتارم  هب  ناشعـضو  هک  درک  هدهاشم  ار  یناسک  اج  نآ  رد  هکلب  دندرک ، هجلاعم  ار  وا  هک  تهج  نآ  هب  هن  دش ؛ نوگرگد 
دهع دوخ  اب  زور  نآ  .درادن  یگرزب  لکـشم  چیه  هک  دـش  هجوتم  درک ! يرازگرکـش  تیاضر و  ساسحا  دوخ  عضو  زا  راچان  دوب و 
دنک راک  دشاب  هتشاد  تردق  هک  نامز  ره  ات  دناوتب و  هک  یتّدش  ره  اب  تفرگ  میمصت  .دوشن  یگدرسفا  سأی و  راچد  زگره  هک  تسب 

ار نآ  شزرا  یلکـشم ، ای  صخـش  چـیه  هک  دـیمهف  .دـش و  لیدـبت  دوب ، شلایخ  رد  هک  یناسنا  نیرت  قفوم  نیرتهب و  هب  ماجنارـس  ات 
هب ناوت  یم  هک  تسه  يزیچ  هشیمه  و  دراد ، ار  نتـسیز  شزرا  هشیمه  یگدـنز ، .دـنزب  یـشکدوخ  هب  تسد  شرطاـخ  هب  هک  درادـن 

(1) .دوب رازگ  ساپس  شرطاخ 

بحاص دارفا  اب  سپـس  .مینک  يراددوخ  هنالوجع  ياـه  میمـصت  زا  میریگن و  میمـصت  میتسین ، رادروخرب  لـماک  تمالـس  زا  اـت  سپ 
.میراذگب لمع  هلحرم  هب  اپ  نآ  زا  دعب  مییامن و  تروشم  لامک 

لصاح ناتزورما  یگدنز  هوحن  .تسام  تامیمـصت  هکلب  تسین ، یگدنز  طیارـش  دزاس ، یم  ار  ام  هدنیآ  تشونرـس  هچنآ  تیاهن  رد 
لابند هک  نیا  .دینکن  رواب  ای  دینک  رواب  ار  يزیچ  هچ  و  دیریگن ، دای  ای  دیریگب  دای  ار  يزیچ  هچ  تسامش ، هتشذگ  تامیمصت 

راگیـس هک  نیا  دـینک ، يروخرپ  هک  نیا  دـیوش ، دـنزرف  بحاـص  دـینک و  جاودزا  هک  نیا  دـیزاس ، اـهر  ار  نآ  اـی  دـیریگب  ار  یبلطم 
هب ار  امش  یگدنز  هک  تسا  یتامیمصت  همه  دیشاب ، هتـشاد  ییاه  تیلباق  هچ  دیـشاب و  هنوگچ  دیهاوخب  هک  نیا  دیـشکن و  ای  دیـشکب 

لکش
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(1) .میریگب يا  هزات  تامیمصت  دیاب  راچان  میهد ، رییغت  ار  دوخ  یگدنز  میهاوخب  اعقاو  رگا  .تسا  هدروآرد  ینونک 

( يریگ میمصت  رد  تیقفوم  يوس  هب  یماگ   ) تسرد يریگ  میمصت  عناوم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2)« َْيأَّرلا ُمِدْهَی  ُفالِْخلَا  »

«. تسا هشیدنا  هدننکدوبان  فالتخا ، »

دیریگ یم  رکف  شناد و  يور  زا  هنـالقاع و  میمـصت  کـی  هک  یماـگنه  .تسا  هدـش  شهوکن  يریگ  میمـصت  رد  دـیدرت  کـش و  زا 
.دیامن یم  لالتخا  راچد  ار  رکف  کش ، اریز  دیهدن ، هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  دینک ، یم  تروشم  سپسو 

تاّیـصوصخ .دیـسیونب  ذغاک  يور  ار  دوخ  میمـصت  هتفرگ و  تسد  هب  یملق  ذغاک و  دیدرگن ، راچد  دیدرت  کش و  هب  هک  نیا  يارب 
میمصت نآ  هک  دیجنسب  هنالقاع  نآ  زا  سپ  .دیسیونب و  رگید  تمسق  رد  ار  نآ  فعض  طاقن  ذغاک و  تمسق  کی  رد  ار  میمـصت  نآ 

.دییامن یلمع  ار  دوخ  میمصت  دیهدن و  هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  زگره  راک ، نیا  زا  دعب  .ریخ  ای  دینک  یلمع  ار 

.دزروب قشع  امـش  هب  مه  یگدنز  ات  دیرادب  تسود  لد  هت  زا  ار  یگدنز  دـینک و  یگدـنز  زورما  يارب  دـینک و  شومارف  ار  هتـشذگ  »
(3) «. دینک لمع  دیریگب و  میمصت  دینک  تداع 

هب دیا و  هدومن  لابند  ار  یفدـه  دـیا و  هتفرگ  یمیمـصت  رگا  نیاربانب ، .ددرگ  یم  دروم  یب  راکفا  ثعاب  میمـصت ، رد  دـیدرت  کش و 
دـینارورپب و رـس  رد  ار  عوبطم  راکفا  نآ ، ياج  هب  .دـیرواین  داـی  هب  ار  هتـشذگ  زگره  دـینک و  شومارف  ار  نآ  دـیا ، هدیـسرن  يزوریپ 

هرابود

.دینک لمع  نآ  هب  دیریگب و  هدنزاس  تبثم و  تامیمصت 

65 ص :
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میمـصت دیا ، هتفریذپ  شیوخ  ياه  هتـساوخ  اه و  فدـه  دوخ ، يارب  هک  یـشزرا  یتیـصخش و  ياه  یگژیو  تبثم و  طاقن  ساسارب  »
(1) «. دینک عورش  اج  نامه  زا  ار  ناتدوخ  همانرب  دیریگب و 

میمصت تبقاع 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2) ؛» ِهَْتناَف اّرَش  َناک  ْنِا  ِهِْضمَاَف َو  اْریَخ  َناک  ْنِاَف  ُهَتَِبقاع  ْرَّبَدَتَف  اْرمَأ  َلَعْفَت  ْنَأ  َتْدَرَا  اِذا  »

نآ زا  تسا ، دـب  رگا  هدـب و  ماجنا  ار  راک  نآ  تسا ، کـین  هجیتن  رگا  شیدـنیب ؛ نآ  هجیتن  رد  يریگ ، یم  میمـصت  يراـک  رد  یتقو  »
«. رذگب

.ددرگ یم  رتشیب  شجنس  يورین  دنک و  یم  لمع  رتهب  لقع  ذغاک ، يور  یسررب  اب  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نادنمشناد 

میمصت رد  يریگ  تخس  مدع 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(3)« ِهیف َهَرَیِْخلا  َّنِاَف  َِکْبلَق  یِلا  ُِقبْسَی  يذَّلا  َیِلا  ْرُْظنا  َُّمث  ِتاّرَم  َْعبَس  ِهیف  َکَّبَر  ْرِخَتْساف  ٍْرمَِأب  َتْمَمَه  اِذا  »

سپ .دراد  لیامت  فرط  مادک  هب  وت  لد  هک  رگنب  سپـس  .نک  ریخ  بلط  تراگدرورپ  زا  راب  تفه  یتفرگ ، میمـصت  يراک  هب  یتقو  »
«. تسا نامه  رد  یبوخ  ریخ و  اریز  نک ، باختنا  ار  نامه 

ار اهنآ  زا  کی  مادک  دـیناد  یمن  یلو  تسا ، یتخبـشوخ  هیام  اهنآ  همه  هک  دـیا  هتفرگ  اهنآ  ماجنا  هب  میمـصت  دـیراد و  یفادـها  رگا 
.دینک لمع  دیراد  يرتشیب  لیامت  هک  میمصت  نآ  هب  گرزب  دنوادخ  دای  اب  دیهد ، ماجنا 

66 ص :

.نامه - . 1
ثیدح 993. ص 145 ، هحاصفلا ، جهن  - . 2

ثیدح 994. ص 145 ، نامه ، - . 3
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لمع يارب  یگدامآ 

: تسا هدمآ  نینچ  يریگ  میمصت  هرابرد  موتالوکآ »  » باتک رد 

(1) «. تسا لمع  يارب  یگدامآ  تسین ؛ ندرک  لمع  نتفرگ ، میمصت  »

یگدامآ دشاب ، میمـصت  نودـب  لمع  رگا  .میهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  لمع  نآ  ات  میوش  یم  هدامآ  لمع  ماجنا  يارب  يریگ ، میمـصت  اب 
یگدامآ دـشاب ، رت  مکحم  رت و  يوق  میمـصت  هچره  یلو  .تسا  رتمک  یگدامآ  اـی  تسا و  هدـماین  دوجو  هب  لـمع  نداد  ماـجنا  يارب 

.تسا رتدایز  لمع  ماجنا  يارب 

67 ص :

هتکن 55. ، 2 یگدنز ياه  هتکن  باتک  - . 1
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يرادیاپ تمواقم و  مجنپ : شخب 

هراشا

69 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  يوس  هب  یهار  يرادیاپ ، تمواقم و 

هب ندیـسر  هار  رد  وکین و  لامعا  رد  ناـسنا  .تسا  تمواـقم  يرادـیاپ و  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
.دنکن یتسس  زگره  دشاب و  مواقم  رادیاپ و  دیاب  شیوخ ، هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها 

: دنیامرف یم  تماقتسا  ربص و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(1)« اضِر ُْربَّصلَا  »

«. تسا يدونشخ  هیام  ربص ، »

: دنیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  تمواقم  ربص و  تلیضف  رد  و 

(2)« ِْربَّصلا َنِم  ِْهیَلَع  َعَسْوَأ  اقْزِر  ُْدبَْعلا  َقِزُر  ام  »

«. دنا هدادن  ربص  زا  رت  عیسو  يا  يزور  ار  سک  چیه  »

َّنِا : » تسا هدومن  مالعا  نارباص  زا  ار  دوخ  يدونـشوخ  گرزب  دـنوادخ  تسا و  هدـمآ  ربص  هرابرد  يدایز  تایآ  زین  میرک  نآرق  رد 
«. نیِرباّصلا َعَم  َهّللا 

: دنا هدومرف  دنا و  هدروآ  یهیبشت  ربص ، هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(3)« امیرَک ًالُجَر  َناَکل  ًالُجَر  ُْربَّصلا  َناک  َْول  »

«. دوب يراوگرزب  درم  دوب ، يدرم  ناسب  ربص  رگا  »

70 ص :
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلا  َِهلِْزنَِمب  ِنامیْالا  َنِم  ُْربَّصلَا  »

«. تسا ندب  هب  تبسن  رس  نوچ  نامیا ، هب  تبسن  ربص  »

نادنمـشناد و زا  يدایز  نانخـس  و  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  يرتاوتم  ثیداحا  تمواقم  ربص و  تلیـضف  رد 
.تسا هدیدرگ  نایب  نآ  یگژیو  ّتیمها و  باب  رد  نادنمشیدنا 

: دنیامرف یم  ربص  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) ؛» ِّقَْحلا ِیف  ُرُّبَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  ِهوُرْکَْملا َو  یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  «َو 

«. تسا هدیدنسپ  یتداع  قح ، هار  رد  ییابیکش  هک  هد ، تداع  تالکشم  ربارب  رد  تماقتسا  يارب  ار  دوخ  »

: دنیامرف یم  راکزیهرپ  هدنب  تافص  همادا  رد  ترضح  نآ 

(3) ؛» ِِهتاَجن َهَّیِطَم  َْربَّصلا  َلَعَج  »... 

«. دهد رارق  دوخ  تاجن  بکرم  ار  تماقتسا  و  »... 

یتخبشوخ تّیقّفوم و  يزوریپ ، زمر  تمواقم ، ربص و 

: دیوگ یم  نوئلپان 

(4) «. دنراد تماقتسا  نارگید  زا  شیب  هک  تسا  یناسک  هب  ّقلعتم  يزوریپ ، »

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(5) «. تسا رت  یعطق  دارم  هب  ندیسر  دشاب ، رتشیب  ربص  هک  هزادنا  ره  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(6)« ُنامَّزلا ِِهب  َلاط  ْنِا  َرَفَّظلا َو  ُرُوبَّصلا  ُمَدْعَیال  »

71 ص :
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هبطخ 76. هغالبلا ، جهن  - . 3
ص 51 و 52. نخس ، هاتوک  - . 4

.نامه - . 5
ص 472. تمکح 153 ، هغالبلا ، جهن  - . 6
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«. دوش ینالوط  نآ  نامز  دنچره  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش ، ناسنا  »

ّتیقّفوم ماجنارـس  هب  يرتشیب  ِرطاخ  شمارآ  اـب  میزاـس ، دوخ  هشیپ  ار  ییابیکـش  ربص و  شیوخ ، فادـها  هب  ندیـسر  هار  رد  هاـگره 
هار هنایم  رد  تشاد و  دهاوخن  موادت  ام  لمع  مینک ، لابند  ار  يراک  باتش ، هلجع و  اب  میشابن و  ابیکش  رگا  سکعرب ، .دیسر  میهاوخ 

.درک میهاوخ  اهر  ار  نآ 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1)« ُعَزَْجلا ُهَکَلْهَأ  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َْمل  ْنَم  »

«. دنادرگ كاله  ار  وا  یبات  یب  دهدن ، تاجن  ییابیکش  هک  ار  یسک  »

وکین لامعا  هب  قیوشت 

: دنا هدومن  قیوشت  يرابدرب  تماقتسا و  هلمج  زا  وکین  لامعا  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) !..«. َعَرَْولا َعَرَْولا  َو  َْربَّصلا ، َْربَّصلا  َُّمث  َهَماِقتْسِْالا ، َهَماِقتْسِالا  َو  َهَیاهَّنلا ، َهَیاهِّنلا  َُّمث  َلَمَْعلَا ، َلَمَْعلَا  »

! يراکزیهرپ و  يرابدرب ! يرابدرب ! هاگنآ  تماقتـسا ! تماقتـسا ! و  يرگن ! هدـنیآ  يرگن ! هدـنیآ  سپـس  حـلاص ! لمع  حـلاص ! لمع  »
!..«. يراکزیهرپ

ربص عاونا 

: اه تبیصم  رد  يرابدرب  فلا )

(3)« ُُهلَمَع َِطبَح  ِِهتَبیصُم  َْدنِع  ِهِذِخَف  یلَع  ُهَدَی  َبَرَض  ْنَم  َو  ِهَبیصُْملا ، ِرْدَق  یلَع  ُْربَّصلا  ُلِْزنَی  »

«. ددرگ یم  دوبان  شرجا  دنز ، شنار  رب  بات  یب  تبیصم  رد  هک  نآ  دیآ و  دورف  تبیصم  هزادنا  هب  ربص  »

72 ص :

ص 476. تمکح 189 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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ص 468. تمکح 144 ، نامه ، - . 3
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يربص یب  هک  دندقتعم  ناسانش  ناور  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  ...و  دنزرف  گرم  لام ، رد  ررـض  دننام  اه  تبیـصم  رد  يرابدرب 
.دنک یم  کیدزن  طوقس  هلحرم  هب  ار  ناسنا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« ُهّللا ُهْرُجْأَی  ُهَْظیَغ  ْمِظْکَی  ْنَم  ُهّللا َو  ُهْضِّوَُعی  ِهَّیِزَّرلا  یَلَع  ِْربْصَی  ْنَم  »

«. دهد شاداپ  شیادخ  درب ، ورف  شیوخ  مشخ  هک  ره  دهد و  ضوع  شیادخ  دنک ، ربص  تبیصم  رب  هک  ره  »

: التبا رد  يرابدرب  ب )

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

يوْکَّشلا ُناْمتِک  ِهَبیصُْملا َو  ُنامتِک  ِهَقَدَّصلا َو  ُءافِْخا  ِِّربلا : زُونُک  ْنِم  ٌثالَث  »

َُهل َو َْبنَذ  ُُهتْأَْربَأ َو ال  ْنِاَف  ِهِمَد  ْنِم  اْریَخ  امَد  ِهِمَْحل َو  ْنِم  اْریَخ  امَْحل  ُُهْتلَْدبَأ  ِهِداّوُع  یِلا  ینُکْـشَی  َْمل  َرَبَصَف َو  يْدبَع  ُْتیَلَْتبا  اَِذا  ُهّللا : ُلوُقَی 
(2)« یتَمْحَر یلِاَف  ُُهْتیَّفَوَت  ْنِا 

: دیوگ یم  دنوادخ  .تیاکش  نتخاس  روتسم  تبیصم و  نتـشاد  ناهنپ  هقدص و  نتخاس  یفخم  تسا : یکین  ياه  هنیجنگ  زا  زیچ  هس  »
ینوخ وا و  تشوگ  زا  رتهب  یتشوگ  درکن ، تیاکـش  نم  زا  دوخ  ناگدننک  تدایع  اب  درک و  ربص  متخاس و  التبم  ار  دوخ  هدـنب  یتقو 

تمحر لومـشم  ار  وا  متفرگ  ار  شناج  رگا  تسا و  هدـش  وحم  شناـهانگ  همه  مداد  افـش  ار  وا  رگا  .مهد  یم  وا  هب  وا  نوخ  زا  رتهب 
«. ما هدرک  دوخ 

اب میزاس و  شیوخ  هشیپ  ار  يراـبدرب  يربص ، یب  ياـج  هب  مینک و  لّـکوت  ادـخ  هب  رگید ، ياـه  تبیـصم  اـی  يراـمیب  ماـگنه  رد  رگا 
.دش میهاوخن  التبم  یحور  ياه  يرامیب  هب  دوب و  دهاوخ  رتشیب  ام  شمارآ  میشاب ، گرزب  دنوادخ  ياضر  هب  یضار  رطاخ ، شمارآ 

73 ص :
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«. درادن یموهفم  روبص  ناسنا  يارب  درد ، »

هن هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک  خوسر  وا  نطاب  رد  ییابیکـش  درادـن و  یبات  یب  يا  هرذ  هک  تسا  رابدرب  يردـق  هب  اـه  یتخـس  رد  وا 
.دشچ یم  ار  يرابدرب  تذل  هکلب  دنک ، یمن  سح  ار  یبات  یب  ِدرد  اهنت 

: مشخ نامز  رد  يرابدرب  ج )

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(1)« ِساّنلا ِنَع  َنیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیمظاْکلا  «َو 

«. دنرذگ یم  مدرم  ياطخ  زا  دنناشن و  یم  ورف  ار  شیوخ  مشخ  »

: دیوگ یم  زین  طارقس 

(2) «. تسا راک  نیرت  لکشم  مشخ  نامز  رد  يرابدرب  »

.ددرگ زاب  امش  نورد  هب  شمارآ  ات  دینک  تحارتسا  یمک  دیا ، هتسشن  رگا  دینیشنب و  دیا  هداتسیا  رگا  دیدش ، نیگمشخ  هک  یماگنه 

شیوخ لرتنک  هب  ار  مشخ  تسرامم ، نیرمت و  اب  دیزادرپن و  لادـج  ثحب و  هب  یـسک  اب  دـییاشگن و  نخـس  هب  بل  مشخ ، ماگنه  رد 
.دیروآرد

یمدآ درخ  لامک 

ار هک  ره  .لقع و  رب  وا  مشخ  هن  دشاب ، هریچ  مشخ  رب  وا  لقع  هک  دیاب  دریگ ، رگا  سپ  دریگن ، مشخ  هک  دشاب  نآ  یمدآ  درخ  لامک 
سفن ياوه  هب  شدرخ  ار  هک  ره  زاب  دشاب و  ناگناوید  زا  وا  دناشوپب و  ار  شدرخ  مشچ  وا  مشخ  دشاب ، هریچ  درخ  رب  وا  سفن  ياوه 
دننادن نامدرم  دشاب و  هدیدنـسپ  کیدزن و  نالقاع  همه  هب  وا  دنکـشب و  ار  شـسفن  تساوخ  وا  درخ  مشخ ، تقو  هب  دـشاب ، بلاغ  وا 

(3) .تسا هدش  مشخ  رد  وا  هک 

74 ص :

.134 نارمع /  لآ  هروس  - . 1
ص 52. نخس ، هاتوک  - . 2

ص 274. یمومع ، یسراف  - . 3
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( ناتساد  ) تمواقم ربص و  يوگلا 

ون هیام  نارگ  یمور  سابل  دـندوب و  هتـسشن  ناوخ  رـس  رب  برع ، ناگرزب  هباحـص و  زا  یموق  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يزور 
زا هساک  اضق ، زا  .دهنب  وا  شیپ  رد  اذغ  يا  هساک  هک  تساوخ  یمالغ  .دندوب  هتسب  رـس  رب  وکین  تیاغ  هب  يراتـسد  دندوب و  هدیـشوپ 

نیسح رد  یمشخ  دش و  هدولآ  یندروخ  زا  سابل ، راتسد و  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شود  رس و  رب  دش و  اهر  مالغ  تسد 
: تفگ .دیامرف  بدا  ار  وا  هک  دیسرتب  دید  نانچ  نوچ  مالغ ، .تسیرگن  مالغ  رد  تخورفارب و  وا  راسخر  تلاجخ ، زا  دمآ و  رادیدپ 

«. ِساّنلا ِنَع  َنیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیمِظاْکلا  «َو 

: تفگ درک و  هزات  يور  مالسلا  هیلع  نیسح 

«. يدرگ نمیا  نم  مشخ  زا  یگرابکی  هب  ات  مدرک  دازآ  ار  وت  مالغ ، يا  »

(1) .دنتشاد هدیدنسپ  دمآ و  بجع  لاح ، نانچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  يراوگرزب  ملح و  نآ  زا  ار  نارضاح  همه 

یگرزب تشذگ و 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد  یسودرف 

مشچ راکهنگ  زا  وا  هک  سک  نآ  ره 

مشخ دروخ  ورف  ناسآ  دیباوخب و 

دوش نوزفا  زور  ره  شیگرزب 

دوش نوخرپ  شلد  دروآ  باتش 

يراد نتشیوخ  ملح و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تّیقفوم  تارمث  راثآ و 

: يدرف راثآ 

؛ بلق شمارآ  - 1

؛ راقو - 2

75 ص :

.نامه - . 1
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؛ تباجن - 3

؛ ارادم قفر و  - 4

؛ ربص - 5

؛ تشذگ وفع و  - 6

؛ توکس - 7

.ییور شوخ  تازاجم و  رد  باتش  مدع  - 8

: یعامتجا راثآ 

؛ يراوگرزب تمارک و  - 1

؛ ّتیقّفوم - 2

؛ حلص - 3

؛ یگرزب تسایر و  - 4

؛ مدرم بولق  رد  ّتیبوبحم  - 5

(1) .اراوگ هدیدنسپ و  یگدنز  - 6

( ناتساد  ) دسر یم  يزوریپ  هب  يرادیاپ  تمواقم و  اب  نوسیدا 

.دیدرگ پمال  تخاس  هب  ّقفوم  شالت ، راب  زا 9999  سپ  هک  پمال ) عرتخم   ) نوسیدا ساموت  زا  دننک  یم  لقن 

فـشک نم  تسکـش ...؟ مادک  : » دـهد یم  خـساپ  يروخب ؟ تسکـش  مه  راب  نیمرازه  هد  يارب  یهاوخ  یم  دـیوگ : یم  وا  هب  یـسک 
(2) «. مزاسب ار  پمال  اه  هار  نآ  زا  دیابن  هک  مدرک 

هتـسناد یم  هبرجت  عون  کی  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدید  یمن  تسکـش  ار  هبترم  هک 9999  تسا  هتشاد  تمواقم  راکتـشپ و  يردق  هب  وا 
.تسا هدوب  پمال  عارتخا  رد  يو  ّتیقّفوم  زمر  يرادیاپ ، تمواقم و  نیمه  نیقی ، هب  تسا و 

76 ص :

.یمالسا قالخا  - . 1
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ص 101. ّتیقالخ ، ّتیقّفوم و  ياه  شور  - . 2
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هک یناـسک  .دـنک و  یم  يراـی  ّتیقّفوم  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ناـسنا  تماقتـسا ، ربـص و  هنوـگچ  هک  میریگ  یم  دـنپ  ناتـساد  نیا  زا 
.دیسر دنهاوخن  یتخب  کین  ماجنارس  هب  دنرادن ، راکتشپ  تماقتسا و 

تمواقم و اب  ...و  یگنهرف  یملع ، یسایس ، ناگرزب  دنا و  هدیسر  یتاماقم  هب  يرادیاپ  تمواقم و  رثا  رب  خیرات  ناگرزب  نادنمشناد و 
.تسا هتشادن  یموهفم  اهنآ  يارب  باتش  هلجع و  دنا و  هدش  لیان  ...و  یگنهرف  یملع ، یسایس ، يالاو  جرادم  هب  راکتشپ 

هدـش زوریپ  مالـسا  یلمع  ياه  همانرب  اه و  گنج  رد  ییابیکـش  اب  نانآ  .تسا  هدوب  تماقتـسا  ربص و  زین  نید  ناـگرزب  يزوریپ  زمر 
.دنا

هب ییابیکـش  اب  اسرف  تقاط  تالکـشم  نافلاخم و  ربارب  رد  تسا و  هدوب  هارمه  تماقتـسا  ربص و  اب  زین  ادخ  گرزب  ناربمایپ  یگدـنز 
«. لُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلاُولُوا  َرَبَص  امک  ِْربْصاَف  : » هدومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  هچنانچ  .دنا  هتخادرپ  توغاط  هیلع  هزرابم 

مدرم فلتخم  ياه  هورگ 

.دننام یم  زاب  نتشیوخ  فده  زا  هار ، هنایم  رد  یبات  یب  اب  هک  هدز ، باتش  هورگ  - 1

.دنتسیا یم  اه  یناماسبان  تالکشم و  لباقم  رد  هک  مواقم  هورگ  - 2

هدومن یسررب  ار  نتشیوخ  تالکشم  فعض و  طاقن  شالت ، یعس و  اب  دنراد و  یگداتسیا  تالکـشم ، لباقم  رد  هک  مواقم  هورگ  - 3
یتخبشوخ هب  دنیامن و  یم  فرطرب  ار  اه  یناماسبان  نآ  ای  هدومن و  لح  ار  تالکـشم  نآ  سفن ، هب  دامتعا  اب  دنیامن و  یم  فرطرب  و 

.دنسر یم  ّتیقّفوم  و 

، یبدا یملع ، يـالاب  جرادـم  هب  دـنا و  هداد  همادا  شیوخ  هار  هب  شـالت  یعـس و  اـب  هشیمه  دنتـسه و  موـس  هورگ  زا  خـیرات  ناـگرزب 
.دنا هدیسر  ...و  یکشزپ  یگنهرف ،

: دیوگ یم  نوسیدا  ساموت 

(1) «. دنار یم  ولج  هب  مدق  کی  ارم  منک ، یم  هک  یهابتشاره  اریز  موش ؛ یمندرسلد  نم  »

77 ص :

ص 10. شخب ، يداش  یگدنز  - . 1
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لّوا ماگ 

نیا «، » دوش یمن  «، » مناوت یمن  نم   » .دـیراذگب رانک  ار  دروم  یب  یفنم و  راکفا  نالا  زا  دیـشابن ، لّوا  هورگ  دارفا  زا  دـیهاوخ  یم  رگا 
 . ...و تسا » تخس  راک 

ار راک  نیا  نم  تسا ، یناسآ  راک  مناوت ، یم  نم  دـییوگب  دوخ  هب  دـینادرگ و  نآ  نیزگیاج  ار  تبثم  ياـه  هشیدـنا  تاـنیقلت و  هکلب 
.دیسرب شیوخ  فده  هب  دیناوت  یم  هک  دینک  رواب  ینعی  دیهد ؛ تکرح  تبثم  ریسم  هب  ار  شیوخ  رواب  .مهد و  یم  ماجنا 

يزوریپ هب  دیـسارهن و  تسکـش  زا  زین  امـش  دنا ، هدیـسر  ّتیقّفوم  يزوریپ و  هب  ات  دنا  هدرک  هبرجت  ار  تسکـش  اهراب  خـیرات  ناگرزب 
.دینک رکف 

؛ دنـساره یمن  در  باوج  زا  اهنآ  دـینک : یم  ادـیپ  اهنآ  همه  نایم  رد  كارتشا  کی  دـیرگنب ، خـیرات  ياه  ناـسنا  نیرت  قفوم  هب  رگا  »
.دراد زاب  فادها  راکفا و  ندرک  یلمع  زا  ار  اهنآ  یلماع ، چیه  دنهد  یمن  هزاجا  دنریذپ و  یمن  ار  یفنم  خساپ 

(1) »؟ دنناسرب لمع  هلحرم  هب  ار  دوخ  راکفا  ات  دننک  یم  شالت  راب  دص  زا  شیب  اه  یضعب  دیتسناد  یم  ایآ 

فده هب  ندیسر  هار 

.دیهدن هار  دوخ  هب  دیدرت  هار ، نیا  رد  دییامن و  باختنا  ار  هار  کی  فده ، هب  ندیسر  هار  رد  دیشاب  هتشاد  دای  هب 

: تسا هتفگ  تربور  مایلیو 

ار دوخ  میمـصت  اّما  دریگ ، یم  یمیمـصت  هک  یـسک  .دزاس  یمن  یلمع  ار  مادک  چیه  دـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  راک  ود  نایم  هک  یـسک  »
، دخرچ یم  فرط  کی  هب  بایـسآ  ياه  هرپ  دننام  يداب  ره  اب  و  دنک ، یم  ضوع  ار  دوخ  هدـیقع  هشقن و  هشیمه  دزاس و  یمن  یلمع 

(2) «. دراذگب دناوت  یمن  دوجو  هصرع  هب  اپ  مدق ، تابث  تماقتسا و  هیاس  رد  زیچ  چیه  .درک  دهاوخن  یّمهم  دیفم و  راک  زگره 

78 ص :

ص 11. شخب ، يداش  یگدنز  - . 1
ص 248. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 2
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درخ هناشن  ربص ،

: مالسلا هیلع  مظاکلا  لاق 

یلاعَتَو َكَرابَت  ِهّللا  ِنَع  َلَقَع  ْنَمَف  ِلْقَْعلا  ِهَُّوق  ُهَمالَع  ِهَدْحَْولا  یَلَع  ُْربَّصلا  »

ُهُّزِع ِهَْلیَْعلا َو  ِیف  ُهانِغ  َو  ِهَدْـحَْولا ، ِیف  ُُهبِحاص  ِهَشْحَْولا َو  ِیف  ُهَسَنآ  ُهّللا  َناک  ِهِّبَر َو  َدـْنِع  امیف  َبِغَر  اهیف َو  َنیبِغاّرلا  اْینُّدـلا َو  َلـْهَا  َلَزَتِْعا 
(1)« ٍهَریشَع ِْریَغ  یف 

ایند ناراد  تسود  ایند و  لها  زا  دـنک ، لّقعت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  فرط  زا  هکره  .تسا  لـقع  تّوق  هناـشن  ییاـهنت ، رد  ربص  »
، تسوا راـی  ییاـهنت  رد  تسوا و  سینا  تـشحو  رد  دـنوادخ  و  هدوـمن ، تـبغر  تـسا  شراـگدرورپ  دزن  هـچنآ  هـب  هـتفرگ و  هراـنک 

«. تسا يرابت  هریت و  یب  رد  وا ، تّزع  و  يرادان ، رد  وا  يرگناوت 

( تداعس يوس  هب  یماگ   ) راکتشپ دیما و 

: مالسلا هیلع  یبتجملا  نسح  مامالا  لاق 

ُجُرْخاَف ٍناْطلُـس  ِالب  ًهَْبیَه  َو  ٍهَریـشَع ، ِالب  اّزِع  َتْدَرَأ  اِذا  َو  ادَغ ، ُتوُمَت  َکَّنَأَک  َِکتَرِخِال  ْلَمْعا  َو  اَدبَأ ، ُشیعَت  َکَّنَأَک  َكاْینُِدل  ْلَمْعا  «َو 
(2)« َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِهَعاط  ِّزِع  یِلا  ِهّللا  ِهَیِصْعَم  ِّلُذ  ْنِم 

.دُرم یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  نک  راک  يا  هنوگ  هب  تترخآ  يارب  .ینک و  یم  یگدـنز  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  تیاـیند  يارب  »
لجوّزع دنوادخ  يربنامرف  تعاط و  هب  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  زا  یهاوخ ، تنطلس  نودب  یهوکش  و  ناگتـسب ، نودب  یتّزع  رگا  و 

«. يآرد

یگدـنز اـیند ، یگدـنز  هب  تبـسن  ناـمرکف  عون  مینک و  هدـنز  دوخ  رد  ار  نتـسیز  هشیمه  رّکفت  دـیاب  يوـیند ، ياـهراک  ماـجنا  يارب 
ار دوخ  رکف  نیا  ساسا  رب  اریز  دشاب ؛ یگشیمه 

79 ص :

ص 248. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  - . 1
ص 131. نامه ، - . 2
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بیاصم اه و  یتخـس  تالکـشم ، رب  تمواقم  اب  مینک و  یم  هدامآ  اه  لاس  اه و  هام  اهزور ، رد  اه  یناـماسبان  تالکـشم و  همه  يارب 
.دش میهاوخ  هریچ 

رد يدایز  ریثأت  رکف ، نیا  ندرک  هدـنز  یلو  .دـش  میهاوخ  هتـسخ  لکـشم ، دـنچ  رب  هبلغ  زا  سپ  میـشاب ، هتـشادن  ار  يرکف  نینچ  رگا 
.تشاد دهاوخ  اه  تبیصم  تالکشم و  اب  هلباقم 

الاو تماقتسا 

: مالسلا هیلع  رقابلا  مامالا  لاق 

َتْمِمُذ ْنِا  ْحَْرفَتـالَف َو  َتْحِدــُم  ْنِا  َو  ْبَضْغَتـالَف ، َْتبِّذـُـک  ْنِا  َو  ْنُخَتـالَف ، َكُوناـخ  ْنِا  ِْملْظَتــالَف َو  َتِْـملُظ  ْنِا  ٍسْمَِخب : َکیــصُوا  »
(1)« ْعَزْجَتالَف

: منک یم  شرافس  زیچ  جنپ  هب  ار  وت  »

.نکم متس  يدش ، عقاو  متس  دروم  رگا  - 1

.نکم تنایخ  دندرک ، تنایخ  وت  هب  رگا  - 2

.وشم نیگمشخ  يدش ، بیذکت  رگا  - 3

.وشم نامداش  يدش ، شیاتس  رگا  - 4

«. نکم یبات  یب  دننک ، تشهوکن  رگا  و  - 5

ربص ماسقا 

.مینک یم  نایب  رگید  یمیسقت  ربص  يارب  لیذ  ثیدح  دافم  قبط  نونکا  مه  میدرک و  نایب  یماسقا  ربص ، يارب  لبق  ثحابم  رد 

(2)« ِهَیِصْعَْملا یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِهَعاّطلا ، یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِهَبیصُْملا ، یَلَع  ُْربَّصلا  »

«. تیصعم رب  ربص  و  تعاط ، رب  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تسا : هنوگ  هس  رب  ربص  »

80 ص :
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.میشاب ابیکش  ...و  لام  دنزرف ، نداد  تسد  زا  ماگنه  رد  - 1

.میشاب روبص  گرزب ، دنوادخ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رد  هشیمه  - 2

.مینک كرت  ار  نآ  مینک و  ربص  هانگ  لباقم  رد  ینعی  تیصعم ، رب  ربص  - 3

تماقتسا شاداپ 

: مالسلا هیلع  ُقِداّصلا  ُمامِالا  لاق 

اُولَأَس اَّمل  ْمِِهلُجْرَأ َو  ِتْحَت  ْنِم  ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  اُولَکََال  اراهَن َو  اُوقَرْـشََال  ُمامَْغلا َو  ُمُهَّلَّظََال  ُهَِکئالَْملا َو  ُمُْهتَحَفاـَصل  اُوماقَتْـسا  انَتَعیـش  َّنَأ  َْول  »
(1)« ْمُهاطْعَأ ِّالا  ائیش  َهّللا 

یم زور  رد  تخادـنا و  یم  هیاـس  اـهنآ  رب  ربا ، دـنداد و  یم  تـسد  اـهنآ  اـب  ناگتــشرف  دـندیزرو ، یم  تماقتــسا  اـم  نایعیــش  رگا  »
«. داد یم  اهنآ  هب  هک  نیا  رگم  دنتساوخ ، یمن  ادخ  زا  يزیچ  دیسر و  یم  يزور  اهنآ  هب  نامسآ  نیمز و  زا  دندیشخرد و 

نافوط رب  ربص  یگریچ 

: تسا هدمآ  يرابدرب  ربص و  هرابرد  موتالوکآ  باتک  رد 

(2) «. دش دنهاوخ  هریچ  نافوط  رب  نامز ، ربص و  »

(3) «. دهاوخ یم  يرتشیب  تعاجش  ندرک  ربص  »

خیم زا  تماقتسا  سرد 

راهب يارعشلا  کلم 

خیم تماقتسا  يراشفاپ و 

ددرگ رشب  تربع  را  دزس 

دنبوک رتشیب  هچره  شرس  رب 

ددرگ رتشیب  شیراشفاپ 

81 ص :
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نخس 136. یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 2
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( یماظن ) مدق تابث 

هودنا بالیس  زا  یهاوخ  ییاهر 

هوک نوچ  دوب  دیاب  ياج  رب  مدق 

يزرلب يدیب  نوچ  داب  ره  زا  رگ 

(1) يزرین یهاک  يوش ، یهوک  رگا 

( ناتساد  ) یناریا رادرس  ییابیکش 

رـس هک  یلاح  رد  دـمآ ، وا  دزن  یتجاـح  يارب  شمزر  مه  ناتـسود  زا  یکی  هار ، رد  .تفر  یم  دجـسم  هب  یناـسارخ  ملـسموبا  يزور 
رادرـس ياـپ  ریـشمش ، كون  راـشف  رثا  رد  .تخادرپ  نتفگ  نخـس  هب  دوـب ، هدرک  هیکت  وا  رب  هداـهن و  ملـسموبا  ياـپ  رب  ار  شریـشمش 

.دش نینوخ  حورجم و  لدریش ،

هک نآ  زا  لبق  ارچ  تفگ : ار  يو  دوب ، هعقاو  نیا  رب  رظان  هک  ملسموبا  ناکیدزن  زا  یکی  تفر ، دیـسر و  نایاپ  هب  تسود  نخـس  نوچ 
؟ يدرکن هاگآ  ار  تسود  نآ  دوش ، یمخز  نینچ  تیاپ 

(2) .دورب هتفگان ، دوخ  تجاح  دوش و  نیگمرش  يراومهان  نآ  زا  متشاد  میب  تفگ :

82 ص :
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لمع مشش : شخب 

هراشا

83 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  لماع  لمع ،

هیام دوش ، لمع  اب  هتخیمآ  هک  یماگنه  شناد ، یهاگآ و  .درادـن  يا  هدـیاف  میناشوپن ، لـمع  هماـج  نآ  هب  یلو  میزوماـیب  شناد  رگا 
.تسا یتخبشوخ  تداعس و 

«. لسع یب  روبنز  هب  دنام ؟ هچ  هب  لمع  یب  ملاع  : » دیوگ یم  هللا  همحر  يدعس 

.میرادن یشزرا  هنوگ  چیه  میربن ، يا  هرهب  نتشیوخ  ملع  زا  یلو  میوش ، یمان  نادنمشناد  زا  يزور  ام  رگا 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

یم جنر  هب  ار  دوخ  نآ  يروآ  عمج  رد  شبحاص  .دوش  یمن  جرخ  نآ  زا  هک  تسا  یجنگ  دننام  دوش ، یمن  لمع  نادـب  هک  یـشناد  »
(1) «. دسر یمن  شا  هرهب  هب  دزادنا و 

.میسرب دوصقم  ماجنارس  هب  ات  مینکب  ار  مزال  يرادرب  هرهب  لمع  هلحرم  رد  نآ  زا  دیاب  میا ، هدرب  ار  شناد  ملع و  بسک  جنر  رگا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. تسا نامک )  ) هز یب  زادناریت  دننام  لمع  یب  دنمشناد  »

تسا و هتخومآ  شناد  هک  یـسک  .دوبن  نکمم  نامک  نودـب  نتخادـنا  ریت  .دـندرک  یم  هدافتـسا  نامک  زا  يزادـناریت  يارب  میدـق  رد 
لمع هماج  نآ  هب  رگا  زین  تسا  هدیدرگ  دنمشناد 

84 ص :
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لمع ملع و  نوچمه  نامک  ریت و  اریز  درادن ، رایتخا  رد  ار  يزادناریت ) هلیسو   ) نامک اّما  دراد ، ریت  هک  تسا  يزادناریت  لثم  دناشوپن ،
.دنرگیدکی موزلم  مزال و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1)« ُْهنَع َلَحَتِْرا  ِّالا  َُهباجَأ َو  ْنِاَف  ِلَمَْعلِاب  ُّفَتْهَی  ُْملِْعلا  َو  َلِمَع ، َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلِاب ، ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلَا  »

هب رگا  دنک ، یم  توعد  ار  لمع  دنز و  یم  دایرف  ملع  دنک و  لمع  نآ  هب  دـیاب  دـناد  یم  ار  يزیچ  سکره  تسا ، مأوت  لمع  اب  ملع  »
!« دنک یم  چوک  اج  نآ  زا  دادن ، تبثم  خساپ  وا 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  نانخس   ) هغالبلا جهن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نانخـس   ) هحاصفلا جهن  فیرـش  بتک  رد 
.تسا هدش  لقن  يدایز  رابرهُگ  نانخس  عوضوم  نیا  هرابرد  مالسلا )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

(2)« َنوُمَْلعَت امیف  َنُولَمْعَت  َْفیَک  اوُرُْظنأ  ْنِکل  َنوُمَْلعَتال َو  امیف  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  ّینِا ال  ُهَّمْالا  اَُهتَّیَأ  »

«. دینک یم  لمع  هنوگچ  دیناد  یم  ار  هچنآ  دیرگنب  یلو  .مرادن  میب  امش  رب  دیناد  یمن  هچنآ  زا  نم ! تّما  يا  »

ات میهد  ماجنا  ار  وکین  راک  نآ  دیاب  لمع  نادیم  رد  میتفای ، یهاگآ  نآ  ياه  تلیـضف  رب  میتفرگارف و  ار  کین  راک  کی  هک  یماگنه 
.مییامن نیمضت  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  تداعس و 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

(3)« اینُّدلا ِیف  ِِهب  َزُْجی  ًءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  »

«. دنیب نآ  يازس  ایند  رد  دنک ، دب  لمع  هک  ره  »

85 ص :
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( یتخبشوخ تداعس و  يوس  هب  یماگ   ) لمع موادت 

، یگدنز رد  رگا  .میهد  ماجنا  یمئاد  تروص  هب  ار  لامعا  نآ  شالت  یعس و  اب  هکلب  مینکن ، اهر  هراک  همین  ار  نامدوخ  لامعا  زگره 
نآ هب  میـشخب و  قّقحت  ار  اـهنآ  مینکن و  اـهر  ار  اـهنآ  هار  همین  رد  میدرگ ، باـیماک  اـهنآ  هطـساو  هب  اـت  میا  هدرک  نییعت  ار  یفادـها 

.میبای تسد  فادها 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

(1)« َّلَق نِإ  اهُمَوْدَأ َو  ِهّللا  َیِلا  ِلامْعْالا  ُّبَحَأ  »

«. دشاب كدنا  هچرگا  تسا ؛ رتشیب  نآ  ماود  هک  تسیراک  ادخ  شیپ  رد  اهراک  نیرت  بوبحم  »

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) «. تسا رت  هدننکراودیما  ییآ ، هوتس  هب  نآ  زا  هک  يرایسب  راک  زا  دبای ، همادا  هک  یکدنا  راک  »

ییاناوت هزادنا  هب  لمع 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

(3) «. دوش یم  ادخ  تلالم  هیام  امش  تلالم  اریز  دینک ؛ لمع  تقاط  ردق  هب  »

یمـسج یحور و  راب  نایز  تارثا  تسا  نکمم  اریز  .دیزیهرپب  تسا ) امـش  ییاناوت  زا  جراخ  هک   ) اسرف تقاط  تّدمدنلب و  فادها  زا 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  يریذپان  ناربج 

ّتیقّفوم و هب  ندیـسر  تهج  رد   ) شیوخ ناوت  هزادنا  هب  و  هدومن ، یـسررب  ار  يرت  کچوک  فادها  ناوت  یم  فادـها ، نآ  ياج  هب 
.مینک لمع  نآ  هب  یتخبشوخ )

86 ص :
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( یتخبدب تواقش و  لماع   ) لمع رد  یتسس  زا  شهوکن 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

(1)« ٌبیصَن ِهِسْفَن  ِِهلام َو  یف  ِهِّلل  َْسَیل  ْنَمیف  ِهِّلل  َهَجاح  َو ال  ِّمَْهلِاب ، َِیُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم  »

وا هب  ار  ادـخ  دـشابن  ادـخ  هار  رد  يا  هرهب  شناج  لام و  زا  هک  ار  نآ  ددرگ و  هودـنا  راچد  دـنک ، یهاـتوک  لـمع  رد  هک  سک  نآ  »
«. تسین يزاین 

.تسا هتفرگ  رارق  شهوکن  دروـم  لـمع  رد  یتسـس  تسا ، هدـش  ناـیب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  هّمئا  زا  هک  تاـیاور  ثیداـحا و  رد 
فیـصوت رابنایز  ار  یتسـس  دنا و  هدوتـس  ار  لمع  ماجنا  زین  ناگرزب  نادنمـشناد و  .تسا  یتخبدب  تواقـش و  لماع  لمع ، رد  یتسس 

.تسا ّدس  یتسس ، .دنا  هدرک 

اه تصرف  زا  هدافتسا 

(2)« ٌهَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاِضا  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

«. دوش یم  هودنا  ثعاب  اه ، تصرف  نداد  تسد  زا  »

.میهد ماجنا  ار  نآ  هدمآ ، تسد  هب  ياه  تصرف  رد  میزادناین و  ریخأت  هب  ار  لمع 

تمینغ ار  تقو  مـینکن و  یتسـس  اـه ، تـصرف  زا  هدافتـسا  رد.میزادـناین  ادرف  هـب  ار  زورما  راـک  مـینکن و  یهاـتوک  لـمع ، ماـجنا  رد 
.میرامشب

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

« ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  ُصَرُفلا  »

«. درذگ یم  ربا  نوچ  اه  تصرف  »

.ددرگ یمن  زاب  هتفر ، تسد  زا  ياه  تعاس 

87 ص :

ص 466. تمکح 127 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 464. تمکح 118 ، نامه ، - . 2
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( یتخبشوخ تداعس و  ِلماع  ییارگ  لمع   ) ییارگ لمع  ترورض 

(1)« ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

«. دناسر دهاوخن  ییاج  هب  ار  وا  شنادناخ  تاراختفا  دناسرن ، ییاج  هب  ار  وا  شرادرک  هک  یسک  »

تاراختفا دـشاب ،) هتـشاد  يدـب  لمع   ) دـنزب رـس  یهابتـشا  اطخ و  یـسک  زا  رگا  .تسا  دنلبرـس  شیوخ  کین  لامعا  اـب  یـصخش  ره 
.تسا رطخ  ضرعم  رد  زین  وا  یگداوناخ 

رتهب و لمع  یـسکره  .دـهد  یم  داب  رب  ار  شیوخ  یگداوناخ  تاراختفا  وربآ و  اسب  هچ  دـهد ، ماجنا  فالخ  ياهراک  یـصخش  رگا 
.تسا رترب  دهد  ماجنا  رتوکین 

88 ص :

ص 446. تمکح 23 ، نامه ، - . 1
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( لغش  ) راک متفه : شخب 

هراشا

89 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  زار  راک ،

.دوش هدیشک  هانگ  يوس  هب  تسا  نکمم  يراکیب  نامز  رد  تسا و  جاتحم  هدرسفا و  راکیب ، ناسنا 

، جایتحا یگدرـسفا ، دنک : یم  رود  میظع  يالب  هس  زا  ار  ناسنا  راک ، .تسا  نآ  جیاتن  هب  هتـسب  راک ، ّتیمها  شزرا و  دیوگ : یم  رتلو 
(1) .هانگ

يارب يراوگان  ياهدـمایپ  دـناوت  یم  هک  دوش  یم  درف  رد  یتیاـضران  بارطـضا و  زورب  بجوم  ندوبن  دـیفم  ساـسحا  اـی  يراـکیب و 
نالپاک و هک  نانچ  تسین ، يداـصتقا  ياـهزاین  عفر  اـهنت  لاغتـشا ، درکراـک  عقاو  رد  .دـشاب  هتـشادربرد  یناور  ینامـسج و  تمـالس 

تنوشخ یشکدوخ و  مسیلُْکلَا ، دایتعا ، نوچ  یـضراوع  .تسا  دمآرد  نادقف  زا  رتشیب  یلیخ  يراکیب  ریثأت  دنا : هدرک  هراشا  كوداس 
.دوش یم  یتخبشوخ  تداعس و  ثعاب  تسا و  ینادواج  هیامرس  راک ، (2) .دبای یم  شیازفا  يراکیب  لابند  هب 

: دیوگ یم  نیلکنارف 

(3) «. تشاد دهاوخ  مان  تداعس  امش  دنزرف  دیوش ، سورع  نیا  داماد  امش  رگا  .تسا  راک  یناگدنز ، سورع  »

: دیوگ یم  زین  و 

90 ص :

ص 62. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 14 و 15. راک ، گنهرف  ءاقترا  رد  هداوناخ  شقن  - . 2

ص 62. نخس ، هاتوک  - . 3
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(1) «. دهد یم  دای  ناسنا  هب  مه  ار  ندرک  یگدنز  هکلب  دنک ، یم  نیمأت  ار  یگدنز  جراخم  اهنت  هن  ّتیلاّعف  راک و  »

ادخ بوبحم 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر 

« َفِرَتْحُْملا َنِمْؤُْملا  َْدبَْعلا  ُّبُِحی  یلاعَت  َهّللا  َّنِا  »

«. دراد تسود  ار  رو  هشیپ  نمؤم  هدنب  دنوادخ  »

.تسه زین  ادخ  بوبحم  یتخبشوخ ، تداعس و  رب  هوالع  دنک ، یم  راک  هک  یناسنا 

( رعش ) يوردن يراکن  رگا 

تشادنرب يریغ  رزِو  رِزاو  چیه 

تشاکن يزیچ  ات  دوردن  سک  چیه 

رسپ يا  ماخ  روخم  نآ ، تسماخ  عمط 

رشب رد  درآ  ّتلع  ندروخ  ماخ 

ناهگان یجنگ  تفای  ینالف  ناک 

ناکد هم  راک و  هم  مهاوخ ، نامه  نم 

تسردان مه  نآ  نآ و  تستخب  راک 

تسرداق نت  ات  درک  دیاب  بسک 

؟ تسا یک  عنام  ار  جنگ  ندرک  بسک 

تسا یپ  رد  دوخ  نآ  راک ، زا  شکم  اپ 

رگا راتفرگ  وت  يدرگن  ات 

رگد نآ  ای  یمدرک  نیا  رگا  هک 

قافواب لوسر  نتفگ  رگا  زک 
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قافن زا  تسه  نآ  تفگ  درک و  عنم 

درمب نتفگ  رگا  رد  قفانم  ناک 

(2) دربن ترسح  زج  هب  نتفگ  رگا  زو 

: دیوگ یم  زین  يزیربت  بئاص 

دروخ قزر  تسد  هلبآ  ناوت ز  یم  ات 

؟(3) یسک دوش  اّیرث  ِنیچ  هشوخ  هچ  رهب 

91 ص :

ص 61. نامه ، - . 1
ص 82. یمومع ، یسراف  - . 2

ص 42. نامه ، - . 3
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( یتخبدب لماع   ) یتسس یلبنت و 

: دیوگ یم  یسراف 

(1) «. دزاس یم  هناخ  ناطیش  راکیب ، مدآ  رس  رد  »

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(2) «. تسا نیگنس  شمشپ  دنک  یم  لایخ  لبنت ، دنفسوگ  »

: دنا هتفگ 

(3) «. تسا يراسمرش  جایتحا و  یلبنت ، تبقاع  »

دـهد و یم  لقیـص  ار  ناـج  حور و  شـشوک ، دـیازفا و  یم  ار  نـت  يورین  راـک ، .تـسا  شـشوک  راـک و  سکره ، یگدـنز  هیاـمرس 
یگدـنز تفآ  نیرتالاب  يراـکیب ، .دراد  كاـنبات  یناور  اـناوت و  ینت  هک  تسا  زوریپ  سک  نآ  یتسه  دربن  رد  .دزاـس  یم  هدنـشخرد 

ناوتان ار  ناور  نت و  يراکیب ، تسا و  یناگدنز  دربن  حالـس  راک  اریز  .دیتسین  راک  زا  زاین  یب  دیـشاب ، رگناوت  هزادـنا  ره  امـش  .تسا 
ناسنا .دوش  یم  هدیسوپ  دراد  هک  یتخس  همه  اب  نآ ، ياه  نهآ  دنز و  یم  گنز  دنراذگب  راکیب  یتّدم  ار  ینیشام  هاگره  .دزاس  یم 

هتسخ راک  زا  یتقو  .درب  یمن  تّذل  یناگدنز  زا  تفر و  دهاوخ  یلیطعت  هب  ور  وا  دوجو  هاگتسد  دنارذگب ، راگزور  راکیب  هاگره  مه 
قشع و  » گنرد یب  ات  دیروایب  رطاخ  هب  ار  یتسدگنت  يراکیب و  كانسرت  يالویه  ماگنه  نامه  رد  اما  دیریگب ، یگتسخ  هتبلا  دیدش ،

(4) .دوش هدیمد  زاب  امش  رد  راک » روش 

يراک مک 

.مییآرب یبوخ  هب  هلّوحم  راک  هدهع  زا  مینکن و  يراک  مک  راک ، ماگنه  رد  اّما 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(5)« ُْهنِْقُتْیلَف ًالَمَع  ْمُکَدَحَأ  َلِمَع  اِذا  »

92 ص :

ص 61. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 63. نامه ، - . 2

.نامه - . 3
ص 47. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 4

ص 537. هحاصفلا ، جهن  - . 5

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_92_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_92_5
http://www.ghaemiyeh.com


«. دهد ماجنا  بوخ  ار  نآ  دیاب  دنک  یم  يراک  سکره  »

.دیهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  گرزب  دنوادخ  راک  ماگنه  رد  دینک  یعس  نیاربانب 

درادن دوجو  زین  یجراخ  لرتنک  هک  ینامز  رد  یتح  تادّـهعت  هب  لمع  ندرک ، راک  تسرد  گنهرف  داجیا  ینعی  راک  گنهرف  ءاقترا  »
ار نآ  گرزب  دنوادخ  دای  اب  دـیتفریذپ ، ار  نآ  تروشم  رکف و  لقع و  اب  دـیتفای و  یلغـش  رگا   (1) «. راک لابق  رد  ّتیلوئسم  ساسحاو 

.دیهدب ماجنا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« َجَرْخَْملا ُْهنِم  ُهّللا  َکَیُری  یّتَح  ِهَّدْوَّتلِاب  َْکیَلَعَف  اْرمَا  َتْدَرَأ  اِذا  »

«. دهد ناشن  وت  هب  ار  نآ  هار  ادخ  ات  نک  لّمأت  یهد ، ماجنا  ار  يراک  یتساوخ  یتقو  »

راک ماـجنا  قاتـشم  هکلب  دراد ، زیرگ  یتسـس  یلبنت و  زا  درف  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  بولطم  يدارا  ّتیعـضو  ندروآ  مهارف 
اب رابجا و  يور  زا  درف ، رگا  هک  یتروص  رد  .دزادرپ  یم  شا  هفرح  راک و  ماجنا  هب  تبثم  هدارااـب  درف  تلاـح ، نیا  رد  عقاو  رد  .تسا 
هب اهنت  هن  یتّیعـضو  نینچ  نیا  .دوش  یم  شراـک  اـب  هطبار  رد  یگناـگود  یگناـگیب و  ساـسحا  بجوم  دزادرپب ، راـک  هب  یفنم  هدارا 

مدـع یناور ، راشف  یتیاضران ، یچوپ ، ساسحا  هکلب  دـنک ، یمن  کمک  درف  رد  ملاس  تیـصخش  دـشر  تبثم و  ّتیوه  يریگ  لـکش 
(3) .تسا یشکدوخ  دایتعا و  یگدرسفا ، تیعضو  نیا  ياهدمایپ  زا  هک  دروآ  یم  دیدپ  ار  سفن  تّزع  ساسحا  مدع  ّتیقّالخ و 

راک رد  يور  هنایم 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

«. تسا اهنآ  نیرت  لدتعم  اهراک ، نیرتهب   » (4)« اهُطَسْوَأ ِرُومْالا  ُْریَخ  »

93 ص :

ص 13. يراک ، گنهرف  ءاقترا  رد  هداوناخ  شقن  - . 1
ثیدح 2859. ص 395 ، هحاصفلا ، جهن  - . 2

ص 24. يراک ، گنهرف  ءاقترا  رد  هداوناخ  شقن  - . 3
ثیدح 2865. ص 395 ، هحاصفلا ، جهن  - . 4
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راک لیمکت  موادت و 

.دیسر میهاوخ  بولطم  جیاتن  هب  میشخب  موادت  ار  شیوخ  راک  رگا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« ُهُِمتاوَخ ِْرمْالا  ُكالِم  »

«. تسا نآ  ماجنارس  هب  راک  رابتعا  »

: دنیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

(2)« َنِسُْحی ْنَأ  َلِمَع  اِذا  َلِماْعلا  َهّللا  ُّبُِحی  »

«. دهد ماجنا  لماک  وکین و  دنک  یم  راک  -ي  سک یتقو  دراد  تسود  ادخ  »

( يزوریپ لماع   ) یصّصخت موادم و  راک  شزرا 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(3)« ُلَیِحلا ُْهَتلَذَخ  ٍتِوافَتُم  یِلا  َأَمْوَأ  ْنَم  »

!« ددرگ یمن  زوریپ  هدش و  راوخ  دزادرپ ، نوگانوگ  ياهراک  هب  هک  -ي  سک »

صّـصختم نآ  رد  ات  دـهد  همادا  ار  نآ  نایاپ ، ات  دـنک و  باختنا  ار  راک  کی  تروشم  هشیدـنا و  يور  زا  هنادـنمدرخ و  دـیاب  ناـسنا 
.دوش

موادتم روآ و  طاشن  راک  شزرا 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(4)« ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِهیَلَع  ٌمودَم  ٌلیلَق  »

«. دشاب روآ  جنر  هک  تسا  یناوارف  زا  رتهب  دبای ، موادت  قایتشا  اب  هک  یکدنا  »

94 ص :

ثیدح 2868. ص 396 ، نامه ، - . 1

ثیدح 2869. ص 396 ، نامه ، - . 2
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یگدنز حیحص  يزیر  همانرب 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

.ُلُمْجَی َو ُّلِحَی َو  امیف  اِهتَّذـَل  َْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاس  َو  ُهَشاعَم ، ُّمُرَی  ٌهَعاـس  َو  ُهَّبَر ، اـهیف  یجاـُنی  ٌهَعاـسَف  ٍتاـعاس : ُثـالَث  ٍنِمْؤُْمِلل  »
(1) ؛» ٍمَّرَُحم ِْریَغ  یف  ٍهََّذل  ْوَأ  ٍداعَم ، یف  ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ٍشاِکل  ٍهَّمَرَم  ٍثالَث : یف  ِّالا  اصِخاش  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاْعِلل  َْسَیل 

هنیزه نیمأـت  يارب  یناـمز  و  راـگدرورپ ، تداـبع  شیاـین و  يارب  یناـمز  دـنک : میـسقت  مسق  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابـش  دـیاب  نمؤـم  »
زیچ هس  یپ  رد  هک  نآ  زج  دیاشن  ار  دنمدرخ  .تسا  ییابیز  هیام  لالح و  هک  ییاه  تّذـل  هب  سفن  نتـشاداو  يارب  ینامز  و  یگدـنز ،

«. لالح ياه  تّذل  ندروآ  تسد  هب  ای  ترخآ ، هار  رد  نداهن  ماگ  ای  یگدنز ، نیمأت  يارب  لالح  بسک  دنک : تکرح 

: تسا هدمآ  موتالوکآ »  » باتک رد 

(2) «. نک شالت  هنادنمتفارش  يراک ، ره  ماجنا  رد  »
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ناور نت و  یتمالس  متشه : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تیقفوم و  زار  یتمالس ،

ضارما هب  دشاب و  ملاس  ام  ناور  مسج و  رگا  .تسا  ناور  نت و  یتمالس  تّحص و  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  لماوع  زا  یکی 
رد ار  یتخبکین  ماجنارـس ، هدرک و  ریـس  ار  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  میناوت  یم  اـم  دوشن ، ـالتبم  یحور  یمـسج و 
اب میناما و  رد  یمـسج  یحور و  ياه  يرامیب  ياه  باذـع  جـنر و  زا  نآ  اب  هک  تسا  گرزب  تمعن  کی  یتمالـس ، .میـشکب  شوغآ 

.مینک یم  یگدنز  یماکداش  یشوخ و 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مالسا ، یمارگ  ربمایپ 

(1)« ِناتَروُفْکَم ِناتَمِْعن  ُغارَْفلا  ُهَّحِّصلَا َو  »

«. دننک نآ  نارفک  هک  تسا  تمعن  ود  تغارف  تّحص و  »

.میروآ اج  هب  ار  نآ  رکش  مینادب و  ار  یهلا  تمعن  نیا  ردق  نیاربانب 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« َِکتْوَم َْلبَق  َِکتایَح  َكِْرقَف َو  َْلبَق  َكانِغ  َکِمْقُس َو  َْلبَق  َِکتَّحِص  َو  َکِمَرَه ، َْلبَق  ََکبابَش  ٍَعبْرَأ : َْلبَق  ٍَعبْرَِاب  ْرِداب  »

یگدـنز رقف و  زا  شیپ  يرگناوت  يرامیب ، زا  شیپ  تّحـص  يریپ ، زا  شیپ  یناوج  رامـش : تمینغ  زیچ  راهچ  زا  شیپ  ار  زیچ  راـهچ  »
«. گرم زا  شیپ 
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: دنیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1)« اوِربْصاَف ُْمتِیُلْتبا  نِا  َو  اُولَْبقاَف ، ٍهَِیفاِعب  ُهّللا  ُمُکاتَأ  ْنِاَف  »...

«. دیشاب ابیکش  دیتشگ ، التبم  يراتفرگ  الب و  هب  رگا  دیشاب و  سانشردق  دیشخب ، یتمالس  تیفاع و  دنوادخ  رگا  سپ  »

.دریگن ام  زا  ار  یتمالس  تّحص و  گرزب  دنوادخ  مینک  اعد  هشیمه  مینادب و  ار  یهلا  تمعن  نیا  ردق 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(2)« َءالَْبلا ُنَمْأَیال  يذَّلا  ِیفاعُْملا  َنِم  ِءاعُّدلا  یِلا  َجَوْحَأب  ُءالَبلا ، ِِهب  َّدتْشا  ِدَق  يذَّلا  یلَْتبُْملا  ام  »

«. دشاب یمن  تسا ، ناما  رد  الب  زا  هک  یتسردنت  زا  رتشیب  اعد  هب  شزاین  تسا ، يدرد  راتفرگ  تّدش  هب  هک  سک  نآ  »

زین تمالس  تّحص و  ماگنه  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، اطع  یتمالس  وا  هب  ناّنم  دنوادخ  ات  دنک  یم  اعد  دش ، التبم  يرامیب  هب  هک  یـسک 
.میوشن التبم  يرامیب  هب  ات  مینک  اعد  دیاب 

: دیوگ یم  رواهنپوش 

(3) «. دنزیرب مس  هب  هدولآ  ناهد  رد  هک  تسا  ییاراوگ  ياه  هباشون  نوچمه  ناهج ، نیا  ياه  تذل  دشاب ، صقان  یتسردنت  یتقو  »

(4) «. دنیب یمن  ار  جات  نیا  رامیب  کی  زج  سک  چیه  یلو  ملاس ؛ درم  رس  رب  تسا  یجات  یتسردنت ، »

ناور نت و  تمالـس  ّتیّمها  هک  میـشاب  هدرکن  رکف  عوضوم  نیا  هب  نونکات  دیاش  .میناد  یمن  ار  نآ  ردق  میراد ، تمالـس  هک  یتقو  ات 
!!؟ میسرب نامفادها  هب  یتحار  نیا  هب  میتسناوت  یم  ایآ  دوب ؟ اسرف  تقاط  ردقچ  میدوب ، يرامیب  یعون  هب  التبم  رگا  تسا !؟ ردقچ 

رگا دینک  رکف  دیآ .» راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  دناد  یسک  تیفاع  ردق  : » دیوگ یم  يدعس 
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ضراع امش  هب  یحور  تخس  ياه  تلاح  هچ  دیتشاد ، بسانمان  راکفا  مه  رـس  تشپ  زور  دنچ  دیدوب و  التبم  يرکف  يرامیب  کی  هب 
!؟ دیهد همادا  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  دیدوب  رداق  مه  زاب  ایآ  و  دش !!؟ یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) «. ّتینما تّحص و  تسا ، لوهجم  شردق  هک  تسا  تمعن  ود  »

( یتخبشوخ تّیقفوم و  دیلک   ) یتمالس دیلک  لادتعا ،

هراشا

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2)« ِدْصَْقلِاب ِْهیَلَعَف  َهَمالَّسلا  َدارَا  ْنَم  »

«. دشابور هنایم  یگدنز  روما  همه  رد  دیاب  سپ  دهاوخ ، یم  ار  یتمالس  هک  سکره  »

هدرک فیصوت  مهم  رایسب  ار  نآ  دنا و  هتشاد  دیکأت  نآ  رب  ناسانش  ناور  ناکشزپ و  تسا و  مهم  رایـسب  يور  هنایم  لادتعا و  تیاعر 
: دنا هدومرف  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنا 

(3) «. اهُطَسْوَأ ِرُومْالا  ُْریَخ  »

: دیهدب يدایز  ّتیّمها  عوضوم  هس  هب  دینامب ، ملاس  هشیمه  هک  نیا  يارب 

.باوخ هیذغت 3 - سّفنت 2 - - 1

سّفنت - 1

هراشا

، تاجناخراک تالآ  نیـشام  زا  یـشان  دود  هّیلقن ، لیاسو  رورم  روبع و  رـضاح ، نرق  رد  اّما  .تسا  هدوبن  هدولآ  اوه  هتـشذگ  نورق  رد 
ایند هدوـلآ  ياهرهـش  هلمج  زا  ...و  ناهفـصا  نارهت و  گرزب  ياهرهـش  هک  يا  هنوـگ  هـب  .تـسا  هدوـمن  هدوـلآ  ار  اوـه  ...و  کـیفارت 

، يزپ كاروخ  زاـگ  ندرک  رو  هلعـش  زین  لزنم  نورد  رد  .دـنور  یم  ار  هار  نیمه  زین  ناریا  رگید  ياهرهـش  دـندرگ و  یم  بوـسحم 
ات ار  قاتا  ياوه  ...و  نکمرگبآ  يزاگ ، یتفن و  ياه  يراخب 
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یعوبطم دازآ و  ياوه  هک  ار  یبسانم  ياه  ناکم  ناکما ، دـح  ات  دـیاب  نیاربانب  .تسا  هدـننک  تحاراـن  دزاـس و  یم  هدولآ  يدودـح 
.میورب اوه  بآ و  شوخ  ياه  ناکم  نآ  هب  مینک و  باختنا  دنراد 

، يزکرم ترارح  هدـننک و  کنخ  ياه  هاگتـسد  رلوک و  يراخب ، ژافوش ، لثم  ینامتخاس  دـیدج  تاسیـسأت  دوجو  اـب  زورما  یلو  »... 
هب هدولآ  اوه ، نیا  رگا  هن ؟ اـی  تسناد  عوبطم  ناوت  یم  ار  اوه  نیا  اـیآ  امـش  رظن  هب  یلو  ...میتـسین  اـمرگ  امرـس و  لّـمحت  هب  روـبجم 

کنخ ياوه  نیا  هک  سوسفا  یلو  .دوـب  بساـنم  نآ  يارب  عوـبطم  ناوـنع  کـش  نودـب  دوـبن ، از  يراـمیب  تاّرذ  یمـس و  ياـهزاگ 
قاشنتسا و يارب  یفاک  نژیسکا  اهنت  هن  تسا ، هدرک  اطعا  ام  هب  ینیـشنرهش  ندمت و  هک  ناتـسمز  مرگ  لدتعم و  ياوه  نیا  ناتـسبات و 

اهرونت اه و  هروک  هّیلقن و  لیاسو  لیئوزاگ  تفن و  دود  اه و  يراخب  تاجناخراک و  دود  رثا  رد  هکلب  درادن ، ام  ندـب  زاس  تخوس و 
(1) «. بسانمان روآ و  ناقفخ  یّمس و  ياهزاگ  زا  رپ  هدولآ  ياوه  کی  زا  تسا  ینوجعم  اه ، نخلگ  و 

انارپ سفنت 

: تسا ضارما  شخبافش  و  دراد ، یتمالس  يارب  يا  هداعلا  قوف  رثا  هک  تسا  سفنت  یعون  انارپ  سفنت 

نیا كرد  هیاپ  رب  یعیبط ، ینامرد  یکشزپ و  ياه  ماظن  مامت  .دشخب  یم  تایح  ملاع  یمامت  هب  تسا و  یگدنز  يورین  رگنایب  انارپ ، »
(2) «. دنا هدیدرگ  راوتسا  عوضوم 

ربارب رد  اریز  .دزومایب  ار  نآ  دـناوت  یم  سک  ره  تسا و  یتمالـس  هب  نتفای  تسد  تهج  ناسآ  میالم و  يراـکهار  ییاـنارپ ، ياـفش 
يژرنا اب  .درادن  یّصاخ  يدنب  هقبط  ای  متسیس  عون  چیه  هتـشادن و  یتمحز  هنوگ  چیه  درادن ، یمجاهت  تلاح  فطاوع ، نهذ و  ندب ،

هب هدیزرو و  تماقتـسا  اه  يرامیب  لباقم  رد  ات  دزاس  یم  رداق  ار  نآ  دشخب و  یم  یعیبط  یتایح  دیدجت  ندـب  هب  انارپ  ندـب ، هب  نداد 
(3) .دسرب لماک  تمالس 

101 ص :
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انارپ سفنت  هقیرط 

انارپ ملع  ناگرزب   ) مینک یم  زکرمتم  اوه  يانارپ  هب  ار  شیوخ  نهذ  ماگنه ، نیا  رد  .میتسیا  یم  ادصورس  زا  رود  مارآ و  یطیحم  رد 
اوه رد  هک  تسا  يا  هدام  انارپ  هک  دندقتعم 

هب ار  اوه  يانارپ  هک  يروط  هب  میـشک  یم  یقیمع  سفن  سپـس  دراد ) دوجو  هناخدور  بآ  رد  هک  يزیر  ناـیهام  دـننام  دراد ؛ دوجو 
.مینک یم  سفنت  ار  ...و  شخبورین  یتمالـس ، زا  راشرـس  هک  اوه  نیرتـهب  هک  مینک  یم  روصت  نینچ  مینار و  یم  شیوـخ  ندـب  نورد 

ضارما اـه ، یتحاراـن  عاونا  هک  مینک  یم  روصت  نآ  زا  سپ  مینک و  یم  ربـص  هیناـث  دـنچ  میا ، هدومن  سفنت  ار  اوه  ياـنارپ  هک  لاـح 
.مییامن یم  عفد  شیوخ  ندب  زا  مدزاب  ماگنه  ار...و 

یبسانم طیارش  و  راشرس ، انارپ  زا  ار  ندب  یمامت  نیرمت ، نیا  .تسا  ییانارپ  سفنت  هب  نتخادرپ  ینامرددوخ ، يارب  نیرمت  نیرت  مهم  »
ندرب ورف  اب  هک  دینک  روصت  دیناوت  یم  ییانارپ  سفنت  هارمه  هب  .دـنک  یم  مهارف  نارگید  ندرک  نامرد  هچ  ینامرددوخ  يارب  هچ  ار 

(1) «. دندرگ یم  جراخ  امش  ياه  يرامیب  اهدرد و  یمامت  مدزاب ، نمض  دوش و  یم  ندب  دراو  ملاس  هزات و  يانارپ  مد ،

هیذغت - 2

ربارب رد  ناسنا  ندـب  دـسرب و  ناسنا  ندـب  هب  مزال  ياه  نیماـتیو  ددرگ  یم  ثعاـب  دراد و  يا  هژیو  ّتیّمها  یفاـک ، بساـنم و  هیذـغت 
دوبمک هب  التبم  دسرن و  ام  ندب  هب  میسلک  رگا  ًالثم  .دوش  یم  اه  يرامیب  زا  يریگشیپ  ببـس  بسانم ، هیذغت  .ددرگ  مواقم  اه  يرامیب 

....و ددرگ  یم  هدوسرف  ام  ياه  ناوختسا  ای  دوش ، یم  بارخ  ام  ياه  نادند  میوش ، میسلک 

هب اکیرمآ  رد  هیذغتءوس  زا  هک  ینایز  ررض و  هب  هراشا  نمض  اکیرمآ  يزرواشک  هرادا  »
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يرامیب دصرد ، جنپ  تسیب و  ار  یبلق  ياه  يرامیب  زا  یـشان  گرم  دناوت  یم  حیحـص ، هیذغت  هک  تسا  هدرک  هراشا  دیآ ، یم  دوجو 
هنایلاس هک  یغلبم  .دهد  شهاک  دـصرد  هاجنپ  ار  دـنق  يرامیب  دـصرد و  تسیب  ار  ناطرـس  دـصرد ، تسیب  ار  ینوفع  یـسفنت و  ياه 

هفرصاب رتهب و  هار  تسا  نکمم  بوخ  هیذغت  .تسا  هدش  دروآرب  رالد  اه  نویلیم  دوش  یم  اه  يرامیب  نیا  نامرد  يریگشیپ و  فرص 
(1) «. دشاب اه  يرامیب  نیا  زا  يریگشیپ  رد  يرت 

...و اه  نیئتورپ  حالما و  اه و  نیماتیو  عاونا  زا  راشرـس  هک  ار  فلتخم  ياهاذـغ  عاونا  میـسیونب و  ییاذـغ  هماـنرب  دوخ  يارب  نیارباـنب 
.مینک لیم  زین  ار  فلتخم  ياه  لصف  ياه  هویم  .میناجنگب  نآ  رد  دنتسه 

، اذغ حیحـصریغ  باختنا  اما  .دشاب  ندب  يارب  يرورـض  ییاذغ  ّداوم  همه  ياراد  دناوت  یم  دـشاب ، هدـش  باختنا  هنالقاع  هک  ییاذـغ 
ندـب هب  اذـغ  هلیـسو  هب  دـیاب  هک  تسا  يا  هّدام  يرورـض ، ییاذـغ  هّدام  کی  .ددرگ  یم  ندـب  يرورـض  ییاذـغ  ّداوم  دوبمک  ثعاـب 
يارب هک  يا  هیذغت  ّداوم  .دشاب  یمن  شتاجایتحا  نیمأت  تهج  هّدام ، نآ  یفاک  زتنـس  هب  رداق  ندب  هک  ارچ  دوش ، هدناسر  هدنز  دوجوم 

.دشابن يرورض  رگید  هنوگ  يارب  تسا  نکمم  تسا ، مزال  ( Specieses  ) هنوگ کی 

هک يداوم  .دشاب  یم  ندب  ّتیلاّعف  میظنت  ندب و  ياه  تفاب  میمرت  دـشر ، نیمأت  يژرنا ، داجیا  ندـب ، رد  اذـغ  یلـصا  راک  لاح ، ره  هب 
(2) «. بآ اه و  نیماتیو  حالما ، نیئتورپ ، دیپیل ، تاردیئوبرک ، زا  دنترابع  دنهد  یم  ماجنا  ار  لامعا  نیا 

.دنا هدومن  دیکأت  ار  هناحبص  ندروخ  ناکشزپ  اریز  دییامن ؛ لیم  لماک  هناحبص  امتح  نمض  رد 

(3) «. دراد یگتسب  نآ  هب  زور ، رد  ناسنا  يورین  راتفر و  قالخا و  اریز  .تسا  زور  ياذغ  نیرتهب  هناحبص  .دیهدب  ّتیّمها  هناحبص  هب  »
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باوخ - 3

، لبق ياه  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه   ) میباوخب تعاس  تشه  زور  هنابـش  ره  رد  دـیاب  دراد و  جاـیتحا  باوخ  تحارتسا و  هب  اـم  ندـب 
ام ندب  نامتخاس  تسا و  هدیرفآ  ام  شمارآ  تحارتسا و  يارب  ار  بش  گرزب ، دنوادخ  دش .) هراشامالسلا  هیلع  یلع  الوم  زا  یثیدح 

.مینک یگدنز  میناوت  یمن  باوخ  نودب  و  میراد ، جایتحا  باوخ  تحارتسا و  هب  هک  تسا  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار 

كاروخ رگا  تشادـن و  جایتحا  كاروخ  هب  یـسک  دوبن  باوخ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرگیدکی ، موزلم  مزـال و  كاروخ  باوخ و  »
(1) «. دمآ یمن  دوجو  هب  یباوخ  دوبن ،

: دینک تیاعر  دیاب  ار  یتاکن  دیور ، باوخ  هب  یتحار  هب  هک  نیا  يارب 

.دیشاب هتشاد  باوخ  قاتا  ناکمالا  یّتح  - 1

.دییامن نشور  باوخ  غارچ  دییامن و  شوماخ  ار  اه  غارچ  ندیباوخ ، ماگنه  رد  - 2

.دیراد هگن  زاب  یمک  ار  باوخ  قاتا  برد  ای  هرجنپ  - 3

.دشاب مکاح  توکس  باوخ ، قاتا  رد  - 4

.دییامن هدافتسا  بسانم  شلاب  کشت و  زا  - 5

.دیباوخب هلبق  هب  ور  - 6

( .دینک مارآ  ار  شیوخ  راکفا   ) .دینک رارقرب  رکف  زکرمت  باوخ ، ماگنه  رد  - 7

.دینکن یهاتوک  درب ، یم  ورف  یتحار  باوخ  هب  ار  امش  دیا  هدرک  هبرجت  هچ  نآ  زا  - 8

ندیباوخ يارب  هار  کی 

اهر زین  ار  ندرگ  هنیس و  هسفق  اه ، تسد  مکش ، تالضع  سپـس  .دینک  اهر  ار  اه  نار  اهوناز و  اهاپ ، تالـضع  دیباوخب و  هلبق  هب  ور 
تبثم نیقلت  زا  طقف  دیدشن  مزیتونپیه  رگا   ) .دیامن مزیتونپیه  ار  امش  تسا  نکمم  تلاح  نیا  .دینک  زکرمتم  ار  شیوخ  رکف  دینک و 
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هب ار  شیوخ  نهذ  دیراد ، يرامیب  رگا  متسه .» ملاس  نم  : » دییامن رارکت  ار  هلمج  نیا  دوخ  اب  هبترم  نیدنچ  نیاربانب  دییامن ) هدافتـسا 
ار شیوخ  ندب  زا  ییاج  یلو  دینک ، یم  شراخ  ساسحا  یتاظحل  زا  سپ  .متـسه  ملاس  نم  دـییوگب : هدرک و  فوطعم  يرامیب  لحم 

.تفر دیهاوخ  ورف  یقیمع  باوخ  هب  يدوز  هب  دروآ و  یم  لرتنک  تحت  ار  اه  یباوخ  یب  نیرت  تخس  شور  نیا  .دیهدن  شراخ 

دننام دـنباوخب ؛ تعاس  راهچ  هس  يزور  هنابـش  هک  تسا  هدوب  نیا  ...و  ناعرتخم  ناقّقحم ، نادنمـشناد ، ناـگرزب ، زا  يا  هّدـع  شور 
هب بارطـضا  هرهلد و  سرت و  دیـشابن و  تحاراـن  دـیتسه ، باوخ  مک  رگا  نیارباـنب  ...و  رواـهنزیا  لارنژ  نوسیدا ، ییاـبطابط ، همّـالع 

.دیهدن هار  شیوخ 

تیاور

هللا یلص  ربمایپ  .ما  هدش  یـشومارف  راچد  نونکا  یلو  دوب ، بوخ  ما  هظفاح  ًالبق  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یـصخش 
هللا یلـص  ربمایپ  .يرآ  تفگ : .يا  هدرک  كرت  ار  راک  نیا  ینک و  تحارتسا  رهظ  ماـگنه  يا  هتـشاد  تداـع  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و 

(1) «. دش دهاوخ  تسخن  نوچمه  تا  هظفاح  هک  نکن  كرت  ار  زور  همین  تحارتسا  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و 

رهظ باوخ 

شمارآ تسا و  دـیفم  ّرثؤم و  یلیخ  رهظ  باوخ  .تسا  بش  باوخ  تعاس  دـنچ  اب  ربارب  رهظ  باوخ  هقیقد  دنیوگ 10  یم  ناکشزپ 
.دنک یم  رتشیب  زور  طسو  رد  ار  ام 

یگزیکاپ

ياه ناسنا  ددرگ و  یم  یباداش  طاشن و  بجوم  دراد و  يدایز  ياه  یگژیو  یگزیکاپ 
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مینک و ماّمح  ناـیم  رد  زور  کـی  اـی  زور  ره  دـیاب  راـک  نیا  يارب  .دـنراد  رارق  ...و  یناور  یتسوپ ، ضارما  ضرعم  رد  رتشیب  فیثک ،
.مینزب كاوسم  ار  شیوخ  ياه  نادند  مینک و  هاتوک  ار  اه  نخان  ندب و  دیاز  ياهوم 

(1) «. دوش یم  ندب  یتمالس  حور و  طاشن  ثعاب  تسا و  دیفم  مرگ  بآ  اب  هنازور  مامحتسا  »

عامتجا يداع  تّیصخش 

.تسا روآ  تلاسک  اریز  میشوپن ؛ فیثک  ياه  سابل  زگره  و  مینک ، هدافتسا  ّبترم  زیمت و  ياه  سابل  زا 

.دنربب تذل  وا  ندید  زا  نارگید  ات  دشاب  هتسارآ  زیمت و  سابل ، تهج  زا  دیاب  یعامتجا ، ناسنا  کی 

یشاب زیمت  بدا و  اب  رگ 

یشاب زیزع  ناگمه  دزن 

شزرو

ار وا  دـهد و  یم  طاشن  یباداش و  ناسنا ، هب  تسا و  دـیفم  بسانم و  رایـسب  اه  يرامیب  زا  يریگـشیپ  یتمالـس و  ظـفح  يارب  شزرو 
.دراد یم  هگن  ناوج 

.تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  حور  دنا : هتفگ  ناگرزب  زا  یکی  .دنراد  يدایز  ياه  هیصوت  شزرو  يارب  ناکشزپ 

ياه هتـشر  شزرو ، رد  .دـینک  شزرو  دیـشاب ، هتـشاد  طاشن  اب  داـش و  دـنمتردق ، یناور  ملاـس و  یمـسج  دـیهاوخ  یم  رگا  زین  اـمش 
، ینادیمود يزادناریت ، انش ، يرادرب ، هنزو  ودوج ، ودناوکت ، یتشک ، لابدنه ، لابتکسب ، لابیلاو ، لابتوف ، دننام : دراد ؛ دوجو  یفلتخم 

....و يور  هدایپ  گنپ ، گنیپ  بسا ، اب  شرپ  يراوس ، بسا  يراوس ، هخرچود 
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مان تبث  رگا  .دـیهد  رارق  شیوخ  هنازور  همانرب  رد  ار  شزرو  دـینک و  ماـن  تبث  یـشزرو  ياـه  هتـشر  زا  یکی  رد  نونکا  مه  زا  اـمش 
شمرن همانرب  ای  دـینک و  هیهت  شمرن  باـتک  راـک ، نیا  يارب  .دـینک  شمرن  هقیقد  هدزناـپ  اـت  هد  اـه  حبـص  تسین ، رودـقم  امـش  يارب 

ار ندب  درب و  یم  نیب  زا  ار  یقاچ  تسا ، دیفم  هیر  بلق و  يارب  شزرو  .دشاب  کیـسالک  دیاب  شمرن ، اریز  دـینک ؛ لابند  ار  نویزیولت 
ار ...و  ناتسود  نایانشآ و  لزنم  راک ، لحم  ات  لزنم  هلـصاف  دیناوت  یم  امـش...و  دنک  تمواقم  اه  يرامیب  ربارب  رد  ات  دنک  یم  تیوقت 

.درک دهاوخ  يرای  ناتفده  رد  زین  ار  امش  دهاوخ و  یمن  يا  هنیزه  هنوگ  چیه  يور  هدایپ  اریز.دییامیپب  هدایپ 

نوخ نایرج  شزرو ، اب  .دش  دهاوخ  امـش  هارمه  ادـخ ، تمعن  نیا  یتمالـس ، دـیآ و  یم  ناتغارـس  هب  رترید  يریپ  ندرک ، شزرو  اب  »
ندـب ياه  یبرچ  دریگ ، یم  ماجنا  رتهب  ندـب  زاس  تخوس و  ددرگ ، یم  فرطرب  یمـسج  یحور و  ياـه  یگتـسخ  دوش و  یم  رتشیب 

اب ناسنا  .ددرگ  یم  رت  ینالوط  رمع  دوش و  یم  رت  تحار  باوخ  ددرگ ، یم  رتهب  اهتـشا  دوش ، یم  مک  ندـب  نزو  دـبای ، یم  شهاک 
(1) «. دنک هلباقم  یعامتجا  يدرف و  تالضعم  تالکشم و  اب  دناوت  یم  رتهب  شزرو ،

حیرفت

زا ددرگ و  یم  طاشن  يداش و  ثعاـب  حـیرفت ، .دـیناجنگب  شیوخ  یگدـنز  رد  ار  حـیرفت  هماـنرب  شـالت ، راـک و  هتفه  کـی  زا  دـعب 
نایاپ هب  رت  یلاع  رتهب و  ار  هدنیآ  هتفه  رت ، يوق  يا  هدارا  اب  رت و  مارآ  یحور  اب  هرابود  ات  دـهاک ، یم  راب  تّقـشم  یگدـنز  یگتـسخ 

.دیناسرب

ار زور  نآ  .دـیا  هدرک  راک  تخـس  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  يراکرپ  ياهزور  .دـینک  تحارتسا  ار  زور  کـی  هتفه  رد  دـینک  یعـس  »
(2) «. دینک رادیب  ناتدوجو  مامت  رد  ار  ندوب  هدنز  ساسحا  دیزادرپب و  حیرفت  هب  دینک و  لیطعت 
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تسود مهن : شخب 

هراشا
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یبایماک تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تسود ،

وا یبایماک  ّتیقّفوم و  دـصرد  تسود ، نودـب  اهنت و  ِناسنا  .تسا  یباـی  تسود  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  لـماوع  زا  یکی 
.دیازفا یم  شیوخ  یتخبکین  رب  تسود ، ندوب  اراد  اب  تسا و  رتمک 

: دیوگ یم  هگاف 

(1) «. دنک یم  باختنا  دوخ  لیم  هب  ناسنا  هک  تسا  يردارب  تسود ، »

تـسود .دـشاب  اهنت  وا  دـهد  یمن  هزاجا  و  دباتـش ، یم  شکمک  هب  تسا و  یمدآ  مدـمه  رای و  تالکـشم  اه و  يراتفرگ  رد  تسود 
.دناسر یم  دوصقم  لزنمرس  هب  دیامن و  یم  يرای  شفادها  هب  ندیسر  هار  رد  ار  ناسنا 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  میکح  رهمجرذوب 

(2) «. درادن تسود  هک  تسا  یسک  ایند ، رد  بیرغ  »

(3) «. دشاب امش  هارمه  یناراب  ياهزور  دیاب  هک  تسا  يرتچ  دننام  تسود ، »

.تسا شتسود  ظفاحم  يرتچ ، دننام  یناراب  زور  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  يرای  ار  دوخ  قیفر  هک  دشاب  یم  هانپرس  کی  دننام  وا 

: دیوگ یم  نورسیس 

110 ص :
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(1) «. دنا هتشادرب  ملاع  زا  ار  باتفآ  هک  تسا  نآ  لثم  دنراد ، یمرب  یگدنز  زا  ار  یتسود  هک  یناسک  »

: دیوگ یم  نوسرما  .تسا  يدوبان  هب  موکحم  زین  قیفر  یب  مدآ  ددرگ و  یم  دوبان  باتفآ  دیشروخ و  نودب  یتسه  ملاع 

(2) «. دنراد دمآ  تفر و  اج  نآ  هب  هک  دنتسه  یناتسود  هناخ ، ییابیز  تنیز و  »

وا سنوم  میدن و  هک  نآ  يارب  تمعن ، یـشوخ و  لاح  رد  .تسا  ناتـسود  هب  جاتحم  لاح ، همه  رد  ناسنا  تسا  هتفگ  وطـسرا  میکح 
جاتحم ناطلس ، مه  هک  هدروخ  مسق  دوخ  ناج  هب  هدربمان ، میکح  .دنک و  کمک  ار  وا  هک  نآ  يارب  بعت ، یتخس و  لاح  رد  دنشاب و 

یناتسود هب  جاتحم  ریقف ، مه  دنک و  ناسحا  اهنآ  هب  ضوع  رد  وا  دنیامن و  يرای  کمک و  ار  وا  یتکلمم  روما  رد  هک  تسا  یناتسود 
(3) .دنیامن کمک  يو  هب  یناگدنز  روما  رد  هک  تسا 

یتسود هب  هّجوت  ینمشد و  زا  زیهرپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(4)« َکُعَْفنَیال ُهَّنَأ  َْتنَنَظ  ْنِا  ٍدَحَأ َو  ِهَقادِص  یف  َّنَدَهْزَتال  َكُّرُضَیال َو  ُهَّنَأ  َْتنَنَظ  ْنِا  ادَحَأ َو  َّنَیَداُعتال  »

دنچره نکن ، كرت  ار  سک  چیه  یتسود  زگره  .دناسرن و  نایز  وت  هب  وا  هک  ینک  نامگ  دنچره  نکن ، ینمشد  سک  چیه  اب  زگره  »
«. دناسر یمن  وت  هب  يدوس  وا  هک  ینک  نامگ 

یسانش تسود 

: تسا تداعس  يزوریپ و  لماع  ریز ، دراوم  هب  هّجوت  اب  یبای  تسود 

111 ص :
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: دومرف شنادنزرف  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

َتْطَْبنَتْسا اذِاَف  ُهَرِداصَم  ُهَدِراوَم َو  َفِْرعَت  یّتَح  ادَحَأ  ِخاُوتال  َّیَُنب  ای  »

(1)« ِهَرْسُْعلا ِیف  ِهاساوُْملا  ِهَْرثَْعلا َو  َِهلاِقا  یلَع  ِهِخآَف  َهَرْشِْعلا  َتیضَر  َهَْربُْخلا َو 

و يدـش ، هاگآ  بوخ  شلاح  زا  نوچ  و  دـیآ ، یم  اـهاجک  زا  دور و  یم  اـهاجک  ینادـب  اـت  نکم  يردارب  سک  چـیه  اـب  مرـسپ ! يا  »
يردارب وا  اب  دـشاب ، یتخـس  رد  یهارمه  شزغل و  زا  یـشوپ  مشچ  ساـسا  رب  ترـشاعم ، هک  نیا  طرـش  هب  يدیدنـسپ ، ار  شترـشاعم 

«. نک

نانیمطا دامتعا و  لباق  یتسود  وا  ایآ  هک : میدرگ  هاگآ  وا  ياـهراک  تـالاح و  زا  مینک و  قیقحت  دـیاب  ادـتبا  یباـی  تسود  يارب  سپ 
ایآ درک ؟ دـهاوخ  یـشوپ  مشچ  میاه  شزغل  زا  یتسود ، ماگنه  رد  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  وا  تاّیقالخا  تسا ؟ وکین  وا  لامعا  ایآ  تسا ؟

؟ تسا هارمه  رای و  نم  اب  اه  یتخس  رد 

.مینیزگرب یتسود  هب  ار  وا  دراد ، ار  ...و  دنمدرخ  اناد و  تسود  کی  تایصوصخ  یمامت  وا  هک  دش  مولعم  یتسرد  هب  هک  یماگنه 

( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) یبای تسود  نییآ  هرابرد  میکح  طارقس  راتفگ 

نادـنواشیوخ لیماف و  ردارب و  رهاوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  تبـسن  یکدوک  لاح  رد  هک  مینک  یـسررب  ار  تسود  لاـح  دـیاب  تسخن :
ماجنا کی  ره  هرابرد  هدرک و  یم  كولـس  یتسود  یبوخ و  هب  اهنآ  هب  تبـسن  هک  میدیمهف  رگا  تسا ، هدرک  یم  راتفر  هنوگچ  دوخ 

.مینک رذح  يو  زا  میوش و  رود  يو  زا  هنرگو  تسه  يو  زا  يراگتسر  یبوخ و  دیما  تقو  نآ  هدرک ، یم  هفیظو 

، هدرک لمع  تّدوم  یتسود و  طیارش  هب  اهنآ  هب  تبسن  رگا  .تسا  هدوب  هنوگچ  هتـشاد ، وت  زا  لبق  هک  یناتـسود  اب  وا  راتفر  نیبب  مود :
یناسک نیبب  نیزگرب و  دوخ  یتسود  هب  ار  وا 
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دیامنن و نارفک  هک  نآ  ضرغ  دنک ؟ یم  ناربج  ار  اهنآ  ناسحا  دنک و  یم  يراذگ  ساپس  اهنآ  زا  هنوگچ  دننک ، یم  یبوخ  وا  اب  هک 
همه يارب  یفالت  هزادنا  نیا  هن ؟ ای  دنک  یم  يراددوخ  يو  ياه  یبوخ  رشن  ریخ و  رکذ  زا  ایآ  هدرک ، يو  هب  ناسحا  هک  یـسک  لقاال 

...تسین روذعم  نآ  كرت  رد  سک  چیه  تسا و  رسیم  سک 

بلاـغ يو  رب  دـب  هیحور  نیا  هدـش و  هریچ  يو  رب  یهاوخدوخ  یبلط و  تحار  یلبنت و  رگا  تسیچ ؟ رد  وا  تبغر  لـیم و  نیبب  موس :
یتسود و قوقح  دوش و  یم  يو  ندروخ  نیمز  ثعاب  تفـص ، نیمه  هک  نادب  تسا ، یتسرپ  توهـش  یـشایع و  هب  لیام  هدـیدرگ و 

.دومن دهاوخن  ادا  ار  توخا 

یم ّتیّمها  رایـسب  ایند  لام و  ندرک  عمج  هب  يدـید  رگا  .تسا  هزادـنا  هچ  هب  اـیند  لاـم و  هب  تبـسن  وا  ّتبحم  هک  نک  رظن  مراـهچ :
.امن يرود  يو  زا  دهد ،

هب ّتبحم  یتسود و  رد  هدرک ، هبلغ  يو  رب  تسایر  ّبح  هک  یسک  تسا ، هیاپ  هجرد و  هچ  هب  تسایر  هب  تبسن  وا  ّتبحم  نیبب  مجنپ :
.درک دهاوخن  لمع  فاصنا 

تـسا یگدوهیب  یگرخـسم و  ناشراک  هک  یـصاخشا  اب  ینیـشن  مه  هدوهیب و  ياه  فرح  ندینـش  بعل و  وهل و  هب  لـیام  رگا  مشش :
.تسین یتسود  لباق  زین  نآ  هک  نادب  دراد ، لیامت 

دنک یـشوپ  مشچ  تسین ، نآ  زا  یلاخ  رـشب  بلاغ  هک  یکچوک  بویع  زا  یتسیاـب  دـیدرگ ، قیفر  تسود و  بلاـط  هک  یـسک  و  »... 
دوخ رد  هدیـشوپ و  مشچ  مدرم  ياه  بیع  زا  دیاب  سپ  .دشاب  مورحم  یتسود  تداعـس  زا  دنامب و  قیفر  تسود و  نودب  دـیاب  هنرگو 

(1) «. تفرگ رظن  رد  ار  دوخ  بویع  تسیرگن و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

.دیامن رود  وت  هب  ار  کیدزن  دنک و  کیدزن  وت  هب  ار  رود  تسا ، بارس  نوچ  وا  هک  يوش  نیشنمه  وگغورد  اب  ادابم  - 1
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.دشورفب رتمک  ای  همقل و  کی  هب  ار  وت  هک  يوش  نیشنمه  راکدب  قساف و  اب  ادابم  - 2

.دراذگاو ار  وت  تزاین ، تیاهن  رد  وا  هک  يوش  نیشنمه  لیخب  اب  ادابم  - 3

.دنز تنایز  دناسر ، دوس  وت  هب  دنک  هدارا  هاگره  هک  يوش  قیفر  قمحا  اب  ادابم  - 4

(1) .متفای نوعلم  نآرق  رد  ار  وا  نم  هک  ینک  تبحاصم  تسا ، هدش  ادج  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  نآ  اب  ادابم  - 5

نادان تسود 

نیشن مدرم ، دنمدرخ  اب  رگد 

نید نییآ  رب  دشابن  نادان  هک 

دوب ناج  نمشد  ار  وت  اناد  هک 

(2) دوب نادان  هک  يدرم ، تسود  زا  هب 

: تسا هتفگ  همانسوباق  رد  ناور  نیشون 

(3) «. ار ینمشد  هن  دیاش و  ار  یتسود  هن  رنه  یب  مدرم  هک  نکم  یتسود  رنه  یب  مدرم  اب  »

( تداعس يوس  هب  یماگ   ) لّوا مدق 

ار یقالخا  تافـص  دیاب  لّوا  مدق  رد  میبایب ، ...و  یقالخا  ياه  تلیذر  زا  رود  یقالخا و  ياه  تفـص  اب  بوخ  ناتـسود  هک  نیا  يارب 
.میراذگب رانک  ار  دنسپان  ياهراتفر  مینک و  هدنز  شیوخ  رد 

.مینام یم  اهنت  ام  دنوش و  یمن  تسود  ام  اب  زین  نابوخ  مینکن ، نینچ  رگا 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدح  رد 

«. هاوخب زین  نارگید  يارب  یهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  »

هنوگ نامه  مینک و  راتفر  هنوگ  نامه  لّوا  هجرد  رد  مینک  یعـس  نیاربانب  .تسادخ  ام  تسود  نیلّوا  میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هشیمه  »
تـسد هب  ار  يرایـسب  بوخ  ناتـسود  هک  مینادب  دیاب  مینک  یگدـنز  هنوگ  نیا  رگا  .دـهاوخ  یم  ام  زا  تسود  نیا  هک  مینک  یگدـنز 

(4) «. دروآ میهاوخ 
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ینمشد یتسود و  رایعم 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  لاق 

(1)« َكارْغَأ َکَضَْغبَأ  ْنَم  َكاهَن َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  »

«. دهد یم  بیرف  ار  وت  تسا ، وت  نمشد  هک  سک  نآ  دراد و  یم  زاب  تشز  ياهراک  زا  ار  وت  دراد ، یم  تتسود  هک  ره  »

یتسود موادت 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(2)« اُومِوادَف ِمیدَْقلا  ِءاخْالا  یَلَع  َهَمَوادُْملا  ُّبُِحی  یلاعَت  َهّللا  َّنِا  »

«. دیهد هماداار  هنیرید  یتسود  نیاربانب  ، دراد تسود  ار  هنیرید  یتسود  همادادنوادخ  »

ناتسود زا  دننک و  یم  باختنا  دیدج  تسود  کی  یتّدم  زا  سپ  صاخشا  یضعب 

رخآ ات  دیاب  میدش  تسود  یسک  اب  هک  یماگنه  .درادن  یشزرا  رادیاپان  ياه  یتسود  .تسا  دب  رایـسب  نیا  دنریگ و  یم  هلـصاف  یلبق 
ام راکددم  رای و  تالکشم  اه و  یتخس  رد  وا  میهاوخ  یم  هک  هنوگ  نیمه  میدرگن و  ادج  رگیدمه  زا  یطیارش  ره  رد  میشاب و  وا  اب 

.میشاب وا  تسود  یتّیعقوم  ره  رد  زین  ام  دشاب ،

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(3) «. الط لثم  یمیدق  ناتسود  تسا و  هرقن  لثم  دیدج  تسود  نوچ  نک ، ظفح  ار  تا  یمیدق  ناتسود  نک و  ادیپ  دیدج  تسود  »

ندش تسود  هقیرط 

ِّبَحَِأب ُهوُعْدَـت  ِسِلْجَْملا َو  ِیف  َُهل  َعَسَُّوت  ُهَتیَقل َو  اِذا  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـست  َکیخَأ : َّدُو  ََکل  َنیفُْـصی  ٌثالَث  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 
(4)« ِْهَیِلا ِِهئامْسَأ 

115 ص :
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ثیدح 1806. ص 251 ، هحاصفلا ، جهن  - . 4
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ار وا  ( 3 ینک ؛ زاب  ار  وا  ياج  سلجم ، رد  ( 2 ینک ؛ شمالس  يدید  ار  وا  یتقو  ( 1 دنک : یم  صلاخ  ار  وت  هب  تسود  ّتبحم  زیچ  هس  »
«. یناوخب شیاه  مان  نیرتهب  هب 

( یتخبشوخ يوس  هب  یماگ   ) هتسیاش یتسود 

(1)« اِحلاص ًالیلَخ  ُهّللا  ُهَقَزَر  اْریَخ  ِِهب  ُهّللا  َدارَا  ْنَم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

«. دنک یم  وا  بیصن  هتسیاش  یتسود  دهاوخب ، ار  وا  ریخ  ادخ  هکره  »

هارارف ار  یهلا  تاروتـسد  مینادـب و  تسود  نیرتـهب  ار  گرزب  دـنوادخ  ادـتبا  ددرگ ، اـم  بیـصن  هتـسیاش  یتـسود  میهاوـخ  یم  رگا 
میرادرب و اعد  هب  تسد  گرزب ، دنوادخ  اب  زاین  زار و  زا  سپ  دـش ، رکذ  یبای  تسود  دروم  رد  هچنآ  رب  هوالع  میهد و  رارق  شیوخ 

.دنک ام  بیصن  هتسیاش  یتسود  ات  مینک  تساوخرد  وا  زا 

نانمشد ناتسود و  تخانش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: تناتسود اّما  دنا ، هتسد  هس  وت  نانمشد  و  هورگ ، هس  وت  ناتسود  »

.وت نمشد  ِنمشد  وت 3 - تسود  ِتسود  وت 2 - تسود  - 1

: تنانمشد اّما  و 

(2) «. وت نمشد  ِتسود  وت 3 - تسود  ِنمشد  وت 2 - نمشد  - 1

.تسا نمشد  نامنانمشد  اب  تسا و  تسود  زین  ام  ناتسود  اب  ام ، رطاخ  هب  هکلب  تسا ، تسود  ام  اب  اهنت  هن  یقیقح  تسود 

اه ینمشد  اه و  یتسود  رد  لادتعا 

َو ام ، امْوَی  َکِْضیَِغب  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ام ، انْوَه  َکَبیبَح  ِْببْحَأ  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

116 ص :

ثیدح 1816. ص 252 ، نامه ، - . 1
ص 500. تمکح 295 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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(1)« ام امْوَی  َکَبیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ام ، انْوَه  َکَضیَغب  ْضِْغبأ 

وت تسود  يزور  دـیاش  نک ، ارادـم  زین  نمـشد  اب  ینمـشد  رد  .ددرگ و  وت  نمـشد  يزور  دـیاش  نک ، ارادـم  تسود  اب  یتسود  رد  »
«. ددرگ

ناردپ یتسود  دروآ  هر 

(2)« َِهبارَْقلا یِلا  ِهَّدَوَْملا  َنِم  ُجَوْحَأ  ِهَّدَوَْملا  یِلا  َُهبارَْقلا  ِءاْنبالا َو  َْنَیب  ٌَهبارَق  ِءابْالا  ُهَّدَوَم  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

«. تسا يدنواشیوخ  هب  یتسود  زا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدنواشیوخ  و  تسا ، نادنزرف  يدنواشیوخ  ببس  ناردپ ، نایم  یتسود  »

ناتسود قوقح 

(3)« ِِهتافَو َو  ِِهتَْبیَغ ، َو  ِِهتَبْکَن ، ِیف  ٍثالَث : ِیف  ُهاخَأ  َظَفْحَی  یّتَح  اقیدَص  ُقیدَّصلا  ُنوُکَیال  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

: دنک ظفح  هاگیاج  هس  رد  ار  شردارب  قوقح  هک  نآ  رگم  تسین  تسود  تسود ، »

.يراتفرگ راگزور  رد  - 1

.درادن روضح  هک  ماگنه  نآ  - 2

«. گرم زا  سپ  - 3

یتسود تافآ 

يرود - 1

(4)« ٍسْفَن ُّلُذ  َکیف  ٍدِهاز  ِیف  َُکتَبْغَر  َو  ٍّظَح ، ُناصُْقن  َکیف  ٍبِغار  یف  َكُدْهُز  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

117 ص :

ص 494. تمکح 268 ، نامه ، - . 1

ص 502. تمکح 308 ، نامه ، - . 2

ص 468. تمکح 134 ، نامه ، - . 3

ص 526. تمکح 451 ، نامه ، - . 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 192 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_117_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_117_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_117_4
http://www.ghaemiyeh.com


، دـهاوخن ار  وت  هک  سک  نآ  هب  وت  شیارگ  و  تسا ، یتسود  رد  وت  هرهب  دوبمک  هناشن  تسا ، وت  ناـهاوخ  هک  سک  نآ  زا  وت  يرود  »
«. تسا وت  يراوخ  ببس 

دسح - 2

« ِهَّدَوَْملا ِمْقُس  ْنِم  ِقیدِّصلا  ُدَسَح  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

«. تسا یتسود  تافآ  زا  تسود ، رب  تداسح  »

مشخ - 3

« ُهَقَراف ْدَقَف  ُهاخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَشَتْحا  اِذا  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1) («. دوش یم  ادج  وا  زا   ) تسا هدش  ادج  وا  زا  نیقی  هب  دروآ ، مشخ  هب  ار  شردارب  نمؤم  یتقو  »

118 ص :

ص 533. تمکح 480 ، نامه ، - . 1
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نخس مهد : شخب 

هراشا

119 ص :
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یتخبشوخ يوس  هب  یماگ  نخس ،

.تسا نخس  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی 

دشاب هتفگن  نخس  درم  ات 

دشاب هتفهن  شرنه  بیع و 

نوگنرـس تخبدـب و  ار  يرامـش  یب  دارفا  تسا ، هدرب  راد  يالاب  ار  يدایز  ياهرـس  نابز ، نیا  .مییوگب  نخـس  رکف ، اب  دـیاب  نیاربانب 
کی و  مینامن ، لفاغ  نابز  زا  زگره  .دـنا  هدیـسر  یتخبـشوخ  يزوریپ و  هب  هلمج  کی  ای  هملک  کـی  هطـساو  هب  يدارفا  .تسا  هدومن 

.مییامن ضوع  ار  شیوخ  تشونرس  تسا  نکمم  اریز  مینزن ، تهج  یب  رکف و  نودب  فرح  هملک 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  میوش ، انشآ  نتفگ  نخس  ياه  هار  نابز و  اب  رتشیب  رتهب و  هک  نیا  يارب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) «. تسا امش  همانسانش  امش ، نابز  »

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  ینپاژ 

(2) «. دنک مرگ  ار  ناتسمز  هام  هس  دناوت  یم  زیمآ ، ّتبحم  هملک  کی  »

هب نخس  نآ  زا  اه  تّدم  ناگدنونش ، دوش و  یـصخش  ای  لفحم  یمرگ  ثعاب  دناوت  یم  نخـس  هملک  کی  ای  هلمج  کی  یهاگ  یلب ،
.دننک دای  یکین 

120 ص :

ص 91. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 94. نامه ، - . 2
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وسور كاژ  ناژ  (1) «. دنتسه فرحرپ  دنناد ، یم  مک  هک  یناسک  دننز و  یم  فرح  مک  دنناد ، یم  دایز  هک  یصاخشا  امومع  »

: دیوگ یم  ویکستنوم 

(2) «. دزادنا یم  ریت  هناشن ، نودب  هک  تسا  يداّیص  دننام  دنز ، یم  فرح  لّمأت  نودب  هک  یسک  »

هدوـهیب وـغل و  ياـه  نخـس  زا  و  دریگ ، ماـجنا  درخ  رکف و  يور  زا  اـم  تبحـص  مینک و  رکف  نـتفگ  نخـس  زا  لـبق  مـیریگب  میمـصت 
.میزرو يراددوخ 

: دیوگ یم  طارقس 

(3) «. دنیامن تشوماخ  نارگید  نتفگ ، نخس  لاح  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنروآ ، نخس  هب  ار  وت  نارگید  ات  یشاب  شوماخ  رگا  »

: دنیامرف یم  بلطم  نیا  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(4)« ِناسِّللا ُْظفِح  ِهّللا  یِلا  ِلامْعْالا  ُّبَحَا  »

«. تسا نابز  يرادهگن  ادخ  شیپ  رد  اهراک  نیرتهب  »

(5)« ِِهناِسل یف  َمَدآ  نب  ایاَطَخ  ُرَثْکَأ  »

«. تسوا نابز  زا  مدآ ، دنزرف  ناهانگ  نیرتشیب  »

(6)« ِِهتَئیطَخ یلَع  یَکب  ُهَناِسل َو  َکَلَم  ْنَِمل  یبوُط  »

«. دیرگب شیوخ  هانگ  رب  دراد و  شیوخ  نابز  رایتخا  هک  نآ  اشوخ  »

نابز ریـسا  مییاشگن و  ناـبز  لـّمأت  نودـب  يا  هظحل  و  میرادـهگن ، ار  شیوخ  ناـبز  تسراـمم  نیرمت و  اـب  دـیاب  هک  دوش  یم  مولعم 
رد مییوگ  یم  هک  ینخـس  ره  و  دروآرد ، تکرح  هب  ار  ام  نابز  شناد ، درخ و  رکف و  .دشاب  ام  درخ  رکف و  ریـسا  نابز ، هکلب  میوشن ؛

.دشاب ام  یتخبشوخ  فده و  هب  ندیسر  هار 

121 ص :

ص 93. نامه ، - . 1

ص 91. نامه ، - . 2

ص 91. نامه ، - . 3
ثیدح 1997. ص 279 ، هحاصفلا ، جهن  - . 4
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ثیدح 1995. ص 279 ، نامه ، - . 5

ثیدح 2004. ص 280 ، نامه ، - . 6
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یلْوَأ ُراـّنلا  َِتناـک  ُُهبُونُذ  َُرثَک  ْنَم  ُُهبُونُذ َو  َُرثَک  ُهُطَقَـس  َُرثَک  ْنَم  ُهُطَقَـس َو  َُرثَـک  ُهُمـالَک  َُرثَـک  ْنَم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق 
(1)« ِِهب

رایسب شناهانگ  هکره  دوش و  رایسب  شناهانگ  دشاب ، رایسب  شیاطخ  هک  ره  ددرگ و  رایـسب  شیاطخ  دشاب ، رایـسب  شراتفگ  هک  ره  »
«. تسا رت  هتسیاش  وا  يارب  مّنهج  دشاب ،

: دنیامرف یم  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .مییامن  نآ  نیزگیاج  ار  یشوماخ  میزیهرپب و  یفرحُرپ  زا  دیاب 

(2)« َکَتَجاح ِِهب  ُُغْلبَتام  ِمالَْکلا  َنِم  َُکبْسَح  ِمالَْکلا َو  َلوُضف  ْكُْرتُأ  »

«. دنک تیافک  ار  وت  دنک ، تجاح  عفر  هک  ینخس  .نک  كرت  ار  هدوهیب  نانخس  »

.دینک تبحص  ترورض  ّدح  رد  دییوگ ، یم  نخس  هک  یتقو  دییوگن و  نخس  زگره  دیشاب  شوماخ  دیاب  هک  یماگنه  رد 

(3)« ِِهناِسل َءارَو  ِقَمْحْالا  ُْبلَق  َو  ِِهْبلَق ، َءارَو  ِِلقاْعلا  ُناِسل  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

«. دراد رارق  شنابز  تُشپ  رد  قمحا  بلق  و  تسوا ، بلق  تشپ  رد  لقاع  نابز  »

( رعش  ) یشوماخ تلیضف 

: تسا هدورس  نینچ  ناتسوب  رد  يدعس 

هوک وچ  يرآ  نماد  رد  ياپ  رگا 

هوکش رد  درذگب  نامسآ  ترس ز 

ناد رایسب  درم  يا  شکرد  نابز 

نابز یب  رب  تسین  ملق  ادرف  هک 

رهد ناسانشرهوگ  راو  فدص 

زاب دندرکن  ؤلؤل  هب  زج  ناهد 

شوگ هدنگآ  دشاب  نخس  ناوارف 

شومخ رد  رگم  دریگن  تحیصن 

سفن رب  سفن  ییوگ  هک  یهاوخ  وچ 
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؟ سک تفگ  رگم  ندینش  یهاوخن 

هتخاسان تفگ  نخس  دیابن 

هتخادنین ندب  رب  دیاشن 

122 ص :

ثیدح 2012. ص 280 ، نامه ، - . 1

ثیدح 2017. ص 281 ، نامه ، - . 2
ص 450. تمکح 40 ، هغالبلا ، جهن  - . 3
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باوص اطخ و  رد  نانک  لّمأت 

باوج رضاح  نایاخژاژ  زا  هب 

نخس ناسنا  سفن  رد  تسا  نامک 

نکم صقان  راتفگ  هب  ار  دوخ  وت 

لجخ ینیبن  زگره  زاوآ  مک 

لگ هدوت  کی  هک  رتهب  کشم  يوج 

يوگ هدرم  هد  نادان  نک ز  رذح 

يوگ هدرورپ  يوگ و  یکی  اناد  وچ 

تساطخ دص  ره  ریت و  یتخادنا  دص 

تسار زادنا و  کی  يدنمشوه  رگا 

درم هیفُخ  رد  زیچ  نآ  دیوگ  ارچ 

؟ درز يور  يوش  ددرگ  شاف  رگ  هک 

یسب تبیغ  راوید  شیپ  نکم 

یسک دراد  شوگ  شسپ  زک  دوب 

زار تسدنب  رهش  تلد  نورد 

زاب رهش  رد  دنیبن  ات  رگن 

تس هتخود  ناهد  اناد  درم  نآ  زا 

(1) تس هتخوس  نابز  زا  عمش  هک  دنیب  هک 

( يزوریپ تداعس و  هار   ) نابز لرتنک  ترورض 

رکف یتبحـص  ره  زا  لبق  .تسا  رّـسیم  تسرامم  نیرمت و  اب  راک  نیا  .دـیروآ  مهارف  ار  یـسک  رطاـخ  شجنر  هک  دـینزب  یفرح  اداـبم 
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 . ...و دنک !؟ یمن  مهارف  ار  یسک  رطاخ  شجنر  تابجوم  ایآ  تسا ؟ هنادنمدرخ  ایآ  دراد ؟ تعفنم  نخس  نآ  ایآ  دینک ؛

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نینمؤملاریما 

(2)« َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِا  ٌُعبَس  ُناسِّللا  »

!« دزگ یم  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  يا  هدنّرد  هدشن ، تیبرت  نابز  »

ِهَِملَک َّبُرَف  َکَقِرَو ، َکَبَهَذ َو  ُنُزْخَت  امَک  َکَناِسل  ْنُزْخاَـف  ِِهقاـثَو ، یف  َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اذِاَـف  ِِهب ، ْمَّلَکَتَت  َْمل  اـم  َکـِقاثَو  یف  ُمـالَْکلَا  »
(3)« ًهَمِْقن ْتَبَلَج  ًهَمِْعن َو  ْتَبَلَس 

دوخ هرقن  الط و  هک  نانچ  راد ، هگن  ار  تنابز  سپ  ینآ ، دـنب  رد  وت  یتفگ ، نوچ  و  تسوت ، دـنب  رد  نخـس  نآ  يا  هتفگن  یمالک  ات  »
«. دنک کیدزن  ای  رود  ار  یتمعن  هک  ینخس  اسب  هچ  اریز  يراد ، یم  هگن  ار 
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: دیوگ یم  يوگنیمه  تسنرا 

هگن هتـسب  ار  تناـهد  دـیاب  رگید  عـقاوم  رد  هک  یمهف  یم  تـقو  نآ  هدـب ، لوـُق  تـسا  عـمج  ًـالماک  تساوـح  هـک  یعقوـم  هـشیمه  »
(1) «. يراد

هشیمه نک و  تبحص  تسا ، عمج  ًالماک  تساوح  تقوره  هشیمه  مییوگ  یم  ام 

.نزب ار  ّتیّمهااب  ياه  فرح 

(2)« ِهَّضِفلاَک ُمالَْکلا  َو  ِبَهَّذلاَک ، ُتوکُّسلا  : » مالسلا هیلع  نیسحلا  لاق 

«. تسا هرقن  نوچمه  نخس ، تسا و  الط  دننام  توکس ، »

ْمُْکیَلَعَف ٌمیظَع ، ٌمْکُح  ِقِْطنَْملا  ُهَِّلم  : » مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  لاق 

(3)« ِبُونُّذلا َنِم  ٌهَّفِخ  َو  ٍرْزِو ، ُهَِّلق  ٌهَنَسَح َو  ٌهَعَد  ُهَّنِاَف  ِتْمَّصلِاب ،

هانگ فیفخت  ببس  تالکـشم  ندش  مک  بجوم  وکین و  يا  هویـش  هک  توکـس ، هب  داب  امـش  رب  .تسا  یگرزب  تمکح  ییوگ ، مک  »
«. تسا

( ناتساد ( ) درب ورف  گرم  ماک  هب  ار  وا  نابز   ) نابز ریشمش 

يارس هحیدم  وگوجه و  فورعم  رعاش  یمورلا ، نبا  هب  فورعم  ساّبع ، نب  یلع 

هشیمه وا  .دوب  مرگرس  هتسشن و  هّللادیبع  نب  مساق  مان  هب  یسابع  دضتعملا  ریزو  سلجم  رد  يرجه  موس  نرق  همین  رد  یـسابع ، هرود 
نارگن دیـسرت و  یم  یلیخ  یمورلا  نبا  نابز  مخز  زا  هّللادـیبع  نب  مساق  .دوب  رورغم  شیوخ  نابز  ریـشمش  ناـیب و  قطنم و  تردـق  هب 

زیهرپ وا  اـب  ترـشاعم  زا  یمورلا  نبا  هک  درک  یم  راـتفر  يا  هنوگ  هب  سکعرب  درک ؛ یمن  رهاـظ  ار  دوخ  مشخ  یتحاراـن و  یلو  دوب ،
هجوتم دروخ  ار  اذغ  هک  نآ  زا  دـعب  یمورلا  نبا  .دـندرک  لخاد  مس  یمورلا  نبا  ياذـغ  رد  ات  داد ، روتـسد  هنامرحم  مساق  درک ، یمن 

: تفگ مساق  .دورب  هک  تساوخرب  اج  زا  اروف  .دش 
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؟ يور یم  اجک  - 

.يداتسرف ارم  هک  اج  نامه  هب  - 

.ناسرب مردام  ردپ و  هب  ارم  مالس  سپ  - 

.مور یمن  مّنهج  هار  زا  نم  - 

ياپ زا  شیوخ ، نابز  ریـشمش  اب  هرخالاب  تشادـن و  هدـیاف  اه  هجلاعم  یلو  تخادرپ ، هجلاعم  هب  تفر و  شیوخ  هناـخ  هب  یمورلا  نبا 
(1) .دمآرد

توکس هدیاف 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نیسحلا ، نب  یلع  ترضح 

ِلْوَْقِلل َّنِاَف  ِتوُکُّسلِاب  ِمالَْکلا  یَلَع  ْنِعَتْسا  َو  ِءاذَْبلا ، ُْضفَر  يذَْالا  ُّفَک  »

(2)« َقَمْحْالا ِرذْحاَف  ُّرُضَت ، ٌتالاح 

نایز هک  تسا  یتالاح  نخـس ، يارب  اریز  هاوخب ، کمک  توکـسزا  نتفگ  نخـس  رد  و  تسا ، حیبق  مالک  كرت  رازآ ، زا  يریگولج  »
«. نک يرود  قمحا  زا  نیاربانب  دنز ، یم 

کبس تسپ و  مالک  زا  زیهرپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادیس ، ترضح 

(3)« ْمُکِرْدَق ْنَع  ُصُْقنَی  ام  ْمُِکتَنِْسلَِأب  اُولوُقَتال  »

«. دهاکب امش  شزرا  زا  هک  دیرواین  ناتنابز  هب  يزیچ  »

هناملاع نخس 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(4)« ْمُکُراْدقَأ َنَّیَبَت  ِْملِْعلا  ِیف  اوُمَّلَکَت  »

«. ددرگ نشور  امش  ردق  ات  دییوگ  نخس  هناملاع  »
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( یتخبشوخ تداعس و  هار   ) نتفگ نخس  بادآ 

: دیوگ یم  يرصان » قالخا   » رد یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 

، دشاب فقاو  نآ  رب  وا  هک  دنک  یتیاور  ای  یتیاکح  هک  ره  دنکن و  عطق  دوخ  نخـس  هب  يرگید ، نخـس  دـیوگن و  رایـسب  هک  دـیاب  »... 
لاؤس رگا  دیوگن و  باوج  دنسرپب ، وا  ریغ  زا  هک  ار  يزیچ  .دناسر و  مامتا  هب  نخس  نآ  سک ، نآ  ات  دنکن  راهظا  نآ  رب  دوخ  فوقو 

نآ زا  رتهب  رب  وا  دوش و  لوغـشم  باوج  هب  یـسک  رگا  .دـیامنن و  تقبـس  ناشیا  رب  دوب ، تعامج  نآ  لخاد  وا  هک  دـننک  یتعامج  زا 
(1) یتاراجم رد  .دنکن و  نعط  مّدقتم  رد  هک  یهجو  رب  دیوگب  دوخ  باوج  سپ  دوش ، مامت  نخس  نآ  ات  دنک  ربص  دوب ، رداق  یباوج 

نآ رد  دوخ  اب  ار  وا  ات  دنکن و  عمس  قارتسا  دنراد ، هدیـشوپ  وا  زا  رگا  و  دیامنن ،  (2) ضوخ دور ، سک  ود  نایم  رد  وا  روضح  اب  هک 
هاگن لادتعا  رد  هکلب  هتـسهآ ، هن  دراد و  دنلب  هن  زاوآ  دـیوگ و  تیانک  هب  نخـس  نارتهم ، اب  .دـنکن و  هلخادـم  دـنهدن ، تکراشم  ّرس 
بیرغ ظافلا  دراد و  هاگن  زاجیا  طرش  ّالاو  دنک  دهج  حضاو  ياه  لاثم  هب  نآ  نایب  رد  دتفا  ضماغ  ینعم ، وا ، نخـس  رد  رگا  .دراد و 
دهاوخ هچنآ  ات  و  ددرگن ، لوغـشم  باوج  هب  دوشن و  مامت  دننک  یم  ریرقت  وا  اب  هک  ینخـس  ات  .درادن و  راک  هب  لمعتـسمان  تایانک  و 

(3) و قَلَق دوش ، جاتحم  نادب  رگا  دوش و  جاتحم  نادب  هک  رگم  دنکن  ررکم  نخـس  .درواین و  قطن  رد  دنادرگن ، رّرقم  رطاخ  رد  تفگ 
دنک تیانک  ضیرعت  لیبس  رب  ددرگ ، رطـضم  شحاف  يزیچ  زا  ترابع  هب  رگا  و  دریگن ، ظفل  رد  متـش  شحف و  دیامنن و   (4) ترجض

.دنکن رکنم  جازم  و  نآ ، زا 

ثیدـح هک  رگم  دـنکن  تراـشا  وربا و  مشچ و  تسد و  هب  نخـس  ياـنثا  رد  دـیوگ و  سلجم  نآ  بساـنم  نخـس  یـسلجم  ره  رد  و 
، دـنکن جاجل  دـنکن و  فالخ  سلجم  لها  اـب  غورد  تسار و  رد  .دـنک و  ادا  هجو  رب  ار  نآ  هاـگ  نآ  دـنک ، فیطل  یتراـشا  ياـضتقا 

ماوع و هبطاخم  زا  و  دهدب ، فاصنا  دبای  ناحجر  ار  مصخ  فرط  تاراجم  .ناهیفس  اب  ای  نارتهم  اب  هّصاخ 

126 ص :

.نتفگ نخس  رگیدکی  اب  تاراُجم : - . 1
.ندرک ّتقد  نتفر و  ورف  ضوخ : - . 2

.یتحاران بارطضا ، قَلَق : - . 3
.تلالم یگنتلد ، ترجض : - . 4
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هرواحم رد  فطل  و  دیوگن ، دـنکن  مهف  هک  یـسک  اب  کیراب  نخـس  و  دـنک ، زارتحا  دـناوت  ات  ناتـسم  ناگناوید و  نانز و  ناکدوک و 
.دیوگن شحوم  ياه  نخس  دنکن و  تاکاحم  ار  سک  چیه  لاوقا  تکرح و  دراد و  هاگن 

، دنک ّبنجت  نتفگ  غورد  ناتهب و  یماّمن و  تبیغ و  زا  .دنراد و  هدوتس  لاف  هب  هک  دنک  ینخس  هب  ادتبا  دوش ، يرتهم  شیپ  رد  نوچ  و 
زا ار ، وا  ندینـش  هک  دیاب  .دـشاب و  ْهِراک  ار  نآ  عامتـسا  دـنکن و  تلخادـم  نآ  لها  اب  دـیامنن و  مادـقا  نآ  هب  لاح  چـیه  هب  هک  نانچ 

، نابز کی  دنداد و  شوگ  ود  ارم  هک  اریز  تفگ : تسه ؟ تدایز  قطن  زا  وت  عامتسا  ارچ  هک  دندیـسرپ  یمیکح  زا  .دوب  رتشیب  نتفگ 
(1) .ونش یم  ییوگ  هک  نادنچود  ینعی 

: دیوگ یم  یسودرف 

راوهاش رهوگ  زا  رتهب  نخس 

راک هب  شدنرب  هگیاج  رب  وچ 

هب هتخس  نخس  دیارس  رتهم  وچ 

(2) هب هتخادرپ  ماکدب  راتفگ  ز 

.دنسانشب شلهج  هیاپ  دننادب ، شلضف  هیام  ات  دتفا  نارگید  ِنخس  رد  هک  ره 

باوج دنمشوه  ِدرم  دهدن 

دننک لاؤس  وا  زک  هگنآ  رگم 

نخس خارف  دوب  قح  رب  هچرگ 

(3) دننک لاُحم  رب  شیوعد  لمح 

.مینک تبحص  هنادنمدرخ  دیاب  ندز  فرح  ماگنه  رد  .تسا  دب  میشاب  شوماخ  رگا  مییوگب ، نخس  دیاب  هک  یماگنه  رد  اّما 

« ّرد نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک  »

: دیوگ یم  يزیربت  بئاص 

ندز یشوماخ  رهُم  بل  رب  فرح  ماقم  رد 

(4) تسا ندرک  ناهنپ  گنج  رد  رپس  ریز  ار  غیت 
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نخس يوگلا 

.تسا نتفرگ  وگلا  مینزب ، فرح  هنالقاع  هنادنمدرخ و  ندرک  تبحص  ماگنه  مییوگب و  نخس  رتمک  میناوتب  هک  ییاه  هار  زا  یکی 

.میریگب وگلا  راوگرزب  نآ  زا  ات  میروآ ، یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مرکا  یبن  نتفگ  نخس  هویش  اج  نیا  رد 

، دوب دنمدوس  ای  دوب ، طوبرم  ترضح  نآ  هب  هک  يروما  رد  رگم  تشاد و  یم  هگن  ار  شیوخ  نابز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ترودک یلددب و  بجوم  هقرفت و  لماع  هن  دوب ، نیرفآ  تدـحو  شخب و  تفلا  دومرف ، یم  ینخـس  مه  یتقو  .تخادـنا  یمن  راک  هب 

«. مُهوُرِّفَُنیال ْمُهُفِّلَُؤی َو  ِهینْعَی َو  اّمَع  ِّالا  ُهَناِسل  ُنُزْخَی  َناک  : » رگیدکی هب  تبسن 

حطـس نتفگ ، نخـس  ماگنه  اّما  دـندوب ، الاو  فراعم  رارـسا و  همه  ياناد  ّلک و  لقع  هک  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  »... 
.دندیجنس یم  ار  فرط  ّتیفرظ  روعش و 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َمِّلَُکن ْنَأ  انِْرمُأ  ِءایبنالا  ُرِـشاعَم  ّانِا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َهّللا  ُلوُسَر  َلاق  ُّطق ، ِِهْلقَع  ِْهنُِکب  َدابِعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُسَر  َمَّلَک  ام  »
« ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  یلَع  َساّنلا 

، ناربماـیپ اـم  دـندومرف : یم  دـنتفگ و  یمن  نخـس  دوخ  كرد  لـقع و  قمع  اـب  مدرم ، اـب  زگره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  »
«. نامدوخ مهف  هزادنا  هن  مینزب ، فرح  نانآ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  هک  میرومأم 

: دیمهف یم  ار  نآ  يا  هدنونش  ره  هک  نانچ  دوب ، حضاو  ایوگ و  نشور ، ربمایپ ، نانخس 

«. ُهَعِمَس ْنَم  ُّلُک  ُُهنَّیَبَتَی  ًالْصَف  ُهُمالَک  َناک  »

تکاس دنداد و  یم  شوگ  نایاپ ، ات  ار  هدنیوگ  فرح  هک  دندوب  هدرک  تیبرت  نانچ  ار  باحصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
: دندرک یمن  عطق  ار  یسک  مالک  زگره  زین ، ترضح  نآ  دوخ  و  دوش ، غراف  نخس  زا  هدنیوگ  ات  دندوب 

«. ُهَمالَک ٍدَحَأ  یلَع  ُعَطْقَیال  َو  َغَْرفَی ، یّتَح  َُهل  اُوتَْصنَأ  َمَّلَکَت  ْنَم  »

: دوب نیشنلد  نیکمن و  یمّسبت  هب  هتخیمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتفگ  نخس 
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«. ِِهثیدَح یف  َمَّسَبَت  ٍثیدَِحب  َثَّدَح  اِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  »

.دوب هاتوک  شیاه  هبطخ  اّما  دوب ، هدنزومآ  تمکح و  رون و  شمالک  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نیا  اب 

« ارَذَه ُهَّلَقَا  ًهَبْطُخ َو  ِساّنلا  َرَْصقَأ  َناک  »

.تشادن مزالریغ  هدوهیب و  نخس  نیرت  مک  دوب و  نیرت  هاتوک  ناشیاه  هبطخ 

: دنتفگ یمن  قح  زج  يزیچ  بضغ ، اضر و  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

«. اّقَح ِّالا  ُلوُقَیال  ِبَضَْغلا  اضّرلا َو  ِیف  َناک  «َو 

نم هب  ترـضح  نآ  راب  کی  هک  مرادـن  دای  هب  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راکتمدـخ  لاس  ُهن  نم  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سَنَا 
(1) .دنشاب هتفرگ  بیع  نم  رب  ار  يزیچ  هک  نآ  ای  يدرک »؟ نانچ  نینچ و  ارچ  : » دشاب هدومرف 

: تسا هدمآ  نینچ  نخس ، هرابرد  موتالوکآ »  » باتک رد 

«. وکین نابز  اب  اّما  وگب ، نخس  »

«. روایب نوریب  نابز  زا  سپس  لد و  زا  لّوا  ار  هملک  »

(2) «. نکشب نیریش  يزاوآ  اب  طقف  ار  توکس  »

129 ص :

.49 ص 44 -  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  یقالخا و  هریس  - . 1
.265  - 208 نخس 203 -  یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 2
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يرادزار مهدزای : شخب 

هراشا

131 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  زار  يرادزار ،

ناـسنا تسا ، هتفر  راد  رب  اهرـس  يرادزار ، مدـع  ّتلع  هب  .تسا  يرادزار  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
.دنا هدیدرگ  تسکش  هب  موکحم  دایز ، ياه  يزوریپ  دنا و  هدش  تخب  هریت  يدایز ، ياه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

(1)« ِهِدَِیب ُهَریِخلا  َِتناک  ُهَّرِس  َمَتَک  ْنَم  »

«. تسوا تسد  رد  نآ  رایتخا  دراد ، ناهنپ  ار  دوخ  زار  هک  سک  نآ  »

(2)« ِهِّرِس ُقوُْدنُص  ِِلقاْعلا  ُرْدَص  »

«. تسوا رارسا  هنیجنگ  دنمدرخ ، هنیس  »

: دنیامرف یم  يزوریپ  يرادزار و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

(3)« ِرارْسْالا ِنیصْحَِتب  ُْيأَّرلا  ِْيأَّرلا ، َِهلاجِِاب  ُمْزَْحلا  َو  ِمْزَْحلِاب ، ُرَفَّظلا  »

«. تسا يرادزار  هب  حیحص ، هشیدنا  هشیدنا و  حیحص  يریگراک  هب  رد  یشیدنارود  و  یشیدنارود ، رد  يزوریپ  »

حرطم شیوخ  راکادـف  افواب و  ناتـسود  یّتح  دارفا و  نیرت  مرحم  اـب  ار  شیوخ  زار  دـیراد و  هگن  ار  شیوخ  ناـبز  یطیارـش ، ره  رد 
.دینکن

132 ص :

ص 474. تمکح 162 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 444. تمکح 6 ، نامه ، - . 2

ص 452. تمکح 48 ، نامه ، - . 3
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: تسا هتفگ  همانسوباق  رد  ناور  نیشون 

(1) «. يوگم تسود  اب  دنادن ، نمشد  وت  زار  یهاوخ  رگا  »

یتّیعقوم ره  رد  یطیارـش و  ره  رد  نیاربانب  .دراذـگ  یم  نایم  رد  اهنآ  اـب  دراد و  یناتـسود  زین  وا  یتفگ ، دوخ  تسود  اـب  ار  زار  رگا 
یم شیوخ  زارمه  ار  یـصاخشا  هک  ییاه  نامز  رذـگدوز و  ياه  یـشوخ  اسرف ، تقاط  تالکـشم  اـه و  یتخـس  رد  میـشاب ، رادزار 

.تسا يرادزار  هب  ام  يزوریپ  اریز  مینکن ، وگزاب  ار  نامزار  زا  يا  هرذ  میرادنپ 

: تسا هدورس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يولوم  نیّدلا  لالج 

( رعش ) دوش لصاح  رتدوز  تدارم  نآ 

دوش لد  نوچ  وت  ِزار  هناخ  روگ 

دوش لصاح  رتدوز  تدارم  نآ 

تفهن رس  هک  ره  هک  ربمغیپ  تفگ 

تفج شیوخ  ِداُرم  اب  ددرگ  دوز 

دوش ناهنپ  نیمز  ردنا  نوچ  هناد 

دوش ناتسب  ِيزبسرس  وا  ّرس 

ناهن يدندوبن  رگ  هرقن  رز و 

؟ ناک ِریز  يدنتفای  یک  شرورپ 

ریذپلد یقیقح  دشاب  اه  هدعو 

ریگ هس  ات  يزاجم  دشاب  اه  هدعو 

ناور جنگ  مرک  لها  هدعو 

(2) ناور جنر  دش  لهاان  هدعو 

133 ص :

ص 108. یمومع ، یسراف  - . 1
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ص 81. یمومع ، یسراف  - . 2
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: تسا هتفگ  رواهنپوش 

(1) «. تسا رسیم  ریغ  اهنآ  رب  ّطلست  دنوش ، اهر  نوچ  هک  دنراد  ار  ناینادنز  لاح  صخش ، رارسا  »

امکح .مینک  يریگولج  نآ  یلاـمتحا  تارطخ  زا  مینادرگزاـب و  شیوخ  هنیـس  هب  ار  نآ  میناوـت  یمن  هراـبود  دوـش ، هتفگ  يزار  رگا 
: دنا هتفگ 

« رارْسْالا ُقودنص  رارْحْالا ، ُرْدَص  »

«. تسا رارسا  هچقودنص  ناگدازآ ، ياه  هنیس  »

134 ص :

.هدنکارپ نانخس  شخب  نخس ، هاتوک  - . 1
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یکین مهدزاود : شخب 

هراشا

135 ص :
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یبایماک تداعس و  يوس  هب  یهار  یکین ،

حور و هب  دراد و  ناور  حور و  رب  اـسآ  هزجعم  تارثا  هک  تسا  ندرک  یکین  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  لـلع  زا  رگید  یکی 
.دشخب یم  طاشن  شمارآ و  ناور 

درب یم  يراشرس  يونعم  تّذل  هدیدنـسپ ، راک  نیا  زا  وا  .دوش  التبم  یحور  ياه  يرامیب  هب  رتمک  ات  دنک  یم  کمک  ناسنا  هب  یکین 
.ددرگ یم  امرف  مکح  شدوجو ، رب  شمارآ  و 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

ِهّللا َنوُکَیَف َو  یِّنِم ، ِْریَْخلا  ِلْعِِفب  یلْوَأ  ادَحَأ  َّنِا  ْمُکُدَحَأ : ََّنلوُقَیال  َو  ٌریثَک ، ُهَلیلَق  ٌریبَک َو  ُهَریغَـص  َّنِاَف  اْئیَـش ، ُْهنِم  اوُرِقْحَتال  َْریَْخلا َو  اُولَْعِفا  »
(1)« ُُهلْهَأ ُهوُمُکافَک  امُْهنِم  ُهوُُمتْکَرَت  امْهَمَف  ًالْهَأ ، ِّرَّشلا  ِْریَْخِلل َو  َّنِا  َِکلذَک 

و تسا ، ناوارف  نآ  ِكدـنا  گرزب و  نآ  ِکچوک  اریز  دیرامـشن ، کچوک  دـشاب  هک  رادـقم  ره  ار  نآ  و  دـیروآ ، اج  هب  کین  راک  »
ار دب  بوخ و  تسا ، نینچ  هک  ادخ  هب  دنگوس  هچرگ  تسا ! رتراوازس  نم  زا  کین  راک  ماجنا  رد  يرگید  هک  دیوگن  امـش  زا  یـسک 

«. داد دنهاوخ  ناشماجنا  دیراذگاو ، ار  ود  نآ  زا  مادک  ره  هاگره  هک  تسا  ینارادفرط 

: دیوگ یم  وگوهروتکیو 

(2) «. تسا یتخبشوخ  نیرت  گرزب  ندرک ، يداشرپ  ياه  هاگن  هب  لدبم  ار  نارگید  کشا  »

136 ص :

ص 522. تمکح 422 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 68. نخس ، هاتوک  - . 2
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: تسا هتفگ  زین  ریپسکش  مایلیو 

تداعـس و رد  دیاب  ار  تداعـس  یتخبـشوخ و  هکلب  دشاب ، تخبـشوخ  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  سک  چـیه  هک  تسا  تعیبط  نوناق  نیا  »
(1) «. درک وجتسج  نارگید  یتخبشوخ 

دوخ يارب  هچنآ  مینک ، سح  ار  ییوکین  يونعم  تّذـل  میـشاب و  هتـشاد  مارآ  ملاس و  یناور  طاشناب و  یحور  هک  نیا  يارب  نیارباـنب ،
.میهاوخب زین  نارگید  يارب  میهاوخ  یم 

و دنباتـش ، یم  ام  يراـی  هب  تالکـشم  اـه و  یتخـس  ماـگنه  رد  دـنراذگ و  یمن  اـهنت  ار  اـم  زین  اـهنآ  نارگید ، هب  ندرک  یکین  رثا  رب 
.دنشخب یم  ناماس  ام ، ياه  یناماسبان  هب  زوسلد  رادافو و  يرای  نوچمه 

«. دینک شمیسقت  هک  تسا  نآ  نیمز ، يور  رب  یتخبشوخ  ندوزفا  يارب  هار  هناگی  »

ررش لوپ 

هب دنمزاین ، ياه  ناسنا  هب  کمک  اب  میناوت  یم  میرب ، یم  رس  هب  لماک  هافر  رد  هک  یماگنه  میهاوخن ، شیوخ  يارب  طقف  ار  زیچ  همه 
؛ مینک يرای  ار  اهنآ  ناشتالکشم ، لح  رد  میباتشب و  مدرم  يرای  هب  میریگب و  ار  يا  هداتفا  تسد  میشخب و  ناماسورس  نانآ  یگدنز 

: اریز

دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ یب  نارگید  تنحم  زک  وت 

یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

يدعس

: تسا هتفگ  هتوگ 

(2) «. دنک یم  سح  دوخ  يداش  ردق  هب  ار  نارگید  يداش  و  تسا ، دلب  ار  نارگید  تمدخ  هار  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  »
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: تسا هتفگ  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ 

137 ص :

.نامه - . 1
ص 67. نامه ، - . 2

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. تسا نتفاتش  يدونشخ  هب  ندرک ، يزاون  لد  تسا و  نتفای  هار  اه  لد  هب  ندومن ، ییوکین  »

(2) «. یشاب یسک  ات  رآ  تسد  هب  لد  یشاب ؛ یسگم  يرپ ، اوه  رد  رگا  یشاب و  یسخ  يوَر ، بآ  يور  رب  رگا  »

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(3)« ُهَرَکَش ْدَقَف  ُهَرَکَذ  ْنِاَف  ُهْرُکْذَْیلَف  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنِاَف  ِِهب  ِفاُکْیلَف  افوُْرعَم  یلْوَأ  ْنَم  »

«. تسا هتشاذگ  نآ  رکش  دنک  دای  رگا  هک  دنک  دای  ار  نآ  دناوتن  رگا  دنک و  یفالت  ار  نآ  دنیب  یکین  هک  ره  »

: دنیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(4)« ُهْدَصْحَی اّرش  ْعَرْزَی  ْنَم  ُهَبْعُز َو  ْدَصْحَی  اْریَخ  ْعَرْزَی  ْنَم  »

«. دنک ورد  ار  نآ  دراکب ، يّرش  هک  ره  درب و  دوس  دراکب ، ریخ  هک  ره  »

: تسا هدمآ  طارقس  ییالط  نوناق  باتک  رد 

نانآ اب  دنهد ، ماجنا  تّقح  رد  يرادن  تسود  ار  هچنآ  نک و  راتفر  نانآ  اب  دـننک  راتفر  وت  اب  نارگید  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  »
(5) «. نکم

نانادان تسد  نک ، کمک  نادنمزاین  هب  رادب ، تسود  ار  تاناویح  دیـشروخ و  نیمز و  یهدب : ماجنا  دـیاب  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا ، »
، وشن تسار  مخ و  یـسکان  سکره و  ربارب  رد  شاب ، رّفنتم  ناـیوگروز  زا  هدـب ، یمهـس  نارگید  هب  تجنرتسد  زا  ریگب ، ار  ناـهلبا  و 

یم رعـش  نیرتانعمرپ  هتـسراو و  یمدآ  تروص  نیا  رد  رادـب ...، تسود  هنادازآ  ار  ناردام  ناـناوج و  و  هتخوماـین ، شناد  نادـنمورین 
(6) «. دراد دوجو  تمادنا  تکرح  ره  رد  ناگژم و  هرهچ و  نابل و  طوطخ  نیب  هک  یتوکس  رد  هکلب  ناگژاو  رد  اهنت  هن  يوش ،

138 ص :

ص 137. نامه ، - . 1

ص 133. نامه ، - . 2
ثیدح 3201. ص 439 ، هحاصفلا ، جهن  - . 3

ثیدح 3199. ص 439 ، نامه ، - . 4
ص 29. ما ، هتخومآ  هک  ییاهزیچ  - . 5

.136 ص 135 -  نامه ، نمتیو  تلاو  - . 6
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اه یکین  اه و  شیاتس  هب  نداد  خساپ  شور 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1)« ِيِداْبِلل َِکلذ  َعَم  ُلْضَْفلا  َو  اْهیَلَع ، یبُْری  اِمب  اْهِئفاکَف  ٌدَی  َْکَیِلا  ْتَیِدُسُأ  اِذا  اْهنِم َو  َنَسْحَِأب  ِّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  َتیِّیُح  اِذا  »

يارب رتشیب ، ِشاداپ  لاح  ره  هب  شخبب ، نآ  زا  رتشیب  دـندرک ، ناسحا  وت  هب  نوچ  و  نک ، شیاتـس  نانآ  زا  رتهب  دندوتـس ، ار  وت  نوچ  »
«. تسا هدننکزاغآ 

مدرم يراذگ  ساپس  هب  یهّجوت  یب 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

اّمِم َرَثْکَأ  ِرِکاّشلا  ِرْکُش  ْنَم  ُكِرُْدت  ْدَق  َو  ُْهنِم ، یَِشب ٍء  ُِعتْمَتْسَیال  ْنَم  ِْهیَلَع  َكُرُکْشَی  ْدَقَف  ََکل ، ُهُرُکْشَیال  ْنَم  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َکَّنَدِّهَُزیال  »
(2)« َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ُِرفاْکلا َو  َعاضَأ 

شیاتس اسب  هچ  دنیاتـس ، یم  ار  وت  دنرب  يدوس  وت  زا  هک  نآ  یب  یناسک ، دنتـسه  اریز  درادن ، زاب  وکین  راک  زا  ار  وت  مدرم  یـساپسان  »
«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  .دشاب و  ناساپسان  یساپسان  زا  رتدنمدوس  وت ، يارب  نانآ  كدنا 

( تداعس یگرزب و  تفارش ، بجوم  یکین   ) مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هاگدید  زا  یکین 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

دازآ ریسا  و  دنارتسگب ، بوخ  ینامهم  هرفس  دیامن و  ششخب  دوخ  نادنواشیوخ  هب  دیاب  سپ  دیشخب ، یلام  ار  وا  ادخ  هک  سک  نآ  »
رد یهلا ، باوث  كرد  يارب  و  دزادرپب ، ار  راد  ماو  ضرق  و  دنک ، دنم  هرهب  ار  دنمتسم  و  دزاونب ، ار  هدیدجنر  و  دنک ،

139 ص :

ص 452. تمکح 62 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 478. تمکح 204 ، نامه ، - . 2
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، هدـشدای تافـص  ندروآ  تسد  هب  اریز  دـشاب ، ابیکـش  دـسر  یم  وا  هب  هار  نیا  رد  هـک  یتالکـشم  نارگید و  قوـقح  تـخادرپ  ربارب 
(1) «. تسا ترخآ  يارس  لیاضف  كرد  ایند و  یگرزب  تفارش و  بجوم 

عونمم ییامندوخ  نالهاان ، هب  یکین 

.دنکن یکین  نالهاان  هب  و  دنک ، یکین  ایر  ییامندوخ و  نودب  دیاب  راکوکین 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

امِْعنُم َمادام  ِلاّهُْجلا ، َُهلاقَم  َو  ِرارْـشَْالا ، ُءانَث  َو  ِمائِّللا ، ُهَدَـمْحَم  ِّالا  یتَأ  اـمیف  ِّظَْـحلا  َنِم  ِِهلْهَأ ، ِْریَغ  َدـْنِع  َو  ِهِّقَح ، ِْریَغ  ِیف  ِعِضاِول  َْسَیل  «َو 
(2)« ْمِْهیَلَع

نالهاج نانخـس  و  رارـشا ، ناشکرـس و  فیـصوت  ناگیامورف ، شیاتـس  زج  يا  هرهب  دنک ، یکین  ناسکان  هب  اج  هبان  هک  یـسک  يارب  »
«. دراد همادا  دنک ، یم  ششخب  اهنآ  هب  هک  یماگنه  ات  زین  اهنیا  و  درادن ، راتفگدب 

( ناتساد )

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک  دنا  هدروآ  هداعسلا » رحب   » باتک رد 

، تسا نم  هدهعرب  سک  نالف  زا  رانید  رازه  هّللا  لوسر  نبای  تفگ : صخش  نآ  .دندوب  فاکتعا  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدمآ 
.نک صالخ  وا  تسد  زا  ارم  .تسین  يزیچ  ایند  لام  زا  نم  دزن  رد  هتشذگ و  شنامز  دهد ، یمن  ناما  ارم  و 

امرفب یعون  نک و  هدعو  وا  اب  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ : درم  نآ  .تسین  نم  شیپ  يزیچ  تقو  نیا  رد  ایند  لام  زا  دـندومرف : ترـضح 
.دهد تلهم  ناما و  ارم  هک 

و درک ، دروخرب  ترـضح  نآ  هب  ساـبع  نبا  هار  رد  .تفر  راـکبلط  هناـخ  هب  هدومن و  عطق  ار  هبعک  مرح  فاـکتعا  ترـضح ، نآ  سپ 
؟ دیا هدرک  شومارف  رگم  دیدوب  فاکتعا  رد  امش  مدرگ  امش  يادف  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ :

140 ص :

ص 185. هبطخ 142 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدـج  زا  ناشیا  هک  مدینـش  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  اّما  مدرکن ، شومارف  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب ربارب  تدابع  لاس  داتفه  اب  وا  باوث  دروآرب ، ار  دوخ  ردارب  تجاح  سکره  هک  دندوب ، هدینش 

.تسا نمؤم  ردارب  تجاح  ندروآرب  اه  لمع  نیرتهب  سابع ! نبا  يا 

تسا ربکا  جح  هک  روآ  تسد  هب  لد 

(1) تسا رتهب  ربکا  جح  دص  زا  مد  کی 

( ناتساد )

رازه تفر و  یم  جـح  هب  یناوراک  اب  هارمه  راّبجلادـبع  مان  هب  یگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـهع  رد  هک  دـنا  هدروآ 
هدرم غرم  هبارخ ، رد  هک  دید  ار  ینز  دیسر ؛ يا  هبارخ  هب  راّبجلادبع  .درک  فقوت  هلفاق  دندیسر ، هفوک  هب  نوچ  .تشاد  رمک  رد  رانید 

هب نز  نآ  .درک  تکرح  وا  لابند  هب  .تسا  زیچ  یب  نز  نیا  تفگ : دوخ  اـب  رابجلادـبع  .تفرگ  دوخ  رداـچ  ریز  رد  تشادرب و  ار  يا 
دیـشیدنا دوخ  اب  .دـش  تحاران  ارجام  نیا  هدـهاشم  زا  راّبجلادـبع  .دروخ  شیاه  هّچب  اب  درک و  بابک  ار  هدرم  غرم  تفر ، دوخ  هناخ 

رقف زا  ار  نز  نیا  رگا  هک 

: دنتفگ وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  بش  دیشخب ، ییاهر  رقف  زا  ار  شنادنزرف  نز و  نآ  سپ  .مور  جح  هب  هک  تسا  رتهب  مهد  تاجن 

.میتشون وت  يارب  ار  جح  باوث  ضوع  رد  مه  ام  يدروآ ، تسد  هب  ار  شناکدوک  نز و  نآ  لد  وت  نوچ  راّبجلادبع ! يا 

دراد و رگید  هبترم  لگ ، هبعک  ترامع  هک  يرآ  تسد  هب  یلد  ات  نک  دحج  سپ  تسا ، لد  يونعم  هبعک  هک  یتسناد  نوچ  زیزع ! يا 
(2) .رگید هیاپ  لد  هبعک  ترامع 

141 ص :

ص 100. لیثمتلا ، عماج  تایلک  - . 1
ص 101. نامه ، - . 2
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يولوملد هبعک  فاوط 

يراد یلد  رگا  نک  لد  هبعک  فاوط 

يرادنپ هچ  لگ  وت  ینعم ، هبعک  تسا  لد 

دومرف نآ  زا  تقح  تروص ، هبعک  فاوط 

يرآ تسد  هب  یلد  نآ ، هطساو  هب  ات  هک 

؟ ینک هبعک  فاوط  هدایپ ، راب  رازه 

يرازایب یلد  رگ  دوشن  قح  لوبق 

قح ترضح  هب  يرب  رگ  رز ، هردب  رازه 

(1) يرآ ام  هب  رگ  رآ  لد  دیوگب : تقح 

***

؟ دییاجک دییاجک  هتفر  جح  هب  موق  يا 

دییایب دییایب  تساج  نیمه  قوشعم 

راوید هب  راوید  هیاسمه و  وت  قوشعم 

(2) !؟ دییاوه هچ  رد  امش  هتشگرس ، هیداب  رد 

142 ص :

ص 30. یمومع ، یسراف  - . 1
.نامه - . 2
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دنزرف نز و  مهدزیس : شخب 

هراشا

143 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  دنزرف ، نز و 

: مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق 

(1)« ِِهنید ْیَْثُلث  یّنِم  َمِصَع  ُهَْلیَو  ای  ُهَْلیَو  ای  ُُهناْطیَش  َّجَع  ِّالا  ِهِّنِس  ِهَثادِح  یف  َجَّوَزَت  ٍّباش  ْنِم  ام  »

ناـما رد  نم  ّرـش  زا  ار  شنید  موـس  ود  وا  ياو ! ياو ! هک  دـیآ  یم  داـیرف  هب  ناطیـش  هـک  نآ  رگم  دـنک ، یمن  جاودزا  یناوـج  چـیه  »
«. تشاد

هجوت يرهاظ  ییابیز  هب  طقف  هک  یناسک  .تسا  یتخب  کین  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  اسراپ  نمادـکاپ و  بیجن ، ناسنا  اب  جاودزا 
.دنرود هنادنمتداعس  مارآ و  یگدنز  کی  تمعن  زا  دنتسه ، هّجوت  مک  یقالخا  قفاوت  رگید و  تاّیصوصخ  هب  و  دنراد ،

طیحم رد  رـسمه  .دـنک  يراـی  ّتیقّفوم  یتخب و  کـین  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  اـم  دـناوت  یم  تسا و  ناـسنا  یگدـنز  کیرـش  رـسمه ،
.دنک هدامآ  ار  مارآ  یطیحم  دناوت  یم  و  دوش ، یم  بوسحم  راکددم  راوخمغ و  رای ، هداوناخ ،

یقالخا طیارش  نتفرگ  رظنرد  نودب  نیاربانب  دشاب ، دنمتورث  وا  هداوناخ  هک  دننک  جاودزا  يرـسمه  اب  دنهاوخ  یم  يا  هدع  هنافّـسأتم 
.دنرادن يا  هنادنمتداعس  یگدنز  زین  ابلاغ  .دنور  یم  يدارفا  نینچ  غارس  هب 

144 ص :

ص 49. ثیدح ، لهچ  - . 1
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: دیوگ یم  نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  دنالور 

(1) «. دروخ یم  مه  هب  مه  لوپ  رطاخ  هب  دریگب ، تروص  لوپ  رطاخ  هب  هک  یجاودزا  »

.دزیر یم  ورف  نآ  ناینب  يدنچ  زا  سپ  تسا و  لزلزتم  جاودزا  نآ  دشاب ، لوپ  جاودزا ، زا  فده  هک  یماگنه 

راگزاس ایحاب و  دـنمدرخ ، میهف ، ار  وا  هک  یماگنه  .دـینک  باختنا  لماک  تاـقیقحت  یفاـک و  یهاـگآ  شنیب و  اـب  ار  شیوخ  رـسمه 
.دیدنبب جاودزا  نامیپ  وا  اب  دیتفای ،

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ُءانْسُْحلا ُهَأْرَْملَا  َلاق : ِنَمِّدلا ؟ ُءارْضَخ  ام  َو  َلیق : .ِنَمِّدلا  َءارْضَخ  ْمُکاِّیا َو  »

(2)« ٍءوُس ِتَْبنَم  یف 

«. دب هداوناخ  رد  ابیز  نز  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ ناد  هلابز  رد  هزبس  دنتفگ : .دیزیهرپب  ناد  هلابز  رد  هزبس  زا  »

.دشاب هتشاد  زین  نطاب  ییابیز  دیاب  وا  هکلب  تسین ، یفاک  يرهاظ  ییابیز  نیاربانب ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

«. دشاب هتشاد  ابیزان  ینطاب  ابیز و  يرهاظ  ناسنا ، هک  تسا  تشز  هچ  »

یتخبشوخ لماوع 

اسراپ ربنامرف  بوخ  نز 

اشداپ ار  شیورد  درم  دنک 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

: تسا یتخبشوخ  هیام  هچنآ  .تسا  یتخبدب  هیام  زیچ  هس  تسا و  یتخبشوخ  هیام  زیچ  هس  »

.یناد نیما  دوخ  لام  تّفع و  رب  ار  يو  يوش ، بیاغ  وا  زا  رگا  دزاس و  رورسم  ار  وت  شرادید  هک  ییاسراپ  نز  - 1

145 ص :

ص 139. نخس ، هاتوک  - . 1
ثیدح 2062. ص 287 ، هحاصفلا ، جهن  - . 2
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.دناسر دصقم  هب  ار  وت  هک  بوخ  يراوس  - 2

.دشاب عیسو  هک  يا  هناخ  - 3

: تسا یتخبدب  هیام  هک  زیچ  هس  و 

نیما دوخ  لام  تّفع و  رب  ار  يو  يوش  بیاغ  وا  زا  رگا  دـنک و  يزارد  نابز  وت  اب  و  دزاـس ، ریگلد  ار  وت  شرادـید  هک  تسا  ینز  - 1
.ینادن

.دناسرن دصقم  هب  ار  وت  يراذگ  دوخ  لاح  هب  رگا  دروآ و  جنر  هب  ار  وت  ینزب  ار  وا  رگا  هک  بولطمان  يراوس  - 2

(1) «. دشاب هتشاد  مک  ياج  هک  کچوک  هناخ  - 3

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« ِلاْملِاب َنیتْأَی  َّنُهَّنِاَف  َءاسِّنلا  اوُجَّوَزَت  »

(«. دنوش یم  يدنمتورث  بجوم  ینعی   ) .دنروآ یم  يدنمتورث  يرگناوت و  نانز ، هک  دیریگب  نز  »

درم جنگ  نیرتهب 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر 

(3)« ُْهتَظِفَح اْهنَع  َباغ  اِذا  ُْهتَعاطَأ َو  اهَرَمَأ  اِذا  ُْهتَّرَس َو  اْهَیِلا  َرَظَن  اِذا  ُهَِحلاّصلا  ُهَأْرَْملَا  ...؟ ُءْرَْملا ُِزنْکَی  ام  ِْریَِخب  َكُِربْخُأ  الَا  »

: هک اسراپ  نز  مهد ؟ ربخ  درم  هنیجنگ  نیرتهب  زا  ار  وت  یهاوخ  یم  »

.دوش داش  رورسم و  دنک ، هاگن  وا  هب  یتقو  - 1

.دنک تعاطا  دهد ، نامرف  وا  هب  هک  یماگنه  - 2

«. دراد ظوفحم  ار  وا  تناما  تبیغ ، ماگنه  - 3

146 ص :

ثیدح 2220. ص 308 ، هحاصفلا ، جهن  - . 1
ثیدح 2078. ص 289 ، نامه ، - . 2
ثیدح 2059. ص 286 ، نامه ، - . 3
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دنزرف

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1)« ِهَّنَْجلا ِناْحیَر  ْنِم  َُدلَْولَا  »

«. تسا یتشهب  ياه  لگ  زا  دنزرف ، »

.مییامن تیبرت  دنمدرخ  داوساب و  بدااب ، نادنزرف  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  يارب 

بیرف تسا و  نتـشیوخ  سفن  ریـسا  تسا و  یقالخا  تشز  تافـص  ياراد  درب و  یمن  ییوب  یقـالخا  ياـه  تلـصخ  زا  هک  يدـنزرف 
...و دنک  یم  دروخرب  يدنت  هب  اهنآ  اب  دهد و  یمن  ارف  شوگ  ار  ردام  ردپ و  ياه  فرح  هنابدا  یب  هک  نیا  ای  و  دروخ ، یم  ار  ناطیش 

.دوش یتخبکین  عنام  ددرگ و  ناسنا  یّقرت  تفرشیپ و  عنام  تسا  نکمم 

ناشردام ردپ و  دوخ و  يوربآ  دنوش و  یم  هدیشک  فالخ  ياه  هار  هب  دننک ، تساخرب  تسشن و  بسانمان  ناتـسود  اب  رگا  نادنزرف 
ای دنوش و  نانآ  زیمآ  ّتیقّفوم  فادها  عنام  دنزیخرب و  هلباقم  هب  ردام  ردـپ و  اب  نوگانوگ  ياه  هار  هب  تسا  نکمم  ای  و  دـنرب ، یم  ار 

.دننک یتحار  شیاسآ و  بلس  نانآ  زا 

.تسا تشهب  ياه  غاب  زا  یلگ  تسا ، شیوخ  ردام  ردپ و  عیطم  هک  راد  نید  دنمدرخ و  داوساب ، میهف ، بدااب ، قالخا ، شوخ  دنزرف 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) «. تسا حلاص  دنزرف  نتشاد  یمدآ ، تداعس  زا  »

: دیوگ یم  نینچ  وگوهروتکیو 

(3) «. ددرگ یم  هتفکش  كدوک  یتوکلم  مّسبت  اب  طقف  یگدنز  زیگنا  حرف  لگ  »

147 ص :

ثیدح 2732. ص 377 ، نامه ، - . 1
ص 98. نخس ، هاتوک  - . 2

ص 97. نامه ، - . 3
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( هداوناخ ِتداعس  شیاسآ و  شمارآ ، هیام   ) نادنزرف تیبرت 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) «. تسا هدادن  دنزرف  هب  بدا  زا  رتهب  يا  هیده  يردپ  چیه  »

تالکشم رد  ار  ام  دش و  دنهاوخ  ام  راکددم  رای و  تداعس و  شمارآ و  شیاسآ ، هیام  مینک ، تیبرت  بوخ  ار  شیوخ  نادنزرف  رگا 
.دننک یم  يرای  یگدنز 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: تسا یّقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  و  ردپ ، رب  ار  دنزرف  »

.دنک تعاطا  ردپ  زا  ادخ ، ینامرفان  زج  زیچ  همه  رد  دنزرف  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  ّقح  - 1

(2) «. دزومایب نآرق  ار  وا  و  دنک ، شتیبرت  بوخ  دهن ، دنزرف  رب  وکین  مان  هک  نآ  ردپ  رب  دنزرف  ّقح  - 2

نادنزرف تیبرت  يوگلا 

: دنیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

منورد ياهزار  و  دسر ، ارف  لجا  هک  نآ  زا  شیپ  تفر ، یتساک  هب  ور  ییاناوت ، تشذگ و  نم  زا  ینایلاس  مدـید  هک  یماگنه  مرـسپ ! »
اـه و شهاوخ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـمآ ، دـیدپ  ممـسج  رد  هک  ناـنچ  دـیآ ، دـیدپ  یـشهاک  مرظن  رد  و  مشاـب ، هدرکن  لـقتنم  وت  هب  ار 

هدامآ هدشن ، هتـشاک  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز  ددرگ ، لکـشم  تعاطا  شریذـپ و  و  دـنروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياه  ینوگرگد 
هب وت  لقع  و  دوش ، تخس  وت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، باتش  وت  تیبرت  رد  سپ ، .دوش  هدیشاپ  نآ  رد  هک  تسا  يرذب  ره  شریذپ 

ییاهراک لابقتسا  هب  ات  ددرگ ، لوغشم  يرگید  زیچ 

148 ص :

ص 98. نامه ، - . 1
ص 518. تمکح 399 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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اهنآ تاّیبرجت  زا  هچنآ  و  دنا ، هتخاس  زاین  یب  نتفای  شالت و  زا  ار  وت  دنا و  هدیـشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت ، نابحاص  هک  يورب 
يارب ّتیصو  نتشون  هب  ...ددرگ  نشور  امـش  يارب  دوب  هدنام  ناهنپ  ام  رب  هک  یتاّیبرجت  زا  یخرب  و  هدیـسر ، مه  وت  هب  دش ، ام  بیـصن 

 . ...مدرمشرب وت  يارب  ار  یقالخا  ياه  شزرا  و  مدرک ، باتش  وت 

مالـسا و تعیرـش  مزومایب و  وت  هب  تایآ ، ریـسفت  اب  هارمه  ار  گرزب  اناوت و  يادـخ  باتک  اـت  متفرگ  میمـصت  تیبرت ، زاـغآ  رد  سپ 
(1) «. مهد میلعت  وت  هب  مارح ، لالح و  زا  نآ  ماکحا 

یگدنز شیاسآ  رتمک و  نادنزرف 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(2)« ِْنیَراسَْیلا ُدَحَأ  ِلایَْعلا  ُهَِّلق  »

«. تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  دنزرف ، نز و  دادعت  ندوب  كدنا  »

ناشنادنزرف يارب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ياعد 

.راذگ ّتنم  نم  رب  نانآ ، زا  میرادرب  هرهب  نانآ و  نداد  رارق  هتسیاش  و  نم ، يارب  منادنزرف  ياقب  اب  ادنوادخ ! »

، نکفا ریخأت  هب  ار  ناشگرم  ینالوط و  ار  ناشرمع  نم ، رطاخ  هب  ایادخ !

تسرد حیحـص و  ار  ناشقالخا  نید و  ملاس ، میارب  ار  ناشیاه  ندب  .امرف  دنمورین  میارب  ار  ناشنافیعـض  تیبرت و  میارب  ار  ناشکچوک 
هد و رارق  دوخ  تیفاع  لومـشم  تسا ، نم  تیاـنع  ماـمتها و  دروم  هک  اـهنآ  زا  هچره  ناـشحراوج و  اـضعا و  ناـشیاه ، ناـج  و  راد ،

و زاس ، نوزفا  يراج و  نم  تسد  هب  نم و  يارب  ار  ناشیاه  يزور 

149 ص :

ص 372. همان 31 ، نامه ، - . 1
ص 468. تمکح 141 ، نامه ، - . 2
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هاوخریخ رادتـسود و  و  شیوخ ، هار  ورهر  عـیطم و  و  قـح ، هار  نایاونـش  ناـیانیب و  راـکزیهرپ و  یقّتم و  راـکوکین ، يدارفا  ار  ناـنآ 
(1) «. نیمآ هد ، رارق  دوخ  نازوت  هنیک  نانمشد و  نمشد  و  تیایلوا ،

زا ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  تیفاـع  مینک و  اـعد  شیوخ  نادـنزرف  هب  سپ  ددرگ ، یم  باجتـسم  نادـنزرف  ّقح  رد  رداـم  ردـپ و  ياـعد 
.میهاوخب گرزب  دنوادخ 

150 ص :

.150 ص 149 -  هیداجس ، هلماک  هفیحص  - . 1
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کین قالخا  مهدراهچ : شخب 

هراشا

151 ص :
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یبایماک تداعس و  يوس  هب  یماگ  کین ، قالخا 

زیهرپ یقالخا  ياه  تلیذر  تشز و  تافـص  زا  هک  یـسک  .تسا  کین  قالخا  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  یکی 
.دشک یم  شوغآ  رد  ار  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  ماجنارس  دشاب ، وکین  یقالخا  تایصوصخ  ياراد  دنک و 

، میداد حرـش  ًالبق  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ...و  تّفع  ایح و  ترـشاعم ، بادآ  تعاـنق ، تماقتـسا ، ربص ، دـننام ، یقـالخا  ياـه  یگژیو 
.دنتسه یتخبشوخ  تداعس و  بجوم 

هب ندیسر  هار  رد  ار  ناسنا  دوخ ، ياسآ  هزجعم  رثا  اب  هک  ترشاعم  بادآ  ییور و  شوخ  دننام  اهراتفر  زا  یضعب  هب  زین  لصف  نیا  رد 
.مینک یم  هراشا  دیامن ، یم  يرای  فادها 

یـضعب و  دـننک ، یم  هاگن  ام  هب  رگید  یهاگن  اب  اهنآ  مینک ، تیاعر  ار  ترـشاعم  بادآ  مینک و  دروخرب  بوخ  مدرم ، اب  هک  یماگنه 
.دنتسه ام  راکددم  رای و  اه  یتخس  ردو  دنباتش  یم  ام  يرای  هب  ناج  لد و  اب  اهنآ  زا 

یتخبشوخ هیام  ییوخ ، کین 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« ِْقلُْخلا ُءوُس  ِهتَواقَش  ْنِم  ِْقلُْخلا َو  ُنْسُح  ِءْرَْملا  ِهَداعَس  ْنِم  »

«. تسا وا  یتخبدب  ییوخدب ، تسا و  ناسنا  یتخبکین  ییوخ ، کین  »

152 ص :

ثیدح 222. ص 41 ، هحاصفلا ، جهن  - . 1
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« اِهْلثِِمب ُِقئالَْخلا  َلَّمَجَتام  ِهِدَِیب  یسْفَن  يذَّلاَوَف  ِتْمَّصلا  ِلوُط  ِْقلُْخلا َو  ِنْسُِحب  َْکیَلَع  »

«. دنرادن نآ  دننام  یتنیز  قیالخ  تسوا ، تسد  هب  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  نیزگ ، ینالوط  یشومخ  نک و  ییوخ  کین  »

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« َهَّدَوَْملا ُِتْبُنی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »

«. دنک یم  راوتسا  ار  یتسود  ییوخ ، کین  »

: دیوگ یم  میکح  نامقل 

(3) «. شیوخ هناگیب ، اب  قالخا  شوخ  دشاب و  هناگیب  شیوخ  اب  قالخادب ، »

یگداوناخ شزرا  نیرت  یمارگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یمن نایز  ینک ، یم  لمع  اهنآ  هب  ات  هک  اهرادـشه )  ) راپـسب رطاخ  هب  زیچ  راهچ  و  اه ،) یبوخ  رد   ) ریگ دای  نم  زا  زیچ  راهچ  مرـسپ ! »
: ینیب

.تسا لقع  يزاین ، یب  نیرتدنمشزرا  انامه  - 1

.تسا يدرخ  یب  رقف ، نیرت  گرزب  - 2

.تسا يدنسپدوخ  ییاهنت ، نیرت  كانسرت  - 3

(4) «. تسوکین قالخا  یگداوناخ ، شزرا  نیرت  یمارگ  - 4

یتسود و موادـت  بجوم  ییوخ  شوخ  هکلب  .ددرگ  یم  رود  ییادـج  قالط و  و  دوش ، یمن  هدیـشاپ  مه  زا  اـه  هداوناـخ  قـالخا ، اـب 
.تسا اهنآ  یگشیمه  دنویپ 

153 ص :

ثیدح 210. ص 39 ، نامه ، - . 1

ثیدح 199. ص 38 ، نامه ، - . 2
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ص 140. نخس ، هاتوک  - . 3
ص 450. تمکح 38 ، هغالبلا ، جهن  - . 4
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یقالخا يالاو  ياه  شزرا 

: دنیامرف یم  نینچ  یقالخا  يالاو  ياه  شزرا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسین لقع  زا  رتدنمدوس  يا ، هیامرس  چیه  - 1

.تسین ینیبدوخ  زا  رت  كانسرت  ییاهنت ، چیه  - 2

.تسین یشیدنارود  نوچ  یلقع ، چیه  - 3

.تسین اوقت  نوچ  يا ، يراوگرزب  چیه  - 4

.تسین شوخ  قالخا  نوچ  ینیشنمه ، چیه  - 5

.تسین بدا  نوچ  یثاریم ، چیه  - 6

.تسین یهلا  قیفوت  نوچ  يربهر ، چیه  - 7

.تسین حلاص  لمع  نوچ  یتراجت ، چیه  - 8

.تسین یهلا  شاداپ  نوچ  يدوس ، چیه  - 9

.تسین تاهبش  زا  زیهرپ  نوچ  ییاسراپ ، چیه  - 10

.تسین مارح  يایند  هب  ییانتعا  یب  نوچ  يدهُز ، چیه  - 11

.تسین ندیشیدنا  نوچ  یشناد ، چیه  - 12

.تسین تابجاو  ماجنا  نوچ  یتدابع ، چیه  - 13

.تسین ربص  ایح و  نوچ  ینامیا ، چیه  - 14

.تسین ینتورف  نوچ  يدنواشیوخ ، چیه  - 15

.تسین شناد  نوچ  یتفارش ، چیه  - 16

.تسین يرابدرب  نوچ  یتّزع ، چیه  - 17

(1) .تسین ندرک  تروشم  زا  رت  نئمطم  ینابیتشپ ، چیه  - 18

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 237 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :

ص 463. تمکح 113 ، نامه ، - . 1
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( نیرفآ تداعس  زیمآ و  تیقفوم  لماوع   ) قالخا مراکم  ياه  هناشن 

: دنیامرف یم  قالخا  مراکم  ياه  هناشن  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

: تسا زیچ  هد  قالخا ، لیاضف  مراکم و 

.ییوگتسار - 1

.يراتفرگ یتخس و  تقو  رد  ییوگتسار  - 2

.لئاس هب  ششخب  - 3

.یقلخ شوخ  - 4

.تاراکتبا اهراک و  لباقم  رد  شاداپ  - 5

.ناشیوخ اب  دنویپ  - 6

.هیاسمه زا  تیامح  - 7

.قیفر تسود و  هرابرد  یسانش  قح  - 8

.يزاون نامهیم  - 9

(1) .تسایح مرش و  اهنیا  همه  سأر  رد  و  - 10

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  قالخا  مراکم  ياعد  زا  یتمسق 

نیرتهب دـنا ) هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  هب   ) ار مرواب  ناسرب و  نامیا  نیرت  لماک  هب  ار  مناـمیا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ ! »
.هد رارق  اهراتفر  نیرتوکین  ار  مراتفر  و  اه ، ّتین  نیرتهب  ارم  ّتین  و  نیقی ،

دوخ تردـق  هب  هدـش ، هاـبت  نم  زا  هچنآ  اـمن و  اـجرباپ  شیوخ  تمحر  هب  ار  مرواـب  نادرگ و  لـماک  دوخ  فطل  هب  ارم  ّتین  ایادـخ !
.امرف حالصا 

ریخ نادرگم و  هابت  يدنسپدوخ  اب  ار  متدابع  زاس و  مارآ  دوخ  یگدنب  هب  ارم  و  ... 

155 ص :

ص 131. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  - . 1
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زا ارم  شخبب و  نم  هب  هدیدنـسپ  تافـص  و  امرفم ، لطاب  نم ، نداـهن  ّتنم  هب  ار  نآ  زاـس و  ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  و 
(1) «. ..راد هاگن  یشورفرخف 

قالخا يوگلا 

دیلو شرـسپ  يو  زا  دـعب  .تفر  ایند  زا  يرجه  لاس 86  رد  يدادبتـسا ، تموکح  لاس  کی  تسیب و  زا  دـعب  ناورم ، نب  کلملادـبع 
مدرم اب  راتفر  تفـالخ و  هاگتـسد  شور  رد  تفرگ  میمـصت  دـهاکب ، مدرم  ياـه  یتیاـضران  زا  هک  نآ  يارب  دـیلو  .دـش  وا  نیـشناج 

ناگدنام یقاب  نیعبات و  زکرم  نیملـسم و  سّدقم  رهـش  ود  زا  یکی  هک  هنیدم -  مدرم  تیاضر  بلج  رد  صوصخ  هب  .دیامنب  لیدـعت 
مکاح ًالبق  هک  ار  کلملادـبع  نز  ردـپ  ینوزخم ، لیعامـسا  نب  ماشه  ور ، نیا  زا  .دـمآرب  دوب -  ثیدـح  هقف و  لها  ربمغیپ و  هباحص 

.درک رانکرب  راک  زا  دندرک ، یم  ار  يو  طوقس  يوزرآ  هراومه  مدرم  دوب و  هدرک  اه  متس  دوب و  هنیدم 

ار هنیدم  لها  مارتحا  دروم  فورعم و  ثّدحم  ّبیسم ، نب  دیعس  .دوب  هدرک  دادیب  هنیدم  لها  هب  نیهوت  متس و  رد  لیعامـسا  نب  ماشه 
هنیدـم رود  ات  رود  هدرک ، شراوس  يرتش  رب  هدـناشوپ ، يو  رب  تشرد  يا  هماج  دوب و  هدز  هنایزات  تصـش  تعیب ، زا  عانتما  رطاـخ  هب 

زا شیب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نییولع ، رورـس  صوصخ  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادناخ  اب  .دوب  هدـنادرگ 
.دوب هدرک  يراتفردب  نارگید 

فاصنا ّتین و  نسح  هب  مدرم  نایم  رد  هک  ار  دوخ  ناوج  يومعرـسپ  زیزعلادبع ، نب  رمع  وا  ياج  هب  تخاس و  لوزعم  ار  ماشه  دیلو ،
مکح ناورم  هناخ  لباقم  ار  لیعامـسا  نب  ماشه  داد  روتـسد  مدرم ، لد  هدقع  ندش  زاب  يارب  رمع  .داد  رارق  هنیدم  مکاح  دوب  فورعم 

دندمآ یم  هورگ  هورگ  مدرم ، .دریگب  ار  دوخ  لد  داد  دنک و  یفالت  دیایب و  هدینش ، ای  هدید  يدب  ماشه  زا  هک  سک  ره  دنراد و  هاگن 
، همه زا  شیب  لیعامسا ، نب  ماشه  دوخ  .دش  یم  لیعامسا  نب  ماشه  راثن  دوب ، نیرفن  نعل و  ازسان و  مانشد و  هچره  و 

156 ص :

ص 113 و 114. هیداجس ، هلماک  هفیحص  - . 1
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اه و متس  همه  نآ  لباقم  رد  نیسحلا  نب  یلع  ماقتنا  درک  یم  رکف  دوخ  اب  .دوب  نییولع  مالسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نارگن 
نیا ام  راتفر  دومرف  نییولع  هب  ماما  فرط ، نآ  زا  یلو  .دوب  دهاوخن  نتشک  زا  رتمک  شراوگرزب  ناردپ  هب  تبسن  اه  نعل  اه و  مانـشد 

هب هک  تسا  نیا  اـم  قـالخا  هکلب  میریگب ؛ ماـقتنا  دـش  فیعـض  هک  نآ  زا  دـعب  نمـشد ، زا  مینزب و  دـگل  هداـتفا  هب  هـک  تـسین  هنوـگ 
رد گنر  دـمآ ، یم  لیعامـسا  نب  ماشه  فرط  هب  نییولع  هوبنا  ّتیعمج  اب  ماـما ، هک  یماـگنه  .مینک  تدـعاسم  کـمک و  ناـگداتفا 

مالـس : » دـندومرف دـنلب  يادـص  اب  ماما ، يو ، راظتنا  فالخرب  یلو  .دیـشک  یم  ار  گرم  راظتنا  هظحل ، ره  .دـنامن  یقاـب  ماـشه  هرهچ 
: دندومرف وا  هب  هدرک  مّحرت  وا  لاح  رب  داد و  تسد  وا  اب  و  مکیلع »

(1) .دندرک مامت  ار  وا  اب  ینمشد  زین  هنیدم  مدرم  نایرج ، نیا  زا  دعب  مرضاح .» تسا  هتخاس  نم  زا  یکمک  رگا  »

: دیوگ یم  گنیناش 

(2) «. دیا هدیشخب  ناج  ناگدرم ، هب  هک  تسا  نآ  دننام  دیزومایب ، قالخا  نافرحنم  هب  رگا  »

157 ص :

ص 288. ناتسار ، ناتساد  - . 1
ص 131. نخس ، هاتوک  - . 2
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یناوج مهدزناپ : شخب 

هراشا

159 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  یناوج ، ندرمش  تمینغ 

، رتشیب یمدآ  يورین  یناوج ، ماّیا  رد  .تسا  یناوج  نارود  ندرمش  تمینغ  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  رگید  یکی 
.دوش زوریپ  تالکشم  رب  و  دنک ، شالت  دناوت  یم  رتهب  تسا و  رت  یلاع  یحور  یمسج و  ياوق  رت ، يوق  هدارا 

.مینک هدامآ  يریپ  نارود  يارب  ار  شیوخ  میسرب و  میهاوخ  یم  هک  هچنآ  هب  ات  مینادب  ردق  ار  یناوج  ماّیا  دیاب 

: دیوگ یم  یسیلگنا 

«. تسا نآ  زییاپ  يریپ ، رمع و  راهب  یناوج ، »

كراتولپ (1) «. درک هیهت  دیاب  یغارچ  یناوج ، زور  رد  يریپ ، بش  يارب  »

يارب ار  شیوـخ  مینک و  لاـبند  ار  نآ  هدرک و  باـختنا  ار  ...و  يراد  نید  تورث ، شناد ، ملع و  نوـچ  یفادـها  یناوـج  رد  نیارباـنب 
فالخ لامعا  ماجنا  اب  ای  دـب و  ناتـسود  باختنا  اب  یناوج ، رد  ادابم  میربب ، هرهب  نآ  زا  يریپ  نارود  رد  .مینک و  هداـمآ  يریپ  نارود 

.مینک هابت  ار  شیوخ  یگدنز  میوش و  هدیشک  ههاریب  هب  فرع  عرش و 

: دیوگ یم  نینچ  رواهنپوش 

(2) «. تسا گرم  یمود ، ياهتنا  تسا و  یگدنز  لّوا ، دوصقم  هک  تسا  نآ  يریپ  یناوج و  نایم  توافت  »

160 ص :

ص 144. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 144. نامه ، - . 2
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« ِءاْملا ِهجَو  یلَع  ِباتِکلا  ََهلِزنَِمب  َناک  ٌریبک  َوُه  َمَّلَعَت َو  نَم  ِرَجَحلا َو  ِیف  ِمسَّرلا  َِهلَزنَِمب  َناک  ِهبابَش  یف  َمَّلَعَت  ْنَم  »

شراک دزومایب ، یلاسگرزب  رد  هک  ره  دوش و  یکاّکح  گنس  رب  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  وا  ملع  دزومآ ، شناد  یناوج  رد  هک  ره  »
«. تسا بآ  يور  رب  نتشون  نوچمه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

اه ندب  و  تسا ، دازآ  تالامک  بسک  يارب  امـش  حور  و  هدـشن ، تخـس  امـش  يولگ  رب  گرم  ياه  نامـسیر  ات  ادـخ ! ناگدـنب  يا  »
(2) «. دیزادرپب کین  لامعا  هب  دیراد  تلهم  دینک ، لح  ار  رگیدکی  تالکشم  دیناوت  یم  هک  دیراد  رارق  یتلاح  رد  و  تحار ،

: دومرف ترضح  نآ  نینچمه 

(3)« ُهَِیفاعلا ُبابَّشلا َو  امُهَدَقَف : ْنَم  ِّالا  امُهَلْضَف  ُفِْرعَیال  ناْئیَش  »

«. یتسردنتو یناوج  دهد : ناشتسد  زا  هک  یسکرگمدنادنار  نآردق  هک  تسا  تمعنود  »

( نیرفآ یتخبشوخ  زیمآ و  تّیقفوم  ماّیا  ( ؟ تسیچ یناوج 

.درذگ یم  اج  نآ  رد  یگدنز ، یبایماک  تنطلس و  ماّیا  تسا و  هدش  عقاو  يریپ  یکدوک و  تفاسم  نایم  هک  تسا  یلزنم  یناوج ،

.ددنب یم  تلوهک  هب  ار  تیلوفط  هتشر  هک  تسا  يا  هرگ  یناوج ،

.دنک یم  عولط  رمع  نامسآ  رد  راب  کی  طقف  هک  تسا  يا  هراتس  یناوج ،

.دیآ یم  دوجو  هب  تلفغ  ینامداش و  و  یگبرجت ، یب  بیکرت  زا  هک  تسا  یبیکرت  یناوج ،

161 ص :

ص 522. نامه ، - . 1
ص 98. هبطخ 83 ، هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 522. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3
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.دهد یم  ناشن  ار  نآ  تمسق  نیرت  مهم  هک  تسا  ناسنا  لاح  همجرت  باتک  زا  یلصف  یناوج ،

.تسا تایح  هناگ  هس  ياه  هرود  راهب  یناوج ،

.دوش یمن  بولغم  هک  تسا  یتردق  یناوج ،

.تسا لوهجم  نآ  تمیق  ردق و  هک  تسا  يا  هچیزاب  یناوج ،

.دروآ تسد  هب  ار  نآ  ناوتن  هبترم  کی  زا  شیب  هک  تسا  یتصرف  یناوج ،

یقاب يزیچ  سوسفا  تراسخ و  زج  دوخ ، بورغ  اب  هک  تسا  یباتفآ  یناوج ،

.دراذگ یمن 

(1) .تسا فّسأت  بجوم  هشیمه  نآ  نادقف  و  دوش ، یم  دای  ریخ  هب  هک  تسا  یتمعن  یناوج ،

: دیوگ یم  هیناه 

(2) «. تسا نیگنس  شجرخ  هک  سوسفا  یلو  تسا  یبوخ  هسردم  هبرجت ، »

: دیوگ یم  زین  نیلکنارف 

(3) «. دروآ یم  راب  نارگ  یتمیق  اب  ار  دوخ  نازومآ  شناد  هک  تسا  يا  هسردم  هبرجت ، »

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(4)« ِمالُْغلا ِدَلَج  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر  »

«. تسا رتدنیاشوخ  ناوج  شالت  زا  نم ، دزن  رد  ریپ  هشیدنا  »

رورغ .میدرگن  رورغم  شیوخ  هب  نارود  نیا  رد  .تسا  یناوج  رورغ  مینک ، هّجوت  نآ  هب  دـیاب  یناوـج  نارود  رد  هک  یتاـکن  زا  یکی 
.درادربرد يراوگان  بقاوع  تسا و  بیرخت  بجوم  بذاک 

162 ص :
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ص 456. تمکح 86 ، هغالبلا ، جهن  - . 4
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ارعش هاگدید  زا  يریپ  یناوج و 

ار یناگدنز  شوخ  منک  ات  یناوج ، مدرک  هبت 

ار یناوج  مدرک  هبت  نوچ  یناگدنز ، زا  دوس  هچ 

ییامغی بیبح  ***

میدوبن هدیدناهج  ریپ  ام  هک  فیح  دص 

یناوج مایا  هب  میدیسر  هک  يزور 

ینیوزق ظعاو  ***

نک یمحر  وت ، مغ  راب  ریپ ز  میدش 

شیوخ یناوج  رب  میدرکن  محر  هک  ام  هب 

يزاریش یناسل  ***

ار ینارماک  شیع و  دهع  نم  زا  یقاس  یمالس 

ار یناوج  مایا  داب  رب  ما  هداد  لگ  نوچ  هک 

نامکرت یتلاح  ***

تشد رد و  ارحص و  هب  دمآ  راهب 

تشذگب دوب و  يراهب  مه  یناوج 

نایرع رهاطاباب  ***

ار ناوج  لدگنس  نآ  ایادخ ، هدب  یمحر 

ار ناوتان  ریپ  نیا  يربص ، یتقاط و  ای 

یماج ***

مبای یمن  مدرگ و  اه  هدکیم  درگ  هب 
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دوب یناوج  رغاس  رد  هک  بارش  نآ  زا 

یناشاک میلک  ***

163 ص :
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ار یناوج  ما  هداد  انف  داب  هب  نآ  زا 

ار یناگدنز  داب  رس  هب  كاخ  وت  یب  هک 

یهوکزوریف ریما  ***

دش و یط  یناوج  همان  هک  سوسفا 

دش يد  یناگدنز  راهب  هزات  نآ 

بابش دوب  وا  مان  هک  برط  غرم  نآ 

(1)! دش یک  دمآ  یک  هک  منادن  دایرف 

مایخ

164 ص :

ص 63. نادیواج ، لوکشک  - . 1
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یلاحشوخ مهدزناش : شخب 

هراشا

165 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ يوس  هب  یماگ  یلاحشوخ ،

یم هگن  ناوج  ار  ناسنا  یلاحـشوخ  دزاـس و  یم  ناوتاـن  ریپ و  ار  ناـسنا  ندروخ  مغ  هّصغ و  .تسا  یتخبـشوخ  یعون  یلاحـشوخ ، »
(1) «. تسا یناوتان  فعض و  هدنیامن  يدام ،) روما  يارب   ) هیرگ هک  یلاح  رد  تسا  ندب  دنمورین  روتوم  دایرف  هدنخ ، .دراد 

روژ نویژ 

: دیوگ یم  زین  طارقس 

(2) «. تسا یگدنز  گنج  رد  هحلسا  نیرت  گرزب  هدنخ ، »

مدآ نیا  یگدنز  : » مدیـسرپ یم  دوخ  زا  بجعت  اب  مدرک و  یم  هاگن  داش  ياه  مدآ  هب  دش ، یم  راب  تلاسک  مرظن  رد  یگدـنز  هاگره 
يارب ار  لّوا  ماگ  دوخ ، یگدنز  زا  ینامز  رد  اه  مدآ  نیا  همه  هک  مدش  هّجوتم  اهدعب  تسا ؟ هدش  نیریـش  دـح ، نیا  هب  ات  هنوگچ  اه 

(3) .تسا هدش  يدعب  ياه  مدق  همّدقم  ماگ ، نامه  دنا و  هتشادرب  نتسیز  داش 

(4) .زومایب ار  ندیباوخ  بوخ  شاب ، هتشاد  نامیا  ادخ  هب  تسا : هدنخ  باوخ و  نامیا ، يداش ، تحارتسا و  لماوع  نیرتّرثؤم 

لاحـشوخ میروخن و  مغ  میریگب  میمـصت  نوـنکا  مه  زا  نیارباـنب  .درامـش  یم  یتخبـشوخ  لـماع  زین  ار  یلاحـشوخ  يروـبیوآ ، درل 
(5) .میشاب

166 ص :

ص 140. نخس ، هاتوک  - . 1
.نامه - . 2

ص 42. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  - . 3
ص 282. یگدنز ، نییآ  - . 4

.یتخبشوخ شوغآ  - . 5

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 252 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_5
http://www.ghaemiyeh.com


: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ار نآ  ادخ  هک  يا  هدنخ  اّما  دراد ، نمـشد  ار  نآ  ادخ  هک  يا  هدنخ  دراد و  تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هدـنخ  تسا : مسق  ود  هدـنخ  »
دراد نمـشد  ار  نآ  الاو  يادخ  هک  يا  هدنخ  اّما  .دـنز  دـنخبل  يو  رادـید  قوش  زا  شیوخ  ردارب  رب  درم ، هک  تسا  نآ  دراد ، تسود 

نوگنرـس منهج ، رد  لاس ) داتفه   ) زییاپ داتفه  نآ  ببـس  هب  دنادنخب و  ای  ددـنخب  هک  دـیوگ  اوران  نشخ و  نخـس  درم ، هک  تسا  نآ 
(1) «. دور

هدش شرافـس  دنخبل  مّسبت و  یلاحـشوخ ، یلو   (2) .تسا هدش  تّمذم  یمالـسا  تایاور  رد  دـناریم و  یم  ار  لد  دـح ، زا  دایز  هدـنخ 
.دنتشاد بل  رب  مّسبت  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هدش  یهن  ندروخ  هّصغ  مغ و  تسا و 

یم هدافتـسا  ناوارف  ادـخ  لوـسر  روآ ، ّتبحم  هدـننک و  نوـسفا  هویـش  نیا  زا  .دـیادز  یم  ار  ترودـک  دروآ و  یم  تـّبحم  دـنخبل ، »
«. دوب نداد  دنپ  ظعو و  لاح  رد  ای  دمآ ، یم  دورف  نآرق  هک  هاگ  نآ  رگم  دندوب ، مّسبتم  نادنخ و  بلغا ، .دندرک 

دندز یم  دنخبل  نارگید  هرهچ  هب  .دنتشاد  نادنخ  يا  هرهچ  .دنتخیمآ  یم  مّسبت  اب  ار  شیوخ  مالک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: تسا ثیدح  رد  .دوب  ناشیا  ياه  تلصخ  زا  مدرم  اب  ییوخشوخ  ییورشوخ و  و 

« ِِهباحْصَأ ِهوُجُو  یف  اکْحِض  امُّسَبَت َو  ساّنلا  ُرَثْکَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناک  »

(3) «. دز یم  دنخبل  شنارای  يور  رد  تشاد و  دنخبل  همه ، زا  شیب  مرکا ] لوسر  »]

( یناگرگ دعسا  نیدلارخف  ) يداش

یناوت ات  ار  لد  راد ، يداش  هب 

یناگدنز يداش  دیازفب ز  هک 

دیاپن ام  رب  یمه  ام  زور  وچ 

(4) دیاب هچ  ندروخ  مغ  هدوهیب  ورد 

167 ص :

ثیدح 1515. ص 215 ، هحاصفلا ، جهن  - . 1
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( یکدور ) هنامز دنپ 

ارم داد  راودازآ  يدنپ  هنامز ،

تسا دنپ  همه  رس  هب  رس  يرگن ، نوچ  هنامز ،

يروخن مغ  وت  ات  تفگ  ناسک  کین  زور  هب 

تسا دنموزرآ  وت  زور  هب  هک  اسک  اسب 

هاگن راد  شیوخ  مشخ  ارم  تفگ  هنامز 

(1) تسا دنب  رد  ياپ  تسا ، دنب  هب  هن  نابز  ار  هک 

: دیوگ یم  وگوهروتکیو 

(2) «. تسا زاب  اهنآ  ياهوربا  یناشیپ و  هک  دنتسه  یناسک  نم ، ناتسود  نیرتهب  »

یم مینک ، هسیاقم  رت  نییاپ  تاقبط  اـب  ار  دوخ  مینک و  هاـگن  دوخ  زا  رت  نییاـپ  هب  رگا  .میـشاب  راد  هّصغ  اـم  هک  درادـن  یلیلد  نیارباـنب 
.میهدن هار  شیوخ  دوجو  هب  ار  مغ  زگره  مینادب و  ار  شیوخ  یگدنز  ردق  سپ  .دننک  یگدنز  ام  لثم  دنراد  وزرآ  اهنآ  هک  مینیب 

هب هشیمه  .میروآ  اـج  هب  ار  وا  ياـه  تمعن  رکـش  میـشاب و  لاحـشوخ  تسا  هدرک  تیاـنع  اـم  هب  ادـخ  هـک  ییاـه  تـمعن  يارب  دـیاب 
.میروخن مغ  میرادن ، هک  ییاهزیچ  يارب  مینک و  هّجوت  میراد  هک  ییاهزیچ 

: تسا هتفگ  یمیکح 

(3) «. تسین وت  يزور  هک  يروخ  نآ  ِمغ  هک  تسا  نآ  رد  ایند  هودنا  یشاب و  دنسرخ  يراد  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  رد  ایند  يداش  »

ظفاح روخم - مغ 

روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

168 ص :

ص 154. نامه ، - . 1

ص 270. نامه ، - . 2
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ص 316. نامه ، - . 3
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دوبن ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود 

روخم مغ  نارود  لاح  دشابن  ناسکی  امئاد 

دیعب سب  دصقم  تسا و  كانرطخ  سب  لزنم  هچرگ 

روخم مغ  نایاپ ، تسین  ار  ناک  تسین  یهار  چیه 

دنکرب یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا 

روخم مغ  نافوط  ز  نابیتشک ، تسا  حون  ار  وت  نوچ 

مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوش  رگ ز  نابایب  رد 

روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اه  شنزرس 

بیغ ّرس  زا  يا  هن  فقاو  نوچ  دیمون  وشم  ناه 

روخم مغ  ناهنپ  ياه  يزاب  هدرپ  ردنا  دشاب 

رات ياه  بش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح !

(1) روخم مغ  نآرق  سرد  اعد و  تدْرِو  دوب  ات 

هک تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  یگدنز ، هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  .دنک  هابت  ار  امـش  یگدنز  کچوک  ياهزیچ  دیهدن  هزاجا  تقو  چـیه 
(2) .دیرامش شکچوک 

( زویه لید  ملق  هب  () ناتساد  ) یبایماک زار 

هعقاو نیا  .مدش  لقتنم  کیزکم  ياه  ناتـسرامیب  زا  یکی  هب  دش و  خاروس  ما  هیر  دید و  بیـسآ  تخـس  ما  هدند  هس  لاس 1943  رد 
رـضاح ار  دوخ  يروتوم  قیاق  يور  زا  ندیرپ  يارب  ییاواه  ریازج  رد  ییایرد  ياه  نیرمت  زا  یکی  رد  هک  داد  يور  یماگنه  موش ،» »
مدروخ نیمز  اه  نش  يور  يراشف  نانچ  اب  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  داد ؛ ناکت  ار  قیاـق  میظع  یجوم  ناـهگان  هک  مدوب  هدرک 

ما هیر  تسکش و  متسار  ياه  هدند  هک 
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.دوش یمن  هدید  نم  رد  يدوبهب  زا  يرثا  هک  داد  عالطا  نم  هب  رتکد  ناتسرامیب ، رد  ندوب  يرتسب  هام  هس  زا  دعب  .دش  حورجم 

یتّیلاّعفرپ یگدنز  هتـشذگ ، رد  .دریگ  یم  ارم  يدوبهب  يولج  هک  تسا  یگرزب  عنام  ینارگن  هک  متفایرد  ندرک ، رکف  یتدـم  زا  سپ 
ینارگن مدرک ، یم  رکف  رتشیب  هچره  .متـشادن  يرگید  راک  منک  رکف  زور  هنابـش  تعاس  هک 24  نیا  زج  هام  هس  نیا  فرظ  متـشاد و 

هتـشاد یلومعم  یگدـنز  هدرک و  جاودزا  مناوتن  ای  مریگب  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  ياج  مناوتن  اهدـعب  هک  متـشاد  میب  دـش ، یم  رتشیب  نم 
.مشاب

هب ار  دوخ  دنتسناوت  یم  نارامیب  اجنآ  رد  هک  رهش  هموح  هاگشاب  مان  هب  یناتـسرامیب  هب  ارم  هک  درک  تقفاوم  نم ، تساوخرد  هب  رتکد 
یبوخ هب  هتفه  شش  زا  دعب  .مدرک  ادیپ  هقالع  جیرب  يزاب  هب  هاگشاب ، نیا  رد  .دیامن  لقتنم  دننک ، لوغـشم  دندوب  لیام  هک  يراک  ره 
رـصع زور  ره  ابیرقت  تّدـم ، نیا  زا  دـعب  .مدرک  هعلاطم  دـندوب ، هتـشون  هراـب  نیا  رد  هک  ار  ییاـه  باـتک  متفرگ و  داـی  ار  يزاـب  نیا 

هتشر نیا  رد  رهظزادعب  ات 5  تعاس 3  زا  زور  ره  داتسا ، رظن  ریز  هتـشگ و  دنم  هقالع  یـشاّقن  هب  نینچمه  .مدش و  یم  يزاب  لوغـشم 
ار دوخ  يردق  هب  .دـشاب  نم  راک  متـشاد  هک  یعـضو  نآ  اب  هک  دـینک  یمن  رواب  دـینیبب ، ار  اه  یـشاّقن  نآ  زورما  رگا  .مدرک  یم  راک 

.مدرک یمن  ادیپ  دوخ  ندب  صقن  هرابرد  ینارگن  يارب  یتقو  هک  متشاد  لوغشم 

هدینـش مرمع  رد  هک  دوب  یتاملک  نیرت  نیریـش  اهنآ  تالمج  .دنتفگ  کیربت  نم  هب  هدمآ و  نم  تاقالم  هب  ناکـشزپ  هام ، هس  زا  دعب 
يارب مدـیباوخ و  یم  تشپ  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  موش  روآدای  مهاوخ  یم  هک  يا  هتکن  .مشکب  دایرف  يداش  زا  متـساوخ  یم  مدوب و 
مدرک یم  مومسم  لصاح  یب  ياه  ینارگن  اب  ار  دوخ  مسج  نم  .دوبن  نم  رد  يدوبهب  زا  يرثا  نیرت  کچوک  مدش ، یم  نارگن  هدنیآ 

ناکـشزپ مدرک ، لوغـشم  یـشاقن  جیرب و  يزاب  اب  ار  دوخ  یتقو  یلو  دـنروخب ، شوج  ما  هتـسکش  ياه  هدـند  متـشاذگ  یمن  یتح  و 
.ما هتفای  افش  نم  هتسویپ و  عوقو  هب  يا  هزجعم  هک  دنتشاد  راهظا 
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.تسا هدش  يوق  ملاس و  امش  دننام  میاه  هدند  هیر و  .منارذگ  یم  ار  یتحار  يداع و  یناگدنز  نونکا 

: دیوگ یم  هچ  واش  درانرب  جرج  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب 

(، میزادرپب حیرفت  هب  میشاب و  لاحشوخ  دیاب  هکلب  «. ) مینک یم  رکف  یتخبشوخ  هرابرد  هک  تسا  یتغارف  ماّیا  نتشاد  ام ، یتخبدب  زار  »
قفوم تخبشوخ و  ار  زویه  لید  هنوگچ  نآ  زا  یشان  یلاحشوخ  يداش و  یمرگرس و  هنوگچ  هک  دیدش  هجوتم  ناتـساد  نیا  رد  اریز 

( .دومن

(1) .دینک مرگرس  ار  دوخ  هتسویپ 

یمیسن نیدلادامع  روخم - مغ 

روخم مغ  نارجه  لد ز  يا  قح ، لضف  رب  نک  هیکت 

روخم مغ  ناج  يا  مّرخ  ناز  يوش  دیآ ، رای  لصو 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  دیآ ، زاب  هچنغ 

دارم سکعرب  دیدرگ  رگا  رود  يزور  ود  کی 

روخم مغ  نارود ، تشگ  دهاوخن  مئاد  نینچمه 

رامش یب  شرهق  تسا و  رایسب  هچرگ  نودرگ  روج 

روخم مغ  نایاپ  تسا و  ّدح  یب  وچ  نامحر  تمحر 

دوش نافوطرپ  جوجأی  هنتف  زا  ناهج  رگ 

روخم مغ  نافوط  یتشک ز  رد  حون  اب  ییوت  نوچ 

ام وچ  قشاع  يا  رس ، رد  يراد  هبعک  ياوه  رگ 

روخم مغ  نالیغم  زو  نک ، لد  نوخ  شهار  زاس 
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تسا هدید  یب  ره  كاردا  زا  یفخم  ازنک » تنک  »

روخم مغ  ناهنپ  جنگ  نآ  رهوگ  يراد  هک  نوچ 

هلا لضف  رظن  دراد  نوچ  وت  اب  یمیسن »  » يا

روخم مغ  ناسحا  تسا و  فطل  همه  شنادنز  دیق و 

***

یمظن یلع  شاب - نادنخ 

شاب نادنخ  دسر  هچره  تدب ، کین و  زا  یمظن 

ندرک دیابن  گنج  اضق ، ریدقت  هب  نوچ 

درذگ یم  ناور  بآ  نوچ  هک  رمع  نینچ  رد 

ندرک دیابن  گنت  ناهج  شیوخ ، لد  رب 

***

میروخن ادرف  مغ  ات  ایب  تسود  يا 

میرمش تمینغ  ار  رمع  مد  کی  نیو 

میرذگرد انف  رید  نیا  زا  هک  ادرف 

(1) میرس هب  رس  ناگلاسرازه  تفه  اب 

مایخ

دیدنخب

(2) .دیهد ناشن  هدنخ  اب  ار  ناتساسحا  سپ  دیتسین ، تحاران  انئمطم  دیتسه ، لاحشوخ  یتقو 

دینزب دنخبل 

زغم رد  تذل  زکرم  کیرحت  ثعاب  هک  دنک  یم  دیلوت  یکّرحم  هداس ، دنخبل  کی 
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(3) .دوش یم  ربارب  دنچ  نآ  رثا  هک  دینیب  یم  دینک ؛ لیدبت  هدنخ  هب  ار  نآ  دیراذگب و  رتارف  اپ  یمک  ندز  دنخبل  زا  .دوش  یم 
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يراد نید  مهدفه : شخب 

هراشا

173 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


تداعس تّیقفوم و  زار  يراد ، نید 

گرزب دـنوادخ  تداـبع  هب  میـشاب و  رادـنید  هک  یماـگنه  .تسا  يرادـنید  یـسانشادخ و  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوـم و  لـماوع  زا  یکی 
.میا هدرب  هرهب  تاّیونعم  زا  مییوج ، بّرقت  وا  هب  میزادرپب و 

وا حور  دـیاب  و  دراد ، زاین  زین  تاّیونعم  هب  دراد ، جایتحا  یگدـنز  مزاول  اذـغ و  بآ ، هب  نینچمه  تاّیدام و  هب  هک  هنوگ  نامه  ناسنا 
.ددرگ یم  باریس  الاب  ملاع  زا  ام  حور  میسر ، یم  مهم  نیا  هب  گرزب ، دنوادخ  هب  بّرقت  يرادنید و  یسانشادخ و  اب  .دوش  هیذغت 

یناماسبان دش ، دهاوخ  لح  ام  تالکـشم  درک و  دهاوخ  کمک  ام  هب  ...و  اه  یناماسبان  تالکـشم و  اهراک ، رد  زین  گرزب  دـنوادخ 
.دبای یم  قنور  ام  ياهراک  دریگ و  یم  ناماس  ام  ياه 

یم اعد  میزادرپ و  یم  زاین  زار و  هب  وا  اب  .میریگ  یم  ددـم  وا  زا  هشیمه  مییوج و  یم  بّرقت  وا  هب  میتسین و  اـهنت  یگدـنز ، ریـسم  رد 
.دنک یم  هدروآرب  ار  ام  تاجاح  دناسر و  یم  تباجا  فده  هب  ار  ام  ياهاعد  زین  وا  مینک و 

ار دوخ  یـصخش  هقیلـس  تساوخ و  دوش و  دنوادخ  رماوا  میلـست  تقیقح  قدص و  يور  زا  دراذگب و  نید  ملاع  رد  مدـق  یـسک  رگا 
(1) .دوشن تخبشوخ  تسا  لاحم  دنادرگ ، قبطنم  ینامسآ  میلاعت  رب  ار  دوخ  هناقداص  هتفرگن و  ینید  میلاعت  رب  مّدقم 
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: دیوگ یم  سمیج  مایلیو 

(1) «. منک یگدنز  ادخ  نودب  متسین  رداق  نم  »

نیترامال (2) «. دشاب یهت  یضاق  زا  هک  تسا  يا  همکحم  دننامه  تسا ، بیصن  یب  یهت و  ادخ  دای  زا  هک  لد  نآ  »

: مینک لّقعت  رّکفت و  تقلخ  ماظن  رد  مینک و  هعلاطم  ار  یسانشادخ  ياه  باتک  دیاب  راک  نیا  يارب 

هلصاف و مرِج و  یتردق ، ملع و  عبنم  کی  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  تاراّیس  ملاع  تفگـش  ماظن  ریـسفت  لیلعت و  يارب  هبذاج ، هّوق  اهنت  »
نتوین (3) «. تسادخ وا  دشاب و  هداد  رارق  ینّیعم  رادم  رد  ار  کی  ره  هدیجنس و  ار  اهنآ  همه  تکرح  تعرس 

دیناوخب و ار  نآ  زا  هحفص  دنچ  يزور  دینک و  هّیهت  ار  اهنآ  زا  ددع  دنچ  دیناوت  یم  امش  .تسا  دایز  رایـسب  یـسانشادخ  ياه  باتک 
.دیربب یپ  ادخ  یگناگی  تمظع و  هب  دینک و  رّکفت  اهنآ  يور  رب 

دیلقت ملعا  دـهتجم  زا  زین  ار  نید  عورف  مینک و  یـسررب  قیقحت و  هناـگ ، جـنپ  لوصا  يور  رب  سپ  تسا ، یقیقحت  نید  لوـصا  نوـچ 
.دیامن يرای  کمک و  ام  هب  اهراک  همه  رد  گرزب ، دنوادخ  هّللاءاش  نا  ات  مییامن 

: دیوگ یم  درفلآ 

(4) «. میشاب هدش  کیدزن  وا  هب  هک  داد  دهاوخ  خساپ  ام  هب  راگدرورپ  یماگنه  »

.دیسر میهاوخ  یتخب  کین  ماجنارس  هب  و  دشخب ، یم  ناماس  ام  یگدنز  هب  وا  میدیسر ، یهلا  برق  هب  هک  یماگنه  نیاربانب 

وا اب  هشیمه  میناوت  یم  هک  ییادخ  تسا ، ناسآ  وا  هدارا  ربارب  رد  تالکشم  همه  میشاب ، هتشاد  نابرهم  دنوادخ  هب  نامیا  هک  یماگنه 
يزاسدوخ و اب  مییوج و  بّرقت  وا  هب  میریگب ، ددم  شتردق  زا  میراذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تالکشم  مینک و  زاین  زار و 

175 ص :

ص 14. نخس ، هاتوک  - . 1
ص 13. نامه ، - . 2
ص 12. نامه ، - . 3
ص 12. نامه ، - . 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 263 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_175_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_175_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_175_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .میبلط شزرمآ  شهاگشیپ  رد  دوخ ، ناهانگ  زا  میوش و  کیدزن  وا  هب  يراکوکین 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تـسکشرو راکنایز و  داد ، فک  زا  ار  دوخ  نامیا  رهوگ  هک  سک  نآ  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، تسکـشرو  هدـید ، نایز  ناـگرزاب  »
(2) «. تسا

رد تسا ، هدرک  خوسر  نانآ  دوجو  رد  ناطیـش  دنرادن و  نامیا  ترخآ  ناهج  ادخ و  هب  هک  یناسک  میا  هدرک  هدـهاشم  اهراب  ام  یلب ،
.دنا هدیسرن  دوصقم  لزنمرس  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  تسکش  یگدنز  هنحص 

ایرد حطـس  رب  یقروز  نوچ  دنلفاغ ، ادخ  دای  زا  هک  ییاه  لد  .تسا  ادـخ  هب  وا  هّجوت  نازیم  اب  بسانتم  سکره ، یبلق  شمارآ  نازیم 
یتشک اّما  .دنوش  یم  قرغ  هدش و  مطالتم  دزیخ ، یمرب  هک  یجوم  نیلّوا  اب  هدمآرد و  تکرح  هب  میسن ، نیرت  کچوک  اب  هک  دنتـسه 

(3) .دنروخ یمن  ناکت  دنتفا و  یمن  مطالت  هب  گرزب ، ياه 

، دوخ یکـشزپ  یگدنز  رد  .تسا  اعد  تدابع و  تسا ، ساسحا  لباق  یقیقح و  شدوجو  نیمز ، هبذاج  دننام  هک  یتردـق  نیرت  يوق  »
رتکد (4) «. دنا هتفای  تاجن  اعد  ددـم  هب  یلو  تسا ، هدوبن  ّرثؤم  ناشیارب  نامرد  لیاسو  زا  مادـک  چـیه  هک  ما  هدرک  دروخرب  یناسک  هب 

لراک سیسکلا 

: تسا هتفگ  زین  يدناگ  امتامهم 

(5) «. مدوب هدش  هناوید  لبق  اه  تّدم  نم  دوبن ، تدابع  اعد و  رگا  »

راک نیرتهب 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

َّنِا ُهُریثَک َو  ِلَمَْعلا و  ُلیلَق  ُهَعَم  َکُعَْفنَی  َْملِْعلا  َّنِا  ِهّللِاب  ُْملِْعلا  ِلامْعْالا  ُلَْضفَأ  »
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(1)« ُهُریثَک ِلَمَْعلا َو ال  ُلیلَق  ُهَعَم  َکُعَْفنَیال  َلْهَْجلا 

هارمه ینادان  اب  هک  يراک  تسا و  دـنمدوس  نآ  رایـسب  كدـنا و  تسا  هارمه  شناد  اب  هک  يراک  .تسا  یـسانشادخ  اـهراک  نیرتهب  »
«. نآ رایسب  هن  دهد و  یم  دوس  نآ  كدنا  هن  تسا ،

( یتخبشوخ زار   ) دنوادخ دای  راثآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2)« ...ِهَدَناعُْملا َدَْعب  ِِهب  ُداْقنَت  َو  ِهَوْشَْعلا ، َدَْعب  ِِهب  ُرِْصُبت  ِهَْرقَْولا َو  َدَْعب  ِِهب  ُعَمْسَت  ِبُولُْقِلل ، ًءالَج  َرْکِّذلا  َلَعَج  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  َهّللا  َّنِا  »

مک زا  سپ  مشچ ، و  دونشب ، ییاونش  زا  سپ  شوگ ، ات  داد ، رارق  اه  لد  شخب  ینـشور  ار  دوخ  دای  گرزب ، ناحبـس و  يادخ  انامه  »
«. ...ددرگ مار  ینمشد  زا  سپ  ناسنا  و  درگنب ، يرون 

( تاجانم  ) یهلا

.نکن بارخ  ار  ام  دیما  غاب  ام و  دیحوت  داینب  یهلا :

.میزادرپ ناهج  نآ  راک  رد  هک  هد  یناج  میزاب و  ناج  وت  راک  رد  هک  هد  یلد  یهلا :

.میتفین هار  زا  هک  هد  ییاناد  یهلا :

.میرادن زیرگ  ياج  هک  ریذپب  ام  رذع  میرادن ، زیوآ  تسد  هک  ریگ  تسد  یهلا :

وت ار  ناشیا  دـنزاسن و  نارگید  هک  زاس  وت  ار  ناشیا  راک  دـنزات ، یم  وت  يوس  هب  ناقاتـشم  دـنزان و  یم  وت  ّتبحم  هب  ناـصلخم  یهلا :
.دنزاونن نارگید  هک  زاون 

.مینامن یکیرات  رد  ات  زورفارب  مینادب و  تفرعم  ات  زومایب  یهلا :

.راد هانپ  رد  هراّما  سفن  دیک  زا  ار  همه  و  راد ، هاگآ  دوخ  دیق  زا  ار  ام  همه  و  راد ، هاگن  ناطیش  رکم  زا  ار  همه  یهلا :
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.نم رادرک  رب  رگنن  نم و  راک  رآ  رب  یهلا :

.دنک نومنهر  وت  هب  هک  هد  یتشگزاب  هبوت و  قیفوت  و  دنک ، نوزفا  تعاط  وت  راک  رد  هک  هد  یلد  یهلا :

.دنیزگن وت  ّتیدوبع  رهم  زا  ریغ  هک  هد  یلد  دنیبن و  وت  یبوبر  ياشامت  زج  هک  هد  يا  هدید  یهلا :

.دنک شون  ار  وت  تمکح  رهز  ات  هد  یناج  دنک و  شوگ  رد  وت  یگدنب  هقلح  هک  هد  یسفن  یهلا :

وت هک  ناگیار  ار  ام  زرمایب  ناگیار ، ار  ام  يداد  يزور  و  ناگیار ، ار  ام  يدیرفآ  یهلا :

.ناگرزاب هن  ییادخ 

.ینادان رورغ  یناسفن و  ياه  شهاوخ  ناطیش و  ساوسو  زا  راد : هگن  تفآ  هس  زا  ار  هّللادبع  یهلا :

تمحر ناراب  زج  اه  تشک  نیا  رب  رادـم و  تمحرم  فاطلا و  زج  اـه  ناـج  نیا  رب  راـکم و  ّتبحم  مخت  زج  اـم ، ياـه  لد  رد  یهلا :
.رابم

.نکم راتفرگ  دوخ  يالب  هب  ار  ام  نکم و  راثن  تلاجخ  كاخ  ام ، كرات  رب  یهلا :

(1) .دنک نومنهر  وت  يدونشخ  هک  هد  یتعاط  و  دنک ، نوزفا  وت  تعاط  قوش  هک  هد  یتّمه  یهلا :

( ناتساد ( ) دیسر یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  یلازغ  دمحم  ماما   ) نیقی يایوج 

ناگدـنیوج ملع و  نابلاط  .دندیـشخرد  یم  نشور  هراتـس  ود  لثم  روباشین  هیماـظن  دادـغب و  هیماـظن  یقوجلـس ، میظع  روشک  همه  رد 
دودـح رد  روباشین ، هیماظن  سیردـت  گرزب  یـسرک  تسایر و  .دـندروآ  یم  موجه  میظع  هاگـشناد  ود  نیا  زا  یکی  هب  رتشیب  شنیب ،

.دوب ینیوج  نیمرحلا  ماما  یلاعملاوبا  هدهع  هب  يرجه ،  450 ياه 478 -  لاس 
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همه ناـیم  رد  .دـندرک  یم  ظـفح  دنتـشون و  یم  دـندش و  یم  رـضاح  يو  سیردـت  هزوـح  رد  يّدـج  ناوـج  يوجـشناد  رفن  اهدـص 
دّمحم .دـندوب  هدـش  امن  تشگنا  دـندرک و  یم  هّجوت  بلج  همه  زا  شیب  دادعتـسااب  روشرپ و  ناوج  رفن  هس  نیمرحلا ، ماما  نادرگاش 

.یفاوخ دّمحم  نب  دمحا  یسارهایک ، یسوط ، یلازغ 

يریـش ایک ، جاّوم ؛ تسا  ییایرد  یلازغ ، هک : تشگ  یم  ناهد  هب  ناـهد  شوگ و  هب  شوگ  رفن  هس  نیا  هراـبرد  نیمرحلا  ماـما  نخس 
غارچ مشچ و  ور  نیا  زا  دومن ، یم  رت  هدنزارب  رتزّربم و  یلازغ  دّمحم  زین  رفن  هس  نیا  زا  .نازوس  تسا  یـشتآ  یفاوخ ، هدـنّرد ؛ تسا 

هزوح

.دوب یلازغ  دّمحم  زور ، نآ  روباشین  هیملع 

ریزو تمدخ  گنهآ  تخانـش ، یمن  يا  هیاپمه  لْدِـع و  دوخ  يارب  رگید  هک  یلازغ  .درک  تافو  يرجه  لاس 478  رد  نیمرحلا  ماما 
.دوب شناد  لضف و  بابرا  شرضحم  هک  درک  یسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  یقوجلس ، دنمشناد 

هیماظن تسایر  یـسرک  انمـض  دـش ! زوریپ  نارقا  همه  رب  تارظاـنم  تاـثحابم و  رد  تفرگ و  رارق  تبحم  مارتحا و  دروم  زین  اـجنآ  رد 
.دیآرب اجنآ  سیردت  هدهع  زا  دناوتب  هک  دیشک  یم  ار  تقایلاب  يداتسا  راظتنا  دوب و  هدش  یلاخ  دادغب 

يرمق يرجه  لاس 484  رد  .دش  یمن  ادیپ  دوب ، هدیـسر  ناسارخ  زا  هزات  هک  ناوج  هغبان  نیا  زا  رت  قیال  یتّیـصخش  .دوبن  دیدرت  ياج 
.دز هیکت  هّیماظن  هاگشناد  تسایر  یسرک  رب  دش و  دادغب  دراو  مامت ، لالج  هوکشاب و  یلازغ 

عجرم نیرت  یلاع  نامز و  دنمـشناد  نیرت  گرزب  .دیـسر  نادـب  یلازغ  هک  دوب  نامه  زور ، نآ  یناحور  یملع و  تاماقم  نیرت  یلاـع 
هّللاب رهظتسملا  وا  زا  دعب  و  هّللاب ، ردتقملا  تقو ، هفیلخ  .درک  یم  هلخادم  زور ، یسایس  گرزب  لئاسم  رد  .تفر  یم  رامش  هب  نید 

ماـظن هجاوخ  يو  ردـتقم  دنمـشناد  ریزو  یقوجلـس و  هاـشکلم  ناریا  گرزب  هاـشداپ  نینچمه  .دـندوب  لـئاق  يداـیز  مارتحا  يو  يارب 
دوب هدیسر  دوخ  تاّیقرت  جوا  هطقن  هب  یلازغ  .دنتشاد  یم  یعرم  ار  مارتحا  لامک  دندیزرو و  یم  تدارا  وا  هب  تبسن  یـسوط  کلملا 

.دشاب هدرکن  زارحا  هک  دوب  هدنامن  یقاب  وا  لثم  يارب  یماقم  رگید  و 
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نورد زا  دـندروخ ، یم  ار  وا  ماـقم  هطبغ  نارگید  دوب و  هدرک  سوـلج  یناـحور  یملع و  تدایـس  شرع  رب  هک  لاـح  ناـمه  رد  یلو 
يو لالج  هاج و  ماقم و  یتسه و  نمرخ  هک  دیـشک  هنابز  دز  یم  وسوس  يو  رمع  نارود  همه  رد  شیب  مک و  هک  يا  هلعـش  يو  حور 

نیقی و شمارآ و  وا  زا  هک  تفاـی  یم  دوـخ  رد  ار  زوـمرم  یـساسحا  شیوـخ ، لیـصحت  نارود  هـمه  رد  یلازغ  .تخوـس  هراـبکی  ار 
یمن سح  نیا  هب  يدایز  ّتیلاّـعف  زورب و  لاـجم  راـختفا ، ترهـش و  ماـن و  بسک  نارقا و  رب  قّوفت  سح  یلو  تساوخ ، یم  ناـنیمطا 

.تشگ زاغآ  يو  ییوج  تقیقح  يواکجنک و  ّسح  ّتیلاّعف  دـش ، عابـشا  دیـسر و  دوخ  ياـیند  تاـّیقرت  جوا  هطقن  هب  هک  نیمه  .داد 
ار وا  دوخ  هنشت  واکجنک و  حور  دنک ، یم  مزلم  عانقا و  ار  نارگید  هک  يو  تالالدتـسا  اه و  لدج  هک  دش  نشور  يو  رب  بلطم  نیا 

دوخ اب  تسا ؛ مزال  اوقت  تدـهاجم و  كولـس و  ریـس و  تسین ، یفاک  لالدتـسا  ثحب و  مّلعت و  میلعت و  هک  تسناد  .دـنک  یمن  عانقا 
تداعس تقیقح و  هرابرد  وگتفگ  ثحب و  زا  .دوش  یمن  ادیپ  دوبهب  اود ، مان  زا  و  يریـس ، نان ، مان  زا  و  یتسم ، بارـش ، مان  زا  تفگ :

.دوش یمن  لصاح  نانیمطا  نیقی و  شمارآ و  زین 

.دـش ادـیپ  يو  نورد  رد  یبیجع  شکمـشک  .تسین  راگزاس  ماقم  ترهـش و  هاج و  ّبح  اـب  نیا  دـش و  صلاـخ  تقیقح ، يارب  دـیاب 
هب تفاـی و  ماود  یهاـکناج  تروص  هب  شکمـشک  نیا  هاـم  شـش  .دوبن  هاـگآ  نآ  زا  یـسک  وا  يادـخ  وا و  دوخ  زج  هک  دوب  يدرد 

رامیب .دوبن  ثحب  سیردت و  هب  رداق  رگید  هدنامزاب و  راتفگ  زا  شنابز  .دش  بلـس  يو  زا  كاروخ  باوخ و  هک  درک  تّدـش  يردـق 
.دش ادیپ  لالتخا  شا  همضاه  زاهج  رد  دش و 

زا .دوبن  یسرداد  تقیقح ، ادخ و  زج  .دوب  هدش  هتسب  فرط  ره  زا  هراچ  هار  .دنداد  صیخشت  یحور  يرامیب  دندرک ؛ هنیاعم  ناکشزپ 
ّتیلاّعف تّدش  هب  زومرم  سح  نآ  فرط ، کی  زا  .دوبن  یناسآ  راک  .دـناهرب  شکمـشک  نیا  زا  دـنک و  ددـم  ار  وا  هک  تساوخ  ادـخ 

تقو کی  هک  نآ  ات  .دومن  یم  راوشد  ّتیبوبحم  مارتحا و  تمظع و  لالج و  همه  نآ  زا  ندیـشوپ  مشچ  رگید ، فرط  زا  درک و  یم 
مدرم تعنامم  سرت  زا  .دشوپب  مشچ  ماقم  هاج و  زا  تفرگ  میمصت  .دش  طقاس  شرظن  زا  اه  لالج  هاج و  مامت  هک  درک  ساسحا 
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همه ناگدـننک ، تعیاـشم  دـش و  رود  دادـغب  زا  يرادـقم  هک  نیمه  یلو  تفر ، نوریب  دادـغب  زا  هکم  رفـس  هناـهب  هـب  درکن و  راـهظا 
، دوشن شا  ینورد  ریـس  محازم  دسانـشن و  ار  وا  یـسک  هک  نآ  يارب  .دنادرگرب  سدقملا  تیب  ماش و  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دنتـشگرب ،

نیقی و ینعی  ، ) تساوخ یم  هک  ار  هچنآ  ات  داد  همادا  ردق  نآ  ار  سفنا  قافآ و  ریس  .دمآ  رد  ارقف  هماج  رد 

(1) .دیشک لوط  يو  تضایر  تولخ و  رّکفت و  تّدم  لاس  هد  .درک  ادیپ  ینورد ) شمارآ 

دنوادـخ کـمک  هب  دیـسر و  نیقی  هب  داد و  همادا  يرادـنید  یـسانشادخ و  رد  شتاـعلاطم  هب  وا  هک  میریگ  یم  هجیتن  ناتـساد  نیا  زا 
.تفای افش  تشگزاب و  وا  هب  یحور  شمارآ  گرزب ،
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ردام ردپ و  هب  مارتحا  مهدجیه : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تداعس و  يوس  هب  یماگ  ردام ، ردپ و  هب  مارتحا 

يرتشیب هبرجت  هجیتن  رد  دنراد و  يرتدایز  ّنس  نانآ  .تسا  ردام  ردپ و  هب  یکین  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
نانخس زا  تعاطا  اب  دنتسه و  هاگآ  هبرجت ) ندوب  اراد  ّتلع  هب   ) یتخبشوخ ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  هب  نانآ  .دنراد  یگدنز  زا 

.ددرگ یم  راومه  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  اهنآ ، يرای  نیدلاو و 

(1) «. تسا یتخبشوخ  همزال  نیدلاو  هب  مارتحا  »

هاچ زا  ار  هار  دنهاوخ ، یم  ار  ام  حالص  ریخ و  هک  نانآ  زا  تعاطا  اب  دشاب و  اشگهار  ام  يارب  دناوت  یم  نانآ  ياه  تحیـصن  اهدنپ و 
.میسرب دوصقم  لزنمرس  هب  ات  میراد  یمرب  ماگ  یتخب  کین  ریسم  رد  میهد و  یم  صیخشت 

(2) «. دش دیهاوخن  تخبشوخ  دینکن ، مارتحا  نیدلاو  هب  یلو  دییامن ، مهارف  ار  یگدنز  یتحار  لیاسو  مامت  رگا  دیشاب ! نئمطم  »

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(3)« ُریصَْملا ََّیِلا  َْکیَِدلاِول  یلْرُکْشا َو  ِنَأ  ِْنیَماع  یف  ُُهلاِصف  ٍنْهَو َو  یلَع  انْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنْالا  اَْنیَّصَو  «َو 

184 ص :

ص 16. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 1
ص 18. نامه ، - . 2

.14 نامقل /  هروس  - . 3
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وا یگراوخریـش  نارود  درک و  لمح  یناوتان ، يور  یناوتان  اب  ار  وا  شردام  میدرک ، شرافـس  شردام  ردـپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  «و 
يوس هب  همه )  ) تشگزاب هک  روآ  اج  هب  رکـش  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب  هک  مدرک ) هیـصوت  وا  هب  ، ) دبای یم  نایاپ  لاس  ود  رد 

!« تسا نم 

بلطم نیا  هب  هیآ ، دنچ  رد  دـنا و  هدرک  شرافـس  ار  نیدـلاو  هب  ناسحا  تعاطا و  شدوخ ، رکـش  تعاطا و  زا  سپ  گرزب  دـنوادخ 
.دنا هدومرف  دیکأت 

نیا رد  هک  دنا  هدومن  دـیکأت  عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  نانآ  زا  تعاطا  ردام و  ردـپ و  هب  یکین  هرابرد  يدایز  ثیداحا 
: مینک یم  افتکا  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  اج 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر 

(1)« َنّییّلِع یلْعَأ  یف  ِهِّبَِرل  ِْهیَِدلاِول َو  ُعیطُْملا  ُْدبَْعلَا  »

«. تسا تشهب  يالعا  ماقم  رد  دشاب ، شیوخراگدرورپو  رداموردپ  عیطم  هک  یسک  »

« ُهَّمُأ َّبَس  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ُهابَأ ، َّبَس  ْنَم  ٌنوُْعلَم  »

«. تسا نوعلم  دیوگ ، ازسان  شیوخ  ردام  هب  هک  ره  تسا و  نوعلم  دیوگ ، ازسان  شیوخ  ردپ  هب  هک  ره  »

(2)« َهّللا َطَخْسَأ  ْدَقَف  ِْهیَِدلاو  َطَخْسَأ  ْنَم  َهّللا َو  یَضْرَأ  ْدَقَف  ِْهیَِدلاو  یضْرَأ  ْنَم  »

ار ادـخ  دـنک ، نیگمـشخ  ار  شیوخ  رداـم  ردـپ و  هک  ره  هدرک و  دونـشخ  ار  ادـخ  دـنک ، دونـشخ  ار  شیوـخ  رداـم  ردـپ و  هک  ره  »
«. تسا هدرک  نیگمشخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

زا ادخ ، ینامرفان  زج  زیچ  همه  رد  دنزرف ، هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  ّقح  تسا : یّقح  دنزرف  هب  ار  ردـپ  و  ردـپ ، هب  ار  دـنزرف  انامه  »
(3) «. دزومایب نآرق  ار  وا  و  دنک ، شتیبرت  بوخ  دهن ، دنزرف  رب  وکین  مان  هک : نآ  ردپ  رب  دنزرف  ّقح  و  دنک ، تعاطا  ردپ 

185 ص :
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ردام

مرادن رای  یسک  وت  زج  ادخ  هب  ردام 

مرادن رادنپ  هدرپ  رد  وت  رهم  زج 

ابیز ربلد و  یمنص  اب  ادخ  هب  ردام 

مرادن رادید  هدعو  رگد  وت  دعب 

یناوج دیما و  هخاش  ادخ  هب  ردام 

مرادن راب  یسخ  تشم  زج  هدوسرف و 

مناج هب  هلعش  دز  وت  قشع  ادخ  هب  ردام 

(1) مرادن راد  بت  رکیپ  زج  وت  غاد  زا 

( ناتساد  ) .دناسر یتخبشوخ  هب  ار  وا  ردپ ، هب  مارتحا 

یسوم دوش و  یمن  مولعم  نآ  لتاق  دوش و  یم  هتـشک  يزومرم  لکـش  هب  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  کی  هک  لیئارـسا  ینب  واگ  ناتـساد  رد 
لتاق دوش و  هدنز  ات  دننزب  لوتقم  هب  ار  نآ  ندب  زا  يا  هعطق  دنـشکب و  ار  يواگ  دهد  یم  روتـسد  لتاق  ندرک  ادیپ  يارب  مالـسلا  هیلع 
ندرک ادیپ  لابند  هب  اهنآ  درک و  نایب  ار  واگ  تاصخشم  یسوم  دنتفرگ ، رایسب  تاداریا  لییارـسا  ینب  هک  نآ  زا  سپ  دنک ، یفرعم  ار 

.دنتفر واگ 

.دندیرخ یفازگ  رایسب  تمیق  هب  ار  نآ  لییارسا  ینب  تسا و  هدوب  درف  هب  رصحنم  طیحم  نآ  رد  واگ  نیا  دنیوگ : یم 

شردپ هک  اهزور  زا  یکی  رد  .دش  یم  لئاق  ناوارف  مارتحا  شیوخ  ردپ  هب  تبسن  دوب و  يراکوکین  درم  واگ  نیا  بحاص  دنیوگ  یم 
دزاس رادیب  ار  يو  دشن  رـضاح  دوشن ، تحاران  شردپ  هک  نیا  رطاخ  هب  وا  یلو  دـمآ ، شیپ  وا  يارب  يدوسرپ  هلماعم  دوب ، باوخ  رد 

هب ار  سنج  نآ  دوش  یم  رـضاح  هدنـشورف  یـضعب  لوق  هب  .درک و  رظن  فرـص  هلماعم  زا  هجیتن  رد  دریگب ، وا  زا  ار  قودنـص  دـیلک  و 
دقن هک  نیا  طرش  هب  دشورفب  رازه  داتفه 

186 ص :

ص 130. نادیواج ، لوکشک  - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
http://www.ghaemiyeh.com


روکذم ناوج  یلو  دریگب ، وا  زا  ار  قودنـص  دـیلک  دـنک و  رادـیب  ار  ردـپ  هک  تسا  هدوب  نیا  هب  دـّیقم  دـقن  لوپ  نتخادرپ  و  دزادرپب ،
! دزادرپب ردپ  يرادیب  زا  سپ  ار  لوپ  یلو  درخب  رازه  داتشه  هب  هک  ددرگ  یم  رضاح 

.دزاس یم  مهارف  وا  يارب  ار  الاب  دوسرپ  هلماعم  ناوج ، نیا  تشذگ  ناربج  هب  دنوادخ  .دشن  ماجنا  هلماعم  هرخالاب 

هک دشخب  یم  دوخ  رـسپ  هب  لمع  نیا  شاداپ  هب  ار  واگ  دوش و  یم  هاگآ  ارجام  زا  ندـش  رادـیب  زا  سپ  ردـپ  دـنیوگ : یم  زین  یـضعب 
(1) .دروآ یم  راب  هب  وا  يارب  ار  ناوارف  دوس  نآ  ماجنارس 

187 ص :

.240 ص 239 -  ثیدح ، نآرق و  رد  یقالخا  عوضوم  دصکی  - . 1
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ییابیز یگتسارآ و  مهدزون : شخب 

هراشا

189 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


یبایماک تداعس و  يوس  هب  یماگ  ییابیز ، یگتسارآ و 

: دیوگ یم  نوطالفا 

(1) «. دراذگ یم  صاخشا  تروص  رب  دنوادخ  هک  تسا  ییاضما  ییابیز ، »

.دنراد یم  یمارگ  ار  وا  دنراد و  تسود  ار  يورابیز  صخش  يدایز  هّدع  .دراد  نایفارطا  رب  میقتسم  ریثأت  ناسنا ، ییابیز 

مرتحم زیزع و  ناگمه  دزن  دشاب ، هتخیمآرد  بدا  ییوخـشوخ و  نطاب و  ییابیز  اب  رگا  تسا و  زیزع  دارفا  زا  يا  هّدع  دزن  ابیز  ناسنا 
.تسا

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) «. تسا ییوخ  شوخ  نطاب  ییابیز  و  ییور ، بوخ  رهاظ  ییابیز  »

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(3)« َلامْجلا ُّبُِحی  ٌلیمَج َو  َهّللا  َّنِا  »

«. دراد تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  »

هللا یلص  َلاق  امَّنِا  مالسلا : هیلع  َلاقَف  دِوُهَْیلِاب » اوُهَّبَشَتال  َو  َْبیَّشلا ، اوُرِّیَغ   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ِلُْوق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  «َو 
(4)« َراتْخا ام  ٌؤُْرمأَف َو  ِِهنارِِجب ، َبَرَض  َو  ُُهقاِطن ، َعَسَّتا  ِدق  َنآلا َو  اَّمَاَف  َّلَق ، ُنیّدلا  َِکلذ َو  هلآ  هیلع و 

190 ص :
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ینعی دیزاسن ، دوهی  هیبش  ار  دوخ  و  دینک ، گنر  ار  اهوم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  زا  »
مالـسا هک  زورما  اّما  دـندوب ، كدـنا  مالـسا  ناوریپ  هک  دومرف ، يراگزور  رد  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : هچ ؟

«. دهد ماجنا  دراد ، تسود  ار  هچنآ  سکره  هدش ، راوتسا  یمالسا  ماظن  و  تفای ، شرتسگ 

.میشاب اشوک  یهلا  تمعن  نیا  ظفح  رد  دیاب  تسا و  یهلا  تمعن  کی  ییابیز ،

امرگ امرـس و  تافآ ، زا  ار  شیوخ  تسوپ  اهنآ  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـه  مرک  تسوپ ، ظـفح  يارب  هزورما 
.دینزب گنر  ار  شیوخ  ياهوم  دیناوت  یم  دراد ، دوجو  فلتخم  ياهوم  گنر  .دینک  ظفح 

ام اّما  تسا ، شیارآ  وم ، ندرک  گنر  دومرف : ترـضح  يدرک ؟ یم  گنر  ار  دوخ  يوم  دـش  هچ  : » دـنتفگ مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
«. میرب یم  رس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يازع  رد 

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 

(1)« لالَح نِم  ْنُکَْیلَو  َلامَْجلا  ُّبُِحی  ٌلیمَج  َهّللا  َّنِاَف  ْلَّمَجَت  ْسِْبلَأ َو  »

«. دشاب لالح  زا  دیاب  اّما  .دراد  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  اریز  شوپب ؛ ابیز  سابل  »

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« ُهُومِرْکَأَف هّللا  ِهَوْسِک  نِم  ُنَسَحلا  ُرعَّشلا  »

«. دیهن جرا  ار  نآ  سپ  تسا ؛ ییادخ  یششوپ  ابیز  يوم  »

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مالسا  مرکا  ّیبن 

(3) «. دنک شهاتوک  هنرگو  دسرب  نآ  هب  بوخ  دیاب  دراذگب ، وم  سکره  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(4) «. تسا هداد  رارق  شراتفگ  رد  ار  درم  ییابیز  وا و  راسخر  رد  ار  نز  ییابیز  ّلجوّزع  دنوادخ  »

191 ص :

ص 197. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 1
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ییابیز نینچمه  و  دـهد ، تلاح  ار  دوخ  ياهوم  وم ، گنر  شیارآ و  اب  و  دـشوپب ، ّبترم  زیمت و  كاپ و  ياه  سابل  دـیاب  ناسنا  سپ 
.دنک ظفح  یتفآ  هنوگره  زا  ار  شیوخ 

( رعش ) تّیبوبحم ییابیز و 

دنیب تمرح  تّزع و  دور  هک  اج  نآ  دهاش 

شیوخ ردام  ردپ و  تمدخ ، دننارب ز  رو 

مدید فحاصم  قاروا  رد  سوواط  رپ 

شیب منیب  یم  وت  ردق  زا  تلزنم ، نیا  متفگ 

دراد یلامج  هک  سکره  هک  شوماخ ، تفگ :

(1) شیپ شدنراین  تسد  دهن ، ياپ  اجک  ره 

يزاریش ینآاق  ییابیز - 

ییاتکی زورما  نانچ  ییابیز  یبوخ و  رد  وت 

ییازفین ییابیز  هب  يدنب  دوخ  هب  را  دیشروخ  هک 

دیوگ یم  هدرپ  رد  یسک  ره  رشحم  زور  ثیدح 

ییامنب هدرپ  زا  يور  هک  يزور  نآ  هدرپ  یب  دوش 

؟ ینیریش ياپ  ات  رس  هک  يراد  رکش  اب  تبسن  هچ 

؟ ییابیز قرف  ات  اپ  هک  يراد  رمق  اب  یشیوخ  هچ 

؟ یجنگ یمن  ممهو  رد  هک  يرون  هیاسمه  رگم 

؟ ییآ یمن  ممشچ  رد  هک  يروح  هریشمه  رگم 

يروهشم هام  نوچ  ینشور  رد  ینک  ور  اجره  هب 

ییاتکی ورس  نوچ  یتسار  رد  یهن  اپ  اجره  هب 
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دیازفا تنیز  رویز  هب  ار  نایوربوخ  لامج 

ییازفا رویز  یبوخ  هب  يدنب  دوخ  هب  رویز  رگ  وت 

دیارایب ار  یتسه  هک  يزور  ادخ  دهاوخ  رگا 

ییارایب ار  یتسه  هک  نک  یّلجت  دیوگ  ار  وت 

اورپ نکم  رشحم  زا  یهاوخ و  یم  هچره  نک  هنگ 

(1) ییاشگب سودرف  ِرَد  خزود  رد  هرهچ  نیا  اب  هک 

یگتسارآ ییابیز و  يوگلا 

ادخ لوسر  .تسا  یمالسا  ّتنس  نیا  هب  نداد  ّتیّمها  حضاو  ياه  هناشن  زا  رـس ، هرهچ و  يوم  ّتیعـضو  تروص و  رـس و  یگتـسارآ 
و دندرک ، یم  هتـسارآ  هداوناخ  يارب  ار  دوخ  دنتخاس و  یم  ّبترم  ار  دوخ  رـس  يوم  دندرک و  یم  هاگن  هنیآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دنتسارآ یم  ار  دوخ  مه  ینید  ناردارب  يارب 

ُلَّمَجَتَی ناک  دََـقل  ِهیف َو  ُهَتَّمَج  يّوَس  ِءاملا َو  ِیف  َرَظَن  اّمبُر  ُطِشَتْمَی َو  ُهَتَّمَج َو  ُلِجَُّری َو  ِهآرِْملا َو  ِیف  ُرُْظنَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َناـک  «َو 
(2)« ِِهلْهِال ِِهلُّمَجَت  یلَع  ًالْضَف  ِِهباحْصَِأل 

یم ار  دوخ  تسوا و  قاتا  رد  هک  دنک  یم  هاگن  یبآ  فرظ  رد  ترـضح  نآ  هک  دید  هشیاع ، شرـسمه  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  زین 
: دومرف ینک »؟ یم  نینچ  ارچ  ناگدیرفآ ، نیرتهب  يربمایپ و  وت  تیادف ! مردام  ردپ و  : » تفگ دیارآ ،

(3)« َلَّمَجَتَی ْمَُهل َو  َأَّیَهَتَی  ْنَأ  ِِهناوِْخا  یِلا  َجَرَخ  اِذا  ِهِْدبَع  ْنِم  ُّبُِحی  یلاعَت  َهّللا  َّنِا  »

هتـسارآ هداـمآ و  ناـنآ  يارب  ار  دوـخ  دور ، یم  نوریب  شا  ینید  ناردارب  دزن  هاـگره  هک  دراد  تسود  ار  نیا  شا  هدـنب  زا  دـنوادخ  »
«. دزاس
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.دهد یم  شیازفا  ار  اوشیپ  کی  یغیلبت  توعد  ذوفن  دوش و  یم  نارگید  هّجوت  بذج و  ببس  هویش ، نیا  هک  تسا  نشور 

نارگید هب  مه  تسا و  رّطعم  صخـش  دوخ  هیحور  طاشن و  لماع  مه  هک  تسا  تاّیرطع  زا  هدافتـسا  یگتـسارآ ، رگید  ياه  هناشن  زا 
.دشخب یم  يداش  طاشن و 

هدید ناشرس  ياهوم  رد  نآ  یقاّرب  هولج و  یهاگ  هک  دندز  یم  دوخ  تروص  رس و  رب  رطع  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1)  . ...دندرک یم  رّطعم  ار  دوخ  دوع  اب  مه  یهاگ  دنتخاس ، یم  وبشوخ  ار  دوخ  ربنع  کشم و  اب  دش ، یم 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

(2)« ِماعَّطلا یَلَع  ُقِْفُنی  ام  َرَثْکَأ  ِبیّطلا  یَلَع  ُقِْفُنی  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک  »

یم یهاگرذگ  هچوک و  زا  هاگره  هک  دندرک  یم  رّطعم  دـنداد و  یم  ّتیمها  ردـق  نآ  هتکن  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
هچوک نیا  زا  ربمایپ  هک  دنتسناد  یم  هدنام ، ياج  رب  شوخ  يوب  زا  دنتـشذگ ، یم  ریـسم  نآ  زا  هک  نانآ  شروبع ، زا  سپ  دنتـشذگ ،

! تسا هتشذگ 

و درادن ! مه  ینیگنـس  تسا و  شوخ  نآ  يوب  دـندومرف : یم  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـش ، یم  هضرع  ناشیا  هب  يرطع  هاگره 
(3) .دندرب یم  تّذل  نآ  زا  دنتشاد و  تسود  هشیمه  ار  شوخ  يوب  زا  هدافتسا 

رایتخا رد  مه  يرطع  رگا  دنتخاس و  یم  وبشوخ  ار  دوخ  دندز و  یم  رطع  هعمج  ره  ادخ ، لوسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب 
: دندرگ وبشوخ  ات  دندیشک  یم  دوخ  يور  رس و  رب  هدیشاپ و  بآ  ار  ناشنارسمه  زا  یضعب  يرسور  دنتشادن ،

(4) «. ِِهب ُحَسْمَی  ءاملِاب َو  ُهَّشَرَف  ِِهئاِسن  ِرُمُخ  َضَْعب  َدَخَأ  ْدِجَی ، َْمل  اذِاَف  ٍهَعْمُج  ِّلُک  یف  ُبَّیَطَتَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک  »
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سفن هب  دامتعا  متسیب : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  سفن ، هب  دامتعا 

يرامیب دـنراد ، سفن  هب  دامتعا  یگدـنز  رد  هک  یناسک  .تسا  سفن  هب  دامتعا  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  یکی 
زیهرپ یفنم  رّکفت  زا  تسا و  تبثم  ناشراکفا  .دنرادن  دروم و ...  یب  ياه  سرت  یگدرـسفا ، يریگ ، هشوگ  اوزنا ، دـننام  یحور  ياه 

زا اهنآ  .دنراد  یمرب  شیوخ  فده  هب  ندش  کیدزن  يارب  یماگ  زور  ره  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  .دنتـسه  ملاس  طاشناب و  .دنراد 
نیا دننام  دنیامن ، یمن  یهیجوت  هنوگ  چیه  دوصقم  لزنمرس  هب  ندیسر  هار  رد  دنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  دیدج  فادها  نییعت 

زا نم   » اـی مرادرب »!! ماـگ  دوصقم  هار  رد  شیوخ  هار  هب  مهاوخ  یمن  نیا  زا  رتشیب  و  ما ، هدیـسر  فدـه  نیا  هب  دوخ  دـح  رد  نم   » هک
دنوش یم  لیان  شیوخ  ییاهن  دوصقم  هب  ییوج  هناهب  نودب  دامتعااب  دارفا  مهد .» یمن  همادا  راک  نیا  ییاهن  هلحرم  ات  مدوب  هتفگ  لّوا 

.دنراد تیاضر  زیمآ  ّتیقفوم  ماجنارس  هب  ندیسر  زا  و 

سرت .دنرادن  رخآ  ماگ  ات  ار  ییابیکـش  تماقتـسا و  ربص ، ییاناوت ، دنتـسه و  وخدنت  حور و  یب  سویأم ، دیماان ، دامتعا ، نودـب  دارفا 
صخـشم رگید  یحور  ضارما  ینارگن و  بارطـضا ، هرهلد ، نانآ ، زا  یـضعب  هرهچ  رد  دراد و  دوجو  نانآ  نورد  رد  دروم  یب  ياـه 

.دننادرگور تبثم  رّکفت  زا  دنتسه و  ارگ  یفنم  دامتعا ، یب  دارفا  .تسا 
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سفن هب  دامتعا  ینعم 

هب دامتعا  دارفا  زا  یـضعب  .دـیراد  سفن  هب  دامتعا  دـینک ، رواب  ار  ناتدوخ  هک  یماگنه  و  تسا ، يروابدوخ  ینعم  هب  سفن ، هب  دامتعا 
يروابدوخ هک  یتروص  رد  دنتسه ، دنـسپدوخ  رورغم و  شیوخ  زا  ییاه  فیرعت  اب  و  دننک ، یم  هابتـشا  ینیبدوخ  رورغ و  اب  ار  سفن 

.درادن یطابترا  هنوگ  چیه  یقالخا  تلیذر  نیا  اب  تسین و  ندومن  نتشیوخ  زا  فیرعت 

هطقن تسا و  ییاـکّتادوخ  ياـنعم  هب  سفن  هب  داـمتعا  .تسا  سفن  هب  داـمتعا  يرواـبدوخ و  هّیحور  نتـشاد  ّتیقفوـم ، زوـمر  زا  یکی 
(1) .تسا رگید  ياه  ناسنا  هب  دامتعا  لباقم ،

سفن هب  دامتعا  عاونا 

.يراتفر یملع ، - 1

.يونعم - 2

.یحور سفن  هب  دامتعا  - 3

: يراتفر یملع ، سفن  هب  دامتعا  فلا )

ار دامتعااب  دارفا  سفن و  هب  دامتعا  ياه  یگژیو  ّتیمها و  .دیبای  یم  ار  ندـش  دامتعااب  ياههار  سفن و  هب  دامتعا  يانعم  لّوا  عون  رد 
...و دیوش  یم  انشآ  دامتعا  مدع  زا  یشان  ياهررض  اب  دیریگ ، یم  ارف 

یمرب ماگ  هار  نیا  رد  ًـالمع  داـمتعااب  دارفا  زا  يرادربوگلا  و  نآ ، هب  طوبرم  ياـه  باـتک  هعلاـطم  عوضوم و  نیا  زا  یهاـگآ  زا  سپ 
ماجنارـس هب  دـییامن و  یم  هدـنز  نتـشیوخ  دوجو  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  تسراـمم ، نیرمت و  اـب  لـبق  زور  زا  رتشیب  زور  ره  دـیراد و 

امش ینعم  تاذ و  ءزج  سفن  هب  دامتعا  هک  نیا  ات  دیدرگ  یم  دامتعااب  درف  شیوخ  راتفر  اب  .دیوش و  یم  لیان  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و 
.ددرگ
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: يونعم سفن  هب  دامتعا  ب )

یتسه ناهج  هدننیرفآ  لاعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  هب  نامیا  دامتعا و  .تسا  گرزب  دـنوادخ  هب  نامیا  دامتعا و  يونعم ، سفن  هب  دامتعا 
دنوادـخ هب  لّکوت  اب  ام  .تسا  هداد  ناشن  ام  هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  هار  تسا و  هدـیرفآ  ار  ناسنا  تاناویح و  تاـتابن ، وا  .تسا 

.ددرگ یم  هدوزفا  ام  دامتعا  هب  میریگ و  یم  يا  هزات  ِیئرمان  يورین  ناّنم 

یم يرای  وا  زا  میناوخ و  یم  ار  وا  .میدرگ  لیان  دوخ  فادـها  هب  ات  مینیـشن  یمن  ياپ  زا  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اب  يوق و  يا  هدارا  اـب 
.دیسر میهاوخ  یتخبکین  ماجنارس  هب  يّدج  میمصت  اب  وا ، هب  لّکوت  اب  هدومن و  عورش  وا  مان  اب  ار  اهراک  زاغآ  میبلط ،

ار يراک  ره  ماجنا  ناوت  لاعتم  دنوادخ  .تسا  يدادادخ  زیگنا  تفگش  ياهدادعتسا  ياراد  سفن و  تّزع  دنلب و  حور  ياراد  ناسنا ،
ياهزاین مامت  هک  تسا  یتسه  ناـهج  نوچمه  ناـسنا  دوجو  .تسا  مهم  نآ  زا  هدافتـسا  فشک و  اـهنت  تسا ، هتفهن  یمدآ  دوجو  رد 

هداد ناسنا  تسد  هب  ار  ریاخذ  همه  نآ  يریگراک  هب  نآ و  زا  يرادرب  هرهب  فشک و  اّما  هتـشگ ، هریخذ  تناما  هب  نآ  رد  رـشب  یتسیز 
.تسا

شرس رب   (1)« َمَدآ یَنب  انمَّرَک  دََقل  َو   » جات هک  تسا  يردق  نارگ  رهوگ  وا  دراد ، ار  ندش  هّللا  هفیلخ  ناوت  هک  تسا  يا  هرهوج  ناسنا 
یتسه قرف  رب  اـپ  دور و  جارعم  هب  دـناوت  یم  دـسرب ،  (2)« ینْدَأ ْوَأ  ِْنیَـسْوَق  َباق   » هب دـناوت  یم  تاّیونعم  تالامک و  رد  دـش و  هداـهن 

.دنام زاب  نتفرگ  جوا  نتفر و  زا  تکرح و  زا  نیما  لیئربج  هک  ییاج  ات  دراذگب ؛

«. تسا هدناوخ  ارف  لالقتسا  هب  ار  يو  وا ، ردق  نارگ  هرهوج  زورب  روهظ و  ناسنا و  ياهدادعتسا  فشک  تهج  مالسا  »... 

یم زاین  یب  ادخ ، زج  سک ، همه  زا  ار  دوخ  نمؤم  .تسوا  تالامک  زا  نمؤم و  تافص  زا  نارگید ، زا  دوخ  نتسناد  زاین  یب  انغتـسا و 
یناوتان ینوبز و  زجع ، راهظا  دناد و 

198 ص :

.70 ءارسا /  هروس  - . 1
.9 مجن /  هروس  - . 2
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.تسین نمؤم  تافص  زا  تایّدام ، ایند و  روما  يارب  ندرک  ییادگ  تسپ و  هلیذر و  تافص  زا  نتشاد ، عمط  اذل  .دنک  یمن 

(1) ؛» َدَجَو َّدَج  ْنَم   » اریز دناوت ؛ یم  هک  دنادب  دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  دشاب ، یکّتم  دوخ  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  ناملسم  ناوج 
«. تسا هدنبای  هدنیوج ، »

اب هلأـسم  نیا  .دـناسر  یم  دـصقم  هب  ار  وا  هرخـالاب  دـهد و  یم  راکتـشپ  تعاجـش و  تردـق ، ناـسنا  هب  هک  تسا  نتـسناوت  هب  ناـمیا 
.تسا يا  هنادنمدرخ  راک  نارگید  لقع  هبرجت و  زا  هدافتسا  تروشم و  .دنک  یم  قرف  نارگید  هب  ییانتعا  یب  ندوب و  يأردوخ 

یلو .دیازفایب  دوخ  لقع  هب  ار  نارگید  لقع  دریگ ، هرهب  نارگید  هبرجت  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دهدب تسد  زا  دیابن  یناوج  چیه  ار  سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ و 

دروخ شیوخ  لمع  زا  نان  هک  ره 

(2) دربن ییاط  متاح  ّتنم 

: یحور سفن  هب  دامتعا  ج )

هب ار  دوخ  ياج  ...و  یگدرـسفا  بارطـضا ، هرهلد و  دروم ، یب  ياه  سرت  لیبق  زا  یحور  ياه  يرامیب  میدـش ، دامتعااب  هک  یماگنه 
یحور تمالس  زا  میتسه  یتخبشوخ  ّقفوم و  درف  هک  نیا  رب  هوالع  .داد  دهاوخ  یتمالس  طاشن و  تعاجـش ، ای  حیحـص و  ياه  سرت 

.تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  حور  اریز  .میرادروخرب  زین  یمسج  و 

.دینامن لفاغ  ...و  حیرفت  شزرو ، باوخ ، بسانم ، ییاذغ  میژر  زا  .دیهدب  اهب  دوخ  یمسج  تمالـس  هب  رتشیب ، دامتعا  يارب  نیاربانب ،
شود کی  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  ای  و  دیـشونب ، ییاچ  لاب  تغارف  رد  دینک و  هیهت  ییاچ  يروق  کی  تاقوا  زا  یهاگ  هک : نیا  دـننام 

.دیریگب مرگ  بآ 

199 ص :

ص 334. ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - . 1
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سفن هب  دامتعا  مدع  زا  یشان  یحور  ياه  يرامیب 

.ییاهنت اوزنا و  ساسحا  - 1

.يرگ یشان  یگچاپتسد و  - 2

.فعض سرت و  - 3

.ندوب لباقان  یگدیاف و  یب  یشزرا ، یب  - 4

.شنزرس راوازس  يراکهانگ و  - 5

.نتشادن شالت  یعس و  يارب  یفده  ینیبدب و  - 6

.یگدرسفا یحور و  یب  - 7

.یمهف جک  - 8

.میدیماان سویأم و  تسا ، رذگ  لاح  رد  میربب  نآ  زا  یتّذل  هک  نیا  نودب  یگدنز  مینیب  یم  هک  نیا  زا  - 9

.یگدیجنر ییوخدنت و  - 10

دامتعا دوخ  هب  دـنور ، یم  هار  نینچ  هک  يدارفا  هدـش  تباث  .دـیورب  هار  راوتـسا  ياه  ماگ  شمارآ و  تلاح  اـب  هناردـتقم  هتـشارفا و  »
(1) «. دنراد

.دنرادروخرب شمارآ  یحور و  تمالس  زا  دامتعااب  دارفا  نیاربانب  .دریگ  یم  تأشن  یحور  تمالس  زا  شمارآ ، ندوب  اراد 

فاص تسار و  ناکما  ّدح  ات  دینک  یعس  .دشاب  یم  امـش  یـصخش  تردق  سفن و  هب  نانیمطا  هدنهد  ناشن  امـش  ندب  تماق و  تلاح 
ار دوخ  ياه  تسد  هدناشوپن و  ناتـسد  اب  ار  دوخ  تروص  .دینک  يراددوخ  ندش  هلوک  جک و  زا  دینیـشن ، یم  هک  یماگنه  .دـیتسیاب 

(2) «. دیرشفن مه  هب 

.تسا یحور  ياهدرد  زا  ّملأتم  ندرـشف  مه  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ندـناشوپ و  ناتـسد  اب  ار  دوخ  تروص  نوچمه  الاب  ياـه  هناـشن 
.تسا دیفم  ّرثؤم و  یحور  ضارما  دوبهب  رد  رتهب  سفن  هب  دامتعا  نیاربانب ،

200 ص :

ص 14. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  - . 1
ص 29. نامه ، - . 2
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( ناتساد )

ناگدنـسیون نیرتهب  زا  یکی  تالکـشم ، اه و  یتخـس  لّمحت  زا  سپ  وا  .دیناوخب  ار  دلیف » ندنیل  لیگ   » یگّچب نارود  ناتـساد  نونکا 
زا رگید ) باتک  اه  هد  یللملا و  نیب  ياه  باـتک  نیرت  شورفرپ  زا  یکی  « ) رترب سفن  هب  داـمتعا   » باـتک .تسا  هتفرگ  بقل  رـصاعم ،

.تسوا

رتشیب مردام ، ندوب  یلکلا  رطاخ  هب  .درک  یم  یلاخ  يرادناج  نز و  درم و  ره  لد  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  هک  متشاد  یگّچب  نارود  نم 
ردارب و زا  تبقارم  يارب  مدوـب و  هداوناـخ  دـشرا  دـنزرف  گرزب و  رتـخد  نم  .مدـنارذگ  اـه  هاگـشرورپ  رد  ار  ما  یگّچب  ياـه  لاـس 

یم كرد  ار  هداوناخ  دب  تخـس و  ياهزاین  مدوب ، یکچوک  هّچب  یتقو  یّتح  هک  مراد  دای  هب  .مدرک  یم  تیلوؤسم  ساسحا  مرهاوخ ،
سفن و هب  دامتعا  زا  ییامیـس  دـیاب  هک  مدـیمهف  تعرـس  هب  .میآرب  اهنآ  هدـهع  زا  هک  منک  ادـیپ  ییاه  هار  هک  متـشاد  یعـس  مدرک و 

.دنک داجیا  میارب  دّدجم  نانیمطا  دناشوپب و  ار  میاه  سرت  هک  منک  ذاّختا  ینیب  شوخ 

یـضعب .تفرگ  یم  رارق  هدـنخ  دروم  لاسگرزب  دارفا  هلیـسو  هب  مرهاوخ  ردارب و  مدوخ و  زا  تبظاوم  هار  رد  مشالت  يدایز  عقاوم  رد 
ردارب و اب  مدوب  هلاس  تفه  هک  یعقوم  ًالثم  دیسر ؛ یم  رظن  هب  راد  هدنخ  یـصخش  ره  يارب  دیاش  مداد  یم  ماجنا  نم  هک  ییاهراک  زا 

.منک تسرد  ماـش  درک ، یم  داـیرف  داد و  یگنـسرگ  تّدـش  زا  هک  مرهاوخ  يارب  مدرک  یعـس  .مدوب  اـهنت  هناـخ  رد  مکچوک  رهاوخ 
هدنکن و تسوپ  ینیمز  بیس  يدادعت  ندناشوج  لوغـشم  مدوب و  هداتـسیا  يزپ  كاروخ  غارچ  رانک  یلدنـص و  يور  هک  روط  نامه 

هچنآ اب  هک  یماگنه  دمآ و  هناخزپشآ  فرط  هب  یعامتجا  راکددـم  کی  .درک  زاب  ار  نآ  تسکـش و  ار  هناخ  رد  سیلپ  مدوب ، فیثک 
نامه .تفرگ  شا  هدنخ  نم  راک  نیا  زا  زین  سیلپ  .دـنیبب  ار  هنحـص  ات  درک  ادـص  ار  سیلپ  دـیدنخ و  دـش ، ور  هب  ور  مداد  یم  ماجنا 

کی هب  وا  ندرب  دهاش  دندرب و  نم  تبقارم  تحت  زا  تعرس  هب  ار  مرهاوخ  دینک ، یم  ینیب  شیپ  هک  روط 
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ناـیم رد  یّتح  رت و  گرزب  هسـسؤم  کـی  هب  ار  مردارب  نم و  سپـس  .مدرک  یم  اـشامت  ار  هنحـص  توکـس ، اـب  مدوب و  هاـگراوخریش 
.مرادن نهذ  رد  نآ  زا  يداش  هرطاخ  هک  دندرب  رت  ّتیصخش  یب  يدارفا 

بوسحم لامک  زا  رود  اه  هاگراوخریش  رد  كدوک  زا  تبقارم  اهزور  نآ  رد  .تفای  همادا  یگتفـشآ  اب  دایز  نایلاس  يارب  ام  یگدنز 
هک يا  هقیرط  .دنداد  یم  رارق  هدافتساءوس  دروم  راک و  هب  راداو  ار  ام  یمـسج  ظاحل  زا  دندرک و  یم  دیدهت  ار  ام  ًالومعم  دش و  یم 

نوریب یگدـنز  قیرط  نیا  زا  ار  ام  یهاگ  هگ  طقف  .میتسه  ود  هجرد  نادنورهـش  زا  ام  هک  داد  یم  ناشن  دـندناشوپ ، یم  ساـبل  اـم  هب 
، میدوب اج  ره  ام  .مینارذگب  مردـپ  طسوتم  هقبط  لغاش و  هداوناخ  ماوقا و  توافتم  بادآ  نایم  رد  تالیطعت  هتفه و  رد  ات  دـندرب  یم 

(1) .میشاب رازگساپس  زیچان  مک و  ياه  تقفش  محر و  لباقم  رد  هک  میتفرگ  دای  یلو  میدرک ، یم  تبرغ  ساسحا 

هجیتن

شناتـساد رد  مه  شدوخ  هک  روط  نامه  یلو  تسا ، هدرک  یم  یگدنز  يراوگان  عضو  نینچ  اب  یگّچب  نارود  رد  دـلیف  ندـنیل  لیگ 
تـسد رترب  سفن  هب  دامتعا  هب  و  یحور ) يونعم ، يراتفر ، یملع ، ، ) دومن تیوقت  نتـشیوخ  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  عاونا  تسا ، هتفگ 

.تسا هدش  گرزب  يا  هدنسیون  یناوج ، ماّیا  رد  تسا و  هتفای 

رترب سفن  هب  دامتعا  هار  رد  ماگ  نیلّوا 

زور ره  و  مییامن ، تکرح  دوصقم  لزنمرس  يوس  هب  الاح  نیمه  زا  .تسا  تصرف  ندرمـش  تمینغ  ندش ، دامتعااب  هار  رد  مدق  نیلّوا 
اهادرف ادرف و  هب  ار  شیوخ  فادها  يوس  هب  تکرح  رگا  .میهد  همادا  بولطم  هار  رد  شیوخ  تکرح  هب  یشارت  هناهب  نودب 

202 ص :

.32 ص 33 -  رترب ، سفن  هب  دامتعا  - . 1
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زور ره  هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  نتشیوخ ، رد  سفن  هب  دامتعا  تیوقت  يارب  نیاربانب  .میتسه  دامتعا  یب  یـصخش  مییامن ، لوکوم 
.میرادرب ولج  هب  یماگ 

تسکش سفن و  هب  دامتعا 

ياـه سرد  تسکـش ، زا  وا  .دـناد  یم  يزوریپ  رب  مّدـقم  ار  تسکـش  دـهد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  تسکـش  زا  داـمتعااب  صخش 
لابند هب  يرت  نوزفا  هبرجت  اب  دـشک و  یمن  فدـه  زا  تسد  اـه  تسکـش  ماـگنه  رد  .دـیامن  یم  بسک  هبرجت  دزومآ و  یم  يداـیز 

.دسرب يزوریپ  هب  ات  تسا ، ّتیقفوم 

سفن هب  دامتعا  عناوم 

عامتجا یتیافک ، یب  تراقح ، زجع ، یگدنمرـش ، تلاجخ ، ساسحا  .دینک  رود  ناتدوخ  زا  ار  هدنرادزاب  هدـنهدرازآ و  تاساسحا  . 1
(1) .دنتسه ّتیصخش  یلاعت  دشر و  تافآ  ...و  يزیرگ 

یتسیز رظن  زا  ار  ناتدوخ  راتفر  هعومجم  تیصخش و  فلتخم  ياه  هبنج  .2

، دیتسین یتّیصخش  فعض  راچد  امش  هک  دیشاب  نئمطم  .دیهد  رارق  یسررب  دروم  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ینهذ ، ینامـسج ،) )
(2) .دینک لصاح  نانیمطا  دوخ  ّتیصخش  لماک  تمالس  رب  اذل 

هتـشادن دوخ  ّتیـصخش  هب  تبـسن  یفنم  شرگن  ساـسحا و  هنوگ  چـیه  دـیهدن و  رارق  تتامـش  شنزرـس و  دروم  ار  دوـخ  زگره  . 3
(3) .دوب دهاوخ  سفن  هب  دامتعا  تیوقت  ییادز و  بارطضا  عنام  محازم ، یفنم و  تاساسحا  دوجو  هک  ارچ  دیشاب ،

عناوم نآ  ناکما  ّدح  ات  دیناوت  یم  امـش  تسا ، هدمآ  الاب  رد  یلامجا  روط  هب  نآ  اب  هلباقم  ياههار  سفن و  هب  دامتعا  عناوم  زا  یـضعب 
.دیزاس نیجع  سفن  هب  دامتعا  اب  ار  شیوخ  ّتیصخش  دییامن و  رود  دوخ  زا  تسرامم  نیرمت و  هلیسو  هب  ار 

203 ص :
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زا ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  لالقتـسا و  ات  دوشن  اـهنآ  زا  امـش  هناروکروک  دـیلقت  بجوم  نارگید ، هب  امـش  یگتـسویپ  دـینک  یعـس  . 4
(1) .دیهدن تسد 

.دـنک یم  فیعـضت  هار  نیا  رد  ار  ام  دـنرادن  دامتعا  هک  یناـسک  زا  دـیلقت  .تسا  هناروکروک  دـیلقت  سفن ، هب  داـمتعا  عناوم  زا  یکی 
.ددرگ رتدایز  ام  رد  نانآ  دامتعا  تارثا  ات  میوش  تسود  نانآ  اب  میریگب و  سرد  دامتعااب  ياهوگلا  زا  دیاب  نیاربانب ،

: دیوگ یم  ردناپ » نیرتاک  »

(2) «. دنتسه سفن  هب  دامتعا  ياراد  هک  تسا  یناسک  اب  سامت  سفن ، هب  دامتعا  شرورپ  داجیا و  زیگنا  حرف  ياه  هار  زا  یکی  »

(3) .دوش یم  عورش  تسکش » هشیدنا   » اب هشیمه  تسکش  لوبق  .دیهدن  تسد  زا  ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  . 5

زین یفنم  راکفا  میزومایب و  هبرجت  میریگب و  سرد  اه  تسکـش  زا  دـیاب  .تسا  يزوریپ  همّدـقم  تسکـش  میتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
شیوخ میشاب  بظاوم  یلو  .میهد  شوارت  شیوخ  نهذ  هب  ار  تبثم  راکفا  هار ، نیا  رد  نیاربانب ، .تسا  سفن  هب  دامتعا  عناوم  زا  یکی 

.مینزن لوگ  فده  هب  ندیسر  هار  رد  ار 

هک دینک  يراک  راب  کی  يارب  طقف  زورما  نیمه  دیا ، هرهب  یب  نآ  نتشاد  زا  لومعم  روط  هب  اما  دیهاوخ ، یم  ار  سفن  هب  دامتعا  رگا  »
ریاد نیو  (4) «. دینک ّسح  سفن  هب  دامتعا  ياراد  ار  دوخ  يدام  ناهج  نیا  رد 

تفـص نیازا  دـیریگب  میمـصت  هک  نیا  ضحم  هب  .تسا  سفن  هب  دامتعا  مدـع  دراد ، یم  زاب  تفرـشیپ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  اـهنت  . 6
.دش دیهاوخ  قفوم  تبثم  راکفا  رادیاپ و  شـشوک  يوق و  هدارا  اب  نآ  زا  سپ  هدش و  عورـش  امـش  تفرـشیپ  دـیبای ، ییاهر  بولطمان 

(5) .دینک نآ  نیشناج  تّوق  اب  ار  تبثم  رکف  کی  دروآ ، یم  موجه  امش  هب  یفنم  رکف  کی  یتقو 
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رب مینزب و  رانک  ار  سفن  هب  دامتعا  عناوم   (1) يوق يا  هدارا  اب  دیاب  سپ  .تسا  سفن  هب  دامتعا  عناوم  زا  زین  لمع  يوق و  هدارا  نتشادن 
.مییآ قیاف  تالکشم 

سفن هب  دامتعا  تیوقت  ياه  هار 

.اه ّتیقفوم  تشاددای  . 1

.ندوبن نارگید  دییأت  رظتنم  . 2

.راک رکف و  رد  لالقتسا  . 3

.ندوبن نارگید  دّلقم  . 4

«. مناد یمن   » نتفگ رد  تماهش  . 5

«. تسین یثرا  دادعتسا ، نتشاد  هشیمه   » هک دوخ  هب  هتکن  نیا  ندنارواب  . 6

.اه يرامیب  ربارب  رد  تمواقم  . 7

.اطخ هب  فارتعا  تماهش  . 8

.ادخ هب  لّکوت  . 9

.يرگن یفنم  مدع  . 10

.اهراک رد  دوخ  ندرکن  هتسخ  . 11

.یلبنت یتسس و  زا  زیهرپ  . 12

.اه تسکش  زا  ندیسارهن  . 13

سفن هب  دامتعا  زیمآ  تّیقفوم  ياه  هناشن 

نیا  ) .دنک یمن  راذگاو  نارگید  هب  ار  شیاهراک  ماجنا  دهد و  یم  ماجنا  دوخ  ار  شا  یصخش  ياهراک  سفن ، هب  دامتعا  اب  ناسنا  . 1
راظتنا نارگید  زا  ار  شیاهراک  ماجنا  تسین و  ناوتان  راـک  ماـجنا  رد  درف ، ینعی  دراد ؛ تواـفت  ییأردوخ  يروحم و  کـت  اـب  هلأـسم 

(. درادن
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.دهد یم  ماجنا  ار  شیاهراک  نیقی  اب  تسین و  لزلزت  دیدرت و  راچد  . 2

.دور یمن  رد  هب  نادیم  زا  اه  تسکش  رد  . 3

نارگید ریقحت  قیوشت و  تسیلاع ، فده  نوچ  .درب  یمن  تّذل  نارگید  دیجمت  زا  .دنک  یم  يرود  يروحمدوخ  ییاتـسدوخ و  زا  . 4
.درادن یقرف  شیارب 

میب دنداتفا ، یمرد  هر ) ) ماما اب  ملاع  همه  رگا   ) .دراد دامتعا  دوخ  فده  هب  اریز  دوش ، یمن  تحاران  نارگید  ییوگدب  ریقحت و  زا  . 5
دادـعت طقف  يرفن  رازه  رهـش 100  کی  زا  گنج  رد  رگا  .دوبن  تحاران  دـش ، نیـشن  هناخ  لاـس  مالـسلا 25  هیلع  یلع  رگا  .تشادن 

(. دوبن یساره  ار  یجیسب  دنتفر ، یم  ههبج  هب  یمک 

.دریذپ یم  ار  دوخ  تالاکشا  اه و  یتساک  . 6

هب دامتعا  دنور ، یمن  ّتیلوؤسم  راب  ریز  هک  یناسک   ) .دـنز یمن  زابرـس  ّتیلوؤسم  ماجنا  زا  ناوت ، ّدـح  رد  تسا ، ریذـپ  ّتیلوؤسم  . 7
رثکا اریز  دوش ، راک  دایز  دیاب  سفن  هب  دامتعا  يور  سپ ، .تسا  مزال  ّتیلوؤسم  نتفریذپ  سفن ، هب  دامتعا  داجیا  يارب  دنرادن ، سفن 

راک هب  دوش ، یم  سفن  هب  دامتعا  تیوقت  ثعاب  هک  ار  یلماوع  درک و  تیوقت  ار  دوخ  دیاب  .دنراد  فعـض  سفن ، هب  دامتعا  رد  دارفا ،
(1) (. درب

( ناتساد )

ّقفوم یندرکنرواب  یلکش  هب  دوخ  لغش  رد  هدرک و  عورش  چیه  زا  هک  دیا  هدینش  یناسک  یگدنز  زا  یناوارف  ياه  ناتـساد  نامگ  یب 
راک و هب  ار  نآ  سپـس  درک و  عورـش  کچوک  رهـش  کی  رد  ار  يراخوس  غرم  شورف  هک  ار  يدرم  ناتـساد  تسا  نکمم  .دنا  هدـش 

ناتدوخ شیپ  دیدینش  ای  دیدناوخ  ار  وا  یگدنز  ناتـساد  هک  یماگنه  دیاش  .دیـشاب  هدینـش  دومن ، لیدبت  يرالد  نویلیم  یتراجت 20 
! دنک هدافتسا  نآ  زا  هتسناوت  مه  وا  هدرک و  ور  وا  هب  سناش  عقوم  هب  یسناش !؟ هچ  دیدرک ، رکف 
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روبجم داد و  تسد  زا  ار  شا  هیامرس  هدروخ و  تسکش  راب  دنچ  وا  هک  هدرکن  فیرعت  ناتیارب  یسک  ار  ناتساد  تمسق  نیا  رگید  اّما 
اّما .دربب  رد  هب  ملاس  ناج  اهنآ  زا  دناوتب  درک  یمن  رکف  هک  دش  ور  هب  ور  یگرزب  تالکشم  اب  اهراب  .دنک  عورش  رفص  زا  هرابود  دش 

؟ میرادن ام  بلغا  هک  تشاد  يزیچ  هچ  رنویلیم  نیا 

یتّیمها نیرت  کچوک  وا  يارب  داتفا  یم  هک  یقافّتا  ره  .تسـشن  دـهاوخن  اـپ  زا  زگره  هک  تسناد  یم  تشاد و  داـمتعا  شدوخ  هب  وا 
سویأم تسناد  یم  طقف  .تسا  مادک  نآ  تسرد  هار  ای  دهد ، همادا  تکرح  هب  دـهاوخ  یم  هنوگچ  هک  تسناد  یمن  دـیاش  .تشادـن 

(1) .دروخ یم  تسکش  درک و  یم  هابتشا  هک  یعقوم  یّتح  دنزب ، اج  دهاوخ  یمن  زگره  هک  تشاد  دامتعا  وا  .دش  دهاوخن 

یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  سفن  هب  دامتعا 

ژنآ لکیم  (2) «. دیشاب هتشاد  سفن  هب  دامتعا  هک  تسا  نیا  یناگدنز  روتسد  نیرتهب  »

سفن هب  دامتعا  یلب ! .تسا  هتـسناد  سفن  هب  دامتعا  دوش ، یم  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  ثعاب  هک  ار  یگدنز  روتـسد  نیرتهب  ژنآ  لکیم 
بجوم سفن  هب  داـمتعا  مدـع  دـهد و  یم  قوس  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یگدـنز  ياهروتـسد  نیرتـهب  زا  یکی 

.تسا تکالف  یتخبدب و 

: دیوگ یم  نینچ  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  طابترا  سفن و  هب  دامتعا  هرابرد  ریاد  نیو 

مکدوخ هک  دینادب  دـنزاس و  لزلزتم  تسـس و  ار  نآ  دـیهدن  لاجم  زین  نارگید  هب  دـینک و  ظفح  ار  شیوخ  سفن  هب  دامتعا  هشیمه  »
ار شیوخ  يدوجو  ياه  شزرا  ینورد و  هقّالخ  تردق  هک  یـسک  .تسا  یبایماک  ّتیقفوم و  هار  رـس  رب  یعنام  نانیمطا  مدع  ینیب و 

(3) «. دروآ دهاوخن  دورف  رس  تالکشم  ربارب  رد  زگره  دراد ، رواب 
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هار رس  زا  ار  عنام  نیا  دامتعا  اب  دارفا  .تسا  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  ماجنارـس  هب  ندیـسر  هار  رد  یعنام  سفن  هب  دامتعا  مدع  نیاربانب ،
.دنتکرح رد  دوصقم  لزنمرس  يوس  هب  عنام  خالگنس و  نودب  يریسم  رد  دنا و  هتشادرب  شیوخ 

: دیوگ یم  نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  وُشا 

دامتعا دوخ  هب  رتشیب  ردقره  هک  دسر  یم  تخانـش  نیا  هب  .دبای  یم  تخانـش  شا  ییابیز  هب  دـنک ، یم  دامتعا  شدوخ  هب  هک  یـسک  »
لایخ یگدوسآ  افص و  حلص و  رد  رتشیب  ردقره  يراد ، رارق  لاب  یغارف  ییاهر و  زا  یتلاح  رد  رتشیب  يوش ؛ یم  افوکـش  رتشیب  ینک ،

(1) «. يرت تکاس  رت و  گنخ  رت و  نکاس  یشاب ،

یگدوسآ و زا  هار  نیا  رد  دناسر و  یم  یتخبکین  ماجنارس  هب  یتحار  هب  ار  وا  و  دزاس ، یم  افوکش  ار  ناسنا  سفن  هب  دامتعا  نیاربانب ،
.تسا رود  هب  یحور  یمسج و  ياه  یتحاران  زا  تسا و  دنم  هرهب  ینورد  شمارآ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  وجتسج  سفن  هب  دامتعا  رد  ار  یتخبشوخ  علاط و  ياه  هنیجنگ  نملیو  رلیه 

سناش .دنا  شیوخ  قح  يوجتسج  رد  رایسب  تأرج  سفن و  هب  دامتعا  اب  هک  دور  یم  یناسک  لابقتـسا  هب  دوخ  ياه  هنیجنگ  اب  علاط  »
نیرتهب باختنا  اه و  ّتیقفوم  كرد  ییاناوت  يانعم  هب  سناش  .تسا  هدـمآ  شیپ  ياـه  تصرف  زا  اـج  هب  هدافتـسا  ياـنعم  هب  لاـبقا  و 

(2) «. تساه

: دیوگ یم  يرگناوت  فیرعت  رد  دناد و  یم  يرگناوت  ار  سفن  هب  دامتعا  ردناپ  نیرتاک 

يرطف ياهدادعتـسا  یتاذ و  ياه  ییاناوت  هب  نامیا  ینعی  سفن  هب  دامتعا  .تسا  سفن » هب  دامتعا   » يرگناوت يارب  فیرعت  نیرتاـیوگ  »
(3) «. اهنآ شرتسگ  شرورپ و  رد  ادخ  يرای  هب  نامیا  شیوخ و 

: دناد یم  ّتیقفوم  هار  اهنت  ار  سفن  هب  دامتعا  رلیش 

208 ص :

ص 272. نامه ، - . 1

ص 291. نامه ، - . 2

ص 335. نامه ، - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 299 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_208_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_208_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دهاوخب دوخ  زا  ار  زیچ  همه  دنیشنن و  نارگید  راظتنا  هب  هک  دوش  یم  ّقفوم  یسک  اهنت  ایند  رد  »

: دناد یم  سفن  هب  دامتعا  رد  ار  یعقاو  تمظع  وفید  لیناد 

(2) «. دیشاب ّطلسم  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  نیا  یعقاو  تمظع  »

: دیوگ یم  نینچ  سفن  هب  دامتعا  هرابرد  یسیفن  دیعس 

ینطاـب تّوق  نیا  هک  یتقو  دراد ، یمن  هگن  دـنمورین  يوق و  ار  صخـش  سفن ، هب  داـمتعا  زا  شیب  ینورد ، يورین  زا  شیب  زیچ  چـیه  »
«. دروآ یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  دزیر و  یم  ورف  صخش  یندب  ياوق  هراب  کی  دوش ، لزلزتم 

: درامش یم  سفن  هب  دامتعا  ار  ینارماک  یساسا  طرش  هشوپ » »

(3) «. تسا سفن  هب  دامتعا  ینارماک  یساسا  طرش  .دیوشن  وریپ  ار  نآ  نیا و  دینک و  هیکت  نتشیوخ  رب  »

ناوت یگرزب  راک  هنوگ  چـیه  رب  میبلطن ، دوخ  زا  میهاوخ  یم  نارگید  زا  هک  ار  هچنآ  مینکن و  دامتعا  شیوخ  قـالخا  مراـکم  رب  اـت  »
ناگرزب زا  یکی  (4) «. میراذگن راگزور  رد  نتشیوخ  زا  رادیاپ  یمان  میباین و 

قیاف زمر  یحور  يونعم و  يراتفر ، سفن  هب  دامتعا  تسا ، نآ  فلتخم  داـعبا  رد  سفن  هب  داـمتعا  گرزب ، ياـهراک  نداد  ماـجنا  زمر 
.تسا گرزب  فادها  رد  یبایماک  ّتیقفوم و  گرزب و  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  رب  ندمآ 

شیوخ زا  کین  یمان  یگدنز  رد  دزاس و  یم  نومنهر  گرزب  ياه  نامرآ  هب  ار  ام  یناسآ  هب  نآ  بناوج  یمامت  رد  سفن  هب  دامتعا 
: تسا هتفگ  نوسرما »  » هچنانچ تشاذگ ، میهاوخ  اجرب 

، دتسیا اپرب  دوخ  يورین  هب  دوش ، نادیم  دراو  اصخش  دزادنا و  رود  ار  نآ  دشوپب و  مشچ  یجراخ  ياه  تدعاسم  مامت  زا  هک  يدرم  »
هک تسا  يدرم  نامه  وا 
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(1) «. منک یم  ینیب  شیپ  شیارب  ار  ّتیقفوم  يدنمورین و 

هّللادبع نب  لهس  (2) «. دش یلوتسم  کلام و  زین  نارگید  سوفن  رب  دش و  زیزع  دش ، کلام  دوخ  سفن  رب  هک  سکره  »

تسا و دوخ  هب  یکّتم  یحور  يونعم و  يراتفر ، ثیح  زا  هک  یـسک  تسا ، نارگید  دزن  ندـشزیزع  بجوم  سفن  هب  دامتعا  نیاربانب ،
بلـس نودب  دراد و  هیکت  شیوخ  سفن  هب  دنک و  یمن  زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  ِتسد  درادـنپ ، یمن  نارگید  هب  جاتحم  ار  شیوخ 

.تسا زیزع  مدرم  دزن  اتعیبط  تسا و  تکرح  رد  شیوخ  دنلب  فادها  يوس  هب  شمارآ  اب  نارگید  زا  شیاسآ 

ياهدـنب دـیق و  ریـسا  شیوخ  سفن  رب  هیکت  اب  .تسین  یناـسفن  ياـه  تلیذر  دـنب  دـیق و  رد  تسا و  هدرک  بسک  ار  يدرف  يدازآ  وا 
ّطلـست و اب  یبوخ  هب  و  تسا ، دوخ  هب  یکّتم  اریز  تسین ، عامتجا  مدرم  ًالک  نایانـشآ و  ناتـسود ، ریـسا  نینچمه  تسین ، هراـّما  سفن 

.دهد یم  همادا  ار  شیوخ  هار  نارگید  هب  جایتحا  نودب  شمارآ و 

: دیوگ یم  زین  سیسرپ 

(3) «. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  یقیقح  يدازآ  دشاب ، دوخ  سفن  هرادا  کّلمت و  هب  رداق  سکره  »

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  سفن  هب  دامتعا 

: دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  هبطخ 176  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(4)« ِساّنلا ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَش  نَِمل  یبوُط  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

«. دراد یم  زاب  نارگید  ییوج  بیع  زا  ار  وا  سفن ، یسانش  بیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم ، يا  »
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ناگرزب هاگدید  زا  سفن  هب  دامتعا 

مّظنم ّبترم و  روط  هب  اهنآ  همه  هک  یماگنه  تفرگ و  ارف  یناسآ  هب  ناوت  یم  ار  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  ياـه  تراـهم  هک  منئمطم  »
(1) «. داد دنهاوخ  دوبهب  ار  صخش  یگدنز  دیدرت ، نودب  دنوشب ، نیرمت 

تلوزور رنیلیا  (2) «. دینک تراقح  یتسپ و  ساسحا  امش  دوش  ثعاب  امش  تقفاوم  هزاجا و  نودب  دناوت  یمن  سک  چیه  »

دلیف ندنیل  لیگ  (3) «. دیسرب رظن  هب  نئمطم  طقف  هک  نیا  هن  دیشاب ، هتشاد  نانیمطا  ساسحا  هک  تسا  نیا  امش  ییاهن  فده  »

، تاقوا یهاگ  لکـشم  نیا  .دشاب  يریگ  میمـصت  رد  موادم  لکـشم  سفن ، هب  دامتعا  دوبمک  ياه  هناشن  نیرتراکـشآ  زا  یکی  دیاش  »
ابلاغ دارفا  .دریگب  دوخ  هب  زین  یفلاخم  لکـش  دـناوت  یم  اّما  دوش ؛ یم  نایامن  ندرک ) ادرف  زورما و   ) زیمآ لّلعت  راتفر  بارطـضا و  رد 

رد هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  دـننک و  باختنا  ار  رـسدرد  یب  انـشآ و  هار  دـنراد  لیامت  اریز  دـننک ؛ یم  يریگ  میمـصت  عیرـس  یلیخ 
دلیف ندنیل  لیگ  (4) «. دننک یم  يراددوخ  دوخ  یعقاو  يریگ  میمصت  زا  لمع ،

نونآ (5) «. دزیر یم  ورف  یلکشم  نیرت  کچوک  اب  هک  دنیوگ  یم  يا  هّکت  دنچ  ياّمعم  وا  هب  مدرم  »

(6) «. دراد جایتحا  نآ  هب  دوخ  قح  بلط  هرمزور و  یعیبط  یگدنز  همادا  يارب  سک  ره  هک  تسا  یتراهم  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  »

دیرادن دامتعا  ناتدوخ  هب  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  دینک ، یمن  دامتعا  نارگید  هب  رگا  »

هب سپ  دیـشاب ، ناتدوخ  ِنآ  زا  اج  نیمه  اعقاو  رگا  .دـیرادن  ناتدوخ  يارب  ینابیتشپ  هاگ و  هیکت  دـینک ، یمن  تیاـمح  ناـتدوخ  زا  و 
یهزیئول (7) «. درک دیهاوخ  دامتعا  زین  نارگید  هب  دیدرک ، دامتعا  ناتدوخ  هب  هک  هاگنآ  دینک و  یم  دامتعا  ناتدوخ 
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دجو هب  يو  اـب  ندوـب  زا  هـک  یتـسود  دیـشاب ؛ دوـخ  تـسود  نیرتـهب  نآ  ساـسارب  دـیاب  هـک  دـیتسه  يدـنیآرف  ّیط  لاـح  رد  امـش  »
یهزیئول (1) «. دییآرد

ریاد نیو  (2) «. دینک تیاضر  ساسحا  دوخ  هب  تبسن  نآ  هجیتن  رد  هک  دیزادرپب  يراک  هب  دیرادن  يا  هرهب  سفن  هب  دامتعا  زا  رگا  »

هب دیاب  هکلب  تخادرپ ، وجتـسج  هب  نارگید  دـیاقع  ءارآ و  رد  اهنت  دـیابن  یگدـنز ، قیمع  فرژ و  ياه  نامرآ  میهافم و  نتفای  يارب  »
ریاد نیو  (3) «. دش لّسوتم  شیوخ  نطاب  رادتقا  يدنمشوه و 

يدوبمک ییاورماک  ینامداش و  يارب  دینک  رواب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  امـش  یگدـنز  رد  نارکیب  تورث  یناوارف و  تمعن و  ینامز  اهنت  »
ریاد نیو  (4) «. دییوجب ماک  نآ  هظحل  هب  هظحل  زا  دیورب و  یگدنز  لابقتسا  هب  دوخ  ییاناوت  زا  فعض  ساسحا  اب  هاگ  نآ  دیرادن ،

یبای تسد  يورین  نینچمه  ندیسر و  لامک  هب  ندش و  افوکش  يارب  مزال  ّتیلباق  دنوش ، لیدبت  نیقی  هب  امـش  نهذ  ياهدیدرت  یتقو  »
ریاد نیو  (5) «. دش دهاوخ  اطع  امش  هب  یگدنز  ییاهن  ییاغ و  روظنم  هب 

، دیشاب یتبهوم  نینچ  دقاف  رگا  اّما  دینک ، دعاقتم  ار  دوخ  دیاب  اهنت  یتکرح  راک و  ره  زاغآ  يارب  دیـشاب  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  رگا  »
ریاد نیو  (6) «. دیشاب ندش  ینابرق  بلطواد  دینک و  زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  دیاب  یفده  میمصت و  ره  یبایزرا  يارب 

یهاگ تسا  نکمم  سرادم  نیا  .دنزادنا  یم  دیلپ  یتباقر  ماد  رد  ار  اهنآ  دـنراد ، تسیب  هرمن  راظتنا  نازومآ  شناد  زا  هک  یـسرادم  »
نیـسحت رد  ار  دوخ  تیاضر  دوخ ، هب  اکّتا  ياج  هب  كانبات  ياه  هرهچ  نیا  لاح  نیع  رد  اّما  دـننک ، تیبرت  زین  ناشخرد  هرهچ  دـنچ 

ریاد نیو  (7) «. دش دهاوخ  نانیمطا  دوبمک  ینطاب و  ینماان  ساسحا  شوختسد  اهنآ  یگدنز  هجیتن  رد  و  دنبای ، یم  نارگید 

دنلب دنیب ، یم  رت  کچوک  رتمک و  شدوخ  زا  ار  وت  هک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  مدق  »
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يربارب یهاشداپ  هاج و  تمـشح و  اب  ناسنا  سفن  تّزع  هک  ارچ  نک ؛ عطق  يو  اب  ار  تدوخ  طابترا  وا  ّربکت  اب  هلباقم  يارب  رادـنرب و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  (1) «. دنک یم 

اشاپ لولغز  (2) «. مریگ رارق  مدرم  مارتحا  دروم  ّتیعقاو  يور  زا  مهاوخ  یم  هکلب  دنسرتب ، نم  زا  مدرم  مهاوخ  یمن  تقو  چیه  نم  »

نادرم تاـبث  کـحم  اـفو و  هتوـب  هناـمز ، ثداوـح  هـک  اریز  دوـمزآ ؛ ناوـت  تـبکن  ماـگنه  رد  ار  سک  ره  مزع  تاـبث  يأر و  تّوـق  »
هنمد هلیلک و  (3) «. تسا

قـالخا راوتــسا  هیاـپ  یلمع ، ياـه  تـمکح  وـکین و  ياـه  تلــصخ  هـمه  هـک  دوـمن  داـمتعا  دوـخ  سفن  هـب  ناوـت  یم  ناــمز  نآ  »
یحور قالخا  (4) «. دشاب

نوسرما (5) «. دنک مخ  یناگدنز  ربارب  رد  ارم  رس  دناوت  یمن  وا  مریگب ، ار  تشونرس  نابیرگ  مهاوخ  یم  نم  »

رد دـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  هک  تسا  نیا  ناسنا  یگدـنز  روتـسد  نیرتهب  تسین و  شیب  یبیرف  ایند ، ياهدـیون  هدـعو و  مامت  »
ژنآ لکیم  (6) «. دسرب یتلزنم  ماقم و  هب  دوخ  تدهاجم  یعس و  وترپ 

کی ای  هاتوک و  نخس  کی  اب  هفیرـش  سوفن  نابحاص  نکیل  دننک ، یمن  كرد  ار  تناها  ّتلذ و  ملا  دنرادن ، سفن  تّزع  هک  یناسک 
وطسرا (7) «. دنوش یم  ّرثأتم  لولم و  هملک ،

هّللادبع نب  لهس  (8) «. دش یلوتسم  کلام و  زین  نارگید  سوفن  رب  دش و  زیزع  دش ، کلام  دوخ  سفن  رب  هک  سکره  »

يدعس (9) «. ندروخ ناگیامورف  نان  هک  رتهب  ندرم  یگنسرگ  هب  »

(10) «. دوب دهاوخ  اورنامرف  وا  میشاب ، راکتمدخ  جاتحم  هک  هزادنا  ره  هب  »

دّمحم ترضح  (11) «. نک يراد  نتشیوخ  ندرک  تساوخرد  زا  یناوت  یم  ات  »

وترپ رد  یـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  هک  تسا  نیا  یناگدنز  روتـسد  نیرتهب  تسین و  شیب  یبیرف  ایند ، ياهدـیون  هدـعو و  مامت  »
ژنآ لکیم  (12) «. یسرب یماقم  هب  دوخ  تدهاجم  یعس و 
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(1) «. دراد هاگن  ار  شیوخ  يوربآ  دهدب و  ار  دوخ  ییاراد  هک  تسا  نآ  درمناوج  »

ریما ترضح 

ریما ترضح  (2) «. تسا قلخ  زا  تساوخرد  رد  يراوخ  »

هب دوـخ  ناـبنا  هدرخ  تسا ، ذـیذل  هچرگا  ناـگرزب  ناوـخ  رت و  تّزع  هـب  دوـخ  ناـقلخ  هماـج  تـسا ، زیزع  هـچرگا  ناطلـس  تـعلخ  »
يدعس (3) «. رتّذل

امـش ياه  تسد  رد  دـنک و  یم  هیذـغت  امـش  ياه  هاگن  زا  يو  دزومایب ، ار  دوخ  هب  دامتعا  امـش  هلیـسو  هب  هک  تسا  لـیام  اتـسدوخ  »
(4) «. دعلب یم  ار  دوخ  هب  تبسن  دیجمت  فیرعت و 

هچین

(5) «. تسا عنتمم  نآ  تشگزاب  تشذگ ، نامک  زا  نوچ  هک  تسا  يریت  دننام  تفارش  »

ریما ترضح 

گنیلرتم (6) «. تسا هدرک  تیاکش  دوخ  حور  يزیچان  یکچوک و  زا  دنک ، تیاکش  دوخ  تشونرس  زا  هک  یسک  »

تشترز (7) «. دش دهاوخن  بلاغ  زیچ  چیه  رب  درکن ، هبلغ  دوخ  سفن  رب  هک  یسک  »

نوبولواتسوگ (8) «. درادن جایتحا  یسک  فیرعت  هب  دراد ، نانیمطا  دوخ  هب  هک  یسک  »

سیسرپ (9) «. تشاد مهاوخن  يراک  وا  اب  ًالصا  نم  دوشن ، ّریغتم  دروخنرب و  وا  هب  دونشب  دنیبب و  هچره  هک  یسک  »

یلو دزرل  یم  هخاش  دنک  یم  ساسحا  دناوخ و  یم  زاوآ  دنیشن و  یم  يا  هظحل  فیعض  تسـس و  هخاش  يور  هک  شاب  هدنرپ  دننام  »
وگوه (10) «. دراد رپ  لاب و  هک  تسا  نئمطم  اریز  دهد ؛ یم  همادا  دوخ  ندناوخ  زاوآ  هب  کلذ  عم 

زورهب (11) «. دینامب زیزع  سک  همه  شیپ  ات  ار  دوخ  دیرادب  زیزع  مرتحم و  »

(12) «. دوش یم  رگید  زیچ  ره  هب  دامتعا  ثعاب  سفن  هب  دامتعا  دح  هچ  ات  دیناد  یمن  »

وگوه
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یبای تسد  اه و  ّتیقفوم  ساسا  رب  هن  دیتسه و  یتسار  هب  هچنآ  هکنآ و  ساسا  رب  ار  دوخ  يروابدوخ  سفن و  هب  دامتعا  هک  یماگنه  »
ار شنتفرگ  يارای  زیچ  چیه  سک و  چیه  هک  دییامن  یم  قلخ  دوخ  رد  ار  يزیچ  دـینک ؛ یم  انب  دوخ  ياه  یماکان  اه و  تسکـش  اه ،

سیلجنآ يدارابراب  رتکد  (1) «. تشاد دهاوخن  امش  زا 

هدید بیسآ  نآ  رد  امش  سفن  هب  دامتعا  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  دینک  یم  یـشوپ  مشچ  ناتیاهایؤر  بیقعت  زا  نآ  رد  هک  يا  هطقن  »
(2) «. دیرادن یفاک  دامتعا  ناتدوخ  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  هطقن  نیا  تسا ، هدش  لتخم  و 

دبا ات  دیـشاب  روبجم  تسا  نکمم  دـیروآ ، تسد  هب  ناتیاهایؤر  بیقعت  يارب  یفاک  سفن  هب  دامتعا  ات  دـینک  ربص  دـیهاوخب  هچناـنچ  »
(3) «. دینک ربص 

هب زگره  دیراد ، ار  شماجنا  ناوت  دیآرب و  ناتتـسد  زا  دیتسه  نئمطم  دیناد و  یم  هک  دینز  یم  ییاهراک  هب  تسد  طقف  هک  یماگنه  »
(4) «. تفای دیهاوخن  تسد  یعقاو  سفن  هب  دامتعا 

، دیـسرت یم  هک  نیا  اب  دیـشاب  نئمطم  دـینادب و  هک  تسا  نآ  یعقاو  سفن  هب  دامتعا  .میـسرتن  هک  تسین  نیا  یقیقح  سفن  هب  دامتعا  »
(5) «. دز دیهاوخ  لمع  هب  تسد  نامگ  یب  اّما 

: ندرک تساوخرد  يارب  مهم  لیلد  هس 

.تسا دوخ  يارب  ندوب  لئاق  شزرا  سفن و  هب  دامتعا  هناشن  ندرک ، تساوخرد  . 1

.تسا دوخ  ياه  هتساوخ  میهفت  يارب  یقطنم  مدق  نیلّوا  ندرک ، تساوخرد  . 2

(6) .دراد ار  ام  هب  ندرک  کمک  تّذل  مه  نارگید  يارب  ندرک  تساوخرد  . 3

سفن هب  دامتعا  دروم  رد  يراعشا 

(7) سفن هب  دامتعا  دروم  رد  يراعشا 

تسیهلبا هشیپ  متس  شیپ  زجع  راهظا 

تسا شتآ  نایغط  بجوم  بابک  کشا 

يزیربت بئاص 

215 ص :

.مهم تالمج  سفن ، هب  دامتعا  سیلجنآ ، يدارابراب  رتکد  - 1
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.مهم تالمج  سفن ، هب  دامتعا  سیلجنآ ، يدارابراب  رتکد  - 2
.مهم تالمج  سفن ، هب  دامتعا  سیلجنآ ، يدارابراب  رتکد  - 3
.مهم تالمج  سفن ، هب  دامتعا  سیلجنآ ، يدارابراب  رتکد  - 4
.مهم تالمج  سفن ، هب  دامتعا  سیلجنآ ، يدارابراب  رتکد  - 5

ص 216. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 6
ص 91. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 7
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هب یسیل  شیوخ  تشگنا  كاخ 

تشگنا ناسک  هدولاپ  رگ ز 

یماظن ***

نک هتوک  سک  سکان و  رد  تجاح ز  تسد 

دراد اهرنه  وت  دنلب  تسد  نیا  رخآ 

***

نم تشگنا  نم  تشپ  دراخب  نوچ 

نم تشپ  ّتنم  راب  زا  دوش  مخ 

شیوخ تشپ  مراخن  ات  وک  یتّمه 

شیوخ تشگنا  ّتنم  زا  مهراو 

يولوم ***

وج هک ز  ای  تسا  مدنگ  زا  رگا  نان  صرق  ود 

ون هک ز  ای  تسا  هنهک  زا  رگ  هماج  ياتود 

عمج رطاخ  هب  دوخ  راوید  هشوگراهچ 

ور اجنآ  زیخ و  ياجنیا  زا  دیوگن  سک  هک 

« نیمی نبا   » دزن هب  رتهب  هبترم  رازه 

ورسخیک دابقیک و  تکلمم  ّرف  ز 

نیمی نبا  ***

دنلب تّمه  ددم  زا  مناوج  مئاد 

ما هتشگن  مخ  سک ، ّتنم  راب  ینعی ز 
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يریمشک ینغ  ***

هارمه يریغ  ّتنم  دوب  هک  ار  يا  همرس 

هایس همرُس  نادب  مشچ  منک  هک  اداب  روک 

تسا رتهب  نیمادک  مناد  یمن  ار  تّمه  لقع و 

دُرب شیپ  زا  درک  هچره  تّمه  هک  مناد  ردقنآ 

216 ص :
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دیما مکی : تسیب و  شخب 

هراشا

217 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  دیما ؛

.تسا هنادنمزوریپ  هناراودیما ، یگدنز  و  تسا ، هدنز  دـیما  هب  ناسنا  .تسا  دـیما  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياههار  زا  یکی 
يوس هب  هدارا  اب  دریگ و  یم  میمصت  سپـس  دنیب و  یم  ییاه  باوخ  شیوخ  دیما  تهج  رد  دشاب ، راودیما  یگدنز  رد  هک  یـصخش 
يوس هب  تکرح  لماوع  اب  هک  درادن  يا  هکّرحم  يورین  دشاب ، هتـشادن  دـیما  دـشاب و  سویأم  یناسنا  رگا  یلو  .دـنک  یم  تکرح  نآ 

.ددرگ یمن  لیان  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  دنز و  یم  اجرد  یگدنز ، رد  هشیمه  نیاربانب  دیامن ، تکرح  تهج  نآ 

ناسنا يارب  زین  دیما  دشاب ، یم  یتایح  ناگدـنرپ  يارب  لاب  ندوب  اراد  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ؛ ناگدـنرپ  يارب  لاب  نوچمه  دـیما ،
.دیامن یم  نایاش  کمک  شفادها  هب  لین  تهج  رد  ار  وا  تسا و  زاس  یگدنز 

: دیهد ارف  شوگ  سیجرس  تحیصن  هب  نونکا 

(1) «. دیشاب راودیما  تسا ؛ حیاصن  عیمج  يواح  هاتوک  هلمج  نیا  »

(2) «. تسا یتخبشوخ  فصن  دیما  : » دیوگ یم  یکرت  لثملا  برض  کی 

: دیوگ یم  نینچ  دیما  هرابرد  زین  تناک 

(3) «. دوش یم  نیمز  يور  دوجوم  نیرت  تخبدب  دوش ، هتفرگ  باوخ  دیما و  ناسنا  زا  رگا  »

218 ص :

ص 39. یگدنز ، هار  غارچ  - . 1
ص 532. نامه ، - . 2
ص 531. نامه ، - . 3
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: دیوگ یم  دناد و  یم  دیما  ار  شیاه  ّتیقفوم  مامت  هشیر  زین  نوئلپان 

(1) «. مداد یم  شرورپ  دوخ  بلق  رد  یناوج  نارود  رد  هک  متسه  ییاهدیما  نوهرم  ار  دوخ  ياه  قیفوت  مامت  نم  »

: دیامن یم  یفّرعم  نینچ  ار  دیما  يا  هلمج  رد  زلیامسا 

میسقت شناتسود  نیب  دوب  هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  یضارا  كالما و  هچره  تسـشن ، هینودقم  تنطلـس  تخت  هب  ریبک  ردنکـسا  یتقو  »
ییاراد و نیرت  گرزب  هک  دـیما ، تفگ : باوج  رد  تشاد ؟ یهاوخ  هاـگن  هچ  تدوـخ  يارب  سپ  دیـسرپ : وا  زا  سماـکم  وریپ  درک ،

(2) «. تسا ناسنا  کّلمت 

: دناد یم  یبایماک  دیلک  ار  دیما  رهشناریا ، هداز  مظاک 

(3) «. یبایماک دیلک  دیما  تسا و  دیما  هشیر  تناتم  »

: دیوگ یم  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  زین  روگات 

(4) «. تسا یمدآ  هنازور  نان  دیما ، »

و دیامن ، هدنز  ناسنا  لد  رد  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ندیسر ، دوصقم  ماجنارس  هب  دناوت  یم  تسا و  یگدنز  هار  غارچ  دیما  نیاربانب 
.دشک شوغآ  رد  ار  یتخبکین  ماجنارس  دیامن و  تکرح  هدارا ، میمصت و  اب  وزرآ  دیما و  نیا  تهج  رد  زین  ناسنا 

هجیتن رد  تسا و  شوماخ  وا  رد  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  ماجنارـس  هب  دـیما  ِغارچ  اریز  دـسر ؛ یمن  دوصقم  لزنمرـس  هب  سویأم  ِناسنا 
: دیوگ یم  نوئلپان  .درادن  یلآ  هدیا  دیما و 

(5) «. دنراد سویأم  حور  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرترّصقم  »

: تسا هتسناد  روگ  يوس  هب  یماگ  ار  يدیماان  وا 

(6) «. دراد یمرب  روگ  يوس  هب  صخش  هک  تسا  یماگ  نیتسخن  يدیماان  »

ریپسکـش .ددرگ  یم  دارفا  زا  یخرب  رد  ناور  حور و  یگدرـسفا  بجوم  و  تسه ، زین  یناور  ياه  يرامیب  زا  یخرب  بجوم  يدـیماان 
: دیوگ یم 

219 ص :

.532 ص 533 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 1

.532 ص 533 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 2
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.532 ص 533 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 3

.532 ص 533 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 4
ص 9. نومنهر ، - . 5

ص 9. نومنهر ، - 6
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(1) «. تسا دیما  عطق  هکلب  تسین ، اه  تّذل  نایاپ  يریپ و  هتخاس ، زیگنا  مغ  ام  رب  ار  یگدنز  هنوگ  نیا  هک  یلماع  »

: تسا هدرک  رکذ  دیما  اب  هارمه  ار  يرگن  هدنیآ  یمسای ، دیشر 

(2) «. تساه فیلکت  هاگیاج  لاح  اهدیما و  ماقم  هدنیآ ، اهراگدای ؛ ناکم  هتشذگ ، »

هب دیما  رگا  .میـسرب و  میهاوخ  یم  هچنآ  هب  يرادیاپ  تماقتـسا و  هدارا ، میمـصت ، اب  لاح  نامز  رد  میناوت  یم  هدـنیآ  هب  دـیما  اب  یلب ،
.میرادن دیما  نادب  ندیسر  يارب  یفیلکت  لاح ، نامز  رد  ام  دشابن ، اه  لآ  هدیا  هدنیآ و 

نآرق هاگدید  زا  دیما 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(3) ؛» َنُولاّضلا َِّالا  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  نَم  «َو 

«. دنوش یم  دیماان  ناشراگدرورپ  تمحر  زا  ناهارمگ  طقف  »

(4)« ِهّللا ِحور  ْنِم  اوُسَْأیَتال  «َو 

«. دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  زا  »

(5)« اعیمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَتال  مِهِسُْفنَأ  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق  »

«. دزرمآ یم  ار  امش  ناهانگ  همه  وا  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  نم ، ناگدنب  هب  وگب  »

(6)« ٌروُفَک ٌسوؤََیل  ُهَّنِا  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اَّنِم  َناسنْالا  اَْنقَذَأ  ِنَئل  «َو 

«. دوب دهاوخ  ساپسان  دیمون و  رایسب  وا  اعطق  مینک ، بلس  يو  زا  ار  نآ  سپس  میناشچب ، ناسنا  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  رگا  «و 

220 ص :

ص 8. نامه ، - . 1

ص 9. نامه ، - . 2
.56 رجح /  هروس  - . 3

.87 فسوی /  هروس  - . 4
.53 رمز /  هروس  - . 5
.9 دوه /  هروس  - . 6
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: دوش یم  هراشا  يرگید  دراوم  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  شهوکن  يدیماان  سأی و  زا  دیجم  نآرق  رد 

شیاشخب زا  هک  ناهارمگ  زج  تسیک  تفگ : شاـبم ! نادـیمون  زا  سپ  میداد ، نیتسار  يا  هدژم  ار  وت  : » دـنتفگ میهاربا  هب  ناگتـشرف  »
(1) .»!؟ دشاب دیمون  شیوخ  راگدرورپ 

یناسک نآ  و  دیسر ، رد  ناشیا  هب  ام  يرای  دش ، دهاوخن  اریذپ  یسک  ار  نانآ  توعد  هک  دنتشادنپ  دنتشگ و  دیمون  ناگداتسرف  نوچ  »
(2) «. دوب دهاوخن  ییاهر  نداد ) رفیک  رد   ) ام تردق  زا  ار  نامرجم  هتبلا  و  دنتفای ؛ ییاهر  میتساوخ  هک 

»؟ دنراذگ ورف  ار  وت  ِنایادخ  وت و  دننک و  یهابت  نیمزرس  نیا  رد  ات  يراذگ  یماو  ار  شموق  یسوم و  : » دنتفگ نوعرف  موق  نارس  »

هریچ ناشیا  رب  ام  و  دراذگ ، میهاوخ  هدنز  ریـسا ) نوچمه   ) ار ناشنانز  تشک و  میهاوخ  ار  ناشیا  نارـسپ  ام  تفگ : خساپ  رد  نوعرف 
شناگدنب زا  سک  ره  هب  ار  نآ  و  تسادخ ، ِنآ  زا  نیمز  هک  دیـشاب ، رابدرب  دـییوج و  يرای  ادـخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  .میا 

وت هک  نآ  زا  سپ  و  ییایب ، وت  هک  نآ  زا  شیپ  دـنتفگ : .تسا  ناگـشیپزیهرپ  هژیو  شوخ ، ِناـیاپ  و  دـهد ، یم  ثاریم  هب  دـهاوخب  هک 
ات دزاس ، نیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  و  دنک ، كاله  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  تفگ : دندرک ؛ رازآ  ار  ام  يدمآ ،

(3) «. تشاد دیهاوخ  یلامعا  هنوگچ  هک  درگنب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هاگدید  زا  دیما 

: دنیامرف یم  دیما  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ّیبن 

(4)« ارَجَش ٌسِراغ  َسَرَغ  اَدلَو َو ال  ٌّمُأ  ْتَعَضْرَأ  ام  ُلَمْالا  َالَْول  یتَّمُِال  ِهّللا  َنِم  ًهَمْحَر  ُلَمْالا  اَمَّنِا  »

221 ص :

.55  - 56 رجح /  هروس  - . 1
.110 فسوی /  هروس  - . 2

.127  - 129 فارعا /  هروس  - . 3
.84 ص 85 -  ءایبنالا ، متاخ  رشن  هحاصفلا ، جهن  - . 4
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«. تشاک یمن  یتخرد  یسک  داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  دنزرف  يردام  دوبن ، دیما  رگا  .تسا  نم  تّما  يارب  ادخ  تمحر  دیما ، »

: دومرف نینچمه 

محر یـسک  هب  طقف  دنوادخ  دشاب ، كانمیب  نآ  زا  هک  دنام  یم  رود  مّنهج  زا  یـسک  دراد و  نآ  دیما  هک  دور  یم  تشهب  هب  یـسک  »
(1) «. دنک محر  هک  دنک  یم 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرگید  راتفگ  رد 

(2)« َياینُد ْنِم  ینید  یبْسَح  یِقلاخ َو  ْنِم  یئاجَر  یبْسَح  »

«. تسا یفاک  ارم  میایند  زا  میب  سب و  ارم  میادخ  دیما  »

: دنیامرف یم  زین  و 

(3) «. دزاس شنمیا  میب  زا  دنک و  اطع  وا  هب  دیما  ّلجوّزع  يادخ  هک  نآ  زج  دوشن  عمتجم  نمؤم  لد  رد  سرت  دیما و  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، دروایب شتآ  شا  هداوناخ  يارب  ات  تفر  مالسلا  هیلع  یسوم  اریز  يا ؛» هتـسب  دیما  نآ  هب  هچنآ  زا  شاب  رتراودیما  يدیماان ، هچنآ  رد  »
درک و رایتخا  یناملـسم  وا  ندرک  یهارمه  ماـگنه  تفر و  أبـس  هکلم  تشگرب و  تفاـی و  يربماـیپ  ماـقم  تفگ و  نخـس  وا  اـب  ادـخ 

(4) «. دنتشگ زاب  نمؤم  یلو  دنتفر ، مالسلا ] هیلع  یسوم  هزرابم  هب   ] دنبای تّزع  وا  دزن  هک  نآ  يارب  نوعرف  نارگوداج 

: دومرف ترضح  نآ  زین  و 

(5)« ِءاجَّرلا ُعاطِْقنا  ِءالَبلا  ُمَظْعَأ  »

«. تسا يدیمون  الب ، نیرت  گرزب  »

هظحالم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  رابررُد  نانخس  نآرق و  تایآ  رد  هک  روط  نامه  اّما 

222 ص :

.84 ص 85 -  ءایبنالا ، متاخ  رشن  هحاصفلا ، جهن  - . 1
.نامه - . 2
.نامه - . 3

ص 355. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، یناّرح ، - . 4
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ص 621. همکحلا ، نازیم  بختنم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  - . 5
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هب دیما  اب  دـناوت  یمن  دـشاب  سویأم  یهلا  ضیف  زا  هک  یـسک  تساشگ و  هرگ  دـنوادخ  هب  دـیما  اب  هارمه  یگدـنز  هب  دـیما  دـیدومن ،
تمحر زا  هک  یـسک  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  گرزب  دنوادخ  هب  دیما  یگدنز و  هب  دیما  اریز  دسرب ؛ شیاه  هتـساوخ  هب  یگدـنز 

.دشاب ّقفوم  یگدنز  رد  دناوت  یمن  زگره  تسا  دیماان  یهلا 

هدیا ام ، رکذ  رکف و  همه  دوش و  لّدبم  ینارگن  هرهلد و  شیوشت ، هب  یگدنز  هب  ام  دیما  میراذگن  هک  تسا  نیا  رگید  رکذ  لباق  هتکن 
تّحـص و هکلب  میوش ، یمن  ّقفوم  زوریپ و  اـهنت  هن  ددرگ و  یم  ـالتبم  يراـمیب  هب  یمدآ  ناور  حور و  تروص  نیا  رد  ددرگ ، اـم  لآ 

.میهد یم  تسد  زا  زین  ار  شیوخ  تمالس 

يدنمزآ و : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  تسیچ »؟ رقف  يزیچ و  یب  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(1) «. تسا يدیماان  تّدش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

لوط نوچمه  درادـن ، ار  اهنآ  ندیـشخب  ییاناوت  وا  زج  سک  چـیه  هک  یتساوخ  ییاهزیچ  ادـخ ، تمحر  ياه  هنیزخ  زا  وت  مدـنزرف ! »
وا زا  یهاوخ  هچره  داد  نذا  هک  اریز  داـهن ، وت  تسد  رد  ار  شیوـخ  نیازخ  دـیلک  دوـخ  ادـخ  و  يزور ؛ ِیناوارف  یتسردـنت و  رمع و 

نوچ يزیر ؛ ورف  نتشیوخ  رب  ار  وا  تمحر  بالیس  و  ییاشگب ، اعد  اب  ار  وا  تمعن  ياهرد  یناوت  یم  یهاوخب  تقوره  وت  یهاوخب و 
(2) «. تسا بلط ) اعد و  رد  تماقتسا  میمصت و  و   ) ّتین هزادنا  هب  ششخب  هک  دزاس ، دیمون  ار  وت  تباجا  ِدرکرید  ادابم  تسا  نینچ 

: تسا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ ، زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یم زیخاتسر  نارومأم  نانآ  یفّرعم  يارب  و  دزیگنا ؛ یمرب  هایس  يور  اب  تمایق  زور  شیوخ ، تمحر  زا  ار  مدرم  ناگدننکدیمون  ادخ  »
(3) «. دندرک سویأم  ادخ  تمحر  زا  ار  نامدرم  هک  یناسک  دننانیا  دنیوگ :

223 ص :

ص 329. هداهشلا ، جهن  دمحا ، هنازرف ، - . 1
.هایحلا زا   49  - 50 هدبع 2 /  924 ؛ هغالبلا /  جهن  - . 2

.هایحلا زا   18 يدنوار /  رداون » « ؛ 2/55 راحب ، - . 3
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شیاسآ و ریخ و  رد  دراذـگن ، ورف  ار  اعد  دوشن و  دـیمون  دوخ ، ياـعد  تباـجا  يارب  یگدز  باتـش  هجیتن  رد  نمؤم ، هک  یناـمز  اـت  »
تقو نالف  نـالف و  زا  دـیوگ  یم  تفگ : دـنک ؟ یم  باتـش  هنوگچ  متفگ : ماـما  هب  دـیوگ ) ثیدـح  يوار   ) .دراد رارق  ادـخ  تمحر 

(1) «. دشن تباجا  مدرک و  اعد  هتسویپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) «. تسا ریرهمز  زا  رتدرس  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(3) «. دوشن هریچ  نم  رب  تمحر  زا  سأی  ات  نکم ، سویأم  ما  هتسب  وت  رد  هک  ییاهوزرآ  زا  ارم  ادنوادخ ! »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(4) «. يراودیما نادب  هک  شاب  يزیچ  زا  رتراودیما  يرادن ، دیما  نادب  هچنآ  يارب  »

: تفگ لاعتم  يادخ  هک  دنک  یم  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ ، زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

لفاغ تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هک  یتمعن  رکـش  زا  ار  وت  نامدرم  تمعن  و  دنکن ، رورغم  تدوخ  هانگ  هب  ار  وت  مدرم  هانگ  مدآ ! رـسپ  يا  »
(5) «. نکم دیمون  يراد ، ار  نآ  دیما  دوخ  هک  يادخ ، تمحر  زا  ار  نامدرم  راهنز  و  درادن ؛

( ناتساد  ) وزرآ دیما و 

.دنک یم  ور  ریز و  تعارز  يارب  لیب  اب  ار  نیمز  هک  دید  ار  يدرمریپ  دوب ، هتسشن  ییاج  رد  یسیع  ترضح  يزور 

ناهگان ربب »! وا  لد  زا  ار  وزرآ  ایادخ  : » تشاد هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  یسیع  ترضح 

224 ص :

.هایحلا باتک  زا  یعادلا » هدع   » باتک زا  ، 93/374 راحب ، - . 1
.هایحلا باتک  زا  ، 217 قودص /  یلاما  - . 2

.هایحلا باتک  زا  ياعد 47 ،  348 هیداجس /  هفیحص  - . 3
.هایحلا باتک  زا  ، 148 لوقعلا /  فحت  - . 4

.هایحلا باتک  زا  اضّرلا ،» هفیحص   » باتک زا  ، 388  / 70 راحب ، - . 5
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: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تشذگ ، یمک  .دیباوخ  دیـشک و  زارد  نیمز  يور  تخادنا و  فرط  کی  هب  ار  لیب  درمریپ 
ترـضح درک ! راک  هب  عورـش  هرابود  تساخرب و  اـج  زا  درمریپ  هک  درک  هدـهاشم  هاـگان  نادرگرب ! وا  هب  ار  وزرآ  دـیما و  ادـنوادخ !

راک لوغـشم  یتساخرب و  ناهگان  دعب  یمک  يدیباوخ و  یتخادنا و  رانک  هب  ار  لیب  دـش  روطچ  درمریپ  تفگ : دیـسرپ و  وا  زا  یـسیع 
؟ يدش

نیا دوخ  هب  ارچ  ادرف ، نینچمه  ای  مریمب و  زورما  تسا  نکمم  مناوتان ، ریپ و  نم  متفگ  دوخ  اب  لّوا  هبترم  رد  تفگ : خساپ  رد  درمریپ 
هک مولعم  اجک  زا  متفگ : دوخ  اب  تشذگ  هک  یمک  یلو  مدیباوخ ! متخادنا و  فرط  کی  هب  ار  لیب  هشیدنا  نیا  اب  مهد ؟ تمحز  همه 

یگدـنز دوخ  يارب  دـیاب  تسا ، مزال  شیارب  یگدـنز  لیاسو  تسا  هدـنز  ات  ناـسنا  متـسه و  هدـنز  هک  نونکا  مناـمب و  اـه  لاـس  نم 
(1) «. مدش راک  لوغشم  متشادرب و  ار  لیب  متساخرب و  هک  دوب  نیا  دیامن ، هیهت  يدنموربآ 

( رعش ) شابم دیمون 

ار هار  نادرم  بکرم  هک  وشم  هّرغ 

دنا هدیرب  اه  یپ  هیداب  يانگنت  رد 

شون هعرج  نادنر  هک  شابم  مه  دیمون 

دنا هدیسر  لزنم  هب  هنارت  کی  هب  یهاگ 

ترادص وزرآ -  بارس 

مدروخ وزرآ  ياهامنرود  بیرف 

مدُرم وزرآ  متفرگ ز  بارس  هر 

***

تساجر مفوخ  همه  اب  دیما  ممرُج  همه  اب 

تسایمیک امش  فطل  تسا  سمام  مرِد  رگ 

***

زاورپ تصخر  دهدن  تگنت  هصرع  نوچ 

نک يرپ  لاب و  یب  تمعن  يوزرآ  ور 
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مدنموزرآ ناج  زا  هک  آزاب  مرد  زا  نامارخ 

مدنسرخ وت  راتفگ  هب  مدونشخ  وت  رادید  هب 

225 ص :

ص 203. صصقلا ، نسحا  باتک  زا  ص 329 ، ج 14 ، راحب ، - . 1
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***

دیناشنن تدابع  خاش  لما  غاب  رد 

دیآرب تافاکم  ّرُد  لمع  رحب  زو 

يدعس

( ناتساد  ) شُک نامهم  هناخ 

دوب سّدقم  طاتحم و  رایسب  هک  زاوها  تعامج  هّمئا  زا  یکی  يرتشوش -  میهاربا  دّیس  اقآ  موحرم  هک  دندومرف  لقن  طبس  ياقآ  بانج 
یمنرب شا  هداوناخ  دوخ و  جراخم  هدـهع  زا  هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  یتسدـیهت  رقف و  هب  التبم  ناـشیرپ و  تخـس  جاودزا  زا  سپ  - 

، درذـگ یم  هک  هاـم  دـنچ  .دـنام  یم  هسردـم  رد  رتـشوش  ياـه  هبلط  زا  یکی  دزن  دور و  یم  فرـشا  فجن  هب  هناـیفخم  راـچان  دـیآ ،
ردام ردپ و  رسمه و  کنیا  دنا و  هدش  ربخاب  فجن  هب  وت  نتفر  زا  تا  هداوناخ  هک  دنهد  یم  ربخ  وا  هب  دیآ و  یم  رتشوش  زا  یناوراک 

.دنا هدمآ  تنارهاوخ  و 

يا هناخ  غارس  دوب  هک  يروط  ره  هب  دنک ؟ هچ  یلام ، نّکمت  هن  دراد ، اج  هن  هک  ّتیعقوم  نیا  رد  هک  دوش  یم  ناشیرپ  تخـس  هدربمان 
یم هعجارم  وا  هب  .تسوا  تسد  رد  یلاخ  يا  هناخ  دـیلک  هک  دـنهد  یم  ار  يراد  ناکد  ِیناشن  وا  هب  دریگ ، یم  نآ  نیا و  زا  ار  یلاخ 

.دوش یم  سردوز  گرم  یناشیرپ و  هب  التبم  هتسشن  نآ  رد  سک  ره  تسا و  مدقدب  هناخ  نیا  یلو  یلب ، دیوگ : یم  دنک ،

دیمااـن سویأـم و  موش و  یم  تحار  رتدوز  راـب  تکـالف  یگدـنز  نیا  زا  رتهب  هچ  مریمب  مه  رگا   ) دراد یعناـم  هچ  دـیوگ : یم  دـّیس 
لاغـشآ تفاثک و  زا  رپ  هناخ  هتفرگ و  ار  اج  همه  توبکنع  رات  دنیب  یم  ددرگ ، یم  هناخ  لخاد  دریگ و  یم  ار  هناخ  دیلک  سپ  دشن .)

.تسا هدوبن  ینوکسم  اه  تّدم  هک  تسا  مولعم  تسا و 

ياه لاقع  زا  هک   ) فل لاقع  اب  یبرع  دـنیب  یم  ناهگان  دـباوخ  یم  هک  بش  .دـهد  یم  ياج  نآ  رد  ار  شا  هداوناخ  تفاـظن ، زا  سپ 
؟ يدمآ نم  هناخ  رد  ارچ  دّیس ! تفگ : تسشن و  شا  هنیس  يور  رب  ددشت  اب  دمآ و  تسا ) رت  هنامرتحم  رت و  نیگنس  یبرع ، یلومعم 
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.منک یم  هفخ  ار  وت  نآلا 

؟ یتسشن نم  هناخ  رد  ارچ  یلب ، تفگ : برع  .مرادن  یهانگ  مربمغیپ ، دالوا  دّیس  نم  تفگ : باوج  رد  دّیس 

رد دـیاب  يزیچ ، کی  الاح  بوخ  تفگ : برع  .مریگ  یم  هزاجا  نونکا  مه  وت  زا  مهد و  یم  ماجنا  ییامرفب  هچره  الاح  تفگ : دـّیس 
هلابز دـیاب  .دوش  یم  ادـیپ  نم  ربق  هاگ  نآ  يرادرب ، هدـش  هدیـشک  نآ  رب  هک  یچگ  هدرپ  ینک و  زیمت  كاپ و  ار  نآ  يورب و  بادرس 

نآ ياه 

رادـقم نالف  هنازور  و  دوب ) هتفگ  هّللا  نیما  ترایز  ارهاظ   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  کی  بش  ره  يرب و  نوریب  ار 
.ینامب هناخ  نیا  رد  درادن  یعنام  تقو  نآ  یناوخب ، نآرق  تسا ) هدیدرگ  وحم  لقان ، رطاخ  زا  هک  )

ترایز بش  ره  مدرک و  فیظنت  ار  بادرـس  مدیـسر و  ربق  هب  مدنَک و  دوب  هنیچگ  هک  ار  بادرم  حطـس  بیترت  نامه  هب  دیوگ : دـّیس 
نحص رد  يزور  هک  نیا  ات  .مدوب  راشف  رد  تخـس  جراخم ، تهج  زا  یلو  مدوب ، لوغـشم  دیجم  نآرق  توالت  هب  زور  ره  هّللا و  نیما 

دید و ارم  دوب ، لعزخ  خیـش  هتـسباو  سدقا  رادرـس  هب  فورعم  راّجتلا  سیئر  جاح  دش  مولعم  دـعب  هک  یـصخش  مدوب ، هتـسشن  رّهطم 
ّتیعـضو هصـالخ  داد و  هلاوح  یفکم  نّیعم  غلبم  هناـیهام  داد و  یناـمثع  هریل  کـی  ما  هداوناـخ  دارفا  ددـع  هب  درک و  یـسرپ  لاوـحا 

.میدش عقاو  شیاسآ  رد  ًالماک  دش و  بوخ  ام  تشیعم 

.دش سویأم  دیابن  اه  یتخس  رد  هجیتن :

: دوش یم  هداد  رّکذت  زین  رگید  بلطم  ود  روبزم ، ناتساد  تبسانم  هب 

الب یتخـس و  تشپ  یتخـس  رگا  اصوصخ  دوش ، دیماان  سویأم و  دیابن  دش ، عقاو  یتخـس  تّدـش و  رد  رگا  یمدآ  هک  نآ  لّوا  بلطم 
يروط هب  دش  دایز  شیاه  یتخـس  نوچ  هک  راوگرزب  دّیـس  نیا  دننام  دشاب  جرف  رظتنم  راودیما و  رتشیب  دـیاب  دیـسر ، وا  هب  الب  زا  سپ 

، لامآلا یهتنم  باتک  رد  .داد  شراک  رد  اه  شیاشگ  دومرف و  فرطرب  ار  شیاـه  یتخـس  دـنوادخ  دـید ، یم  جرف  ار  دوخ  گرم  هک 
تسا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تاملک  زا  دیوگ  یمق  ثّدحم 

227 ص :
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: دومرف هک 

«. دوب دهاوخ  تیفاع  الب ، نآ  زا  ییالب ، رب  ییالب  دوش  هفاضا  هاگره  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

«. تسا شیاسآ  الب  ياه  هقلح  ندش  گنت  دزن  تسا و  شیاشگ  یتخس ، ندیسر  نایاپ  دزن  »

(2).(1)« تسا یناسآ  يراوشد ، اب  انامه  : » دومرف زاب  و  تسا .» یناسآ  يراوشد  اب  : » دومرف نآرق  رد  دنوادخ  و 

.مییامنن عطق  ار  شیوخ  دیما  زگره  میشاب و  راودیما  دیاب  اه ) یتخس  رد  اصوصخم   ) هشیمه سپ 

ناگرزب هاگدید  زا  دیما 

وگوهروتکیو (3) «. ناگدنرپ يارب  لاب  هک  دراد  ّتیمها  ردق  نامه  یناگدنز  رد  دیما  »

کیو ینوووت  (4) «. دیاشگب ار  لفق  يراد  بیج  رد  هک  يدیلک  نیرخآ  تسا  نکمم  اریز  وشم ؛ سویأم  زگره  »

نوئلپان (5) «. دراد یمرب  روگ  يوس  هب  صخش  هک  تسا  یمدق  نیلّوا  يدیماان  »

ییایناپسا لثم  (6) «. دهد یم  تسد  زا  ار  اهزیچ  یلیخ  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دیما  هک  نآ  »

ریپسکش (7) «. تسا یگرزب  تفرشیپ  ّتیقفوم و  دوخ  لاحم ، ییوزرآ  چوپ و  دیما  ِنداد  تسد  زا  »

یگنراک لید  (8) «. دشکب دناوت  یم  ام  بناج  هب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یبّالق  وزرآ  دنتسه و  هدننیرفآ  رامعم و  بوخ ، راکفا  »

228 ص :

«. ارُسی ِرسُْعلا  َعَم  َّنِا  ارُسی *  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِاَف  : » 5  - 6 حارشنا /  هروس  - . 1
.214 ص 217 -  تفگش ، ياه  ناتساد  بیغتسد ، - . 2

ص 128. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 3
ص 142. نخس ، هاتوک  مظاکدمحم ، مانکین ، - . 4

ص 142. نخس ، هاتوک  مظاکدمحم ، مانکین ، - 5
ص 2. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - 6
ص 2. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - 7
ص 2. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - 8
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يزاجح (1) «. تخوس دنهاوخ  یگنشت  زا  همه  دوش ، دیدپان  رگا  هک  تسا  یبارس  دیما  »

رودنال (2) «. تسا نامیا  ردام  دیما ، »

یم هدـنز  هنوـگچ  رـشب  دـیدرک ، یمن  مّسبت  تبیـصم  زا  رپ  تاـیح  نـیا  يور  هـب  دـیدوبن و  امـش  رگا  یگدـنز ، هرود  ياهدـیما  يا  »
ناگرزب زا  یکی  »؟ دنام

يزاجح (3) «. قافّتا تخب و  راظتنا  هب  هن  میشاب ، دوخ  ششوک  رکف و  دیما  هب  »

لیروـم «. مینک لّـمحت  ار  تّقـشم  روـج  رازه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  میراد و  ییوزرآ  هچ  مینادـن  هک  نـیا  زا  تـسا  تراـبع  یتخبدـب  »
سکالوا

رلیاو (4) «. دیشاب راودیما  دیوش ، زوریپ  دیهاوخ  یم  رگا  .تسیراودیما  ناسنا ، يزوریپ  حتف و  يارب  هلیسو  نیرتهب  »

کلملا ماصتعا  (5) «. تسا تامم  رفسمه  شودمه و  دیما ، یب  تایح  »

رتلو (6) «. تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  یگدنز  ياه  مغ  ناربج  يارب  ار  باوخ  دیما و  ادخ  »

دراد وزرآ  هچنآ  دهاوخ و  یم  هچ  دنادب  صخش  هک  تسا  نیا  رد  یتخبشوخ  »

رسیرام نیلیف  (7) «. دهاوخب هناقاتشم 

(8) «. دنیبب دنک  یم  وزرآ  هک  روط  نامه  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتخبشوخ  »

ناگرزب زا  یکی 

ادخهد مکح  لاثما و  (9) «. تسا هدنز  دیما  هب  یمدآ  تساپرب و  دیما  هب  ایند  »

دشاب و زیربل  دـیما  زا  شحور  هک  دـنک  روبع  رطخ  رپ  هار  نیا  زا  دـناوت  یم  یـسک  اهنت  .تسا  تالکـشم  عناوم و  زا  رپ  یگدـنز  هار  »
يروبیوآ درل  (10) «. دنکن ذوفن  يو  رد  يدیمون 

ار تسپ  نیکـسم و  یناگدـنز  نیا  زیگنا  لالم  قیاقح  میتسناوت  یم  هنوگچ  دـنتفرگ ، یم  ام  زا  ار  ام  ياـهایؤر  مـالحا و  رگا  یتسار  »
ناگرزب زا  یکی  (11) »؟ مینک لّمحت 

گنیلرماه (12) «. دناسر یم  رخآ  هب  یشوخ  هب  ار  ام  یگدنز  هرود  ًالقا  دبیرف ، یم  ار  ام  دنچره  دیما  بارس  »
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ریپسکش «. تسا دیما  عطق  هکلب  ، تسین اه  تّذل  نایاپ  يریپ و  هتخاس ، زیگنا  مغ  ام  رب  ار  یگدنز  هنوگ  نیا  هک  یلماع  »

نیرگ نفتسا  «. دینک وزرآ  حتف  ارچ ؟ هیرگ  »

ریپسکش «. درادن دیما  زج  ینامرد  تخب ، هریت  اونیب و  درم  »

ماجنارس .مشابن  چیه  ای  مشاب ، نایربوتاش  مهاوخ  یم  نم  هک  دوب  هتـشون  دوخ  تشاددای  رتفد  يور  یگلاس  هدزناپ  رد  وگوهروتکیو  »
«. دش رادمان  هدنسیون  نآ  زا  رترب 

، دشابن نایم  رد  وزرآ  ندیسر  ياپ  رگا  دنکفا ، رگید  رهش  هب  دهد و  مچوک  يرهش  زا  و  دراد ، رود  ّتلذم  هناخ  زا  ارم  مزع ، هراومه  »
یضر دّیس  «. مراتساوخ ار  گرم  دورو 

رتساف یس  «. میا هتشادرب  نادب  لین  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  مینک  هدارا  ییوزرآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  ردق  نیمه  »

امود ردناسکلا  «. دیما ربص و  تسا : زیچ  ود  ییالط  ياهوزرآ  هدنهد  نیکست  هناگی  »

زا یکی  (1) «. يا هدیرب  دنویپ  هتشر  یگدنز  زا  ییوگ  ینک ، یم  دیما  عطق  یتقو  عقاو  هب  .تسا  یـشکدوخ  عون  کی  اهراک ، رد  سأی  »
ناگرزب

باتفآ و هّجوتم  یتسیاب  میرادنپ و  یناملظ  هایـس و  ار  زیچ  همه  دـیابن  میدرک ، هدـهاشم  يربا  هعطق  دوخ  تایح  نامـسآ  رد  تقوره  »
زلیامسا (2) «. میوشب تسا  دوجوم  ّتقوم  ياهربا  نآ  سپ  رد  هک  مه  لماک  ییانشور 

راشآ لسرام  (3) «. دنک یم  لّمحت  لباق  ار  درد  اّما  دهد ، یمنافش  هک  تسا  ییوراد  ، دیما »

رلوف ساموت  (4) «. دوش یم  ناسنا  یگدنلاب  تکرح و  بجوم  هک  تساه  مرها  نیرت  یلصا  زا  یکی  دیما  »

ریواس زلراج  (5) «. دننک یم  لمعو  هدید  باوخ  هدرک ، هشیدنا  دیما ، هطساو  هب  .دنتسه  هدنز  همین  مدرم  دیما ، نودب  »

230 ص :

.2 ص 12 -  نومنهر ، ات .   1 - 1
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هبرجت مود : تسیب و  شخب 

هراشا

231 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  هبرجت ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  (1) «. دریگ دنپ  نارگید  تشذگرس  زا  هک  تسا  نآ  تخبشوخ  »

تاّیبرجت زا  ای  دنا و  هدرکن  بسک  هبرجت  هک  یناسک  اسب  هچ  .تسا  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياههار  زا  یکی  هبرجت  بسک  »
.دنا هتشاذگ  لمع  نآ  رارکت  يارب  اهراب  ار  شیوخ  تقو  دنا و  هدومن  رارکت  اهراب  ار  هابتشا  کی  و  دنا ، هدومنن  هدافتسا  نارگید 

میناوت یم  میریگب ، دنپ  يا  هدیدایند  درمریپ  زا  ای  میزومایب و  هبرجت  تسکـش ، کی  رد  رگا  دهد ، یم  يدایز  ياه  سرد  ام  هب  هبرجت 
يدـعب تسکـش  فرـص  ار  شیوخ  تقو  هک  نآ  ياج  هب  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  و  مییامن ، لیدـبت  يزوریپ  لپ  هب  ار  تسکـش  ناـمه 

.میریگب شوغآ  رد  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  دهاش  مییامن ،

ریما ترضح  «. دزوماین هبرجت  راگزور  ياهدم  رزج و  اهدمآ و  شیپ  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  ناوتان  »

: دیوگ یم  انیس  نبا 

(2) «. تسا ملع  زا  رتالاب  هبرجت  « ؛» ملعلا قوف  هبرجتلا  »

هار دـیاش  میـشک و  یم  شوـغآ  رد  ار  یتـخب  کـین  ماجنارـس  و  میزاـس ، یم  يزوریپ  يوـس  هب  یلپ  ، تسکـشزا هبرجت  بسکاـب  ، یلب
.مینک یم  یتخبشوخ  شیاسآ و  هب  لدب  ار  هبرجت  مدع  زا  یشان  یتخبدب  تّقشم و  مییامن و  یط  زور  کی  ضرع  رد  ار  هلاس  نیدنچ 

232 ص :

ص 181. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 179. نامه ، - . 2
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: دیوگ یم  نینچ  هبرجت  بسک  هرابرد  يزاجح 

(1) «. میشاب هدرک  رمع  رابود  هک  نیا  لثم  میرب ، راک  هب  هدنیآ  رد  میا ، هتفرگ  هبرجت  هتشذگ  زا  هچنآ  رگا  »

نتخومآ اب  مینک و  یمن  راک  نامه  فرـص  هبترم  نیدنچ  ار  شیوخ  ياهبنارگ  تقو  هبرجت ، مدع  ّتلع  هب  میتفگ  هک  روط  نامه  اریز 
.میزاس یم  يزوریپ  يوس  هب  یلپ  تسکش ، کی  زا  هبرجت 

راـک هب  هدـنیآ  ّتیقفوـم  يارب  اـی  درک و  فرـص  هودـنا  فّسأـت و  هب  ار  نآ  ناوـت  یم  میا ، هتخودـنا  هک  تـسا  يا  هیامرـس  هتـشذگ  »
يزاجح «. درب

: دهد یم  ام  هب  يراب  نارگ  ياه  سرد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يا  هسردم  هب  ار  هبرجت  نیلکنارف ،

«. دروآ یم  راب  نارگ  یتمیق  اب  ار  دوخ  نیلّصحم  هک  تسیا  هسردم  هبرجت  »

تخبـشوخ و اهنآ  اریز  دنتـسه ، تمیق  نارگ  نازومآ  هبرجت  تسا و  ناوارف  نآ  شزرا  تسا و  دـنمدوس  دنمـشزرا و  يراـک  هبرجت ،
.دنتسه زوریپ  ّقفوم و 

: تسا هدومن  هیبشت  قذاح  یبیبط  هب  ار  هبرجت  هنیاه ،

دنم هرهب  قذاح  بیبط  نیا  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیآ .» یم  صخـش  تاقالم  هب  يرامیب  زا  سپ  طقف  هک  تسا  قذاـح  یبیبط  هبرجت ، »
، اهوگلا همان  یگدـنز  ناگرزب ، نانخـس  شیوخ ، ياه  تسکـش  زا  .دـیزودنایب  هبرجت  دـنک ، نامرد  ار  امـش  ياـه  يراـمیب  دیـشاب و 
ار یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  اه ، يراتفرگ  تالکـشم و  اب  هلباقم  ياه  هار  هبرجتاب ، صاخـشا  اـهدرمریپ و  ياهدـنپ 

.دیشوپب لمع  هماج  نآ  هب  یگدنز  هنحص  رد  دیزومایب و 

: دناد یم  دنمشزرا  اهبنارگ و  یسرد  ار  هبرجت  زین  نورسیس 

«. تسا رتالاب  ردق  یلاع  دیتاسا  مهم  سورد  هّیلک  زا  نآ  شزرا  هک  اهبنارگ  تسا  یسرد  هبرجت ، »

233 ص :

.179 ص 182 -  نامه ، ات 5 . - 1
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نآ شزومآ  اب  نآ  ردقیلاع  دـیتاسا  تسا و  هداد  رارق  شیوخ  ریثأت  تحت  ار  يروئت  ياه  سرد  هّیلک  هک  تسا  دنمـشزرا  یـسرد  نآ 
.دنهد یم  ارف  شیوخ  درگاش  هب  ار  ّتیقفوم  يزوریپ و  ياههار 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

«. تساه یفاب  هفسلف  اه و  يروئت  مامت  زا  رت  یلاع  بتارم  هب  هبرجت  تقیقح  »

: دیوگ یم  دناد و  یم  داتسا  نیرتالاو  ار  هبرجت  زین  ریل 

(1) «. تسین هبرجت  زا  رت  هدنزومآ  رت و  هیامرپ  يداتسا  يا  هنیمز  چیه  رد  »

هب ار  یمدآ  داتـسا ، نیا  .دـنک  یم  رود  یهارمگ  تلالـض و  هاـچ  یّتـح  ههاریب و  زا  ار  ناـسنا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  هار  هـک  يداتـسا 
: دیوگ یم  يزات  لثملا  برض  کی  .دراد  یم  رذحرب  یتخبدب  زا  دزاس و  یم  نومنهر  یتخبکین  ماجنارس 

یم نارگید  هبرجت  زا  مود ، هورگ  دننادنمدرخ ؛ اهنیا  دنزومآ و  یم  دوخ  براجت  زا  لّوا  هورگ  دنراد : دوجو  مدرم  هقبط  هس  ایند  رد  »
(2) «. دننایاون یب  اهنیا  دنزومآ و  یم  يزیچ  نارگید  براجت  زا  هن  دوخ و  هبرجت  زا  هن  موس  هورگ  دننادنمتداعس و  اهنیا  دنزومآ و 

: تسا هتسناد  هبرجت  هطساو  هب  ار  ایند  هرادا  یناشاک  افواظن 

«. دوش یم  هرادا  ناریپ  هبرجت  ناناوج و  تّمه  هب  ایند  »

: تسا هتفگ  یچنیواد  ودرانوئل  نینچمه 

(3) «. دومزآ لکش  رازه  هب  ار  راک  ره  تخادرپ و  هبرجت  هب  هشیمه  دیاب  سپ  تسا ، شیامزآ  تعیبط  ملاع  نامجرت  هناگی  »

.دنادرگ یم  يو  بیصن  ار  يدنلبرس  ددرگ و  یم  یمدآ  یگرزب  بجوم  هبرجتاب  یگدنز 

یم راوشد  رما  نیا  كرد  اهاگ  هچرگ  دـنوش ، یم  ام  يدـنلب  یگرزب و  بجوم  اهنآ  زا  مادـک  ره  .تسا  هبرجت  تشم  کی  یگدـنز  »
دروف يرنه  (4) «. دشاب

234 ص :

ص 181. نامه ، - . 1

ص 181. نامه ، - . 2

ص 182. نامه ، - . 3
ص 741. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 4
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.تسا هدومن  فیصوت  نادان  ار  هبرجت  نودب  ناسنا  تسا و  هتسناد  ملع  نیرتالاو  ار  هبرجت  دنلیاو  فتسیرک 

(1) «. دناد یمن  ار  يرگید  يزیچ  تسا ، هتخومآ  هبرجت  قیرط  زا  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  ناسنا  »

هتـسناد لقاع  دزومآ ، یم  هبرجت  هک  رادـقم  نامه  هب  ار  ناـسنا  تسا و  هدروآ  لـقع  فیدر  رد  ار  هبرجت  بسک  وداـش  رداـنرب  جرج 
: تسا

(2) «. دنلقاع دنراد  ندرک  هبرجت  يارب  هک  یتّیفرظ  تبسن  هب  هکلب  دوخ ، تراجت  تبسن  هب  هن  اه  ناسنا  »

: مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق 

(3)« ِلْقَْعلا ِیف  ٌهَدایز  ِبُراجَّتلا  ُلوُط  »

«. ددرگ یم  نوزفا  درخ  دنوش ، رایسب  هک  اه  هبرجت  »

: تسا هدرمش  يدنمورین  لماع  ار  هبرجت  زین  زنیبار  ینوتنآ 

هک نیا  هن  میزومایب ؛ سرد  هتشذگ  زا  دیاب  دینک ، یگدننار  بقع  هب  ور  هک  تسین  نیا  يارب  لیبموتا  هنیآ  هک  دیشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  »
(4) «. دننادرگ دنمورین  ار  امش  هک  دینک  هّجوت  يروما  هب  .مینک  یگدنز  اه  هتشذگ  رد 

يراک رد  هبرجت  زا  رگا  .مییامن  هدافتسا  دوخ  ياج  رد  هبرجت  زا  مینکن و  هابتـشا  هبرجت  يریگراک  هب  هار  رد  میـشاب  بظاوم  دیاب  هّتبلا 
، هبرجت يریگراک  هب  زا  میناوت  یمن  زگره  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  لمع  نآ  اب  نطاـب ، رد  یلو  مینک ، هدافتـسا  نآ  هباـشم  رهاـظ  هب  هک 

.میربب يا  هرهب  دوس و 

نوتسینورس (5) «. دـهد یمن  خر  وحن  کی  هب  هرابود  ثداوح  تاقوا ، زا  يرایـسب  رد  اریز  تسین ؛ ناسنا  عفن  هب  تاقوا  هشیمه  هبرجت  »
لیچرچ

235 ص :

.نامه - . 1
ص 92. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 2

ص 36. ثیدح ، لهچ  میهاربا ، نایدمحا ، - . 3
ص 315. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 4

ص 131. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 5
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هبرجت بسک  هار  رد  مهم ، يا  هتکن 

ریثأت مه  میراذگ و  یم  ریثأت  نارگید  رب  مه  نیب ، نیا  رد  مینک و  یم  یگدنز  یناسنا  طباور  زا  ییایند  رد  ام  هک  تسا  مّلسم  رما  نیا 
، تسا نامدوخ  رکف  هک  رّوصت  نیا  اب  میریگ  یم  شیپ  ار  یقیرط  هار و  هاگآدوخان  ًالماک  هاـگ  یفنم ! تبثم و  تاریثأـت  میریذـپ ، یم 
دوـخ و هنیآ  ره  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب  تسین ، اـم  هار  نارگید  هار  اـّما  .میتـسین  هّجوـتم  هدـش و  لـیمحت  اـم  هب  هـک  یتروـص  رد 

لقاّدح میناوتب  میـشاب و  هتـشاد  یقطنم  لیالد  هراومه  ندرک ، لمع  لقتـسم  نیا  يارب  میورب و  ار  دوخ  هار  ات  مییامزایب  ار  نامتاکرح 
.هن ار  يرگید  نآ  ارچ  میتفر و  ار  هار  نیا  ّتلع  هچ  هب  ارچ و  هک  مینک  هیجوت  ار  دوخ 

نیرت گرزب  دیاش  نیب  نیا  رد  .تسا  نامدوخ  هب  صتخم  تفرـشیپ  هار  فشک  يارب  لیلد  نیرتهب  دوخ  ام ، زا  کی  ره  ندوب  اتمه  یب 
قیرط نآ  هب  اهنآ  ارچ  میـشاب  هّجوتم  هک  نآ  نودب  میزادرپب ، نارگید  زا  ینیزگ  هنومن  يرادربوگلا و  هب  میهاوخب  هک  دشاب  نآ  تفآ 

.دندش ّقفوم  ارچ  ًالوصا  دندرک و  لمع 

چیه هیضق  نطب  رد  مییور و  هبور  يرهاظ  يریوصت  اب  طقف  هدروخ ، تسکش  هرهچ  کی  ای  ّقفوم  هرهچ  کی  اب  ههجاوم  ماگنه  رد  ام 
يور زا  يرادرب  سکع  هک  دینک  رّوصت  لاح  .دروخ  تسکـش  ارچ  ای  دش و  ّقفوم  ارچ  هک  دـناد  یمن  صخـش  نآ  دوخ  زا  رتهب  سک 
دشاب صاخ  يدادعتسا  هب  هتـسب  ّتیقفوم  کی  هک  اسب  هچ  .دشاب  دناوت  یم  یتاّرـضم  هچ  هدنرادربرد  نارگید  شور  هار و  یگدنز و 

ار ییاه  يدنلب  یتسپ و  وا  اریز  میراذگب ، وا  ياج  اپ  تسناوت  میهاوخن  میتسه و  نآ  دقاف  ام  ًالوصا  هک  یعامتجا  يا  هطبار  فشک  ای 
چیه دبای ، تسد  یّقرت  جرادم  هب  هتـسناوت  یهار  زا  یـصخش  هک  نیا  فرِـص  .میرادن  یعالّطا  اهنآ  دوجو  زا  ام  هک  دنیب  یم  هدـید و 

.تسین ام  هار  رگ  ناشن  هاگ 

هبرجت هک  دـیآ  یم  شیپ  رایـسب  .اـهنآ  دـننام  ندرک  راـتفر  هن  تسا و  تفرـشیپ  فلتخم  ياـه  هار  هعلاـطم  راـک ، نیرتهب  نیب ، نیا  رد 
یمن اهنآ  یگدنز  هب  یهّجوت  نیرت  کچوک  اّما  دیآ ، یم  ام  راک  هب  اه  ّقفوم  یگدنز  هبرجت  زا  شیب  هدروخ  تسکـش  دارفا  یگدـنز 

دیاب .درک  هدهاشم  حوضو  هب  ار  هدنیآ  یلامتحا  تارطخ  ناوت  یم  هک  تسا  دراوم  نیا  رد  اریز  مینک ،
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مینیبب مینک و  هعلاطم  ار  وا  تسکش  دیاب  .تسا  هدیماجنین  ّتیقفوم  هب  هک  دشاب  يدرف  هار  هباشم  نم  هار  دیاش  هک  مینک  رّوصت  دوخ  اب 
يارب نم  هک  يا  هقیرط  دـیاش  ما و  هتـشادن  رظن  رد  مه  نـم  هـتفرگن ، رظن  رد  وا  ار  هـچنآ  دـیاش  .تـسا  هـتفرگ  رظن  رد  ار  يزیچ  هـچ 

(1) .ما هرهب  یب  نآ  زا  نم  هک  دهاوخ  یم  صاخ  يدادعتسا  مراد ، رظن  رد  تفرشیپ 

دننام رهاظ  هب  یلمع  رد  ار  هبرجت  ادابم  هک  میجنـسب  ار  رما  طیارـش  همه  مییامن و  لوذـبم  ار  ّتقد  تیاهن  هبرجت  بسک  رد  دـیاب  سپ 
یمامت اـت  میریگ  راـک  هب  ار  شیوخ  تقد  همه  دـیاب  .تشاد  دـهاوخن  يا  هرمث  اـم  يارب  هبرجت  راـک  نیا  اـب  اریز  میدـنب ؛ راـک  هب  نآ 

.دشاب هتشاد  بولطم  هجیتن  دشاب و  گنهامه  لمع  نآ  اب  هبرجت  نآ  بناوج 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هاگدید  زا  هبرجت 

: مالسلا هیلع  یلع  مامالا  لاق 

«. تساه هبرجت  نتخودنا  درخ ، ، » (2) ؛» ِبِراجَّتلا ُْظفِح  ُلقعلا  »

هبرجت هب  هچره  .دـنا و  هدروآ  هبرجت  نتخودـنا  فـیدر  رد  ار  درخ  لـقع و  میتـفگ ، هبرجت ) ّتیمها  ثحب  رد   ) ًـالبق هک  روـط  ناـمه 
هبرجت بسک  زا  يا  هظحل  مییآرد و  نادـنمدرخ  هگرج  هب  هبرجت ، بـسک  اـب  نیارباـنب ، .تـسا  رتدـنمدرخ  وا  ددرگ ، هتخودـنا  یمدآ 

.میدرگن لفاغ 

: مالسلا هیلع  یلع  مامالا  لاق 

« ِبِراجَّتلا ِْملِْعلِاب َو  ُدیزت  ٌهزیرغ  ُلقَعلا  »

«. دوش یم  دایز  هبرجت  شناد و  اب  هک  تسا  يا  هحیرق  درخ ، »

: دنیامرف یم  نینچ  باب  نیا  رد  رگید  یثیدح  رد  ریما  ترضح 

«. تسا یباستکا  یشناد  اه ، هبرجت   » (3) ؛» ٌدافتسُم ٌملع  ُبِراجَّتلا  »

نیرتالاو ار  هبرجت  زین  ناهج  ِنادنمدرخ  نابیدا و  ناگرزب ، هک  میدش  رّکذتم  مه  ًالبق 

237 ص :

.مشاب تخبشوخ  مهاوخ  یم  مظاکدمحم ، يداجس ، - . 1
ص 100. همکحلا ، نازیم  بختنم  يرهش ، ير  يدمحم  - . 2

.100 ص 101 -  نامه ، - . 3
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دوصقم ماجنارس  هب  ار  ام  دنک و  یم  اطعا  ام  هب  رکف  زرط  شناد و  لقع ، هک  ار  هبرجت  بسک  تسا  راوازـس  ایآ  سپ  .دنا  هتـسناد  ملع 
!!؟ مینک اهر  دناسر ، یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

(1) «. تسوا هبرجت  هزادنا  هب  درم  هشیدنا  »

: دنرامش یم  تکاله  زا  ندرب  رد  هب  ملاس  ناج  ار ، هبرجت  بسک  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار روما  بقاوع  دـیوج ، يزاـین  یب  براـجت  زا  سک  ره  دربرد و  هب  ملاـس  ناـج  اـه  تکـاله  زا  دزومآ ، هبرجت  یتسرد  هب  سک  ره  »
2 «. دنیبن

هب دـهد و  یم  تاجن  تامیالمان  اه و  یتخـس  اه ، يراتفرگ  اه ، يراوشد  تکالف ، هنتف و  زا  ار  ناسنا  هبرجت ، میتفگ ، هک  روط  ناـمه 
.دزاس یم  نومنهر  يزوریپ  ّتیقفوم و  یبایماک ، یتخبشوخ و  یتحار ، شیاسآ و 

: دنیامرف یم  نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  شراوگرزب  دنزرف  هب  شرافس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

هک يروما  هب  تراوتـسا  هشیدـنا  اب  ات  مدرک  ترداـبم  وت  بیدأـت  تیبرت و  هب  ددرگ  لوغـشم  ترکف  تخـس و  تلد  هک  نآ  زا  شیپ  »
هب ندز  تسد  زا  دوش و  هتـشادرب  وت  زا  وجتـسج  جنر  ناس  نیدب  يروآ و  يور  دـنا  هدومزآ  دـنا و  هتـسج  ار  اهنآ  هبرجت  نادـنوادخ 

3 «. يدرگ فاعم  هبرجت 

: دناد یم  ندروخ  بیرف  لماع  ار  هبرجت  نتخوماین  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

«. دروخ بیرف  دیامزاین ، ار  اهراک  سکره   » 4 ؛» َعِدُخ َرُومُْالا  ِبِّرَُجی  َمل  نَم  »

لهج و رد  هدروخ و  بیرف  دـنکن ، بسک  هبرجت  یـسک  رگا  قوف ، ثیداحا  قبط  .تسا  ناـسنا  بیرف  بجوم  یگبرجت ، یب  نیارباـنب 
، يرکف یب  یلقع ، یب  اب  تسا  يواسم  یگبرجت  یب  اریز  تسا ؛ هدیدرگ  شیوخ  تکاله  ثعاب  هدش و  رو  هطوغ  ینادان 

238 ص :
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.ییاناد یتخبشوخ و  شناد ، رکف ، درخ ، لقع و  اب  تسا  يواسم  هبرجت  نتخودنا  تکاله و  بیرف و  یشناد ، یب 

( هبرجت بسک  زیمآ  تّیقّفوم  هار   ) هبرجت بسک  يارب  طیارش  دجاو  دارفا 

: هک مییامن  بسک  هبرجت  دیاب  يدارفا  زا 

.دنشاب دنمدرخ  .دنشاب 2 . اوقتاب  . 1

.دنشاب هتشادن  ءوس  رظن  دنشاب و  نیبشوخ  .دنشاب 4 . داوساب  هاگآ و  . 3

.دنشاب هبرجتاب  .دنشاب 6 . نابرهم  قفشم و  . 5

...و . 7

هبرجت عاونا 

: خیرات زا  هبرجت  بسک  . 1

(1)« َنیبِّذَکُْملا هَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضرْالا  ِیف  اوُریس  ُلق  »

«. میزومایب هبرجت  میریگب و  سرد  خیرات  زا  »

 . ...و یبدا  یملع ، یبهذم ، ياهوگلا  همان  یگدنز  زا  هبرجت  بسک  . 2

.حون رسپ  یگدنز  دننام : ناراکدب ، همان  یگدنز  زا  هبرجت  بسک  . 3

تسشنب نادب  اب  حون  رسپ 

دش مگ  شتّوبن  نادناخ 

دنچ يزور  فهک  باحصا  گس 

دش مدرم  تفرگ و  مدرم  یپ 

.دنمدرخ ياهدرمریپ  اهرت و  گرزب  دننام  نادنمدرخ ، نانخس  زا  هبرجت  بسک  . 4

هب هار  نیا  رد  دنناوت  یم  دنا و  هدیـشچ  ار  یگدنز  ِیمرگ  يدرـس و  دنتـسه و  رت  نسم  اهنآ  هرخالاب   ) ردام ردپ و  زا  هبرجت  بسک  . 5
(. دننک کمک  ام 
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 ... . یبدا و یملع ، یبهذم ، ِناگرزب  نانخس  زا  هبرجت  بسک  . 6

239 ص :

.11 ماعنا /  هروس  - . 1
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نارگید تاّیبرجت 

دلیاوراکسا.دیریگب رَس  زا  ار  اه  یگناوید  تسا  یفاک  دیبایب ، هرابود  ار  یناوج  هک  نآ  يارب  . 1

واش درانرب.دز  زاگ  نآ  ملاس  هطقن  هب  دیاب  هک  تسا  يا  هدروخ  مرک  هویم  یگدنز ، . 2

كازلاب.قمحا ای  تسا  فوسلیف  ای  دتسیاب ، نز  ندرک  شیارآ  ياشامت  هب  هک  يرهوش  . 3

.دنشارت یم  ار  مدآ  ِرَس  ود  ره  نوچ  .تسین  یقرف  یناملس  نز و  نیب  . 4

(1) .تساهنآ نیرت  تخبشوخ  قمحا ، نایم  نیا  رد  قمحا و  نیب و  عقاو  زاورپدنلب ، قشاع ، دنعون : راهچ  ایند  نامدرم  . 5

هبرجت يوگلا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ناش  همان  ّتیصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، مِِهلامْعَأ یف  ُتْرَظَن  ْدَقَف  یْلبَق  َناک  ْنَم  َرْمُع  ُترِّمُع  ْنُکَأ  َْمل  ْنِا  َّیَُنب َو  ْيَأ  »

ُتْصَلْخَتْساَف ...ْمِهِدَحَأَک  یّتَح  ْمِهِراثآ  یف  ُتْرِس  ْمِهِرابْخَأ َو  یف  ُتْرَّکَف  َو 

َِدلاوـْلا ینْعَی  اـم  َكِْرمَأ  ْنـِم  یناـنَع  ُثـْیَح  ُتـْیَأَر  َُهلوُـهْجَم َو  َکـْنَع  ُْتفَرـَـص  ُهَـلیمَج َو  َکـَل  ُْتیَّخَوَـت  ُهَـلیَخن َو  ٍْرمَأ  ِّلُـک  ْنـِم  َکــَل 
(2)« ...َقیفَّشلا

ناشرابخا رد  متسیرگن و  اهنآ  ياهراک  رد  یلو  ما ، هدرکن  یگدنز  ناگتشذگ  هزادنا  هب  ما و  هتشادن  زارد  يرمع  نم  هچرگا  مرسپ ! »
و ما ) هتخانـش  ار  اهنآ  ياهراک  يدـب  یبوخ و  نم   ) ما هدرک  یگدـنز  ناشرخآ  لّوا و  اب  ایوگ  هک  مدیـشیدنا  يا  هنوگ  هب  ناشراثآ  و 

ینابرهم ردپ  نوچ  یبای و  یصالخ  تالوهجم ، رد  ندش  راتفرگ  زا  ات  منک  یم  نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  ياه  یبوخ  هدیزگرب  هصالخ و 
«. ...مدومن تیبرت  تروص  نیدب  ار  وت  متسه  تیارب 

240 ص :

ص 131. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 1
همان 31. هغالبلا ، جهن  - . 2
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ناگرزب هاگدید  زا  هبرجت 

مه طیارش  ام ، ندرک  رییغت  اب  دندرگ و  یم  ام  صاخ  طیارش  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  ام  راکفا  اه و  هشیدنا  .میتسه  ّتلع  کی  ام  همه  »
نامه ای  مینام و  یم  یقاب  سالک  نامه  رد  ای  میا  هتفرگن  دای  نامناتسود  ای  ضرق  راک ، هرابرد  ار  یسرد  هک  ینامز  ات  .دنک  یم  رییغت 

رد نیا  هک  دـنز  یم  اـم  هب  يرگنلت  گـیر  کـی  اـب  لّوا  .تسا  یگدـنز  مسر  نیا ، مینک و  یم  هبرجت  رگید  ياـه  بلاـق  رد  ار  سرد 
میریگن تربع  مه  زاب  رگا  دبوک و  یم  نامرس  رب  يرجآ  هراپ  اب  میریگ  یم  هدیدان  ار  گیر  نآ  یتقو  تسا و  رادشه  یعون  تقیقح 
یهّجوت یب  اب  هک  میبای  یم  ار  يا  هدنهدرادشه  میالع  میرگنب  دوخ  هتشذگ  رد  هناقداص  رگا  .دسر  یم  گنس  هتخت  هب  تبون  راب  نیا 

سوتیموردنا (1) .»؟ نم ارچ  : » مییوگ یم  تحاقو  اب  زاب  میدوب و  هتشذگ  ناشرانک  زا 

هتخومآ امش  هب  یسرد  کی  مه  زاب  دنک ، یبصع  ار  امش  رگا  یّتح  .تسا  مّلعم  کی  دراذگ ، یم  امش  یگدنز  هب  مدق  هک  یـسکره  »
امتح هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  دنتسه ، امش  ياه  ملعم  نارگید  هک  نیا  اّما  .تسا  هداد  ناتناشن  ار  امـش  ياه  ّتیدودحم  اریز  تسا ؛

سوتیموردنا (2) «. دیشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  دیاب 

یطسو نورق  زا  يا  هلمج  «. مینک شومارف  ار  هتشذگ  دیابن  نتفرگ  سرد  يارب  »

یطسو نورق  زا  يا  هلمج  (3) «. نک یگدنز  نآ  رد  هن  نک و  ناهنپ  هن  ار  هتشذگ  »

یلسکاه سودلآ  (4) «. دنهد یم  لیکشت  تاملک  ار  نآ  دوپورات  هک  تسا  يا  هچراپ  هبرجت ، »

ماود هبرجت  نیا  يوکین  تارمث  اـت  وش ، هجاوم  نآ  اـب  هتـشذگ ، زا  شیب  يروعـش  مهف و  اـب  ریگب ! هجیتن  شزا  یمّنهج ، رد  هک  ـالاح  »
ردناپ نیرتاک  (5) «. دبای

یلسکاه سودلآ  (6) «. تسا عیاقو  ربارب  رد  وا  درکلمع  هکلب  تسین ؛ درذگ ، یم  یمدآ  رب  هک  یعیاقو  زا  ترابع  هبرجت ، »

241 ص :

.25 ص 28 -  نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  - 1

.25 ص 28 -  نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  - 2
ياه 202 و 256. هتکن  یگدنز 2 ، ياه  هتکن  کچوک  باتک  - . 3

ص 96. هیده ، - . 4
ص 117. نامه ، - . 5
ص 248. نامه ، - . 6
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ریاد نیو  (1) «. میزادرپب میا  هدرکن  هچنآ  هبرجت  هب  مییایب  میزیرگب ؟ میا ، هدرکن  هبرجت  هچنآ  زا  ارچ  »

، دـینک زاغآ  ار  يا  هزات  راک  بسک و  دـیوشب ، هدنـسیون  دـیزومایب ، ار  بآ  يور  یکـسا  ای  بانط  يور  رب  نتفر  هار  هک  دـینآرب  رگا  »
ار دوخ  تینما  ساسحا  دـیراذگاو و  ار  تیفاـع  جـنگ  هک  دـیریزگان  دـییآرب ، هزاـت  يوجتـسج  هب  دـیهد و  رییغت  ار  دوخ  راـک  شور 

ریاد نیو  (2) «. دینک رطخ  شوختسد 

ریاد نیو  (3) «. دوش یم  لدب  ّتیقفوم  زا  سرت  هب  تسکش  زا  سرت  دنیآ ، یمنرب  هزات  ياه  هبرجت  يوجتسج  هب  هک  یناسک  يارب  »

دیهاوخ تفگش  یلاجم  دیرادرب ، ماگ  دیرادن ، نآ  يارب  ینیمـضت  هک  يا  هتخانـشان  لوهجم و  ورملق  رد  دیریگب  میمـصت  هک  نیمه  »
ریاد نیو  (4) «. دیوش دنم  هرهب  دوب ، دهاوخ  امش  نآ  زا  سپ  نیا  زا  هک  يرشب  ياه  هبرجت  هرتسگ  مامت  زا  ات  تفای 

هنیاه  (5) «. دروآ تسد  هب  ناوت  یمن  وق  رَپ  ياکتم  رّطعم و  مرن  باوختخت  يور  رد  ار  هبرجت  »

طارقس (6) «. دروآ تسد  هب  يا  هزات  هبرجت  ییاطخ ، طبخ و  ره  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  »

یناریا لثملا  برض  (7) «. تساطخ ندومزآ  ار  هدومزآ  »

یسور لثملا  برض  (8) «. دربن یپ  دوخ  هابتشا  هب  هک  تسا  نیا  رد  بیع  هکلب  دنک ، هابتشا  ناسنا  هک  تسین  نیا  رد  بیع  »

برض (9) «. تسا نم  يارب  گنن  دهد ، یم  مبیرف  رابود  هک  یـسک  یلو  تسا ، گنن  وا  يارب  دهد  یم  بیرف  ارم  راب  کی  هک  یـسک  »
يدنلتاکسا لثملا 

یناملآ لثملا  برض  (10) «. دنتسه یبوخ  نامّلعم  نارگید ، بیاعم  »

242 ص :

.173 ص 174 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 1

.173 ص 174 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 2

.173 ص 174 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 3

.173 ص 174 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 4
.140 ص 141 -  نخس ، هاتوک  - 5
.140 ص 141 -  نخس ، هاتوک  - 6

ص 179. نومنهر ، - . 7
.182 ص 183 -  نامه ، - 8
.182 ص 183 -  نامه ، - 9

.182 ص 183 -  نامه ، - 10
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تروشم موس : تسیب و  شخب 

هراشا

243 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تروشم ،

هچنآ زا  تسا و  رگیدـمه  اب  تروشم  ناشنایم  ناشراک  دـندرازگ و  زامن  دـندرک و  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  يادـن )  ) هک ناـنآ  «و 
(1) «. دننک یم  قافنا  میا ، هدرک  ناشیزور 

دیابن دراد و  جایتحا  هرواشم  هب  دوصقم ، ماجنارـس  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا ، .تسا  تروشم  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  ياه  هار  زا  یکی 
تروشم دـیاب  تسا ، رتهب  هار  مادـک  دـناد  یمن  دـنک و  یم  باختنا  شفادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاـه  هار  رد  وا  .دـشاب  يأردوخ 

ناسنا بیـصن  ار  یتخبدـب  دراد و  يراوگان  ياهدـمایپ  هار ، کـی  هناـهاگآان  باـختنا  .دـنک  باـختنا  ار  هار  نیرتهب  سپـس  دـیامن و 
هار نیرتهب  مییامن و  یم  هدافتسا  نارگید  هبرجت  درخ و  یهاگآ ، ملع ، زا  طیارـش  دجاو  دارفا  اب  تروشم  اب  یلو  .دیامن  یم  يأردوخ 

.دش میهاوخ  لیان  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ماجنارس  هب  هدرک و  باختنا  شیوخ  فده  هب  ندیسر  تهج  ار 

: تسا هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

(2)« ٍْيأَِرب ءانِْغتْسِاب  َدَعَس  ام  ٍهَرِوْشَِمب  ُّطق  ٌْدبَع  یقسَت  ام  »

«. دشن تخبشوخ  ییأردوخ  زا  دشن و  تخبدب  تروشم  زا  سک  چیه  »

244 ص :

.38 يروش /  هروس  - . 1
ص 572. ءایبنالا ، متاخ  رشن  هحاصفلا ، جهن  - . 2
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: تسا هدومرف  نایب  نینچ  رگید  يراتفگ  رد  ترضح  نآ 

(1)« ٍهَرَوْشَم َدَْعب  ٌؤُْرما  ِکلْهَی  َْنل  »

«. دوشن كاله  تروشم  زا  دعب  سک  چیه  »

رّکذـتم ًالبق  هک  روط  نامه   ) اریز .دراد  یم  ینازرا  ام  هب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  تکـاله  تروشم  نیارباـنب ،
یم شیوخ  دوصقم  هب  مییامن و  یم  هدافتـسا  داـمتعا  دروم  طیارـش و  دـجاو  دارفا  یکریز  درخ و  هبرجت ، یهاـگآ ، ملع ، زا  میدـش )

، تسا رت  یلصا  نامدوخ  رظن  هب  هک  ار  هار  کی  میا و  هدومن  باختنا  فده ، هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  نیدنچ  ام  لاثم ؛ باب  زا  .میـسر 
یم تروـشم  هب  اـی  میـشاب و  یم  يأردوـخ  اـم  اـی  تسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  لاـح  .میا  هتـسناد  رتـهب  دوـصقم  هار  رد  تکرح  تهج 

.میزادرپ

طیارش ياراد  هک  یصخش  میریگ و  یم  تروشم  هب  میمصت  زور ، دنچ  زا  سپ 

شیپ لاس  ود  نم  ار  هار  نیا  اقافّتا  : » دـیوگ یم  نینچ  وا  میزادرپ و  یم  هرواشم  هب  وا  اب  مینک و  یم  باـختنا  ار  تسا  ندرک  تروشم 
«. دناسر یمن  هجیتن  هب  ار  ام  هار  نیا  تفرگ و  ار  منابیرگ  یتفگنه  ررض  لیالد ، نیا  هب  یلو  .مدوب  هدیزگرب  یفده  هب  ندیسر  يارب 

ار رگید  ِیلاع  هار  کی  میبای و  یم  تاجن  یتخبدب  یماکان و  زا  دامتعا  دروم  درف  کی  اب  يا  هقیقددـنچ  تروشم  کی  اب  ام  هجیتن  رد 
.مییامن یم  باختنا  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  يارب 

تروشم تّیمها 

.تسا هدـش  نایب  هراب  نیا  رد  يداـیز  تاـیاور  دـنا و  هدومن  ناـیب  تروشم »  » هراـبرد یناوارف  نانخـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا 
دنچ رکذ  هب  لصف  نیا  رد  ام  .دـنا  هدومن  تروشم  هب  بیغرت  ار  مدرم  دـنا و  هتفگ  نخـس  رایـسب  هراب  نیا  رد  زین  بدا  ملع و  ناگرزب 

.مییامن یم  افتکا  رگید  ثیدح 

245 ص :

.نامه - . 1
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: دنیامرف یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ربمایپ 

(1)« ٍهَمالَْملا َنِم  ٌْنمَأ  ِهَمادَّنلا َو  َنِم  ُنْصِح  ُهَرَواشُملا  »

«. تمالم زا  ینمیا  تسا و  تمادن  راصح  تروشم ، »

هب تسوا و  يوزرآ  هتـساوخ و  قباطم  راک  نآ  تروشم ، اب  اریز  دوش ، یمن  نامیـشپ  راک  نآ  ماـجنا  زا  سپ  دـنک ، تروشم  سک  ره 
.تسا هدشن  تخبدب  وا  اریز  دنک ، یمن  تمالم  شنزرس و  ار  وا  زین  یسک  دسر و  یم  شفده 

: دناد یم  تروشم  ار  اهراک  نیرت  لوقعم  نداد  ماجنا  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دّمحم  ترضح 

(2) «. دهد شقیفوت  اهراک  نیرت  لوقعم  هب  شیادخ  دنک ، تروشم  نآ  هرابرد  یناملسم  درم  اب  دنک و  يراک  هدارا  هک  ره  »

يأردوخ رگا  مییامن و  هدافتسا  نانآ  لوقعم  رکف  زرط  زا  میناوت  یم  مییامن ، تروشم  طیارـش ) دجاو  دارفا  و   ) نادنمدرخ اب  رگا  یلب ،
.میتفا یم  تلاهج  ینادان و  تکالف ، هاچ  هب  میشاب ،

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(3) «. درک دهاوخ  کمک  وت  هب  وا  يدنمدرخ  تمکح و  فصن  يزادرپ ، تروشم  هب  لقاع  درم  کی  اب  رگا  »

: درامش یم  نابیتشپ  نیرتهب  ار  تروشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(4) «. تسین هرواشم  نوچ  ینابیتشپ ، چیه  »

رد و  تمکح ، درخ و  زا  یمین  ّتیقفوم ، هب  ندیـسر  هار  رد  ناـبیتشپ  تروـشم ، هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  روکذـم  ثیداـحا  زا  هچنآ 
؟ میا هتفگ  مک  مییوگب  هچره  تروشم  هرابرد  و  تسا ، فده  هب  ندیسر  هار  رد  اهراک  نیرت  لوقعم  ماجنا  قیفوت  هجیتن 

246 ص :

ص 572. نامه ، - . 1
ص 706. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2

.نامه - . 3
تمکح 211. هغالبلا ، جهن  - . 4
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( هبرجت نیرفآ  تّیقّفوم  هار  ( ؟ مینک تروشم  یناسک  هچ  اب 

: دنشاب ریز  ياه  یگژیو  ياراد  هک  مییامن  تروشم  يدارفا  اب 

؛ دنمدرخ - 1

؛) راکزیهرپ یقّتم و   ) نّیدتم هدازآ و  - 2

؛) دامتعا دروم   ) ردارب ِدننام  تسود و  - 3

؛ رادزار - 4

؛ هاگآ ملاع و  - 5

؛ هبرجتاب - 6

...و - 7

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 

َنوُکَی نَأ  ُهَِثلاّثلا  َو  انِّیَدَتُم ، اّرُح  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَِیناّثلا  َو  ًالِقاع ، ُهُرِواُشت  يذَّلا  َنوُکَی  نَأ  اِهلَّوَأَف  ...ِهََعبْرَْالا  اهِدوُدُِـحب  ِّالا  ُنوُکَتال  َهَرِوْشَْملا  َّنِا  »
(1)« ُهَُمتکَی َِکلذ َو  َّرُِسی  َُّمث  َکِْملِعَک  ِِهب  ُهُْملِع  َنوُکَیَف  َكِّرِس  یلَع  ُهَِعلُْطت  نَأ  ُهِعباّرلا  َو  ایِخاُوم ، اقیدَص 

دنمدرخ ینک ، یم  تروشم  وا  اـب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  ّدـح  نیتسخن  دریذـپن ؛ قّقحت  نآ  هناـگراهچ  دودـح  اـب  زج  تروشم  »
وا ییوگب و  وا  هب  ار  دوخ  زار  هک  نیا  مراهچ  دشاب و  ردارب  دننام  تسود و  هک  نیا  موس  دـشاب ، نّیدـتم  هدازآ و  هک  نیا  مود  دـشاب ،

«. دیوگن یسک  هب  دناشوپب و  ار  نآ  اّما  دشاب ، هاگآ  زار  نآ  زا  تدوخ  هزادنا  هب 

دنتسین تروشم  هتسیاش  هک  یناسک 

؛ لیخب - 2 وسرت ؛ - 1

؛ وگغورد - 4 صیرح ؛ - 3

247 ص :

.2/98/2280 قالخالا ، مراکم  - . 1
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

ُنِّیَُزی ُهَّنِاَف  اصیرَح  ْرِواُشتال  َو  َِکتَیاغ ، ْنَع  َِکب  ُرُـصْقَی  ُهَّنِاَف  َلیخَْبلا  ِرِواُشتال  َو  َجَرْخَْملا ، َْکیَلَع  ُقِّیَُـضی  ُهَّنِاَـف  اـنابَج  ْرِواـُشتال  ُّیلع ، اـی  »
(1)« اهَرَش ََکل 

تفده زا  ار  وت  وا  اریز  نکم ؛ تروشم  لیخب  اب  دـنک و  یم  گنت  وت  رب  ار  لکـشم  لح  هار  وا  اریز  نکم ؛ تروشم  وسرت  اب  یلع ! يا  »
«. دهد یم  هولج  ترظن  رد  ار  يدنمزآ  وا  اریز  نکم ؛ تروشم  صیرح  مدآ  اب  دراد و  یم  زاب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. رود ار  کیدزن  دهد و  یم  ناشن  کیدزن  ترظن  رد  ار  رود  بارس ، دننام  وگغورد ، نوچ  نکم ؛ تروشم  وگغورد  اب  »

هدننک تروشم  قوقح 

.ینک شییامنهار  يراد ، يرظن  وا  ییامنهار  يارب  رگا  - 1

.ینک شییامنهار  دراد  یهاگآ  هک  یسک  هب  يرادن ، یعالّطا  بلطم  نآ  دروم  رد  رگا  - 2

.ینک ییامنهار  ار  وا  یلاع  تروص  هب  هناصلاخ و  - 3

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

هب ار  وا  یـشاب  هتـشادن  یعـالّطا  رگا  ینک و  شییاـمنهار  يراد ، يرظن  وا  ییاـمنهار  يارب  رگا  هک  تسا  نیا  هدـننک  تروـشم  قـح  »
(3) «. ینک ییامنهار  دراد ، یهاگآ  هنیمز ) نآ  رد   ) هک یسک 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) «. دریگب يو  زا  ار  وا  هشیدنا  دنوادخ  دنکن ، شییامنهار  هناصلاخ  وا  دنک و  تروشم  دوخ  ردارب  اب  هک  ره  »

248 ص :

ص 559. ج 1 ، عیارشلا ، للع  - . 1
.10351 مکحلا ، ررغ  - . 2

ص 570. ج 1 ، لاصخلا ، - . 3
.2521 ص 438 ، ج 2 ، نساحملا ، - . 4
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( ناتساد  ) تّیقفوم یتخبشوخ و  لماع  تروشم 

وا هب  یـسک  دـید  باوخ  رد  یبش  راـکوکین ، درم  .تشاد  راـکوکین  يرـسمه  دوخ ، دـننام  هک  دوب  يراـکوکین  درم  لیئارـسا  ینب  رد 
دهاوـخ راـشف  یتخـس و  رد  نآ  رگید  مین  تمعن و  زاـن و  رد  نآ  زا  یمین  هک  هدرک  رادـقم  نـالف  ار  وـت  رمع  لاـعتم  يادـخ  تـفگ :

هک مراد  یگدنز  کیرش  نم  تفگ : راکوکین  درم  .یهد  رارق  رخآ  ار  مادک  لّوا و  ار  مادک  هک  تسوت  لیم  هب  هتسب  نونکا  .تشذگ 
تعسو و رد  وت  رمع  زا  یمین  دنتفگ : نم  هب  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  تفگ : شرـسمه  هب  دش  حبـص  نوچ  .منک  تروشم  يو  اب  دیاب 

؟ مرادب مّدقم  ار  مادک  نم  وگب  نونکا  .تشذگ  دهاوخ  یتسدگنت  یتخس و  رد  نآ  رگید  مین  تمعن و 

.نک باختنا  ترمع  لّوا  همین  رد  ار  تمعن  زان و  نامه  تفگ : نز 

.متفریذپ تفگ : درم 

یلو دروآ ؛ يور  وا  هب  فرط  ره  زا  اـیند  نآ ، لاـبند  هب  .درک  باـختنا  يزور  تعـسو  يارب  ار  شرمع  لّوا  فـصن  درم  بیترت  نیدـب 
ناـگیاسمه و هب  نک و  کـمک  نادـنمزاین  دوخ و  ناـشیوخ  هب  لاوـما  نیا  زا  تفگ : یم  شرـسمه  دیـسر ، یم  وا  هب  یتـمعن  هاـگره 

تمعن رکش  دناسر و  یم  يرای  نانآ  هب  هدومن و  يریگتـسد  نادنمزاین  زا  دیـسر  یم  وا  هب  یتمعن  هاگره  هنوگ  نیدب  هدب و  تناردارب 
رد رگید  راـب  دیـسر ، ارف  مود  فصن  نوچ  تشذـگ و  تمعن  تعـسو و  رد  ناـشیا  رمع  لّوا  فصن  هک  نیا  اـت  دروآ  یم  ياـج  هب  ار 

زان و رد  ار  وت  رمع  همه  يداد ، ماجنا  تّدم  نیا  رد  هک  وت  راتفر  لامعا و  زا  ینادردق  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  : » دـنتفگ وا  هب  باوخ 
(1) «. نک یگدنز  تمعن  شیاسآ و  رد  ترمع  نایاپ  ات  : » دومرف داد و  رارق  تمعن 

249 ص :

.210 ص 211 -  راونالاراحب ، ياه  ناتساد  باتک  زا  لقن  هب  ص 55  ص 492 و ج 71 ، ج 14 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ارعش هاگدید  زا  تروشم 

يوجب ییاناد  رای  ردارب  يا 

يوجب ییاناد  رای  ردارب  يا 

يوگب وا  اب  تروشم  يارجام 

دهد يرایشه  كاردا و  تروشم 

دهد يرای  ار  لقع  رم  اه  لقع 

دیدپ هراچ  رد  اناد  دنک  یم 

(1) دیلک دمآ  اه  هتسب  رب  وا  يأر 

يولوم ***

يوگ زار  نادراک  اب  راک  رهب 

(2) يوج زاب  وا  يأر  زا  هراچ  رد 

یسودرف ***

رگد لقع  زا  دریگ  تّوق  لقع 

(3) رگ هشیپ  زا  دوش  لماک  رگ  هشیپ 

يولوم ***

دنداشگ وا  زا  ناهج  هک  یحتف 

دنداهن تروشم  يوزاب  رد 

دیاشگ یم  هدقع  وت  لقع  رگ 

(4) دیآ رت  شوخ  روش  نخان  اب 

یماظن ***
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نکم راک  تروشم  یب  هک  دنیوگ 

نکم راکنا  تسشوخ  ینخس  قحلا 

دروخن مغ  تمغ  زا  هک  یسک  هب  نکیل 

(5) نکم راهظا  دزیرب ، نهد  رُد ز  رگ 

توفص ***

حور تیوقت  لماوع 

.یتمالس ظفح  بسانم و  بوخ و  هیذغت  - 1

.تعانق هّیحور  نتشاد  - 2

250 ص :

ص 709. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
.نامه - . 2

ص 709. نامه ، - . 3
.نامه - . 4
.نامه - . 5
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.یمالسا تیبرت  زا  رادروخرب  لداعتم و  هداوناخ  نتشاد  - 3

.لد لها  قداص و  تسود  نتشاد  - 4

.نوناق یعامتجا و  تلادع  یمومع و  عضو  تیبثت  - 5

.تروشم هیحور  ندوب  اراد  - 6

.یعامتجا یقالخا ، ینید ، لوصا  هب  ندوب  دنبیاپ  - 7

(1) .ملاس تاحیرفت  نتشاد  - 8

.تسا تروشم  هّیحور  ندوب  اراد  حور ، تیوقت  لماوع  زا  یکی  نیاربانب ،

ناگرزب هاگدید  زا  تروشم 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  (2) «. تسا ناما  رد  اهاطخ  زا  دزادرپ ، یم  نارگید  ءارآ  هب  هکنآ  »

(3) «. نک تروشم  ناگدروخلاس  زا  نت  هس  اب  یهد ، ماجنا  بوخ  ار  يراک  یهاوخ  یم  رگا  »

ینیچ لثملا  برض 

هدعاس نبا   (4) «. دشاب يأر  بحاص  هک  دنچره  نکم ، روش  تسا  ناساره  ای  هنسرگ و  ای  راتفرگ و  دوخ  هک  یسک  اب  »

، دـشاب یم  سفن  ياوه  عبات  وا  هک  اریز  نکم ؛ تروشم  نادان  اب  تسا و  یناـسفن  ياوه  زا  یلاـخ  وا  يأر  هک  نک  تروشم  لـقاع  اـب  »
طارقس  (5) «. تسا نامز  هب  طیحم  هک  نآ  اب  نک  تروشم  هکلب  تسا  نامز  طاحم  هک  نآ  اب  نکم  تروشم 

(6) «. يّدج تخس و  نآ  يارجا  رد  میشاب و  درسنوخ  قیقد و  هرواشم ، رد  دیاب  »

نوئلپان

دوش نامیشپ  دوب  يأر  هب  دبتسم  هک  ره  هک  شابم  دوخ  يأر  رب  دبتسم  دشاب ، نآ  تیافک  ار  وت  دنچره  دیآ  شیپ  یلغـش  ار  وت  نوچ  »
ریگمشو نب  سوباق   (7) «. قفشم ناتسود  لقاع و  نارسپ  اب  اّما  رادم ، بیع  ندرک  تروشم  زا  و 

251 ص :

ص 194. نادیواج ، لوکشک  - . 1
.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 2
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.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 3

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 4

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 5

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 6

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 7
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ادخهد مکح  لاثما و   (1) «. وگم یسک  هب  ار  دوخ  زار  نک و  سک  رازه  اب  تروشم  »

هدیزگ خیرات  زا   (2) «. دشاب نمیا  ییاوسر  زا  دنک ، تروشم  اناد  اب  هک  ره  »

252 ص :

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 1

.496 ص 498 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 2
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نادجو مراهچ : تسیب و  شخب 

هراشا

253 ص :
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تّیقفوم یتخبشوخ و  لماع  نادجو 

، رادیب نادجو  ندوبن  اراد  ّتلع  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  .تسا  رادیب » نادجو  ، » یتخبـشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياههار  زا  یکی 
ایند و دنـشاپ و  یم  مه  زا  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یگدـنز  هزاریـش  دـنوش و  یم  ...و  یقـالخا  یناـسنا ، فـالخ  ياـهراک  بکترم 

.دنزاس یم  هابت  ار  شیوخ  ترخآ 

عرـش فالخ  ياهراک  دهد و  ماجنا  هدیدنـسپ  وکین و  یقالخا ، یناسنا ، ياهراک  ناسنا  دوش  یم  ببـس  یگدنز  رد  رادیب » نادـجو  »
شوغآ رد  ار  یتخبکین  ماجنارس  دناسر و  یم  دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  وا  دشاب ، رادیب  یناسنا  ره  رد  ینورد  يادن  نیا  .دوشن  بکترم 

زار دـش ) نایب  کین  قـالخا  شخب  رد  هک  روط  ناـمه   ) هدیدنـسپ وکین و  یقـالخا ، یناـسنا ، ياـهراک  نداد  ماـجنا  اریز  دـشک ، یم 
.دشاب یم  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر 

ِنآ زا  ار  یتخبدـب  یماکان و  ماجنارـس  عورـشمان ، یقالخا و  ياه  تلیذر  یناسناریغ و  لاـمعا  اـب  دراد  هتفخ  ینادـجو  هک  یـسک  ره 
.دومن دهاوخ  شیوخ 

نادجو فیرعت 

یمومع فیرعت  فلا )

ابیرقت فیرعت  نیا  ّتیصخش .»  » هب یهاگآ  ای  نم »  » هب یهاگآ  زا  تسترابع  نادجو 

254 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع  » مالسا سفنلا  ملع  هفسلف و  رد  هدیدپ  نیا  یلاع  حالطصا  .دشاب  یم  نیمز  برغم  رد  سنشناک » « » سنایـسنوک  » میقتـسم لولدم 
.دوش یم  هدیمان  یهاگآدوخ » « ) روضح

هک انعم  نیا  هب  دهنرب ؛ دوخ  يارب  ار  دوخ  تیـصخش »  » ای نم »  » دناوت یم  یناور  لادتعا  لاح  رد  ناسنا  دیوگ : یم  نینچ  فیرعت  نیا 
نوگرگد ّتیـصخش  زیهجت  رد  اصوصخم  یناور  تـالالتخا  عقوم  رد  كرد  نداـهنرب و  نیا  .دـنک  كرد  ار  دوخ  دـناوت  یم  ناـسنا 

حیحـص یهاگآدوخ  زا  دـناوت  یمن  ّتیـصخش  هیزجت  تهج  هب  دـنک و  یم  هولج  مهبم  دوخ  يارب  درف  ّتیـصخش  هجیتن  رد  هتـشگ و 
.دنک یم  حرطم  دوخ  يارب  فلتخم  ياه  ّتیعقوم  رد  ار  دّدعتم  ياه  ّتیصخش  هک  نیا  ای  دشاب و  هدوب  رادروخرب 

گنر لاکـشا و  طوطخ و  زا  بکرم  هک  ولبات  کی  مینک  ضرف  هک  تسا  نیا  یناور  ینوگرگد  تلاح  نینچ  يارب  هداس  لاـثم  کـی 
هرـصاب هّوق  رد  یلالتخا  رگا  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  دـحاو  هرظنم  کی  اهنآ  عومجم  هب  رظن  اـب  لاـح  نیع  رد  هدوب و  نوگاـنوگ  ياـه 

دهاوخ تسد  زا  ام  يارب  ار  دوخ  یعومجم  تدحو  ولبات  نآ  مینیبب ، مهربو  مهرد  ار  اه  گنر  لاکشا و  طوطخ و  هک  میـشاب  هتـشاد 
تلاح رد  یهاـگ  تکرح و  لاـح  رد  یهاـگ  ینـشور و  رد  یهاـگ  یکیراـت و  رد  یهاـگ  ولباـت ، نیمه  ياـشامت  رگا  نینچمه  .داد 

(1) .دشاب هدوب  حرطم  ام  يارب  نوکس 

یقالخا نادجو  یصوصخ  فیرعت  ب )

رگا دریگ  یم  هدهع  هب  ار  یلمع  تمکح  لماکت  تمسق  هک  یقالخا ، نادجو 

نیا دـشاب ، هتـشاد  ینورد  کیرحت  لماع  لآ  هدـیا  نآ  هب  ندیـسر  رد  هداد و  صیخـشت  لآ  هدـیا  کی  دوخ  يارب  یناسنا  ّتیـصخش 
اهنآ زا  یضعب  ام  هک  تسا  هدش  ینوگانوگ  رایسب  تافیرعت  ینورد  لماع  نیا  فیرعت  هرابرد  .دوش  یم  هدیمان  نادجو  ینورد  لماع 

: میوش یم  رّکذتم  اجنیا  رد  ار 

255 ص :

ص 18 و 17. نادجو ، یقت ، دّمحم  يرفعج ، - . 1
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.دنک یم  کیکفت  اه  یگتسیاشان  زا  ار  اه  یگتسیاش  اه و  یگتسیابن  زا  ار  اه  یگتسیاب  نادجو ، - 1

.تسا نیما  یضاق  نادجو ، - 2

عون چیه  دوخ  هراظن  رد  تسا و  نیما  رگاشامت )  ) رگ هراظن  نادجو ، - 3

.درادن يرگیزاب 

.تسا نئمطم  يامنهار  نادجو ، - 4

.دنیب یم  هجنکش  دهد و  یم  هجنکش  نادجو ، - 5

.دوش یم  ابیز  تشز و  نادجو ، - 6

.ددرگ یم  لوغشم  زاین  زار و  هب  دهن و  یمرب  دوخ  يارب  ار  دوخ  نادجو ، - 7

.تسامن بطق  نادجو ، - 8

يارب ار  یفدـه  هفـسلف و  نآ  نودـب  هک  ناسنا  نورد  رد  یقالخا  لماکت  هب  طوبرم  ياه  هدـیدپ  ناونع  هب  رگید ، هنومن  اههد  اـهنیا و 
(1) .تسا یعطق  هدهاشم  لباق  تخانش ، ّتیمسر  هب  ناوت  یمن  یگدنز 

تّیصخش ییافوکش  دشر و  نماض  نادجو 

نیا دننام  .دنشاب  ناسنا  ّتیـصخش  ییافوکـش  دشر و  نماض  دنناوت  یمن  رگید  ياهزیچ  زا  يرایـسب  ییابیز و  لامج و  تورث ، لام و 
: دیوگ یم  رتلو  .درادن  یملع  نادجو  دشاب ، هدشن  نیجع  ملع  نآ  اب  یلو  دشاب  هتشاد  ملع  رگا  ناسنا  هک 

«. تسا حور  یناریو  نادجو ، یب  ملع  »

نادـجو هک  میبای  یمرد  لاثم  نیا  اب  .تسین  ناسنا  ییافوکـش  دـشر و  نماض  دـشاب ، یهت  نادـجو  زا  هک  یماگنه  زین  ملع  نیارباـنب ،
.تسا ناسنا  ّتیصخش  ییافوکش  دشر و  نماض 

256 ص :

ص 20. نامه ، - . 1
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اب طقف  نیاربانب  دریگ ، یم  جضن  دشر و  یـصخش  تفرعم  هارمه  دوش ، یم  داجیا  درف  رد  يرگید  روضح  زا  هک  ساسحا  نیا  قشع » »
(1) «. دنک یم  یگتفکش  دشر و  یناسنا  رّکفتم  نادجو 

(3).(2)« دنشخب یم  تمظع  ار  یناسنا  هک  تسا  نادجو  بلق و  اب  ّتیناسنا  سایقم  طقف  »

نادجواب ناسنا  ندوب  دامتعا  دروم 

، دنهدب يو  هب  روالد  ناوج و  ینازابرس  ینوشق ، هداتفاراک  زا  قیالان و  تارفن  ياج  هب  هک  درک  اضاقت  ناملراپ  زا  لِومورک  هک  یتقو  »
(4) «. دنیامن تاعارم  ار  ینادجو  ّسح  دوخ  لامعا  رد  هک  دنوش  باختنا  یصاخشا  دیاب  دوصقم  نیا  يارب  تفگ :

شیوخ نادـجو  هب  یّتح  ای  دـننک و  یم  لمع  شیوخ  ینورد  يادـن  ّدـض  هک  یناـسک  دنتـسین ، داـمتعا  دروم  نادـجو  یب  صاخـشا 
اهنآ هّجوتم  يررـض  هک  ییاج  رد  .دنریگ  یم  رظن  رد  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  دننک و  یم  لمع  شیوخ  عفن  هب  طقف  دنرادن ، یهّجوت 

شیوخ هعماج  رد  ام  .دنیامن  هّجوت  یقالخا  یناسنا ، يادـن  نآ  هب  دنتـسین  رـضاح  دـنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  شیوخ  نادـجو  دوش  یم 
يرگید دـید  اب  ار  نانآ  مدرم  دنـشاب و  یم  زین  مدرم  دامتعا  دروم  دنتـسه ، ّتیناسنا  نادـجو و  اب  هک  یناـسک  هک  میا  هدرک  هدـهاشم 

هاگره دنراد و  رادیب  كاپ و  ینادجو  دنراذگ و  یمن  اپریز  ار  شیوخ  نادجو  نانآ  اریز  دـنراد ؛ نانیمطا  نانآ  هب  دـننک و  یم  هاگن 
هب ار  راک  نآ  هجو  نیرتهب  هب  دـنیوج و  یم  تناعتـسا  شیوخ  رادـیب  كاـپ و  نادـجو  همکحم  زا  دـنهد  ماـجنا  يراـک  دـنهاوخ  یم 

.دنناسر یم  ّتیقفوم  ماجنارس 

دامتعا و فالخ  يراک  صخـش  نآ  زا  دننادن و  نانیمطا  دروم  ار  یـصخش  هاگره  هعماج  ِدامتعا  دروم  دارفا  هک  دیـشاب  هدینـش  دیاش 
« نادجو یب   » وا هب  دشاب  هدزرس  نانیمطا 

257 ص :

ص 65. راتسوش ، زیارغ ، يژولویزیف  - . 1
ص 21. قادرج ، جروج  یلع ، مامالا  هیناسنالا  هلادعلا  توص  - . 2

.160 ص 162 -  يرفعج ، همّالع  نادجو ، ك.ر : - . 3
.نادجو باتک  زا  ص 31 . نامدیرف ، وتا  روسفورپ  تسایس ، تمدخ  رد  یسانش  ناور  - . 4
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هب ار  وـت  دـننام : دـنهد ، یم  نادـجو  مسق  وا  هب  دنـشاب  هتـشاد  کـش  وا  هب  داـمتعا  ناـنیمطا و  رد  هک  یـسک  هب  .دـننک و  یم  باـطخ 
؟ ییوگ یم  تسار  تنادجو 

نئمطم يامنهار  نادجو ، همکحم 

رواد دازآ ، رایـشوه و  اّما  دودحم  و  هاگآدوخان )  ) نادان دارفا  نئمطم  يامنهار  ینامـسآ ، يادـن  ییادـخ ، ریذـپانانف  هزیرغ  نادـجو  »
(1) «. تسا دب  کین و  ّزیمم  شیدنا و  کین  راکتسرد و 

(2) «. تسا یفرط  یب  یضاق  ریظن و  یب  يامنهار  نادجو  دییامن ، میلست  نادجو  همکحم  هب  میمصت  ذخا  زا  لبق  ار  ایاضق  هشیمه  »

وا و  دهد ، یم  قوس  یقالخا  یناسنا  ياه  تلصخ  يوس  هب  ار  یناسنا  هک  ینورد  يادن  نآ  تسا ، هدمآ  الاب  هلمج  رد  هک  روط  نامه 
یبوخ هب  نادجواب  دارفا  رد  هک  تسا  نئمطم  ییامنهار  نادجو  .تسا  نادجو  دراد ، یم  رذـحرب  یناسنا  یقالخا ، ياه  تلیذر  زا  ار 
شیوخ نورد  رد  ار  نادجو  هک  تسا  يدارفا  رد  نئمطم  يامنهار  نیا  اّما  .دنایامن  یم  ار  حیحص  ياه  هار  دیامن و  یم  هفیظو  ماجنا 

.دنا هدومنن  بوکرس  ار  نآ  زگره  دنا و  هداد  شرورپ 

رارق شیوخ  هارارف  ار  ینورد  يادـن  نآ  هک  دـندنم  هرهب  نئمطم  يامنهار  نیا  زا  یناسک  .تسا  تواـفتم  فلتخم ، دارفا  رد  نادـجو 
یهّجوت نانیمطا ، دروم  يامنهار  نآ  هب  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  شیوخ  عفانم  طقف  نادـجو  همکحم  رد  هک  یناـسک  یلو  دـنا ، هداد 

نیا زا  دـنهد و  یم  تسَد  زا  ار  شخب  نانیمطا  يامنهار  نآ  يدـنچ  زا  سپ  دـنور ، یم  ههار  یب  هب  نآ  ِبوکرـس  اـب  یّتح  دـنرادن و 
.دنا هرهب  یب  ییادخ  تمعن 

258 ص :

ص 15. وسور ، كاژ  ناژ  لیما ، زا  لقن  تیانج ، مناد ، یم  هچ  - . 1
.نادجو باتک  زا  ویکستنم  - . 2
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نادجو باذع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) «. دیسارهب كانمهس  شتآ  نیا  زا  .درک  دهاوخ  رتسکاخ  ار  یتسه  هک  تسا  یشتآ  نادجو  باذع  »

وگوه  (2) «. تسا نازوس  نابایب  رد  گرم  زا  رتدب  نادجو  باذع  »

يادـن هب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  شیوخ  عفانم  طقف  و  دـناشوپ ، یمن  لمع  هماج  دوخ  یقالخا  یناسنا ، فیاظو  هب  ناسنا  هک  یماگنه 
یم التبم  نادـجو  باذـع  هب  دوش و  یم  بّذـعم  وا  نادـجو  دراذـگ ، یم  اپ  ریز  ار  نادـجو  و  دـهد ، یمن  ارف  شوگ  شیوخ  ینورد 

كاپ ِنادجو  اب  دارفا ، هچره  .دراد  دارفا  نادجو  نازیم  هب  یگتـسب  و  تسا ، توافتم  فلتخم ، ِدارفا  رد  نادجو  باذـع  نازیم  .ددرگ 
.تسا رتشیب  نادجو  باذع  ینورد ، يادن  نآ  هب  ندرکن  لمع  ماگنه  رد  نازیم ، نامه  هب  دنشاب ، رترادیب  رت و 

: دیوگ یم  وگوه 

یمّنهج هجیگرس  هب  ناسنا  دش ، اوغا  تفارـش  یتقو  .تسا  روآ  ناقفخ  نادجو  يارب  نآ  سفنت  دزیخ ، یمرب  يدود  تشز  رادرک  زا  »
(4).(3)« دنوش یم  هجیگرس  راچد  افعض  رایشه و  نآ  يوب  زا  دنمورین  صاخشا  دراد ، ییوب  ییارجام  ره  .دوش  یم  التبم  یکیرات  و 

نادجو شمارآ 

زارفارس و نادب  رشب  هک  تسا  یهلا  هّیطع  نیتسخن  نادجو ، هک  دننآرب  یهلا  يامکح  »

ناگرزب زا  یکی  (5) «. تسا ریمض  شیاسآ  ناور و  شمارآ  بجوم  يو  زا  يرادربنامرف  هانگ و  نادجو ، نامرف  زا  یچیپرس 

259 ص :

ص 786. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1

ص 786. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2
ص 28. ج 2 ، ددنخ ، یم  هک  يدرم  - . 3
ص 179. نادجو ، يرفعج ، همّالع  - . 4

ص 784. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 5
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ریز ار  نادجو  زگره  و  داد ، ارف  شوگ  شیوخ  ینورد  يادن  هب  دومن و  لمع  شیوخ  یناسنا  یقالخا ، فیاظو  هب  ناسنا  هک  یماگنه 
یشمارآ تقیقح  رد  ددرگ و  یمن  التبم  نادجو  باذع  هب  زگره  وا  .تسا  مارآ  وا  نادجو  دبای و  یم  ینورد  یـشمارآ  تشاذگن ، اپ 

.دریگ یم  ارف  ار  وا  دوجو  نادجو  شمارآ  رثا  رب  ریذپان  فصو 

هک یماگنه  اّما  ددرگ ، یم  التبم  نادجو  باذع  هب  دنکن ، لمع  نادجو  قبط  شیوخ  لامعا  زا  یکی  رد  قافّتا  بسحرب  یصخش  رگا 
ياج نادـجو  باذـع  نآ  دـیناشوپ ، لمع  هماج  نآ  هب  داد و  ارف  شوگ  شیوخ  ینورد  يادـن  هب  لمع  ناـمه  رد  دـیدرگ و  نامیـشپ 

.دبای یم  شمارآ  وا  نادجو  و  دهد ، یم  نادجو  ِشمارآ  هب  ار  دوخ 

شمارآ يارب  نم  نک ، هنیاعم  ارم  کنیا  لاح  ره  هب  اما  منک ، هجلاـعم  ار  دوخ  وت  کـمک  نودـب  متـسناوت  یم  نم  هک  تسا  یهیدـب  »
(1) «. مدنمزاین وت  هنابیبط  زردنا  هب  شیوخ  لایخ  یگدوسآ  نادجو و 

(3).(2)« ما هدرک  یخاتسگ  انولواپارو  ربارب  رد  نادجو  شمارآ  لایخ و  شیاسآ  اب  نم  »

كاپ نادجو 

: دیوگ یم  يدنه  لثملا  برض  کی 

(4) »؟ يرادن رسک  يزیچ  هک  وت  يروخ ؟ یم  هّصغ  ارچ  سپ  يراد ، كاپ  نادجو  رگا  »

تأرج تعاجـش و  زا  تاـیح  هکرعم  رد  هتـسویپ   ) دـنراد كاـپ  ینادـجو  هک  دنـشاب  راودـیما  هناعاجـش  دـنناوت  یم  یناـسک  نـینچ  »
ناـنیمطا یناگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  شیوـخ  تناـتم  مدـق و  تاـبث  هـب  دـنناوت  یم  هوـالع  هـب  .دوـب ) دــنهاوخ  رادروـخرب  یگنادرم 

نادجو شیوخ ، رادرک  راتفگ و  رد  دنهد و  یم  تبثم  خـساپ  شیوخ  ینورد  يادـن  هب  لاح  همه  رد  هشیمه و  هک  يدارفا  (5) «. دننک
یچیپرس نادجو  يادن  زا  يا  هظحل  زگره  دنراد و  كاپ 

260 ص :

ص 292. درک ، دیاب  هچ  - . 1
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ص 190. نادجو ، - . 3
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.دنتسه كاپ  نادجو  ياراد  هک  دنتسه ، يدودعم  دارفا  هشیمه  تسا و  یناسنا  هبترم  نیرتالاو  تلاح  نیا  دننک ، یمن 

: دیوگ یم  انیس  نبا 

دوجو اب  دنتـسه و  دـنوادخ  تمظع  زراب  هنومن  نانیا  .دـننک  یم  یگدـنز  اه  ناسنا  نیب  رد  هک  دنتـسه  یناسنا  ياه  عونلا  بر  نانیا  »
(1) «. دنتسه نآ  یعقاو  ياه  لولدم  ياراد  اهنآ  هک  دنشاب  یم  یعیبط  ياروام  تاراشا  هب  يا  هدننک  عناق  ياه  لیلد  دوخ 

نادجو تیمها 

: دیوگ یم  نوئلپان 

(2) «. دزرا یم  ریشمش  رازه  هب  بوخ ، نادجو  کی  »

(3) «. یمدآ تسود  نیرترادافو  يا  نادجو ، نادجو ، »

: تسا هدرک  هیبشت  دنوادخ  يادص  هب  ار  نادجو  زین  نیترامال 

(4) «. دوش یم  جراخ  ناسنا  لد  زا  هک  تسا  يدنوادخ  يادص  نادجو  »

(5) .تسا هتسناد  تقادص  تّفع و  ینمادکاپ و  اوقت و  هدنیامن  ار  نادجو  زین  امود  ردناسکلا 

نوئلپان  (6) «. تسا ناسنا  يدازآ  ضّرعت  لباقریغ  هاگ  نّصحت  نادجو  »

هتشون اه  باتک  نادجو  هرابرد  گنهرف  بدا و  ملع ، ناگرزب  .تسا  هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  یناوارف  نانخس  نادجو  ّتیمها  هرابرد 
.دنا هتفگ  نخس  نادجو  يازس  هب  ّتیمها  هرابرد  دنا و 

رترب هدنرب  زیت و  حالس  زا  ار  بوخ  نادجو  نوئلپان  .تشذگ  امش  رظن  زا  هک  .میا  هدروآ  ار  ناگرزب  زا  نخس  دنچ  تمـسق  نیا  رد  ام 
هب ار  یمدآ  ینورد  يادن  هک  یعقاوم  رد  روط  نیمه  تسا و  يدوبان  هب  موکحم  حالس  نودب  رطخ  عقوم  رد  ناسنا  .تسا  هتسناد 

261 ص :
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نداد ماجنا  زا  ار  ناسنا  هک  یماگنه  دراد و  یمزاب  یقالخا  ياه  تلیذر  زا  ار  وا  دـنک و  یم  رما  یقـالخا  ياـه  تلـصخ  ّتیناـسنا و 
یتخبـشوخ هب  هتـشادزاب و  یتخبدـب  زا  ار  ناسنا  عقاو  رد  دـهد ، یم  قوس  اه  یکین  اه و  یبوخ  هب  دراد و  یم  زاـب  فـالخ  ياـهراک 

، یناسنا لامعا  نداد  ماـجنا  فرع و  عرـش و  فـالخ  ياـهراک  ندادـن  ماـجنا  تسا ، نیمه  زین  ناـسنا  ّتیقفوم  زار  .تسا  هداد  قوس 
فصو هک  دزاس  یم  لیان  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  تهج  رد  گرزب  ياه  نامرآ  هب  ار  ناسنا  هک  یلامعا  هدیدنـسپ و  وکین و  یقالخا ،

.تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  نآ 

: دیوگ یم  يرتلاو  هشوپ 

(1) «. دوب دهاوخ  امش  یقالخا  نادجو  درک ، دناوت  تموکح  امش  ياوق  هعومجم  رب  هک  يدئاق  »

دریگ و یم  ار  وا  دوجو  رـسارس  یقالخا  ياه  تلـصخ  دوش و  یم  اّربم  یقالخا  ياه  تلیذر  زا  ناسنا  یقـالخا  نادـجو  تموکح  اـب 
یمدآ یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  ثعاب  دش -  نایب  قالخا  شخب  رد  هک  روط  نامه  و -  ددرگ ، یم  يو  ینعم  تاذ و  وزج  قالخا  یّتح 

.تسا

: دیوگ یم  نینچ  نادجو  ّتیمها  هرابرد  ردنانم 

(2) «. دراد مان  نادجو  هک  تسا  ییادخ  ام  هنیس  رد  »

: دیوگ یم  زین  ریپسکش 

(3) «. تسا نادجو  شمان  هک  مراد  ینامسآ  هرارش  دوخ  هنیس  رد  »

: ار نادجو  دیدناوخ  ناگرزب  نانخس  زا  هک  یتاهیبشت  اب  نیاربانب 

.5 تقادص ؛ تّفع و  ینمادـکاپ ، اوقت ، هدـنیامن  . 4 دنوادخ ؛ يادـص  . 3 یمدآ ؛ تسود  نیرتراداـفو  . 2 رتـالاب ؛ ریـشمش  رازه  زا  . 1»
« ینامسآ هرارش  . 7 دنک ؛ یم  تموکح  امش  ياوق  هعومجم  رب  هک  يدئاق  . 6 ناسنا ؛ يدازآ  ضّرعت  لباقریغ  هاگ  نّصحت 
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زین دنتـسه  ماکان  تخبدـب و  ياه  ناسنا  ابلاغ  هک  نادـجو  یب  ياـه  ناـسنا  دروم  رد  .دـنا  هدومن  دـیکأت  نآ  ّتیمها  رب  دـنا و  هدـیمان 
: دیناوخ یم  ریز  رد  هک  ینیچ  ییاکیرمآ و  لثملا  برض  ود  نیا  دننام  .تسا  هدش  یتوافتم  ياهریبعت 

(1) «. درادن مه  نادجو  درادن ، مرش  هک  یسک  : » ییاکیرمآ لثملا  برض 

هدینازوس رتسکاخ  لیـصحت  يارب  ار  یـشاقن  يولبات  دنک ، یم  ادف  ترهـش  بسک  يارب  ار  شنادجو  هک  یـسک  : » ینیچ لثملا  برض 
(2) «. تسا

: دناد یم  نیمز  يور  درف  نیرتریقف  ار  نادجو  یب  ناسنا  ییاکیرمآ ،

(3) «. تسا نیمز  يور  درف  نیرتریقف  درادن ، نادجو  هک  یسک  »

یم اـپ  تسد و  یناور  یحور ، یتخبدـب  رقف و  رد  تسا و  مورحم  نآ  زا  نادـجو  یب  صخـش  هک  تسا ، مـیظع  یتورث  نادـجو  یلب ،
.دنز

: دنک یم  اعد  نینچ  نادجو  هرابرد  ریپسکش 

(4) «. مراد هاگن  ظوفحم  كاپ و  دراد ، مان  نادجو  مراد و  هنیس  رد  هک  ار  ینامسآ  کچوک  هرارش  ات  امرف  دییأت  ارم  ایادخ ! »

( نادجو يوگلا  نیرتالاو   ) گرزب نادجو  یگدنزورف 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار تنساحم  هک  یسک  زا  ار  ام  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ : دشکب ...؟ ارم  دیایب و  هک  دراد  یم  زاب  نآ  زا  ار  امش  درف  نیرت  یقش  زیچ  هچ 
.میزادنارب ار  شنامدود  ات  امن  هاگآ  دوخ ) لتاق   ) دنک یم  باضخ  ترس  نوخ  اب 

(5) »!؟ دیشک یم  تسین ) لتاق  و   ) تسا هتشکن  ارم  زونه  هک  یسک  دنگوس ، ادخ  هب  تروص ، نآ  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

263 ص :
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ملتاق اهنت  نم  نتشک  ربارب  رد  دش ، هتشک  نینمؤملاریما  دییوگب  دیزایب و  تسد  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  ادابم  بلطملادبع ! ینب  يا  »
هک دیربم  ار  وا  ینیب  شوگ و  ای  اپ  تسد و  .دینزب  وا  هب  یتبرض  هدز ، هک  یتبرض  لباقم  رد  موش ، هتشک  وا  تبرض  زا  رگا  .دیـشکب  ار 

(1) «. دشاب هدنریگ  گس  رگا  یّتح  دیزیهرپب ، ندرک  هلثُم  زا  : » تفگ هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

، دمآ دورف  وا  رس  هب  هبرض  دوب و  هدجس  رد  وا  دز ، هبرض  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  هّللا -  هنعل  مجلم -  نبا  نوچ 
دنب رد  دنتفرگ و  ار  مجلم  نبا  دندمآ و  نوریب  نیـسح  نسح و  ماگنه  نآ  رد  .دوب  هتـشادرب  مخز  اه ) گنج  رد   ) زین رتشیپ  هک  ییاج 
نوچ .دنتـسشن  شیاهاپ  رانک  رد  موثلک  ّما  رـس و  يالاب  رب  هباُبل  و  دـندرب ، شا  هناخ  نورد  هب  هتـشادرب  ار  نینمؤملاریما  مدرم  .دـندرک 

رد متفر ، ایند  زا  رگا  .تسا  هاگباوخ  نیرتهب  هاگرارق و  نیرتوکین  نیرب ، تشهب  : » تفگ دـید ، دوخ  رانک  رد  ار  ناـنآ  دوشگ و  مشچ 
هک يا  هبرض  ربارب 

(2) «. ...دینک وفع  ار  وا  ای  دینزب ، وا  هب  يا  هبرض  هدز ،

زا ار  نآ  سپس  و  دیشون ، نآ  زا  یکدنا  داد ، وا  هب  ریش  يا  هساک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دمآ ، شوه  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تفگ مالسلا  هیلع  نسح  هب  سپس  دیربب .» مجلم ) نبا   ) ناتریسا يارب  ار  نیا  : » تفگ درک و  رود  ناهد 

وا اـب  نم ، گرم  ماـگنه  اـت  و  دـیهدب ، بوـخ  یندیـشون  یندروـخ و  وا  هب  هک  مهد  یم  مسق  مراد  وـت  رب  هک  یّقح  هب  ار  وـت  مرـسپ ! »
رت فیرــش  رترب و  وا  زا  اـت  ناـشونب ، وا  هـب  یــشون  یم  هـچنآ  زا  و  ناروـخب ، وا  هـب  يروـخ  یم  هـچنآ  زا  دوـخ  وـت  دـینک ، یناـبرهم 

(4).(3)« ...یشاب

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هک تسا  نیمه  ما  هنب  راب و  و  مدمآ ، امش  نیمزرس  هب  سردنم ) ي   ) اه هماج  نیا  اب  »

264 ص :

.86 هدبع 3/87 -  هغالبلا ، جهن  - . 1
.1/375 یسوط ، یلاما  - . 2

.42/289 راحب ، - . 3
.268 ص 269 -  هایحلا ، - . 4
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(1) «. دوب مهاوخ  ناراکتنایخ  زا  مور ، نوریب  مدوب  هدمآ  نآ  اب  هچنآ  زج  يزیچ  اب  امش  دالب  زا  رگا  نونکا  دینیب ، یم 

هراب نیا  رد  وا  اب  دندید و  يراد  هلصو  راولش  زین  دوب ، هدیرخ  مهرد  جنپ  هب  ار  نآ  هک  دندید  یتشرد  راولش  مالـسلا  هیلع  یلع  نت  رب 
: تفگ دنتفگ ، نخس 

هک نآ  و  دوش ، یم  راوخ  سفن  و  دـنک ، یم  ادـیپ  عوشخ  نآ  هب  لد  و  دـننک ، یم  ادـتقا  ندیـشوپ  هداس )  ) سابل هنوگ  نیا  هب  نانمؤم  »
(2) «. دراد رتشیب  تهابش  ناحلاص  راعش  هب  سابل  نیا  : »... دومرف رگید  تیاور  رد  و  دتفا .» یم  ییوج  هفرص  هب  تسا  جرخلو 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ار وا  ریقف  ِرقف  ات  دنزاس  حطـس  مه  نامدرم  نیرت  فیعـض  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  تسا  هدرک  بجاو  نیتسار  ناماما  رب  لاعتم  يادـخ  »
(3) «. دربن رد  هب  اج  زا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتخرد ات  هک  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ ادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دیسر ، تیالو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  »
هب تفگ : تساخرب و  لیقع  هاگنآ  ...دینک .» رواب  ار  نیا  دیاب  تشادرب ، مهاوخن  امـش  میانغ  مهـس  زا  یمرد  میـشاب ، هتـشاد  هنیدم  رد 

نتفگ نخـس  يارب  وت  زج  سک  چیه  اج  نیا  رد  نیـشنب ! : » تفگ یلع  .داد  یهاوخ  رارق  ربارب  هنیدم ، رد  يا  هدرب  اب  ارم  وت  مسق ! ادخ 
(4) «. تسین يرترب  اوقت  و  هزرابم ) نید و  رد   ) هقباس هب  زج  هایس  هدرب  نامه  رب  ار  وت  هک  نادب  دوبن ؟

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ندروآرب هشیدنا  رد  ار  بش  و  دـنناسر ، بش  هب  اه  يراوگرزب  اه و  تمرکم  بسک  هب  ار  زور  هک  هد  روتـسد  تناسک  هب  لیمک ! يا  »
(5) «. دننارذگب ناگتفخ  يدنمزاین 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

265 ص :

.2/98 بقانم ، - . 1
بقانم 2/96. - . 2

هدبع 2/213. هغالبلا ، جهن  - . 3
.8/182 یفاک ، - . 4

هدبع 3/209. هغالبلا ، جهن  - . 5
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(2).(1)« شابم ناراکمتس  روای  یشاب ، نم  اب  تمایق  يادرف  هک  يراد  تسود  رگا  فون ! يا  »

ینورد يادن  زا  يوریپ 

ساّنِلل َضرا  خیش ! ای  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق  یماّشلا  خیّشلا  ربخ  یف 

(3)« َْکَیِلا یتُْؤی  ْنَأ  ُّبُِحتام  ِساّنلا  َیِلا  ِتآ  َکِسفَِنل َو  یضرَتام 

: دومرف یماش  خیش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

(4) «. دننک نانچنآ  تا  هرابرد  یلیام  هک  نک  راتفر  يروط  نارگید  اب  یهاوخ و  یم  دوخ  يارب  هک  هاوخب  ار  نآ  مدرم  يارب  »

نادجو ساسارب  ترشاعم  نییآ 

: دومرف  (5)« انْسُح ساّنِلل  اُولُوق  َو   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(6)« مَُکل َلاُقی  ْنَأ  َنوُّبُِحتام  َنَسْحَأ  ِساّنِلل  اولوق  »

«. دنیوگب امش  قح  رد  مدرم  دیراد  تسود  هک  دییوگب  ار  نآ  مدرم  هرابرد  »

( رعش ) كاپ نادجو 

شنادجو تسیگدولآ  كاپ ز  هک  یسک 

شنادنز هب  ناکم  فسوی  وچ  تساور  اجک 

مرگن ار  هک  ره  زیخ  سوه  ناهج  نیا  رد 

شنابیرگ سوه  تسد  هب  تسا  هداتف 

266 ص :

.53 هغالبلا /  جهن  كردتسم  - . 1
.268 ص 270 -  هایحلا ، - . 2

.تاساسحا لقع و  رظن  زا  ناوج  یقت ، دمحم  یفسلف ، - . 3
ص 132. تیبرت ، ثیدح  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نارگدادما  هعماج  - . 4

«. دییوگب کین  مدرم  هب  : » 83 هرقب /  هروس  - . 5
ص 514. نادیواج ، لوکشک  - . 6
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ادیپ دوش  يا  هدازآ  رگا  ام  نایم 

شنابرق مینک  ناج  رس و  هک  دوب  اور 

دهاوخ رگج  نوخ  ناشیرپ و  قلخ  هک  نآ  ره 

شناشیرپ دنک  ناشیرپ  رکف  مادم 

« يدیشمج  » وچمه تفگ  نخس  هک  یسک  قح  هب 

(1) شنادجو تسا  هدوسآ  تحار و  هشیمه 

ناگرزب هاگدید  زا  نادجو 

رتلو (2) «. دنک یم  راک  بوخ  قیقد و  ناشتعاس  هک  دنراد  اعدا  همه  تساهنآ ، دوخ  تعاس  لثم  صاخشا  نادجو  »

نتگنشاو جروج  (3) «. دیامن ریقحت  هن  دیوگ و  ّقلمت  هن  دنام ؛ هنییآ  نوچ  نادجو  »

ویکستنوم (4) «. دییامن میلست  نادجو  همکحم  هب  ار  ایاضق  میمصت ، ذخا  زا  لبق  »

رد هک  دـییاپ  دـهاوخن  يرید  دـیا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  دوخ  هب  مارتحا  دـیوشن ، لیاق  مارتحا  ناتنادـجو  يارب  دوخ  رایتخا  هب  امـش  رگا  »
ریاد نیو  (5) «. دیبای یم  ناوتان  ار  دوخ  یگدنز ، یبایزرا 

اب ایآ  هک  نیا  مود  مبات ، یمن  رـس  نادجو  مکحزا  نارگید  اب  راتفر  رد  ایآ  هک  نآ  لّوا  مرگن : یم  دوخ  رد  تهج  هس  زا  زور  ره  نم  »
یمن لمع  مهد ، یم  میلعت  هچنآ  فالخ  هب  دوخ  ایآ  نارگید  تیاده  رد  هک  نآ  موس  مور ، یمن  نوریب  افص  قدص و  هار  زا  ناتسود 

سویسوفنک (6) «. منک

هکروطره لاح  دنک ، یم  یگدنز  رطاخ  شمارآ  اب  تسا و  دونشخ  دشاب ، هک  یعضو  ره  رد  تسا  كاپ  ینادجو  ياراد  هک  یناسنا  »
یسیع ترضح  (7) «. دننک راتفر  وا  اب  دنهاوخ  یم 

267 ص :

ص 790. نومنهر ، - . 1
ص 146. نخس ، هاتوک  - . 2
ص 146 و 147. نامه ، - . 3

.نامه - . 4
ص 286. یگدنز ، هار  غارچ  - . 5
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.نامه - . 6
ص 596. نامه ، - . 7
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یمن ساسحا  دوخ  دوجو  رد  يزیچ  نم  وت  نودـب  یتسه و  وا  ياهراک  ندوب  یقالخا  ناسنا و  دوجو  تمظع  ثعاب  وت  نادـجو ! يا  »
وسور (1) «. دهد رارق  تاناویح  زا  رترب  یناهج  رد  ارم  هک  منک 

وسور  (2) «. تسا فوسلیف  نیرت  گرزب  نادجو  سح  »

(3) «. تسا تیانع  میرح  راد  هدرپ  قالخا و  مراکم  همشچرس  نادجو  سح  »

رهشناریا هداز  مظاک 

هلبار  (4) «. تسین یناریو  زج  نادجو ، نودب  شناد  »

گیتنام  (5) «. دیامن يوریپ  ار  دوخ  نادجو  مکح  غلاب  لقاع و  صخش  ره  دیاب  تناید  يداقتعا و  لئاسم  رد 

هغدـغد شیوشت و  رد  اـهانب  نیرت  هوکـشاب  رد  ندرب  رـس  هب  زا  رتـهب  تحار  رکف  كاـپ و  نادـجو  کـی  اـب  ندرب  رـس  هب  نادـنز  رد  »
ءالعلاوبا  (6) «. تسا

نومیس لوژ   (7) «. تسا اه  هبترم  نیرتالاب  نادجو  تیاضر  »

نگیب 8 «. دوش یمن  ّملأتم  راگزور  زا  لولم و  یگدنز  زا  دوش و  یمن  هتسخ  دنک ، یم  ّتیعبت  دوخ  نادجو  زا  يرما  ره  رد  هک  یسک  »

ینیچ لثم   (8) «. تسا نامداش  هشیمه  دشاب ، كاپ  شنادجو  هک  یسک  »

وطسرا  (9) «. شاب شیوخ  نادجو  درگاش  دوخ و  سفن  مّلعم  »

ًالقا مهدب ، تسد  زا  نامز  نآ  رد  ار  مناتسود  همه  رگا  متلود  ییاورنامرف  نایاپ  رد  هک  منک  هرادا  يوحن  هب  ار  تلود  روما  ملیام  نم  »
نلکنیل ماهاربآ   (10) «. تسا نم  بلق  نادجو و  نآ  دنامب و  یقاب  مناتسود  زا  یکی 

نرتسا (11)12 «. دناد یمن  ار  نادجو  موهفم  اساسا  هتشادن و  رواب  يزیچ  هب  هک  نکم  دامتعا  یناسنا  هب  هجو  چیه  هب  »

نونکا .میا  هدز  اپ  تسد و  دیدرت  تسکش و  قالتاب  رد  لاس  رازه  راهچ  لوط  رد  ام  »

268 ص :

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 1

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 2

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 3

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 4
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.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 5

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 6

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 7

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 8

.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 9
.596 ص 598 -  یگدنز ، هار  غارچ  - 10

ص 622. یگدنز ، هار  غارچ  - 11
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میهاوخن ساره  گرم  زا  هدرب و  تّذل  یگدنز  زا  يزار  نینچ  اب  .میهدـن  ماجنا  نامنادـجو  فالخرب  ار  يزیچ  هک  هدیـسر  نآ  نامز 
رتلو (1) «. تشاد

یقــالخا مــکح  مرـــس و  زارف  هراتـــسرپ  كــالفا  دزیگنا : یمرب  هدـــنیازف  یگـــشیمه و  شیاتـــس  یتفگـــش و  نــم  رد  زیچ  ود  »
تناک لئونامیا  (2) «. منورد

یناملآ لثم  (3) «. تسا بّرخم  نادجو  یعقاو ، مّنهج  »

ونرود (4) «. تسا یمدآ  کلام  نادجو  دشاب ، نادجو  کلام  یمدآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تقیقح  »

هلبار (5) «. دوب دهاوخن  كاپ  یحور  بحاص  هاگ  چیه  نادجو ، یب  ياناد  »

ار ام  لامعا  هک  افواب  لداع و  تسا  يدـهاش  هکلب  تسا  یبوخ  يامنهار  طقف  هن  ام  يارب  نادـجو  اـیند ، زیگنا  لوه  تاـملظ  نیا  رد  »
(6) «. دهد یم  یهاوگ  نآ  قباطم  دنیب و  یم 

يروبیوآ درل 

نومیس لوژ  (7) «. تسا اه  هبترم  نیرتالاب  نادجو ، تیاضر  »

تاجن ار  یگدنز  هار  ناگدش  مگ  هک  تسا  یبطق  هراتس  هلزنم  هب  نادجو  »

يراقفلاوذ نیسحمالغ  (8) «. دهد یم 

يوسنارف لثم  (9) «. تسا نابز  زمرت  كاپ ، نادجو  »

وردید (10) «. ینیب یم  ار  تنادجو  مه  اجنآ  ورب  یهاوخ  یم  اجک  ره  »

269 ص :

ص 622. یگدنز ، هار  غارچ  - 1

ص 622. یگدنز ، هار  غارچ  - 2
ص 784. نومنهر ، - 3
ص 784. نومنهر ، - 4

.784 ص 789 -  نامه ، - 5

.784 ص 789 -  نامه ، - 6

.784 ص 789 -  نامه ، - 7
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.784 ص 789 -  نامه ، - 8

.784 ص 789 -  نامه ، - 9
.784 ص 789 -  نامه ، - 10
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لادتعا مجنپ : تسیب و  شخب 

هراشا

271 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  لادتعا ،

طیرفت طارفا و  هک  یناسنا  .دیآ  لیان  دوصقم  ماجنارـس  هب  دـناوت  یم  لدـتعم  ناسنا  تسا و  یتخبـشوخ  لماع  يور ، هنایم  لادـتعا و 
یتخبدب و نآ  هجیتن  هک  تسا  یناور  ضرم  یعون  طیرفت  طارفا و  .دشک  یم  شوغآ  رد  ار  یتخبـشوخ  دهاش  دشاب ، لدتعم  دـنکن و 

.دشاب یم  یماکان 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) «. تسا نادرگرس  دنک ، يور  هنایم  كرت  هک  نآ  »

: دیوگ یم  وروت 

یّقرت و هارارف  یگرزب  عناوم  هکلب  دنتسین ، يرورض  اهنت  هن  هدش ، هدناوخ  شیاسآ  لیاسو  هک  ییاهزیچ  سکول و  ءایـشا  زا  يرایـسب  »
(2) «. دنناسنا یلاعت 

تالّمجت هب  ناسنا  هک  یماگنه  .دیامن  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  تسا و  طارفا  یعون  هک  تالّمجت  هب  یگدولآ  یمرگرس و  یلب ،
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  یلوم  اریز  دهد ، یم  تسد  زا  ار  ّتیقفوم  یلاعت و  یّقرت ، هب  ندیسر  ِتصرف  دش ، لوغشم  مرگرس و 

ره رد  طارفا  ًالک   ) ییاـهراک نینچ  يارب  تلاـطب  یمرگرـس و  هب  هک  ار  ییاـه  ناـمز  و  دنتـسه » تکرح  رد  ربا  نوچمه  اـه  تصرف  »
.دنتسین ینتشگزاب  مینارذگ ، یم  نآ ) دننام  يراک 
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ییاهراک رد  طارفا  اب  مییامن ، يرپس  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  لماکت و  یّقرت ، هار  رد  میناوت  یم  هک  ار  ییاه  نامز  هجیتن  رد 
.میا هدینارذگ  تلاطب  هب  نآ  دننام 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

(1) «. تسا يور  هنایم  راک ، نیرتهب  »

هرگ يردق  هب  اهراک  زا  یـضعب  رد  دـیامن و  یم  نیمأت  ار  ام  حور  مسج و  تمالـس  تسا ، لادـتعا  ورگ  رد  ام  يایند  نید و  تداعس 
طارفا و اهراک  نآ  رد  رگا  و  تسا ، هدش  ام  ّتیقفوم  یتخبـشوخ و  تداعـس ، نماض  لادتعا  مییامن ، یم  هدـهاشم  هک  دوش ، یم  اشگ 

.میدوب هدیشکن  شوغآ  ردار  یتخبکین  ماجنارس  زگره  میدوب ، هدرک  طیرفت 

: دیوگ یم  دشار  یلعنیسح 

(2) «. تشاد دهاوخن  یشوخ  تداعس و  درادن ، هگن  لادتعا  دح  رد  ار  دوخ  تالیامت  ناسنا  ات  »

: تسا هتفگ  نینچ  لادتعا  دروم  رد  زین  نورام  رتکد 

رب دناوت  یم  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  لادتعا  نزاوت و  هک  يدرـسنوخ  صخـش  دـشاب ، گرزب  مهم و  ردـقره  اهدـمآ  شیپ  ثداوح و  »
(3) «. دوش هریچ  اهنآ 

رب دناوت  یم  تشذگ ،) ناترظن  زا  نآ  لاثم   ) دـیامن ظفح  ار  شیوخ  شمارآ  دـشاب و  لدـتعم  یحور  یمـسج و  رظن  زا  هک  یـصخش 
.درادرب نایم  زا  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  عناوم  دوش و  هریچ  اهدمآ  شیپ  ثداوح و 

ار لادتعا  ریگمـشچ  تیمها  هک  تسا ، هدمآ  نایم  هب  لادـتعا »  » هرابرد یمهم  ياه  ثحب  يواکناور  یـسانش و  ناور  ياه  باتک  رد 
لادتعا تیاعر  تسا و  هتسناد  اضف  هب  ناسنا  نتفر  نوچمه  ار  لادتعا  تیاعر  گرزب ، ناواکناور  زا  یکی  .دنک  یم  نایب  یگدنز  رد 

.دنا هتسناد  يرورض  بجاو و  ناسنا  يارب  ار 

273 ص :

ص 76. نامه ، ات 3 . - 1
ص 76. نامه ، - 2
ص 76. نامه ، - 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 378 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_273_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_273_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_273_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم لوگ  رتمک  دنک و  یم  هابتشا  رتمک  نابیبط  همه  زا  وا  دیامن و  یم  سیدقت  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  تعیبط  هک  تسا  یعیبط  لادتعا ،
لگنا (1) .دروخ

: تسا هتفگ  لادتعا  عوضوم  هرابرد  هکروب 

نآ نیا  تسام و  ياه  سوه  تایح و  طبض  هب  هتسب  همه  ام  یـسایس  شیاسآ  یعامتجا و  یتخبـشوخ  یقالخا و  شزرا  یتسردنت و  »
(2) «. دنا هدیمان  لادتعا  یساسا  تلیضف  مسا  هب  ار  نآ  میدق  يامکح  هک  تسا  یتعنص 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

« ِدْصَْقلِاب ِْهیَلَعَف  َهَمالَّسلا  َدارَأ  ْنَم  »

(3) «. دشاب ور  هنایم  یگدنز  روما  همه  رد  دیاب  سپ  دهاوخ ، یم  ار  یتمالس  هک  سکره  »

: تسا هتفگ  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  گنیلرتم 

(4) «. دناد یم  تعیبط  ياوق  راکفا و  نیب  لداعت  ظفح  یگدنز و  زا  طابنتسا  زرط  ار ، یقیقح  تشونرس  دنمدرخ  لقاع و  درم  »

هنوگره زا  دیاب  ام  رکف  .تسا  يرورـض  مزال و  تعیبط  ياوق  یمدآ و  راکفا  نیب  لداعت  تسا و  دنمدوس  اه  هنیمز  یمامت  رد  لادتعا ،
شیوخ لامعا  اهراک و  همه  شیوخ و  رکف  رد  ار  يور  هنایم  هشیمه  دشاب و  ناما  رد  یگدـنز  داعبا  زا  يدـُعب  ره  رد  طیرفت  طارفا و 

: دناد یم  يور  هنایم  ار  راک  نیرتهب  لاثم  نیا  اب  يدعس  دییامن ، هّجوت  ریز  لاثم  هب  .میهد  شرورپ 

(5) «. دندرگ ریس  وت  زا  هک  یتشرد  نادنچ  هن  دنوش و  ریلد  وت  رب  هک  نک  یمرن  نادنچ  هن  »

: تسا هتفگ  سویسفنک 
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(1) «. تسا یمدآ  تعیبط  لامک  نتشاد ، هاگن  هزادنا  يور و  هنایم  »

.دزادرپ یم  طیرفت  طارفا و  هب  نادان  لهاج و  صخش  و  تسا ، لدتعم  دراد و  یم  هاگن  هزادنا  دنمدرخ  لقاع و  ناسنا  یلب ،

یم ثروغاثیف  اریز  مییاـمن ، شیوخ  تاذ  ینعم و  ءزج  ار  لادـتعا  مییوج و  يرود  طـیرفت  طارفا و  زا  تسراـمم  نیرمت و  اـب  مییاـیب 
: دیوگ

هدرمـشرب نایاناد  ياذغ  ار  يور  هنایم  زین  رهـشناریا  هداز  مظاک   (2) «. دـنک یم  رّونم  ار  نآ  سفن  دزاس و  یم  يوق  ار  سفن  لادـتعا  »
: تسا

یتخبدـب هاچ  هب  نداتفا  زا  دورن ، نوریب  لادـتعا  هارهاش  زا  هک  ره  .تسا  ناگتـشرف  تلیـضف  نایاناد و  ياذـغ  يور ، هناـیم  لادـتعا و  »
(3) «. دنام یم  ظوفحم 

(4) شیوخ نوماریپ  لئاسم  هب  یهاگآ ، ملع و  اب  ناسنا  .میتفین  ینادان  تلالض و  هاچ  رد  هک  هد  ییانیب  تریـصب و  مشچ  ام  هب  ایادخ !
.درادرب و ماگ  تداعس  ریسم  رد  لمع  یهاگآ و  ملع ، هداج  رد  دریگب و  هلصاف  ینادان  تلالض و  هاچ  زا  دناوت  یم   (5) نآ هب  لمع  و 
رد ار  یتخبـشوخ  زین  هتوگ  .تسا  لادـتعا  تیاعر  دزاس ، یم  رود  یتخب  هریت  هاچ  زا  ار  ام  هک  یلئاسم  زا  یکی  میتفگ  هک  روط  نامه 

: تسا هتسناد  يور  هنایم 

«. دنز یم  رس  كاپ  یتخبشوخ  کی  يور  هنایم  زا  »

لادتعا عاونا 

عامتجا يداع  درف  کی  تسایـس  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تسا .) عامتجا  يداع  درف  تسایـس  روظنم  اج  نیا  رد  : ) تسایـس رد  لادتعا  - 1
(. ورب هشیمه  ورب و  هتسهآ   ) كاشوپ كاروخ و  رد  لادتعا  دننام  .دیامن  تیاعر  تسا ، یگدنز  هنحص  رد 

هتشادن علو  صرح و  لوپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یسک  تشیعم : رد  لادتعا  - 2
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( نک رت  هتسهآ  جرخ  تسین ، تلخد  وچ   ) .دیامن تیاعر  ار  هزادنا  جرخ  رد  دشاب و 

.دوشن لّمحتم  ار  يزاب » ضاترم   » حالطصا هب  ناوت ، زا  جراخ  هزادنا و  زا  شیب  بعت  جنر و  تدابع  رد  تدابع : رد  لادتعا  - 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هاگدید  زا  لادتعا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« اُولَأْسَیَف مِْهیَلَع  ْرَتُْقی  َْمل  اوُرَْطبَیَف َو  اْوَطُْعی  َْمل  َنیذَّلا  َِیتَّمُأ  ُرَبْکَأ  »

لاؤـس هب  تسد  هک  دـنریقف  نادـنچ  هن  دـننک و  مگ  ار  دوـخ  هک  دـنرگناوت  نادـنچ  هن  هک  دنتـسه  اـهنآ  نم  تّما  دارفا  نیرت  گرزب  »
«. دنیاشگ

هنیمز رد  دننک و  یمن  يراک  مک  زین  دـمآرد  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـننز و  یمن  لام  ندروآ  تسد  هب  يارب  صرح  دارفا ، هنوگ  نیا 
.دنتسه لدتعم  يداصتقا 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  رگید  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

.دنراد مرتحم  ار  ناشناگدروخلاس  ناشنالاسدرخ ، دزاس و  اناد  نید  راک  رد  ار  نانآ  دـهاوخ ، یکین  هناخ  مدرم  يارب  دـنوادخ  یتقو  »
(2) «. دنایامنب اهنآ  هب  ار  ناشبویع  دزاس و  اهنآ  بیصن  ار  جرخ  رد  لادتعا  تشیعم و  رد  ارادم 

اهنآ جرخ  دننک و  یمن  شـشخب  لذب و  ار  شیوخ  دمآرد  زگره  تسا ، زیچان  اهنآ  قوقح  رگا  دـننک و  یمن  یجرخلو  يدارفا  نینچ 
يداـصتقا هنیمز  رد  نیارباـنب  نک ؛» رت  هتـسهآ  جرخ  تسین ، تلخد  وـچ  : » دـیوگ یم  يدعـس  هچناـنچ  .تسا  اـهنآ  لـخد  هزادـنا  هـب 

.دنراد لادتعا » »

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(3)« اهُطاسْوَأ یتَّمَأ  ُءامَحُر  »

«. دنناطّسوتم نم  تّما  نامیحر  »
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ثیداحا و ثیدـح و  نیا  .دـنا  هدروآ  شیوخ  تّما  ناـمیحر  فیدر  رد  ار  لدـتعم  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
رب هوـالع  عوضوم  نیا  هژیو  ّتیمها  .دراد  نآ  يـالاو  ّتیمها  زا  ناـشن  تسا  هدـمآ  لادـتعا  تیاـعر  يارب  هک  رگید  ناوارف  تاـیاور 
هک یناگرزب  زا  نتفرگ  وگلا  اب  .تسا و  نشور  حضاو و  یبوخ  هب  زین  گنهرف  بدا و  ملع ، ناگرزب  نانخـس  رد  تایاور ، ثیداحا و 

.میوش لّدبم  یگدنز  داعبا  همه  رد  لدتعم  یناسنا  هب  دنا ، هدوب  قشمرس  هار  نیا  رد 

لادتعا ِيونعم  دعُب 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

ًءْزُج َنیرْشِع  ٍهََعبْرَأ َو  ْنِم  ٌءْزُج  ُداِصتقْالا  ُهَدَءْوَّتلا َو  ُنَسَْحلا َو  ُتمَّسلا  »

(1)« ِهَُّوبُّنلا َنِم 

«. تسا يربمغیپ  ءزج  راهچ  تسیب و  زا  ءزج  کی  لادتعا  تمیالم و  کین و  مان  »

ياـهراک هلمج  زا  مه  تسا و  يرورـض  مزـال و  يداـم  ياـهراک  يارب  مه  هک  تسا  ییاـهراک  هلمج  زا  زین  لادـتعا  ندومن  تیاـعر 
ءزج راـهچ  تسیب و  زا  ءزج  کـی  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ـالاب  ثیدـح  رد  دراد و  یناوارف  تلیـضف  تسا و  يونعم 

يونعم يدام و  دـعب  زا  وا  هب  دـیامن و  یم  یناسنا  لاح  لـماش  ار  يورخا  يویند و  تداعـس  لادـتعا ، تیاـعر  .دـنا  هدرمـش  يربمغیپ 
.دیامن یم  یهّجوت  نایاش  کمک 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

« َهَّنَْجلا ُلُخْدَی  َُّمث  اریسَی  اباسِح  ُبِساُحی  ِهِسْفَِنل  ُِملاّظلا  باسِح َو  ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  ِنالُخْدَی  ُدِصَتْقُْملا  ُِقباسلا َو  »

تشهب هب  هاگ  نآ  دننک ، کبس  يا  هبساحم  هدرک ، متـس  دوخ  هب  هک  ار  یـسک  دنور و  یم  تشهب  هب  باسح  یب  ور ، هنایم  ورـشیپ و  »
«. دور
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تدابع رد  لادتعا 

.میزادرپ یم  تدابع  رد  لادتعا  هب  نونکا  میدرک ، نایب  یبلاطم  تشیعم  رد  لادتعا  تسایس و  رد  لادتعا  هرابرد 

: دنا هدومرف  زین  تدابع  رد  لادتعا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(1) «. تدابع رد  لادتعا  تسا  کین  هچ  و  يرادن ، ماگنه  لادتعا  تسا  کین  هچ  يزاین ، یب  ماگنه  لادتعا  تسا  کین  هچ  »

: تسا هدش  هداد  حیضوت  نآ  يدابع  دُعب  رد  لادتعا  ریز  راتفگ  رد 

یِلا ِهّللا  َهَدابِع  اوُهِّرَُکتال  ٍْقفِِرب َو  ِهیف  اُولِغْوَأَف  ٌنیتَم  َنیّدلا  اَذه  َّنِا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع 
(2)« یْقبَأ ارْهَظ  َعَطَق َو ال  ارَفَس  يّذلا ال  ِتَّبنُملا  ِبکاّرلاَک  اُونوُکَتَف  ِهّللا  َدابِع 

تمیالم و اب  سپ  .تسا  نیتم  مکحم و  نید  نیا  انامه  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هن هک  دیـشاب  يا  هدنامرد  راوس  دننام  ات  دینکن ، لیمحت  هارکا  روز و  هب  ادـخ  ياه  هدـنب  هب  ار  ادـخ  تدابع  دـییآرد و  نآ  رد  یمارآ 

«. تسا هتشاذگ  اج  هب  یبکرم  هن  هدومیپ و  ار  تفاسم 

( ناتساد  ) مینک تیاعر  ار  تدابع  رد  لداعت 

هللا یلص  ربمایپ  تاشیامرف  .دومرف  ینانخس  یهلا ، لدع  هاگداد  نآ  رد  مدرم  عضو  تمایق و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور 
اه تّذل  زا  يا  هراپ  دنتفرگ ، میمصت  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  نآ  لابند  هب  .دنتـسیرگ  يا  هّدع  داد و  ناکت  ار  مدرم  هلآ  هیلع و 

.دنزادرپب تدابع  هب  نآ  ياج  هب  دننک و  مارح  دوخ  رب  ار  ایند  ياه  یتحار  و 

278 ص :

ص 71. نامه ، - . 1
ص 288. یفاک ، لوصا  زا  يا  هدیزگرب  - . 2
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نب نامثع  .دریگب  هزور  ار  اهزور  همه  هک  دروخ  مسق  يرگید  .دزادرپب  تدابع  هب  دباوخن و  ًالصا  اه  بش  هک  درک  دای  دنگوس  یکی 
.ددرگ تدابع  لوغشم  دنک و  كرت  شرسمه  اب  ار  یسنج  شزیمآ  هک  درک  دای  مسق  مه  نوعظم 

درک ضارتعا  وا  عضو  هب  هشیاع  .دوب  یلامج  بحاص  نز  وا  دمآ ، هشیاع  دزن  شیارآ  یب  هدیلوژ و  نوعظم ، نب  نامثع  رـسمه  يزور 
!؟ ینک یمن  شیارآ  ارچ  تسا ؟ یعضو  هچ  نیا  تفگ : و 

نآ ياه  تّذل  زا  هدرک و  ایند  كرت  وا  درادن ، طابترا  نم  اب  هک  تسا  یتّدم  مرهوش  منک ؟ شیارآ  یـسک  هچ  يارب  تفگ : خساپ  رد 
.تسا هدیشوپ  مشچ 

روتسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دناسر  ترضح  هب  ار  نامثع  رـسمه  راتفگ  هشیاع  دمآ ، لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
دمح و زا  سپ  .تفرگ  رارق  ربنم  يالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش ، عمج  هک  ناناملـسم  .دنیایب  دجـسم  هب  ناناملـسم  همه  داد 
و مباوخ ، یم  ار  بش  زا  یتمسق  نم  دنا ؟ هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  لالح  كاپ و  ياهزیچ  امـش  زا  یـضعب  ارچ  دومرف : راگدرورپ  يانث 

.مریگ یمن  هزور  ار  اهزور  همه  و  مراد ، شزیمآ  منارسمه  اب 

(1) .تسین نم  زا  دنادرگ  يور  نآ  زا  سکره  .تسا  نم  یگدنز  شور  هار و  نیا  دیشاب ! هاگآ 

هب دیابن  ار  ایند  عورشم  ياه  یتحار  اه و  تّذل  هک  تخاس  هّجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  ناناملـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگ  نیدب 
(2) .تخورف ایند  هب  دیابن  زین  ار  ترخآ  هتبلا  .دومن  كرت  ترخآ  رطاخ 

( ناتساد  ) یگدنز رد  يور  هنایم 

.تفر وا  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، راـمیب  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنمتورث  نادـنمتدارا  زا  یکی  داـیز  نب  ءـالع 
هّجوت گرزب  للجم و  ياه  قاتا  عیسو و  یگدنز 

279 ص :
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رد ار  یگرزب  نیا  هب  يا  هناخ  وت  ءالع ! يا  : » دومرف .تسا  هدرک  يور  هدایز  یگدـنز  رد  ءالع  دوب  مولعم  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  ماما 
زور دـنچ  زا  شیب  هناـخ  نیا  رد  هک  اریز   ) يرت جاـتحم  يا  هناـخ  نینچ  هب  ترخآ  رد  وت  هک  یتروص  رد  یهاوخ ، یم  هچ  يارب  اـیند 

(. دوب یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یلو  ینام  یمن 

قوقح روآ و  اج  هب  محر  هلـص  نک ، يزاون  نامهم  هناخ  نیا  رد  یـشاب  هتـشاد  عیـسو  هناخ  نینچ  زین  ترخآ  رد  یهاوخب  رگا  يرآ !
.زادرپب ار  ینید  ناردارب  یهلا 

تعاطا ار  امـش  روتـسد  تفگ : ءالع  .دهد  یم  ار  هناخ  نیمه  دننام  رگید  ناهج  رد  امـش  هب  دـنوادخ  یهد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا 
.مراد تیاکش  مصاع  مردارب  زا  نم  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  سپس  .درک  مهاوخ 

يروط هب  هدومن ، يریگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ ، نشخ  سابل  تفگ : خساپ  رد  ءالع  تسا ؟ هدرک  هچ  رگم  هچ ؟ يارب  دومرف : ترـضح 
.دیروایب نم  دزن  ار  وا  دومرف : ترضح  .تسا  هدرک  خلت  شا  هداوناخ  دوخ و  رب  ار  یگدنز  هک 

تلقع ناطیش ، شیوخ ! ناج  نمشد  يا  دومرف : دیـشک و  مهرد  هرهچ  دید ، ار  وا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دندروآ  ار  مصاع 
ینک یم  نامگ  ینک ؟ یمن  محر  تدـنزرف  هب  ارچ  یـشک ؟ یمن  تلاجخ  تلایع  لها و  زا  تسا ، هدـناشک  هار  نیا  هب  ار  وت  هدرب و  ار 
ینآ زا  رت  کچوک  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وت  ینک ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  دهاوخ  یمن  هدرک  لالح  وت  رب  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  هک  ییادخ 

.یشاب هتشاد  يا  هشیدنا  نینچ  هک 

.منک یم  يوریپ  وت  زا  نم  يا ؟ هدومن  افتکا  نشخ  سابل  تخس و  كاروخ  هب  امش  ارچ  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : مصاع 

كاروخ و دـیاب  نم  متـسه ، ناناملـسم  ياوشیپ  نم  اریز  مراد ، رگید  هفیظو  نم  متـسین ، وت  دـننام  نم  وت ! رب  ياو  : » دوـمرف ترـضح 
اب دـنک ، لمحت  ار  یگدـنز  یخلت  مالـسا ، تموکح  طاقن  نیرترود  رد  مدرم  نیرتریقف  هک  مروایب  نییاپ  دـح  نآ  ات  ار  دوخ  كاشوپ 
وت .تسا  نم  يرادـمامز  هفیظو  نیا  دـشوپ ، یم  نم  دـننام  دروخ و  یم  نم  دـننام  مه  نم  ياوشیپ  ربـهر و  دـیوگب : هک  هشیدـنا  نیا 

، ترضح نانخس  زا  سپ  .يرادن  یفیلکت  نینچ  زگره 

280 ص :
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(1) .تخادرپ یگدنز  راک و  هب  دیشوپ و  یلومعم  سابل  مصاع 

هنایم لادـتعا و  هب  رما  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  طـیرفت  طارفا و  زا  ار  ردارب  ود  نیا  ناتـساد ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هجیتن :
.دنا هدومرف  يور 

يور هنایم  يوگلا 

ساـمآ شکراـبم  ياـهاپ  بش  هب  هک  درک  زاـمن  نادـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هبعـش  نب  هریغُم  زا  تسا  تسرد  ربـخ 
جنپ زامن  نییعت  ضیارف و  لوزن  زا  شیپ  دوب ، مالـسا  يادتبا  رد  نیا  يدرک و  زامن  يداتـسیاب و  ياپ  کی  رب  هک  دنا  هدروآ  .تفرگ و 

: دنتفگ ار  وا  هناگ ،

؟» هَرَّخَأَتام َِکْبنَذ َو  نِم  َمَّدَقَت  ام  ََکل  ُهّللا  َرَفَغ  ْدَق  ُلَعْفَت َو  َِمل  »

؟ هدنیآ هتشذگ و  تسا ، هدیزرمآ  وت  ناهانگ  یلاعت  هّللا  ینک و  یم  نیا  ارچ 

ِفیفخت نیملاعلا  بر  سپ  مشابن ؟ راد  ساپـس  هدنب  ار  يو  نم  اروُکَـش »؟ ادـبع  نوکَأ  الَفَأ  : » داد باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
جنر ام  هک  هنم  دوخ  رب  جـنر  همه  نیا  هن و  نیمز  رب  ياپ  ود  ره  دّـمحم ! يا  کیمدـِقب » َضرالا  َّیط  يأ  « ؛» هط : » داتـسرف تیآ  ار  يو 

: تفگ هک  تسا  نامه  طیرفت  هن  طارفا و  هن  ، هنایم یهار  ، (3) مچ هب  یتمدخ  میهاوخ ،  (2) هفورعم تعاط  میهاوخن ، هدنب  زا  تقاط  یب 
 - هّللا دنـسپ -  هب  هنایم  رادرک  تسا و  یلاعت -  هّللا -  هب  يور  ار  هنایم  هار   (5)« لیبسلا دصق  هّللا  یلع  و   » (4)« ًالیبس کلذ  نیب  غتبا  «و 

(6) .تسا یلاعت 

یسودرفنیزگ هنایم  هنامز  راک  ز 

نیزگ هنایم  هنامز  راک  ز 

نیرفآ قلخ  یبای ز  هک  یهاوخ  وچ 

281 ص :

.53 ص 55 -  ج 3 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  - . 1
.وکین هدیدنسپ و  تدابع  تعاطا و  - . 2

.تسا دیق  شوخ  لاح و  هنایم  مچ : هب  - . 3
«. بلطب هنایم  یهار  نکم و  زین  هتسهآ  نکم و  رتدنلب  ار  تیادص  زامن  رد  : » 110 ءارسا /  هروس  - . 4

.9 لحن /  هروس  - . 5
.48 ص 49 -  رارسالا ، فشک  ریسفت  زا  يا  هدیزگ  - . 6
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راک دنیزگ ز  هنایم  وگ  یسک 

راگزور شدرگ  شدیآ  دنسپ 

دیزگ هنایم  وک  یسک  هدوتس 

دیرتسگ نیرفآ  ار  شیوخ  نت 

هتساوخ نوردنا  تسد  هب  يراد  وچ 

هتسارآ نابسا  میس و  رز و 

درک تدیاب  هک  نک  نانچ  هنیزه 

(1) درشف دیابن  دناشف و  دیابن 

***

( رعش ) شاعم رما  رد  لادتعا 

شارتم دوخ  رب  هلمج  شابم و  هشیت  نوچ 

شابم هرهب  یب  شیوخ  راک  هدنر ز  نوچ 

شاعم رما  رد  ریگ  هّرا  میلعت ز 

(2) شاپ یم  يزیچ  شک و  یم  دوخ  يوس  يزیچ 

***

یناشاک میلک  - ینمشد رد  لادتعا 

يزور رگ  هک  نک  هراپ  نانچ  رهم  دنمک 

(3) تسب یناوت  مه  هب  نامیشپ  هدرک  يوش ز 

***

يدعس ندروخ  رد  لادتعا 
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دیآرب تناهد  زک  روخب  نادنچ  هن 

دیآرب تناج  فعض  زا  هک  نادنچ  هن 

282 ص :

ص 79. نومنهر ، - . 1
.نامه - . 2

ص 591. نادیواج ، لوکشک  - . 3
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ناگرزب هاگدید  زا  يور  هنایم 

ینامگدب طیرفت و  طارفا و  هنوگره  زا  ندیشوپ ، سابل  نتفگ و  نخس  رد  لقاع  ناسنا  »

ریلوم (1) «. هدب رارق  رظنّدم  ار  اه  هقیلس  تاموسر و  هراومه  شوپن ، سابل  رهاظت  يارب  باتش و  اب  .دنک  یم  زیهرپ 

زلرآوک سیسنارف  «. وشم هقرغ  زین  نآ  رد  و  شابم ، رود  نآ  زا  مه  دایز  شابم ، نیرفآدُم  »

«. دننک تا  یق  هک  شاب  خلت  دایز  هن  دنهد و  تتروق  هک  شاب  نیریش  دایز  هن  »

يربع لثملا  برض 

هنادـنمدرخ هنـالقاع و  نادـنچ  یلو  دـنکب ، تبحـص  بوخ  .ددرگن  ریـس  دروخب و  اذـغ  هنـالقاع  دـیاب  درف  ماـش ، یناـمهم  کـی  رد  »
ماوم تسرماس  «. دنایامنن

ورسیس «. مینک قّمعت  هشیدنا و  یبوخ  هب  میناوت  یمن  میشاب ، عابشا  ًالماک  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  زا  هک  ینامز  »

ناگرزب زا  یکی  «. دوش یم  یگدنز  ییاریگ  طاشن و  بجوم  هک  تسا  يور  هنایم  دیشخب و  ناوت  یگدنز  هب  هک  تسا  لمع  اهنت  »

گنیلپیک «. دوش یم  ناسنا  گرم  بجوم  باسح ، دح و  یب  ياه  یندیشون  ناهانگ و  لثم  دایز  يژرنا  راک و  »

مآوم تسرماس  «. تسا شیوخ  جوا  رد  لاحلا  طسوتم  ناسنا  اهنت  »

زلو سنرپ  زلراچ  «. کیدزن دایز  هن  شاب و  رود  دایز  هن  »

«. دنک ظفح  ار  شیوخ  تلزنم  ات  هدوب  یلکیس  دنمزاین  ندوب ، لاحلا  طسوتم  »

زواد زلراچ 

ینیچ لثملا  برض  (2) «. دور یم  رود  یلیخ  دراد ، یمرب  ماگ  هتسهآ  هک  وا  »

ینیچ لثملا  برض  (3) «. سرتب نداتسیا  تکرح  یب  زا  سرتم ، نتفر  هتسهآ  زا  »

283 ص :

.724 ص 725 -  یگدنز ، هار  غارچ  ات 10 . - 1
ص 282. نامه ، - . 2

ص 75. نومنهر ، - . 3
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ییاکیرمآ لثم  (1) «. ورب هشیمه  ورب و  هتسهآ  »

ییایناپسا لثم  «. وگم يرآ »  » فعض طرف  زا  و  هن »  » رورغ طرف  زا  »

يوسنارف لثم  «. درک زمرت  دیاب  اجک  دنادب  دیاب  راک  ره  رد  ناسنا  »

«. نازوسن ناجیه  شتآ  هب  ار  تدوخ  اما  وشن ، ناجیه  شوختسد  میوگ  یمن  »

یسیلگنا لثم 

284 ص :

.نامه ات 4 . - 1
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ینتورف عضاوت و  مشش : تسیب و  شخب 

هراشا

285 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینتورف ، عضاوت و 

مدرم دزن  دـبای و  یم  یگرزب  تّزع و  ینتورف  عضاوت و  اـب  یمدآ  .تسا  ینتورف » عضاوت و   » یتخبـشوخ ّتیقفوم و  ياـه  هار  زا  یکی 
یمدآ ّتلع ، نیمه  هب  .دنرادن  تسود  ار  وا  دنیوج و  یم  يرود  وا  زا  مدرم  دشاب ، هتشاد  رورغ  ّربکت و  یـصخش  رگا  .دوش  یم  زیزع 

یمن يرای  کمک و  يو  هب  تالکشم  اه و  یتخـس  عقوم  رد  دنوش و  یمن  کیدزن  يو  هب  مدرم  دراد و  يرتمک  ناتـسود  یگدنز  رد 
.دنناسر

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

.دنداد یم  ربخ  ناهنپ  ياه  تبقاع  قیاقح  زا  دندیمهف  یم  مدرم  هک  دوب  ینابز  عضاوت  رگا  تسا ، یگرزب  فرـش و  ره  لصا  عضاوت  »
(1) «. نیّربکتم ادخ  هب  مدرم  نیرترود  دننانتورف و  ادخ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن 

ّتلع هب  تسا ، رورغم  ّربکتم و  هک  یـصخش  .تسا  لماکت  یقرت و  ثعاـب  نآ  هک  تسا  نیا  ینتورف  عضاوت و  تاـکرب  زا  رگید  یکی 
یتخبشوخ ّتیقفوم و  لماکت ، یّقرت ، ریسم  رد  دنیب و  یمن  ار  شیوخ  زا  رتالاب  نیاربانب  دنیب ، یم  نارگید  زا  رتالاب  ار  شدوخ  هک  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  عضاوت  دروم  رد  یحور » قالخا   » باتک رد  .دنام  یم  زاب  تکرح  زا  ددرگ و  یم  فّقوتم 

286 ص :

ص 216. یگدنز ، هار  غارچ  - . 1
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(1) «. دیدرگ مرگ  مرن و  دید ، ینتورف  هک  نیمه  یلد  تخس  ره  .تسا  عضاوت  رب  راوتسا  یّقرت ، نابدرن  »

.دشاب و نتورف  عضاوتم و  دیاب  دیامن ، هدافتسا  لماکت  یّقرت و  نابدرن  زا  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  يارب  دهاوخ  یم  سکره 
همه دنوش و  یم  مرگ  مرن و  نانتورف  اب  زین  لد  تخس  مدرم  هک  هوالع  هب  .تسا  دوصقم  ماجنارس  هب  تکرح  يارب  هلیسو  نیرتهب  نیا 

.دور یم  الاب  یّقرت  نابدرن  زا  شمارآ  اب  يو  .ددرگ و  یم  اّیهم  فده  يوس  هب  تکرح  تهج  زیچ 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد  زلیامسا 

(2) «. تسا لامج  ییابیز و  جات  هنابوجحم ، عضاوت  »

ددرگ و یم  مدرم  دزن  ّتیبوبحم  ببـس  عضاوت  .دـییامن  بوبحم  مدرم  دزن  ار  دوخ  و  دـییارایب ، ار  نتـشیوخ  لامج  ییاـبیز و  جاـت  اـب 
ار فده  هب  ندیسر  ِعناوم  مدرم ، يرای  هب  دناوت  یم  یّتح  تسا و  اشگ  هرگ  یمدآ  يارب  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  ّتیبوبحم  نیمه 

.دیامن شیوخ  ِنآ  زا  ار  یتخبکین  ماجنارس  دنزب و  رانک 

دنشاب نتورف  رگا  رنه ، لها  .لالج  هاج و  تنیز  تسا و  لامک  ملع و  رویز  ینتورف ، »

رتکد (3) «. دنک یم  نایامن  ار  رنه  ینتورف  دنک ، یم  رادومن  هتـسجرب  ار  سکع  سکع ، هیاس  هک  نانچ  مه  دـنک ، هولج  رتهب  نانآ  رنه 
رصن

( ینتورف نیرفآ  یتخبشوخ  راثآ   ) ینتورف عضاوت و  دیاوف 

.لامک ملع و  رویز  - 1

.لالج هاج و  تنیز  - 2

.لامج ییابیز و  جات  - 3

.یتخبشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  یّقرت  نابدرن  - 4

287 ص :

ص 217. نامه ، - . 1
.نامه - . 2

ص 218. نامه ، - . 3
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.مدرم ِیتسود  ّتبحم و  - 5

.یگرزب فرش و  - 6

.ادخ هب  مدرم  یکیدزن  - 7

.ندشن عقاو  دسح  دروم  - 8

.ترخآ ایند و  تداعس  - 9

.میکح مدرم  رد  تمکح  رثا  ندش  رهاظ  - 10

نادرم دـنوش و  یم  مخ  روراب  ناتخرد   ) .دننکـش یمن  یلو  دـنوش  یم  مخ  هک  روراب  ناـتخرد  دـننام  نتـسکشن  اـما  ندـش  مخ  - 11
.(1)( دنوش یمن  مخ  اّما  دننکش ، یم  هک  دنتسه  نادان  نادرم  کشخ و  ياه  هخاش  طقف  دنشاب ، یم  عضاوتم  گرزب 

.شیوخ ياهدوبمک  صیاقن و  لماک  نتخانش  - 12

.رورغ ّربکت و  تشز  تداع  كرت  - 13

.نتشاد کین  قلخ  ندوب و  مرگ  نوخ  - 14

(. دراد يونعم  تّذل  ینتورف   ) اه تّذل  نیرت  نازرا  - 15

.تشاد دنهاوخ  عضاوتم  اب  هتسیاش  تسرد و  یطباور  مدرم   90% - 16

.گرزب اتقیقح  ياه  ناسنا  ِناشن  - 17

.تسا تاّیونعم  زا  ینتورف  - 18

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هاگدید  زا  عضاوت  ینعم 

سک ره  اب  دنیـشنب و  دشاب ، وا  ناکم  زا  رت  نییاپ  هک  یناکم  هب  دـشاب و  وا  ياج  زا  رت  تسپ  هک  ییاج  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  عضاوت 
(2) .دننک حدم  اوقت  تفص  هب  ار  وا  هک  دنکن  لیم  دشاب و  وا  اب  قح  دنچره  دیوگ ، لادج  كرت  دیامن و  مالس  دنک  تاقالم 

288 ص :

.تیرکسناس لثملا  برض  کی  - . 1
ص 216. نامه ، - . 2
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مالسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هاگدید  زا  ینتورف  عضاوت و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(1)« نیراّبجلا ِیف  اذه  يْدبَع  اُوُبتْکُأ  یلاعَت  ُهّللا َو  لوُقَی  یّتَح  ُرَّبَکَتَی  ُلازَیال  َْدبَْعلا  َّنِإَف  َرُّبَکَّتلا  اُوِبنَتِْجا  »

«. دیرآ رامش  هب  ناشکندرگ  رامش  رد  ار  هدنب  نیا  دیوگ  یم  دنوادخ  تفرگ ، وخ  ّربکت  هب  هک  نیمه  هدنب  اریز  دیزیهرپب ؛ ّربکت  زا  »

ربک و ناطیـش  دنک ، هدجـس  مدآ  هب  دومرف  ناطیـش  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یماگنه  .تسا  ناطیـش  ياهراک  زا  رورغ  ّربکت و 
رورغ هظحل  کی  .درکن  هدجـس  مدآ  هب  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  ما و  هدـش  هدـیرفآ  شتآ  زا  نم  تفگ : دـیزرو و  رورغ 

ار رورغم  ّربکتم و  ِناسنا  ادـخ  نیاربانب  .دوش  هدـنار  گرزب  دـنوادخ  هاگرد  زا  دـش  ثعاب  دوب ،) یبّرقم  کلم  عقوم  نآ  هک   ) ناـطیش
رورغ ّربکت و  زا  ار  مدرم  اهراب  اهراب و  ام ، ناماما  يو ، نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  وا  لوسر  درادـن و  تسود 

.دنا هدومن  ینتورف  عضاوت و  هبرما  دنا و  هتشاد  رذحرب 

تّیونعم لماع  ینتورف 

هجیتـن رد  دـیوج ، یم  بّرقت  ادـخ  هب  عضاوت  هطـساو  هب  نتورف  ناـسنا  و  تسوا ، لوسر  ماـغیپ  ادـخ و  رما  ینتورف  عضاوت و  هک  نوچ 
ار ّربـکتم  ناـسنا  گرزب  يادـخ  هک  دـنا  هدومرف  ناـیب  اـهراب  ثیداـحا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  .تسا  تاـّیونعم  زا  عـضاوت 

تارثا دزاس و  یم  يونعم  یناسنا  ار  ام  رگید  يونعم  لامعا  دننام  لمع  نیا  ّتیونعم  .دراد  شاداپ  تلیـضف و  ینتورف  .درادن  تسود 
.دراذگ یم  یقاب  ام  حور  رد  یناوارف  يونعم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هچنانچ دوواد ! يا  : » هک دوب  نیا  درک  یحو  دوواد  هب  ّلجوّزع  يادخ  هک  هچنآ  رد  »

289 ص :

ص 205. هحاصفلا ، جهن  - . 1
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(1) «. دنناّربکتم مه  ادخ  زا  مدرم  نیرترود  دننک ، یم  عضاوت  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

(2)« ُهّللا ُْهبِّذَُکی  ِهّللا  یلَع  َّلَأَتَی  ْنَم  ُهّللا َو  ُهَعَضَو  َرَّبَکَت  ْنَم  ُهّللا َو  ُهَعَفَر  ِهِّلل  َعَضاوَت  نَم  »

، دروخ غورد  مسق  ادخ  هب  هک  ره  دنک و  تسپ  شیادـخ  دزارفا ، ندرگ  هک  ره  درادرب و  شیادـخ  دـنک ، ینتورف  ادـخ  يارب  هک  ره  »
«. دنک بیذکت  شیادخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) «. تساه تدابع  نیرت  گرزب  زا  نآ  هک  اریز  ینتورف ؛ داب  وت  رب  »

میوش یمن  عقاو  دسح  دروم  ینتورف  اب 

: دنیامرف یم  نینچ  عضاوتم  صخش  نتفرگن  رارق  دسح  ضرعم  رد  عضاوت و  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

« عُضاّوتلا َبِحاص  ِّالا  ٌدوُسْحَم  ٍهَمِْعن  يذ  ُّلُک  »

«. دراد عضاوت  هک  نآ  رگم  تسا  دسح  ضرعم  هب  دراد ، یتمعن  هک  ره  »

هاگن يو  هب  فوئر  یهاگن  اب  رگید  ياه  ناسنا  دـشورفن  رخف  دـنیبن و  نارگید  زا  رتـالاب  ار  شدوخ  و  دزرون ، رورغ  یمدآ  هک  نیمه 
.دنزرو یمن  دسح  يو  هب  دننک و  یم 

.درب دنهاوخ  دسح  يو  هب  دشکب ، نارگید  خُر  هب  ار  شیوخ  ییاراد  لاوما و  لام ، دشورفب و  رخف  رگا  یلو 

: دیوگ یم  نینچ  ندش  عقاو  دسح  دروم  ینتورف و  هطبار  هرابرد  زین  عّفقم  نبا 

(4) «. دیوش یم  عقاو  دسح  دروم  رتمک  دیشاب ، عضاوتم  رگا  »

290 ص :

ص 317. یفاک ، لوصا  زا  يا  هدیزگرب  - . 1
ص 207. نامه ، - . 2

ص 597. همکحلا ، نازیم  بختنم  75/119 ؛ راونالاراحب ، - . 3
ص 314. یگدنز ، هار  غارچ  - . 4
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ینتورف عضاوت و  تّیمها 

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(1)« ََهباهَملا َكوسکَی  ُعُضاّوتلا  »

«. دناشوپ یم  وت  تماق )  ) رب تّهبا  هماج  ینتورف  »

: دنیامرف یم  یثیدح  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) «. دشخب تعفر  ار  امش  دنوادخ  ات  دیشاب ، نتورف  سپ  دیازفا ، یم  دوخ  بحاص  تعفر  رب  ینتورف ، انامه  »

: دناد یم  عضاوت  ار  تداعس  هار  زین  هداز  لامج 

(3) «. تسا رسدرد  بیرف و  همه  یقبام  تسا و  هداس  مدرم  هب  ندش  هیبش  یگداس و  نامه  تداعس  هار  اهنت  »

: دنناد یم  تفارش  نیرتالاو  ار  ینتورف  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(4) «. تسین ینتورف  نوچ  یتفارش  چیه  »

: دنناد یم  اهراک  نتفای  ناماس  لماع  ار  ینتورف  مالسلا  هیلع  یلع  یلوم 

«. دبای یم  ناماس  اهراک  ینتورف  اب  »

نتورف لد  رد  تمکح  ندش  رهاظ 

: مالسلا هیلع  مظاکلا  مامالا  لاق 

َّنأل ِراّبَجلا ؛ ِرِّبکَتُْملا  ِبلق  یف  ُرُمْعَتال  َو  َعِضاوَتُْملا ، ِبلَق  یف  ُرُمْعَت  ُهَمکِحلا  َِکلذَـکَف  افَّصلا ؛ یف  ُُتْبنَیـال  ِلـهَّسلا َو  یف  ُُتْبنَی  َعرَّزلا  َّنِا  »
(5)« ِلهَْجلا ِهلآ  نِم  َرُّبَکَّتلا  َلَعَج  َو  ِلقَعلا ، ََهلآ  َعضاّوتلا  َلَعَج  َهّللا 
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رد دیور و  یم  نتورف  صخـش  لد  رد  تسا ، نینچ  زین  تمکح  .دیور  یمن  گنـس  هتخت  يور  دیور و  یم  كاخ  رد  تعارز  انامه  »
«. يدرخبان رازبا  ار  ّربکت  تسا و  هداد  رارق  دوخ  رازبا  ار  ینتورف  دنوادخ  اریز  دیور ، یمن  زارف  ندرگ  ّربکتم و  ناسنا  لد 

: دناد یم  ینتورف  زا  ار  میکح  مدرم  رد  تمکح  رثا  زین  طارقس 

(1) «. دنرامش یم  ریقح  زیچان و  ار  نتشیوخ  هک  تقو  نآ  دوش ، رهاظ  یک  میکح  مدرم  رد  تمکح  رثا  هک  یناد  »

عضاوتم اب  مدرم  تیرثکا  هتسیاش  تسرد و  طباور  نتشاد 

: دناد یم  عضاوت  ار  لیاضف  راشتنا  لماع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) «. دوش یم  مدرم ) نایم  رد  عضاوتم  ناسنا   ) لیاضف راشتنا  ثعاب  ینتورف  »

اب طابترا  رد  ار  ترـشاعم  بادآ  یقالخا و  ياه  تلـصخ  زین  مدرم  رثکا  ددرگ و  یم  زیزع  مدرم  دزن  وا  نتورف ، ياه  تلیـضف  نایب  اب 
: دیوگ یم  نینچ  روکذم  عوضوم  دروم  رد  زین  تلوزور  .دومن  دنهاوخ  تیاعر  اهنآ 

«. تشاد دنهاوخ  وت  اب  هتسیاش  تسرد و  یطباور  ناشدصرد  دون  دیدرت  نودب  دینک ، راتفر  تسرد  مدرم  اب  رگا  »

.ددرگ یم  رکّذلا  قوف  نخس  لماش  هک  تسا  تسرد  ياهراتفر  زا  یکی  ینتورف 

گرزب ياه  ناسنا  ناشن  ینتورف ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

عضاوت نارگید  هب  تبسن  یسک  دندید  رگا  دننک ، یگدیسر  اهنآ  تالاح  هب  هک  هداد  رارق  دوخ  ناگدنب  رومأم  ار  هتشرف  ود  دنوادخ  »
دنرومأم دهد ، یم  ناشن  ینتورف  و 

292 ص :
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هفیظو دـهد ، یم  ناشن  گرزب  ار  شدوخ  دـنک و  یم  ّربکت  دـندید  رگا  دـننک و  شگرزب  حرطم و  هعماج  رد  دـنربب و  ـالاب  ار  وا  هک 
لیلذ و ایند  نیمه  رد  ّربکتم  مدآ  هک  تسا  دنوادخ  ياهراک  زا  یکی  نیا  .دننک و  شلیلذ  راوخ و  دنبوکب و  نیمز  هب  ار  وا  هک  دـنراد 

(1) «. دشاب دنلبرس  عضاوتم  مدآ 

: دیوگ یم  نینچ  زین  نیکسار  ناج 

(2) «. تسا ینتورف  گرزب ، اتقیقح  ياه  ناسنا  ناشن  نیتسخن  هک  مرواب  نیا  رب  »

«. دوش یم  راکشآ  کچوک ، ِمدرم  اب  ناشراتفر  زرط  زا  گرزب  ِنادرم  تمظع  »

یگنراک لید 

( ناتساد  ) زگره ینیبدوخ 

اه ترفاسم  زا  یکی  رد  دش ، یم  هدید  ترضح  رانک  رد  هشیمه  تشاد و  یهاتوک  ّدق  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نارای  زا  یکی 
بآ يور  رب  و  هّللا » مسب  : » تفگ هناـصلاخ  نیقی  اـب  یـسیع  ترـضح  .دندیـسر  اـیرد  هب  هار  رد  دوبمالـسلا ، هـیلع  یـسیع  هارمه  هـک 

! درک تکرح 

هب ات  داتفا  هار  هب  بآ  يور  و  هّللا ،» مسب  : » تفگ نیتسار  نیقی  اب  دور ، یم  هار  بآ  يور  رب  یـسیع  دـید  هک  یماگنه  دـق ، هاتوک  درم 
نم دور و  یم  هار  بآ  يور  هّللا  حور  یسیع  تفگ : دوخ  اب  دش و  رورغ  ینیبدوخ و  راچد  درم  لاح  نیا  رد  .دیسر  یسیع  ترـضح 

.میور یم  هار  بآ  يور  ود  ره  دراد ؟ نم  رب  یتلیضف  هچ  مالسلا  هیلع  یسیع  نیاربانب ، .مور  یم  هار  بآ  يور  مه 

یـسیع ترـضح  هد »! متاجن  ندـش  قرغ  زا  ریگب و  ارم  هّللا ! حور  يا  : » دـش دـنلب  شداـیرف  تفر و  بآ  ریز  هب  هبترم  کـی  مد  ناـمه 
، متفگ نم  تفگ : دـق  هاتوک  درم  یتفر ؟ ورف  بآ  رد  هک  یتفگ  هچ  رگم  درم ! يا  دومرف : دروآ و  نوریب  بآ  زا  تفرگ و  ار  شتـسد 

نیا اب  سپ  .مور  یم  هار  بآ  يور  زین  نم  دور ، یم  بآ  يور  هّللا  حور  هک  روط  نامه 

293 ص :
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رثا رد   ) ار دوخ  وت  دوـمرف : یـسیع  ترـضح  .مدـش  راـتفرگ  شرفیک  هب  داد و  تسد  نم  هب  ینیبدوـخ  تساـم ! نیب  یقرف  هچ  باـسح 
هبوت یتفگ  هچنآ  زا  نونکا  دومن و  بضغ  وت  رب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  يدوبن ، نآ  هتـسیاش  هک  يداد  رارق  یهاـگیاج  رد  ینیبدوخ )

.تفایرد ار  دوخ  ّتیعقوم  تشگ و  زاب  دوب ، هداد  رارق  شیارب  دنوادخ  هک  یماقم  هبتر و  هب  درک و  هبوت  درم  نک !

: دومرف هیضق  نیا  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« اضَعب مُکُضَْعب  َّنَدَسْحَیال  َهّللا َو  اوُقَّتاَف  »

(2).(1)« دیزرون دسح  رگیدکی  هب  دیشاب و  راکزیهرپ  دیسرتب و  ادخ  زا  زین  امش  سپ  »

ناگرزب هاگدید  زا  ینتورف 

نتورف درف  مه  رما  نیا  .تسا  باتزاب  رپ  نکیل  هتـشادن ، تمیق  تساه ، تّذل  نیرت  نازرا  اریز  دور ، یمن  تسد  زا  يزیچ  عضاوت ، اب  »
نمیو سوتسارا  (3) «. تسا فعاضم  یتبهوم  نیاربانب  ار ، نآ  هدنراد  تفایرد  مه  دنک و  یم  داشلد  ار 

یناریا لثم  (4) «. تسا ییاتسدوخ  تاراختفا ، ندرب  نیب  زا  يارب  هار  نیرت  ناسآ  »

یگنراک لید  «. دییامن فارتعا  دوخ  ياطخ  هب  بلق  میمص  زا  گنرد و  یب  دیتسه ، راکاطخ  دیناد  یم  رگا 

وت هک  تسا  روآ  فّسأت  تفگ : تفرگ ، یم  داریا  وا  بترمان  سابل  زا  هک  شنز  باوج  رد  فورعم ، نادیضایر  دنمـشناد و  نیتشینا ، »
«. دشاب رت  یلاع  شتایوتحم  زا  يا  هسیک  یهاوخ  یم 

هیلع ریما  ترضح  «. دیونـشب ار  اه  یندینـش  دینیبب و  ار  اه  یندید  هک  دراذگ  یمن  هدرپ  نیا  اریز  دیرادرب  دوخ  شیپ  زا  ار  رورغ  هدرپ  »
مالسلا

294 ص :

راونالاراحب 14/254. - . 1
.207 ص 208 -  دلج 1 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  - . 2

ص 619. یگدنز ، هار  غارچ  - . 3
.314 ص 317 -  نامه ، ات 7 . - 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 400 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_294_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_294_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_294_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_294_4
http://www.ghaemiyeh.com


يرصان قالخا  (1) «. رامشم ریقح  ار  عضاوتم  چیه  راد و  راک  هب  سک  همه  اب  عضاوت  »

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. دزاس نیبدوخ  شکرس و  ار  وت  هک  تسا  یباوث  زا  رتهب  دنک ، نتورف  نامیشپ و  ار  وت  هک  ییاطخ  »

«. دنرب رتارف  تا  هیاپ  زا  ار  وت  مدرم  ات  رآ  رتورف  يراد  هک  يا  هیاپ  زا  ار  دوخ  »

مالسلا هیلع  ریما  ترضح 

هب موس  نداهن ، رتورف  دوخ  زا  شناد  هبترم  رد  ار  نارگید  مود  نتـشادنپ ، بیع  یب  ار  دوخ  یکی  تسا : نالهاان  تداع  زا  تداع  هس  »
همان نابزرم  «. نتشادنپ لامک  لامک ، تیاغ  رد  نتسناد و  اهتنا  مدق  هب  ار  دوخ  ندوب و  مّرخ  شیوخ  ملع 

هک یناد  نانچ  ینیب  هک  ره  .ییآ  نوریب  دوخ  زا  هک  نآ  تفگ : تسیچ ؟ عضاوت  تیاغ  هک  دندیسرپ  طاسبنا  فسوی  زا  تفگ : یلبش  »
ءایلوالا هرکذت  «. تسا رتهب  وت  زا 

هکلب دشاب  یم  تسه  هچنآ  زا  رتدب  رتکچوک و  هک  دنک  رّوصت  دزاس و  ناهنپ  ار  دوخ  دادعتـسا  قوذ و  ناسنا  هک  تسین  نآ  ینتورف  »
ردروکال «. شیوخ ياهدوبمک  صیاقن و  لماک  نتخانش  زا  تسا  ترابع 

«. تسا رتشیب  رت و  قیمع  اه  هّرد  رد  شطوقس  دشاب  رتشیب  رورغ  هچره  »

ناگرزب زا  یکی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  (2) «. ار مدرم  درمش  تسپ  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتراوخ  »

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. تسا درف  یهابت  ثعاب  یتسود و  تفآ  یتسرپدوخ ، »

«. تسا هشیدنا  یهاتوک  درخ و  یتسس  غامد و  ینادان  زا  هتساخرب  يدنسپدوخ  »

ناگرزب زا  یکی 

«. تسا سفن  ياوه  زا  تعباتم  دهاش  ینادان و  لهج و  لوصحم  يدنسپدوخ ، »

ییافش لاصخ 

هنیو «. یهاوخدوخ یقیقح ، ییاونیب  تسا و  ینابرهم  یقیقح ، تورث  یگدنز ، رد  »
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.215 ص 216 -  نومنهر ، ات 12 . - 2
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نیسحمالغ (1) «. میــشاب يروـف  تسکــش  رظتنم  درک  ماـیق  رورغ  تـقوره  تـسا ، تـّلذ  تسکــش و  هدـنیامن  یهاوـخدوخ  رورغ و  »
يراقفلاوذ

نوئلپان «. دهد یمن  شوگ  نید  لقع و  يادص  هب  رورغم ، »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  «. تسین ششخب  لباق  هک  تسا  یهانگ  ربک ، »

ینتورف عضاوت و  ياهوگلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فلا )

.دوش یم  نشور  هرفـس  مه  اذـغ و  مه  ِدارفا  ندروخ و  ّتیفیک  اذـغ ، ياج  اذـغ ، عون  رد  ندروخ ، اذـغ  بادآ  رد  عضاوت ، ینتورف و 
: داد یم  اذغ  نانآ  هب  دوخ  تسد  اب  یتح  دش ، یم  اذغ  مه  نایاونیب  نامورحم و  ابهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2)« ِهِدَِیب ْمُُهلِواُنی  َنیکاسَملا َو  ُلِکاُؤی  »

لثم دروخ ، یم  اذغ  نیمز  يور  تسشن ، یم  نیمز  يور  ترضح ، نآ  .دوب  هناعضاوتم  زین ، اذغ  رانک  هرفس و  رس  رب  وا  نتـسشن  هوحن 
: تسا هدنب  هک  تسناد  یم  دروخ و  یم  اذغ  نانآ  نوچمه  و  تسشن ، یم  ناگدنب 

(3) «. ٌْدبَع ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  ِْدبَْعلا َو  َسُولُج  ُسِلْجَی  ِْدبَْعلا و  َلْکَأ  ُلُکأَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َناک  »

ندروخاذغ لوغشم  نیمز  يور  هک  ربمایپ  هب  درک ، رذگ  ترضح  نآ  رب  ینز  يزور 

هدنب نم  زا  هک  تسا  هدنب  مادک  وترب ! ياو  دومرف : ربمایپ  ینیـشن ! یم  نانآ  لثم  يروخ و  یم  اذغ  ناگدرب  لثم  دمحمای ! تفگ : دوب ،
؟(4) دشاب رت 

: دومرف یم  دروخ و  یم  اذغ  تشگنا  هس  اب  داهن ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  تسشن ، یم  ناگدنب  لثم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناراّبج و لثم  دروخ و  یم  اذغ  هنوگ  نیا  ادخ  ربمایپ 

296 ص :

.نامه ات 3 . - 1
راونالاراحب 16/228. - . 2

ص 456. یقرب ، نساحم  - . 3
ص 16. قالخالا ، مراکم  ص 457 ؛ نامه ، - . 4
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(1) .دروخب اذغ  تشگنا  ود  اب  هک  دوبن  ناّربکتم 

هیکت دوخ  پچ  نار  هب  تسشن و  یم  ناگدرب  دننام  هرفس  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا ، هیلع  ریما  ترـضح  تیاور  هب 
(2) .داد یم 

ناگدرب لثم  .دروخن  اذـغ  نداد  هیکت  لاح  رد  گرم ، مد  ات  تثعب  زاغآ  زا  ترـضح  نآ  زگره  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماـما  هدومرف  هب 
اب ندروخ  اذغ  مه  یکی  : ... منک یمن  اهر  مراد  رمع  ات  ار  زیچ  جـنپ  دومرف : یم   (3) ادخ هاگشیپ  رد  ینتورف  رطاخ  هب  دروخ ، یم  اذغ 
یم توعد  ماـعط  هب  ار  ترـضح  نآ  سکره  هک  دوـب  نآ  یهلا  تمعن  اذـغ و  هب  تبـسن  وا  ینتورف  رگید  ياـه  هناـشن  زا  (4) .ناگدرب
یم شتوـعد  مه  تشوـگ  يا  هّـکت  هـب  رگا  یتـح  تشاذـگ ، یمن  ینغ  ریقف و  دازآ و  هدرب و  ناـیم  یقرف  دوـمن و  یم  تباـجا  درک ،
یلو دیـشون ، یم  ار  نآ  تفرگ و  یم  دوـب ، مه  ریـش  هعرج  کـی  هچ  رگا  تفریذـپ ، یم  ار  نآ  نـیا و  هیدـه  .درک  یمن  دّر  دـندرک ،

(5) .دروخ یمن  هقدص 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ب )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

همه ربارب  رد  دوخ  اب  نتفگ  نخـس  يارب  ار  وت  ارچ  یناد  یم  یـسوم ! يا  هک : درک  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ّلجوّزع -  يادخ - 
؟ هدوب هچ  يارب  اراگدرورپ  درک : ضرع  مدیزگرب ؟ مقلخ 

نتورف وت  زا  ار  یـسک  اهنآ  نایم  رد  مدرک و  وروریز  ار  میاه  هدنب  نم  انامه  یـسوم ! يا  هک  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ 
(6) .يراذگ یم  نیمز ) ای   ) كاخ رب  ار  شیوخ  هرهچ  يرازگ ، یم  زامن  وت  هک  یماگنه  یسوم ! يا  متفاین ، دوخ  ربارب  رد  رت 
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ارعش هاگدید  زا  ینتورف 

میا هن  شیدنا  تبقاع  ام  هک  سوسفا 

(1) میا هن  شیورد  رقف و  سابل  میراد 

یلازغ دمحا  ***

یسوه لد  رد  چیه  رادم  ربک  زا 

یسک تسا  هدیسرن  ییاج  هب  ربک  زک 

نک تداع  یگتسکش  ناتب  فلز  نوچ 

(2) یسفن رد  لد  رازه  ینک  دیص  ات 

یناشاک لضفااباب  ***

ار نافیحن  نافیعض و  معنم  يا  رگنم  يراوخ  هب 

(3) دراد نیشن  هر  يادگ  ترشع  سلجم  ردص  هک 

ظفاح ***

تدزارفا تعفر  رس  عضاوت 

تدزادنا ردنا  كاخ  هب  ّربکت 

تسوکن نازارف  ندرگ  عضاوت ز 

(4) تسوا يوخ  دنک  عضاوت  رگ  ادگ 

يدعس ***

رسپ يا  راهَنیز  نکم  ّربکت 

رس هب  ییآرد  شتسد  يزور ز  هک 

نالهاج تداع  دوب  ّربکت 
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(5) نالد بحاص  دیاین ز  ّربکت 

يدعس ***

ار دوخ  ندیشکرب  گرزب  تسا  بیع 

ار دوخ  ندیزگرب  قلخ  هلمج  زا 

تخومآ دیابب  هدید  کمدرم  زا 

(6) ار دوخ  ندیدن  ار و  سک  همه  ندید 

يوره يراصنا  ***

298 ص :
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عامتجا ِيداع  درف  ریبدت  تسایس و  متفه : تسیب و  شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هار  تسایس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1)« َهَسایِّسلا َكَردأ  ُهَسفَن  َساس  ْنَم  »

«. دبای تسد  مدرم ) رب   ) ندرک تسایس  هب  دشاب ) اورنامرف  ریما و  نآ  رب  و   ) دنک تسایس  ار  دوخ  سفن  هک  ره  »

.تسا نتشیوخ  ریبدت » تسایس و   » عامتجا يداع  صخش  ِیتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی 

.تسا زیمآ  ّتیقفوم  نیرفآ و  یتخبشوخ  عامتجا  ِيداع  ِدرف  کی  يارب  عامتجا  راک و  هداوناخ ، طیحم  هس  رد  ریبدت  تسایس و 

سفن رب  و  دربب ، نیب  زا  اه  هنیمز  همه  رد  ار  طلغ  ياه  تداع  دوش و  طلـسم  شیوخ  سفن  رب  دـیاب  صخـش  تسایـس ، لّوا  هلحرم  رد 
.دبای ّطلست  شیوخ 

: دنیامرف یم  نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

« هِدنُج َلبَق  ُهَسفَن  َسوُسَی  نأ  ِِکلَملا  َّقح  ْنِم  »

«. دنک تسایس  ار  نتشیوخ  دوخ ، نایهاپس  تسایس  زا  شیپ  هک  تسا  مزال  اورنامرف  رب  »

300 ص :
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.دیامن تاعارم  ار  ریبدت  تسایس و  عامتجا  راک و  هداوناخ ، طیحم  هس  رد  دیاب  عامتجا  يداع  صخش  دش ، نایب  هک  روط  نامه 

هداوناخ طیحم  رد  تسایس  - 1

هراشا

كرت سفن و  رب  طلست  تسایس  زا  سپ  هنالقاع و  ياه  تسایس  اب  صخش  ره 

ریما ترـضح  .ددرگ  یمن  نیگمـشخ  زگره  هنومن  ناونع  هب  .تسا  شیوخ  رـسمه  هب  رادافو  رای و  هناخ  طیحم  رد  طلغ  ياه  تداـع 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

(1)« ِقفِّرلا ُلامِعتسإ  ِهَسایِّسلا  ُسأَر  »

«. تسا تسایس  سأر  نداد ، جرخ  هب  یمرن  »

دوخ يارب  شیوخ ) رـسمه  هیحور  قبط   ) ار شرـسمه  هشیمه  وا  .دـیامن  یم  راتفر  تفطالم  یمرن و  اب  شیوخ  نادـنزرف  رـسمه و  اـب 
.دنک یم  ظفح 

يو هب  یتبـسانم  هب  هدومن و  يرادیرخ  يا  هیده  ای  لگ و  هتـسد  کی  تاقوا  زا  یهاگ  شیوخ  رـسمه  تامحز  ساپ  هب  هکنیا : دـننام 
صیخشت ار  شنادنزرف  دادعتسا  دنک  یم  یعس  .دیامن  یم  راتفر  اهنآ  تایحور  قبط  تسا و  اشوک  شنادنزرف  تیبرت  رد  وا  .دهد  یم 

.دیامن تیبرت  ناشدادعتسا  روخارف  هب  ار  اهنآ  دهد و 

: دییامرف هجوت  نادنزرف  هرابرد  تسایس  کی  هب  کنیا 

دیامن و یم  قیوشت  ار  وا  داد  ماجنا  یبوخ  راک  دـنزرف  هاگره  ینعی  .دـیامن  یم  یطرـش  ار  نادـنزرف  یطرـش ، باتزاب  تیاعر  اب  ردـپ 
.دنک یم  يرصتخم  هداس و  هیبنت  ار  وا  داد ، ماجنا  بدا  فالخ  راک  دنزرف  هاگره 

.دنادرگ دنلبرس  ار  وا  دنک و  افوکش  ار  شیوخ  دنزرف  ياهدادعتسا  یطرش  باتزاب  زا  هدافتسا  اب  دناوت  یم  ردپ 

301 ص :
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تسایس نیرتراوشد 

دصرد دشاب ، روراب  يو  رد  طلغ  ياه  تداع  دشاب و  هتشادن  ار  تسا -  نتـشیوخ  سفن  رب  ّطلـست  نامه  هک  هّیلوا -  تسایـس  رگا  اما 
ار دـنزرف  نز و  زا  شیاسآ  بلـس  تابجوم  هداوناخ  طیحم  رد  طـلغ  ياـه  تداـع  اریز  تسا ، رتمک  رایـسب  وا  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و 

.دنک یم  شمارآ  بلس  صخش  دوخ  زا  اسب  هچ  و  دیامن ، یم  مهارف 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

(1)« ِتاداعلا ُلقَن  ِتاسایِّسلا  ُبَعصأ  »

«. تساه تداع  رییغت  اه ، تسایس  نیرتراوشد  »

نورد زا  ار  طلغ  ياه  تداع  موادتم ) روط  هب   ) تسرامم نیرمت و  اب  رگا  اّما  تسا ، تسایـس  نیرتراوشد  تداع ، رییغت  تسایـس  یلب ،
.دیشک شوغآ  رد  ار  یتخبشوخ  دهاش  و  دیروآ ، تسد  هب  یناوارف  ياه  ّتیقفوم  دیناوت  یم  دیدومن ، نک  هشیر  شیوخ 

( دوش هعجارم  تمواقم  يرادیاپ و  شخب  هب   ) ییابیکش ربص و  تداع  دیربب و  نیب  زا  نادنزرف  نز و  لباقم  رد  ار  ّتیبصع  تداع  رگا 
نآ زا  ار  يا  هنادنمتداعـس  یگدنز  دـییامن و  يریگولج  شیوخ  هداوناخ  یگدـنز  یـشاپورف  زا  دـیناوت  یم  دـییامن ، نآ  نیزگیاج  ار 

.دییامن شیوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) «. دیسر تاماقم  نیرتالاب  هب  ناوت  یم  هک  تسا  اه  تداع  رب  ندش  هریچ  اب  »

ترخآ ایند و  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نتـشیوخ  سفن  رب  طلـست  طلغ و  ياه  تداع  رب  يزوریپ  هنادنمتداعـس ، یگدـنز  زومر  زا  یکی 
.دشخب یم  تیونعم  وا  هب  دزاس و  یم  دنمتداعس 

302 ص :
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دوخ رهوش  رتـشیب  یمرگلد  بجوم  دـیناوت  یم  دـینک  لاحـشوخ  داـش و  ار  شیوخ  رـسمه  لزنم ، رد  هک  دـیهد  تداـع  دوـخ  هب  رگا 
رت تحار  رت و  ناسآ  ار  دوصقم  ماجنارس  هب  ندیـسر  لزنم ، رد  ییاضف  نینچ  دیـشخبب و  هداوناخ  طیحم  هب  يرتشیب  شمارآ  دیدرگ ،

.دیشک دیهاوخ  شوغآ  رد  ار  یتخب  کین  ماجنارس ، دومن و  دهاوخ 

رهوش ندرک  داش  يارب  هداس  ریبدت  تسایس و  دنچ 

! دیشاب داش  ناتدوخ  لّوا  دشاب ، رت  لاحشوخ  ناترهوش  هک  دینک  يراک  دیهاوخ  یم  رگا  - 1

داش ناتدوخ  دیزادرپ ، یم  راک  هب  هقالع  اب  هنادنمـشوه و  یتقو  .دـنک  داجیا  وا  رد  یگرزب  توافت  دـناوت  یم  راک  هب  امـش  هقالع  - 2
راک ّدح  رد  لغـش  نیا  دزرو ، یم  قشع  شلغـش  هب  یـسک  یتقو  .دوب  دهاوخ  رت  یـضار  امـش  دوخ و  لغـش  زا  ناترهوش  دیوش و  یم 

لاحشوخ ود  ره  رخآ ، رد  ...دینک ، تبحص  شا  هرابرد  دینک ، رکف  هلئـسم  نیا  هب  .دش  دهاوخ  لیدبت  حیرفت  هب  هکلب  دنام ، یمن  یقاب 
! لاحشوخ جوز  کی  دوب ؛ دیهاوخ  رت  یضار  رت و 

.دیریگب لیوحت  ار  ناترهوش  ِکچوک  ياه  ّتبحم  دیشابن ، ارگ  عقاو  دایز  مه  اب  ناتطباور  رد  - 3

، دـهد یم  ماجنا  ناترهوش  هک  يراک  ره  رطاخ  هب  .دـینک  رکـشت  یبوخ  هب  ...ای ) لگ  هخاـش   ) رهوش هیدـه  اـی  راـک  ره  ضوع  رد  - 4
.دش دهاوخ  مه  رتهب  ناترهوش  تروص  نیا  رد  .تسوا  هفیظو  اهراک  نیا  دینک  رکف  .دینک  شقیوشت 

مهم زیچ  چیه  هظحل  نیا  رد  .دینکن  یقلخدب  هدش  هک  مه  ناتدوخ  یلاحـشوخ  رطاخ  هب  ددرگ ، یمرب  راکرـس  زا  ناترهوش  یتقو  - 5
ار ناتتالکشم  نیرت  کچوک  هکنیا  ياج  هب  دیـشاب ، یگرزب  رتخد  هک  دیریگب  دای  .دیورب  وا  لابقتـسا  هب  دنخبل  اب  هک  تسین  نآ  زا  رت 

دشک یم  شدوخ  ار  کچوک ) یلیخ  تالکشم   ) اه هشپ  هک  تسا  یسک  بوخ  نز  .دینک  لح  ار  اهنآ  اصخـش  دینک ، حرطم  وا  يارب 
یلیخ تالکشم   ) اهربب نتشک  يارب  و 
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هقیقد دون  رد  هک  دشاب  ناتدای  .دشابن  هتـسخ  شرهوش  هک  دنک  یم  یتقو  مه  ار  راک  نیا  هزات  .دریگ  یم  کمک  شرهوش  زا  گرزب )
! دیآ یمن  نیمز  هب  هک  نامسآ  .دیرواین  نابز  هب  يا  هدننک  تحاران  فرح  تسا ، هدیسر  هناخ  هب  هزات  ناترهوش  هک  یلّوا 

.دینک بانتجا  تافالتخا ، ندرک  حرطم  زا  - 6

.دینزن دایرف  ناترهوش  ِرس  - 7

راکتبا امش  .تسا  امش  يودره  هقالع  دروم  هک  دیهد  صاصتخا  ییاهراک  هب  دیراذگب و  رانک  ناترهوش  يارب  ار  لیطعت  ياهزور  - 8
رخآ .دیربب  تّذل  یگدنز  هداس  ياه  يداش  زا  دـیریگب  دای  .تسامـش  اب  تسایر  .دـینک  رارقرب  ار  حلـص  دـیریگب و  تسد  هب  ار  لمع 

.دیزاس فرطرب  ار  اه  مهافتءوس  دینک و  تبحص  ناترهوش  اب  هتفه  لئاسم  هرابرد  دینک ؛ رورم  ار  هتشذگ  هتفه  اه ، هتفه 

يا هدـیاف  چـیه  .دـینکن  هسیاقم  اهدرم  رگید  اب  ار  وا  .یگدـنز  زا  روط  نیمه  دـیربب ، تّذـل  شدوجو  زا  دـیراد ، یلبنت  رهوش  رگا  - 9
! دیروخب ومیل  بآ  تبرش  زور  ره  دیناوت  یم  هداد ، ییومیل  رهوش  کی  امش  هب  یگدنز  رگا  .دیوش  برطضم  هکنیا  زج  درادن 

، دیدرک ار  راک  نیا  هرخالاب  یتقو  اّما  دینک ، حرطم  بشما  ار  تقیقح  نیا  دشابن  مزال  دیاش  درادن ، ار  تقادص  تردق  زیچ  چیه  - 10
! درک دهاوخ  دامتعا  يا  هتشرف  لثم  امش  هب  ناترهوش 

و هام ، کی  ضرع  رد  هن  بش ، کی  ضرع  رد  هن  هتبلا  .دینک  کمک  ناترهوش  هودنا  بارطـضا و  شهاک  هب  دـیناوت  یم  انئمطم  - 11
دیبایرد دـینک و  قیقحت  نیاربانب  .درب  یم  ار  هقباسم  اّما  دودـب ، رت  هتـسهآ  شوگرخ  زا  تشپ  كال  دـیاش  لاسکی ! ضرع  رد  یّتح  هن 

جنر لیلد  یب  ياه  سرت  فلتخم و  ياـه  « یچ  » و دوشب » یچ  رگا   » زا ناـترهوش  دـیاش  .دروخ  یم  ار  ناـترهوش  حور  يزیچ  هچ  هک 
، دینادب شیاه  تسکـش  هرابرد  دیهاوخب  دراد  لامتحا  .دیا  هدیـسر  ّتیقفوم  دصرد  هب 90  دـیدرک ، كرد  ار  وا  هرخـالاب  یتقو  .دربب 

.تسا هدرک  گرزب  شدوخ  يارب  وا  هک  يا  هناقمحا  لئاسم  اه و  تیلاّعف  رگید  و  یلغش ، یعامتجا ، طباور  رد 
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.دش دهاوخ  زاسراک  امتح  نیا  هرابود ، هرابود و  هرذ ، هرذ ، دنزب ، لمع  هب  تسد  دینک  شقیوشت  تسا ، هداس  لح  هار 

(1) .تسا یبوخ  هلماعم  نیا  دیشخبب ، ار  شتاهابتشا  هیقب  تسا ، يزاب  لدو  تسد  بوخ و  درم  ناترهوش  رگا  - 12

راک طیحم  رد  ریبدت  تسایس و  - 2

هراشا

هک روط  نامه  نیاربانب ، .دیهدب  تسد  زا  ار  شیوخ  لغش  تسا ، نکمم  دیـشاب ، هتـشادن  ریبدت  تسایـس و  شیوخ  راک  لحم  رد  رگا 
رانک ار  فرع  عرـش و  فالخ  ياهراک  بدا و  فالخ  رادرک  راتفر و  یقالخا ، ياه  تلیذر  نوچمه  دب  ياه  تداع  میدـش  رّکذـتم 

دییامن بلج  ار  ناراکمه  ریدم و  تیاضر  دیشاب و  ّربدم  درف  نونکا  مه  زا  .دیهد  شرورپ  دوخ  رد  ار  بوخ  ياه  تداع  دیراذگب و 
.دیهد اج  اهنآ  لد  رد  ار  دوخ  و 

لغاش نادرم  نانز و  يارب  هداس  ياهریبدت  تسایس و 

لالقتـسا و شیازفا  يارب  نآ  زا  .تسا  یمکحم  یتینما  هکبـش  تالیـصحت ، دیـسرت ؟ یم  دورب  بآ  يوت  ناـتیاپ  كون  هک  نیا  زا  - 1
( .دیشخب لماکت  دیهد و  شیازفا  ار  ناتیاه  تراهم   ) .دینک هدافتسا  دوخ  يریذپ  کسیر  تیفرظ 

تسکش راچد  یحطس  چیه  رد  تسا  نکممریغ  راگنا  هک  دینک  راتفر  يروط  - 2

.دیوش

.تسامش ندش  اناوت  يارب  يزاغآرس  تسیچ ، یگدنز  رد  امش  فادها  دیتسه و  یسک  هچ  هک  نیا  زا  فافش  نشور و  یکرد  - 3

.دینکب يراک  کی  دینامن ، تلاح  نامه  رد  دیتحاران ، هتفرگ و  یتقو  - 4

نارگید ناتدوخ و  اب   ) .دـیزادنین هار  هناقـشاع  ياه  يزاب  راک ، لـحم  رد  ار ؛ اـمرخ  مه  دیـشاب و  هتـشاد  ار  ادـخ  مه  دـیناوت  یمن  - 5
(. دیشاب قداص 
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(1) .دیهد شرورپ  دوخ  رد  ار  طابترا  رنه  يراتفر ، شوخ  ندوب ، سرتسد  رد  يریذپ ، تیلوئسم  - 6

عامتجا رد  ریبدت  تسایس و  - 3

هراشا

یقالخا و ياه  تلـصخ  .دیـشاب  ّربدم  زین  مدرم  نایم  رد  یعامتجا و  ياهراک  رد  دیـشاب ، هتـشاد  ریبدـت  تسایـس و  اهراک  یمامت  رد 
دجاو ناتـسود  دادعت  رب  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  لاثم  ناونع  هب  .دـییامرف  تاعارم  ار  تسا ) هدـمآ  قالخا  شخب  رد   ) ترـشاعم بادآ 

یم هناّربدم  تسایـس و  اب  یهاگ  .دیهاکب  نانمـشد  دادعت  زا  ناوت  دح  ات  دییازفیب و  تسا ) هدـش  نایب  یبای  تسود  شخب  رد   ) طیارش
راک نیا  هب  رداق  رگا  .ددرگ  امـش  تسود  یتح  درادرب و  ینمـشد  زا  تسد  دیزاس  دـقاعتم  ار  وا  ینمـشد ، هب  ندرک  تبحم  اب  دـیناوت 

یتخبشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  امش  هار  دس  دزیخنرب و  ینمشد  ِرد  زا  ار  وا  ات  دینک  ارادم  شیوخ  نمـشد  اب  لقاّدح  دیتسین ،
.ددرگن نات  هّجوتم  يا  همدص  ددرگن و 

زین امش  دیامن ، یم  هرادا  ار  يا  هّدع  تسایس  اب  هک  رادمتـسایس  کی  دننام  دییامن و  راتفر  هناّربدم  یگدنز  دراوم  یمامت  رد  نیاربانب ،
.دییامن هرادا  هجو  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  یگدنز 

یتخبشوخ تداعس و  بجوم  ریبدت 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

«. تسا یناریو  بجوم  ریبدت ، ءوس   » (2)« ریمدَّتلا ُبَبَس  ِریبدَّتلا  ُءوُس  »

: درامش یم  تسایس  نسُح  زا  ار  ریبدت  نسُح  رگید  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یلوم 

(3)« ِهَسایسِّسلا ِنسُح  نِم  ِریذبَّتلا  ُبُّنَجَت  ِریبدَّتلا َو  ُنسُح  »

«. تسا تسایس  نسُح  زا  لیم ، فیح و  زا  زیهرپ  ریبدت و  نسح  »
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تسایس مینک  یعس  .دشاب  یم  یناریو  بجوم  ریبدتءوس  هک  روط  نامه  تسا ، یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  هناّربدم ، رادرک  راتفر و 
بلطم نیا  هرابرد  رایرهش  گنـشوه  .میـشاب  دنم  هرهب  يا  هنادنمتداعـس  یگدنز  زا  و  میهد ، رارق  شیوخ  لامعا  سأر  رد  ار  ریبدت  و 

: تسا هتفگ  نینچ 

«. تسا مدرم  اب  ندرک  هزیتس  زا  رتهب  ندوشگ  ریبدت  تشگنارس  هب  ار  راوشد  ياهراک  هرگ  »

: دیوگ یم  زین  نوئلپان 

«. تسا بلاغ  ریشمش  رب  هشیمه  ریبدت  »

: دنا هدرمش  شاعم  زا  یمین  ار  ریبدت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

«. تسا شاعم  فصن  ریبدت ، »

: تسا هتسناد  دارم  هب  ندیسر  هار  ار  ریبدت  ناگرزب ، زا  یکی 

(1) «. دیسرب دوخ  دارم  هب  رت  ناسآ  ات  دیشاب  ّربدم  »

عامتجا يداع  درف  تسایس  يراوشد 

ياج هب  یگلاس  هدراهچ  رد  دناوت  یم  ناتـسلگنا  دـهع  یلو  هک  تسیچ  ّتلع  : » دندیـسرپ یـسیلگنا ، گرزب  رعاش  نوتلیم ، زا  يزور 
کی هرادا  هک  نیا  يارب  : » داد باوج  دریگب ؟ نز  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـشادن  لاـس  هدـجه  اـت  اـما  دـنک ، يراذـگجات  دنیـشنب و  ردـپ 

(2) «. تسا رت  ناسآ  نز  کی  هرادا  زا  تکلمم 

ناگرزب هاگدید  زا  ریبدت  تسایس و 

يوتسلوت (3) «. ددنب راک  هب  ار  اهزردنا  نیا  دوخ  دهد و  زردنا  هک  درب  هدافتسا  دوخ  شناد  زا  دناوت  سک  نآ  »
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يرلناخ (1) «. دننیزگ یم  رت  ناسآ  یهار  دنرت ، گنرز  هک  ییاهنآ  »

نویماک لوژ  «. تسا هداد  بیرف  ار  نارگید  دنک  یم  رّوصت  هک  دروخ  یم  بیرف  ناسآ  تسایس  راک  رد  یتقو  ناسنا  »

ییاقیرفآ لثم  «. تسا روز  زا  رت  هدنزرا  ریبدت  »

ووکول «. یمارآ هب  رگم  درک  ناوت  یمن  ذوفن  سوفن  رد  »

یناجیابرذآ لثم  «. دوش یم  تفص  نز  دنک ، تیبرت  ردام  هک  ار  يرسپ  دیآ و  یمرد  بآ  زا  درم  دنک ، تیبرت  ردپ  هک  ار  رتخد  »

یسیلگنا لثم  «. تسا تسایس  نیرتهب  يراکتسرد ، »

«. تسا يدنمشوه  زا  رتدنمدوس  رادمتسایس ، يارب  کین  قالخا  قوذ و  تمالس  »

نوبولواتسوگ

قافتا ارچ  هک  دروایب  یلیالد  دناوتب  ادعب  دنک و  ینیب  شیپ  ار  دعب  لاس  کی  هام و  کی  ادرف و  ثداوح  هک  تسا  یسک  رادمتـسایس  »
لیچرچ «. داتفین

راک هب  مناوتب  دوخ  عون  ءانبا  اب  ترـشاعم  رد  هک  تسا  یتراـهم  هب  هتـسباو  رتشیب  عفن  نم و  ماـع  لوبق  نم  یباـیماک  نم  یتخب  کـین  »
ناگرزب زا  یکی  «. مربب

يوالسگوی لثم  (2) «. دریگب رام  هنهرب  تسد  اب  دیابن  یمدآ  »

يرلناخ «. دروآرد صقر  هب  درک و  روحسم  ین  ياون  هب  ار  وا  ناوت  یم  تخیوآرد  رام  اب  ناوت  یمن  رگا  »

«. نکم يزاب  شمد  اب  دریگب  زاگ  ار  وت  گس  یهاوخ  یمن  رگا  »

«. میرب یم  دای  زا  ار  نارگید  بویع  میشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  ار  نامدوخ  بویع  رگا  »

یبرع لثم 

یناجیابرذآ لثم  «. وشم شتآ  دراو  دود ، زا  رارف  يارب  »

يزات لثم  «. میورب روطچ  هک  دهد  یم  دای  ام  هب  سرت  »
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.367 ص 369 -  یگدنز ، هار  غارچ  ات 9 . - 1
.456 ص 458 -  نومنهر ، ات 15 . - 2
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یبرع لثم  (1) «. دنراد یمرب  نایم  زا  ار  اه  تسب  بوچ  دش ، مامت  یتقو  اهانب  مامت  »

هب ار  وـت  ناـسآ  هچ  یتخـس  زور  رد  و  دنـشیاسآ ، تمعن و  بلاـط  هشیمه  ناـسکان  نآ  اریز  راد ، رود  دوـخ  زا  ار  وگاـنث  ناـسولپاچ  »
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. دننز هقلح  يرگید  درگ  هب  دوخ  هدرپس و  الب  گنچ 

، لاّـقب لـیکو ، هـک  تـسا  تردـق  نـیمه  هدرک ، ضوـع  ار  مدرم  راـکفا  ناوـت  یم  هنوـگچ  مینادـب  هـک  تـسا  نـیا  رد  ّتیقفوـم  زار  »
«. دنادرگ یم  ّقفوم  ار  ظعاو  رادمتسایس و 

نیرگ کنارف  رتکد 

( رعش ) یطوط تسایس 

دش نیچ  رهش  يوس  دنه  میکح 

دش نیمز  ناتسکرت  هاش  رصق  هب 

شنیشنمه یطوط  دید  یم  یهش 

شنینهآ یتخس  هدرک ز  سفق 

ربارب ار  ودنه  دید  یطوط  وچ 

رّکش وچمه  یطوط  داشگب  نابز 

زادرپراک يا  ادخ  رهب  زا  هک 

زاب یسر  ناتسدنه  هب  يزور  رگا 

یناسر منارای  هب  نم  مالس 

یناوت رگ  يرآ  زاب  یباوج 

هدنام روجهم  نآ  يوگ  ناشیدب 

هدنام رود  نانیشنمه  مشچ  ز 

يراوگوس نوچ  سفق  نادنز و  هب 

يراسگمغ هن  ارم  يدرد  مه  هن 
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زاب امش  دزن  دسر  ات  دزاس  هچ 

زار امش  اب  متفگ  تسا  ریبدت  هچ 

دش ناتسودنه  اب  وچ  رخآ  میکح 

دش ناتسلد  نایطوط  نآ  ِرب 

دید یم  هدنز  لد  یطوط  نارازه 

دید یم  هدنّرپ  اه  خاش  درگ  هب 

راقنم هب  رّکش  یکی  ره  هتفرگ 

راک ره  زا  غراف  راک  رد  همه 

تفگرب رارسا  نآ  دنه  میکح 

تفگرب راوخمغ  یطوط  نآ  مغ 

ناتخبکین خساپ  دندونشب  وچ 

ناتخرد زا  رس  کی  دنداتفارد 

309 ص :
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كاخ رب  دنداتفا  خاش  زا  نانچ 

كاپ ار  هلمج  دمآرب  ناج  یتفگ  هک 

رایشه درم  ناشیا  گرم  لاح  ز 

راتفگ دش ز  ناشیرپ  دنام و  بجع 

داتفا زاب  نوچ  نیچ  يوس  رخآ  هب 

داشگب زار  دمآ  یطوط  نآ  يوس 

دندربن ناج  وت  مغ  زا  نارای  هک 

دندرم دنداتفا و  كاخ  رب  همه 

لاح رد  دینشب  نخس  نآ  یطوط  وچ 

لاب رپ و  یتخل  سفق  ردنا  دربن 

دز نتشیوخ  رد  یشتآ  يداب  وچ 

دز نت  زین و  وا  دادب  ناج  یتفگ  وت 

تخانشب وا  بیرف  دمآ  یکی 

تخادنا نخلگ  ردنا  ياپ و  شتفرگ 

شوخ یطوط  نآ  داتف  نخلگ  رد  وچ 

شتآ وچ  دش  دیرپ و  رب  نخلگ  ز 

دنوادخ رصق  رس  رب  وا  تسشن 

دنمرنه يا  تفگ  ار  دنه  میکح 

نازیزع نآ  دنداد  میلعت  ارم 

نازیر كاخ  رب  وش  گرب  نوچ  مه  هک 
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ییاهر یبای  ات  شیوخ  زا  ریمب 

ییانشآ دنریگن  هدرم  اب  هک 

یتشگ دیواج  هدنز  يدرم  وچ 

(1) یتشگ دیواج  هدنب  ار  ادخ 

310 ص :
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عورشم ياه  تّذل  متشه : تسیب و  شخب 

هراشا

311 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  يوس  هب  یماگ  عورشم ، ياه  تّذل 

كرابت دنوادخ  هک  ییاه  تّذل  زا  هدافتسا  .تسا  عورشم  ياه  تّذل  زا  هدافتسا  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
میربب و تّذل  دوخ  یگدـنز  زا  دـیاب  ام  .دوش  یمن  هانگ  بکترم  یلامعا  نینچ  ماجنا  اب  ناسنا  تسا و  هتـسناد  لالح  ار  اهنآ  یلاعت  و 

عـضو رد  تاناکما  ظاحل  زا  هک  يدارفا  اب  ار  شیوخ  زگره  .مینادب  تسا ، هدومرف  اطع  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  ردـق 
تمعن زا  مییامن و  هسیاقم  ناتـسدریز  اب  ار  شیوخ  یگدنز  هرمزور ، تاناکما  ثیح  زا  هشیمه  .مینکن  هسیاقم  دـنراد  رارق  يرت  یلاع 

.میربب تّذل  تسا ، نامرایتخا  رد  هک  يدادادخ  ياه 

شیپ لئاسم  رـس  رب  زور  ره  دنرادن ، یلکـشم  هنوگ  چیه  دنرب و  یم  رـس  هب  یبوخ  عضو  رد  يدام  ظاحل  زا  هکنیا  اب  دارفا  زا  يدادعت 
.دنرب یمن  یتذل  هنوگ  چیه  شیوخ  یگدنز  زا  دنروخ و  یم  هصغ  مغ و  هداتفااپ 

.ددرگ یگدنز  هنحص  رد  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ثعاب  ات  میربب  تّذل  مینیبب و  ار  دوخ  ياه  هتشاد  زاب  نامشچ  اب  دیاب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1)« ٍمَّرَُحم ِْریَغ  یف  ٍهََّذل  ْوَأ  ِهِداعَِمل ، ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ِهِشاعَِمل ، ٍهَّمَرَم  ٍثالَث : یف  ِّالا  اصِخاش  َنوُکَی  نَأ  ِِلقاْعِلل  َْسَیل  »

312 ص :
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«. عورشم ياه  تّذل  زا  ییوج  ماک  ای  ترخآ  يارب  نتشادرب  ماگ  ای  یگدنز  يزاس  هب  دشاب : راک  هس  یپ  رد  دنمدرخ  »

زا ار  عورـشم  ياه  تذل  زا  ییوجماک  گرزب و  دـنوادخ  تدابع  لالح و  يزور  بسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  الاب  ثیدـح  رد 
یگدـنز تاعاس  زا  موس  کی  هک  تسا  هدـمآ  نومـضم  نیمه  هب  یثیدـح  زین  هغـالبلا  جـهن  رد  دـنا و  هتـسناد  نادـنمدرخ  ياـهراک 

.میزادرپب عورشم  ياه  تّذل  هب  شیوخ 

.ددرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دراد ، تسود  هک  ار  یعورشم  تّذل  هنوگره  شیوخ ، لیم  عبط و  هب  هّجوت  اب  دیاب  سکره  نیاربانب ،

.ددرگ یم  اوق  دیدجت  ثعاب  اریز  دیادز ، یم  ناسنا  زا  ار  ینارگن  شیوشت و  ددرگ و  یم  ناور  حور و  شمارآ  ثعاب  تذل  بسک 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

َنیذَّلا ِتاقِّثلا  ِناوْخِْالا َو  ِهَرَـشاعُِمل  ًهَعاس  ِشاعَملا َو  ْرمَِأل  ًهَعاس  ِهّللا َو  ِهاـجانُِمل  ًهَعاـس  ٍتاـعاس : ََعبْرَأ  مُُکناـمَز  َنوُکَی  نَأ  یف  اوُدِـهَتِْجا  »
ِهثالَّثلا یَلَع  َنوُرِدـْقَت  ِهَعاّسلا  ِهِذـِهب  َو  ٍمَّرَُحم ، ِْریَغ  یف  ْمُِکتاّذَِـلل  اهیف  َنُولْخَت  ًهَعاـس  َو  ِنِطاـْبلا ، یف  مَُکل  َنوُصَلُْخی  مَُکبُویُع َو  مُکَنُوفِّرَُعی 

(1)« تاعاس

راک يارب  یتعاس  ادخ ، اب  تاجانم  يارب  یتعاس  دینک :) میسقت  تمسق  راهچ  هب  ینعی   ) دشاب تعاس  راهچ  امش  تقو  هک  دینک  شالت  »
صلاخ و امش  اب  لد  زا  دنیامن و  هاگآ  ناتیاه  بیع  زا  ار  امش  هک  دامتعادروم  صاخشا  ناردارب و  اب  ترشاعم  يارب  یتعاس  یگدنز ،

یم ورین  رگید  تعاس  هس  يارب  تعاس ، نیا  اب  دینک و  تولخ  شیوخ  مارحریغ  ياه  تّذل  يارب  نآ  رد  هک  یتعاس  دنشاب و  ور  کی 
«. دیبای

ای ییامنیس  ياه  ملیف  ندید  حیرفت ، زا  معا  عورشم  ياه  تّذل  بسک  نیاربانب ،
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تدابع شالت ، راک و  ياه  تعاس  يارب  ات  دهد  یم  ورین  امش  هب  ددرگ و  یم  اوق  دیدجت  ثعاب  ...و  دنزرف  نز و  اب  تولخ  یـشزرو ،
هدهاشم دیـشاب ، هدرک  ّتقد  رگا  .دیرادرب  ماگ  یبایماک  ّتیقفوم و  يوس  هب  شـشوک  یعـس و  اب  دیوش و  هدامآ  ...و  ادـخ  یگدـنب  و 

، دندرگ یم  التبم  یحور  ياه  يرامیب  هب  یهاگ  ای  دنوش و  یم  ریپ  رتدوز  دنرب ، یمن  تّذل  شیوخ  یگدنز  زا  هک  یناسک  دیا  هدرک 
هب هک  نیا  ای  دنوش و  یم  ریپ  رترید  دنزادرپ ، یم  عورـشم  ياه  تّذل  هب  دنرب و  یم  تّذـل  شیوخ  یگدـنز  زا  هک  یناسک  سکعرب  و 

.دندرگ یمن  التبم  یحور  ياه  يرامیب 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

(1) «. دوش یم  ادخ  تلالم  هیام  امش  تلالم  اریز  دینک ، تقاط  ردق  هب  لمع  »

ياهررـض ثعاب  هکلب  تسین ، ّرثؤم  اهراک  دربشیپ  رد  اهنت  هن  نآ  هزادـنا  زا  شیب  تسا و  هدیدنـسپ  ییاناوت  هزادـنا  هب  لمع  نیارباـنب ،
.ددرگ یم  یحور 

راک نیدنچ  راک  کی  ياج  هب  میناوت  یم  ورین  دـیدجت  اب  یهاگ  تسا و  ریگمـشچ  اهراک  دربشیپ  رد  تّذـل ، هطـساو  هب  ورین  دـیدجت 
.میهد ماجنا  شیوخ  فادها  دربشیپ  هار  رد  ار  رثؤم  دیفم و 

تّذل فیرعت 

ناسنا هب  وزرآ  کی  لوصح  رد  هک  تسا  یلاحـشوخ  نآ  زا  ترابع  تّذـل ، دـنک : یم  فیرعت  نینچ  ار  تّذـل  رهـشناریا  هداز  مظاـک 
.دوش یمن  ادیپ  يا  هنارک  مه  ار  ذیاذل  ظوظح و  تسین ، تیاهن  ار  یناسنا  لامآ  نوچ  دهد و  یم  تسد 

تّذل عاونا 

.ندروخ اذغ  دننام  مینک  یم  سح  مسج  هلیسو  هب  هک  ییاه  تذل  یمسج : تذل  - 1
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.کین ياهراک  ِنداد  ماجنا  دننام  مییامن ، یم  سح  ار  اه  تذل  نیا  شیوخ  حور  هلیسو  هب  یحور : تّذل  - 2

مالسا نید  رظن  زا  تّذل 

عورشم ياه  تذل  - 1

تسا و هدش  هدرمش  لالح  مالسا  نید  رظن  زا  هک  دنتـسه  ییاه  تّذل  زا  هتـسد  نآ  عورـشم  ياه  تّذل  دش ، نایب  ًالبق  هک  روط  نامه 
.تسا یعرش 

عورشمان ياه  تّذل  - 2

بوسحم هانگ  اهنآ  نداد  ماجنا  ای  دنتـسه و  مارح  مالـسا  سّدقم  هاگدید  زا  هک  تسا  يرذگدوز  ياه  تّذل  عورـشمان ، ياه  تّذـل 
.دنوش یم 

تّذل بسک  تّیمها 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد  لاکساپ 

«. درادن رگید  لیلد  هب  يزاین  تسا و  یفاک  دنک ، تّذل  ساسحا  دناوتب  هک  ردق  نامه  اریز  تسا ، هدمآ  ایند  هب  ندرب  تّذل  يارب  رشب  »

: دیوگ یم  تّذل  هرابرد  زین  هسرودنک 

«. دینک هسیاقم  نارگید  یگدنز  اب  ار  نآ  هک  نآ  نودب  دیربب ، تّذل  دوخ  یگدنز  زا  »

: دنا هتفگ  نینچمه 

رامخ یتسم  بش  زا  سپ  هک  دیـشون  دیاب  يا  هداب  رمع  هنامیپ  زا  دلخن و  تسد  هب  شراخ  هک  دـیچ  دـیاب  یلگ  راگزور  ناتـسلگ  زا  »
« .درازاین ار  ناج  شحبص 

ندرام.س.آ

باتک ندرب  تذل  هرابرد  بدا  ملع و  ناگرزب  .دجنگ  یمن  ثحب  نیا  رد  تسا و  ناوارف  تذل  بسک  ّتیمها  هرابرد  ناگرزب  نانخس 
: مینک یم  افتکا  نآ  ّتیمها  هرابرد  رگید  راتفگ  دنچ  هب  ام  .دنا  هدناوخارف  تذل  بسک  هب  ار  مدرم  دنا و  هتشون  اه 
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: تسا هتفگ  نینچ  نآ  هرابرد  تیمسا  لاسریپ  ناگول 

(1) «. میربب تّذل  نآ  زا  هاگنآ  میروآ و  تسد  هب  میهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  تسا : زیچ  ود  یگدنز  فده  »

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تّذل  ّتیقفوم و  زار  هطبار  زنیبار  ینوتنآ 

رایتخا رد  ار  امـش  اـهورین  نیا  هک  دـیراذگن  دـینک و  هدافتـسا  تّذـل  جـنر و  ياـهورین  زا  هنوگچ  دـینادب  هک  تسا  نآ  ّتیقفوم  زار  »
(2) «. دش دهاوخ  ّطلسم  امش  رب  یگدنز  تروص ، نیا  ریغ  رد  دش ، دیهاوخ  ّطلسم  دوخ  یگدنز  رب  دینک  نینچ  رگا  .دنریگب 

تّذـل ظاحل  هب  ییابیز ، ظاحل  هب  تسا  ریذـپان  نایاپ  یتسه  .میتسین  نآ  ندرب  لـیلحت  هب  رداـق  اـم  تسا ، یناوارف  تمعن  زا  رپ  یتسه  »
وُشا (3) «. شیکاپ ظاحل  هب  ندوب و  شخب 

يدعسینادب تّذل  كرت  تّذل  رگا 

ینادب تّذل  كرت  تّذل  رگا 

یناوخن تّذل  سفن  توهش  رگد 

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه 

ینامسآ يرد  دشاب  زاب  ترگ 

تناج غرم  دنک  يولِع  ياهرفس 

ینارپ شزاب  زآ  ربنچ  زا  رگ 

دشابن اقنع  ربص  ار  وت  نکیل  و 

ینام کشجنگ  هب  توهش  ماد  رد  هک 

مساره یم  تندیتسرپ  تروص  ز 

ینادن ینعم  هب  هر  يا  هدنز  ات  هک 

316 ص :

.112 ص 98 ، هیده ، - . 1
.نامه - . 2

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_316_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_316_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_316_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص 115. نامه ، - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآرب یهایگ  تسنا  غاب  زا  رگ 

یناتسوب لگ  دیاین  تهایگ 

ندیرخ ملاع  ود  ره  تدیآ  غیرد 

ینادب يراد  هک  يدقن  ردق  رگا 

تتسد هب  یناگدنز  زا  هب  ات  ایب 

یناگدنز دش  فرص  ات  داتفا  هچ 

رس رد  باوخ  نکاس و  يور  یم  نانچ 

ینام زاب  ناوراک  زا  مسرت  یم  هک 

ردارب ناج  تسا  نیمه  تیصو 

یناوت ات  نکم  عیاض  تاقوا  هک 

***

( رعش ) یگدنب تّذل 

فیح تسا  فیح  یگدنب  ار  ادخ  زج 

فیح تسا  فیح  یگدنز  وا  مغ  یب 

منک نوچ  ترشع  دلخ  رد  شمغ  رد 

فیح تسا  فیح  یگدنب  زا  یگدنام 

هنم رس  شعیفر  هاگرد  هب  زج 

فیح تسا  فیح  یگدنکفا  ریغ  رهب 

ناوتان نک  کبس  ار  ایند  لها 

فیح تسا  فیح  یگدنکفا  نارگ  اب 
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ارم يروش  هدب  تقشع  زا  بر  ای 

(1) فیح تسا  فیح  یگدرسفا  ار  ضیف 

317 ص :

ص 202. نادیواج ، لوکشک  - . 1
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اذغ زا  ندرب  تّذل  هار 

.دیهد اهب  ندروخاذغ  هب  - 1

.دینارذگب توکس  هب  ار  یتاظحل  و  دینک ، ثکم  یمک  اذغ  ندروخ  زا  لبق  - 2

.دییامن يراددوخ  اذغ  ندروخ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دیروخب ، اذغ  دیتسه ، هنسرگ  یتقو  - 3

اذغ ندروخ  زا  دیا ، هدرکن  ادیپ  يرتهب  ساسحا  هک  ینامز  ات  .دـییامن  يراددوخ  اذـغ  ندروخ  زا  دـیتسه ، نارگن  تحاران و  رگا  - 4
.دینک يراددوخ 

.دیوجب یبوخ  هب  ار  اذغ  و  دیراذگب ، رانک  ار  هلجع  .دینک  فرص  تقو  اذغ  ندروخ  يارب  - 5

.دینک ینادردق  زپشآ  ِتُخپ  تسد  زا  دیروخن و  اذغ  اهنت  ناکما ، تروص  رد  - 6

اذـغ دوخ  هداوناـخ  دارفا  ناتـسود و  اـب  ناکماّدـح  اـت  دـینک  يراددوخ  دـیرادن ، قفاوت  اـهنآ  اـب  هک  یناـسک  اـب  ندروـخ  اذـغ  زا  - 7
ارپوچ كاپ  يد  رتکد  (1) .دیروخب

! یبصع راشف  زا  یّتح  دیربب ، تّذل  زیچ  همه  زا 

، تشحو ِراطق  ندش  راوس  لثم  .دنتسه  بوخ  ام  يارب  یبصع  ياهراشف  یخرب 

هب اهنیا  .دینک  هفاضا  دوخ  هنازور  همانرب  هب  ار  اهراشف  نیا  زا  یخرب  .اه  هّلپ  زا  نتفر  الاب  تعرـس  هب  شوخ و  ربخ  کی  تفایرد  راظتنا 
(2) .دینک ظفح  ار  دوخ  شمارآ  ات  دننک  یم  کمک  امش 

ناگرزب هاگدید  زا  تّذل 

هار رد  يرگید  هجیتن  يدیماان  سأی و  زج  ددرگ و  یم  موهوم  ياه  تّذل  لابند  هب  هلبا  »

318 ص :

ص 469. نامه ، - . 1
ص 49. راک ، رد  شمارآ  يارب  هتکن   150 - . 2

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 431 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_318_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  «. دراد رانکرب  یناگدنز  بیاصم  تاّقـشم و  زا  ار  نتـشیوخ  ناکما  دحرـس  ات  دشوک  یم  لقاع  یلو  دنک ، یمن  هدهاشم  دوخ 
ناگرزب

هار همـشچرس  نآ  هب  دناوت  یم  یتروص  رد  هکلب  دسرب ، یماکداش  تّذـل و  هب  دـناوت  یمن  دوخ  تالیامت  ندروآرب  هلیـسو  هب  ناسنا  »
«. دراذگب تالیامت  نیا  رس  رب  اپ  هک  دبای 

دیژ هردنآ 

يراقفلاوذ نیسحمالغ  «. میورب اهنآ  لابقتسا  هب  هدرک و  لّمحت  ار  يرت  گرزب  ياه  یتحاران  دیاب  گرزب  ياه  تّذل  یشوخ و  يارب  »

طارقس «. دنام یم  تحابق  دنام و  یمن  تّذل  هک  دینک  رّکفت  دیشابن و  لاحشوخ  دوب ، تحابق  هب  هتخیمآ  هک  یتّذل  رد  »

یم نامکاله  هدرب و  ورف  ام  حور  رد  ار  دوخ  دولآرهز  شین  تبقاع  یلو  دـنز ، یم  دـنخبل  ام  هب  راک  لّوا  رد  ینامـسج  ياـه  تّذـل  »
ساموت «. دنک

یم مه  يور  هک  یـسک  هن  دـنک ، یم  جرخ  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دـنمتورث  ندرک و  عمج  رد  هن  تسا  ندرک  جرخ  رد  ایند  تّذـل  »
هداز لامج  «. دراذگ

ناگرزب زا  یکی  (1) «. دروایب نوریب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  بیصن  اّما  تفای ، ناوت  یم  زیچ  ره  قمع  رد  ار  تّذل  »

نیا رد  .دشاب  رظن  رد  مه  یفده  هکنآ  طرش  هب  تسا  ّتیلاعف  راک و  اه ، تّذل  نیرتهب  »

يراقفلاوذ نیسحمالغ  «. دش دهاوخ  یگدنز  وزج  راک  تروص 

نلوپ «. تسا كاپ  هک  تسا  شخب  تّذل  هزادنا  نامه  نادجو  »

ناگرزب زا  یکی  «. تساه تّذل  نیرت  نیریش  اه ، تّذل  نیرت  هاتوک  هشیمه  »

.(2)« تسا نتشیوخ  اب  ندز  فرح  یگدنز  رد  اه  تّذل  نیرت  هتخانشان  زا  یکی  »

رتاور سیسنارف 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  .(3)« تسین يریخ  دراد ، لابند  هب  ینامیشپ  هک  یتّذل  رد  »

319 ص :

.503 ص 505 -  یگدنز ، هار  غارچ  ات .   1 - 1
.666 ص 667 -  نومنهر ، ات .   8 - 2
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ص 153. نخس ، هاتوک  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


320 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


طابضنا مظن و  مهن : تسیب و  شخب 

هراشا

321 ص :
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شنیرفآ ناهج  رد  مظن 

مظن ساسا  رب  همه  همه و  ینامـسآ و  تارک  تکرح  هام ، دیـشروخ ، اه ، ناشکهک  ینامـسآ ، تارک  یتسه ، ناهج  یمامت  شنیرفآ 
زا تمـسق  ره  تسا و  هدش  هدیرفآ  یّـصاخ  مظن  اب  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  تادوجوم  زا  يدوجوم  زین  ناسنا  .تسا  هتفرگ  تروص 

.تسا ناهج  راگدیرفآ  زا  یتمکح  نّیبم  دوخ  صاخ  مظن  اب  ناسنا  ندب 

دوجو تسا ، امرف  مکح  شنیرفآ  ناهج  رب  هک  یمظن  لیلد  هب  تسا و  مظن  ناـهرب  گرزب ، دـنوادخ  دوجو  تاـبثا  ياـه  هار  زا  یکی 
.دننک یم  تابثا  ار  ناهج  راگدیرفآ 

شرافـس روما  رد  مظن  .دیامن  تیاعر  روما  همه  رد  ار  مظن  دیاب  شنیرفآ  ناهج  مامت  دننام  بایماک  ّقفوم و  یگدـنز  يارب  زین  ناسنا 
: تسا زین  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  یلوم 

دوخ ياهراک  دیزاس و  هشیپ  اوقت  هک  منک  یم  شرافس  دسرب ، وا  هب  نم  همان  نیا  هک  یناسک  مناسک و  نادنزرف و  همه  امش و  هب  نم  »
«. دیهد مظن  ار 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  بیترت ، مظن و  هرابرد  نتسیز » داش  زار  نیرخآ   » باتک رد  سویتموردنا 

ار لاغترپ  کی  دـینک ، هاگن  لگ  کی  هب  .دراد  مظن  هب  زاین  نتفای ، دـشر  يارب  يزیچ  ره  تسا و  بیترت  مظن و  هعـسوت ، نوناـق  نّیلوا  »
.تسا مظن  هناشن  اهنیا  همه  دینک ، یسررب  ار  ودنک  کی  ای  تخرد  کی  نراقت  دیفاکشب ،

.دنمان یم  یهد  مظن  ار  نیا  دزیر ، یم  رود  ار  اه  هلابز  دراد و  یم  هگن  دشاب ، يرورض  هک  ار  هچره  تعیبط ،

322 ص :
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.دیشاب صاخ  شور  مظن و  عبات  دیاب  دوش ، افوکش  ناتیگدنز  دیهاوخ  یم  رگا  دنک ، دشر  ناتراک  بسک و  دیهاوخ  یم  رگا 

.متـسه ّقفوم  رایـسب  مراک  رد  نم  .تسا  راد  ماظن  یگتخیر  مه  هب  کـی  نیا  اـّما  تسا ، مهربو  مهرد  نم  راـک  قاـتا  دـیوگ : یم  دِِرف 
یم هجاوم  یحارج  میت  کی  اب  اجنآ  رد  دوش و  یم  هدرب  لمع  قاتا  هب  زغم  یحاّرج  لمع  کی  يارب  دِِرف  هک  دینک  مّسجم  لاح  اعقاو ؟

تـسا تسرد  دِِرف ! شاب  تحار  دیوگ : یم  حارج  دنا ، هداتـسیا  هنهک  ياه  يرطب  سنپ و  نزوس و  دناب و  زا  یهوک  نایم  رد  هک  دوش 
.میتسه ّطلسم  عاضوا ، رب  ًالماک  ام  اّما  تسا ، هتخیر  مه  هب  یلیخ  اجنیا  هک 

هب دـیاب  اجک  هک  دـنناد  یم  هشیمه  یناشن  شتآ  نارومأم  .دراد  دوجو  مه  مظن  یهد و  نامزاس  تسا ، هتـسجرب  راک  زا  نخـس  اـجره 
هجیتن چیه  یمظن ، یب  زا  .دنراد  صوصخم  ياج  ناشیاهدیلک ، يارب  هشیمه  سنالوبمآ  ناگدـننار  .دـندرگب  ناش  ینمیا  هالک  لابند 

.دیهدب یناماسورس  ار  ژاراگ  دینک ، هاگن  ّبترم  ار  اه  هدنورپ  يوشک  .دیآ  یمن  راب  هب  يا 

رّکفت عوـن  هدـنهد  ناـشن  امـش  نوـماریپ  طـیحم  تسوا » رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوـک  زا  : » دیـشاب هتـشاد  هجوـت  مه  هتکن  نیا  هـب 
(1) «. تسا یگدنز  یگتخیر  مه  هب  هناشن  ًالومعم  هناخ ، یگتخیر  مه  هب  .تسامش 

طابضنا فیرعت 

ناماس يریذـپ ، گنهرف  يریذـپ ، نوناق  نوچ  یتاحالطـصا  یـسراف  رد  نآ  فدارم  دـشاب و  یم  يریذـپ  هطباض  ياـنعم  هب  طابـضنا 
(2) .تسا بیترت  مظن و  یگتسارآ و  ندش ، هتشاد  هاگن  بوخ  نتفرگ ،

323 ص :

ص 47. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  - . 1
ص 132. هیمطاف ، گنهرف  ص 115 -  عافد ، ترازو  یسایس  یتدیقع  نامزاس  يراک ، نادجو  - . 2
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  مظن 

طابضنا مظن و  هرابرد   (1)« موتالوکآ  » باتک رد  .تسا  طابـضنا » مظن و   » یتخبـشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  رگید  یکی 
: تسا هدمآ  نینچ 

(2) «. تسا لماک  ِمظن  رد  زیچ  همه  »

تیاـعر ار  مظن  یـسک  رگا  .دراد  شرادرک  راـتفر و  رد  وا  طابـضنا  مظن و  هب  یگتـسب  ناـسنا  لاـمعا  اـهراک و  نتفرگ  تروص  یلب ،
دنک و یم  افیا  ار  يرثؤم  شقن  اهراک  دربشیپ  رد  طابضنا  مظن و  اریز  دراد ، یگدنز  هنحص  رد  يرتمک  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  دنکن ،

.تسا زاس  تشونرس 

یلو .دنک  یمن  تفرشیپ  راک  نآ  دراد و  يریگمشچ  دوکر  تسین  بترم  مظنم و  هک  اهراک  زا  یضعب  دیشاب ، هدرک  تقد  امـش  دیاش 
.دریگ یم  ماجنا  يدوز  هب  تسا  طابضنا  مظن و  بولسا ، اب  هک  يراک 

هب ار  ناسنا  دـنادرگ و  یم  شّوشم  ار  یمدآ  حور  دزادـنا و  یم  هرطاخم  هب  ار  ناـسنا  شمارآ  طابـضنا  مظن و  ندرکن  تیاـعر  اـیناث ،
.دزاس یم  التبم  یحور  ياه  يرامیب 

: دیوگ یم  نینچ  مظن  هرابرد  رلیم  ناتاناج 

ادتبا .دنراد  لرتنک  زین  ام  تاکرح  رب  یتح  هدرک و  تیاده  ار  ام  یگدنز  اه  هدیا  .دنـشاب  یم  اه  هدیا  ناسنا  یگدنز  یلـصا  هرهوج  »
(3) «. تشاد هضرع  ار  اهنآ  یموتانآ  سپس  دیشک و  مظن  هب  ار  اهنآ  دیاب 

یتخبـشوخ ّتیقفوم و  دهاش  يدوز  هب  دناوت  یم  دـیامن ، تیاعر  ار  بیترت  مظن و  ناسنا  رگا  .تسا  مظن  يرارقرب  لّوا  مدـق  نیاربانب ،
.دوب دهاوخ  وا  سرتسد  زا  رود  یتخبکین  ماجنارس  دنکن ، تاعارم  ار  لّوا  ماگ  نیا  رگا  اّما  دشک ، شوغآ  رد  ار 

: تسا هتفگ  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  ورانروک 

فرحنم تردن  هب  دنک ، یم  يوریپ  تارّرقم  مظن و  زا  یگدنز  رد  هک  سکره  »

324 ص :

.تسا هدیسر  ام  هب  تسا  فورعم  یطسو  نورق  هب  هک  تسدرود  ینارود  زا  هک  یباتک  - . 1
نخس 246. یگدنز 2 ، ياه  هتکن  ياه  هچوک  باتک  - . 2

ص 614. یگدنز ، هار  غارچ  - . 3
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(1) «. دشاب یم  بّرخم  رایسب  مظن ، هدعاق و  نودب  یگدنز  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوش  یم 

یمظن یب  ءوس  ضراوع  هک  مینادـب  میـشاب و  مّظنم  دـیاب  میوشن ، فرحنم  یمگردرـس و  راچد  شیوخ  فادـها  هار  رد  هک  نیا  يارب 
ناسنا زا  یـضعب  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یمظن  یب  رثا  رب  هک  یحور  تلاح  نآ  اریز  دشاب ، بّرخم  دناوت  یم  یّتح  تسا و  دایز 

.دزاس یم  تحاران  شّوشم و  ار  یمدآ  حور  درب و  یم  شیپ  نونج  دح  ات  ار  اه 

: دیوگ یم  مظن  دروم  رد  نودیل.یپ » »

تیعقوم .میتـسه  یک  اـساسا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  يوق  لاـمتحا  هب  میهد ، یم  ناـشن  دوخ  زا  ینارحب  عقاوم  ربارب  رد  هک  ار  هچنآ  »
(2) «. دراد شیپ  ياه  لاس  طابضنا  مظن و  یگنوگچ  اب  گنتاگنت  طابترا  زین  نام  یلعف 

.دنک يرای  ار  ام  ینارحب  عقاوم  رد  دناوت  یم  دراذگ و  یم  تبثم  رثا  زارد  نایلاس  طابضنا  مظن و  تاعارم 

: دینک هّجوت  ریز  لاثم  هب 

، دشاب طابضنا  مظن و  نودب  امـش  قاتا  مامت  ًالک  امـش و  زیم  يوشک  لخاد  دشاب و  هراپ  ياهذغاک  هلطاب و  ذغاک  زا  رپ  امـش  زیم  رگا 
دیاش .دیا  هتـشاذگ  قاتا  نآ  لخاد  زین  ار  ناتکرادم  دشاب ، ...و  هراپ  ياهذـغاک  هلطاب و  ذـغاک  زا  ولمم  زین  امـش  هفوب  دـمک و  لخاد 

امش

رگا دیراد و  جایتحا  ار  ذغاک  نآ  نآلا  نیمه  دیاش  دینک ، یمن  ادیپ  دـیدرگ و  یم  دـیراد  جایتحا  هک  يذـغاک  کی  لابند  زور  دـنچ 
لابند هب  هام  کی  دیاش  یلو  تسا  مهم  ِذغاک  نآ  نتفای  ورگ  رد  امش  ّتیقفوم  اریز  دیوش ، یم  اریذپ  ار  تسکش  دیباین ، ار  ذغاک  نآ 

.دینک یمن  ادیپ  یلو  دیدرگ  یم  نآ 

زا سپ  وا  .دـیدرگ  یمن  رداـص  ینثملا  یلیـصحت  كردـم  نآ  يارب  تشاد و  ملپید  یلیـصحت  كردـم  هـک  مراد  غارـس  ار  یـصخش 
لاثم ِدننام   ) طابضنا مظن و  مدع  ّتلع  هب  يدنچ 
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ناتسریبد نآ  یلو  درک  هعجارم  ناتسریبد  نآ  ناکم  هب  درکن و  ادیپ  یلو  تشگ  نآ  لابند  هب  لاس  ود  درک و  مگ  ار  كردم  نآ  الاب )
تکرـش روکنک  ناحتما  رد  لاس  نامه  رد  وا  .دـیدرگن  رداـص  ینثملا  ملپید  كردـم  يو  يارب  دوب و  هدـش  هتـسب  دوب و  یعاـفتناریغ 

روکنک ناحتما  رد  زاـب  تفرگ  ار  ملپید  یهاوگ  هک  دـعب  لاـس  ود  دـبای و  هار  هاگـشناد  هب  تسناوتن  یلو  دوب  هدـش  لوبق  دوب و  هدرک 
.دبای هار  هاگشناد  هب  تسناوتن  دشن و  لوبق  یلو  درک  تکرش 

: تسا هتفگ  نینچ  یگدنز  رد  شمارآ  تهج  زین  نوسلیو  لواپ 

رد ار  هلطاب  ياهذغاک  دینک و  اهر  دـیرادن ، یجایتحا  اهنآ  هب  تساه  تّدـم  هک  یفرـصم  یب  تاعالطا  ّرـش  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچره  »
(1) «. دیزیرب لطس 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  مظن  هرابرد  رگید  ییاج  رد  نوسلیو  لواپ 

ییاهراک مامت  دای  هب  ار  امـش  دریگ و  یم  ار  يدایز  تقو  دوش ، یم  یگتفـشآ  ثعاـب  یمظن  یب  .تسا  شمارآ  فلاـخم  یمظن ، یب  »
(2) «. دینک یم  شمارآ  ساسحا  نآ  رد  دنک و  یم  اّیهم  امش  يارب  ار  یمارآ  ياضف  مظن ، .دیهد  ماجنا  دیاب  هک  دزادنا  یم 

: تسا هتفگ  نینچ  زین  نیکل  نلا 

(3) «. تشاذگ رثا  نآ  رب  ناوتب  هک  يروط  نونکا ، رد  هدنیآ  هب  ندیشخب  روضح  ینعی  يزیر  همانرب  »

: دناد یم  مظنم  قیقد و  يزیر  همانرب  رد  ار  هار  زا  یمین  ندومیپ  زین  لیه  نوئلپان 

(4) «. تسا هار  زا  یمین  ندومیپ  مظنم  قیقد و  يزیر  همانرب  »

.مییامن یط  ار  هار  زا  یمین  مّظنم ، قیقد و  يزیر  همانرب  اب  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  يارب 

326 ص :

ص 6. راک ، رد  شمارآ  يارب  هتکن   150 - . 1
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مظن هب  شرافس 

: دندومرفمالسلا هیلع  قداص  ماما 

رگیدـکی هب  ار  اه  هناش  دـینک و  تسار  تعامج ) زامن  رد   ) ار دوخ  ياـه  فص  مدرم ! يا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
دزادنا و یم  فالتخا  امش  ياه  بلق  نایم  ادخ  تروص  نآ  رد  هک  دینکن  تفلاخم  رگیدکی  اب  دشابن و  ناتنایم  یفاکش  ات  دینابـسچب 

(1) «. منیب یم  دوخ  رس  تشپ  رد  ار  امش  نم  هک  دینادب 

: دنا هدومرف  زور ) هنابش  تاعاس  مّظنم  میسقت  و   ) مظن يزیر و  همانرب  هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یتعاس و  یگدنز ، رما  يارب  یتعاس  و  ادـخ ، اب  تاجانم  يارب  یتعاس  دـینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  ناتنامز  هک  دیـشوکب  نآ  رد  »
یتعاس دنـشاب و  هتـشاد  صالخا  امـش  هب  نطاب  رد  دنناسانـشب و  امـش  هب  ار  امـش  ياه  بیع  هک  ینادمتعم  ناردارب و  اب  شزیمآ  يارب 

(2) «. دینک یم  ادیپ  ییاناوت  تعاس  هس  نآ  ندنارذگ  يارب  هک  تسا  تعاس  نیا  هب  دشابن و  مارح  هک  ییاه  تّذل  هب  نتخادرپ  يارب 

ناگرزب هاگدید  زا  مظن 

راک شزرا  رب  یهد  نامزاس  مظن و  اب  دینک  یعـس  دـیاب  دیـشاب ، یفدـه  لابند  هب  راو  هناوید  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  یـشوک  تخـس  »
یلسکاه ساموت  (3) «. دییازفیب شیوخ 

لابند هب  راو  هناوید  دیـشاب و  هتـشادن  مظن  رگا  .دیدرگ  رت  کیدزن  شیوخ  یتخبکین  ماجنارـس  هب  دیناوت  یم  یهد  نامزاس  مظن و  اب  »
.دیا هدوبن  شوک  تخس  یتخبکین  هب  ندیسر  هار  رد  مه  زاب  دیشاب ، دوخ  فده 

زا .دینک  لابند  دسر ، یم  ناترظن  هب  عضو  ندرک  ضوع  يارب  هک  ار  لمع  ای  هشیدنا  ره 

327 ص :
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مظن و دوخ  یلعف  راک  رد  هاگ  نآ  .دوربدیراذگب  .دینک  شـشومارف  .دیتسیا  زاب  ینونک  یتیاضران  هرابرد  نتفگ  نخـس  ای  ندیـشیدنا 
.دـینک مّظنم  ریذـپلد و  ار  نآ  اـت  دـینزب  يراـک  ره  هـب  تـسد  دـیتسه ، یـضاران  ناـتراک  زا  رگا  .دـینک  داـجیا  ییاـبیز  یگنهاـمه و 

ار ابیز  رایسب  یـش ء  کیای  همـسجم  ای  لگ  نادلگ  کی  .دینک  مظنم  ار  ناتراک  زیم  ّبترم و  ار  ناتیاه  هدنورپ  زیمت و  ار  ناتیاهوشک 
نامداش نآ  هب  نتسیرگن  اب  تفرگ  ناتلد  هاگره  ای  دنیاتـسب ، ار  نات  هقیلـس  دنوش و  نآ  هجوتم  اروف  نارگید  ات  دیراذگب  ناتزیم  يور 

ردناپ نیرتاک  (1) «. دیراد رارق  نآ  رد  هک  دیتسه  یتیعضو  نهذ  زا  یشخب  امش  هک  دیروآ  دای  هب  دیوش و 

نار میج  (2) «. دراد ربارب  دنچ  یشاداپ  یلاوتم ، مّظنم و  شالت  »

مظن تسا و  دوک  هیبش  بوخ ، هعلاطم  دنام ، یم  تعارز  هب  تخس ، راک  .دیشاب  نآ  بقارم  .تسا  نیمز  بیرج  کی  لثم  امـش  نهذ  »
ارتبادومرپ  (3) «. تافآ ّدض  يوراد  مکح  رد  بیترت  و 

لیه نوئلپان  (4) «. تسا هار  زا  یمین  ندومیپ  مّظنم ، قیقد و  يزیر  همانرب  »

نار میج  (5) «. دراد ربارب  دنچ  شاداپ  مّظنم ، شالت  »

طابضنا دوخ  ساوح  هب  دیهد ، طابـضنا  دوخ  نهذ  هب  .دیـشاب  هتـشاد  طابـضنا  يراک  ره  ماجنا  ماگنه  رد  دیتسه و  هک  ییاج  ره  رد  »
دیچ تاس  (6) «. میزادرپب نآ  يارب  يدایز  ياهب  دـیاب  میتسه ، گرزب  هزیاج  کی  راـظتنا  رد  یتقو  .دـیهد  طابـضنا  ناتندـب  هب  دـیهد ،

ادنانآ

هک یگرزب  ياهراک  ماجنا  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  ات  دـینک  تیاعر  دـیرادن ، تسود  هک  یکچوک  لئاسم  هنیمز  رد  ار  طابـضنا  مظن و  »
رد ییاـج  ّتیبوـبحم ، نازیم  ظاـحل  زا  طابـضنا  عـقاو ، رد  .تسین  اـه  مدآ  همه  بوـبحم  هملک  طابـضنا ، .دـینارذگب  دـیراد ، تسود 
يا هنزاوم  یگدنز ، .دـنک  لوحتم  ار  ناسنا  یگدـنز  دـناوت  یم  یطابـضنادوخ  اّما  .دراد  رارق  لاهـسا  یکـشزپنادند و  بطم  یکیدزن 

.تدمزارد ياه  شاداپ  ینآ و  ياه  تّذل  نایم 

328 ص :
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يارب ار  یگرزب  ياه  شاداپ  نویزیولت ، ياشامت  ِياج  هب  ندرک  هعلاطم  ًـالثم  کـچوک ، ياـهراک  ماـجنا  هب  نتـشیوخ  ندرک  فّلکم 
رجنم هتفه ، رد  شزرو  هسلج  هس  نوچمه  يا  هداس  ياهراک  ماجنا  هب  دوخ  ندرک  فّلکم  لاثم  ناونع  هب  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ناسنا 

ره رد  رالد  تسیب  ندرک  زادنا  سپ   » کچوک راک  ماجنا  هب  نتشیوخ  ندرک  فّلکم  .دوش  یم  ینامسج » تمالس   » گرزب شاداپ  هب 
.ددرگ یم  « یصخش نامتراپآ   » گرزب شاداپ  هب  رجنم  زور »

ارچ هک  مینادـب  اعقاو  رگا  .میهاوخ  یم  ار  يزیچ  ارچ  هک  مینادـب  تسا  یفاک  تسین ، نینهآ  هدارا  کـی  دوجو  یطابـضنادوخ ، دـیلک 
تاجرد لاـبند  هب  ارچ  هک  مینادـب  حوضو  هب  رگا  .دوش  یم  رت  ناـسآ  ندرک  زادـنا  سپ  مییاـیب ، نوریب  ضرق  راـب  ریز  زا  میهاوخ  یم 

.ددرگ یم  رت  ناسآ  ندناوخ  سرد  میتسه ، رتالاب  یلیصحت 

امش هب  رگید  ییاج  زا  طابضنا  هک  تسین  يزاین  رگید  دیشاب ، دوخ  طابـضنا  لماع  امـش  دوخ  رگا  طابـضنا : دروم  رد  رگید  يا  هتکن 
دوخ يوس  زا  طابضنا  هک  یتقو  اّما  .داد  دنهاوخن  طخ  امـش  هب  نارگید  دوب و  دیهاوخ  دوخ  یگدنز  رب  راوس  هجیتن ، رد  .دوش  هتکید 
ییاه لغـش  فرط  هب  ابلاغ  دـنرادن ، یطابـضنادوخ  سح  هک  یناسک  .ددرگ  یم  لامِعا  نوریب  زا  دـیدرت  نودـب  دوشن ، تیاـعر  اـمش 

سویتموردنا (1) «. دنتسه نارگید  تاروتسد  يارجا  هب  روبجم  اهنآ  رد  هک  دنوش  یم  هدیشک 

!؟ تسیچ مدرم  زا  یضعب  یگدنام  بقع  يراتفرگ و  نیرت  گرزب  دیناد  یم  ایآ 

يارب دـنا  هتـسناوتن  مه  زونه  یگدـنز  لاـس  هاـجنپ  اـی  لـهچ  زا  سپ  یتح  هک  تسا  نیا  مدرم  رتـشیب  یگدـنامرد  لـلع  نیرت  گرزب 
هـشاب اباب ، نک  شلِو  : » دـنیوگب هشیمه  یکدوک  ناوا  نامه  زا  هک  دـنا  هدرک  تداع  دـننک و  میظنت  يا  همانرب  دوخ ، هنازور  یگدـنز 

(2) !!«. رگید هتفه  هشاب  ادرف ،

329 ص :
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یگدنز رد  نآ  يرارقرب  هوحن  مظن و 

 . ...و راک  لیصحت و  رد  اه  ّتیولوا  صیخشت  - 1

.اهنآ عفر  رد  یعس  دوخ و  فعض  طاقن  صیخشت  - 2

.يرورضریغ هدیاف و  یب  ياهراک  زا  يرود  - 3

نامز قیقد  تیاعر  تقو و  زا  رتهب  هدافتـسا  يارب  ...و  دـیدزاب  حـیرفت ، تدابع ، راک ، هعلاطم ، نامز  هب  زور  هنابـش  تاـقوا  میـسقت  - 4
.يدنب

.دوخ بسانم  ياج  رد  ...و  راک  لیصحت ، لیاسو  زا  کیره  نداد  رارق  - 5

.اهراک کیاکی  رد  دنسپ  لقع  یقطنم و  لیلد  نتشاد  - 6

.اه ّتیدودحم  اهدادعتسا و  تاناکما ، هب  هجوت  - 7

.روما همه  رد  يزیر  همانرب  - 8

.همانرب صقن  دراوم  رد  رظندیدجت  اهراک و  تفرشیپ  هوحن  یبایزرا  - 9

(2).(1) ...و ناتسود  نارهاوخ و  ناردارب ، هب  کمک  نیدلاو ، هب  مارتحا  تیاعر  زا  ندشن  لفاغ  - 10

330 ص :

ص 372. رون ، نایهار  هشوت  هر  - . 1
ص 563. ناوج ، گنهرف  - . 2
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يزوریپ رد  نآ  ریثأت  مظن و  شقن 

(1) يزوریپ رد  نآ  ریثأت  مظن و  شقن  * 

يزیر همانرب  مظن و 

تقو میظنت  يزیر و  همانرب  دیاوف  * 

.رتشیب ّتقد  تعرس و  اب  اهراک  ماجنا  - 1

.راکفا ماجسنا  - 2

.هزات ياه  تصرف  ندش  ادیپ  - 3

.اهراک رد  ریخأت  مدع  - 4

.ناور باصعا و  شمارآ  - 5

.وا اب  زاین  زار و  ادخ و  اب  رتهب  طابترا  - 6

.تقو هدوهیب  ندشن  فلت  - 7

***

تقو میظنت  لحارم  * 

.تاقوا ندنارذگ  هوحن  زا  یبایزرا  لّوا : هلحرم 

.دوش ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  تسرهف  هیهت  مود : هلحرم 

.مهم ياهراک  نییعت  موس : هلحرم 

.يژرنا ییآراک و  لقادح  رثکادح و  تاقوا  تخانش  مراهچ : هلحرم 

.تقو ياه  هدنهدرده  تخانش  مجنپ : هلحرم 

.یگتفه همانرب  لودج  میظنت  مشش : هلحرم 

.هنالاس هناهام و  همانرب  لودج  میظنت  متفه : هلحرم 
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طابضنا يزیر و  همانرب  يوگلا 

رب هک  تسا  یقیقد  يزیر  همانرب  صاخ و  طابضنا  فشک  تهج  هاگن  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  یگدنز  هب  مزال  ياه  هاگن  زا  یکی 
هللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  بتکم  هدیرفآزاب  هک  اجنآ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  .تسا  هدوب  مکاح  ترـضح  راتفر  یگدنز و 

دشاب و یم  هلآ  هیلع و 

331 ص :

ص 654. نامه ، - . 1
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میلع میکح و  يدرف  دوخ  هک  ور  نآ  زا  و  تسا ، هدوب  شکرابم  یگدنز  هدنهد  بیترت  یهلا ، ینعی  یناسنا ؛ قوف  يریبدت  شترـضح 
کبـس کـی  ياراد  دـناوت  یم  دـشاب ،) یم  همیکح  ترـضح ، باـقلا  زا  یکی  لـیلد  نیمه  هب   ) دوب یلاـع  یلمع  تمکح  بحاـص  و 

لماک یناسنا  ناونع  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  همطاف ، هناخ  رـسمه  یفرط  زا  .دشاب  ادتقا  لباق  یلمع  قطنم  کی  ياراد  یلاعتم و  یگدنز 
.تسا نارگید  يارب  هوسا  موصعم و  یماما  دوخ  ییوس  زا  تسا و  يوبن  بادآ  هب  بَّدؤم  درگاش و  ییوس  زا  هک  تسا 

«. یبیدأ ٌّیلع  هّللا و  بیدأ  انأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

هناخ هب  عوجر  اذـل  .تسام  يارب  وگلا  تسا و  يربک  تمـصع  ماقم  ياراد  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  زین  يراـتفر  تـالامک  رظن  زا 
يدرف و یگدـنز  کـی  رد  يزیر  هماـنرب  تقد و  مظن و  زا  لـالز  يا  هنییآ  اـبیز و  يریـسفت  وا  راـتفر  رد  ّتقد  مالـسلااهیلع و  همطاـف 
هن مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یتّیـصخش  يایاوز  همه  هک  مینک  یم  رارقا  ام  دنچره  دراذگ ، یم  شیامن  هب  ام  ربارب  رد  ار  یگداوناخ 

(1) .تسا هدش  لقن  خیرات  رد  هن  تسام و  يارب  كرد  لباق 

332 ص :
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تلادع ما : یس  شخب 

هراشا

333 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تلادع ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(1) «. تسا راوتسا  نآ  رب  یتسه  هک  تسا  يا  هدولاش  تلادع  »

.تسا هداهن  ناینب  لدـع  ساسا  رب  ار  یتسه  ناهج  گرزب ، دـنوادخ  .تسا  لدـع  نایعیـش  اـم  بهذـم  نید و  لوصا  زا  لـصا  نیمود 
ناگراتس هام و  ییانشور  نیمز ، رب  دیشروخ  شبات  دیـشروخ ، رود  هب  دوخ و  رود  هب  نیمز  شدرگ  دوخ ، رادم  رد  تاراّیـس  شدرگ 

.تسا هدش  هداد  رارق  شیوخ  ياج  رب  يزیچ  ره  تسا و  لدع  ساسا  رب  همه  همه و  نآ  یگنوگچ  ناسنا و  شنیرفآ  بش و  رد 

رد ار  یتخبکین  ماجنارـس  دننک و  یگدنز  یتخبـشوخ  شمارآ و  افـص ، حلـص ، رد  همه  ات  دشاب ، رارقرب  تلادع »  » دیاب زین  عماوج  رد 
مدرم اه  يرباربان  اه و  ضیعبت  دنراد ، اور  متـس  ملظ و  مدرم  هب  روج  نامکاح  عماوج ، رد  دشابن و  اپرب  تلادـع  رگا  .دـنریگ  شوغآ 

.دید دنهاوخن  ار  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  يور  دروآ و  دهاوخرد  ياپ  زا  ار  عماوج  نآ 

طیارـش ای  دـنوش و  یم  هتـشاد  زاب  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  ناـنآ  دوش ، متـس  ملظ و  عماوج  مدرم  هب  هک  یتقو 
هتفرگ مدرم  زا  دوصقم  ماجنارس  هب  ندیسر 

334 ص :
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.دیسر دنهاوخن  شیوخ  هنادنمتداعس  فادها  هب  هکنیا  ای  و  دنیارگ ، یم  یتخبدب  یماکان و  هب  عماوج  نآ  اتعیبط  و  دوش ، یم 

رد اهنت  .دـشاب  ماکداش  دـیامن و  یط  ار  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  ياه  هار  دـناوت  یم  یمدآ  ضیعبت ، يرباربان و  یـشُک ، قح  اب  هنوگچ 
فادـها هب  ندیـسر  ياـه  هنیمز  شمارآ  لاـمک  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  متـس  ملظ و  ضیعبت و  یـشُک ، قح  زا  رود  هب  تلادـع و  هیاـس 

.ددرگ نیرق  تداعس  اب  دیامن و  مهارف  ار  شیوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یناسآ و هلیسو  ناهانگ و  اه و  یشک  قح  زا  يرود  هیام  تسا و  هداد  رارق  مدرم  یگدنز )  ) شخب ماوق  ار  تلادع  ناحبس ، دنوادخ  »
(1) «. مالسا يارب  شیاشگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(2)« ُنآمَّظلا ُُهبیُصی  ِءاملا  َنِم  یلحَأ  ُلدعلا  »

«. تسا رت  نیریش  دسر  یم  نآ  هب  هنشت  صخش  هک  یبآ  زا  تلادع ، »

تلادع دیاب  دسر ، یم  بآ  هب  هک  يا  هنشت  صخش  دننام  دنراد ، جایتحا  تلادع  هب  عماوج  همه  تسا و  یتایح  هلأسم  تلادع ، هلأسم 
ملظ و یلو  دشاب ، تلادـع  هنـشت  هک  یـصخش  ددرگ ، یم  فلت  بآ ، نتفاین  تروص  رد  هنـشت  صخـش  هک  روط  نامه  .ددرگ  رارقرب 
ای دور و  یم  نیب  زا  دوش و  یم  دوبان  متـس  ملظ و  ضیعبت و  يرباربان ، بادرگ  رد  دیـسر و  دهاوخن  یتخبـشوخ  هب  دبای ، موادـت  متس 

.دنارذگ یم  ار  یتخس  اسرف و  تقاط  یگدنز  هکنیا 

: دیوگ یم  تناک  لئوناما 

(3) «. دزرا یمن  شتمحز  هب  نیمز  يور  رب  مدرم  یگدنز  رگید  دوش ، وحم  تلادع  رگا  »

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 

335 ص :

.4789 مکحلا ، ررغ  - . 1
ص 146. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 507. نومنهر ، - . 3
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(1)« کسِملا َنِم  احیر  ُبیطَأ  ِدبُّزلا َو  َنِم  ُنَیلأ  ِدهَّشلا َو  َنِم  یلحأ  ُلدعلا  »

«. تسا رتوبشوخ  کشم  زا  رت و  مرن  هوک  زا  رت ، نیریش  لسع  زا  تلادع  »

: تسا هدمآ  نینچ  لگنج » رادرس   » باتک رد 

(2) «. تسا یتلادع  یب  تیرشب ، عامتجا  درد  نیرت  گرزب  »

: دیوگ یم  نوطالفا 

(3) «. دوش یتخبشوخ  دجوم  دناوت  یم  هک  تسا  تلادع  طقف  »

: دناد یم  رت  لماک  لیاضف  همه  زا  ار  تلادع  زین  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 

(4) «. تسین تلادع  تلیضف  زا  رت  لماک  یتلیضف  چیه  لیاضف  رد  »

لدع ینعم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

«. دریگ رارق  شدوخ  ياج  رد  زیچره  هک  تسا  نآ  لدع  »

لداع تافص 

: زا دنترابع  لداع  تافص 

.تقادص - 1

هب شاـعم  ریبدـت  رد  دنـشاب و  هدـیقع  يأر و  رد  قفّتم  نآ  دارفا  رثکا  هک  یتّلم  .تسا  دـیاقع  رد  ارآ  قاـفّتا  ثعاـب  تلادـع  تفلا : - 2
.ددرگ یم  ّبترم  نآ  یناگدنز  روما  دابآ و  اهنآ  تکلمم  دنیامن ، کمک  رگیدکی 

ناکیدزن دیامن و  یم  تاریخ -  هّیلک  زا  ...و  لام  هب  یکین -  ناسحا و  کمک ، شناشیوخ ، ابرقا و  هب  لداع ، صخـش  محر : هلـص  - 3
.دناسر تعفنم  اهنآ  هب  هکنآ  يارب  دنادرگ ، یم  کیرش  دوخ  اب  یعفان  راک  ره  رد  ار  دوخ 
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ص 509. نامه ، - . 3

ص 508. نامه ، - . 4
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: ناسحا هب  ناسحا  ندومن  شاداپ  تافاکم : - 4

« ناسْحِإلا َِّالا  ِناسْحِإلا  ُءازَج  ْلَه  »

.هدایز اب  دیامن  یم  ناسحا  هدش  يو  هب  هک  یناسحا  لباقم  رد  لداع  صخش 

لمع تاواسم  لادـتعا و  روط  هب  اهدتـسوداد  رد  تسا و  وکین  دوخ  کیرـش  اب  وا  هلماعم  تکرـش و  قیرط  لداع  تکرـش : نسح  - 5
.دشاب اکرش  مامت  لاح  قفاوم  هک  یمسق  هب  دیامن  یم 

نیا زا  زین  دـهن و  یمن  وا  رب  ّتنم  رگید  دـنک  یم  در  يرگید  هب  يو ، لمع  يازا  هب  هک  ار  یقوقح  لداع ، ندومن : تواـضق  وکین  - 6
.درادن ینامیشپ  شیوخ  کین  لمع 

لداع هزاتمم  تافـص  زا  ینعی  ندرک ؛ راتفر  دوخ  ناشودـمه  لضف و  لها  اب  ّتبحم  اـب  تّدوم و  بلط  یتسود و  راـهظا  یتسود : - 7
ياج اهنآ  لد  رد  يو  ّتبحم  هک  يروط  هب  دیامن ، یم  كولس  لضف  لها  ناتـسود و  اب  ینابز  شوخ  ییور و  شوخ  اب  هک  تسا  نیا 

.دورن نوریب  لادتعا  عرش و  ّدح  زا  نکل  دریگ ،

يافلخ هکئالم و  ایبنا و  زا  وا  يایلوا  مارتحا  مارکا و  يرادربنامرف و  وا و  دـیجمت  میظعت و  یلاعت و  قح  یگدـنب  دایقنا و  تداـبع : - 8
تسا یسک  یقّتم  صخش  ینعی  .تسا  اهنآ  مامت  عماج  اوقت  هصالخ ، تعیرش ، روتسد  هب  ندومن  لمع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

.دیامنن زواجت  عرش  قیرط  زا  دنکن و  لمع  یلاعت  قح  يرادربنامرف  تعاطا و  ریغ  رد  هک  دراد  هاگن  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  هک 

.هنیک كرت  - 9

.ریخ هب  ّرش  ناربج  - 10

.ینابرهم فطل و  - 11

.تّورم - 12

.ینمشد كرت  - 13

.لداعریغ تیاکح  زا  يراددوخ  - 14

.دنیوگ شلداع  هک  یسک  لاح  زا  ندومنن  صّحفت  شیتفت و  - 15
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انز تبسن  لثم  ددرگ ، یعرش  ّدح  بجوم  هک  یمالک  هب  دسر  هچ  درادن  یناملـسم  يارب  هدیاف  هک  یمالک  زا  ندومن  يراددوخ  - 16
.دشاب ندیرب  تسد  ای  نتشک  نآ  دح  هک  یمالک  ای  نداد  یسک  هب  طاول  ای 

.تسپ مدرم  لوق  هب  ندومنن  لاکّتا  دامتعا و  - 17

مدرم زا  یلیاسو  هب  ینعی   ) نطاب رد  هچ  دننک  ییادـگ  رهاظ  رد  هچ  دـننک ، یم  ییادـگ  قلخ  نیب  هک  یمدرم  لوق  هب  انتعا  مدـع  - 18
يزیچ كدنا  هب  اریز  دنور ، یم  رامش  هب  قلخ  نیرت  تسپ  هلفس و  زا  تعامج  نیا  دنشاب و  ّرـصُم  لاؤس  ییادگ و  رد  و  دنریگب ) لوپ 

هب ددرگ ، عنم  اهنآ  زا  هک  يزیچ  كدنا  زا  دنیاشگ و  یم  هدنهد  دیجمت  فیرعت و  هب  نابز  دنوش و  یم  یـضار  دوش  هداد  اهنآ  هب  هک 
.دنیاشگ یم  هدننک  عنم  ییوگدب  تّمذم و  هب  نابز  دنیآ و  یم  بضغ 

يارب هچرگا  دوشن ، تسپ  ياه  لمع  لّـمحتم  دـشاب و  لـالح  بسک  هچرگا  راـک ، بسک و  رد  ندزن  صرح  ینعی  هرـش ؛ كرت  - 19
.دشاب دوخ  تالایع 

يو زا  ّرذ  ملاع  رد  هک  یقاثیم  دـهع و  تفتلم  دـشاب و  یلاعت  قح  رّکذـتم  رادرک  رد  مه  راتفگ و  رد  مه  لاح  همه  رد  هشیمه و  - 20
ياـهرکف اـی  دـنک  مّلکت  دـهاوخ  هک  یمـالک  ره  هب  یتح  یلمع  لـعف و  ره  رد  دـنکن و  ار  ناطیـش  سفن و  تعاـطا  هک  هدـش ؛ هتفرگ 
.دشاب يو  ياضر  یلاعت و  قح  مکح  رّکذتم  لاعفا  مامت  رد  هصالخ  .دیامن  لّمأت  درذگ ، یم  شبلق  هب  نانمشد  هرابرد  هک  يدساف 

هن قح و  هب  هن  وا ؛ فاصوا  زا  یکی  هب  هن  یلاعت و  قح  ءامـسا  هب  هن  دروخن ، مسق  يدروم  چـیه  رد  هک  نیا  زا  ندومن  يراددوخ  - 21
تـسین لداع  زین  ار و  تفرعم  ملع و  لها  ار و  دوخ  نز  نادـنواشیوخ  دوخ و  نز  درادـن  یمارگ  هک  یـسک  تسین  لداع  و  لـطاب ، هب 

.ار دوخ  ناتسود  نایانشآ و  درادن  یمارگ  هک  یسک 

: دییامرف هّجوت  ریز  حیضوت  هب 

هک یسک  ینعی  ددرگ ؛ یم  دیلوت  تلادع  دشاب ، تعاجـش  تّفع و  تمکح ، هکلم  زا  ترابع  هک  هناگ  هس  تاکلم  عومجم  زا  هچرگا 
هب دیدرگ ، هناگ  هس  لیاضف  نیا  ياراد 
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رد ار  يور  هنایم  لادـتعا و  صخـش  هک  تسا  نیا  قالخا  رد  تلادـع  هک  اریز  دـنیوگ ، لداع  ار  يو  قالخا ، ملع  ياـملع  حالطـصا 
دح زا  اهنآ  زا  کـی  چـیه  دروآرد و  لّـقعت  تموکح  تحت  ار  دوخ  تاـساسحا  یناـسفن و  ياوق  یماـمت  دراد و  ظوفحم  روما  ماـمت 

دندـش عمج  مه  اب  یتقو  هناگ  هس  تاکلم  تسا و  ءازجا  لامک  زا  ریغ  لـک ، لاـمک  تسا  مولعم  هچناـنچ  نکیل  .دـیامنن  زواـجت  دوخ 
هدام و هلزنم  هب  اهنآ  تسین و  اـهنآ  کـی  کـی  ره  رد  هک  تسا  یتیـصاخ  رثا و  عومجم ، رب  اـهنآ ، کـی  کـی  ره  تلیـضف  رب  هوـالع 

تروص هک  تلادـع  دوخ  يارب  ظاـحل  نیا  هب  سپ  .تسا  خاـک  نآ  تروص  هلزنم  هب  تلادـع  یناـسنا و  تلیـضف  خاـک  يارب  دـنتالآ 
تلادع يارب  هک  تسا  نیا  .تسا  رگید  تاکلم  زا  کی  ره  رد  هچنآ  رب  دـیاز  تسا  يراثآ  تاّیـصوصخ و  تسا ، تالامک  هعومجم 

(1) .دش هداد  رّکذت  هچنانچ  دنا ، هدرک  نایب  صوصخم  راثآ  زین 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  راتفگ  رد  لداع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

(2) «. هسفنل هرک  ام  مهل  هرک  هسفنل و  یضری  ام  ساّنلل  یضر  نم  سانلا  لدعأ  »

«. درادن اور  زین  مدرم  رب  درادن  اور  دوخ  رب  هچنآ  ددنسپ و  زین  مدرم  يارب  ددنسپ  دوخ  يارب  هچنآ  هک  تسا  یسک  همه  زا  رت  لداع  »

( تلادع يوگلا  نیرتالاو   ) تلادع رهظم  یلع ؛

مه اب  ار  ترضح  نآ  ياه  تلادع  زا  هنومن  دنچ  هک  تسا  هدوب  یتخبشوخ ) تداعس و   ) تلادع يوگلا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تموکح 
: میناوخ یم 
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.دیوگ یم  تلادع  زا  یلع  فلا )

نیب درک و  یم  میـسقت  مدرم  ناـیم  يواـسم  روـط  هب  ار  لاـملا  تیب  هـک  دوـب  نـیا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  زا  یکی 
.دندنویپب هیواعم  هب  اه  بلطراصحنا  ضیعبت و  نارادفرط  زا  یخرب  دوب ، هدش  ثعاب  رما  نیا  دش ؛ یمن  لیاق  ضیعبت  ناناملسم 

یضار لوپ  اب  ار  اه  بلطراصحنا  ساّیس و  دارفا  هچنانچ  دنتفگ : دندیسر و  ترضح  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  يا  هّدع 
.تسا رت  هتسیاش  روما  تفرشیپ  يارب  ینک ،

: دومرف دش و  نیگمشخ  داهنشیپ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

نانآ قوقح  عییـضت  اب  مهدـب و  نارگید  هب  ار  نانآ  قح  منک و  ملظ  دنتـسه  نم  تموکح  تحت  هک  یناسک  هب  تسا  نیا  ناترظن  اـیآ 
نیا دنـشخرد ، یم  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دبات و  یم  باتفآ  ات  دراد و  دوجو  ایند  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  میامن ؟ عمج  دوخ  رود  ینارای 

.تسادخ لام  لام ، هک  نیا  هب  دسر  هچ  مدرک ، یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  نآ  دوب  مدوخ  نآ  زا  لام ، رگا  .درک  مهاوخن  ار  راک 

: دومرف سپس 

یم رارق  شیاتـس  دروم  لد  کیرات  لهاان و  دارفا  دزن  يور  دـنچ  داد ، ماجنا  تسرداـن  ياـج  رد  ار  کـین  راـک  هک  یـسک  مدرم ! يا 
، دوش دنمزاین  ناشیرای  هب  دـیایب و  شیپ  يو  يارب  يدـب  هثداح  يزور  رگا  یلو  دـنیرفآ ؛ یم  یتسود  ّتبحم و  ناشیا  لد  رد  دریگ و 

(1) .دش دنهاوخ  ناتسود  نیرت  هدننک  شنزرس  نیرتدب و  نانآ 

لاملا تیب  یلع و  ب )

ای تفگ : ربـنق  .میدـش  دراو  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  رـضحم  مالـسلا ، هـیلع  یلع  ماـما  مـالغ  ربـنق ، اـب  نـم  دـنک : یم  لـقن  ناذاز 
؟ تسیچ نآ  دومرف : ترضح  ما ! هدرک  هریخذ  امش  يارب  يزیچ  نینمؤملاریما !
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نیا نم  یتشادـنرب ، دوخ  يارب  اهنآ  زا  يدرک و  میـسقت  ار  میاـنغ  لاوما  ماـمت  مدـید  نوچ  هرقن ! ـالط و  فرظ  يدادـعت  درک : ضرع 
.مدرک هریخذ  امش  يارب  ار  اه  فرظ 

ما هناخ  يروایب !؟ شتآ  ما  هناخ  هب  هک  يراد  تسود  وت ! رب  ياو  دومرف : ربنق  هب  دیشک و  ار  دوخ  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
میـسقت مدرم  نیب  هنالداع  ات  داد ، نانآ  هب  ار  اهنآ  دیبلط و  ار  لیابق  ناگدنیامن  درک و  هعطق  هعطق  ار  فورظ  نآ  سپـس  ینازوسب !؟ ار 

(1) .دننک

؟ مراد اور  متس  یسک  هب  هنوگچ  ج )

: دیامرف یم  شیابیز  نانخس  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نآ وس و  نیا  هب  ارم  نینهآ  ریجنز  لُغ و  اب  مرب و  رـس  هب  باوخ  یب   (2) نادعـس ياهراخ  يور  رب  ار  بش  مامت  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  »
هدرک و متـس  ادـخ  هدـنب  کی  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  وا  لوسر  ادـخ و  تمایق ، زور  هک  نیا  زا  مراد  رت  شوخ  دنـشکب ، وس 

شیپ یگدوسرف  یگنهک و  يوس  هب  ناباتش  هک  یسفن  رطاخ  هب  منک  متس  یسک  هب  هنوگچ  .مشاب  هدرک  بصغ  یسک  لاوما  زا  يزیچ 
(3) «. تسا یندنام  ینالوط  تّدم  كاخ  ریز  رد  دور و  یم 

مالسلا هیلع  یلع  تواضق  یسرپزاب و  شور  د )

.دنتسه وا  فارطا  رد  يرفن  دنچ  دنک و  یم  هیرگ  هک  دید  ار  یناوج  .دش  دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هداد  مکح  وا  هرابرد  فاصنا  فالخرب  حیرش  هک  داد  خساپ  ناوج 

رفـس هب  دوخ  اب  ارم  ردپ  نانیا  تفگ : دومن و  هراشا  دندوب  شفارطا  هک  رفن  دـنچ  نآ  هب  باوج  رد  وا  .دیـسرپ  شا  هّیـضق  زا  ترـضح 
مردپ دنتشگ ، زاب  رفس  زا  هکنآ  زا  سپ  دندرب ،
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ربخ وا  لام  زا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، تشاد  دوخ  اب  رفـس  عقوم  وا  هک  یلوپ  زا  نم  .دُرم  دـنتفگ : دـش ؟ هچ  مردـپ  مدیـسرپ : .دوبن  نانآ  اب 
.میرادن

نانآ زا  ار  رما  نایرج  هدومن ، راضحا  ار  مردـپ  ياهرفـسمه  وا  .مدومن  هعجارم  یـضاق  حیرـش  هب  ّتیعقاو  فشک  قح و  قاـقحا  يارب 
عالّطا مردـپ  لوپ  زا  هک  دـننک  داـی  مسق  اهرفـسمه  داد  روتـسد  .دـندومن  یعـالّطا  یب  راـهظا  درک ؟ لاؤس  مردـپ  لاوما  زا  دیـسرپ و 

.دنرادن

هتـشاد نانیا  اب  يراک  دـیابن  سپ  نیا  زا  تفگ : نم  هب  درک و  دازآ  ار  اـهنآ  همه  حیرـش  .دنتـسه  عـالّطا  یب  هک  دـندروخ  مسق  ناـنآ 
.یشاب

ار نارومأم ) زا  یهورگ   ) سیمخلا هطرش  ياضعا  زا  يا  هّدع  دومرف : ربنق  هب  دننک و  راضحا  ار  نامهّتم  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.داد رارق  رومأم  رفن  کی  رایتخا  رد  ار  نامهّتم  زا  مادک  ره  هدومن ، ربخ 

دزن ار  یکاش  ناوج  دنتـسشن و  زین  نانآ  .دیبلط  دوخ  دزن  دندوب  هدرب  رفـس  هب  دوخ  اب  ار  ناوج  ِردـپ  هک  یهورگ  تسـشن و  ترـضح 
دوخ ياعّدا  درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  وا  .دیامن  رارکت  ار  شنانخس  دومرف  ناوج  هب  دیدرگ و  لیکـشت  اضق  سلجم  دناشن و  نانآ 

: تفگ درک و  حرطم  ار 

هب دوخ  اب  دندرک و  شلافغا  هلیح  هار  زا  شلام  عمط  هب  مناد ، یم  مهتم  مردپ  نوخ  رد  ار  هدع  نیا  نم  مسق ! ادخ  هب  نینمؤملاریما ! ای 
.دندرب رفس 

؟ دییوگ یم  هچ  دیسرپ : رفسمه  هورگ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

شلاوما زا  ام  دُرم و  ناوج  نیا  ردـپ  دـنتفگ : دـندرک و  رارکت  دـندوب ، هداد  اضق  همکحم  رد  حیرـش  هب  هک  ار  خـساپ  ناـمه  زین  ناـنآ 
؟ دیا هدرک  هچ  ناوج  نیا  ردپ  اب  مناد  یمن  نم  دینک  یم  رکف  دومرف : دنکفا و  یقیمع  رظن  نانآ  تروص  هب  ترضح  .میرادن  یعالّطا 

.دوب دهاوخ  زیچان  نم  یهاگآ  ملع و  دشاب  نینچ  رگا 

زا یکی  رانک  رد  ار  کیره  هدومن و  قرفتم  دجـسم  رد  ار  اـهنآ  نیرومأـم  .دـننک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  مهتم  دارفا  داد  روتـسد  سپس 
! سیونب نیشنب و  دومرف : درک و  راضحا  ار  عفار  یبا  نبا  دوخ ، هاگنآ  .دنتشاد  هگن  دجسم  ياه  نوتس 
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.هدب باوج  هتسهآ  نکم و  دنلب  ار  تیادص  یلو  وگب ! باوج  نم  ياه  شسرپ  هب  دومرف : دیبلط و  روضح  هب  ار  نامهتم  زا  یکی  دعب 

؟ دوب امش  اب  ناوج  نیا  ردپ  ایآ  دیدش و  جراخ  دوخ  لزانم  زا  يزور  هچ  مالسلا : هیلع  ماما 

.زور نالف  رد  مهتم :

؟ دوب یهام  هچ  رد  امش  جورخ  - 

.هام نالف  رد  - 

؟ تشاد یضرم  هچ  ناوج  نیا  ردپ  - 

.ضرم نالف  - 

؟ تفر ایند  زا  یلزنم  هچ  رد  وا  - 

.عضوم نالف  رد  لزنم و  نالف  رد  - 

؟ دومن نفک  لسغ و  ار  وا  یسک  هچ  - 

.ینالف - 

؟ دیدومن نفک  ار  وا  يا  هچراپ  هچ  رد  - 

.هچراپ نالف  رد  - 

؟ دناوخ زامن  وا  رب  یسک  هچ  - 

.ینالف - 

؟ تشاذگ ربق  لخاد  ار  وا  یسک  هچ  - 

.ینالف - 

.تشون ار  بلاطم  مامت  عفار  یبا  نبا 

دندینـش و دجـسم  لها  مامت  هک  يروط  هب  تفگ ، ریبکت  دنلب  يادص  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دیـسر  نایاپ  هب  لّوا  مهتم  یـسرپزاب  یتقو 
.دنتفگ ریبکت 
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هدومن یلوا  زا  هک  ییاه  شـسرپ  .دناشن  دوخ  کیدزن  ار  وا  .دومن  راضحا  ار  یمود  مهتم  دندرب و  نادـنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  سپس 
، تالاؤس نایاپ  زا  سپ  .تشون  ار  اهنآ  مامت  عفار  یبا  نبا  داد و  لّوا  مهتم  فالخرب  ییاه  باوج  وا  .دیسرپ  زین  وا  زا  دوب 
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.دندینش دجسم  لها  هک  تفگ  ریبکت  دنلب  يادص  اب  ترضح  هرابود 

.دنربب نادنز  فرط  هب  هدرب و  نوریب  دجسم  زا  زین  ار  مود  مهتم  داد  روتسد  ترضح 

هک دنامهفب  نامهتم  ریاس  هب  هک  دوب  نیا  ترـضح  دوصقم  ایوگ  ! ) دـینک ینادـنز  ار  ود  نآ  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تقیقح نتخاس  ناهنپ  رکف  رد  نامهتم  رگید  تسا و  تیانج  عوقو  زا  یکاح  دوخ  نیا  هتـشاد و  فالتخا  مه  اـب  ود  نآ  ياـه  خـساپ 

روتسد .دنتفگ  ریبکت  زین  مدرم  تفگ ، ریبکت  دنلب  يادص  اب  ترضح  همکاحم ، زا  سپ  .دیبلط  روضح  هب  ار  موس  مهتم  سپس  دنشابن .)
.دننک قحلم  لّوا  رفن  ود  هب  زین  ار  یموس  داد 

وا .دیناسرت  هدومن و  هظعوم  ار  يو  ترضح  .تفگ  نخـس  نابز  تنکل  اب  هدش  برطـضم  نارگن و  تخـس  وا  دیبلط ، ار  مراهچ  مهتم 
کیدزن هطقن  نـالف  رد  میتشادرب و  ار  شلاوما  میتشک ، ار  ناوج  ردـپ  ناـهارمه ، رگید  نم و  هک  دومن  فارتعا  تحارـص  لاـمک  رد 

.میدومن نفد  هفوک 

مهتم .دندرب  نادنز  هب  دومن  فارتعا  احیرص  هک  ار  وا  داد  روتسد  تفگ و  ریبکت  دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  ماما  مه  زاب  عقوم  نیا  رد 
: دومرف وا  هب  درک و  راضحا  ار  مجنپ 

.دومن فارتعا  احیرص  مه  درم  نآ  .تسا  هدش  نشور  تقیقح  هکنآ  اب  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  درم  نآ  دییوگ  یم  مه  زاب 

.دندومن فارتعا  شلاوما  ندرب  ناوج و  ِردپ  لتق  هب  مه  اب  اهنآ  مامت  تساوخ و  روضح  هب  ار  نامهّتم  هیقب  سپس 

ماما دزن  دـندومن و  جراخ  ار  لاوما  كاخ  ریز  زا  نانآ  .دنـسانشب  ار  لام  نفد  هطقن  دـنورب و  نامهتم  اـب  رفن  دـنچ  داد  روتـسد  هاـگنآ 
.دندمآ

یم لاح  دندرک ، هچ  تردپ  اب  نانیا  یتسناد  نونکا  دومرف : يو  هب  سپـس  .دییامن  میلـست  لوتقم  دـنزرف  هب  ار  لاوما  دومرف : ترـضح 
؟ ینک هچ  یهاوخ 

: داد خساپ  ناوج 

.متشذگ ایند  رد  اهنآ  نوخ  زا  دشاب ، یهلا  هاگشیپ  رد  نانیا  نم و  نیب  مکح  مهاوخ  یم 
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(1) .دومن ناشدازآ  درک و  هیبنت  تخس  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع 

رگداد یتموکح  ه ) -

جح مسوم  رد  هیواعم  .درک  یم  یگدنز  هکم  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نادنمتدارا  زا  هک  هیمراد »  » مان هب  یهبرف  هدروخلاس و  يوناب 
؟ مدرک تراضحا  ارچ  یناد  یم  چیه  دیسرپ : وا  زا  .دندروآ  ار  وناب  نآ  داتسرف  رومأم  دش ، هکم  دراو 

.دناد یم  ادخ  هن ، تفگ : خساپ  رد  هیمراد 

؟ نمشد ارم  يراد و  یم  تسود  ار  یلع  ارچ  هیواعم :

یمارگ ار  ناراد  نید  تسود و  ار  نادنمتـسم  وا  درک ، یم  تیاعر  ار  تاواسم  و  دوب ، رگداد  نوچ  مراد  یم  تسود  ار  یلع  هیمراد :
یم لد  شهاوخ  هب  ار  مدرم  نوخ  وت  يدـیگنج ، دوـب  رتـهب  وـت  زا  تفـالخ  يارب  هک  وا  اـب  اریز  مراد  یم  نمـشد  ار  وـت  تشاد و  یم 

(2) .ینک یم  تموکح  سوه  اوه و  اب  هدرک و  تواضق  متس  هب  يزیر ،

( جع ) نامز ماما  لدع  تموکح  و )

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

، ددرگ یم  نمیا  اه  هار  دور و  یم  نیب  زا  متس  ملظ و  وا  تموکح  رد  دنک و  یم  مکح  تلادع  هب  دومن ، مایق  نامز  ماما  هک  یماگنه 
نمؤم هدش و  ناملسم  هک  نیا  رگم  دننام  یمن  یبهذم  چیه  ناوریپ  دسر ، یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دوش ، یم  راکـشآ  نیمز  تاکرب 

(3) ...دوش یم  وا  میلست  تبغر  لیم و  يور  زا  نامسآ  نیمز و  رد  سکره  دیامرف : یم  دنوادخ  دنوش و  یم  هتخانش 
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تلادع دیاوف 

: تسا ریز  حرش  هب  تلادع  يرارقرب  ياه  هدیاف 

.دنوش یم  تسود  زین  ناگناگیب  دوش و  یم  ناتسود  دایدزا  ثعاب  - 1

.دوش یم  هدرب  دبا  ات  لداع  کین  مان  - 2

.ددرگ یم  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ثعاب  - 3

.ددرگ یم  دابآ  لداع ، ِترخآ  يارس  - 4

.دنروخ یم  هطبغ  لداع  ِکلم  هب  رگید  نیطالس  - 5

.دوش یم  هتشاذگ  اه  لد  رد  وا  ّتبحم  - 6

.دنک یم  یناگدنز  ّتینما  لامک  رد  لداع  - 7

.ددرگ یم  لداع  يرادیاپ  ثعاب  تلادع  - 8

.دوش یم  لداع  یگرزب  فرش و  ثعاب  - 9

.ددرگ یم  مدرم  هب  نایز  يزرو و  هنیک  مدع  ثعاب  تلادع  - 10

.يونعم تّذل  ّتیونعم و  تلیضف ، زا  يرادروخرب  - 11

.دوش یم  یتحار  شیاسآ و  ثعاب  - 12

-... 13

ارعش هاگدید  زا  تلادع 

يدرک لدع  رگا 

لام کلم و  نیا  رد  يدرک  لدع  رگا 

لاوز یب  یسر  یکلم  هب  یلاس  هب 

رگداد سب  تسا ، نابرهم  ادخ 
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(1) رگن قح  شیاشخب  اشخبب و 
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رهق تسد  تفر  نورب  لدع  نیتسآ  نوچ ز 

دومن اهچ  نیب  انف  داب  داع  موق  اب 

درک بآم  شتآ  مدرم  قرف  هب  یکاخ 

رهق تسد  تفر  نورب  لدع  نیتسآ  نوچ ز 

(1) درک باذع  طوس  هچ  دومث  مدرم  اب 

***

یسودرفداد هب  زج  نکم  نامرف  راک  رهب 

داد هب  زج  نکم  نامرف  راک  رهب 

داش وت  ناور  دشاب  داد  زا  هک 

ناهج رد  نکم  یبوخ  داد و  زا  زج 

(2) ناهن ردنا  هچ  راکشآ و  رد  هچ 

***

یماظنتسین داد  زا  رت  بوخ  رنه  چیه 

تسین دازآ  رنه  زا  لقع  ندرگ 

تسین داد  زا  رت  بوخ  رنه  چیه 

سرتب مدرم  تّمه  زا  نک  داد 

سرتب مّلظت  ریت  زا  بش  مین 

تسا يرادناهج  طرش  يرگداد 

تسا يراکمتس  هک  نیب  ناهج  طرش 

درک داد  یبش  هناخ  نیا  رد  هک  ره 
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(3) درک دابآ  دوخ  يادرف  هناخ 

***
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يدیشمج لدع - هناسفا 

یناد هتکن  قیفر  هب  متفگ 

ینابز شوخ  يریسوکین و 

ناس نیاک  تسیچ  لدع  هناسفا 

یناهج وه  ياهز و  هدرک  رپ 

اتفگ یمّسبت و  دومنب 

(1) یناشن سک  هدادن  تسین  زا 

ناگرزب هاگدید  زا  تلادع 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  «. اهنت نامیا  زا  هن  دوش  یم  هدرمش  لداع  لامعا  زا  ناسنا  »

هنیک راتفرگ  هاگ  چـیه  دومن ، شیارگ  فاصنا  لدـع و  هب  هک  یـسک  .تسا  يراگتـسر  ربهار  تداعـس و  يامنهار  لدـع  فاـصنا و  »
«. ددرگ یمن  مدرم  هب  نایز  يزرو و 

ناگرزب زا  یکی 

«. دوش هتفگ  راکمتس  ياوشیپ  دزن  رد  هک  تسا  لدع  نخس  اهداهج ، نیرتالاب  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

نورام رتکد  «. دیشاب داش  دیدنخب و  دیجنرن ، ادخ  رطاخ  هب  دیدروخ  همدص  شحف و  رگا  تلادع  يارجا  يارب  »

نارگید هب  يدنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  هک  يزیچ  : » تسا یـسراف  میدق  لثم  نامه  دشاب ، تلادـع  يانعم  يواح  هک  يروتـسد  نیرتهب  »
ناگرزب زا  یکی  «. دنسپم

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. داد لدع و  يرگید  هانگ و  زا  تشذگ  یکی  دیجنس : ناوتن  ار  ود  نآ  باوث  هک  تسا  زیچ  ود  »

«. ددنسپن نارگید  رب  ددنسپ ، یمن  دوخ  رب  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لداع  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

مّدقم تلادع  اریز  دـشاب ، خـسار  ناسنا  رد  تلادـع  هکلم  هک  تسا  یتقو  يونعم  غولب  .نآ  بّرخم  ملاظ  تسا و  دوجو  رامعم  لداع  »
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ناگرزب زا  یکی  (2) «. تسا لیاضف  ریاس  رب 
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نوطالفا «. میتسین لداع  هک  یلاح  رد  میسرب  رظن  هب  لداع  هک  تسا  نآ  یتلادع  یب  عون  نیرت  لماک  »

ناگرزب زا  یکی  «. دونش یم  ار  تلادع  يادن  دوخ  ياهراک  رد  هعفد  دنچ  يزور  دشابن ، يدنسپدوخ  روهقم  اوه و  بولغم  هک  یسک  »

عّفقم نبا  (1) «. تسا مرتحم  هشیمه  دشاب  زیچ  یب  هیامرس و  یب  رگا  ددنب ، راک  هب  فاصنا  هک  یسک  »

«. دزرا یمن  شتمحز  هب  نیمز  يور  رب  مدرم  یگدنز  رگید  دوش ، وحم  تلادع  رگا  »

تناک لئوناما 

ناگرزب زا  یکی  «. میشاب لداع  میناوت  یمن  زگره  میشابن ، نابرهم  بلق  ياراد  رگا  »

ویمود لپ  «. دیامن نییعت  ار  لدع  دیاب  همه  زا  شیپ  درامشب ، ار  دوخ  تابجاو  دهاوخب  رگا  ناسنا  »

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. يراد یم  زاب  یکین  زا  ار  نانآ  هچ  نکن ؛ يدب  ناکین  اب  »

لگنج رادرس  باتک  زا  «. تسا یتلادع  یب  تیرشب  عامتجا  درد  نیرت  گرزب  »

يروبسیلاس «. دناشک یم  یهابت  يوس  هب  ار  نیمز  يور  دارفا  نیرتاناوت  یتلادع  یب  »

ناگرزب زا  یکی  «. نک دوخ  هشیپ  لدع  تفص  همصاخم ، رد  »

نورسیس «. تسا یتلادع  یب  هجرد  یهتنم  ندش ، تافاکم  رظتنم  تلادع  يارجا  رد  »

روسفورپ «. تسا هدیسر  اهنآ  هب  هّکت  نیرت  گرزب  دننک  رکف  همه  هک  دینک  میـسقت  يروط  ار  کیک  کی  امـش  هک  تسا  نآ  یگنرز  »
دراهدا

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. تسا يرتسگداد  ییاناوت ، تاکز  »

وزیگ «. تسا هیعامتجا  تئیه  يوزرآ  نیرتهب  یمومع ، يواستم و  تلادع  »

گنیلرتم  (2) .تسا تجهب  تّرسم و  ياراد  لمع  دوخ  هکلب  درادن ، شاداپ  راظتنا  تلادع  »
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لزیاک ناج  (1) «. میهدن رارق  ضّرعت  دروم  ار  نارگید  یگدنز  هک  دنک  یم  مکح  تلادع  »

یعامتجا تلادع  نآرق و 

تسا و هدـش  دـیکأت  یتخبـشوخ -  ّتیقفوـم و  هب  ندیـسر  هار  نیا  تلادـع -  هب  یتخبـشوخ -  تداعـس و  باـتک  مـیرک -  نآرق  رد 
: تسا هدومن  نوگانوگ  ياهراک  رد  تلادع  تیاعر  هب  شرافس 

(2)« ِناسْحْالا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِا  ( » فلا

«. دهد یم  نامرف  رگیدکی  هب  ندرک  یکین  ناسحا و  تلادع و  ِيراداپرب  هب  ار ) همه   ) دنوادخ »

تیاور

روط هب  اهنت  ار  مالـسا  زاغآ ، رد  نم  دـیوگ : یم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  فورعم  هباحـص  زا  هک  نوعظم  نب  ناـمثع 
ایح يور  زا  مه  نم  درک و  نم  هب  مالـسا  داهنـشیپ  ارارک  ربمایپ  هک  دوب  نیا  مه  نآ  لـیلد  ناـج ، بلق و  اـب  هن  مدوب  هتفریذـپ  يرهاـظ 
دوخ مشچ  ناهگان  تسا ، هتفر  ورف  هشیدنا  رد  تخـس  مدید  مدوب ، شتمدخ  يزور  هکنیا  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا  متفریذپ ،

، يرآ دومرف : مدیـسرپ ؟ ارجام  زا  تشگ  زاب  يداع  لاـح  هب  یتقو  دراد ، یم  تفاـیرد  ار  یماـیپ  ییوگ  تخود ، نامـسآ  فرط  هب  ار 
: دروآ نم  يارب  ار  هیآ  نیا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  لیئربج  ناهگان  متفگ  یم  نخس  امش  اب  هک  یماگنه 

«. ...یبرُْقلا يِذ  ِءاتیا  ِناسْحْالا َو  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِا  »

مالـسا تعاس  نامه  زا  هک  تشاذگ  رثا  نم  بلق  رد  هیآ  ياوتحم  نانچ  دـناوخ ، نم  يارب  رخآ  ات  ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هفیاط يا  دومرف : .مداد  ربخ  وا  هب  ار  نایرج  مدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، غارـس  هب  نم  .تسـشن  نم  ناج  رد 

هک دینک  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  شیرق 
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برع فورعم  دنمشناد   ) هریغم نب  دیلو  غارس  هب  سپس  .دنک  یمن  توعد  قالخا  مراکم  هب  زج  ار  امـش  وا  اریز  دش ، دیهاوخ  تیاده 
تـساهلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دوخ  زا  نخـس  نیا  رگا  تفگ  وا  مدـناوخ ، وا  رب  ار  هیآ  نیمه  مدـمآ و  كرـش ) نارـس  زا  یکی  و 

(1) .تسا بوخ  رایسب  مه  زاب  تسا ، راگدرورپ  زا  رگا  هتفگ و  بوخ  رایسب 

(2)« ...مُکَْنَیب َلِدْعِال  ُتِْرمُأ  ٍباتِک َو  نِم  ُهّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ُتنَمآ  ُْلق  مُهَئاوْهَأ َو  ِْعبَّتَتال  َتِْرمُأ َو  امَک  مِقَتْسا  ُعْداَف َو  َِکلِذلَف  ( » ب

و نکم ، يوریپ  نانآ  ياه  سوه  يوه و  زا  امن و  تماقتسا  يا  هدش  رومأم  هک  نانچنآ  نک و  توعد  قح  نید  هب  ار  نامدرم )  ) سپ »
«. ...منک تلادع  امش  نایم  رد  مرومأم  ما و  هدروآ  نامیا  هدرک  لزان  ادخ  هک  یباتک  ره  هب  وگب :

(3)« ...يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  مُکَّنَمِرْجَیال  ِطْسِْقلِاب َو  َءادَهُش  ِهِّلل  َنیماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اِهُّیَأ  ای  ( » ج

هانگ هب  ار  امش  یتّیعمج  اب  ینمـشد  .دیهد  یهاوگ  تلادع ، يور  زا  دینک و  مایق  ادخ  يارب  هراومه  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. ...تسا رت  کیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دینک ، تلادع  .دناشکن  تلادع  كرت  و 

َناک َهّللا  َّنِا  ِِهب  مُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهّللا  َّنِا  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساّنلا  َْنَیب  ُمتْمَکَح  اِذا  اـِهلْهَأ َو  یلِإ  ِتاـنامَْالا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  مُکُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِا  ( » د
(4)« اریَصب اعیمَس 

تلادـع هب  دـینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دـیهدب ، شنابحاص  هب  ار  اه  تناـما  هک  دـهد  یم  ناـمرف  امـش  هب  دـنوادخ  »
«. تسانیب اونش و  دنوادخ ، .دهد  یم  امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنوادخ ، .دینک  يرواد 

(5)« ...ًهَدِحاوَف اُولِدْعَت  ّالَا  ُمتْفِخ  ْنِاَف  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ِءاسِّنلا  َنِم  مَُکل  َباط  ام  اوُحْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت  ّالَأ  ُمتْفِخ  ْنِا  َو  - ( » ه
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اب دـینک و ) یـشوپ  مشچ  نانآ  اب  جاودزا  زا  ، ) دـینکن تیاعر  ار  تلادـع  میتی ) نارتخد  اـب  جاودزا  ماـگنه  هب   ) هک دیـسرت  یم  رگا  «و 
، دینکن تیاعر  ددعتم ) نارسمه  هرابرد   ) ار تلادع  دیـسرت  یم  رگا  و  رـسمه ، راهچ  ای  هس  ای  ود  دییامن ، جاودزا  رگید )  ) كاپ نانز 

«. ...دیریگب رسمه  کی  اهنت 

یتخبدب بجوم  یتلادع  یب 

یگدنز یتخبدب  تیاهن  رد  مدرم  دـنا ، هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  تلادـع  دـننک و  یم  تموکح  رگمتـس  ملاظ و  نامکاح  هک  يا  هعماج  رد 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچنانچ  .دننک  یم 

ناوتان و یضعب  دندش و  ریزگان  راشف  لمحت  یگدرب و  هب  یضعب  ات  دیدرک ، میلست  نارگمتـس )  ) ناشیا تسد  هب  ار  ناناوتان  امـش  »... 
یناراکمتس نانیا  دندنام ؛ ناوتان  دوخ  زا  عافد  زا  دندش و  ناشیا  ناگدنب  نامداخ و  نوچمه  نامدرم  .دنتشگ  مورحم  يزور  بلط  زا 

.دنسانش یمن  ار  هدننادرگزاب  هدننیرفآ  يادخ  دنا و  هدش  هریچ  ناگراچیب  رب  تخس  هک  دنرس  هریخ 

محر یـسک  هب  هک  یلدگنـس  نارومأم  و  هشیپافج ، ناگدـنهد  هریج  و  رگمتـس ، ناراکلغد  نیا  زا  موشن !؟ تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگش !
(1) «. دننک یمن 

تلادع هرابرد  وطسرا  نخس 

: تسا هدرک  حیرشت  نینچ  ار  یتخبشوخ ) ّتیقفوم و  هار  نیا  ، ) تلادع وطسرا ،

: دوش یم  میسقت  مسق  هس  هب  تلادع  »

ره تسا و  تاضویف  أشنم  تاریخلا و  بصاو  هک  تسا  اهنآ  قلخ  اـهنآ و  نیب  هچنآ  یلاـعت و  قح  هب  تبـسن  مدرم  هفیظو  نیتسخن  - 1
زا هتشگ و  دیدپ  وا  معن  ناوخ  زا  یتمعن 
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يـالوم دوخ و  نیب  عسو ، تقاـط و  ردـق  هب  يدرف  ره  هک  دراد  اـضتقا  تلادـع  هدومن و  روهظ  وا  یهاـنتمریغ  تمحر  مرک و  لـضف و 
شیوخ و ياج  هب  تسا  يزیچ  ره  نداد  رارق  لدـع  يانعم  دـش  هتفگ  هچنانچ  اریز  دـیامن ، لـمع  تسا  یگدـنب  هفیظو  هچنآ  هب  دوخ 

ضاـّیف هک  یلاـعت  قح  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تادوجوم و  نیب  طـباور  ندومن  ظـفح  دوـخ و  قـح  هب  ار  یقح  يذ  ره  ندـناسر 
.میرامشن مزال  ار  وا  قح  تاعارم  هکنآ  ای  دشاب ، هتشادن  دوخ  قولخم  هب  یقح  تسا ، تاریخ  أشنم  دوجو و 

یمارگ زّزعم و  ار  دوخ  نید  ياسؤر  هک  نیا  لثم  .ددرگ  تاعارم  یتسیاـب  هک  دـنراد  يرگید  هب  تبـسن  دارفا  یـضعب  هک  یقوقح  - 2
.دنیامن لمع  فاصنا  قیرط  هب  تالماعم  رد  دنناسرب و  نآ  لها  هب  ار  تاناما  دنراد و 

يایاصو هب  دننک و  ادا  ار  اهنآ  نید  دـننویدم ، رگا  هک  نیا  لثم  ددرگ ، تاعارم  یتسیاب  ناگتـشذگ  ءابآ و  هب  تبـسن  هک  یقوقح  - 3
(1) «. اهنیا لاثما  دنیامن و  لمع  اهنآ 

نیما مناخ  هیجاح  نابز  زا  وطسرا  نخس  حیضوت 

حیضوت قیقحت و  ماقم  رد  تسا  ماقم  نیا  قیال  هک  يردق  هب  حوضو و  يارب  نکل  تسا ، رهاظ  یهلا  قوقح  رد  وطـسرا  مالک  هچرگا 
.مییآ یمرب 

يازا هب  یتسیاب  میرگنب ، تسا  مارکا  ماعنا و  اطع و  تمارک و  هب  عجار  هچنآ  شـشخب و  ذخا و  ظاحل  هب  ار  تلادـع  هاگره  مییوگ  و 
تباث ام  ندرگ  هب  یقوقح  هک  تسا  یلاعت  قح  یهانتمریغ  تمعن  اه ، تمعن  نیرتالاب  مییامن و  تباث  دوخ  ندرگ  هب  یقح  یتمعن ، ره 
ماسقا زا  ار  نیا  القع  دوشن ، یفالت  نآ  لباقم  رد  دشاب و  كدنا  هکنآ  ولو  دیامن  یناسحا  یـسک  هب  یـسک  رگا  هچنانچ  .دـنادرگ  یم 

.ددرگن روظنم  یضوع  شاداپ و  نآ  يازا  هب  هک  یگشیمه  یمیاد  یهانتمریغ  ياه  تمعن  ياج  هچ  دنراد ، یم  بوسحم  روج  ملظ و 
هک یناسحا  ره  تقاط ، عسو و  ردق  هب  هک  دیامن  یم  ششوک  هشیمه  لداع  هتبلا 
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رومعم تیالو  نما و  تکلمم  وا  يراد  تکلمم  تسایـس و  راثآ  زا  هک  یلداع  ناهاشداپ  هکنیا  لثم  .دـیامن  یفـالت  دـسر  یم  يو  هب 
اّیهم یـضعب و  رب  یـضعب  يّدعت  زا  يریگولج  تلم و  لام  سومان و  تیامح  رد  هتـشگ و  ادیوه  قافآ  رد  يو  لدع  زاوآ  هدـیدرگ و 

ناسحا رب  هوالع  هدومنن و  يراک  هحماسم  لامها و  هجو  چـیه  هب  تسا ، مدرم  مومع  داـعم  شاـعم و  حـلاصم  هچنآ  بابـسا و  ندومن 
مه دـشاب و  ماع  مه  وا  ضیف  ناسحا و  هکنآ  اـت  هدومن  تمحرم  يو  روخرد  یـصوصخم  ناـسحا  ّتیعر  دارفا  کـی  ره  هب  يو  ماـع 

.صاخ

مایق ناطلـس  قح  هب  هک  یـسک  هتبلا  دـیامنب ، یناسحا  هاش ، ناسحا  لباقم  رد  ناکما  ردـق  هب  دارفا  زا  کیره  دـیابن  لقع  مکح  هب  اـیآ 
لیاضف رشن  ریخ و  رکذ  وا و  ياعد  زج  ناطلـس  هب  تبـسن  تیعر  ناسحا  ددرگ و  یم  بوسحم  نیرئاج  نیملاظ و  زا  سک  نآ  دومنن 

رد وا  هب  ادتقا  ناهنپ و  راکشآ و  رد  وا  هب  تبسن  یعقاو  ّتبحم  وا و  تکلمم  ظفح  وا و  رماوا  تعاطا  وا و  مارکا  ماعنا و  رب  رکش  وا و 
.دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  دوخ  یگداوناخ  ماظن  لزنم و  ریبدت 

لزنم روما  نداد  بیترت  میظنت و  وا  هفیظو  زین  لزنم  بحاص  تسا ، تکلمم  روما  ریبدـت  میظنت و  فّظوم  ناطلـس  هک  يروط  ناـمه  و 
.دوخ تکلمم  هب  تسا  ناطلس  تبسن  لثم  دوخ  هناخ  هب  هناخ  بحاص  تبسن  هک  اریز  تسا ،

دوخ لد  رد  ار  وا  ّتبحم  دـیامن و  مایق  يو  قح  هب  یتسیاب  هک  تسا  نیا  لداـع  ناطلـس  هب  تبـسن  ّتیعر  هفیظو  هک  دـش  مولعم  یتقو 
لباقم رد  هاـگره  ناـسحا ، ربارب  ناـسحا  ندومنن  یفـالت  دوش  یم  مولعم  دـش ، دـهاوخ  بوسحم  نیملاـظ  دادـع  رد  هنرگو  دـنارورپب 

نآ ماسقا  عاونا و  مامت  هب  هچرگا  ملظ  هک  اریز  .تسا  رت  شحاف  رت و  حـیبق  رایـسب  بتارم  هب  هتبلا  ددرگ ، عقاو  رامـش  یب  ياـه  تمعن 
رت ناوارف  نآ  دیاع  رتشیب و  نآ  دیاوف  رتهب و  نآ  تیقفوم  رت و  گرزب  رت و  نوزف  تمعن  ردقره  .دراد  رایسب  بتارم  نکل  تسا ، حیبق 

.ددرگ رتشیب  هدننک  ماعنا  تعاطا  ّتبحم و  ییوگ و  ساپس  رکش و  ضوع  رد  یتسیاب  دش ، رتدایز  نآ  ددع  و 
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نطاب رهاظ و  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  تکلمم  ياسؤر  نیطالـس و  هب  تبـسن  ام  هفیظو  یتقو  كولملا : کلام  هب  تبـسن  ناـسنا  هفیظو 
یسک نآ  نیطالسلا و  ناطلس  كولملا و  کلام  هب  تبسن  ام  هفیظو  نیبب  مینارورپب ، لد  رد  ار  اهنآ  تبحم  میشاب و  رکـشتم  نونمم و 

؟ تسیچ تسا ، نوریب  هرامـش  دادعت و  تحت  زا  هک  يروط  هب  دسر  یم  ام  حور  مسج و  رب  وا  ياهتنا  یب  ياه  تمعن  ماودلا  یلع  هک 
ام ياضعا  زا  يوضع  ره  رد  هک  یبیترت  ماظن  ام و  دسج  تقلخ  رد  نآ  زا  سپ  تسا ، ام  تایح  ام و  دوجو  هضافا  یهلا ، معن  نیتسخن 

هدمآرب یمدآ  ندب  حیرشت  ماقم  رد  ءاضعالا  عفانم  حیرشت و  باتک  بحاص  هچنانچ  دیآ ، یمن  هرامش  ددع و  تحت  هک  هدومن  بترم 
.دیامن هرامش  اصحا و  هتسناوتن  ار  نآ  رایسب  زا  یکدنا  داد و  طسب  حرش و  قرو  رازه  و 

تـسد نیبب  امن و  ّربدـت  ار  دوخ  یناسفن  تاکلم  فاصوا و  رعاشم و  اوق و  درگنب و  ار  دوخ  سفن  تقلخ  دور و  ورف  دوخ  رد  يردـق 
اهب و رون و  لقع و  ضیف  زا  هتـسویپ  هداد و  رارق  لداعم  نوزوم و  ار  اوق  نآ  هنوگچ  هدرب و  راک  هب  یتعنـص  بیاجع  هچ  یلزا  تردق 
يدمرـس و کلم  یگـشیمه و  تایح  نآ  یمیاد و  ضیف  نآ  یهلا و  حور  نآ  رتالاب ، همه  زا  .دناسر و  یم  ددم  ام  سفن  هب  وا  دـجم 

«. معنلا ّالا  همعنلا  هذه  لهجیام  يرمعل  ال   » .هدروآرد يو  دارتسا  لوبق  ضرعم  رد  ار  ام  هک  تسا  يدحا  ترضح  راوج 

ار یلاعت  قح  یهانتمریغ  ياه  تمعن  هک  تسا  روج  حیبق و  رایـسب  نکل  تسا  تاذلاب  ینغ  تسین و  ام  هب  دـنمزاین  ملاع  قلاخ  هچرگا 
ات میدرگن  مزتلم  يزیچ  هب  وا  یهانتمریغ  ناسحا  ربارب  رد  میوشن و  لئاق  دوخ  رب  یقح  نآ  لباقم  رد  مییامن و  هدـهاشم  لاـح  همه  رد 

(1) .میور نوریب  لدع  تعیرش  زا  میدرگ و  بوسحم  نیرئاج  نیملاظ و  زا  هجیتن  رد  هک  نآ 
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يدازآ مکی : یس و  شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  يدازآ ،

زا ار  وا  دشخب و  ییاهر  اه  تراسا  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  يدازآ  .تسا  يدازآ »  » یتخبشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
.دیامن ّقفوم  تخبشوخ و  ار  وا  دهد و  تاجن  اه  يروتاتکید  اه و  يرگمتس  غوی  ریز 

یتخبـشوخ ّتیقفوم و  يوس  هب  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـسب  شیاهاپ  هب  یگدرب  تراسا و  ياهریجنز  دـشابن و  دازآ  ناسنا  هک  یماـگنه 
.دروآ دهاوخرد  ياپ  زا  ار  وا  یگدرب  تراسا و  دسرب و  یتخبکین  ماجنارس  هب  و  دیامن ، تکرح 

تسا و نکاس  وا  دروآ ، یمرد  نوکـس  تلاح  هب  يدازآ ) نودب  هعماج   ) یعامتجا نادنز  شیوخ و  ینورد  فوخم  نادـنز  رد  ار  وا 
يروتاتکید دادبتسا و  دیامنب ، یتکرح  رگا  دیامن و  یط  ار  شیوخ  يدوعـص  ریـس  دناوتب  ات  تسین ، اّیهم  وا  يارب  تکرح  ياه  هنیمز 

.ددرگ یم  يو  هار  ّدس  دریگ و  یم  وا  زا  ار  تکرح  دناشن و  یم  شیوخ  ياج  رب  ار  وا 

: دیوگ یم  قفش  رتکد 

(1) «. لماکت یّقرت و  عون  همه  يارب  یناسنا  یناکما  زا  تسا  ترابع  يدازآ  »

: دیوگ یم  نینچ  ماوم  تسرماس  يدازآ ، ّتیمها  باب  رد 

(2) «. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  زیچ  همه  دهد ، حیجرت  يدازآ  رب  ار  يزیچ  لقع  رگا  »

اب هک  تسا  اهبنارگ  یتمعن  يدازآ  .تسا  يدازآ  نتشاد  ورگ  رد  زیچ  همه  ندوب  اراد 
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یتخبـشوخ و دـشابن ، يدازآ  رگا  .تسا  تداعـس  یتخبـشوخ و  ّتیقفوم ، همزال  يدازآ  .میبای  یم  تسد  زیچ  همه  هب  نآ  ندوب  اراد 
ياهاپ رب  دادبتـسا  ياهریجنز  هک  یماـگنه  اـهروتاتکید و  ِیگدـنب  یگدرب و  غوی  ریز  ناوت  یم  هنوگچ  .ددـنب  یمرب  تخر  تداـعس 

!؟ دش نیرق  یتخبشوخ  تداعس و  اب  تسا ، هدش  هتسب  یعامتجا  ِمدرم 

: تسا هتسناد  يدازآ  هب  هتسب  ار  یناسنا  هلضاف  تاکلم  نتفای  شرورپ  يدازآ ، ّتیمها  باب  رد  زین  سکوف  زلراچ 

هلـضاف تاکلم  هک  تسا  يدازآ  زیخ  لصاح  كاخ  رد  .تسا  يدازآ  هب  هتـسب  همه  یناسنا  لیاضف  هک  تسین  ههبـش  کـش و  ياـج  »
(1) «. دنک یم  شرورپ  دریگ و  یم  هشیر  یناسنا 

لماکت یّقرت و  دبای و  یم  شرورپ  دوش ، یم  افوکش  دنک ، یم  دشر  یناسنا  ینورب  ینورد و  ياه  تلیضف  هک  تسا  يدازآ  هیاس  ریز 
ماجنارـس هب  دننک و  یم  یگدنز  یتخبدب  رد  نآ  مدرم  همه  درادن و  دوجو  زیچ  چیه  دشابن ، يدازآ  هک  يا  هعماج  رد  .دنک  یم  ادیپ 

.دنا هدیسرن  دوصقم 

: دیوگ یم  نینچ  تسا و  هدرمش  تداعس  همزال  ار  رکف  يدازآ  موب » یتکیو  »

(2) «. دشاب رکف  يدازآ  اب  مأوت  هک  تسا  تداعس  هب  نورقم  یتقو  یگدنز  »

نیرق یتخبـشوخ  تداعـس و  ّتیقفوم ، اب  یمدآ  يدازآ  ماسقا  نتـشاد  دوجو  اب  اـنیقی  تسا و  يدازآ  عاونا  زا  یکی  رکف ، يدازآ  هتبلا 
.دش دهاوخ 

: تسا هتسناد  يدازآ  ار  ناسنا  تمالس  يارب  اهزیچ  نیرت  سّدقم  زا  یکی  زین  فوخچ 

(3) «. تسا قلطم  يدازآ  قشع و  شوه ، حور ، ناسنا ، تمالس  يارب  اهزیچ  نیرت  سدقم  »

.میدرگ انشآ  نآ  اب  رتشیب  ات  میزادرپ ، یم  یتخبشوخ ) ّتیقفوم و  لماع  نیا   ) يدازآ ثحب  حورشم  هب  نونکا 
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رایتخا يدازآ و 

دـسرب نّییلع ) العا   ) یناسنا تاجرد  نیرتالاو  هب  دناوت  یم  رایتخا  يدازآ و  اب  ناسنا  تسا و  هدیرفآ  دازآ »  » ار ناسنا  گرزب  دنوادخ 
تسا و دازآ  راتخم و  دوخ  هار  باختنا  رد  ناسنا  نیاربانب ، .دیامن  طوقـس  نیلفاسلا ) لفـسا   ) اه هبترم  نیرت  تسپ  هب  دـناوت  یم  زین  و 
دـهن و ندرگ  یهلا  نـیمارف  هـب  رگا  .درادرب  ماـگ  هار ، نآ  رد  دــیامن و  باـختنا  یهارمگ  تلالــض و  هاـچ  زا  ار  هار  دــیاب  شدوـخ 

یهلا نیمارف  زا  دروخب و  ار  ناطیـش  بیرف  رگا  دسر و  یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  دـیامن ، تعاطا  ار  گرزب  دـنوادخ  تاروتـسد 
.داتفا دهاوخ  یهارمگ  تلالض و  هاچ  هب  دنک ، باختنا  ار  یتخبدب  تواقش و  هار  دنک و  یچیپرس 

َنیب ٌرمأ  ام  ُتلق : َلاق : نیرمأ .» َنیب  ٌرمأ  نکل  ضیوفَت و  ـال  َرَبَج َو  ـال  : » رمع ُنبا  لّـضفُم  يور  اـمیف  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  ماـمالا  لاـق 
، هیصعملا َکلت  َلعفَف  ُهَتکَرَتَف  ِهَْتنَی ، ْمَلَف  ُهَْتیَهَنَف  ٍهیصعم  یلع  هتیأَر و  ٍلُجر  ُلَثَم  کلذ  ُلَثَم  : » لاق نیرمأ ؟

(1) «. ِهیصعَْملِاب ُهَترَمَأ  يّذلا  َتنَأ  َتنک  ُهتکرتف  کنِم  لبقی  َمل  ُثیح  سیلف 

نیا نایم  تسا  يرما  هکلب  ضیوفت ، هن  تسا و  ربج  هن  : » دومرف ترـضح  نآ  زا  رمع  نب  لّضفم  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
، يراد یم  زاب  نآ  زا  ار  وا  وت  دنک و  یم  هانگ  هک  ینیب  یم  ار  يدرم  لاثم  يارب  : » دومرف تسیچ ؟ رما  ود  نیا  نایم  رما  مدیـسرپ : ود .»
هدرکن و ییانتعا  وت  یهن  هب  وا  نوچ  سپ ، .دـهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  هانگ  وا  ینک و  یم  شیاهر  دوخ  لاح  هب  وت  دریذـپ و  یمن  وا  اّما 

«. يا هداد  روتسد  هانگ  هب  ار  وا  وت  هک  تفگ  دیابن  يا ، هدرک  شیاهر  دوخ  لاح  هب  هجیتن  رد 

تداعـس و ریـسم  یهاـگآ ، شناد و  اـب  دـیاب  سپ  .دـیامن  یم  باـختنا  ار  شدوـخ  ِهار  شدوـخ  ناـسنا  و  تسین ، راـک  رد  ربـج  یلب ،
.دسرب دوصقم  لزنمرس  هب  لات  درادرب  ماگ  هار  نیا  رد  دیامن و  باختنا  ار  یتخبشوخ 
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يدازآ فیرعت 

(1) .هعماج ره  هدش  هتفریذپ  نیناوق  بوچراهچ  رد  فلتخم  لاوقا  لامعا و  باختنا  رد  رایتخا  ّقح  زا  تسا  ترابع  يدازآ 

: دینک هّجوت  هداس  یلاثم  هب  بلطم  ندـش  رت  نشور  يارب  دـشاب ؟ نوناق  بوچراهچ  رد  دـیاب  يدازآ  ارچ  هک  دـننک  یم  لاؤس  یـضعب 
وا دـینک  ضرف  تسین ، نم  لیم  قباطم  تسا و  ریگاپو  تسد  هعماج  هدـش  عضو  نیناوق  متـسه و  دازآ  نم  دـیوگب  امـش  هیاسمه  رگا 

طایح رد  ینیشن ) بش   ) بش همین  زا  دعب  تعاس 5/1  ات  بش  ره  دراد  تسود  وا  دراد ، يراکمه  تسکرا  هورگ  اب  تسا و  هدـنناوخ 
یم دـنلب  يادـص  اب  تسکرا  هورگ  تقورید  ات  بش  ره  راـک  نیا  يارب  .دـشاب  هتـشاد  زاوآ  نیرمت  ناتـسبات ) راـهب و  لـصف  رد   ) لزنم

ِبّـصعتم درف  زین  امـش  .دـچیپ  یم  امـش  لزنم  رد  اهنآ  يادـص  دـنک و  یم  زاوآ  نیرمت  دـناوخ و  یم  زاوآ  زین  هیاسمه  نآ  دـنزاون و 
يادص یلو  دیباوخ  یم  دوز  اه  بش  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  هدش  ضراع  امـش  هب  یتخـس  یـضیرم  لاح  نیع  رد  دـیتسه و  یبهذـم 

نم دـیوگ  یم  تسا و  يدازآ  هیاسمه  هاگدـید  زا  راک  نیا  .دـیرادن  رارق  مارآ و  تسا و  هتفرگ  امـش  زا  ار  باوخ  تحارتسا و  اـهنآ 
رد  ) ار يدازآ  تقیقح  رد  تسا و  هدرک  زواجت  امـش  يدازآ  هب  راک  نیا  اب  یلو  مهد ، یم  ماجنا  تساوخ  ملد  راـک  ره  متـسه ، دازآ 

.تسا هدرک  بلس  امش  زا  عوضوم ) نیا  دروم 

رد يدازآ  اریز  .دنـشاب  هتـشاد  يدازآ  ناگمه  ددرگن و  زواجت  یـسک  يدازآ  هب  دشاب و  نوناق  بوچراهچ  رد  دیاب  يدازآ  نیاربانب ،
.دنشاب دازآ  دیاب  ناگمه  دشاب و  یمن  هعماج  رد  یصاخ  هّدع  هب  صتخم  تسین و  یسک  راصحنا 

: تسا هتفگ  نورسیس 

(2) «. میشاب نوناق  هدنب  همه ، دیاب  میدرگ ، دازآ  همه  یگدنب  زا  ام  هک  نیا  يارب  »
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: دنیوگ یم  ننیچ  نوناق  يدازآ و  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

یمن .دراد  يدازآ  نوناق ، دودـح  رد  دراد ، یتّلم  ره  هک  يدازآ  هک  تسا  روط  نیا  ایند  ياـج  همه  .تسا  نوناـق  دودـح  رد  يدازآ  »
کی دوش  یم  در  سکره  هب  هچوک  رد  دیتسیاب  امـش  ًالثم  هک  تسین  نیا  يدازآ  .دـنکب  ینکـش  نوناق  يدازآ ، مسا  هب  یـسک  دـناوت 

یم ناتلد  هچره  دیرادرب و  ار  ملق  هک  تسین  نیا  يدازآ  مدازآ .»! نم  : » هک ار  وا  دینزب  بوچ  اب  ای  هتساوخان  يادخ  دییوگب  ییازـسان 
(1) «. دشاب نوناق  ّدض  رب  ولو  دشاب ؛ مالسا  ّدض  رب  ولو  دیسیونب  دهاوخ 

 - ًالثم زا -  تعاطا  مدازآ  نم  .متـسین  دازآ  هن ، ناشیا » هب  منزب  یلیـس  مدازآ  نم  الاح ، مدازآ  نم   » .تسا طباوض  دودـح  رد  يدازآ  »
دهاوخب ملد  يراک  ره  نم  هک  تسین  نیا  يدازآ  ...تسه  يدازآ  نیناوق  دعاوق و  دودح  رد  .تسین  يدازآ  نیا  هن ، منکن  مرادـنامرف 

(2) «. منکب

: دننک یم  نایب  نینچ  ار  نوناق  يدازآ و  زین  يا  هنماخ  یمظعلا  هّللا  هیآ 

ره سکره  هک  نیا  دوخ و  هار  رـس  رب  عنام  ندـیدن  دـنب و  دـیق و  ره  زا  ندوباـهر  ياـنعم  هب  يدازآ  هک  مینادـب  دـیاب  لّوا  هجرد  رد  »
یعامتجا یفـسلف و  تارظن  اه و  گنهرف  اه ، بتکم  زا  کی  چیه  رد  دهد ؛ ماجنا  دناوتب  ار  نآ  دراد  تسود  تسا و  لیام  هک  يراک 

مه نکمم  و  هدرکن ، يرادفرط  ایند  رد  سک  چیه  قلطم ، يدازآ  يرابودنب و  یب  ِيدازآ  زا  .تسا  هدشن  رکذ  شزرا  کی  تروص  هب 
دازآ دهد  ماجنا  تسا  لیام  هک  يراک  ره  ناسنا  يرشب ، هعماج  رد  مینک  ضرف  رگا  .دشاب  ّقفوم  یسک  نآ  زا  يرادروخرب  رد  تسین 

تینما یتحار ، دودحم و  ار  رگید  مدرم  زا  يرایسب  يدازآ  یعیبط  روط  هب  يدازآ  نیا  سفن  دشابن ، وا  هار  رـس  رب  یعنام  چیه  دشاب و 
یسک هن  تسا و  نکمم  هن  ًالـصا  قلطم ، تروص  هب  یناسنا  هعماج  ّتیناسنا و  يدازآ  نیاربانب ، .درک  دهاوخ  بلـس  ار  اهنآ  يدازآ  و 

نآ رادفرط 

362 ص :

ص 119. ج 8 ، رون ، هفیحص  - . 1

ص 446. ج 6 ، رون ، هفیحص  - . 2
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یعامتجا دویق  نیناوق و  مامت  زا  يدازآ  راعش  دندش و  ادیپ  اپورا  رد  متسیب  مهدزون و  نورق  رد  هک   (1) ییاه تسیشرانآ  یتح  .تسا 
هک نیا  ینعی  قلطم  يانعم  هب  يدازآ  هصالخ ، .دندرک  یم  تیاعر  ار  اهنآ  لمع  رد  دندوب و  دقتعم  يدویق  دودح و  هب  دنداد ، رـس  ار 
نآ زا  ایند  رد  سک  چیه  هن  نکمم و  هن  تسا و  یقطنم  هن  دشاب  حابم  شیارب  درک ، هدارا  هک  هچ  ره  دوب و  لیام  هک  يراک  ره  ناسنا 

(2) «. تسا هدرک  يرادفرط 

( ناتساد  ) نکش نوناق  ناوج 

: دیسرپ دید و  ار  ترضح  سیق  رسپ  دعس  .دوب  لزنم  زا  نوریب  امرگ  تّدش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 

: دومرف دیدمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  ارچ  دیدش  يامرگ  نیا  رد  نینمؤملاریما ! ای  - 

لباقم دـمآ  بارطـضا  سرت و  تلاح  رد  ینز  نایم  نیا  رد  .مهد  هانپ  ار  یلد  هتخوس  ای  منک ، يراـی  ار  يا  هدیدمتـس  هک  نیا  يارب  - 
: تفگ داتسیا و  ماما 

هظحل دنکفا و  ورف  رس  نخس  نیا  ندینش  اب  ترضح  .دنزب  ارم  تسا  هدرک  دای  مسق  دنک و  یم  متس  نم  هب  مرهوش  نینمؤملاریما ! ای  - 
.دوش هتفرگ  مولظم  قح  دیاب  ریخأت  نودب  مسق ! ادخ  هب  هن  دومرف : تشادرب و  رس  سپس  درک ، رکف  يا 

: دیسرپ تفگ و  ار  نخس  نیا 

؟ تساجک تلزنم  - 

.دیسر وا  هناخ  رد  ات  درک  تکرح  نز  هارمه  ترضح  .داد  ناشن  ار  شلزنم  نز 

هب ترضح  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج  .درک  مالس  دنلب  يادص  اب  داتسیا و  هناخ  برد  يولج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف يو 

363 ص :

.يزیتس تلود  يزیتسرورس ، مسیشرانآ : - . 1
ص 21-22 يدازآ ، يرهچونم ، يدمحم ، نارهت 5/10/65 . هعمج  زامن  ياه  هبطخ  يا ، هنماخ  هّللا  هیآ  - . 2
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: تفگ هنابدا  یب  مشخ و  لامک  رد  ناوج  .يا  هدرک  نوریب  تلزنم  ار  وا  يا و  هدیناسرت  ار  ترسمه  وت  سرتب ! ادخ  زا  - 

شتآ ار  وا  امـش  نخـس  نیا  رطاخ  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  َکِمالَِکل ؛» ِراّنلِاب  اهَّنَقِرْحَُال  ِهّللا  و   » .درادـن یطابترا  امـش  هب  نم  رـسمه  راـک 
.دز مهاوخ 

: دومرف دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  تفشآرب ! تخس  نکش  نوناق  بدا و  یب  ناوج  ياه  فرح  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

یهلا ناـمرف  زا  هدرک ، دّرمت  نم  هب  وـت  لاـح  منک ، یم  غـالبا  ار  یهلا  ناـمرف  مـنک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ار  وـت  نـم  - 
هک يدارفا  دش ، یم  لدبوّدر  نخـس  ناوج  نآ  ترـضح و  نیب  هک  هلـصاف  نیا  رد  .مشک  یم  ار  وت  ّالاو  نک  هبوت  ینک ؟ یم  یچیپرس 
وفع راتـساوخ  ناشیا  زا  دـندرک و  یم  مالـس  نینمؤملاریما  ناونع  هب  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  دـندرک  یم  روبع  اـجنآ  زا 

.دندوب ناوج 

دوخ هب  دنک ، یم  يرـسدوخ  ناناملـسم  ربهر  لباقم  رد  دش  هّجوتم  مدرم  مارتحا  زا  دوب ، هتخانـشن  هظحل  نآ  ات  ار  ترـضح  هک  ناوج 
: تفگ دروآ و  دورف  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  فرط  هب  ار  رس  یگدنمرش  لامک  اب  دمآ و 

.دومن مهاوخ  تیاعر  مرسمه  هرابرد  ار  عضاوت  رثکاّدح  منک و  یم  تعاطا  تنامرف  زا  رذگرد ، نم  ياطخ  زا  نینمؤملاریما ! ای  - 

اب هک  درک  هیصوت  زین  نز  هب  دوش و  دوخ  لزنم  لخاد  درک  رما  تشذگ و  ناوج  تاریصقت  زا  درب و  ورف  ماین  رد  ار  ریـشمش  ترـضح 
(1) .دیاین شیپ  نشخ  راتفر  نینچ  هک  نک  راتفر  يروط  ترسمه 

: هجیتن

نامدوخ مه  نوناق  زا  يوریپ  اب  نیاربانب ، .تسا  هدرک  زواجت  شرـسمه  يدازآ  هب  هدرکن و  تیاعر  ار  يرادرـسمه  نوناـق  ناوج ، نآ 
.مینکن زواجت  نارگید  يدازآ  هب  هکنیا  مه  میشاب و  هتشاد  يدازآ 

364 ص :

.43 ص 45 -  راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  زا  هتفرگرب  ص 113 ؛ ج 40 ، راونالاراحب ، - . 1
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يدازآ عاونا 

.ینورد يدازآ  - 1

.یعامتجا يدازآ  - 2

ینورد يدازآ  فلا )

ار یقـالخا  ياـه  تلیذر  عرـش و  فـالخ  ياـهراک  .ددرگن و  شیوـخ  یناـسفن  ياـهاوه  ریـسا  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  ینورد  يدازآ 
.دوشن بکترم 

: دنتسه تاوهش  تراسا  دیق  زا  ناگتفای  تاجن  ناگدازآ ، مالسلا ، هیلع  یلع  هاگدید  رد 

(1)« اّرُح َناک  ِتاوَهَّشلا  َكَرَت  نَم  »

«. تسا دازآ  درادرب ، یناسفن  تالیامت  زا  تسد  سکره  »

(2)« ِتاِعبَّتلا ُریسَأ  ِتاوَهَّشلا  ُنیرَق  »

«. تسا دوخ  ياه  هتساوخ  هدرب  هدز ، توهش  ناسنا  »

(3)« ُهُرْسُأ ُّکَْفنَیال  ٌریسَأ  ِهَوْهَّشلا  ُْدبَع  »

«. دوش یمن  دازآ  تراسا  زا  هاگ  چیه  هک  تسا  يریسا  توهش ، هدنب  »

(4)« اّرُح ُهّللا  َکَلَعَج  دَق  ُعَمَّطلا َو  َکَّنَقِرَتْسَیال  »

«. تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  هک  ارچ  دناشکن ؛ دنب  یگدنب و  هب  ار  وت  ییارگایند  عمط و  »

تالامک يوس  هب  دنک و  رود  شیوخ  زا  ار  یقالخا  یناسفن و  ياه  تلیذر  دوشن و  شیوخ  سفن  ياوه  تاوهـش و  ریـسا  هک  یـسک 
ینورد يدازآ  .تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  شیوخ  ینورد  يدازآ  دـسرب ، لماکت  هب  دـنک و  تکرح  یقالخا  ياه  تلـصخ  یناـسنا و 

شقن

365 ص :

ص 21. هیمطاف ، گنهرف  ص 238 ؛ ج 77 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 22. هیمطاف ، گنهرف  - . 2

.نامه - . 3
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ص 22. هّیمطاف ، گنهرف  ص 582 ؛ ح 3558 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - . 4
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دراد و زین  يدازآ  عوـن  نیا  هب  یگتـسب  درف  یتخبـشوخ  تداعـس و  .تسا  هدـننک  نـییعت  دراد و  صخـش  يدازآ  رد  يرثؤـم  مـهم و 
سفن نیمارف  عبات  تسا و  شیوخ  سفن  هدـنب  ریـسا و  وا  .تسین  تخبکین  دـشاب ، شیوخ  سفن  ياوه  تاوهـش و  ریـسا  هک  یـصخش 

.تسا هتفرگ  وا  زا  ار  یتخبشوخ  تداعس و  بلس و  يو  زا  ار  يدازآ  یگدنب ، تراسا و  نیا  دشاب و  یم  هراّما 

: تسا هتفگ  سوتکیپا 

(1) «. تسین دازآ  تسین ، شیوخ  سفن  کلام  هک  سک  نآ  »

: تسا هتفگ  نینچ  ینورد  يدازآ  هرابرد  زین  دشار  یلعنیسح 

يدازآ دـناوت  یمن  دوشن ، ادـیپ  يو  رد  ییزج  قیـالع  زا  تشذـگ  هّوـق  تمه و  ّوـلع  رکف و  هاـفر  ینعی  دوـشن ؛ دازآ  اـحور  رـشب  اـت  »
شقالخا ردـقره  رتشیب و  يدازآ  زا  شا  هرهب  تسا ، رت  یلاع  شقـالخا  هزادـنا  ره  هب  ّتلم ، ره  .دروآ  تسد  هب  یـسایس  یعاـمتجا و 

(2) «. تسا رت  مورحم  يدازآ  زا  کش  نودب  تسا ، رت  تسپ 

( ناتساد  ) دش مشخ  ریسا  يا  هظحل 

، درک لیامت  وا  هب  دید و  زامن  هدجـس  رد  ار  دوخ  مادنا  شوخ  نز  سوا ، يزور  .دـندوب  ناملـسم  ود  ره  رهوش ، نز و  سوا ، هلوخ و 
تحاران سوا  دادـن ، ینیکمت  دـنک ، تعاطا  تسیاب  یم  هک  نز  دوش ، رتسب  مه  وا  اب  تساوخ  دـش ، مامت  شرـسمه  زامن  ات  درک  ربص 

مردام تشپ  دننام  نم ، رب  وت  « ؛» یِّمُأ ِرْهَظَک  َّیَلَع  َْتنَأ  : » تفگ ّتیلهاج  مسر  هب  دـیوگب و  قالط  ار  شرـسمه  تفرگ  میمـصت  دـش و 
(3) «. یتسه

نیا تفگ : دـش و  تحاراـن  تخـس  دـمآ  شیپ  نیا  زا  هلوخ  .يا  هدـش  مارح  نم  رب  وت  منک  یم  ناـمگ  تفگ : سوا  .تشذـگ  یمک 
ّتیلهاج نارود  قالط  نیا  وگن ، ار  فرح 

366 ص :

ص 559. یگدنز ، هار  غارچ  - . 1
ص 561. نامه ، - . 2

.دنا هداد  یم  قالط  هلمج  نیا  اب  ار  ناشنانز  ّتیلهاج ، نارود  رد  - . 3
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، هلوخ .دسرپب  ار  شا  هلأسم  دیشک  تلاجخ  سوا  سرپب ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هلأسم  ورب  میا ، هدش  ناملسم  نونکا  ام  .دوب 
هدـش مارح  ترهوش  رب  وت  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دومن  نایب  ار  ارجام  دیـسر و  یمارگ  ربماـیپ  رـضحم  هب  شدوخ 

.يا

شتـسود رتشیب  همه  زا  تسا و  نم  نادنزرف  ردپ  وا  دربن ، قالط  زا  یمـسا  مرهوش  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  تحاران  یلیخ  نز 
.امرف نایب  تسه  يا  هراچ  هار  رگا  هراب  نیا  رد  مرادن ، ار  شییادج  لّمحت  ما ، هدرک  يرپس  وا  اب  ار  میناوج  نارود  نم  مراد ،

راهظا هدیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  اهراب  هلوخ ، .مرادـن  دروم  نیا  رد  هزات  روتـسد  ًالعف  يا و  هدـش  مارح  ترـسمه  هب  وت  دومرف : ربماـیپ 
.امرف نایب  تربمایپ  هلیسو  هب  ار  تاجن  هار  ادنوادخ  مراد ، تیاکش  وت  هب  میراتفرگ  زا  ایادخ ! درک : یم  ضرع  دومن و  یم  یتحاران 

هروس مراهچ  ات  لّوا  ياه  هیآ  لـیئربج ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـندوب  هجنکـش  رد  رهوش  نز و  .تشذـگ  هیـضق  نیا  زا  یتّدـم 
هدنب کی  همیرج  ناونع  هب  دیاب  رهوش  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  هکدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هنیمز  نیا  رد  ار  هلداجم 

(1) ...دنک عوجر  شرسمه  هب  سپس  دهد و  ماعط  ار  نیکسم  تصش  ای  دریگب و  هزور  زور ، تصش  ای  دنک  دازآ 

ظاحل نیا  زا  مه  درم  ریصقت  دیدرگ و  يراتفرگ  یتحاران و  همه  نآ  ثعاب  درکن و  نیکمت  نوچ  نز  دنرصقم ، ود  ره  هّیـضق  نیا  رد 
هک دنک  يراک  ناسنا  دیابن  اذل  .دندروآ  دوجو  هب  ناشدوخ  ار  تالکشم  همه  نیا  دیدرگ و  راتفرگ  هجیتن  رد  درکن و  ربص  هک  تسا 

(2) .ینامیشپ درآ  زاب 

: هجیتن

يارب ییاه  يراتفرگ  تالکـشم و  و  ینورد ) يدازآ  تیاـعر  مدـع   ) دـش شیوخ  مشخ  ریـسا  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  ّتلع  هب  رهوش 
بجوم ینورد ، يدازآ  هجیتن  رد  .دـنوش  ادـج  مه  زا  دوش و  هدیـشاپ  مه  زا  اـهنآ  هداوناـخ  دوب  نکمم  یتـح  دـمآ و  دوجو  هب  ناـنآ 

.تسا یتخبشوخ  تداعس و 
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِرُْـسیلِاب َلِْدُبتْـسا  َرُِهق َو  َرِـسُأ َو  ْنِا  ُهْرِـسْکَت َو  َمل  ُبئاصَملا  ِهیلع  ُتَّکادَـت  ْنِا  َو  اَهل ، َرَبَص  ٌهَبئان  ُْهَتبان  ْنِا  ِِهلاوْحَأ ؛ ِعیمج  یلَع  ُّرُح  ُّرُحلا  َّنِا  »
(1)« َرِسُأ َرُِهق َو  َِدبُعتسا َو  ِنأ  ُهَتَّیِّرُح  ْرُرْضَی  َْمل  ِهیَلَع : ِهّللا  ُتاولص  ُنیمالا  ُقیدّصلا  ُفُسوی  َناک  امک  ارسُع ،

، دننکشن ار  وا  دنزیر  ورف  شرس  رب  اه  تبیصم  رگا  دزرو و  ییابیکش  دسر ، وا  هب  یتخس  الب و  رگا  تسا ؛ هدازآ  لاح  همه  رد  هدازآ ،
نیما قیدـص  فسوی  هک  ناـنچ  .دـتفا  یتسدـگنت  یتخـس و  هب  هداـهن  تسد  زا  ار  شیاـسآ  دوش و  روهقم  دـتفا و  يریـسا  هب  دـنچره 

.دناسرن بیسآ  وا  یگدازآ  هب  همه ، نیا  اّما  تشگ ، ریسا  روهقم و  دش و  هتفرگ  یگدنب  هب  هیلع ) هّللا  تاولص  )

.تسا رادروخرب  ینورد  يدازآ  زا  ددرگ و  یمن  هراّما  سفن  میلست  زگره  هدازآ ،

یعامتجا يدازآ  ب )

هدرب و یمدآ  هک  یماگنه  میدرک  ناـیب  هک  روط  ناـمه  .تسا  ناـسنا  ّتیقفوم  یتخبـشوخ و  تداعـس ، بجوم  زین  یعاـمتجا  يدازآ 
: تسا نیرق  تداعس  اب  تسا و  زاب  وا  يور  هب  لماکت  یّقرت و  ياه  هار  دشابن ، ادخ  ریغ  هدنب 

ِهّللا ِنود  نِم  ابابْرَأ  اضَعب  انُضَْعب  َذِخَّتَیال  اْئیَش َو  ِِهب  َكرُْشنال  َهّللا َو  ِّالا  َُدبْعَن  ّالَأ  مُکَْنَیب  انَنَیب َو  ءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَولاعَت  ِباتِْکلا  َلهأ  ای  ُلق  »
(2)« َنوُِملسُم ّانَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اوَّلَوَت  نِاَف 

ياتمه ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا ؛ ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باتک ! لها  يا  وگب  »
، ام زا  یضعب  و  میهدن ؛ رارق  وا 
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ام هـک  دیـشاب  هاوـگ  دـییوگب  دـننز ، زابرـس  توـعد ) نـیا  زا   ) هاـگره .دریذـپن  ییادـخ  هـب  هناـگی -  يادـخ  زا  ریغ  ار -  رگید  ضعب 
«. میناملسم

یگدـنب یگدرب و  هک  شیپ  لاس  دـصراهچ  رازه و  رد  مالـسا  .میـشابن  نارگید  هدـنب  هدرب و  مینکن و  مخ  رگید  دارفا  دزن  میظعت  رس 
هدـناوخ ارف  یعامتجا  يدازآ  يدازآ و  هب  ار  ناـگمه  تسا ، هتـسناد  یمن  يزیچ  يدازآ  عوضوم  زا  سک  چـیه  تسا و  هتـشاد  جاور 
.میـشابن ...و  نایاورنامرف  نیطالـس ، هدنب  هدرب و  .دـنک  نایب  ییابیز  نیا  هب  ار  یعامتجا  يدازآ  تسا  هتـسناوتن  یـسک  نونکات  تسا و 

.میشاب گرزب  دنوادخ  هدنب  طقف  و  میشاب ، یعامتجا  يدازآ  وریپ  مینکن ، يرای  تناعا و  ار  روج  نایاورنامرف  نیطالس و 

دوجو هب  یعامتجا  يدازآ  مینکن ، يرای  تناعا و  متـس  ملظ و  تموکح  هب  میـشابن و  روج  نایاورنامرف  نیطالـس و  هدـنب  هک  یماگنه 
.مینک یگدنز  تخبشوخ  هنادنمتداعس و  میناوت  یم  یعامتجا  يدازآ  هیاس  رد  دیآ و  یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1)« ٌرارحَأ مُهَّلک  َساّنلا  َّنِا  َو  ًهَمأ ، ادبَع و ال  ِْدلَی  َْمل  َمَدآ  َّنِا  ُساّنلا ، اَهُّیَأ  »

«. دندازآ همه  مدرم  .يزینک  هن  دییاز و  يا  هدنب  هن  مدآ ، مدرم ! يا  »

(2)« اّرُح هَناْحبُس  ُهّللا  َکَلَعَج  دَق  َكریَغ َو  َدبَع  َّنَنوکتال  »

«. تسا هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ناحبس  دنوادخ  هک  شابم ؛ نارگید  هدنب  »
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.تسا یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  مالسا  سّدقم  نید  رد  يدازآ 

(1)« ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیّدلا  ِیف  َهارِْکاال  »

«. تسا هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز )  ) .تسین يرابجا ) روز و   ) یهارکا نید ، لوبق  رد  »

مالسا دوش و  ناملسم  دناوت  یم  رایتخا  يدازآ و  اب  یسک  ره  درادن و  دوجو  يرابجا  روز و  هنوگ  چیه  مالـسا  نید  ِندرک  رایتخا  رد 
.دنک رایتخا 
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ار دیجم  نآرق  حیرـص  هیآ  نیا  دنرادن و  مالـسا  زا  یعالّطا  هنوگ  چیه  تسا ، ریـشمش  روز و  نید  مالـسا  دـننک  یم  اعّدا  هک  یناسک 
رایتخا يدازآ و  اب  ناناملسم  هک  دنناد  یمن 

هتفرگ هابتـشا  رابجا  روز و  اب  ار  مالـسا  نیبم  سّدقم و  نید  هرابرد  مدرم  هب  نداد  یهاگآ  غیلبت و  اهنآ  دیاش  .دـنا  هتفریذـپ  ار  مالـسا 
.دنا

.تسا يرورـض  مزال و  مدرم  يارب  یعوضوم  ره  رد  یهاگآ  شناد و  تسا و  مدرم  هب  ندـناسر  یهاـگآ  مالـسا ، سّدـقم  نید  ِغیلبت 
هب بط ) ملع  هخاـش  نآ   ) عوضوم نآ  دروم  رد  میناوت  یمن  میـشاب  هتـشادن  یهاـگآ  شناد و  بط  ملع  زا  يا  هخاـش  هراـبرد  اـم  رگا 

نیبـم نید  اـصوصخم   ) ناـیدا دروم  رد  .تسا  هدیدنـسپ  یعوضوم  ره  دروم  رد  شناد  یهاـگآ و  سپ  .میباـی  تسد  مسج  تمـالس 
.مییامن باختنا  ار  ینامسآ  لماک و  ِنید  رایتخا ، يدازآ و  اب  میناوتب  ات  مییامن ، بسک  شناد  یهاگآ و  دیاب  زین  مالسا )

رایتخا درادن و  دوجو  يرابجا  روز و  هنوگ  چیه  مالـسا  نید  باختنا  رد  دراد و  داضت  ریـشمش  روز و  اب  نید  غیلبت  عوضوم  نیاربانب ،
.دراد دوجو  مالسا  ندومن  لوبق  رد  يدازآ  و 

اوه و زا  ناسنا  حور  يدازآ  دننام  ار  اه  يدازآ  عاونا  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و  مالـسا  نیبم  نید  میدرک ، نایب  ًالبق  هک  روط  نامه 
تسا و هدروآ  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  ...و  هشیدـنا  رکف و  يدازآ  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، ياه  يدازآ  لیاذر و  اه و  سوه 

: دنیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  .تسا  هدرک  مهارف  ار  يو  یتخبشوخ  تداعس و  تابجوم 

هک دـننک  رّوصت  روط  نیا  یـضعب  تسا  نکمم  ریخ ؟ ای  تسه  يدازآ  مان  هب  يزیچ  یمالـسا  نوتم  یمالـسا و  فراعم  رد  اساسا  ایآ  »
يدازآ یعامتجا و  ياه  يدازآ  هک  دننک  اعّدا  دنرادن و  یتقفاوم  چیه  تسا ، يدازآ  ّتیرح و  نآ  مسا  هک  يزیچ  نآ  اب  نایدا  ًالـصا 

دوجو هب  اپورا  رد  راب  نیلّوا  ناسنا ، ندوب  دازآ  يدرف و  ياه 
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دش و حرطم  یناسنا  ره  ندـش  دـّلوتم  دازآ  ناسنا و  ندوب  دازآ  هلأسم  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  ًالثم  لبق  لاس  تسیود  دودـح  دـمآ و 
يدازآ اب  نایدا  هّیقب  مالسا و  ًالصا  تسا ؛ هدوهیب  شالت  کی  دینابسچب ، مالسا  هب  ار  يدازآ  هلأسم  دیهاوخ  یم  امـش  هک  نیا  دنیوگب 
بالقنا زا  یشان  یبرغ و  ییاپورا و  موهفم  کی  تسا ، جیار  ایند  رد  زورما  هک  یـسایس  یعامتجا -  موهفم  نیا  دنرادن و  يراکورس 

.درادن مالسا  هب  یطبر  تسا و  یبرغ  بتاکم  اه و  بالقنا  هسنارف و  ریبک 

هب هک  منک  ضرع  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ریخ ؟ اـی  تسه  يدازآ  ناونع  هب  مالـسا  رد  یموهفم  چـیه  اـساسا  هک  مینیبب  دـیاب  اـم 
زا شیپ  اه  نرق  تسا و  هدـش  حرطم  مالـسا  رد  دوش ، حرطم  اپورا  رد  هک  نآ  زا  شیپ  اه  نرق  اـه ، ناـسنا  ندوب  دازآ  موهفم  سکع ،

، دننادب رشب  یـساسا  قوقح  زا  یکی  ار  رـشب  يدازآ  هک  دنتفیب  رکف  هب  ییاپورا  ناربهر  اه و  یبالقنا  نارکفنـشور ، نارکفتم ، هک  نآ 
زا ناسنا  حور  ِيدازآ  هک  مینک ، ینعم  نآ  دـنلب  فیطل و  يانعم  هب  ار  يدازآ  رگا  الاح  .تسا  هتفرگ  تروص  يراک  نینچ  مالـسا  رد 

تـسا یهلا  بتاکم  راصحنا  رد  زونه  مه  زورما  ات  ینعم  نیا  تسا ، يّدام  ياهدنب  دـیق و  زا  لیاذر و  زا  اه ، سوه  اوه و  زا  شیالآ ،
نآ زا  دعب  مهدجیه و  نرق  رد  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  هک  يا  يدازآ  .دنا  هدرکن  مامـشتسا  ار  نآ  ییاپورا  یبرغ و  بتاکم  ًالـصا  و 

یهلا بتاکم  یهلا و  يایبنا  هک  تسا  يا  يدازآ  نآ  زا  رت  شزرا  مک  رتدودـحم و  رت و  کچوک  یلیخ  دـش ، حرطم  برغ  يایند  رد 
ینعم و نامه  اب  ار  يدازآ  رگا  اّما  .تسا  یهلا  بتاکم  صوصخم  نیا  میریگب ، انعم  نیا  هب  ار  يدازآ  رگا  .دـندرک  ثحب  نآ  هرابرد 

هدیقع هشیدنا و  رکف و  يدازآ  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، ياه  يدازآ  دوش ، یم  حرطم  یـسایس  بتاکم  رد  زورما  هک  یموهفم 
مالسا مه  لئاسم  نیمه  رد  دراد ، دوجو  نیوانع  نیا  زا  کیره  رد  هک  یفلتخم  ریسافت  مغر  یلع  میهد ، رارق  رظن  ّدم 
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(1) .تسا هدروآ  ناغمرا  هب  ار  يدازآ  نیا  ییاپورا  بتاکم  اه و  بالقنا  زا  لبق  اه  نرق 

هب لمع  رد  ناسنا ، یگدازآ  يدازآ و  نوچ  تسا ؛ نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تلادـع ، نوچ  تسا ، نید  ماکحا  هب  لـمع  رد  تداـعس ،
هدروآرب اه  ناسنا  ياه  هتـساوخ  همه  هک  تسا  نید  ماکحا  رتچ  ریز  دـننک ؟ ادـیپ  ار  يدازآ  دـنهاوخ  یم  اجک  زا  .تسا  نید  ماکحا 

.دوش یم 

یلصا ياهزاین  .تسا  هدرکن  توافت  چیه  یلصا  ياهزاین  ظاحل  زا  لبق ، لاس  رازه  هد  ِناسنا  اب  لبق ، لاس  رازه  ِناسنا  اب  زورما ، ِناسنا 
، تسا نازیرگ  ضیعبت  زا  دهاوخ ، یم  تحار  یگدنز  دهاوخ ، یم  تفرعم  دهاوخ ، یم  يدازآ  دـهاوخ ، یم  تینما  تساهنیا : ناسنا 

نیا .دوش  نیمأت  تسا  نکمم  اهنیا  هیاس  ریز  اهنیا و  بوچراچ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ینامز ، ردابتم  ياـهزاین  تسا ، نازیرگ  ملظ  زا 
(2) .ریغال دوش و  یم  نیمأت  هک  تسادخ  نید  تکرب  هب  طقف  یلصا ، ياهزاین 

، دبتسم روتاتکید و  ياه  تردق  زا  يدازآ  ناشدوخ ، یگدنز  طیحم  رد  يدازآ  مه  دهد ؛ یم  يدازآ  لالقتـسا و  اه  ّتلم  هب  مالـسا 
راشف يداصتقا و  تردـق  دـنمک  زا  يدازآ  مه  اه و  يرکف  جـک  هنالهاج و  ياه  بصعت  زا  يدازآ  اه ، تلاهج  تافارخ و  زا  يدازآ 

(3) «. دهد یم  مه  یعامتجا  تلادع  اب  هارمه  يداصتقا  تفرشیپ  هافر و  اه  تلم  هب  مالسا  .رابکتسا  یسایس 

382 ص :

.14/9/1365 نارهت ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  يا ، هنماخ  یمظعلا  هّللا  هیآ  - . 1
.23/1/1378 مارحلا ، مرحم  هناتسآ  رد  ناغلبم  نویناحور و  املع و  رادید  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هّللا  هیآ  - . 2

.12/3/1378 ماما ، ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمهد  نانامهیم  اب  رادید  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هّللا  هیآ  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 503 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_382_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_382_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_382_3
http://www.ghaemiyeh.com


383 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


384 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 505 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگرزب هاگدید  زا  يدازآ 

یگتـسب درف  ره  يدازآ  .درک  كاردا  رّوصت و  ناوت  یمن  يدرف  رظن  زا  ًالماک  ار  نآ  هک  تسا  نیا  يدازآ  یلـصا  تاّصتخم  زا  یکی  »
«. دراد نارگید  يدازآ  اب  کیدزن  یلیخ 

نوژنال لوپ 

لوصا زا  ًالماک  دناوت  یمن  سک  چـیه  دـندرگ ، رادروخرب  ًالماک  يدازآ  زا  همه  هک  یتقو  رگم  دـشاب ، دازآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  »
همه هکنیا  رگم  دوش ، دنمتداعـس  ًـالماک  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هرخـالاب  دـندرگ و  یقـالخا  همه  هکنیا  رگم  دـنک ، يوریپ  یقـالخا 

رسنپسا «. دنشاب دنمتداعس 

يدازآ يارب  دـشاب ، لقع  فلاخم  ای  قفاوم  شکمـشک  نیا  هاوخ  یتیگ ، هصرع  رد  ناسنا  تاّقـشم  مالآ و  لّمحت  شکمـشک و  همه  »
لیالراک «. تسا

ناسکی مه  اب  همه  و  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  كاخ  زا  مدآ  هدش و  هدیرفآ  مدآ  ینب  هک  دنوش  میلـست  دننک و  نیقی  دننادب و  دیاب  همه  »
دنهاوخن تاواـسم  يدازآ و  ربارب  رد  یتواـفت  نیرت  کـچوک  ادـگ  اـب  هاـش  تسدـیهت و  اـب  رگناوت  دیفـس و  هایـس و  ینعی  دـنربارب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  «. تشاد

يدازآ خاک  ساسا  رب  مکحم  یتشخ  دوخ  تایح  رد  دنک  یعس  دیاب  سکره  »

لیسیس ترپسا  «. دراذگب

نآ رد  طقف  دنارذگب ، نآ  رد  ار  يا  هقیقد  دنچ  زور  ره  دهد و  صاصتخا  دوخ  يارب  ربق  کی  هزادنا  هب  یقاتا  هناخ  رد  دـیاب  درم  ره  »
ناتنومویا «. دومن دهاوخ  قلطم  يدازآ  ساسحا  هک  تسا  قیاقد 

لولغز دعس  «. ددرگ رداص  ردتقم  صاخشا  یلاع و  تاماقم  زا  دنچره  تسین  لوبق  نایاش  دزادنا  هرطاخم  هب  ار  يدازآ  هک  يرما  ره  »
اشاپ

نتگنشاو ژرژ  (1) «. دنک یم  ومن  دشر و  تعرس  هب  تفرگ ، هشیر  يدازآ  لاهن  یتقو  »

385 ص :

.22 ص 25 -  نومنهر ، ات .   1 - 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 506 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_385_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیلکنارف «. میریگن ندرگ  هب  تراسا  غوی  اّما  میریمب ، هنادازآ  هک  میهد  یم  حیجرت  ام  »

ویکستنم «. دنشاب لقتسم  دازآ و  شدارفا  هک  تسا  لالقتسا  يدازآ و  ياراد  یتروص  رد  روشک  »

«. دوش هریچ  دوخ  ياه  سوه  هب  دناوتب  زور  ره  هک  تسا  يدازآ  هتسیاش  یسک  »

هتوگ

نیلکنارف «. درادن یتمالس  يدازآ و  قاقحتسا  دنک ، رظن  فرص  يدازآ  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  هک  یسک  »

اطع ار  نـتفگ  نخــس  نادــجو  قــح و  يور  زا  ندرک و  رواــب  ندرک ، رکف  نتــسناد ، ِيدازآ  تـمعن  نــم  هــب  يدازآ  ره  زا  لــبق  »
نوتلیم «. دینک

نادب ار  يدازآ  شزرا  زادنین ، ندرگ  هب  نارگید  یگدـنب  قوط  نکم و  مخ  رانید  مهرد و  عمط  هب  رایغا  ربارب  رد  ار  یگنادرم  تماق  »
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  «. رادب مرتحم  زّزعم و  شیوخ  جاّوم  نوخ  مرگ و  بلق  نایم  رد  ار  فیرش  رهوگ  نیا  و 

سوت سات  «. تسا هدیشخب  يدازآ  زین  هتسب  نابز  تاناویح  هب  یّتح  تعیبط  »

دوش و یم  ریقف  يدوز  هب  تسا  جرخلو  هکنآ  درمـش ، يدازآ  ردـپ  ور و  هنایم  رهاوخ  شیدـنارود ، رتخد  ناوت  یم  ار  ییوج  هفرـص  »
نوسناج «. درادرب رد  ار  داسف  يدازآ  زا  ّتیمورحم  يرادان و 

يرّعم العلاوبا  «. میدوبن ناما  رد  رازآ  زا  مه  باوخ  رد  میدیباوخ و  »

يدعس  (1) «. دشاب رتازآ  یب  هک  نک  رایتخا  ار  فرط  نآ  یشاب ، دّدرم  يراک  ماجنا  رد  نوچ  »

ریاد نیو  (2) «. دش دیهاوخ  دازآ  اهنآ  هطلس  ریز  زا  دیناهرب ، ایند  لانم  لام و  هب  یگتسبلد  زا  ار  دوخ  هک  نیمه  »
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«. دنا هتفای  تسد  نورد  يافص  حلص و  هب  هک  دنا  یناسک  نیمز  يور  مدرم  نیرتدازآ  »

ریاد نیو 

یگدنز هتشررس  هک  ار  یناسک  مان  دیتسه ، دازآ  لمع  هشیدنا و  رد  هک  دیرادن  رواب  رگا  »

ریاد نیو  (1) «. مناهرب انگنت  نیا  زا  ار  امش  ناشیا  تیاده  اب  نم  ات  دیتسرفب  نم  يارب  دیسیونب و  دنا ، هتفرگ  تسد  هب  ار  امش 

(2) «. میتسه شیوخ  ناهانگ  ریسا  هکنآ  لاح  مییوگ و  یم  نخس  يدازآ  زا  ام  »

ناگرزب زا  یکی 

نیمار سیو و  رعش -  * 

دازآ چیه  زگره  دازآ و  منم 

دادیب روج و  دریگنرب  هدنب  وچ 

رگمتس هناگیب  چیه  دشابن 

(3) رب متس  هدازآ  چیه  دشابن 

نیمی نباتسا  یگدازآ  تفرعم  لها  دزن  یهاشداپ  * 

تسیگدازآ تفرعم  لها  دزن  یهاشداپ 

تساشداپ لد  زا  داشگب  وزرآ  دنب  هک  ره 

یگدازآ هبلک  ناتسآ  كاخ  درگ و 

تسایتوت ار  درخ  مشچ  یسک  دراد  درخ  رگ 

یئود دنام  مه  هب  تروص  رد  هک  رب  ینعم  هب  هر 

تسایروب رهب  کی ز  نآ  رکش و  دزیخ  یکی  زا 
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بآ هک  اریز  رپس  تدحو  هر  یهاوخ  افص  رگ 

تسافص یب  رگ  یهگ  هگ  دشاب  كاخ  جازتما  ز 

یگناخ غرم  هب  شزیمآ  يراوخ ز  دسر  یم 

تساوزنا رهب  ار ز  اقنع  تسه  رگ  یتّزع 

نیمی نبا  يا  نک  یناقهد  ریگ و  تلزع  جنگ 

تسامن وشن و  رد  شیراک  یم  هچنآ  ینادب  ات 

تسندرک عیاض  رمع  رمحا  درگوگ  نتسُج 

(1) تسایمیک رس  کی  هک  روآ  هیس  كاخ  رب  يور 

***

نایاپ
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عبانم تسرهف 

.میرک نآرق  * 

.هغالبلا جهن  * 

.هّیداجس هفیحص  * 

.متسیب پاچ  زیرین ، رشن : دار ، یلضفا  دیحو  همجرت : سوتیموردنا ، نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  - 1

.لّوا پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  رشن : يدمحم ، رهچونم  يدازآ ، هرابرد  ینیمخ  ماما  ترضح  نانخس  هعومجم  يدازآ ، - 2

.لّوا پاچ  هسردم ، رشن  يرصان ، ملسم  یناگیاپلگ ، هّللا  هیآ  - 3

.یگدنز نییآ  - 4

(. یسلجم موحرم  راونالاراحب  باتک  ياه  ناتساد  ، ) يرصان دومحم  صصقلا ، نسحا  - 5

.یمالسا قالخا  - 6

.ناهفصا مود ، پاچ  راهبلگ ، رشن : نیما ، مناخ  هیجاح  تداعس ، هار  قالخا و  - 7

.يروباشین راطع  همانرارسا ، - 8

.ینیلک خیش  یفاک ، لوصا  - 9

.لّوا پاچ  لزغ ، رشن  یمشاه ، نیسح  لیعامسا  همجرت : دلیف ، ندنیل  لیگ  رترب ، سفن  هبدامتعا  - 10

.مشش پاچ  شیدناون ، لسنرشن  یمیهاربا ، يداه  مجرتم : سیلجنا ، يدارابراب  سفن ، هبدامتعا  - 11

.مود پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  رشن : مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، - 12
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.لاصخلا - 13

.نساحملا - 14

.یسربط یلاما ، - 15

.یسلجم موحرم  راونالاراحب ، - 16

.لّوا پاچ  ارهز ، ینب  رشن : يوضر ، داوجدیس  مجرتم : یفاک ، لوصا  زا  يا  هدیزگرب  - 17

.لّوا پاچ  روهشم ، رشن : یمظاک ، نسحم  يدازآ ، تشهب  - 18

.انارپ - 19

.متفه پاچ  یلع ، لآ  رشن : هداز ، نسح  قداص  همجرت : ینارح ، دّمحموبا  لوقعلا ، فحت  - 20

.لّوا پاچ  تباجن ، رشن : يدمحا ، کلم  هللا  نیع  تاتشلا ، عماج  - 21

.یفسلف یقتدّمحم  تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  - 22

.موس پاچ  لامج ، رشن  یمیحر ، سابع  ّقفوم ، ناوج  - 23

.مراهچ پاچ  یملع ، تاراشتنا  يرانک ، یناسحا  مساق  یگدنز ، هار  غارچ  - 24

.میشاب هتشاد  ملاس  یناور  ینالوط و  يرمع  هنوگچ  - 25

.یکسفشینرچ درک ، دیاب  هچ  - 26

.لّوا پاچ  ناسیدرپ ، رشن : نایدمحا ، میهاربا  ثیدح ، لهچ  - 27

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  - 28

.ما هتخومآ  هک  ییاهزیچ  - 29

.يدازآ مایپ  رشن : مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نارگدادما  هعماج  تیبرت ، ثیدح  - 30

.سّفنت كاروخ و  باوخ و  - 31

.يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ناتسار ، ناتساد  - 32
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.مود پاچ  يدهلاراد ، رشن : يرصان ، دومحم  موس ،) دلج   ) راونالاراحب ياه  ناتساد  - 33

.مهدزای پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  رشن : بیغتسد ، دیهش  تفگش ، ياه  ناتساد  - 34

.ظفاح ناوید  - 35

.ادخ اب  یلع  زاین  زار و  - 36
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.مود پاچ  سیدنت ، رشن  ییاتکی ، یبوط  همجرت  ارتابدومورپ ، رهوش ، ندرک  داش  يارب  هداس  ياه  هار  - 38

.نامدیرف وتار  روسفورپ  تسایس ، تمدخ  رد  یسانش  ناور  - 39

.ّتیقالخ ّتیقّفوم و  ياه  شور  - 40

.رون نایهار  هشوت  هر  - 41

.مهدزون پاچ  ناسوا ، رشن : يراقفلاوذ ، نیسحمالغ  نومنهر ، - 42

.شخب يداش  یگدنز  - 43

.نایاوشیپ نخس  هریس و  - 44

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  یقالخا و  هریس  - 45

.ثیدح نآرق و  رد  تمکح  ملع و  يامیس  - 46

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 47

.لّوا پاچ  هسردم ، رشن : داژن ، یسراپ  نارماک  سردم ، دیهش  - 48

.هللا همحر  ینیمخ  ماما  نانخس  هعومجم  رون ، هفیحص  - 49

.قادرج جروج  یلع ، مامالا  هّیناسنالا  هلادعلا  توص  - 50

.لّوا پاچ  الوش ، رشن : یناطلس ، هسیفن  همجرت : ویلئوکولوئاپ ، اه ، هنافراع  - 51

.عیارشلا للع  - 52

.مکحلا ررغ  - 53

.یمومع یسراف  - 54
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.يدمتعم همجرت : راتسوش ، زئارغ ، يژولویزیف  - 57
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.لّوا پاچ  فلا ، رشن : یچباتک ، نسحم  نادیواج ، لوکشک  - 59

.لیثمتلا عماج  تایلک  - 60

.مراهچ پاچ  فلؤم ، رشن : مانکین ، مظاکدمحم  نخس ، هاتوک  - 61

.لّوا پاچ  رهم ، هروس  رشن : نایتورث ، زورهب  رارسالا ، فشک  ریسفت  زا  يا  هدیزگ  - 62
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.راک گنهرف  ءاقترا  رد  هداوناخ  شقن  - 71

.لّوا پاچ  ینایدق ، رشن  ، یلیلخ هدیپس  : همجرت نوسلیو ، لیواپ  راکرد ، شمارآ  يارب  هتکن   150 - 72

.هداعسلا جهن  - 73
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.ناهفصا لوا ، پاچ  ءایبنالا ، متاخ  تاراشتنا  هحاصفلا ، جهن  - 75

.ناوج ياه  يدنمزاین  - 76
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دلج 2

باتک تاصخشم 

 - 1341 اضردمحم ، یئاجر ، : هسانشرس

.ییاجر اضردمحم  یتخبشوخ /  تیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  : روآدیدپ مان  ناونع و 

-1388 تفرعم ، سونایقا  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

.ج 2: يرهاظ تاصخشم 

-600-978  : 2 .ج لاـیر :  60000 978-600-5301-00-7 ؛  .ج 1 :  لاـیر   55000 978-600-5301-04-5 ؛  هرود :  : کـباش
2-05-5301

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1390 لوا : پاچ  ، 2 .ج : تشاددای

.همانباتک : تشاددای

( مالسا  ) يراگتسر : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یتخبشوخ --  : عوضوم

یمالسا قالخا  : عوضوم

تیقفوم : عوضوم

( مالسا  ) یگدنز مسر  هار و  : عوضوم

راصق تاملک  یتخبشوخ --  : عوضوم

:BP258/ر26ر2 1388 هرگنک يدنب  هدر 

297/72: ییوید يدنب  هدر 

1520082: یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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یتخبشوخ ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار 

ییاجر اضر  دمحم  فلؤم 
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ياه ههبج  رد  هک  ییاجر  یلعنیسح  مالسا  دیشر  رادرس  مدیهش  ردارب  مالسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  متـشه  هلبق  هب  میدقت 
.دیسر تداهش  هب  واف )  - بونج ) لطاب هیلع  قح 
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بلاطم تسرهف 

25 همّدقم ···

یکریز لوا : شخب 

28 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  شوه ،

30 شوه ··· فیرعت 

31 تسا ··· یثرا  يرایشوه ،

31 شوه ··· تیوقت  ِزیمآ  ّتیقفوم  ياه  هار 

31 رکف ··· زرط   - 1

31 نیقلت ···  - 2

32 مزیتونپیه ···  - 3

32 كریز ··· ناتسود   - 4

32 تسرامم ··· نیرمت و   - 5

32 باتک ··· - 6

32 ملع ··· لیصحت  - 7

32 نارایشوه ···) ِیتخب  کین   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  یکریز 

32 ناکریز ··· نیرت  كریز  فلا )

34 اوشیپ ··· باختنا  رد  یکریز  ب )

35 اه ··· هنیمز  همه  رد  یکریز  ج )

35 تیاور ···)  ) شوه ناحتما 

36 نامدرم ··· نیرت  شوهاب 
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37 تیاور ···)  ) شوهزیت مالغ 

37 نآ ··· رد  ّرثؤم  لماوع  یشوه و  دشر 

39 يرایشوه ···) يوگلا   ) مالسلا هیلع  یلع  تسارف 

هظفاح مود : شخب 

41 هظفاح ···
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42 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  زمر  هظفاح ،

44 هظفاح ··· عاونا 

45 تّدمدنلب ··· هظفاح  تّدم و  هاتوک  هظفاح  فیرعت 

45 رتشیب ···) ّتیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  ياه  هار 

45 ندومن ··· ظفح  - 1

46 ساوح ··· زکرمت  - 2

46 روصت ··· - 3

46 طابترا ··· - 4

46 هلصاف ···  - 5

46 رارکت ··· - 6

47 تحارتسا ··· - 7

47 ندناوخ ··· شور   - 8

47 مالسلا ··· مهیلع  تیبلها  هاگدید  زا  هظفاح  تیوقت  ياه  هار 

48 هظفاح ··· تیوقت  یبط  ياه  هار 

E··· 48 هورگ نیماتیو 

B··· 48 هورگ نیماتیو 

49 رتشیب ···) ّتیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  يونعم  ياه  هار 

49 تایونعم ··· هب  هّجوت  - 1

50 ناتساد ···)  ) .داد ییانثتسا  يا  هظفاح  مظاک  ییالبرک  هب  لاعتم  دنوادخ 

53 وا ··· زا  يوق  هظفاح  تساوخرد  - 2
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54 رتشیب ···) تیقفوم  تهج  يراکهار  ( ؟ تسیچ رترب  هظفاح 

55 یلاسدرخ ··· رد  ندرک  ظفح 

55 ناگرزب ··· هاگدید  زا  هظفاح 

56 رعش ···

نامز تیریدم  یسانش و  نامز  موس : شخب 

58 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  نامز ، تیریدم  یسانش و  نامز 

60 نامز ··· ّتیریدم  یسانش و  نامز  هژاو  فیرعت 

60 نامز ··· ناریدم  ناسانش و  نامز  ِّقفوم  يامیس 

60 یسانش ··· تصرف  - 1

61 يزیر ··· همانرب  - 2
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62 تکرح ··· - 3

62 يرادرب ··· هرهب  - 4

63 نامز ··· ّتیریدم  رد  يرایشوه   - 5

64 دیسانشب ··· ار  دوخ  ياه  تصرف  ِنادزد 

64 باتش ··· مدع  - 6

65 شمارآ ··· - 7

65 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و   - 8

67 شاب ··· لیخب  دوخ  رمع  رب 

67 يونعم ··· هاگدید  زا  رمع  شیازفا  ياه  هار 

67 وضو ··· - 1

68 محر ··· هلص  - 2

68 هناحبص ··· ندروخ  دوز   - 3

68 بسانم ··· شفک  ندیشوپ   - 4

68 ضرق ··· يادا   - 5

68 رتمک ··· یسنج  شزیمآ   - 6

68 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 7

68 ّتین ··· نسح   - 8

68 یگداوناخ ··· يوکین  طباور  - 9

68 ردام ··· ردپ و  هب  ناسحا  - 10

69 هقدص ··· اعد و  - 11
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69 تداعس ···) هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  نامز  ّتیریدم  یسانش و  نامز 

69 یبایماک ··· هار  فلا )

70 اهزور ··· هعومجم  ناسنا  ب )

70 اه ··· تصرف  زا  هدافتسا  ترورض  پ )

70 يدرخ ··· یب  هناشن  ت )

71 اه ··· تصرف  ندرمش  تمینغ  ج )

71 اهبنارگ ··· ياه  تصرف  د )

71 رذگدوز ··· تاظحل  م )

71 تیونعم ··· نامز و  ن )

72 لقاع ··· هناشن  و )

72 تسا ··· زیزع  رمع  ه )-
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72 حیرفت ··· یلاحشوخ و  ياه  هظحل  ي )

73 ناگرزب ··· هاگدید  زا  نامز  ّتیریدم  یسانش و  نامز 

75 ارعش ··· هاگدید  زا  نامز  ّتیریدم  یسانش و  نامز 

تیبرت بدا و  مراهچ : شخب 

78 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  بدا ،

79 بدا ··· ینعم 

79 ّقفوم ··· نابدؤم  يامیس 

79 یقالخا ··· ياه  تلصخ  تیاعر  - 1

80 ترشاعم ··· بادآ  تیاعر  - 2

80 ناتساد ···) « ) نکنیل ماهاربآ   » بدا عضاوت و 

80 يرادرسمه ··· بادآ  تیاعر  - 3

81 نیدلاو ··· هب  مارتحا  - 4

81 داتسا ··· هب  مارتحا   - 5

81 اه ··· تلیذر  زا  يرود  هدیدنسپ و  بادآ  تیاعر  - 6

81 بدا ··· زیمآ  ّتیقّفوم  راثآ 

81 لدکی ··· ِناتسود  دایدزا  - 1

81 مدرم ··· دزن  یمارگ  زیزع و  - 2

82 ییوشانز ··· یگدنز  ماکحتسا  - 3

82 بدؤم ··· دنزرف  راوخمغ  رای و  ردام ، ردپ و  - 4

82 راک ··· طیحم  رد  طباور  ماکحتسا   - 5
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82 شمارآ ··· - 6

82 تایونعم ··· - 7

83 نادنزرف ··· يوگلا   - 8

83 دنزرف ··· ندرک  بدا  هب  قیوشت 

83 بدا ··· هنادنمتداعس  ریسفت 

84 بدا ··· نیرتهب 

84 بدا ··· نتخومآ  رد  مزال  دراوم 

84 مشخ ··· ماگنه  رد  بیدأت  مدع  - 1

85 بدؤم ···) قیوشت   ) بدؤم هب  شاداپ  - 2

85 بدا ··· یب  بیدأت  - 3

8 ص :
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85 اه ··· هیحور  قبط  دروخرب  - 4

85 تیاور ···)  ) تیبرت یب  ناوج  خساپ 

86 یبدا ··· یب  ماگنه  رد  ندرک  رهق   - 5

86 بدا ··· یب  ناوج  کی  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رهق 

86 تیبرت ··· بدا و  ياهوگلا 

86 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  فلا )

87 هلآ ··· هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیبرت  ب )

88 بدا ··· يوگلا  مالسلاامهیلع ؛ نیسح  ماما  نسح و  ماما  ج )

89 اخیلز ··· بدا  د )

89 نآ ··· رثا  رب  ادخ  باذع  یبدا و  یب  زا  ییاه  هنومن 

90 رعش ···)  ) دز قافآ  همه  رب  شتآ  بدا  یب 

90 تداعس ···) هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تیبرت  بدا و 

90 بدا ··· شزرا  فلا )

90 ناردپ ··· ثاریم  ب )

90 يدنواشیوخ ··· نیرتالاو  رابت و  نیرترب  ج )

91 تنیز ··· نیرتالاو  د )

91 یتخبدب ··· لماع  بدا ، یب  نز  ر )

91 تیبرت ··· یگنوگچ  و )

92 بدا ··· هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  م )

92 بدا ··· لقع و  ه )-

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


92 بدا ··· ناوج و  ي )

تعاجش مجنپ : شخب 

94 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  تعاجش ،

97 دعسا ··· رادرس  هاگدید  زا  تعاجش  ینعم 

97 تعاجش ··· عاونا 

97 يرکف ··· تعاجش  فلا )

98 یمسج ··· تعاجش  ب )

99 قفوم ···) ِتیصخش   ) یناوج رد  تماهش 

101 هرطاخ ···)  ) دربن نادیم  رد  يزوریپ  ِیلمع  سرد  تعاجش ؛ تماهش و  سرد 

101 يونعم ··· تعاجش  ج )
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


102 تیاور ···)  ) لیقع نب  ملسم  تعاجش  نادنمتداعس 1 : يوگلا 

102 ناتساد ···)  ) تماهشاب ریفس  نادنمتداعس 2 : يوگلا 

106 ناعاجش ··· ناروالد و  زیمآ  تیقفوم  يامیس 

106 ییاناد ··· لّقعت و  - 1

107 يدرمناوج ··· تقیقح و  قح و  وریپ  - 2

108 یتّمه ··· دنلب  - 3

108 تریغ ··· - 4

108 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و   - 5

109 یبایماک ···) ِمدع  ياه  هشیر   ) ناسنا فعض  سرت و  ياه  هشیر 

109 بولطمان ··· تثارو  - 1

109 دلوت ··· يرادراب و  نارود  تالکشم  - 2

109 حیحصان ··· تیبرت  - 3

109 نامیا ··· فعض   - 4

109 .نآ ··· تاّذل  ایند و  هب  یگتسباو   - 5

110 يروالد ···) شیازفا  زیمآ  ّتیقّفوم  ياه  هار  ( ؟ میوش زوریپ  سرت  رب  هنوگچ 

110 هدارا ··· میمصت و  يورین  تیوقت  - 1

110 نیقلت ··· - 2

110 عاجش ··· نانامرهق  یگدنز  رد  هعلاطم  - 3

110 اه ··· شزرا  یبایزرا  ایند و  یگدنز  تقیقح  تخانش  - 4

110 رطخ ··· لابقتسا   - 5
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111 ادخ ··· اب  دوخ  دنویپ  نتخاس  مکحتسم  - 6

111 يریذپ ··· ّتیلوؤسم  - 7

111 لد ··· يوق  دارفا  اب  ترشاعم   - 8

111 ایند ··· زیچان  تالکشم  ربارب  رد  ترخآ ، كانلوه  ياهرطخ  هب  هّجوت  - 9

111 يرگباسح ··· - 10

112 ناهج ··· روهشم  ياه  ناسنا  سرت 

113 دروم ··· یب  ياه  سرت  نامرد  ِنیرفآ  تیقفوم  ياه  هار  زا  یکی 

114 طوقس ··· یتخبدب و  لماع  سرت ،

115 تداعس ···) هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  يروالد  تماهش و 

115 تسیچ ···؟ سرت  فلا )

115 تسیچ ···؟ تعاجش  ب )

10 ص :
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115 تعاجش ··· هناگ  هس  ياه  شنم  پ )

116 ماکحا ··· يارجا  يارب  مامت  تأرج  مادقا و  تعاجش و  ج )

117 تسا ··· هتخیمآ  رد  یتسار  اب  تعاجش  د )

117 تعاجش ··· ّتیمها  ذ )

117 از ··· تعاجش  لماوع  و )

117 مدرم ··· نیرت  عاجش  ه )-

118 تعاجش ··· تفآ  ي )

118 ارعش ··· هاگدید  زا  تعاجش 

119 ناگرزب ··· هاگدید  زا  يروالد  تعاجش و 

تسکش مشش : شخب 

124 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  تسکش ،

125 تسکش ··· اب  فلتخم  دارفا  دروخرب 

125 تسکش ··· زا  نتخومآ  هبرجت  سرد  - 1

126 تسکش ··· اب  یعیبط  دروخرب  - 2

126 دنور ··· یم  رد  هروک  زا  تسکش ، ماگنه  - 3

128 یتخبدب ···) ياه  هشیر   ) تسکش لماوع 

128 يریذپ ··· تسکش  یفنم و  راکفا  - 1

129 هرهلد ··· سرت و  - 2

129 یگدارا ··· یب  يرصنع و  تسُس  - 3

129 رورغ ··· ربک و  - 4
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130 حیحص ··· تیریدم  مدع   - 5

130 تسکش ··· زا  سأی  - 6

131 تسکش ··· لّمحت  مدع  - 7

131 تاعالّطا ··· ندوب  صقان   - 8

131 یگدامآ ··· مدع  - 9

131 تازیهجت ··· صقن  - 10

132 ریگیپ ··· شالت  یعس و  مدع  - 11

132 هبرجت ··· مدع  - 12

132 راکتشپ ··· تماقتسا و  مدع  - 13

133 هغالبلا ··· جهن  هاگدید  زا  تسکش 

11 ص :
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133 تسکش ··· يزوریپ و  فلا )

133 هدنکارپ ··· هدروخ و  تسکش  مدرم  یسانش  ناور  ب )

135 هنادرخبان ··· تاهیجوت  - 1

135 اوقت ··· يراکزیهرپ و  مدع  - 2

135 ادخ ··· ریغ  هب  دیما  - 3

135 اه ··· ّتلم  تسکش  يزوریپ و  للع  ج )

136 ناگدروخ ··· تسکش  اب  دروخرب  شور  د )

136 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تسکش 

لالقتسا متفه : شخب 

140 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  لالقتسا ،

141 لقتسم ··· ِقفوم  ِصخش  يامیس 

141 يرادمتسایس ··· - 1

141 يدازآ ··· - 2

142 يدنمنوناق ···  - 3

142 هنابلط ··· لالقتسا  رکف  زرط  - 4

143 ییاناوت ··· هبرجت و  شناد ،  - 5

143 يرگباسح ··· - 6

143 یتخبشوخ ···) هار   ) يداصتقا لالقتسا 

144 یبلط ··· لالقتسا  هزیگنا 

144 ناناوج ···) ناناوجون و  یتخب  کین   ) ناناوج ناناوجون و  لالقتسا  هب  هّجوت 
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145 نارگید ···) يارب  یبایماک  هار  ندومن  راومه   ) ناگرزب اب  ینخس 

145 رعش ···)  ) لالقتسا يدازآ و 

زامن متشه : شخب 

148 تداعس ··· یبایماک و  هار  زامن ،

149 زامن ··· عاونا 

149 یتخبدب ···) يوس  هب  یماگ   ) ...و هناراکایر  زامن  ِندناوخ  - 1

150 یتخب ···) کین  يوس  هب  یماگ   ) زامن نتشاداپرب  ( 2

152 ناتساد ···) ( ) یتخبشوخ هار  زامن ، نتشاد  اپ  رب   ) بش زامن  رد  هیرگ 

153 ترخآ ···) ایند و  نابایماک  نادنمتداعس و  یعقاو ، نارازگزامن   ) زامن رد  عوضخ 
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154 زامن ··· نیرفآ  تداعس  زیمآ و  ّتیقّفوم  راثآ 

154 اهلد ··· شخب  مارآ  ادخ و  دای  - 1

154 شزرمآ ··· ترفغم و  هیام  - 2

154 هدنیآ ··· ناهانگ  ربارب  رد  يّدس  - 3

154 ییادز ··· تلفغ  - 4

154 رفک ··· ینیبدوخ و  هدننکش   - 5

154 يونعم ··· لماکت  قالخا و  لیاضف  شرورپ  هلیسو  - 6

154 دهد ··· یم  حور  شزرا و  ناسنا  لامعا  ریاس  هب  - 7

155 يزاس ··· كاپ  هب  توعد   - 8

155 ناهانگ ··· زا  يرایسب  كرت  يارب  رثؤم  لماع  - 9

155 طابضنا ··· حور  ندومن  تیوقت  - 10

155 زامن ··· رد  بلق  روضح  لماوع 

155 دزاس ··· یم  دنمتداعس  تخبشوخ و  ار  ام  هک  يزامن  نتشاداپرب  یگنوگچ 

156 زامن ··· هب  نداد  ّتیمها  - 1

156 زامن ··· لحارم  رد  مزال  طیارش  - 2

156 یهاگآ ··· تخانش و  - 3

157 تالاح ··· مامت  رد  بلق  روضح  - 4

157 زامن ··· یناعم  ندیمهف   - 5

158 یگدامآ ··· - 6

158 یصاصتخا ··· نیعم و  ناکم  - 7
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159 تقو ··· لّوا  زامن   - 8

159 زامن ··· نیرخآ   - 9

159 گرزب ··· دنوادخ  زا  بلق  روضح  تساوخرد  - 10

159 ناتساد ···) ( ) نادنمتداعس 1 يوگلا   ) ریت ناکیپ  مالسلا و  هیلع  یلع 

160 ناتساد ···) ( ) نادنمتداعس 2 يوگلا   ) هناصلاخ زامن 

161 تداعس 1 ···) هار   ) زامن نآرق و 

161 زامن ··· فلا )

162 زامن ··· راثآ  ب )

162 زامن ··· رد  عوشخ  ج )

162 زامن ··· رد  یلهاک  زا  یهن  د )

162 زامن ··· تاقوا  رب  تبظاوم  و )

13 ص :
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162 رفک ··· زامن و  یب  ه )-

163 بش ··· زامن  ي )

163 تداعس 2 ···) هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  زامن 

163 یتخبدب ··· لماع  زامن ؛ رد  یتسس  فلا )

164 زامن ··· دیاوف  ب )

165 رازگزامن ··· تلزنم  ج )

165 تعامج ··· زامن  د )

165 تعامج ··· زامن  هفسلف 

166 قفوم ···) دنمتداعس  تعامج  ماما   ) تعامج زامن  يوگلا 

167 بش ··· زامن  ذ )

168 رتاوتم ··· ثیداحا  ه )-

هدنخ یعبط و  خوش  مهن : شخب 

170 یتخبشوخ ··· ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  هدنخ ؛ یعبط و  خوش 

173 تیاور ···) ( ) نادنمتداعس 1 يوگلا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  حازم 

174 هدنخ ··· یعبط و  خوش  زیمآ  ّتیقّفوم  راثآ 

174 قشع ··· تبحم و  دنویپ ، - 1

174 یتخبشوخ ··· یلاحشوخ و  - 2

175 نمشد ··· هدننک  تسود  - 3

176 تارطاخ ··· نیرتهب  هدننک  یعادت  - 4

176 ناتساد ···) ( ) نادنمتداعس 2 يوگلا   ) اروشاع حبص  رد  یخوش 
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177 ناتساد ···)  ) وگ هفیطل  درم 

178 ناتساد ···)  ) داتفا ماد  هب  عبط  خوش  نامیعن 

179 تالکشم ··· رب  هبلغ  يورین  مسبت ؛ هدنخ و   - 5

179 ترشاعم ··· هار  مّسبت ؛ هدنخ و  - 6

179 تمالس ··· لماع  یعبط ؛ خوش  هدنخ و  - 7

180 یتخب ···) کین  هار   ) یعبط خوش  ندیدنخ و  رد  لادتعا 

180 تیاور ···)  ) تخبدب کقلد  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

181 یبایماک ···) زار  ( ؟ میشاب نادنخ  هنوگچ 

183 فئاوطلا ··· فئاطل  زا  هفیطل  دنچ 

183 (··· 1  ) هفیطل
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183 (··· 2  ) هفیطل

184 (··· 3  ) هفیطل

184 هدنخ ··· ّدلَُوم  ياذغ 

184 ارعش ··· هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، خوش 

185 هنیمز ··· نیا  رد  يزوریپ  زار  مالسلا ؛ مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  یعبط  خوش 

185 دینک ··· یخوش  فلا - 

186 اجیب ··· دایز و  شهوکن  ب )

187 ناگرزب ··· هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، خوش 

هبوت مهد : شخب 

192 یتخبشوخ ··· تداعس و  هار  هانگ ؛ زا  زیهرپ  تشگزاب و 

199 هبوت ··· ینعم 

199 هانگ ··· زا  زیهرپ  هبوت و  نیرفآ  تداعس  زیمآ و  ّتیقّفوم  راثآ 

199 ادخ ··· بوبحم  - 1

200 تانسح ··· اه و  یبوخ  هب  ناهانگ  اه و  يدب  لیدبت  - 2

200 اعد ··· تباجتسا  - 3

201 مدرم ··· دزن  ندش  زیزع  وربآ و  ظفح  - 4

201 تایونعم ··· هب  تشگزاب   - 5

202 ییاناد ··· هب  تشگزاب  - 6

202 ناگدننک ··· هبوت  هاگیاج  تشهب  - 7

202 شمارآ ··· داجیا   - 8
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203 یتخبشوخ ··· تداعس و  هیام  - 9

203 ناهانگ ··· شزرمآ  - 10

203 هبوت ··· طیارش 

203 هانگ ··· زا  ینامیشپ  - 1

203 هانگ ··· هب  فارتعا  - 2

204 تسا ··· هدرک  كرت  هبوت  زا  لبق  هک  یتابجاو  ماجنا  - 3

204 مدرم ··· قوقح  ندنادرگرب  - 4

204 هانگ ···) هب  نتشگن  زاب   ) هبوت زا  دعب  هانگ  كرت   - 5

204 هتشذگ ··· ناهانگ  رب  فسأت  - 6

205 هانگ ···) زا   ) نابز لرتنک  - 7

15 ص :
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205 هارمگ ··· ناتسود  كرت   - 8

205 یقالخا ··· ياه  تلصخ  تیاعر  - 9

205 ششخب ··· یکین و  - 10

205 تیاور ···)  ) هانگ نامرد 

207 تسا ··· لکشم  اهنآ  هبوت  هک  یناهانگ 

207 تعدب ··· - 1

207 گرم ··· ماگنه  هبوت  - 2

207 نارفاک ··· هبوت  - 3

207 نیقفانم ··· هبوت  - 4

207 ندرک ··· ملظ   - 5

208 ناتساد ···)  ) یتخبشوخ تداعس و  ثعاب  هبوت ،

209 تیاور ···)  ) ییاوسر یتخبدب و  لماع  هانگ ،

210 ناگرزب ··· هاگدید  زا  هانگ  زا  زیهرپ  تشگزاب و 

212 رعش ···)  ) ناهانگ زا  شزرمآ  بلط 

شمارآ مهدزای : شخب 

218 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  لماع  شمارآ ؛

221 شمارآ ··· زیمآ  ّتیقفوم  تارثا 

222 یملع ··· هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  زیمآ  ّتیقفوم  ياه  هار 

222 دینک ··· یگدنز  لاح  نامز  رد  - 1

223 ناتساد ···)  ) تسا تمینغ  مَد ،
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225 حیحص ··· رکف  زرط   - 2

226 تسه ··· هک  هنوگ  نامه  یگدنز ، شریذپ   - 3

227 دنتسه ··· هک  هنوگ  نامه  نارگید  شریذپ   - 4

227 هتخاسدوخ ··· ياهدیابن  دیاب و  زا  زیهرپ   - 5

228 ناتساد ···

229 دنک ··· یم  بلس  ار  ام  شمارآ  هک  ییاه  ناکم  زا  ندیزگ  يرود   - 6

230 دینک ··· هدافتسا  شیوخ  یهافر  لیاسو  زا   - 7

231 لگ ··· نادلگ   - 8

231 نیماتیو ث ···  - 9

231 درس ··· بآ  ندیشون   - 10
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231 قیمع ··· سفنت   - 11

231 شزرو ···  - 12

231 تحارتسا ···  - 13

232 مارآ ··· تسود  باختنا   - 14

232 .دیشاب ··· بلط  حلص   - 15

232 نهذ ··· حیرفت  گنز   - 16

232 شمارآ ··· نیرمت   - 17

233 ینید ··· هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  نیرفآ  تداعس  ياه  هار 

233 ادخ ··· هب  نامیا  - 1

234 يرازگ ··· ساپس  يرازگرکش و   - 2

234 لکوت ···  - 3

235 اضر ···  - 4

236 تیاور ···

237 راگزاس ··· رسمه   - 5

238 یتسس ··· يدنسپدوخ و  يرس ، هریخ  یگدز ، باتش  زا  زیهرپ   - 6

238 دهز ···  - 7

238 اعد ···  - 8

239 هبوت ···  - 9

240 نمؤم ··· رادید   - 10

240 رطاخ ··· شمارآ  يدونشخ و  باتک  نآرق ؛
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241 ناگرزب ··· هاگدید  زا  شمارآ 

تورث مهدزاود : شخب 

246 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تورث ،

249 یعقاو ··· نادنمتورث  زیمآ ) تیقّفوم   ) يامیس

249 يدنمدرخ ··· - 1

249 دنتسین ··· شیوخ  تورث  ریسا   - 2

250 باذع ··· میب و  مدع   - 3

250 ضرق ··· ندرک  ادا   - 4

250 .تسین ··· نارگید  تورث  هب  ناشمشچ   - 5

251 دننک ··· یمن  جارح  ار  ناشتورث   - 6

17 ص :
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251 تواخس ···  - 7

251 ناتساد ···)  ) زاوها ياورنامرف  یشاجن ، تواخس 

253 زآ ··· صرح و  مدع   - 8

253 صرح ··· اب  هزرابم  هار 

254 تورث ··· ندروآ  تسد  هب  نیرفآ ) ّتیقفوم   ) ياه هار 

254 تبثم ··· رکف  زرط   - 1

255 ناتساد ···

256 يریگ ··· میمصت   - 2

257 ییوج ··· هفرص  ششوک و  شالت ،  - 3

257 تموادم ··· راکتشپ و   - 4

258 ندرک ··· رطخ   - 5

258 يراذگرکش ···  - 6

258 اعد ···  - 7

259 ارعش ··· هاگدید  زا  تورث 

260 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تورث 

262 تداعس ···) هار   ) تورث هب  عجار  ییاهزردنا  اهدنپ و 

262 مارح ··· لام  فلا )

263 میکح ··· نامقل  زردنا  ب )

264 هتشگ ··· ریقف  هک  يدنمتورث  رب  محر  ج )

تعانق مهدزیس : شخب 
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266 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تعانق ،

267 تعانق ··· فیرعت 

267 تعانق ··· زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ دیاوف و 

267 يزاین ··· یب  يرگناوت و  - 1

268 تیونعم ··· - 2

269 يدام ··· روما  رد  رطاخ  تغارف  - 3

269 سفن ··· تزع  - 4

270 شمارآ ···  - 5

270 يونعم ··· يدازآ  - 6

270 ییادزرقف ··· - 7

18 ص :
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271 ینتورف ··· عضاوت و   - 8

271 حور ··· تیوقت  لماع  - 9

271 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  - 10

271 قفوم ··· ِناعناق  يامیس 

271 ییاناد ··· يدنمدرخ و  - 1

272 دنناد ··· یم  ار  شیوخ  لام  ردق  - 2

272 موادت ··· - 3

272 اجیب ··· عقوت  مدع  - 4

272 خسار ··· مزع   - 5

272 ناناوج ··· رد  تعانم  تعانق و  هب  یبای  تسد  یگنوگچ 

273 تعانق ···) رد  تیقفوم  يارب  يریگوگلا  ِتهج   ) تعانق ياهوگلا 

275 ناتساد ···)  ) تعانق دهز و  لامک  رد  لیدب  یب  ياورنامرف 

275 یسراف ··· ناملس  هاگدید  زا  تعانق 

276 مالسلا ··· مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تعانق 

276 تعانق ··· تیمها  فلا )

276 دوش ··· یم  تعانق  ثعاب  هچنآ  ب )

277 تعانق ··· هویم  ج )

278 دشابن ··· عناق  كدنا  هب  هک  یسک  و )

278 ارعش ··· هاگدید  زا  تعانق 

281 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تعانق 
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شزاس حلص و  مهدراهچ : شخب 

284 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  حلص ،

285 شزاس ··· حلص و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

285 داحتا ··· - 1

286 تیونعم ··· - 2

286 تینما ··· - 3

286 يدنمنوناق ··· - 4

287 ینادابآ ··· تراجت و   - 5

287 هداوناخ ··· ماکحتسا  ثعاب  یتشآ  حلص و  - 6

287 ناتساد ···)  ) رسمه اب  یتشآ 
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288 یلغش ··· تیعقوم  میکحت  - 7

288 شمارآ ···  - 8

289 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  - 9

289 ّقفوم ···) ِنایوج  یتشآ   ) نابلط حلص  حلص و  يامیس 

291 میرک ··· نآرق  هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

291 مدرم ··· ِنداد  یتشآ  تیمها  فلا )

292 حالصا ··· يارب  غورد  ندوب  زیاج  ب )

293 نیموصعم ···: هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

293 شزاس ··· حلص و  تیمها  فلا )

293 مالسلا ··· هیلع  نسح  ماما  حلص  ب )

293 مدرم ··· نایم  حالصا  تیمها  ج )

294 اوران ··· حلص  ي )

294 ارعش ··· هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

295 ناگرزب ··· هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

ینیب شوخ  مهدزناپ : شخب 

298 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینیب  شوخ 

299 تسیچ ···؟ ینامگدب  نظءوس و 

299 هچ ···؟ ینعی  ینیب  شوخ 

300 ینیب ··· شوخ  عاونا 

300 نادنزرف ··· رسمه و  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 1
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301 مدرم ··· فلتخم  تاقبط  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 2

302 راک ··· لحم  رد  ینیب  شوخ  - 3

302 ادخ ··· هب  ینیب  شوخ  - 4

303 میورب ··· تشهب  هب  ادخ  هب  نظ  نسُح  اب 

304 هدنیآ ··· هب  ینیب  شوخ   - 5

304 ینیب ··· شوخ  زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ دیاوف و 

304 شمارآ ··· - 1

305 تمالس ··· تحص و  - 2

305 ناتسود ··· دایدزا  - 3

306 اهراک ··· ندش  هار  هب  ور  - 4
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306 ّتینما ···  - 5

306 مدرم ··· نیب  دامتعا  هیحور  میکحت  - 6

307 يراکمه ··· نواعت و  هیحور  میکحت  - 7

307 هداوناخ ··· ناینب  ماکحتسا   - 8

307 یلغش ··· تیعقوم  میکحت  - 9

307 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  - 10

307 قفوم ··· ِنانیب  شوخ  يامیس 

307 ییاناد ··· يدنمدرخ و  - 1

308 ییاناوت ··· - 2

308 تشحو ··· سرت و  مدع  - 3

308 یفطاع ··· هیحور  ندوب  اراد  - 4

308 سفن ··· ياوه  زا  تعباتم  مدع   - 5

309 نانیبشوخ ··· هاگشاب  دیاقع 

310 ارعش ··· هاگدید  زا  ینیب  شوخ 

تبثم نیقلت  مهدزناش : شخب 

312 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هار  تبثم ؛ نیقلت 

315 دوخ ··· هب  نیقلت  زیمآ  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

315 تورث ···) لام و  ندروآ  تسد  هب  ، ) يداصتقا لالقتسا  - 1

315 یماظن ··· ياهیزوریپ  - 2

315 گنهرف ··· شناد و  - 3
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315 یمسج ··· یحور و  ياهیرامیب  زا  یضعب  دوبهب  - 4

315 یگداوناخ ··· طباور  میکحت   - 5

315 یلغش ··· تیعقوم  ماکحتسا  - 6

316 تیونعم ··· - 7

316 شمارآ ···  - 8

316 سفن ··· هب  دامتعا  - 9

316 دنسپان ··· ياهتداع  كرت  - 10

316 تذل ··· - 11

317 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  - 12

318 دوخ ··· هب  تبثم  نیقلت  ياقلا  ياه  هار 

21 ص :
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318 مزیتونپیه ··· - 1

319 تساک ··· راون  هلیسو  هب  - 2

319 یبتک ··· تروص  هب  - 3

319 روصت ··· تروص  هب  - 4

319 نیقلت ··· ِتهج  نتفرگ  وگلا   - 5

320 دوخ ··· هب  نیقلت  رد  موادت  - 6

320 ناگرزب ··· هاگدید  زا  دوخ  هب  نیقلت 

اعد مهدفه : شخب 

324 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  اعد 

324 اعد ··· ینیرفآ  تیقّفوم  زار  نیلّوا 

324 اعد ··· ینیرفآ  ّتیقّفوم  زار  نیمود 

325 دنوادخ ··· زا  تساوخرد  بلط و  ینیرفآ  ّتیقّفوم  زار  نیموس 

326 اعد ··· ینیرفآ  ّتیقفوم  زار  نیمراهچ 

326 ناتساد ···

327 اعد ··· فیرعت 

328 رتشیب ···) تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد طیارش 

328 لمع ··· - 1

328 لالح ··· لام  ندروآ  تسد  هب  - 2

329 سانلا ··· قح  - 3

329 هانگ ··· تساوخرد  مدع  - 4
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329 نیقی ··· نامیا و   - 5

330 اعد ··· رد  يراشفاپ  - 6

330 مدرم ··· زا  تساوخرد  مدع  - 7

331 اعد ···) زیمآ  تیقفوم  ياه  هار   ) اعد بادآ 

331 رتشیب ···) تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  نامز 

332 رتشیب ···) تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  ناکم 

333 یتخب ··· کین  ِتهج  باجتسم  ياهاعد 

قشع تبحم و  مهدجیه : شخب 

336 یتخبشوخ ··· ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  قشع  تبحم و 

22 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


338 تبحم ··· فیرعت 

338 قشع ··· فیرعت 

339 قشع ··· تبحم و  عاونا 

339 یتخبدب ···) هار   ) لوقعمان ياه  تبحم  اه و  قشع  - 1

341 ناتساد ···)  ) نذؤم قشع و 

342 ناتساد ···)  ) ینابایخ ياه  قشع  ماجنارس 

346 ایند ··· ِدوخ  يارب  ایند  تبحم 

347 رعش ···

348 یتخبشوخ ···) زار   ) لوقعم ياه  تبحم  اه و  قشع  - 2

348 هداوناخ ··· هب  ندیزرو  قشع  تبحم و  فلا )

349 عامتجا ··· فلتخم  تاقبط  هب  تبحم  ب )

351 ناتساد ···)  ) رتخد رارف  لالب و  قشع 

352 ناراکمه ··· هب  تبحم  ج )

352 نمشد ··· هب  تبحم  ه )

353 ردام ··· ردپ و  هب  تبحم  ي )

354 تداعس ···) زار   ) یقیقح قشع  تبحم و  - 3

354 گرزب ··· دنوادخ  هب  قشع  تبحم و  فلا )

355 دوواد ··· هناخ  رد  قشع  نامهم 

355 ناتساد ···)  ) هتخوسلد قشاع  لهچ  یلبش و 

356 ناتساد ···
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356 مالسلا ··· مهیلع  تیبلها  هب  قشع  تبحم و  ب )

357 ناتساد ···)  ) نازوس قشع 

358 توبن ··· نادناخ  تبحم 

359 قشع ··· تبحم و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

359 يونعم ··· طاشن  يداش و  - 1

360 شمارآ ··· - 2

360 افص ··· حلص و  - 3

361 رتابیز ··· یطباور  ریذپلد و  یترشاعم  - 4

361 مارآ ··· ینادجو   - 5

362 راختفا ··· هیام  - 6

363 هداوناخ ··· میکحت  - 7
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363 رسمه ··· هب  قشع  تبحم و  فلا )

365 نادنزرف ··· هب  قشع  تبحم و  ب )

366 نیدلاو ··· هب  تبحم  قشع و  ج )

368 ناتساد ···)  ) ردام هب  ملظ 

369 یلغش ··· هدنیآ  میکحت   - 8

370 مدرم ··· دزن  تیبوبحم   - 9

370 یتخبشوخ ··· تیقفوم و  لماع  تبحم ، قشع و  - 10

371 ناگدننک ···) تبحم   ) نیّبحم ِقفوم  يامیس 

371 يدنم ··· هقالع  تیمیمص و  - 1

371 مسبت ··· - 2

371 صاخشا ··· مان  ِندز  ادص  - 3

371 نارگید ··· نانخس  هب  نداد  شوگ  - 4

371 درف ··· يدنم  هقالع  هدودحم  رد  ندرک  تبحص   - 5

371 دیجمت ··· فیرعت و  - 6

372 تبحم ··· رد  لادتعا  - 7

372 نارگید ··· تبحم  راظتنا  مدع   - 8

373 تبحم ··· موادت   - 9

373 مالسلا ··· مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

373 تسا ··· يدنواشیوخ  یعون  یتسود ، فلا )

374 تبحم ··· تیمها  ب )
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374 دنریگ ··· یمن  مارآ  رگید  ياهوضع  دیآ ، درد  هب  يوضع  وچ  ج )

374 تبحم ··· ياه  هناشن  د )

375 از ··· تبحم  لماوع  ذ )

376 ادخ ··· هب  نانمؤم  دیدش  تبحم  و )

376 تیب ···: لها  بح  نتشاد و  تسود  ه )

377 وا ··· نتشاد  یمارگ  نمؤم و  هب  ینابرهم  ي )

377 ارعش ··· هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

380 ناگرزب ··· هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

385 عبانم ··· تسرهف 
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همدقم

.مرادرب یمالسا  دیاقع  جیورت  رشن و  تهج  رد  رگید  یماگ  ات  داهن ، ّتنم  ریقح  نیا  رب  هک  منک ، یم  رکش  ار  گرزب  دنوادخ 

اب ار  یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  باتک  مود  دلج  متـسناوت  دومرف  اطع  ریقح  هدنب  نیا  هب  هک  یتاقیفوت  یهلا و  تیانع  اب 
.مدروآرد ریرحت  هتشر  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  ربتعم و  عبانم  زا  کمک 

.میا هتخادرپ  اهزار  نآ  لماک  حرش  هب  هدیدرگ و  نایب  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  ياهزار  لوا ، دلج  دننام  زین  باتک  نیا  رد 

مالسلا و مهیلع  نیموصعم  همئا  هاگدید  زا  بلطم  سپس  هدیدرگ و  نایب  شخب  ره  عوضوم  اب  هطبار  رد  يا  همدقم  ادتبا  شخب  ره  رد 
نایب ناتخبشوخ  يامیس  نیرفآ و  یتخبشوخ  للع  راثآ  دیاوف و  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  بدا  ملع و  ناگرزب  هاگدید  زا  نینچمه 
رگید عونتم  بلاطم  یندناوخ و  ياه  هتکن  ناگرزب ، نانخس  راعشا ، ناتساد ، دشابن  روآ  لالم  نآ ، هعلاطم  هک  نآ  يارب  تسا و  هدش 

.دیدرگن لسک  هتسخ و  نآ  ندناوخ  زا  زیزع  هدنناوخ  امش  ات  هدیدرگ  نایب 

25 ص :
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ار ریدقت  رکـشت و  لامک  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  تهج  رد  ییاجر  یلعدّمحم  جاح  ياقآ  بانج  مزیزع  ردـپ  تامحز  زا  نمـض  رد 
.دنشاب دّیؤم  ّقفوم و  یمالسا  هیلاع  فادها  هب  لین  تهج  رد  هک  مراودیما  مراد ،

زیزع ناناوج  ًاصوصخم  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  تهج  یبوخ  يامنهار  هدافتـسا و  دروم  هک  میامن  یم  تلأـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
.دشاب یمالسا  نیدتم 

لیان یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  یگدـنز  فلتخم  ياه  هنیمز  داعبا و  رد  نآ  هب  لمع  باتک و  نیا  ندـناوخ  اـب  نازیزع  امـش  مراودـیما 
.دییآ

یئاجر اضردّمحم 

لاس 1387 هام  تشهبیدرا 

26 ص :
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یکریز لوا : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  شوه ،

« هلبار »(1) «. دمآ یمن  دوجو  هب  تافاشتکا  تاعارتخا و  زا  مادک  چیه  دوبن ، شوه  رگا  »

، لقع هوالع  هب  شوه  شخب ، نیا  رد  ام  روظنم  نیا  ربانب  دنناد ، یمن  یتخبـشوخ  تیقفوم و  لماع  ار  اهنت  شوه  نادنمـشناد ، هزورما 
لوا دلج  رد  هناگادج  روط  هب  یتخب  کین  تهج  رد  شوه  لّمکم  لماوع  هک  دشاب  یم  ...و  تمواقم  يرادـیاپ و  لمع ، ملع و  درخ ،

.تسا هدش  هداد  حرش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) «. تسا رون  يرایشوه  »

یم راومه  تداعـس ، هار  میهد و  یم  صیخـشت  رتهب  ینادان  تقامح و  هاچ  زا  ار  یتخب  کین  میقتـسم و  هار  یکریز ، تسارف و  رون  اب 
.دوش

: دنیامرف یم  نینچ  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(3) «. تسا رادیب  شیدنارود  »

.میسر یم  دوصقم  لزنم  هب  رت  تحار  میوش و  یم  رادیب  یگدنز  داعبا  همه  رد  يرایشوه  هطساو  هب 

يرورض مزال و  یگدنز  ياه  هنیمز  داعبا و  همه  رد  يرایـشوه  .تسا  یتخبـشوخ  يوس  هب  یهار  ّتیقفوم و  لماوع  زا  یکی  یکریز 
ناسنا هب  یهّجوت  نایاش  کمک  و  تسا ،
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یم لوزن  ار  ناسنا  دادعتسا ، شوه و  زا  هدافتسا  مدع  تقامح و  هک  روط  نامه  ، دناسر یم  يزوریپ  ماجنارـس  هب  ار  ناسناو  دیامن  یم 
.دیاشگ یمن  وا  يور  هب  ار  ّتیقفوم  ياهرد  دهد و 

(1) «. تسا تیقفوم  ثعاب  هشیمه  مه  دایز  شوه  تسا و  شوه  نامه  هبناج ، همه  یهاگآ  : » دیوگ یم  نپوشس 

دـندوب و هتـشاذگ  یلیـصحت  دادعتـسا  شوه و  مان  هب  یـسرد  اه  هاگـشناد  روکنک  ناحتما  يارب  .ه ش ) ههد 1350  ، ) لبق ههد  دـنچ 
سرد نیا  دندوب  فظوم  نایوجشناد  تشاد و  دوجو  روکنک  ياه  تست  یباوجراهچ و  تالاؤس  هطبار و  نیا  رد  ییاه  باتک  اتعیبط 

روط هب  زین  نونکا  .تشاد و  يرـسارس  روـکنک  ناـحتما  رد  ییازـسب  ریثأـت  نآ  هرمن  دـنهدب و  ناـحتما  رگید  ياـه  سرد  نوـچمه  ار 
دیکأت هلأسم  نیا  يور  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  دراد و  دوجو  اه  هاگـشناد  روکنک  تاناحتما  رد  هطبار  نیا  رد  یتالاؤس  میقتـسمریغ 

میوش لیان  ّتیقفوم  هب  شیوخ  یلیصحت  هتشر  رد  میناوت  یم  تسارف  اب  تسین و  يا  هداس  هلأسم  دادعتسا ، شوه و  هلأسم  اریز  دنراد ؛
.میوش ّقفوم  میشاب و  هتشاد  یبوخ  تفرشیپ  سرد ، دُعب  رد  میناوت  یمن  میشاب ، یقمحا  شوه و  یب  درف  رگا  و 

، ترشاعم بادآ  قالخا ، بدا ، تشیعم ، داصتقا و  تسایـس ، هانگ ، زا  زیهرپ  یگدنب و  تدابع و  دننام  یگدنز  رگید  داعبا  یمامت  رد 
هار دوخ  هب  تقامح  یگدنز  فلتخم  ياه  هنحص  رد  میشاب و  كریز  رایشوه و  دیاب  زین  ...و  رسمه  ندرک  رایتخا  یبای ، تسود  نییآ 

، دـنا هدومنن  هدافتـسا  شیوخ  دادعتـسا  شوـهزا و  يا  هظحل  دـنچ  هکنیا  ّتلع  هب  يدارفا  هک  تسا  هداـتفا  قاـفّتا  اـهراب  اریز  میهدـن ؛
.دنا هدیسرن  هّجوت  روخرد  ّتیقّفوم  هب  لقادح  ای  .دنا و  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  ياه  یتخبشوخ  اه و  ّتیقّفوم  زا  یضعب 

هب ار  نآ  تفرگ ، ندیشخرد  دیلپ  حور  رد  رگا  یلو  دنک ، یم  كانبات  ار  یمدآ  ناور  هک  تسا  ینامسآ  يا  هقراب  تواکذ ، شوه و  »
(2) «. درک كاپ  زین )  ) ار ناور  دیشوک  دیاب  سپ  .دناشک  یم  يراکهابت  داسف و 
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: دیوگ یم  لگه 

(1) .نک هدافتسا  تشوه  زا  بوخ  ینک ، یگدنز  بوخ  یهاوخ  یم  رگا 

«. دنک یم  ررض  نارگید  یشوه  یب  زا  دربن  هرهب  دوخ  شوه  زا  هک  نآ  : » دناد یم  یگدنز  همزال  ار  یکریز  زین  لراک  سیسکلا 

(2) «. ٌرِذَح ٌنِطَف  ٌسِّیَک  ُنِمْؤُْملَا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

.تسا طاتحم  قیقد و  رایشوه و  نمؤم 

ادخ یگدنب  تدابع و  ناطیـش و  زا  ندروخن  بیرف  رد  هک  روط  نیمه  دشاب و  كریز  دـیاب  هشیمه  نمؤم  رادـنید و  صخـش  نیاربانب 
زین هریغ  تسایـس و  ترـشاعم ، داصتقا ، ملع ، لیـصحت  هلمج  زا  یگدـنز  رگید  ياه  هنیمز  رد  دـیامن ، یم  ظـفح  شیوخ  يرایـشوه 

.دنک یمن  تقامح  يراک  ره  رد  تسا و  كریز 

شوه فیرعت 

(3) «. تسا شوه  ، اه تسایس  اه و  یگنرز  اه و  یبلط  تصرف  هعومجم  : » دیوگ یم  كاکچیه  درفلآ 

یخرب .دـنا  هدرک  فیرعت  فلتخم  ياه  لماع  زا  یبیکرت  ار  نآ  دـنا و  هدومن  هّجوت  شوه  نامتخاس  هب  زین ، ناسانـش  ناور  زا  یـضعب 
«. نیعم تهج  رد  رکف  هیجوت  دادعتسا  داقتنا و  راکتبا ، مهف ، تسا : هتفای  بیکرت  دادعتسا ، راهچ  زا  شوه ، : » دنا هتفگ 

دنچ ره  تسا  رثؤم  ینهذ  ّتیلاـعف  عاوـنا  همه  رد  هک  تسا  یموـمع  لـماع  اـی  یموـمع  يرطف  دادعتـسا  شوـه ، : » دـنیوگ یم  یخرب 
«. دشاب فلتخم  ّتیلاعف  نیا  لکش  عوضوم و 

دادعتـسا ظافلا ، یناعم  ندـیمهف  دادعتـسا  .تسا  هتفاـی  بیکرت  هیلّوا  ینهذ  ياهدادعتـسا  هّدـع  کـی  زا  شوه ، دـنیوگ : یم  یخرب  و 
بیکرت ای  یناسآ  هب  ظافلا  يروآدای 

30 ص :

ص 311. دنا ؟ هتفگ  هچ  ناگرزب  و 2 . - 1
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مسجت روصت و  دادعتسا  ّتقد ، تعرس و  هب  یلصا  لمع  راهچ  نداد  ماجنا  دادعتسا  ای  يددع  دادعتـسا  نیعم ، ياه  فرح  زا  تاملک 
نیا نمض  رد  اهنآ  فلتخم  عاضوا  ایـشا و  تاکرح  مسجت  رّوصت و  دادعتـسا  اب  اهنآ  هرابرد  قیقد  يرواد  لاکـشا و  یناکم و  طباور 

، دوش یم  راکـشآ  ایـشا  هدـع  کی  رد  دوجوم  ياه  يدـننامهان  اـه و  يدـننامه  تخانـش  تعرـس  رد  هک  كاردا  دادعتـسا  تکرح ،
میهافم لوصا و  نتفای  دادعتسا  ای  لالدتـسا  دادعتـسا  و  ماقرا ، دادعا و  ای  اه  مسر  ای  تاملک  میقتـسم  تخانـش  ای  يروآدای  دادعتـسا 

(1) (. ءارقتسا سایق و   ) لئاسم ندرک  لح  ای  ندیمهف  يارب  مزال 

تسا یثرا  يرایشوه ،

(2) «. ْسیَْکلا ِزْجَْعلا َو  یَّتَح  ٍرَدَِقب  ٍءْیَش  ُّلُک  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

.شوه یناوتان و  یّتح  تسا  رّدقم  يزیچ  ره 

.تسا رثؤم  نانآ  يرایشوه  رد  زین  طیحم  تسا و  توافتم  نوگانوگ  دارفا  رد  يرایشوه  نازیم 

هار هلیـسو  هب  دندنم و  هرهب  یباستکا  شوه  زا  يدایز  هّدع  دنراد ، يرتمک  شوه  یـضعب  دـندنم و  هرهب  يراشرـس  شوه  زا  يا  هّدـع 
.دنا هدومن  تیوقت  شیوخ  رد  ار  یکریز  يرایشوه و  ییاه ،

شوه تیوقت  ِزیمآ  تّیقفوم  ياه  هار 

رکف زرط   - 1

يرفاو دادعتسا  شوه و  زا  هک  دینک  رکف  دینادب و  كریز  ار  دوخ  لاح  ره  رد  دینکن ، روصت  قمحا  ندوک و  ناسنا  ار  شیوخ  زگره 
.دیدنم هرهب 

نیقلت  - 2

شیوخ زا  ار  تسا  هدرک  هنخر  امش  دوجو  رد  هاگآدوخان  روط  هب  هک  یفنم  تانیقلت 
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باوخ 20 زا  لبق  بش  دیوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  تسا  رتهب  .دـینک  هدافتـسا  تبثم  تانیقلت  زا  نآ  ياج  هب  دـینک و  رود 
«. متسه رایشوه  ًالماک  نم  : » دییوگب دوخ  هب  هبترم  یلا 25 

مزیتونپیه  - 3

.دیتسه يرایشوه  ِناسنا  هک  دینک  روصت  مزیتونپیه  ماگنه  رد 

كریز ناتسود   - 4

.دراذگ یم  امش  يور  رب  یناوارف  تارثا  نانآ  اب  یتسود  .دیوش  تسود  دندنم ، هرهب  يراشرس  شوه  زا  هک  یناسک  اب 

تسرامم نیرمت و   - 5

تـسارف شوه و  نیرمت ، اب  .دـیهد و  باوج  ار  شوه  یباوجراهچ  ياـه  تست  اـبترم  هدومن و  هیهت  ار  دادعتـسا  شوه و  ياـه  تست 
.دییامن تیوقت  ار  شیوخ 

باتک - 6

رطاخ هب  دیـشکب و  طخ  باتک  نآ  دـیفم  بلاطم  ریز  دـیبای و  یهاگآ  یکریز  تسارف و  زا  شوه ، ِدـنمدوس  ياه  باـتک  هعلاـطم  اـب 
.دیراپسب

ملع لیصحت  - 7

.تسا یلومعم  مدرم  زا  رتالاب  نایوجـشناد  یـشوه  بیرـض  دنیوگ : یم  نادنمـشناد  .دیازفا  یم  امـش  یـشوه  بیرـض  رب  ملع  بسک 
.دییازفیب شیوخ  تسارف  شوه و  نازیم  رب  شناد ، لیصحت  اب  نیاربانب 

( نارایشوه ِیتخب  کین   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  یکریز 

ناکریز نیرت  كریز  فلا )

ِهّللا یَلَع  یّنَمَت  اهاوَه َو  ُهَسْفَن  َعَبَّتا  ِنَم  ُزجاْعلا  ِتْوَْملا َو  َدـَْعب  اَِمل  َلِمَع  ُهَسْفَن َو  َناد  ْنَم  ُسِّیَْکلَا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق 
(1) «. َِّینامَْألا

32 ص :

ص 612. هحاصفلا ، جهن  - . 1
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ّتیعبت ار  شیوخ  ياه  سوه  هک  تسا  نآ  ناوتان  دـنک و  لـمع  گرم  زا  سپ  ياربو  تسا  ّطلـسم  شیوخرب  هک  تسا  نآ  رایـشوه ،
.دراد رایسب  ياهوزرآ  ادخ  زا  دنک و 

دهد و یم  ماجنا  گرزب  دنوادخ  ياضر  يارب  ار  شیاهراک  دروخ و  یمن  ار  ناطیش  بیرف  شیوخ ، سفن  رب  ّطلـست  اب  كریز  ناسنا 
.تسا هدومیپ  ار  یتخبشوخ  تداعس و  هار  هجیتن  رد 

: دیامرف یم  مدرم  ِنیرت  كریز  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) «. هِدشُر یلِإ  َلامَف  ِهِّیَغ  نِم  ُهَدْشُر  َرَْصبَأ  ْنَم  »

.دنک ور  دوخ ، يراگتسر  تیاده و  هب  دسانش و  زاب  شیهارمگ  زا  ار  دوخ  تیاده  هک  یسک 

ریـسم رد  دـهد و  صیخـشت  ینادان  تلالـض و  هاچ  زا  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  تیادـه ، هار  هک  یناسنا  دـنیامرف  یم  مامه  ماما  نآ 
.تسا مدرم  نیرت  كریز  دیامن  تکرح  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و 

: دنا هتسناد  هار  نیرت  هناکریز  ار  یتخبشوخ  تداعس و  يراگتسر ، تیاده ، هار  هغالبلا ، جهن  هبطخ 200  رد  نینچمه 

نیرت كریز  نم  دوبن  دنسپان  گنرین  رگا  تسا ، راکتیانج  رگ و  هلیح  هیواعم  اّما  تسین ، رترادمتسایس  نم  زا  هیواعم  ادخ ! هب  دنگوس 
(2) .تسا راکنا  رفک و  یعون  یهانگ  ره  و  هانگ ، یگنرین  ره  یلو  مدوب ، دارفا 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  ار  هار  نیرت  هناکریز  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(3) .يراک هنگ  تقامح ، نیرت  هناقمحا  تسا و  يراکزیهرپ  یکریز ، نیرت  كریز 

: دومرف یکریز  نیرت  هناکریز  هرابرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  و 

(4) .يراکدب روجف و  یقمحا  نیرت  هناقمحا  و  تسا ، يراکزیهرپ  یکریز ، نیرت  هناکریز 

33 ص :

ص 499. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 1
ص 301. هغالبلا ، جهن  دّمحم ، یتشد ، - . 2

ص 499. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3
ص 571. ج 1 ، هَّمُغلا ، فشک  - . 4
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اوشیپ باختنا  رد  یکریز  ب )

ياه هسیـسد  بقارم  دـیاب  ور ، نیا  زا  .دـننک  یم  باختنا  هبرجت  مک  ماخ و  ناناوج  نایم  زا  ار  دوخ  نازابرـس  رگ ، هنتف  ياـه  ناـطیش 
تلفغ زین  هتکن  نیا  زا  تسا ، تیرشب  نیتسار  یبرم  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  .میهدب  ناناوج  هب  ار  یفاو  يرادشه  میـشاب و  نانآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج ، زا  .دنا  هداد  رادشه  ناناوج  هب  هدیزرون و 

(1) «. َءاسَؤُّرلا اُوتُْؤتال  َهّللا َو  اوُقَّتا  ِثادْحْالا  َرَشْعَم  اَی  »

.دیشابن لطاب  نارادم  تسایس  يور  هلابند  دیسرتب و  ادخ  زا  دیشاب ، بقارم  ناناوجون ! هورگ  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) «. ِلْقَْعلا ِروُُصق  ْنِم  ِراَِبتْخْالا  َْلبَق  ٍدَحَا  ِّلُک  یلِإ  ُهَنِینْأَمُّطلَا  »

.دشاب هدومن  شیامزآ  هتخانش و  ار  وا  هک  نآ  نودب  دنک  ادیپ  نانیمطا  یسک  هب  دوز  ناسنا  هک  تسا  یحول  هداس  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َدَبَع ْدَـقَف  َسِیْلبِا  ِناِسل  ْنَع  ُقِْطنَی  ُقِطاَّنلا  َناـک  ْنِا  هّللا َو  َدَـبَع  ْدَـقَف  ِهَّللا  ِنَع  ُقِْطنَی  ُقِطاَّنلا  َناـک  ْنِاَـف  ُهَدَـبَع  ْدَـقَف  ٍقِطاـن  یلِإ  یغْـصَا  ْنَم  »
(3) «. َسِیْلبِإ

رگا هدومن و  تدابع  ار  ادخ  هدنونش  دیوگ ، یم  ادخ  زا  هدنیوگ  رگا  .تسا  هدیتسرپ  ار  وا  دهد ، ارف  شوگ  يا  هدنیوگ  هب  هک  یـسک 
! تسا هدیتسرپ  ار  ناطیش  هدنونش  سپ  دیوگ  یم  نخس  ناطیش  نابز  زا  نارنخس 

: دومرف زین 

(4) «. َلاَق اَم  ِّلُک  ِیف  ُهَقِّدَُصتَف  ِهَّجُْحلا  َنُود  ًالُجَر  َبِْصنَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  »

(5)! ینک شقیدصت  تفگ  هچنآ  ره  و  ینک ، باختنا  اوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ییادخ  لیلد  تّجح و  نودب  ار  یسک  ادابم 

34 ص :

ص 133. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
.مکحلا ررغ  - . 2

ص 434. ج 4 ، یفاک ، - . 3
ص 298. نامه ، - . 4

.35 ص 36 -  ّقفوم ، ناوج  ساّبع ، یمیحر ، - . 5
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اه هنیمز  همه  رد  یکریز  ج )

: دنا هدومرف  نینچ  هغالبلا  جهن  همان 33  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) .شاب راوتسا  هناتخسرس  هنارایشوه و  دوخ  روما  هرادا  رد 

: تسا هدومرف  نینچ  ماّمَه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) .تسا شوهاب  كریز و  نمؤم ، ماّمَه ! يا 

سوسفا و بجوم  هک  ییاهراک  مینک و  ظفح  ار  شیوخ  يرایـشوه  یگدـنز ، داعبا  اه و  هنیمز  یمامت  رد  دـش ، نایب  هک  روط  ناـمه 
: تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  .میهدن  ماجنا  ار  ددرگ  یم  ینامیشپ 

.دوش یمن  هدیزگ  راب  ود  هنال ، کی  زا  نمؤم 

: هدمآ نینچمه 

.درگن یم  دنوادخ  رون  اب  وا  اریز  نمؤم ؛ تسارف  زا  دیزیهرپب 

: تسا هدومرف  يرفعج  یقت  دّمحم  همّالع  موحرم 

ناقرف و نآ  اب  وا  اریز  .تسا  ناما  رد  اـه  يزادرپرکم  اـه و  يرگ  هلیح  زا  اوقتاـب ، صخـش  ناـج  هک  دنتـسه  یعّدـم  نیا  رب  یلیـالد  »
تیـصخش و ناج و  هقطنم  دراد ، يونعم  يدام و  تاـیح  ناـمحازم  رگید  نانمـشد و  ربارب  رد  هک  یقیقد  زیهرپ  هبـساحم و  تسارف و 

غرم و  دوش ، هتفاکـش  لطاب  يورین  اب  حور ، تیـصخش و  ناج و  هدنرادهگن  دبلاک ، سفق  هچ  رگا  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  دوخ  حور 
(3) «. دیآ یمرد  زاورپ  هب  تبون  زا  جراخ  وا  یتوکلم  غاب 

( تیاور  ) شوه ناحتما 

داد و یباوج  سک  ره  .دهدب  یتسرد  باوج  دوب  هدرک  حرط  ردـقیلاع  ملعم  هک  یلاؤس  هب  تسناوتن  نادرگاش  زا  کی  چـیه  رخآ ، ات 
هک یلاؤس  .دشن  عقاو  دنسپ  دروم  مادک  چیه 

35 ص :

ص 301. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 222. هایحلا ، باتک  زا  ص 226 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 556. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 3
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: دوب نیا  درک  حرط  دوخ  باحصا  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

»؟ تسا رت  مکحم  همه  زا  کی  مادک  نامیا ، ياه  هریگتسد  نایم  رد  »

.زامن باحصا : زا  یکی 

.هن مرکا : لوسر 

.تاکز يرگید :

.هن مرکا : لوسر 

.هزور یموس :

.هن مرکا : لوسر 

.هرمع جح و  مراهچ :

.هن مرکا : لوسر 

.داهج یمجنپ :

.هن مرکا : لوسر 

دیدرب ماـن  هک  ییاـه  نیا  ماـمت  : » دومرف ترـضح  دوخ  دـشن ، هداد  رـضاح  عمج  ناـیم  زا  دوش  عقاو  لوـبق  دروـم  هک  یباوـج  تبقاـع 
تـسود نامیا ، ياه  هریگتـسد  نیرت  مکحم  .تسین  مدیـسرپ  نم  هکنآ  اهنیا  زا  مادک  چـیه  یلو  تسا ، یتلیـضفاب  گرزب و  ياهراک 

(1) .تسادخ رطاخ  هب  نتشاد  نمشد  ادخ و  رطاخ  هب  نتشاد 

نامدرم نیرت  شوهاب 

: دنا هدوب  نت  هس  نامدرم  نیرت  شوهاب 

: تفگ شنز  هب  درب و  وا  ماقم  هب  یپ  فسوی  يامیس  تسارف  هار  زا  هک  فسوی  نامز  رد  رصم  زیزع  - 1

هیآ 21) فسوی ، هروس  « ) .میریگ دوخ  دنزرف  ار  وا  هک  نیا  ای  دوش  عقاو  دنمدوس  ام  يارب  وا  تسا  دیما  رادب ، یمارگ  ار  وا  هاگیاج  »

36 ص :

ص 25. ج 2 ، يرهطم ، دیهش  ناتسار ، ناتساد  باتک  زا  ص 25 ، ج 2 ، یفاک ، - . 1
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: تفگ ردپ  هب  هک  یماگنه  بیعش ) رتخد   ) اروفص - 2

هروـس « ) .تسا نیما  دـنمورین و  يدرم  یهاوـخ ، یم  يریجا  وا  زا  یـسک  نیرتـهب  اـنامه ، .ریگب  يریجا  هـب  ار  یـسوم )  ) وا ردـپ ! يا  »
هیآ 36) صصق ،

(1) .دیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  ار  رمع  هک  یماگنه  رکبوبا ، - 3

( تیاور  ) شوهزیت مالغ 

زا یـصالخ  يارب  مالغ  .دنک  تازاجم  ار  وا  تشاد  دصق  ترـضح  .دـش  بکترم  ار  یفالخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامالغ  زا  یکی 
: تفگ دناوخ و  ار  هیآ  نیا  هیبنت ،

.مشخ ناگدنروخورف  ْظیَْغلا ؛» َنیمِظاْکلَا  ! » مرورس

.مدروخ ورف  ار  مدوخ  مشخ  دومرف : ترضح 

.مدرم ناگدننکوفع  ساّنلا ؛» ِنَع  َنیفاْعلا  َو  ! » میالوم تفگ : مالغ 

.متشذگرد وت  هانگ  زا  دومرف : ترضح 

: تفگ رخآ  رد  مالغ 

.دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  َنِینِسْحُْملا ؛» ُّبُِحی  ُهّللا  «َو 

: دومرف ترضح 

(2) !« مزاس یم  رّرقم  وت  يارب  یتفرگ  یم  نم  زا  رتشیپ  هچنآ  رباربود  مدرک و  دازآ  ار  وت  »

نآ رد  رّثؤم  لماوع  یشوه و  دشر 

یناوجون رد  عیرس ، یکدوک  رد  .دنک  یم  قرف  نس  بسح  رب  یشوه  دشر  تعرس  ( 1

دـشر رد  رثؤم  لماوع  .دوش  یم  زاغآ  یـشوه  شهاک  يریپ  نارود  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  یتباث  ابیرقت  تلاـح  غولب  ناـیاپ  رد  و  دـنُک ،
: زا دنترابع  شوه 

طیحم تثارو و  - 

37 ص :
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یندب ومن  دشر و  - 

تشادهب - 

نس - 

سنج - 

تیلم داژن و  - 

یفطاع يراگزاس  - 

یعامتجا عضو  - 

يداصتقا عضو  - 

هرود نیا  رد  .دبای  یم  شرتسگ  ناوجون  تخانـش  هنماد  هکلب  .درادن  ار  یکدوک  نارود  تعرـس  یناوجون ، هرود  رد  ینهذ  دـشر  ( 2
یلیصحت و ياه  هتشر  هب  ار  ناوجون  ناوت  یم  هلحرم  نیا  رد  ببس ، نیمه  هب  .دنوش  یم  رهاظ  درف  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  هک  تسا 

.دراد هجوت  اهنآ  یقطنم  طباور  هب  بلاطم  ظفح  رد  وا  تسا و  یقطنم  ناوجون  هظفاح  .درک  ییامنهار  لغاشم 

، كدوک زا  رتمک  ناوجون  .تسا  کیتنامر  هدیچیپ و  دور و  یم  رامـش  هب  یناوجون  هلحرم  يدشر  صیاصخ  هلمج  زا  ناوجون  لّیخت 
لئاسم اصوصخم  یگدنز  فلتخم  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  هب  هک  تسا  نیا  ناناوجون  ینهذ  تایـصوصخ  زا  رگید  .تسا  ریذپ  نیقلت 

.دنوش یم  دنم  هقالع  دوخ  روشک  روما  هرابرد  رظن  راهظا  هب  دنزادرپ و  یم  یعامتجا 

، دـنک یم  باختنا  هعلاـطم  يارب  هک  ییاـه  عوضوم  زا  ناوت  یم  ار  اـهنآ  دـنوش و  یم  رهاـظ  یناوجون  هرود  رد  درف  یعقاو  لاـیما  ( 3
تبغر .تخانـش  اه  هعومجم  هیهت  و  اهوزرآ ، تایرـشن ، باختنا  اه ، یمرگرـس  اه و  يزاب  نویزیولت ، ویدار و  زا  یباختنا  ياه  همانرب 

.دشاب یم  تدش  و  نادیم ، تعسو  نامز ، هبنج : هس  ياراد  تبغر  .دنوش  یم  رثأتم  طیحم  و  ینهذ ، دادعتسا  شوه ، زا  ناوجون  ياه 

انشآ یگدنز  لئاسم  اب  هلیسو  نیدب  مه  هک  دوش  یم  لیامتم  ندناوخ  هب  ناوجون  ( 4
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سنج نس و  بسح  رب  هقالع  دروم  ياه  یندناوخ  عون  .دنارذگب  ار  دوخ  يراکیب  تاقوا  مه  دهد و  شیازفا  ار  دوخ  تفرعم  دوش و 
.دنک یم  قرف  ناوجون  شوه  و 

هب نداد  شوگ  ناـمز  یلو  دوش  یم  رثأـتم  اـهنآ  شوه  سنج و  نس و  زا  ینویزیولت  ییویدار و  ياـه  هماـنرب  هب  ناـناوجون  تبغر  ( 5
ياه ملیف  ياشامت  قیرط  زا  تسا و  ناناوجون  یمرگرـس  لـیاسو  نیرتهب  زا  امنیـس  تسا ، ربارب  نارتخد  نارـسپ و  ناـیم  اـبیرقت  ویدار 

.دننک اضرا  ار  شیوخ  لایما  دنناوت  یم  اهنآ  ياه  نامرهق  اب  دوخ  يزاسدننامه  هقالع و  دروم 

تابث تلاح  رتشیب  وا  ياه  تبغر  دوش ، یم  هدوزفا  ناوجون  نس  رب  ردـقره  یلو  دـنریغتم  یناوجون  زاغآ  رد  ناوجون  ياـه  تبغر  ( 6
: زا دنترابع  ناوجون  ياه  تبغر  رد  رثؤم  لماوع  .دننک  یم  ادیپ 

.يداصتقا یعامتجا -  عضو  طیحم و  شوه ، سنج ، ندب ، ومن  دشر و  نس ،

عون و .دـننک  یم  هجاوم  یلئاسم  اب  ار  ناوجون  زین  یندـب  تارییغت  دـنراد و  یلیـصحت  یعاـمتجا و  هبنج  رتشیب  ناوجون  تالکـشم  ( 7
.دنک یم  قرف  ناوجون  طیحم  سنج و  بسح  رب  یناوجون  نارود  تالکشم  دادعت 

.یعقاو ياه  باختنا  و  یـشیامزآ ، ياه  باختنا  یلایخ ، ياـه  باـختنا  دـنک : یم  یط  ار  لـحارم  نیا  لغـش  باـختنا  رد  ناوجون  ( 8
، یعامتجا عضو  نیدلاو ، یـصخش ، براجت  یندـب ، صیاصخ  یناور ، صیاصخ  زا : دـنترابع  دـنرثؤم  لغـش  باختنا  رد  هک  یلماوع 

.یمومع عضو  هسردم و  ناشیوخ ، ناتسود و 

(1) .دوش یم  ینهذ  ياه  توافت  شیادیپ  بجوم  هداوناخ  سنج و  ینامز ، نس  نینچمه  ( 9

( يرایشوه يوگلا   ) مالسلا هیلع  یلع  تسارف 

، دوش هازغ  هب  اـت  درک  یم  بکرم  باـکر  رد  مدـق  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دـننک  تیاور  اـیلوا  تسارف  قـیقحت  رد 
! یلع ای  تفگ : .تفرگ  وا  باکر  دمایب و  مّجنم  يدرم 
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: دـیوگ مالـسلا  هیلع  یلع  .دوب  دـهاوخن  ترـصن  ار  وت  هک  تسین ، نتفر  يور  ار  وت  مدرک و  هاـگن  وت  علاـط  رد  موـجن  مکح  هب  زورما 
رد مدق  نادب   (1) راّرک ردیح  .نم  بکرم  رب  زا  درم  يا  رود !

دنکن رثا  نآ  زا  مک   (2) نم هنیس  هشیدنا  هک  نم  رب  زا  هک  شاب  رود  دنادرگ ؟ زاب  دریگ و  وا  باکر  ییوت  نوچ  ات  تسا  هدرک  باکر 
هک یسک  .دنا  هدروآ  شور  رد  يراک  رهب  زا  مه  زین  ار  ام  دنا ، هدروآ  شدرگ  رد  يراک  رهب  زا  ار  کلف  رگا  .کلف  رد  دیشروخ  هک 

نیدـب نم  دوب ؟ وت  يأر  زا  مک  يو  هشیدـنا  دوـب ، وا  لد  وا  بالرطـصا  دوـب ،  (4) یناثم عبـس  وا  یناوث  و  ، (3) دوـب تقیقح  وا  تقیقد 
.دوش هتـشک  ُْهن  نم  رکـشل  نیا  زا  هک  تسا  هدش  مولعم  نطاب  تسارف  هب  ارم  هک  درک ، مهاوخن  برح  زورما  زج  و  دش ، مهاوخ  برح 

، تفر شیپ  يزیزع  دش ، نوریب  برح  هب  راّرک  ردیح  نوچ  .دـنهجن  هد  هک  هّللاو   (5)، دنهجب ُْهن  نمشد  رکـشل  زا  و  دَُوبَن ، ْهَد  هک  هّللاو 
غیت رـس  زا  نت  هن  رگم  دنتـشک ، ار  همه  نادّرمتم ، رکـشل  درگ  دندمآرد  هگ  نآ  .دش  مامت  هن  ددـع  ات  يرگید  يرگید و  .دـش  هتـشک 

(6) .دنتسجب ردیح 

40 ص :

.نکش فص  رو ، هلمح  - . 1
.نم ینیب  شیپ  نم ، تسارف  تّمه و  - . 2

.دشاب ادخ  اب  هشیمه  درذگب  تقیقح  اب  وا  یگدنز  ياه  هقیقد  - . 3
.دشاب نآرق  اب  هشیمه  درذگب  هحتاف  هروس  تئارق  اب  وا ؛ رمع  ياه  هیناث  - . 4

.دنام یم  هدنز  نمشد  زا  رفن  هن  طقف  دوش و  یم  دیهش  نم  هاپس  زا  رفن  هن  - . 5
ص 256. لّوا ، پاچ  رهم ، هروس  رشن : رارسالا ، فشک  ریسفت  زا  يا  هدیزگ  زورهب ، نایتورث ، - . 6

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 579 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_40_6
http://www.ghaemiyeh.com


هظفاح مود : شخب 

هراشا

41 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 580 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تیقفوم و  زمر  هظفاح ،

!!؟ درک یم  هچ  دروآ  یمن  دای  هب  ار  زیچ  چیه  درک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  دش !!؟ یم  هچ  تشادـن  هظفاح  يورین  ناسنا  رگا 
بجوم هک  شیوـخ  ياـهبنارگ  ياـه  هبرجت  رگا  و  درک ، یمن  تبث  شیوـخ  هظفاـح  يورین  رد  ار  یتخبـشوخ  ّتیقّفوـم و  زوـمر  رگا 

!!؟ داد یم  خر  هچ  ...رگا  دوب و  يو  تداعس 

هب دـیهدب ، تسد  زا  ار  شیوخ  هظفاح  دریگارف و  ار  امـش  دوجو  یـشومارف  یتّدـم  رگا  .تسا  يزومرم  يورین  هظفاـح  يورین  یتسار 
.دُرب دیهاوخ  یپ  اهبنارگ  تمعن  نیا 

تارطاخ تاّیبرجت ، فلتخم ، مولع  نوگانوگ ، ياهراک  رد  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعن  نیرتـالاو  زا  یکی  هظفاـح  يورین  تمعن  یلب ،
یم کمک  ام  هب  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  رد  راکددم  يرای  نوچمه  و  مییوج ، یم  هرهب  نآ  زا  رگید  فلتخم  تاعوضوم  و 

.دیامن

يورین هک  تسا  رت  قفوم  یناسنا  نآ  یملع  رظن  زا  .دـییامن  هسیاقم  راکـشومارف  ناسنا  کـی  اـب  ار  يوق  هظفاـح  اـب  ناـسنا  کـی  اـمش 
هک یناسنا  یلو  دـسر  یم  یملع  يالاو  جرادـم  هب  دـنک و  یم  ظفح  ار  یملع  بلاطم  یمامت  یمک ، ّتقد  اب  وا  .دراد  رت  يوق  هظفاح 

بلاطم ات  دشک  یم  لوط  ینالوط  ياه  لاس  دیاش  دـیامن و  طبـض  شیوخ  هظفاح  رد  ار  یملع  بلاطم  دـناوت  یمن  تسا  راکـشومارف 
.تسین ریذپ  ناکما  هکنیا  ای  و  دوش ، یم  دیعب  ینالوط و  وا  ّتیقفوم  هب  ندیسر  هار  .دراپـسب و  شیوخ  هظفاح  هب  ار  يرـصتخم  یملع 

هسیاقم مه  اب  ار  یسالکمه  رفن  ود  دیوشب  بلطم  نیا  هّجوتم  رتهب  هکنیا  يارب 
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ینییاـپ هظفاـح  يورین  یـشوه و  بیرـض  زا  تسا و  راکـشومارف  يرگید  یلو  تسا  دـنم  هرهب  يراشرـس  هظفاـح  زا  یلّوا  هـک  دـینک 
.تسا رادروخرب 

راشف شیوخ  زغم  هب  هچ  ره  یمود  یلو  تسا  یلاع  شتارمن  یمامت  دنک و  یم  رب  زا  ار  بلاطم  ندناوخ ، راب  کی  اب  سالک  رد  یلّوا 
ّتیقّفوـم و سپ  .ددرگ  یم  دودرم  دوـش و  یمن  قـّفوم  تاـناحتما  رد  هجیتـن  رد  دـیآرب و  تاـناحتما  هدـهع  زا  دـناوت  یمن  دروآ  یم 

.تسا رادروخرب  يوق  هظفاح  يورین  الاو و  یشوه  بیرض  زا  هک  تسا  یصخش  ورگ  رد  یتخبشوخ 

: دنیامرف یم  لّضفم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهِروُما َو یف  ِهیَلَع  ُلُخدَـی  َناک  ٍلَلَخ  نِم  مَک  َو  ُُهلاح !؟ ُنوکَت  َْتناک  َفیک  ُهَدـحَو  ِْظفِحلا  لالِخلا  ِهِذـه  نِم  ُناـسنإلا  َصُِقن  َول  َتیَأَرَفأ 
ام ُهَکَلَـس  ول  ٍقیرطل  يدـتهَیال  َناک  َُّمث  ...َعِمَـس  ام  يأر و  ام  و  یطعَأ ، ام  ُهَذَـخأ و  اَم  و  ِهیَلَع ، َُهلاـم َو  ْظَـفْحَی  مل  اذإ  ِهبِراـجَت  ِهِشاـعَم َو 

َناک َلب  یـضم ، ام  یلَع  ائیـش  ِربتْعَی  نأ  ُعیطَتْـسَیال  َو  ٍَهبِرْجَِتب ، ُعِفَْتنَیالَو  اـنیِد ، ُدـِقَتْعَیالو  ُهَرْمُع ، ُهَسَرَد  ولو  اـْملِع  ُظَـفحَیال  و  یـصحیال ،
(1) .ًالْصأ ِهّیناْسنإلا  نِم  َِخلَْسنَی  ْنأ  اقیقَح 

تاعوضوم رگا  و  دوب ؟ هنوگچ  شزور  لاح و  تشاد  مک  ار  هظفاح  طقف  اـه  یگژیو  نیا  ناـیم  زا  ناـسنا  رگا  هک  يا  هدیـشیدنا  اـیآ 
اهراک و رد  یتالالتخا  هچ  تشاد  یمن  هگن  شا  هظفاح  رد  ار  دوخ  ياه  هدینش  اه و  هدید  اه و  هداد  اه و  هتفرگ  رابنایز و  دنمدوس و 
ار شرمع  همه  رگا  درک ، یم  مگ  ار  نآ  زاـب  دومیپ ، یم  اـهراب  اـهراب و  ار  یهار  رگا  دـمآ ...  یم  دوـجو  هب  شتاـیبرجت  یگدـنز و 
نآ زا  تسناوت  یمن  دش و  یمن  دنم  هرهب  يا  هبرجت  زا  تفای و  یمن  داقتعا  ینید  هب  درپس ، یمن  رطاخ  هب  ار  یشناد  دناوخ ، یم  سرد 

.دوش جراخ  هرسکی  ندوب  ناسنا  زا  هک  دوب  راوازس  یلک  روط  هب  دریگب ، یتربع  نیرتمک  اه  هتشذگ 

یساسا و شقن  هظفاح  شوه و  یتخبشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  نیاربانب 
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یمامت رد  .دزاس  نومنهر  دوصقم  ماجنارـس  هب  ار  وا  دزاس و  مهارف  ار  یناسنا  تداعـس  تاـبجوم  دـناوت  یم  دراد و  يا  هدـننک  نییعت 
يورین یـشوه و  بیرـض  هاگـشناد ، عامتجا و  هداوناخ ، طیحم  هس  رد  یملع و  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  هنیمز  دـننام  یگدـنز  داـعبا 

(. میدرک نایب  ار  هظفاح  شوه و  یملع  شقن  لبق ، لاثم  رد  هک  روط  نامه   ) دنک یم  افیا  یمهم  هدننک و  نییعت  شقن  هظفاح ،

: تسا هدومن  یفرعم  نینچ  ار  هظفاح  لیزاب » »

(1) «. تسا هشیدنا  نزخم  نادجو و  تبث  رتفد  لقع ، هنیجنگ  لّیخت و  هدنورپ  هظفاح ، »

: تسا هتسناد  اهبنارگ  يا  هنیجنگ  ار  هظفاح  زین  وور » »

«. مینک تفایرد  نآ  زا  میراد  زاین  نآ  هب  هک  ار  یکمک  میناوتب  ات  مینک  يراذگ  هیامرس  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  يا  هنیجنگ  هظفاح  »

: تسا هدش  هتسناد  ّتیقّفوم  زار  هظفاح  نینچمه 

هک یتاظحل  رد  مهد  یمن  ترخآ  ایند و  هب  تسا  یگدنز  ياپرید  روآ و  جنر  خـلت و  ياه  هرطاخ  زا  رپ  هک  ار  ما  هظفاح  هنیجنگ  نم  »
هراتس دیراورم و  نوچ  يا  هرطاخ  ره  .دنداد  تاجن  اه  ّتلذم  اه و  یتخـس  زا  ارم  هک  دندوب  اهنیا  ممرگرـس و  اهنآ  اب  ما ، هتـسشن  اهنت 

 . ...متارطاخ هآ  متارطاخ ، هآ  .دراد  صاخ  یگدنشخرد  میگدنز  قفا  رد  ناشخرد  يا 

ار ام  دشاب و  ام  يارب  یتربع  سرد  دناوت  یم  تسکـش  زا  خلت  يا  هرطاخ  ره  .دزومآ  یم  سرد  ام  هب  نیریـش  خـلت و  تارطاخ  يرآ ،
ره دـیامن و  یهّجوت  ناـیاش  کـمک  میا ) هدرک  ناـیب  تسکـش  شخب  رد  هک  روط  ناـمه   ) یتخبـشوخ ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  هار  رد 

.دهد ّتیقّفوم  یبایماک و  سرد  ام  هب  دناوت  یم  یشوخ  هرطاخ 

هظفاح عاونا 

تّدم هاتوک  هظفاح  - 1

تّدمدنلب هظفاح  - 2
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تّدمدنلب هظفاح  تّدم و  هاتوک  هظفاح  فیرعت 

دنتـسه لئاسم  كرد  لوغـشم  میاد  روط  هب  اه  ناسنا  يرادیب ، تاعاس  ماگنه  .تسا  رادیاپان  یتّقوم و  ناسنا  يریگدای  مظعا  تمـسق 
، دوش یم  شومارف  تعرس  هب  هدش  هداد  صیخشت  انعم  یب  اه  تخانش  نیا  مظعا  تمـسق  .تسا  تخانـش  موادم  بسک  نآ  هجیتن  هک 

.دوش یم  يرادهگن  هدش  هداد  صیخشت  دیفم  رگید  تمسق  اّما 

هظفاح توافت  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  .میمان  یم  تّدـمدنلب  هظفاح  ار  مود  تمـسق  تّدـم و  هاتوک  هظفاح  ار  لّوا  تمـسق 
؟ تسیچ رد  تّدمدنلب  هظفاح  تّدم و  هاتوک 

هظفاح اه و  لولس  هتسب  ياهرادم  رد  يریگدای  يرادیاپ  ینعی  تّدم  هاتوک  هظفاح  هک  دهد  یم  ناشن  روط  نیا  ارهاظ  یلعف  تاعالّطا 
(1) .اه لولس  سپانیس  تاطابترا  یّلک و  ياه  تخاس  رد  تّدمزارد  تارییغت  ینعی  تّدمدنلب 

( رتشیب تّیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  ياه  هار 

هراشا

يریگدای زا  تسا  ترابع  هظفاح  تیوقت  .دوش  تیوقت  امـش  هظفاح  ات  دـینک  راکچ  هک  دیـشاب  هداـتفا  رکف  نیا  هب  اـهراب  تسا  نکمم 
هجیتن رد  تفرگ و  دـیهاوخ  داـی  رتهب  دـینک ، تیاـعر  ار  اـهنآ  رب  مکاـح  نیناوق  لوصا و  بلاـطم ، يریگداـی  رد  امـش  رگا  ینعی  رتهب 
لوصا يریگدای ، یـسانش  ناور  ای  یمومع  یـسانش  ناور  ياه  باتک  رد  .تسا  هدش  تیوقت  امـش  هظفاح  هک  درک  دـیهاوخ  ساسحا 

: تسا هدمآ  ریز  حرش  هب  رتهب  يریگدایرب  مکاح 

ندومن ظفح  - 1

ظفح ار  دوخ  نازومآ  شناد  یماسا  دـیریگب  میمـصت  دـیتسه  مّلعم  رگا  .دـیریگب  دای  ار  یبلطم  دـیهاوخب  یلبق  ّتین  دـصق و  اـب  دـیاب 
يریگدای هک  دـهد  یم  ناشن  اه  شیاـمزآ  همه  .دیـسانشب  مسا  هب  ار  همه  هک  دیـشاب  رکف  نیا  هب  دـیتسه ، يرادا  دـنمراک  رگا  .دـینک 

نودب درف  هک  تسا  نیا  یقافّتا  يریگدای  زا  روظنم  .تسا  یقافّتا  يریگدای  زا  رترثؤم  ًالماک  يدمع 

.دریگب دای  ار  یبلطم  هزیگنا ،
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ساوح زکرمت  - 2

زکرمتم امش  ّتقد  دینک  یعس  بلطم  کی  ندناوخ  ماگنه  .دیشاب و  هتشاد  ساوح  زکرمت  یبلطم  ندرک  ظفح  ای  هعلاطم و  ماگنه  رد 
زگره .دوب  دـهاوخ  رتهب  امـش  يریگدای  دـینک  شوگ  بوخ  ملعم  ياه  هتفگ  هب  دـینک و  عمج  ار  دوخ  ساوح  سالک ، رد  رگا  .دوش 

.دوشن یشالتم  امش  زکرمت  ات  دیهدن  ماجنا  مه  اب  ار  راک  دنچ  دیناوخن ، نتفر  باوخ  ندز و  ترچ  اب  مأوت  ار  يزیچ 

روصت - 3

دوخ يارب  ینهذ  ریوصت  کـی  دـیناوخ  یم  هچنآ  زا  دـینک  یعـس  دـینک و  تیاـعر  بلاـطم  ندرک  ظـفح  ماـگنه  رد  ار  روصت  نوناـق 
نآ ياج  دنک ، کمک  امـش  هب  امـش  هظفاح  هکنیا  ات  دیراذگ  یم  اجک  دیرادن  جایتحا  هک  ار  یقاتا  دیلک  دـینک  مّسجم  ًالثم  .دـیزاسب 

.دینک ادیپ  ار  نآ  لاسکی ) ًالثم   ) یتّدم زا  دعب  تساجک و 

طابترا - 4

رارقرب طابترا  تسا ، هدش  نایب  راوریجنز  تروص  هب  هک  باتک  کی  زا  یبلاطم  يارب  ًالثم  دینک  رارقرب  طابترا  دوخ  ياه  هتخومآ  نیب 
.دیامنب یهّجوت  نایاش  کمک  امش  هب  يروآدای  ماگنه  رد  امش  هظفاح  ات  دییامن 

هلصاف  - 5

یتعاس ره  رد  ًالثم   ) .دینک تحارتسا  دیناوتب  مه  دوش و  يریگولج  امـش  ّتقد  یگدنکارپ  زا  مه  ات  دیزادنیب  هلـصاف  اه  يریگدای  نیب 
يریگدای هک  دنهد  یم  ناشن  دنا  هداد  ماجنا  نارگید  هک  يدّدعتم  ياه  شیامزآ  دـینک .) تحارتسا  هقیقد  هد  دـیناوخ ، یم  سرد  هک 

.تسا ینامز  هلصاف  نودب  يریگدای  زا  رتهب  ینامز ، هلصاف  اب 

رارکت - 6

دینک و راک  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  یّتح  .دینک  رارکت  دوخ  يارب  ار  نآ  بسانم  ياه  تصرف  رد  دینک  یعـس  دیتفرگ  دای  ار  یبلطم  یتقو 
ار یتعاس  هیملع ، هزوح  ياه  هبلط  هکنیا  دننام   ) .دوب دهاوخ  رترثؤم  رایسب  دیهدب » سپ   » رگیدکی هب  ار  دوخ  ياه  هتخومآ 

46 ص :
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(. دننک یم  یجّالح  حالطصا  هب  هدومن و  وگزاب  رگیدکی  يارب  دنا  هدناوخ  هک  ار  یسرد  نآ  دنراذگ و  یم  هثحابم  يارب 

تحارتسا - 7

لخادت زا  ات  دیباوخب  نکمم  تروص  رد  دینک و  تحارتسا  يریگدای ، زا  سپ 

.دوش يریگولج 

ندناوخ شور   - 8

ياه ناونع  دیناوخب ، تقد  هب  ار  لصف  هصالخ  دیزادنیب ، رظن  نآ  لک  هب  ادـتبا  هکلب  دـیناوخن ، فارگاراپ  هب  فارگاراپ  ار  لصف  کی 
تایئزج هب  هاگنآ  دیناوخب ، هدنکارپ  روط  هب  ار  اهنآ  زا  یضعب  دیسیونب ، ذغاک  هحفص  کی  يور  ار  اهنآ  دینارذگب ، رظن  زا  ار  تشرد 

(1) .دیزادرپب

مالسلا مهیلع  تیبلها  هاگدید  زا  هظفاح  تیوقت  ياه  هار 

زین نادنمشناد  هک  دنا  هدومرف  شرافس  هظفاح  تیوقت  تهج  ار  یهایگ  ياهوراد  اه و  یکاروخ  یخرب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
.دنا هتسناد  مهم  هظفاح  تیوقت  تهج  ار  اهنآ  صاوخ 

تیوقت ار  هظفاح  هک  ارچ  دیروخب  ار  سفرک  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح  زا 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ياذغ  دنک و  یم 

.دروخب لسع  دوش ، دایز  شا  هظفاح  دهاوخ  یم  سک  ره  دومرف : زین  و 

هس زور  ره  دوش ، تیوقت  شا  هظفاح  و  دوشن ، یـشومارف  راچد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
.دروخب لدرخ  اب  ار  اذغ  زور  ره  دروخب و  لسع  اب  لیبجنز  هعطق 

اب ار   (2) هْعُس ءزج  کی  صلاخ و  نارفعز  ءزج  کی  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

47 ص :
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.تسا وداج  رحس و  دینک  یم  لایخ  هک  دنک  یم  دایز  ار  هظفاح  يردق  هب  دیشونب ، نآ  زا  لاقثم  ود  زور  ره  نوجعم و  لسع 

لوب ّمغ و  ّمه و  نارتش و  هورگ  نیب  نتفر  هار  زبس و  زینـشگ  شرت و  بیـس  ندروخ  روبق ، گنـس  ندـناوخ  تاـیاور ، زا  یـضعب  هتبلا 
(1) .تسا هدرک  نایب  یشومارف  نایسن و  ثعاب  ار  شوم  هدروخ  مین  ندروخ  و  دکار ، بآ  رد  ندرک 

هظفاح تیوقت  یبط  ياه  هار 

رد تسا  نکمم  هک  تسا  يداوم  لـماش  ریـس  لاـثم  ناونع  هب  .تسا  اـه  یکاروخ  یخرب  ندروخ  هظفاـح ، تیوـقت  ياـه  هار  زا  یکی 
دناوتب ریـس  دیاش  یلو  تسا  هدشن  تباث  هظفاح  هدزاب  شیازفا  ریـس و  فرـصم  هطبار ي  زونه  .دشاب  راذگریثأت  هظفاح  درکلمع  دنور 

.درادن مه  يررض  هضراع و  چیه  دشاب و  رثؤم  هظفاح  تیوقت  رد 

E هورگ نیماتیو 

رد هک  یمـس  دازآ  ياه  لاکیدار  ّدـض  رب  هک  دـشاب  یم  اه  نادیـسکا  یتنآ  نیرترثؤم  نیرت و  مهم  زا  یکی   E نیماـتیو یبط ، رظن  زا 
تخوس دنیارف  یط  رد  هدمآ -  دوجو  هب  دازآ  ياه  لاکیدار  ّمس  نمـشد  عقاو  رد  E نیماتیو .دنک  یم  لمع  دـنیآ ، یم  دوجو  هب  زغم 

هدش تباث  یلو  دش  یم  زیوجت  هظفاح  تالکشم  ندرب  نیب  زا  يارب  نیماتیو  نیا  يالاب  فرـصم  نیا ، زا  شیپ  .دشاب  یم  ندب -  زاسو 
هب تاقیقحت  جـیاتن  هتبلا  .دراد  لابند  هب  رتمک  یبناج  ضراوع  اب  هتبلا  ار  تاریثأت  جـیاتن و  نامه  نییاپ ، زود  اـب  وراد  نیا  فرـصم  هک 

هظفاح نتـشاد  يارب  یعیبط  ياه  لّمکم  زا  یکی  ناونع  هب  نیماتیو  نیا  مه  زونه  لاح  ره  هب  یلو  دراد  ضقاـنت  مه  زاـب  هدـمآ  تسد 
(2) .دور یم  رامش  هب  يوق 

B هورگ نیماتیو 

و کیلوفدیسا ،) )B 9 نیسکودیریپ ،)  ) 6B نیماتیو نیمایت ،)  ) 1B هورگ ياه  نیماتیو 
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رد لولحم   1B نیماتیو .دـننک  یم  افیا  هظفاح  درکلمع  رد  یمهم  شقن  يرورـض ، ياه  نیماـتیو  ناونع  هب  نیمالابوکونایـس ) )B 12
تاـقیقحت .دراد  دوجو  واـگ  تشوـگ  دوـخن ، ـالقاب ، اـیبول و  لـثم  یتاـجیزبس  تاـبوبح ، هناد  رّمخم ،)  ) شرتریمخ رد  هک  تسا  بآ 

تعرـس نیماتیو  نیا  هک  تسا  نیا  تاقیقحت  هجیتن  هتفرگ و  تروص  كرویوین  رد  ایبملک  هاگـشناد  طـسوت  ناـکدوک  يور  یعیـسو 
هک درادن  دوج  هیـضرف  نیا  تابثا  يارب  یفاک  لیلد  كردم و  چیه  .دـنک  یم  کیرحت  ار  هظفاح  هداد و  شیازفا  ار  اه  لمعلا  سکع 
مه B 6 دنشخب. دوبهب  ار  نآ  درکلمع  هداد و  شهاک  ار  ناش  هظفاح  ياه  شزغل  ، 1B نیماتیو فرصم  اب  دنناوت  یم  مه  نالاسگرزب 

روفو هب  تاجیزبس  غرم و  مخت  زمرق ، تشوگ  القاب ، ایبول و  لثم  یتاجیزبس  تابوبح ، ياه  هناد  رد  هک  تسا  بآ  رد  لولحم  نیماتیو 
یم هدـید  زبس  گرب  اب  تاـجیزبس  هولق و  رگج ، رّمخم ، رد   9B دراد. ریثأت  درف  هلـصوح  يور  رب  رتشیب  نیماتیو  نیا  .دوش  یم  هدـید 

نیماتیو دوبمک  دوش ، یم  هدید  یلکشم  هظفاح  رد  یتقو  .دراد  دوجو  اه  یهام  زا  یخرب  تشوگ  زمرق و  تشوگ  رد  مه   12B دوش.
.تسا هتفرگ  تروص  مه  يدایز  تاقیقحت  دروم  نیا  رد  .تسا  دوهشم   6B 12 وB

ياه لمکم  زا  هک  نیا  زا  لـبق  نیارباـنب  .تسا  كاـنرطخ  رایـسب   B هورگ ياـه  نیماـتیو  شیازفا  هک  تسا  هدـش  تباـث  رخآ : نخس 
(1) .دینک تروشم  زاسوراد  ای  کشزپ و  اب  امتح  دینک ، هدافتسا   B نیماتیو

( رتشیب تّیقّفوم  يارب  ییاهراک  هار   ) هظفاح تیوقت  يونعم  ياه  هار 

تایونعم هب  هّجوت  - 1

ياهراک میهد ، ماجنا  تسا  هدومرف  وا  هک  هچنآ  میهد ، ماجنا  ار  یهلا  نیمارف  میورن و  هانگ  درگ  مییامن و  زیهرپ  هانگ  زا  هک  یماگنه 
يونعم شمارآ  ام  هب  زین  وا  مییامن ، کمک  نامورحم  نیفعضتسم و  هب  میناوت  یم  هک  اجنآ  ات  مییامنن و  شومارف  ار  هدیدنـسپ  وکین و 

رد میوش و  یم  ییادخ  یّتح  میبای و  یم  تحار  هدوسآ و  ینادجو  درک و  دهاوخ  اطع 
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.دش دهاوخ  رت  يوق  ام  هظفاح  تایونعم ، هب  هّجوت  هدوسآ و  نادجو  شمارآ و  هیاس 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(1) «. هزور ندز 3 - كاوسم  نآرق 2 - توالت  - 1 دروآ : یم  هظفاح  درب و  یم  نیب  زا  ار  یشومارف  زیچ  هس  »

( ناتساد )

.داد ییانثتسا  يا  هظفاح  وکین ) ياهراک  رثا  رب   ) مظاک ییالبرک  هب  لاعتم  دنوادخ 

هّکم و مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يالبرک  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  دهـشم  ترایز  هب  هدشن و  ییالبرک  يدهـشم و  زونه  مظاکدّمحم 
غیلبت و يارب  هک  یغّلبم  یناحور و  لاس  کی  .دوب  يزرواشک  راک  لوغـشم  كارا  ناهارف  قوراس  ياتـسور  رد  .دوب  هتفرن  ادـخ  هناـخ 

حیـضوت تفگ و  ار  یلئاسم  تاکز ، سمخ و  زا  دوخ  ینارنخـس  ربنم و  رد  دوب ، هدـمآ  وا  ياتـسور  هب  مارح  لالح و  ماـکحا و  ناـیب 
: داد

مدنگ نآ  لوپ  اب  رگا  دوش و  یم  مارح  هب  طولخم  ناشلام  دنهدن  ار  ارقف  ّقح  تاکز و  دسرب و  باصن  ّدح  هب  ناشمدـنگ  هک  یناسک 
نیا یتاحیـضوت  اب  هصالخ  و  تسا ، لطاب  مه  ناشزامن  هناخ ، نآ  رد  سابل و  نآ  اب  دـننک ، هیهت  سابل  ای  هناـخ  هدادـن ، تاـکز  ياـه 

شلام تاکز  دهد و  ّتیمها  دنک و  هّجوت  مارح  لالح و  یهلا و  ماکحا  هب  دیاب  یعقاو  ناملـسم  هک  درک  یم  دـیکأت  نایب و  ار  بلطم 
.دهدب ار 

ورف رکف  نیا  هب  تسین  ارقف  ّقح  تاکز و  نتخادرپ  لها  دـنک  یم  راـک  نآ  رد  وا  هک  ینیمز  بحاـص  تسناد  یم  نوچ  مظاکدّـمحم 
.دوش یم  هرادا  مارح  هب  هبتشم  ای  مارح و  لوپ  اب  وا  یگدنز  تسا و  مارح  هب  طولخم  وا  لام  سپ  هک  تفر 

نآ زا  تفرگ  میمـصت  مظاکدّـمحم  ور  نیا  زا  تفرن و  راب  ریز  وا  یلو  درک  يروآدای  ار  تاـکز  تخادرپ  هلأـسم  نیمز ، بحاـص  هب 
ّتیلاعف هب  اتسور  نآ  زا  جراخ  لاس  دنچ  .دشاب  كاپ  لالح و  وا  ترجا  هک  دوش  راک  لوغشم  رگید  ياج  رد  هدرک و  ترجه  اتسور 
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ًالقتـسم شدوخ  ات  دنتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  مدـنگ  يرادـقم  اب  ینیمز  و  ددرگرب ، دوخ  ياتـسور  هب  دنتـساوخ  وا  زا  هکنیا  ات  تخادرپ 
ار رگید  فصن  داد و  ارقف  هب  تاکز ) تخادرپ  ناونع  هب  دـیاش   ) ار مدـنگ  نآ  فصن  لوا  لاس  نامه  وا  .دـنک  يزرواشک  دوخ  يارب 
زا یمین  هک  تشاذگ  انب  لاس  نامه  زا  درک و  تشادرب  لومعم  زا  شیب  هک  يّدح  هب  داد  تکرب  وا  تعارز  هب  ادخ  دیشاپ و  نیمز  رد 

ارقف و هب  ار  دوخ  لوصحم  فصن  هلاس  ره  تسا ) متـسیب  کی  ای  مهد  کی  تاکز  رادقم  هکنیا  اب   ) دـهدب و ارقف  هب  ار  دوخ  تشادرب 
.داد یم  نادنمتسم 

نآ هاک  هک  دوب  هدـش  نمرخ  نداد  داب  لوغـشم  دوب  هدـیبوک  ار  شنمرخ  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  لوصحم ، تشادرب  ماگنه  لاس  کـی 
، هار رد  .ددرگرب  هناخ  هب  دش  روبجم  دهد و  همادا  دوخ  راک  هب  تسناوتن  دـش و  مرگ  اوه  داتـسیا و  داب  دـش  رهظ  کیدزن  دوش ، ادـج 

مظاک دّمحم  يدرک ! شومارف  ار  ام  يدادن و  ام  هب  يزیچ  تلوصحم  زا  لاسما  دیوگ  یم  دـسر و  یم  وا  هب  اتـسور  يارقف  زا  زا  یکی 
، دور یم  هد  فرط  هب  دوش و  یم  لاحشوخ  وا  .منک  عمج  ار  ملوصحم  ما  هتـسناوتن  زونه  یلو  مدرکن  شومارف  ریخ ، دیوگ : یم  وا  هب 

ریقف نآ  يارب  هک  دنک  یم  يروآ  عمج  دایز  تمحز  اب  مدنگ  يرادـقم  هتـشگرب  هعرزم  هب  دریگ و  یمن  مارآ  شلد  مظاکدّـمحم  اّما 
.دربب

هدازماما غاب  هب  .دوش  یم  هدکهد  هناور  دراذگ و  یم  شود  رب  ار  اهفلع  اه و  مدنگ  دـنیچ و  یم  شیاهدنفـسوگ  يارب  هفولع  يردـق 
کی حلاص و  هّللادبع  هدازماما  رفعج و  هدازهاش  مان  هب  يا  هدازماما  هلمج  زا  هدازماما  نیدنچ  نفد  لحم  هک  نتود  داتفه و  هب  روهـشم 
هفولع مدنگ و  دنیـشن و  یم  هدازماما  غاب  برد  رانک  رد  ییوکـس  يور  تحارتسا  يارب  .دسر  یم  تسا  نارتخد  لهچ  مان  هب  تمـسق 
دنیوگ یم  دنـسر  یم  وا  هب  یتقو  دنیآ و  یم  وا  دزن  هب  باّذج  ابیز و  رایـسب  ناوج  ود  دنیب  یم  لاح  نیمه  رد  دراذگ ، یم  يرانک  ار 

لزنم هب  ار  هفوـلع  نیا  مورب و  لزنم  هب  مهاوـخ  یم  دـیوگ : یم  مظاکدّـمحم  میناوـخب ؟ يا  هحتاـف  هدازماـما  نیا  رد  میورب  ییآ  یمن 
هناور لابند  زا  مظاک  دّمحم  ولج و  زا  اهنآ  .میناوخب و  يا  هحتاف  ایب  ام  اب  الاح  بوخ  یلیخ  دنیوگ  یم  اهنآ  یلو  .مناسرب 
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لخاد دـنور و  یم  يدـعب  هدازماما  هب  سپـس  دـنناوخ و  یم  يا  هحتاف  دـنوش و  یم  دراو  هدازماـما  هب  لّوا  اـهنآ  .دـنوش  یم  هدازماـما 
یم هّجوتم  مظاکدّمحم  اجنیا  رد  .دمهف  یمن  مظاکدّمحم  هک  دنوش  یم  ییاهزیچ  ندناوخ  لوغـشم  رفن  ود  نآ  دنوش و  یم  هدازماما 

یمن يزیچ  ارچ  دـیوگ : یم  وا  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  تـسا و  هدـش  هتـشون  ینـشور  تاـملک  هدازماـما  فقـس  فارطا  رد  هـک  دوـش 
یم مظاکدّمحم  هنیـس  هب  تسد  هاگنآ  یناوخب ، دیاب  دیوگ : یم  وا  .مرادن  داوس  ما و  هتفرن  ّالم  نم  دیوگ : یم  مظاکدّـمحم  یناوخ ؟

: دیوگ یم  دناوخ و  یم  ار  يا  هیآ  اقآ  نآ  مناوخب ؟ هچ  دیوگ : یم  مظاکدّمحم  ناوخب ! الاح  دیوگ : یم  دهد و  یم  راشف  دراذـگ و 
دـسرپب يزیچ  ای  دـنزب و  یفرح  اقآ  نآ  هب  هک  ددرگ  یمرب  دوش  یم  مامت  هک  یتقو  دـناوخ  یم  ار  هیآ  مظاکدّـمحم  ناوخب ! روط  نیا 

هک دوش  یم  یـصوصخم  تلاح  راچد  ناـهگان  هداتـسیا و  مرح  لـخاد  رد  اـهنت  شدوخ  تسین و  شهارمه  سک  چـیه  دـنیب  یم  هک 
.دتفا یم  نیمز  يور  شوهیب 

اجنیا رد  وا  تساجک و  اجنیا  هک  دور  یم  ورف  رکف  نیا  هب  انمـض  دنک و  یم  دیدش  یگتـسخ  ساسحا  دیآ  یم  شوه  هب  هک  یماگنه 
یم هّجوتم  هار  نایم  رد  یلو  دوش ، یم  هدکهد  هناور  دراد و  یمرب  ار  هفولع  راب  دیآ و  یم  نوریب  هدازماما  زا  سپـس  و  دـنک ؟ یم  هچ 

.دبای یم  نآرق  همه  ظفاح  ار  دوخ  دروآ و  یم  دای  هب  ار  ناوج  ود  نآ  ناتساد  هاگنآ  دناوخ و  یم  ییاهزیچ  دراد  هک  دوش 

هب اتـسور  زامن  شیپ  دزن  گنرد  یب  دیوگ و  یمن  يزیچ  وا  يدوب ؟ اجک  هک  دنریگ  یم  غارـس  وا  زا  دـنک  یم  دروخرب  مدرم  هب  یتقو 
یم ار  شدوخ  ناتـساد  دور و  یم  دنتـسه ) ربنم  لها  كارا و  رد  نونکا  مه  هک  یکارا  يرباص  ياقآ  دج   ) یکارا رباص  اقآ  جاح  مان 

هب دوخ  ياپ  اب  مدوب و  رادیب  ریخ ، دیوگ : یم  مظاکدّمحم  .ینک  یم  لایخ  دیاش  يا ، هدـید  باوخ  دـیاش  دـیوگ : یم  ناشیا  دـیوگ ،
.مراد ظفح  ار  نآرق  همه  مه  الاح  و  دش ، نانچ  نینچ و  رفن  ود  نآ  هارمه  متفر و  هدازماما 

یم ظفح  زا  ار  همه  وا  دسرپ و  یم  وا  زا  ار  گرزب  هروس  دـنچ  ار و  نآرق  فلتخم  تایآ  دروآ و  یم  نآرق  یکارا  رباص  جاح  ياقآ 
ات دندش  عمج  وا  رود  هدکهد  مدرم  .دناوخ 
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هک دـیوگ  یم  يا  هلمج  یّلحم  نابز  هب  ناوارف ، تاناحتما  زا  سپ  رباص  اقآ  جاح  .دـیوگ  یم  هچ  هراب  نیا  رد  رباص  اـقآ  جاـح  دـننیبب 
«. ...تسا هدش  هدرک  رظن  و  هدمآ ، شیپ  شیارب  یمهم  هلأسم  کی  و  هدش ، تسرد  شراک  : » تسا نیا  شیانعم 

ادـخ و فطل  لومـشم  ینید  تاروتـسد  هب  نداد  ّتیمها  هانگ و  مارح و  لام  زا  بانتجا  رثا  رد  هک  مظاک  ییـالبرک  ناتـساد  دوب  نیا 
لبق و دناوخ و  یم  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يا  هیآ  ره  يروآ  تفگـش  روط  هب  دوب و  ظفح  ار  نآرق  همه  رمع ، نایاپ  ات  دش و  وا  يایلوا 

«. ءاشی نم  هیتؤی  هّللا  لضف  کلذ   » .داد یم  ناشن  درک و  یم  ادیپ  يروف  مه  نآرق  زا  دناوخ و  یم  مه  ار  شدعب 

رتداـیز یهلا  باـتک  نیا  هب  ار  اـم  ناـمیا  دـشاب و  ّرثؤم  اـم  ینآرق  يوـخ  قـلخ و  بسک  سفن و  بیذـهت  رد  ناتـساد  نیا  تسا  دـیما 
(1) .دنک

وا زا  يوق  هظفاح  تساوخرد  - 2

طیارـش بادآ و  تیاعر  اب  میناوت  یم  ام  دسر و  یم  تباجا  فده  هب  رتدوز  زین  ام  ياعد  دش ) هراشا  ًالبق  هک   ) تاّیونعم نآ  هیاس  رد 
.درک دهاوخ  تیانع  زین  وا  مینک و  بلط  يوق  هظفاح  گرزب  دنوادخ  زا   (2) اعد

.دنا هدش  يوق  هظفاح  ياراد  لاعتم ، دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  اب  هک  یناسک  دنا  هدوب  خیرات  لوط  رد 

، ینک ظفح  يونش  یم  هک  ار  يزیچ  ره  یهاوخ  یم  رگا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: وگب زامن  ره  زا  دعب 

ِضْرَْالا َلْهَا  ُذُخْأَیال  ْنَم  َناَْحبُس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلْهَا  یلَع  يدَتْعَیال  ْنَم  َناحبُس 

(3) .ریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اْملِع ، اَمْهَف َو  ارََصب َو  ارُون َو  ِیْبلَق  یف  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  میِحَّرلا ، ِفؤَّرلا  َناْحبُس  ِباَذَْعلا ، ِناْولَِاب 
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( رتشیب تیقفوم  تهج  يراکهار  ( ؟ تسیچ رترب  هظفاح 

ياهراشف لیلد  هب  دناوخب ، دنتـسه )  CPS 13 يـالاب يزغم  جاوما  هک  اـتب  تلاـح   ) زغم یلومعم  ّتیعقوم  رد  ار  یبلطم  درف ، هچناـنچ 
دـنام و یمن  درف  نـهذ  رد  لـماک  روـط  هـب  بـلطم  رکذ ، لـباقریغ  لـئاسم  زا  یلیخ  اـه و  نـهذ  شیپ  ینارگن ، اـه ، سرتـسا  یطیحم 

ًالبق هک  ار  یبلاطم  تسین  رداق  هک  دـنک  ساسحا  درف  هدـنیآ  ياهزور  رد  تسا  نکمم  لـیلد  نیمه  هب  .ددرگ  یمن  لـماک  يریگداـی 
ای دـنک و  هعلاـطم  اـفلآ  تیعقوـم  رد  ار  بلطم  درف  رگا  .دـنک  کـش  بلاـطم  یتـسرد  رد  هکنیا  اـی  دروآ و  رطاـخ  هب  تـسا  هدـناوخ 

ياـه تّدـم  ددرگ و  یم  تیبـثت  درف  نهذ  رد  لـماک  روـط  هب  بلطم  تسا  دـیدش  رایـسب  درف  زکرمت  هکنیا  لـیلد  هب  دـنک  يزاـسزاب 
هظفاح کینکت  افلآ  قمع  رد  درف  هکنیا  لیلد  هب  .دشاب  یم  يروآدای  لباق  هدافتـسا و  لباق  درف  نهذ  رد  تساک  مک و  نودب  ینالوط 

هک یناسک  رد  هّتبلا  .دـشاب  یم  شیازفا  لـباق  ربارب  ات 6  درف  يروآدای  يراپـسرطاخ و  هب  يریگدای ، تعرـس  دـهد ؛ یم  ماجنا  ار  رترب 
.ددرگ یم  زین  رتشیب  نازیم  نیا  دنشاب ، هتشاد  يراپسرطاخ  هب  زکرمت و  لکشم 

نیا زا  دـنناوت  یم  دـننک  یم  یگدـنز  سرتسارپ  طیحم  رد  هک  یناسک  دریگ  یمن  رارق  طـیحم  ریثأـت  تحت  درف  اـفلآ  رد  هک  اـجنآ  زا 
هدهع زا  دننک و  هعلاطم  یبوخ  هب  دنناوتب  ات  دنربب  نیب  زا  دوخ  رد  ار  سرتسا  بولطمان  تاریثأت  دننک و  هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  همانرب 

.دنیآرب هطوبرم  تاناحتما 

زا یکی  دـش  رکذ  ًـالبق  هک  روـط  ناـمه  .دریگ  یم  تروـص  اـفلآ  یلمع  کـینکت  ماـجنا  لاـبند  هب  طـقف  ـالاب  رد  هدـش  رکذ  بلاـطم 
ای هدنیآ  فادها  ياتـسار  رد  دننک و  هدافتـسا  لصا  نیا  زا  دنناوت  یم  دارفا  .دشاب  یم  دیدش  يریذـپ  نیقلت  افلآ  هدـمع  تاّیـصوصخ 

.دننک هئارا  ار  بسانم  تانیقلت  دوخ  ینونک 

راـکفا ناوت  یم  بساـنم  تاـنیقلت  اـب  نینچمه  .درک  هدافتـسا  بساـنم  تاـنیقلت  زا  ناوـت  یم  راـک  لیـصحت و  رد  هزیگنا  داـجیا  يارب 
ریثأت هک  يراکفا  محازم و  بولطمان 
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نآ نیزگیاج  ار  بولطم  ینتشاد و  تسود  بسانم و  راکفا  هدرک و  كاپ  ار  دنراد  درف  هدنیآ  لیـصحت و  يور  رب  يا  هدننک  بیرخت 
(1) .درک

یلاسدرخ رد  ندرک  ظفح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر 

(2) .ِءاملا یلع  ُُبتْکَی  يّذلاک  ِهِرَبِک  یف  ُمَّلَعَتَی  يذَّلا  ُلَثَم  َو  ِرَجَحلا ، یف  ِشْقَّنلاک  ِهرَغِص  یف  مَّلَعَتَی  يّذلا  ُلَثَم 

یلاسگرزب رد  هک  یسک  تیاکح  دوش و  یم  هدنک  گنس  يور  هک  تسا  یشقن  نوچمه  دزومآ  یم  یکدوک  رد  هک  یسک  تیاکح 
.دسیونب بآ  رب  هک  تسا  یسک  دننامه  دزومآ  یم 

ناگرزب هاگدید  زا  هظفاح 

ناگرزب زا  یکی.مینک  یمن  شومارف  زگره  میا  هتخومآ  تّذل  یشوخ و  اب  هک  ار  هچنآ 

زین رگید  يات  رازه  دوش  ادیپ  اهنآ  زا  یکی  نوچ.دنا  هتسویپ  رگیدکی  هب  ادیپان  ریجنز  اب  غامد  رامش  یب  ياه  هفرغ  رد  ام  ياه  هشیدنا 
پوپ.دراد یمرب  رس 

هفیظو نیا  ماجنا  رد  زگره  تسا  ام  هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  ياـهوزرآ  ياـهروگ  نداد  ناـشن  شا  هفیظو  هک  ماـگنه  نآ  رد  هظفاـح ،
یگدنز يایرد  هنارک  زا  هک  دییوگب  دیناوت  یمن  زگره  .تسا  دبتسم  زابسوه و  يا  هدیرفآ  هظفاح ، ناگرزب  زا  یکی.دنک  یمن  روصق 

زمر ناونع  هب  دنیچ و  یم  هعرزم  زا  ار  يا  هتخانـشان  لگ  مادک  ای  دراد  یم  هاگن  دوخ  هنیجنگ  رد  دریگ و  یم  رب  ار  يا  هزیرگنـس  هچ 
هک مرادن  کش  نیا  رد  همه  نیا  اب  دنک و  یم  ظفح  دنروآ  یم  مشچ  هب  کشا  يزور  دنا و  هتفرگ  رارق  قامعا  رد  هک  ییاه  هشیدـنا 

کیار ناو  يرنه.دنیآ  یم  دای  هب  رتهب  هک  دنتسه  اهنآ  اهزیچ  نیرت  مهم 
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نوتلوک.دراد یم  هاگن  دوخ  رد  ار  نآ  ياهراگدای  هک  تسا  ینهذ  هنیجنگ  هظفاح ،

رلوف.دریم یم  همه  زا  شیپ  دفکش و  یم  همه  زا  شیب  هظفاح  ینهذ ، تاکلم  نایمرد 

ناگرزب زا  یکی.درادن  هظفاح  وگغورد 

یم رتداـمتعا  لـباق  دــینک  داـمتعا  نآ  هـب  رتـشیب  هـچ  ره  ددرگ و  یم  رت  يوـق  ناـت  هظفاـح  دــییازفیب  هظفاـح  راــب  رب  رتـشیب  هـچ  ره 
نیئوکود ساموت  (1) .ددرگ

رعش

منیب وت  يور  منک  دای  نیرب  دلخ  زا 

منیب وت  يوم  منک  دای  نید  هنتف و  زو 

دای منک  وت  زا  نوچ  ددرگ  لد  همه  ممشچ 

منیب وت  يور  نوچ  هرسکی  منک  مشچ  لد 

یئانس

زونه تسود  دای  هب  مکاخ  لد  رد  هتسشن 

زونه تسوا  يوزرآ  ار  هتخادگ  لد 

ینخس مه  قوذ  هن  ییور  هنیآ  قشع  هن 

زونه تسوگتفگ  مرگ  ام  یطوط  هک  بجع 

یهوکزوریف يریما 

تسم مدوب و  نیشن  تابارخ  هکنآ  داب  دای 

دوب اجنآ  تسمک  زورما  مدجسم  رد  هچنآ  و 

تخورفا یم  برط  عمش  تخر  هکنآ  داب  دای 

دوب اورپان  هناورپ  هتخوس  لد  نیو 
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ظفاح
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( یسانش نامز   ) نامز تیریدم  موس : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  نامز ، تیریدم  یسانش و  نامز 

.تسا لاح  نامز  زا  ندرک  هدافتسا  رد  هدنیآ  یتخبشوخ  .تفای  دهاوخن  ار  ادرف  دهد ، یم  تسد  زا  ار  زورما  هکنآ 

و دـننک ، یم  ار  هدافتـسا  تیاهن  شیوخ  ياهبنارگ  تاقوا  زا  يرایـشوه  اب  و  دنـسانش ، یم  ار  اه  تصرف  زاب  ینامـشچ  اب  هک  یناـسک 
.دنیامن شیوخ  ِنآ  زا  ار  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  دنناوت  یم  دنهد ، یمن  هار  دوخ  هب  یلبنت 

ّقفوم تخبشوخ و  هاگشناد  عامتجا و  هداوناخ ، طیحم  هس  رد  يو  هک  دهد  یم  صخش  هب  ار  ناکما  نیا  اه  تصرف  ندرمـش  تمینغ 
.دوش لیان  هدومن ، باختنا  شیوخ  يارب  هک  يزیمآ  ّتیقّفوم  فادها  هب  نینچمه  و  دشاب ،

: تسا هتسناد  یتخبدب  لماع  ار  یگدنز  ياهبنارگ  قیاقد  هب  انتعا  مدع  يراصنا  عیبر 

.تسا یگدنز  ياهبنارگ  قیاقد  هب  انتعا  هّجوت و  مدع  رثا  رب  دوش ، یم  صاخشا  ریگنابیرگ  هک  ییاه  یتخبدب  اهیدارمان و  رثکا 

یم تلاـطب  هب  ار  شیوـخ  رمع  ياـهبنارگ  تاـقوا  ...و  يریگ  میمـصت  هدارا و  مدـع  یلبنت ، يداوـس ، یب  تـّلع  هـب  هـک  یناـسک  یلب ،
ياه تصرف  رد  دنا و  هدومنن  باختنا  شیوخ  يارب  زیمآ  ّتیقّفوم  فادها  یگدنز ، رد  اریز  دنتـسه ، تخبدب  ییاه  ناسنا  دننارذگ ،

.دنا هتشادنرب  یماگ  فادها  نآ  هار  رد  یگدنز  فلتخم 

اب ات  تسا  یگدنز  ياهبنارگ  ياه  تصرف  زا  هدافتسا  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  زار 
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.مییآ لیان  ّتیقّفوم  هب  ...و  رنه  لغش ، شناد ، نوچمه  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  زیمآ  ّتیقّفوم  فادها  باختنا 

ياضتقا هب  میریگب و  رظن  رد  ار  نامز  ّتیعقوم  دـیاب  میناسرب  نایاپ  هب  ّتیقّفوم  یـشوخ و  هب  ار  يرمع  هکنیا  يارب  : » دـیوگ یم  لسار 
«. میرادرب ماگ  نآ 

فادها تهج  رد  یتکرح  هنوگ  چیه  ای  و  میوش ، لفاغ  شیوخ  ياهبنارگ  تاقوا  زا  یهیجوت  ره  اب  و  دیابرب ، ار  ام  تلفغ  باوخ  رگا 
یم یتیرکـسناس  لثملا  برـض  کی  .تسا  هدـش  ام  ریگنابیرگ  یتخبدـب  میـشاب ، هتـشادن  شیوخ  نیرفآ  یتخبـشوخ  زیمآ و  ّتیقّفوم 

يدوجو قیاقح  تارییغت و  مامت  هک  تسا  زورما  هاـتوک  تّدـم  رد  تسا ، زورما  نیمه  یناگدـنز  اریز  دـینک ، هّجوت  زورما  هب  دـیوگ :
یلامتحا کی  ادرف  دوب و  یباوخ  کی  زورید  دوش ، یم  رهاـظ  یناوج  هوکـش  لـمع و  راـختفا  یناوج ، ومن  یگدنـشخرد ، ینعی  اـمش 

.دنادرگ یم  راودیما  لامتحا  کی  ار  ییادرف  ره  شوخ و  باوخ  ار  يزورید  ره  دینک  یناگدـنز  بوخ  رگا  زورما  یلو  تسین ، شیب 
.تسا زورما  نیمه  یناوج  دادماب  هک  دینک  هّجوت  بوخ  زورما  هب  سپ 

.مییامن شیوخ  ِنآ  زا  ار  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  و  میرامش ، تمینغ  ار  زورما  مینارذگن ، تلاطب  هب  ار  زورما  تسا  بوخ  هچ  سپ 

رد میورب  ولج  هب  نآ  اب  میروبجم  مینک  یم  یگدنز  نامز  نایم  رد  نوچ  : » دـناد یم  یتخبـشوخ  لماع  ار  نامز  اب  نتفر  شیپ  ردره » »
«. تسا تخبشوخ  دور ، یم  شیپ  هب  نامز  اب  لیم  اب  هک  یسک  .دنار  دهاوخ  ولج  هب  ار  ام  وا  تروص  نیا  ریغ 

: دناد یم  نامز  نوهرم  ار  شیوخ  ياه  ّتیقّفوم  مامت  زین  نوسلن » »

«. متسه مادقا  نیا  نوهرم  ار  دوخ  ياه  ّتیقّفوم  مامت  مدرک ، ّتیلاّعف  هب  عورش  رتدوز  تعاس  عبر  کی  يراک  ره  رد  »

: تسا هدرک  ناونع  اه  تصرف  زا  هدافتسا  ار  ّتیقّفوم  زار  یلیئارسید » »

«. دشاب هدامآ  ًالماک  نآ  زا  هدافتسا  يارب  ناسنا  دمآ ، تصرف  هک  یعقوم  هک  تسا  نیا  یگدنز  رد  ّتیقّفوم  زار  »
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یم یتصرف  ام  زا  مادک  ره  هب  زور  ره  مد  هدیپس  : » تسا هدرمشرب  اه  یماکان  اه و  تسکش  ناربج  لماع  ار  تصرف  زین  ندرام » رتکد  »
ناربج ار  هتـشذگ  هرود  ياه  یماکان  اـه و  تسکـش  میناوتب  اـت  مینک  عورـش  ون  زا  ار  راـک  میهد و  ماـجنا  یبوخ  ياـهراک  هک  دـهد 

(1) «. مییامن

نامز تّیریدم  یسانش و  نامز  هژاو  فیرعت 

: دنا هتفگ  نامز  تیریدم  یسانش و  نامز  فیرعت  رد 

اب رایتخا ، تحت  رد  تاقوا  زا  هدافتسا  اه و  تصرف  مانتغا  یناسنا و  یگدنز  تشونرـس  لّوحت و  لماکت و  رد  نامز  ّتیمها  تخانـش  »
(2) «. یگدنز هدنامیقاب  ياه  تصرف  رد  اهراک  نیرتهب  نوماریپ  هعلاطم  نامز و  ّتیریدم  لوصا  يزیر و  همانرب  هب  هّجوت 

نامز ناریدم  ناسانش و  نامز  ِقّفوم  يامیس 

یسانش تصرف  - 1

: دیوگ یم  نینچ  یسانش  تصرف  دروم  رد  نمکاش » نله  »

(3) «. دشاب تصرف  سناش و  کی  ّدلوم  دناوت  یم  دوش  یبایزرا  تسرد  هک  یتّیعقوم  ره  »

اهنآ .دـننام  یمن  لفاغ  اهبنارگ  تاقوا  زا  يا  هظحل  و  دـننک ، یم  ییاسانـش  یبوخ  هب  ار  اه  تصرف  ناسانـش ، ناـمز  ناـمز و  ناریدـم 
.دننک یم  ار  اه  هدافتسا  نیرتالاو  ییالط  هظحل  ّتیعقوم و  رد  دنجنس و  یم  ار  اه  ّتیعقوم 

نکمم اریز  دور ، رد  هب  امش  تسد  زا  یتصرف  دیراذگن  زگره  : » دنک یم  نایب  نینچ  ییالط  ياه  تصرف  هرابرد  زین  نیرهم » دادرهم  »
«. درواین يور  امش  هب  رگید  زگره  یتصرف ، نینچ  کی  تسا 

گرزب ار  اهنآ  دـییامن و  هدافتـسا  کچوک  ياه  تصرف  زا  دیـشابن ، هداعلا  قوف  گرزب و  ياـه  تصرف  رظتنم  : » دـیوگ یم  ندراـم » »
(4) «. دییامن
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اهراک نیرتاهبنارگ  هب  تسوت ؛ يایـشا  نیرتاهبنارگ  تصرف ، : » دیوگ یم  نینچ  رمع  ییالط  ياه  تصرف  هرابرد  هّللادـبع » نب  لهـس  »
(1) «. نک فرص 

: تسا هداد  ارف  ار  ریز  دنپ  ناگرزب  زا  یکی 

(2) «. دش رود  مهار  لاس  دص  مدش ، لفاغ  نامز  کی  »

: دیوگ یم  ّقفوم  دارفا  هرابرد  یگنراک » لید  »

هتساوخ هک  دنتسه  یناسک  دننک  یم  ار  اه  يورشیپ  نیرتشیب  هک  اهنآ  .تسا  تصرف  کی  رسارس  یگدنز  .دیبسچب  تفس  ار  تصرف  »
(3) «. دنا هتشاد  مه  ار  شلد  دننک و  نینچ  دنا 

يزیر همانرب  - 2

: دیوگ یم  نینچ  تقو  زا  ام  هدافتسا  زرط  يزیر و  همانرب  هرابرد  نوساک » تربره  »

«. دنک یم  شزرا  یب  ای  شزرااب و  ار  نآ  تقو  زا  ام  هدافتسا  زرط  .درادن  شزرا  تقو ، سفن  »

: دیوگ یم  زنیج  زمیجرس 

رایـسب تقیقح  کی  نیا  .تسا  هدش  لّوحت  رییغت و  راچد  لاس  رد 000/000/50  ناگدنزخ  یگدـنز  زا  شیب  ریخا  لاس  یگدنز 50  »
هک یناوج  درم  تهج  نیمه  هب  .دراد  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  هب  یگتـسب  تقو  شزرا  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  .تسا  هّجوت  بلاج 

، تسا هدیزخ  ناگدـنزخ  دـننام  رمع  لوط  رد  هک  يا  هلاس  داتـشه  درمریپ  زا  شیب  هدوب ، لیـصحت  لوغـشم  تّدـش  هب  لاس  ود  تّدـم 
(4) «. دشاب یم  مهفزیچ 

نیرتهب و شیوخ  همانرب  رد  .درب  یم  ار  هدافتسا  رثکادح  اه  تصرف  نآ  زا  مّظنم  يزیر  همانرب  اب  یـسانش ، تصرف  زا  سپ  نامز  ریدم 
.دربب یفاک  هرهب  اهنآ  زا  دزادرپب و  اهنآ  ماجنا  هب  بسانم  تقو  رد  ات  دهد  یم  رارق  روما  سأر  رد  ار  اهراک  نیرتدنمشزرا 

بلاج تاکن  زا  : » تسا هتشاد  يا  هراشا  نوسیدا  يزیر  همانرب  هب  نوسناک » تربره  »
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یم نیعرتخم  ریاس  هراک  همین  تاعارتخا  يور  هبرجت  قیقحت و  فرص  ار  تقو  مظعا  تمسق  درم ، نیا  هک  تسا  نآ  نوسیدا  یگدنز 
هب مه  دروآ و  یم  تسد  هب  لوپ  مه  قیرط  نیا  زا  .درک  یم  لیمکت  ار  نانآ  تاـعارتخا  ریگیپ  شـالت  تماقتـسا و  کـمک  هب  درک و 

(1) «. تشگ یم  لیان  راختفا 

: دیوگ یم  يزیر  همانرب  هرابرد  زین  ناگرزب  زا  یکی 

ندیـشیدنا تهج  هک  یتـقو  اریز  دـشاب ؛ دـناوت  یمن  شیب  ییاـعدا  تسین ، تقو  تاـعالّطا  بسک  یهاـگآ و  تـهج  هـک  اـعدا  نـیا  »
(2) «. تسا تقو  رد  ییوج  هفرص  تهج  لماع  نیرتهب  دبای ، صاصتخا 

تکرح - 3

: تسا هتسناد  ّتیقّفوم  هار  ار  تکرح  هدومن و  یهن  ار  هدمآ  تسد  هب  ياه  تصرف  رد  یلبنت  يارب  تاهیجوت  نیارب » زگیبنج  ایلیو  »

تکرح تسا ، یلبنت  هناهب  نتسشن  تشونرس  راظتنا  هب  .میزاس  یم  ار  دوخ  تشونرـس  ام  دنا ، هتـسناوتن  شیپ  زا  ار  یـسک  تشونرـس  »
(3) «. مینک بسک  ّتیقّفوم  هوکش و  اب  ار  دوخ  تشونرس  مینک و 

: دیناوخب واش » درانرب  جرج   » مالک رد  ار  ّتیقّفوم  زار 

لمع یعـس و  اب  دنتفاین  ار  نآ  رگا  دـننک و  یم  تکرح  دوخ  ياه  هتـساوخ  لابند  هب  دـنزیخ و  یمرب  هک  دنتـسه  یناسک  ّقفوم  مدرم  »
(4) «. دنروآ یم  دوجو  هب  ار  نآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(5) «. يارگ لمع  هب  رمش و  منتغم  يراد  تسد  رد  هک  هچنآ  تسا ، هدیشوپ  وت  رب  دیآ  یم  هچنآ  تشذگ و  هتشذگ  »

يرادرب هرهب  - 4

: تسا هتفگ  نینچ  هظحل  زا  يرادرب  هرهب  هرابرد  ریاد » نیو  »
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.تسا لاحم  هتشذگ  نامز  رد  ندرک  یگدنز  .دنهد  یم  رس  نخس  داد  هتشذگ  رد  نتسیز  هرابرد  ناکشزپناور  هک  دیونش  یم  یهاگ 
زا دـیناوت  یم  اهنت  امـش  .تسین  ینونک  تاظحل  تقو  فالتا  زج  نآ  زا  ینامیـشپ  ساسحا  هتـشذگ و  تارطاـخ  هراـبرد  نتفگ  نخس 

(1) .دییوجب ماک  لاح  نامز 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  تاظحل  زا  يرادرب  هرهب  دروم  رد  زین  یهزیئول » »

، تسا هدوبن  بوخ  یفاک  ردـق  هب  ناتیارب  هک  هچنآ  ای  هتـشذگ  تاهابتـشا  زا  ندرک  هوکـش  ندروخ و  هطبغ  اـب  ار  ناـتتقو  دـیناوت  یم 
یم هک  يا  هویش  نیرت  عیرس  .دیزاس  يرپس  زیمآ  ّتیقّفوم  نیریـش  تاّیبرجت  دروم  رد  رّکفت  اب  ار  ناتتقو  دیناوت  یم  ای  دیزاس و  يرپس 
ياه هشیدنا  شخب و  تّذـل  رّکفت  دـیرادب و  تسود  ار  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  دـینک ، قلخ  روآ  تفگـش  یگدـنز  کی  نآاب  دـیناوت 

(2) .دیشاب هتشاد  روآ  يداش 

نامز تّیریدم  رد  يرایشوه   - 5

زا ار  دـننک  یم  يرای  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ام  هک  رمع  زا  یتاظحل  میـشاب و  رایـشوه  دـیاب  نامز  ّتیریدـم  رد 
زا ار  ییالط  ياه  تصرف  و  دریگ ، یم  ار  ام  تقو  درادن و  یـشزرا  هنوگ  چیه  هک  ینالوط  ای  اجیب و  ياه  نفلت  دننام  میهدـن ، تسد 

: دیوگ یم  نینچ  تقو  نادزد  هرابرد  نیرهم  دادرهم  .میهد  یم  تسد 

تقو يارب  هن  دوخ  تقو  يارب  هن  هدارا  یب  لبنت و  رکف ، یب  دارفا  صاخشا  دوخ  شزرا  اب  دراد  میقتسم  بسانت  صاخـشا  تقو  شزرا 
ینعی تقو  دزد  .دـندزد  یم  ار  نارگید  تقو  دـننک و  یم  عیاض  ار  دوخ  تقو  دـننادب  هکنآ  یب  اهنیا  .دنتـسین  لیاق  یـشزرا  نارگید 

.دنک یمن  شبیقعت  هعماج  کلذ  عم  یلو  تساهدزد  نیرتدب  هکنیا  اب  .دریگ  یم  ار  امـش  تقو  دروم  یب  ياه  تمحازم  اب  هک  یـسک 
(3) .دنرب امغی  هب  ار  امش  تقو  اهدزد  عون  نیا  دیراذگب  دیابن  هک  دییامش  نیا  نیاربانب ،
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( نامز تیریدم  یسانش و  نامز  رد  یکریز   ) دیسانشب ار  دوخ  ياه  تصرف  ِنادزد 

: زا دنترابع  امش  ياه  تصرف  نادزد 

يرورض ریغ  ياه  تاقالم  اه و  نفلت  - 1

دیفم ریغ  تاسلج  - 2

مهم ریغ  روما  هب  نتخادرپ  - 3

یمظن یب  - 4

نارگید اب  یتسیابردور  - 5

نارگید هب  راک  ضیوفت  مدع  - 6

همانرب نتشادن  - 7

اهراک ریخأت  - 8

یلبنت - 9

اه یمرگرس  - 10

اهراک رارکت  ساوسو و  - 11

(1) .تروشم مدع  - 12

باتش مدع  - 6

هلجع باتش و  فده ) هب  ندیـسر  يارب   ) زگره یلو  دناد  یم  ار  اه  هظحل  ردق  دنتـسه و  اهبنارگ  تاقوا  دناد  یم  هکنیا  اب  نامز  ریدم 
.دهد یم  ماجنا  شدوخ  تقو  رد  عقوم و  هب  ار  اهراک  هلصوح  اب  .دهد و  یمن  جرخ  هب 

.تسا تعرـس  یگدنز ، لتاق  نیرت  گرزب  تسا : هدرمـشرب  یگدنز  لتاق  نیرت  گرزب  ار  باتـش  تعرـس و  زنم » یج  نومار  ناوخ  »
(2) .تسا هدننک  هابت  هدوب و  یتسدزارد  یعون  تسا ، هدیسرن  ارف  شنامز  هک  يزیچ  ندیسر  هب  باتش 

64 ص :
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: تسا هدرک  یهن  ار  باتش  هلجع و  زین  رلوف » ساموت  »

(1) .هدم ماجنا  عیرس  تافآ ، ندرب  نیب  زا  سگم و  نتفرگ  زا  ریغ  هب  ار  يراک  چیه 

: تسا هدرک  نایب  ریز  رد  ار  باتش  هلجع و  ّتلع  سویسوفنک » »

.دوش ماجنا  صقان  راک  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  راک ، عیرس  ماجنا  هب  لیم 

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  دلیفرتسچ » درل  »

.دشاب یم  وا  یعیبط  ناوت  زا  رتارف  تسا ، لوغشم  نآ  هب  هک  يراک  هک  تسا  نیا  رگناشن  تسا  هدزباتش  هک  یسک 

شمارآ - 7

هظحل زا  میهاوخب  هرهلد  بارطضا و  اب  رگا  میراد ، زاین  شمارآ  هب  میربب  ار  هدافتسا  رثکادح  شیوخ  ياهبنارگ  تاقوا  زا  هکنیا  يارب 
: ددرگ یم  راک  ياه  یتساک  بجوم  مینک  هدافتسا  اه 

راک ياه  یتساک  اتیاهن  هدش و  ام  رتشیب  یگچاپتـسد  بجوم  اریز  نارن ؛ نابز  رب  ار  مراتفرگ ، مراد ، راک  ما ، هتـسخ  تارابع : هاگ  چیه 
نویگ.دبای یم  شیازفا 

یتخبشوخ تّیقّفوم و   - 8

ّتیقّفوم و هب  لین  تهج  رد  ار  یفادها  وا  .دسر  یم  ّتیقّفوم  یتخبـشوخ و  هب  رمع  ياهبنارگ  تاظحل  زا  يرادرب  هرهب  اب  نامز  ریدـم 
لیان یتخبکین  ماجنارـس  هب  دزادرپ و  یم  نآ  ماجنا  هب  نّیعم  ياهنامز  رد  يزیر  همانرب  اب  و  هدومن ، باـختنا  شیوخ  يارب  یتخبـشوخ 

: دیوگ یم  ندرام  .دیآ  یم 

: تسا راوتسا  نوتس  هس  رب  یتخبکین 

هتشذگ ندرک  شومارف  - 1

لاح ندرمش  تمینغ  - 2

.هدنیآ هب  ندوب  راودیما  - 3
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(1) .نامیا تسا : راوتسا  يرت  مکحم  هیاپ  رب  نوتس  هس  نیا  و 

: دیوگ یم  نینچ  یتخبکین  تقو و  هرابرد  زین  ير » وبیوآ  درل  »

(2) .تسا نابرهم  هداعلا  قوف  دنک ، فرص  هنوگچ  ار  دوخ  تقو  دنادب  هک  یسک  هب  تبسن  زور 

ّتیقّفوم و هب  دـندرک و  هدافتـسا  رمع  ياـهبنارگ  تاـقوا  زا  هک  تسا  هدرک  یناـسک  زا  یـضعب  هب  هراـشا  ریز  مـالک  رد  ارتـبا » دوـمر  »
: تسا هداد  رارق  وگلا  ام  يارب  ار  اهنآ  دندیسر و  یتخبشوخ 

ردام ژنآ ، لکیم  روتـساپ ، ییول  رلک ، نله  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  زور  هنابـش  یط  رد  امـش  دیرادن ، تقو  یفاک  هزادنا  هب  هک  دییوگن 
(3) .دیراد تقو  دنتشاد ، تصرف  نیتشنیا  تربلآ  نوسرفج و  یچنیواد ، ودرانوئل  ازرت ،

.دناسر یم  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  ماجنارس  هب  ار  ناسنا  اه ، هظحل  زا  يرادرب  هرهب  تکرح و  يزیر ، همانرب  نامز ، ّتیریدم  اذل 

: تسا هتسناد  ّتیقّفوم  زار  ار  مد  هدیپس  ِتاظحل  زا  هدافتسا  ندرام  رتکد 

اهتسکش میناوتب  ات  مینک  عورـش  ون  زا  ار  راک  میهد و  ماجنا  یبوخ  ياهراک  هک  دهد  یم  یتصرف  ام  زا  مادک  ره  هب  زور  ره  مد  هدیپس 
(4) .مییامن ناربج  ار  هتشذگ  هرود  ياه  یماکان  و 

: تسا هتسناد  اه  هظحل  شزرا  زا  يربخیب  ار  اه  یشیرتا  تسکش  زار  زین  نوئلپان 

(5) .دنربخ یب  تقو  شزرا  زا  هک  تسا  نیا  دنروخ  یم  تسکش  هتسویپ  اه  یشیرتا  هک  نیا  ّتلع 

: دهد یم  دنپ  ام  هب  هراب  نیا  رد  زین  ثروغاثیف 

(6) .تسا ّتلذ  نآ  هویم  هک  نکم  یتسس  راک  رد  هدم ، تسد  زا  تصرف 

66 ص :

ص 202. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 1
ص 351. نامه ، - . 2
ص 452. نامه ، - . 3

.804 ص 806 -  نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 4
.نامه - . 5
.نامه - . 6
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) .دَشُْرت هیف  اِمب  ٍمْوَی  ِّلُِکل  ْلَمِْعا 

(2) .يوش ّقفوم  ات  هد  ماجنا  زور  نامه  ار  تزور  ره  راک 

شاب لیخب  دوخ  رمع  رب 

زا هب  ار  ٍرْسُخ » یَفل  َناْسنإلا  َّنإ   » هیآ رد  نارسخ  ینعی  نآ  رد  روکذم  ِماع  نارسخ  رـصعلاو ، هروس  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ریبک ، رّـسفم 
هک اه  خی  ندش  بآ  بجوم  باتفآ  يامرگ  هک  درک  یم  دایرف  هتسویپ  یشورف  خی  دیوگ : یم  هدرک و  انعم  رمع  هیامرس  نداد  تسد 

گرم لجا و  باتفآ  دیوگ : یم  سپس  .تسا  نم  يارب  یگرزب  نارسخ  ما  هیامرس  يدوبان  دوش و  یم  تسا  نم  یلصا  هیامرـس  نامه 
میظع یناـیز  نارـسخ و  ندربـن ، نآ  زا  يا  هرهب  نداد و  تسد  زا  رمع  هیامرـس  دـنک و  یم  بآ  ار  نآ  دـبات و  یم  یمدآ  رمع  ِخـی  رب 

.تسا

بانتجا ّتنـس  نیوکت و  یعطق  نوناق  ناـسنا ، یعیبط  یگدـنز  هماـنرب  رد  يریپ  یناوج و  یکدوک و  فلتخم  راودا  رگید ، تراـبع  هب 
تبسن دیاب  سپ  تسا ؛ هدرک  دنوادخ  هدارا  هب  دنتـسم  روکذم ، هیآ  رد  ار  هلحرم  هس  نیا  نآرق  تسا و  شنیرفآ  ماظن  رد  یهلا  ریذپان 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اذل  میشاب و  يدج  قیقد و  دوخ  رمع  نارذگ  هب 

(3) .كِرانیِد َکِمَهْرِد َو  یلَع  َْکنِم  َّحَشَا  َكِرْمُع  یلَع  ْنُک 

(4) .تتورث لوپ و  زا  فرصم  ات  شاب  رت  لیخب  رتریگ و  تخس  نآ ، زا  فرصم  دوخ و  رمع  هب  تبسن 

يونعم هاگدید  زا  رمع  شیازفا  ياه  هار 

وضو - 1

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

67 ص :

ص 122. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  يرون ، - . 1
ص 91. ّقفوم ، ناوج  ساّبع ، یمیحر ، - . 2

.2/364/2661 قالخالا ، مراکم  - . 3
.123 صص 124 -  ناوج ، گنهرف  يدهم ، روپ ، یلین  - . 4
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(1) .دنادرگ زارد  ار  ترمع  دنوادخ  ات  شاب ، وضو  اب  هشیمه 

محر هلص  - 2

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.دروآ اج  هب  محر  هلص  دوش ، زارد  شرمع  دایز و  شیزور  دراد  شوخ  هک  ره 

هناحبص ندروخ  دوز   - 3

بسانم شفک  ندیشوپ   - 4

ضرق يادا   - 5

رتمک یسنج  شزیمآ   - 6

: دنا هدرک  نایب  نینچ  يراتفگ  رد  ار  الاب  طرش  راهچ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

مک ار  دوخ  ضرق  دشوپب ، بوخ  ِشفک  دروخب ، هناحبـص  دوز  حبـص  تسین ؛ راک  رد  یندنام  هّتبلا  هک  تسا ، ندـنام  بلاط  سک  ره 
(2) .دنک شزیمآ  رتمک  نانز  اب  دنک و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 7

: دنیامرف یم  طرش  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یم زارد  ار  رمع  دـنک ، یم  دایز  ار  يزور  نآ ، ترایز  اریز  دـیهد ، نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ار  اـم  ناـیعیش 
.دزاس یم  رود  ار  اهیدب  دنادرگ و 

ّتین نسح   - 8

: دنیامرف یم  رمع  لوط  ّتین و  نسح  دروم  رد  قداص  ماما 

.دوش دایز  شرمع  دشاب ، ّتین  شوخ  هک  ره 

یگداوناخ يوکین  طباور  - 9

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دوش دایز  شرمع  دشاب ، راکوکین  شا  هداوناخ  اب  هک  ره 
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ردام ردپ و  هب  ناسحا  - 10

: دنا هتسناد  رمع  لوط  ثعاب  ار  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

68 ص :

ص 407. همکحلا ، نازیم  بختنم  و 2 . - 1
ص 409. نامه ، ات 6 . - 2
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(1) .نک لاحشوخ  ار  تردام  ردپ و  دیازفیب ، ترمع  رب  دنوادخ  يراد  تسود  رگا 

هقدص اعد و  - 11

: دنک یم  زاین  زار و  گرزب  دنوادخ  اب  نینچ  نیا  شیوخ  تاجانم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

، تسا رتهب  میارب  ندوب  هدـنز  یناد  یم  یتـقو  اـت  ارم ، هک  مهد  یم  دـنگوس  شنیرفآ ، رب  تییاـناوت  تبیغ و  ملع  هب  ار  وت  ایادـخ ! راـب 
.میناریمب هدوب  رتهب  میارب  گرم  هاگره  يرادب و  هدنز 

: دنا هتخادرپ  زاین  زار و  هب  نینچ  نیا  رمع ، هرابرد  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِناْطیَّشِلل اعَتْرَم  يرْمُع  َناک  اذِاَف  َِکتَعاط ، یف  ًَهلِْذب  يرْمُع  َناک  ام  ینرِّمَع  َو 

(2) .َّیَلَع َُکبَضَغ  َمِکْحَتْسَی  ْوَا  ََّیِلا ، َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنَا  َْلبَق  َْکَیِلا  ینِضْبقاف 

ینمـشد و هک  نآ  زا  شیپ  دوش ، ناطیـش  هاگارچ  مرمع  هاـگره  هد و  رمع  دور  راـک  هب  وت  يرادربناـمرف  رد  مرمع  هک  یماـگنه  اـت  و 
.ناریمب ارم  ددرگ  راوتسا  نم  رب  تمشخ  ای  دروآ  يور  نم  هب  وت  ِتخس  بضغ 

هقدص دـسرب  ام  هب  ییالب  هکنیا  زا  لبق  هشیمه  و  مییامن ، تساوخرد  تزع  اب  رمع  لوط  شیوخ ، دوبعم  اب  زاین  زار و  اعد و  هلیـسو  هب 
(3) .مییامن لماک  يرادرب  هرهب  شیوخ  رمع  زا  میناوتب  هّللاءاش  نا  ات  میهدب ،

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  نامز 

یبایماک هار  فلا )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٍلالِخ ْنِم  ّالإ  ْشیَع  هَراضَغ  ٍِصلْخَتْسُِمب  ُرُومُالا  ُْهتَدَعاس  ْنِإ  ٍدَحَأ َو  ْنِم  َْسَیل 

69 ص :

ص 409. همکحلا ، نازیم  بختنم  و 2 . - 1
ص 115. مجنپ ، پاچ  هالص ، رشن : هیداجس ، هلماک  هفیحص  ساّبع ، يزیزع ، - . 2

.هدنسیون نیمه  رثا  اعد ، ياه  یگژیو  ك.ر : - . 3
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(1) .ُتْوَفلا ِنَمَّزلا  َِلیبَس  َو  َْبلَّسلا ، ِماَّیَألا  ِنْأَش  ْنِم  َّنَِأل  ُهَتَصُْرف ، ُماّیَألا  ُْهتَبَلَس  ِءاصِْقتْسالا  ِهَلَجاُؤم  ِهَصْرُفلا  ِهَلَجاعُِمب  َرَظَْتنا  ِنَم  َو  ٍهوُرْکَم ،

هک ره  دشاب و  هدروآ  تسد  هب  اه  یتخس  نایم  زا  هک  نآ  زج  دشاب ، شدارم  قفو  رب  اهراک  هک  دنچ  ره  دسرن ، یبایماک  هب  سک  چیه 
ياه هناشن  زا  هک  ارچ  دـیابر ؛ رد  وا  زا  زین ]  ] ار رتهب  تصرف  راگزور  دـهدب ، تسد  زا  ار  سرتسد  رد  تصرف  رتهب ، یتصرف  راـظتنا  هب 

.تسا تصرف  نداد  تسد  زا  هنامز ، مسر  هار و  تسا و  ییابر  تصرف  راگزور 

اهزور هعومجم  ناسنا  ب )

: دومرف مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما 

(2) .کُضَْعب َبَهَذ  ٌمْوَی  یضَم  اَمَّلُک  ٌماَّیَا ، َْتنَا  اَمَّنِا  َمَدا ، َْنبا  ای 

.دوش مک  وت  زا  يزیچ  درذگب  هک  يزور  ره  یتسه ، اهزور  زا  يا  هعومجم  وت  مدآ ، دنزرف  يا 

اه تصرف  زا  هدافتسا  ترورض  پ )

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .ٌهَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاضِإ 

.دوش یم  هودنا  ثعاب  تصرف ، نداد  تسد  زا 

: دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  تمکح 285  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(4)! دنزرو یم  یهاتوک  دنراد  تلهم  هک  نانآ  و  دنتلهم ، راتساوخ  هتفای  نایاپ  ناشتقو  هک  نانآ 

يدرخ یب  هناشن  ت )

(5) .ِهَصْرُْفلا َدِْعب  ُهاَنَْألا  َو  ِناْکمِءْالا ، َْلبَق  ُهََجلاَعُْملا  ِقْرْخلا  َنِم  مالسلا : هیلع  یلع  لاق 

70 ص :

ص 697. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 1
ص 346. لّوا ، پاچ  تیب ، لها  رشن : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  هعومجم  هداهشلا  جهن  دمحا ، هنازرف ، - . 2

تمکح 118. ص 464 ، هغالبلا ، جهن  دّمحم ، یتشد ، - . 3
ص 499. نامه ، - . 4

تمکح 363. ص 510 ، نامه ، - . 5
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.تسا يدرخ  یب  زا  تصرف ، ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  یتسس  و  راک ، رب  ییاناوت  زا  شیپ  باتش 

اه تصرف  ندرمش  تمینغ  ج )

(1) .ْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناف  باَحَّسلا ، َّرَم  ُّرُمَت  ُهَصْرُفلا  مالسلا : هیلع  یلع  لاق 

.دیرامش تمینغ  ار  کین  ياه  تصرف  سپ  دنرذگ ، یم  اهربا  نوچ  اه  تصرف 

اهبنارگ ياه  تصرف  د )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) .َِکتامَم َْلبَق  َِکتایَح  َكِْرقَف َو  َْلبَق  َكانِغ  َکِمْقُس َو  َْلبَق  َِکتَّحِص  و  َکِمَرِه ، َْلبَق  ََکبابَش  َعبْرَأ : َْلبَق  ٍَعبْرَِأب  ْرِداب 

: هدم تسد  زا  ار  اهنآ  باتشب و  زیچ ، راهچ  زا  شیپ  زیچ  راهچ  يوس  هب 

.يریپ زا  شیپ  ار  شیوخ  یناوج  - 1

.ییآ راتفرگ  يرامیب  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  دوخ  تیفاع  تّحص و  - 2

.يوش رادان  ریقف و  هک  نآ  زا  لبق  ار  شیوخ  ییاراد  تاناکما و  - 3

(3) .گرم زا  شیپ  ار  دوخ  تایح  یگدنز و  - 4

رذگدوز تاظحل  م )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

درذـگ یم  دوز  هچ  لاس و  ياـه  هاـم  درذـگ  یم  دوز  هچ  هاـم و  ياـهزور  درذـگ  یم  دوز  هچ  زور و  تاـعاس  درذـگ  یم  دوز  هچ 
(4) .رمع ياهلاس 

تیونعم نامز و  ن )

: دنیامرف یم  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

شیپ دیوش و  نامیشپ  هکنآ  زا  شیپ  دیبایرد  ار  نامز  کنیا  مه  کنیا  مه  مدرم ! زا 

71 ص :
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(1) .مدرک یهاتوک  ادخ  راک  رد  هک  اغیرد ! يا  دیوگب : یسک  ره  هک  نآ  زا 

: دنیامرف یم  تایونعم  نامز و  هرابرد  رگید  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .ینارذگب تراگدرورپ  تعاطا  هار  رد  ار  نآ  هک  نیا  طرش  هب  تسوت ، یتخبشوخ  هیرهم  وت  رمع 

لقاع هناشن  و )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب ار  نآ  و  دروآ ، يور  تسا  فّظوم  هک  يراـک  هب  دسانـشب ، ار  دوـخ  ناـمز  دـیاب  لـقاع  ناـسنا  : » تسا هدـمآ  دواد  لآ  تمکح  رد 
(3) «. دهد ماجنا  یتسرد 

تسا زیزع  رمع  ه )-

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .تسین وا  تقو  یمدآ و  بتکم  زا  رتزیزع  رتردقنارگ و  يزیچ  ایند  رد 

حیرفت یلاحشوخ و  ياه  هظحل  ي )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(5) .ٌهَْسلُخ رُورُّسلا  ُتاقُوا 

.یگتسخ ندرک  رود  يارب  تسا  یتصرف  حیرفت ، یلاحشوخ و  ياه  هظحل 

دیاـب روـظنم  نیمه  هب  .میراد  اوـق  دـیدجت  هب  جاـیتحا  رمع ، ياـهبنارگ  ياـه  هظحل  زا  هدافتـسا  يارب  دـش  ناـیب  ًـالبق  هک  روـط  ناـمه 
ناوتب رتهب  اوق  دیدجت  اب  ات  میریگب ، رظن  رد  عورشم  ياه  تّذل  بسک  حیرفت و  يارب  زین  ار  یتاعاس  میـشاب و  هتـشاد  یفاک  تحارتسا 

.مییامن هدافتسا  شیوخ  تقو  زا 

72 ص :
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ص 319. مکحلا ، ررغ  - . 5
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ناگرزب هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  نامز 

يارب یّتح  هکلب  ، امش تقو  يارباهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشندوخ  لمع  نیااب  ، دراذگ یمنرظتنم  ار  امشو  تسا  سانـش  تقو  هک  یمدآ  »
زلیامسا لئوماس  «. دشاب یم  لئاق  شزرا  مهدوخ  تقو 

ار نآ  تمیق  ردـق و  دـیاب  اـم  تساـم و  راـیتخا  رد  هک  تـسا  لاـح  طـقف  تـسین ، شیب  يا  هچیزاـب  تشونرـس  لـباقم  رد  داز  یمدآ  »
ناگرزب زا  یکی  «. مینادب

لاود ناژ  «. دراد یم  زاب  میدنم  هرهب  نآ  زا  هک  یتخبشوخ  تّذل  زا  ار  ام  هتسویپ  رتگرزب ، یتخبشوخ  يوزرآ  »

نیلکنارف «. تسا هدش  هتخاس  تقو  هدام  زا  یگدنز  اریز  نکن ؛ عیاض  ار  تقو  تسا  نینچ  رگا  يراد ؟ تسود  ار  یگدنز  اتقیقح  اقآ  »

«. دیامن هدنیآ  ياهزور  يادف  ار  زورما  نیریش  تاعاس  یمدآ  هک  تسین  تلاهج  ایآ  »

رواهنپوش

ینانوی لثملا  برض  «. دزاس یم  لدبم  کین  تخب  هب  ار  کین  تصرف  لقاع  مدآ  »

نیکسار ناج  «. زورما زورما ، زورما ، »

كازلاب «. تساه جرخ  نیرتاهبنارگ  تقو ، فالتا  »

هب ار  زورما  راک  تفگ : يدیسر ؟ ماقم  نیا  هب  هچ  زا  دندیسرپ  یناسارخ  ملسموبا  زا  »

لرانم هّللادبع  «. متخادنین ادرف 

، دشکب تسد  نم  هب  ییوگدب  هلمح و  زا  یسک  رگا  دنک ، هزیتس  عازن و  فرص  ار  شرمع  زا  یمین  هک  درادن  تصرف  ردق  نآ  ناسنا  »
نلکنیل «. دروآ مهاوخن  رطاخ  هب  یفالت  يارب  ار  هتشذگ  زگره 

ساروه «. نک هیکت  یناوتب  رتمک  هچ  ره  ادرف  هب  بایرد و  ار  زورما  »

زا یکی  «. ...درذـگب نآ  تقو  هک  ینک  يراددوخ  ردـق  نآ  یهد و  ماـجنا  کـین  يراـک  یناوتب  هک  تسا  نآ  تبیـصم  نیرت  گرزب  »
ناگرزب

رهشناریا هداز  مظاک  میوش .» لیان  میناوت  یم  تحص  هب  مه  تورث و  هب  مه  تقو  تمیق  نتسناد  طرش  هب  »
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لاعفا اب  ار  نامز  تاظحل  .مییامنن  هحماسم  دییایب  .دنوش  كالهتسا  تایح  هزرابم  يارب  دیاب  یگدنز  تاعاس  ِكات  کیت  كات  کیت  »
یکروگ (1) «. میناسر نایاپ  هب  راختفا  يدنموربآ و  اب  ار  دوخ  دودحم  سافنا  میهد و  شیارآ  ذفان 

ادبا دوش و  یم  تفای  دوجو ، ملاع  رد  هک  تسا  زیچ  نیرتاهبنارگ  نیرت و  گرزب  تقو ، »

سیئر کی  ای  هاشداپ  يارب  هک  دراد  فّرـصت  رد  ار  تقو  زا  رادـقم  نامه  ملاـع  ياهادـگ  نیرتراداـن  تسین و  شورف  دـیرخ و  لـباق 
تقو زا  يزیچ  دنناوت  یمن  هجو  چیه  هب  یلو  دـننک  هریخذ  ار  رگید  ياهبرپ  زیچ  ای  رز  دـنناوت  یم  مدرم  .تسا  فّرـصت  لباق  روهمج 

ندرام رتکد  «. دنیامن هریخذ 

یم یگدنز  راب  کی  دیآ و  یم  ایند  هب  راب  کی  اهنت  ناسنا  .اهبنارگ  تسا  يرهوگ  تقو  دینادب ، ار  یگدنز  ییالط  ياه  هظحل  ردق  »
هدیاف یب  ار  نآ  دنادن و  ار  شیوخ  رمع  رذگدوز  ياه  هظحل  ردق  هک  یسک  سپ  .يویند  یگدنز  نایاپ  تسا و  گرم  هاگنآ  دنک و 

.تشاد دهاوخن  یلصاح  سوسفا  ترسح و  زج  تایح ، هناسفا  نایاپ  رد  دنک ، يرپس 

تبغر اضر و  اب  هک  تسا  دب » تداع   » یعون ندرک  ادرف  زورما و  .دینکن  لوکوم  ادرف  هب  ار  زورما  راک  هجو ، چـیه  هب  هک  دـینک  یعس 
رد دریگ و  یم  لکـش  نامیبلط  تحار  سح  يانبم  رب  و  ام ، دوخ  تساوخ  ربانب  تکرح ، نیلّوا  هار  نیا  رد  .دوش  یم  داجیا  ناسنا  رد 

، دـننک یم  ادرف  زورما و  اهراک  ماجنا  رد  هک  يدارفا  .دـیآ  یم  رد  تداـع  تروص  هب  دوش و  یم  قیمع  كدـنا  كدـنا  دـعب  لـحارم 
هک یلاح  رد  هدرکن  ار  راک  نیا  تقو  چـیه  اّما  دـنک ، يور  هدایپ  دراد  تسود  هک  يدرف  ًالثم  .دـننک  یم  یگدـنز  لاـیخ  رد  ًـالومعم 

.دراد دوخ  نهذ  رد  ار  راک  نیا  هشقن  همه  هشیمه 

عنام نیا  نتـشادرب  .دریگ  یم  وا  زا  ار  كّرحت  تردـق  هک  دـنک  یم  راتفرگ  یقـالتاب  رد  ار  صخـش  نتخادـنا ، ادرف  هب  ار  زورما  راـک 
.دیآ یم  باسح  هب  امش  ّتیقّفوم  زومر  نیرت  مهم  زا  یکی  گرزب 

يارب وت  هک  نکفیم  ادرف  هب  ار  زورما  راک  زگره  دیزیهرپب و  لامها  زا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

74 ص :
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(1) «. ادرف يارب  هن  يا  هدنز  زورما 

هتکن 78  (3)، موتالوکآ (2) «. نکن ییادگ  ادرف  زا  تسا ، یلاخ  تا  هسیک  زورما  رگا  »

هتکن 130 موتالوکآ ، «. دنک یم  هابت  ار  تزورما  ادرف ، هب  ندیسر  يارب  باتش  »

هتکن 131 موتالوکآ.دسانش ، یم  رتهب  ار  بسانم  تصرف  دشاب ، رت  هدامآ  هک  یسک  »

هتکن 182 موتالوکآ ، «. نکن يزیر  حرط  هتشذگ  رد  ار  هدنیآ  »

هتکن 219 موتالوکآ ، .(4)« تشگ دهاوخن  زاب  هرابود  زورما ، »

یم تفایرد  دـهاوخ  یم  یـسک  ره  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  زاب  تیور  هب  بوکب ، رد  هب  .تفاـی  یهاوخ  وجب ، .داد  دـنهاوخ  وت  هب  هاوخب ، »
(5) «. دش دهاوخ  زاب  شیور  هب  دبوکب  رد  هب  یسک  ره  هلب  .تسا  هدنبای  هدنیوج ، .دنک 

مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  «. دینک هدافتسا  تصرف  زا  »

.دنک یمن  عوجر  ناسنا  هب  راب  ود  سناش ، هک  مینک  نامشوگ  هزیوآ  ار  عوضوم  نیا  دیاب  »

تقو چـیه  نکیل  دوش ، هجاوم  يا  هزات  ياه  تصرف  اـب  هدـنیآ  رد  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تصرف  هک  یناـسنا  تسا  نکمم  هتبلا 
.دوش یم  بایماک  هدرک و  هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  شتـصرف  نیلّوا  زا  هک  یـسک  تخبـشوخ  .تشاد  دهاوخن  ار  هیلّوا  سناش  طیارش ،

زویه (6) «. دور یم  ورف  یماکان  قالتاب  رد  هداد و  تسد  زا  ار  هیلّوا  تصرف  هک  یسک  تخبدب 

ارعش هاگدید  زا  نامز  تّیریدم  یسانش و  نامز 

رایشوه يا  ضوع  درادن  هچنآ 

(7) رامش تمینغ  تسا  زیزع  رمع 

يدعس ***

زوریپ داش و  یشاب  لاس  دص  رگا 

زور یکی  دشاب  وت  رمع  هشیمه 

75 ص :
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.نامه - . 2
.تسا هدیسر  ام  هب  تسا ، فورعم  یطسو  نورق  هب  هک  رود ، ینارود  زا  موتالوکآ »  » باتک - . 3
.مود پاچ  نوحیج ، رشن : يدهاز ، هرهز  مجرتم : یگدنز 2 ، کچوک  باتک  ستایرلتاب ، - . 4

.672 ص 673 -  یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 5
ص 674. نامه ، - . 6

.يدعس - . 7
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ییوجماک رو  درب  یتخس  رگا 

ییوا ردناک  دشاب  زور  نآ  ار  وت 

نیمار سیو و  ***

داتسا ریپ و  درم  تفگ  هک  ناوج  مدوب 

داد تسد  دابن ز  تسا  تمینغ  تصرف 

يدعس ***

تسا شوخ  زورون  میسن  لگ  هرهچ  رب 

تسا شوخ  زورفا  لد  يور  نمچ  نحص  رد 

تسین شوخ  ییوگ  هچ  ره  تشذگ  هک  يد  زا 

تسا شوخ  زورما  هک  وگم  يد  شاب و ز  شوخ 

يروباشین ماّیخ  ***

زیخ جوم  رحب  نیا  رد  هک  ار  شیوخ  بایرد 

تسا كزان  رایسب  وت  تقو  بابح  نوچمه 

يراهدنق بهاو  ***

سفن یمارگ  نیا  رامش  تمینغ 

سفق درادن  تمیق  غرم  یب  هک 

فیح سوسفا و  هب  عیاض  رمع  نکم 

فیض تقولا  تسا  زیزع  تصرف  هک 

يدعس ***

دوجو مزب  رد  هک  تسیغارچ  رمع  وترپ 
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تسا شوماخ  یندز  مهرب  هژم  میسن  هب 

***

دوش یمن  نکاس  هک  رمع  وشم ز  لفاغ 

تسین ریذپ  تماقا  هتشگ  نانع  دیص 

***

یباوخ رد  تفر و  هاجنپ  هک  يا 

یبایرد هزور  جنپ  نیا  رگم 

مشخ شتآ  ربک  داب  نیا  یک  ات 

یبآ هرطق  هک  تداب  مرش 

یلفط نانچمه  یتشگ و  لهک 

یباش نانچمه  یتشگ و  خیش 

يدعس

76 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 622 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبرت بدا و  مراهچ : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  بدا ،

بدا ملع و  لثم  یتورث  چیه  دور و  یم  رامـش  هب  اه  شزرا  زا  بدا  .تسا  بدا  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
، دـنک یم  روراب  ار  لمع  دـیامن ، یم  زیزع  ناـگمه  دزن  ار  ناـسنا  دـنک ، یم  داـیز  ار  ناتـسود  هک  تساـهبنارگ  يرویز  بدا  .تسین 

درب یم  الاب  ار  یناسنا  گنهرف  دراد ، یم  زاب  یقالخا  ياه  تلیذر  زا  ار  ناسنا  و  دنک ، یم  روراب  ناسنا  رد  ار  یقالخا  ياه  تلـصخ 
.دشخب یم  ییانشور  ناسنا  هب  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

شاب هاگآ  .ددرگ  دراو  وا  رب  يدیلپ  هک  نیا  زا  تسا  رت  گرزب  لد  اریز  شخب ؛ ینشور  بدا  رون  هب  ار  لد  ریگارف و  بدا  دنزرف ، يا 
دنک یم  روراب  ار  لقع  بدا  .تسا  ییافواب  رای  ار  وت  وا  ینام  تبرغ  ییاهنت و  رد  رگا  تسا و  یتورث  ار  وت  بدا  يوش ، اونیب  رگا  هک 

.دشاب یم  يراوگرزب  هحولرس  دشخب و  یم  ینشور  ار  بلق  و 

تساناوت سب  ییامنهار  بدا  .تسناوت  یهاوخ  بدا  اب  هچنانچ  يروآ  تسد  هب  ناوت  یمن  لدکی  یناتـسود  دوخ ، تورث  لامج و  اب 
(1) .تسین شیب  ییاپراهچ  دوبن ، ناسنا  تنیز  بدا  رگا  وکین و  ياه  يوخ  يوس  هب  هک 

نآ .تسا  تخبدـب  درادـن  بدا  سک  ره  تسا و  قـّفوم  تخبـشوخ و  تسا  بدا  اـب  سک  ره  هک  دـیبای  یم  رد  ـالوم  ِنخـس  نـیا  اـب 
: دنیامرف یم  نینچ  بدا  هرابرد  رگید  یمالک  رد  ترضح 
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یم افـص  ار  اـهلد  .تسا  سنوم  ییاـهنت  ماـگنه  رد  وکین و  تسا  ینیـشنمه  رواـی و  ار  نادرمناوج  تسا و  تورث  ار  نادـنمزاین  بدا 
(1) .دناسر یم  وزرآ  هب  ار  نادنموزرآ  دهد و  یم  ورین  ار  اهدرخ  دشخب و 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

.دیشاب الط  يوجتسج  رد  هک  نیا  زا  تسا  رتالاب  ندوب  بدا  يوجتسج  رد 

: تسا هدرمش  کچوک  ار  بدا  یب  ترضح ، نآ 

.دشابن يراوگرزب  ار  بدا  یب 

: تسا هدرک  نایب  بدا  هرابرد  ار  ریز  هلمج  ینتسنم » »

.دیرخ ناوت  یم  زیچ  همه  نآ  اب  نکیل  دروآ ، تسد  هب  ناوت  یم  ناگیار  ار  بدا 

: تسا هدمآ  ریز  هلمج  زین  ادخهد » مکح  لاثما و   » رد

.دینک فرطرب  بدا  اب  ار  بسن  یتشز 

: تسا هدش  نایب  نینچ  بدا  هرابرد  موتالوکآ »  » باتک رد 

(2) .يرخب یناوت  یم  زیچ  همه  نآ  اب  اّما  درادن ، یتمیق  بدا 

بدا ینعم 

ندرک و هظعوم  دراد ، یبادآ  يزرواشک  دراد ، یبادآ  بسک  ِتراـجت  ًـالثم  دوش ، یم  بادآ  ماـمت  لـماش  تسا و  ماـع  یظفل  بدا ،
لاـح لـماش  ترخآ  اـیند و  یتخبـشوخ  تداعـس و  دوش  تاـعارم  رگا  دراد ، یبادآ  هریغ  یگدـننار و  دراد ، یبادآ  ندـناوخ  هضور 

.ددنب یم  رب  تخر  ترخآ  ایند و  ِیتخبشوخ  تداعس و  دوشن  تاعارم  یگدنز  بادآ  رگا  ددرگ و  یم  یمدآ 

قّفوم نابدؤم  يامیس 

یقالخا ياه  تلصخ  تیاعر  - 1

یقالخا ياه  تلیذر  زا  دنک و  یم  تیاعر  ار  یقالخا  ياه  تلصخ  بّدؤم  صخش 
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.ددرگ یمن  قالخا  فالخ  ياهراک  درِگ  يا  هظحل  هداد و  رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  یقالخا  بادآ  وا  .دنک  یم  يرود 

ترشاعم بادآ  تیاعر  - 2

، هلماعم بادآ  رد  .دـشاب  یم  یبوخ  رـشاعم  اج  همه  رد  هشیمه و  دـنک و  یم  ارجا  نسحا  وحن  هب  ار  ترـشاعم  بادآ  بدؤم  صخش 
(1) .دیوج یمن  يرود  ترشاعم  بادآ  زا  يا  هظحل  نتخومآ ، شناد  یگداوناخ و  طباور  یعامتجا ، طباور 

« نکنیل ماهاربآ   » بدا عضاوت و  ناتساد ) )

هب يراب  هک  ییاتسور  درم  ناهگان  تفر ، یم  هار  یلگنج  رد  شنینواعم  زا  یکی  اب  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  نکنیل » ماهاربآ   » يزور
ینابرهم بدؤم و  هفایق  اب  تشادرب و  ار  شهالک  نکنیل  ماهاربآ  دش ، کیدزن  ًالماک  یتقو  و  دش ، ادیپ  اهنآ  هار  رـس  رد  تشاد  شود 

! نم تسود  مالس  تفگ :

ضارتعا وا  هب  نکنیل  ماهاربآ  نواـعم  عقوم ، نیا  رد  .دـش  در  داد و  ار  شمالـس  باوج  دسانـشب ، ار  وا  هک  نآ  یب  مه  ییاتـسور  درم 
؟ دنک میظعت  دهدب و  مالس  ییاتسور  کی  هب  تکلمم  کی  يروهمج  سیئر  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  تفگ : درک و 

رد یلومعم  ییاتـسور  کی  زا  يروشک  يروهمج  سیئر  هک  تسا  هتـسیاش  اـیآ  تفگ : وا  باوج  رد  دز و  يدـنخبل  نکنیل  ماـهاربآ 
(2) !؟ دشاب رت  نییاپ  تکازن  بدا و 

يرادرسمه بادآ  تیاعر  - 3

یم هگن  دونشخ  یضار و  دوخ  زا  ار  شیوخ  رسمه  هشیمه  و  دنک ، یم  ارجا  نسحا  وحن  هب  هداوناخ  طیحم  رد  ار  يرادرـسمه  بادآ 
.دراد
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: دییامرف هّجوت  عوضوم  نیا  دروم  رد  یگنراک » لید   » هیبشت هب 

(1) .روتوم يارب  نغور  هک  دراد  ّتیمها  ردق  نامه  جاودزا  يارب  بدا 

نیدلاو هب  مارتحا  - 4

ردـپ و هب  یمارتحا  یب  هناـشن  هک  یفرح  زگره  .دـیامن  یم  یکین  ناـنآ  هب  هدراذـگ و  مارتحا  شیوخ  رداـم  ردـپ و  هب  بدؤم  صخش 
.دیامن یم  نهپ  نانآ  دزن  ار  شیوخ  عضاوت  ياه  لاب  هشیمه  ددرگ و  یمن  جراخ  وا  ناهد  زا  تسا  ردام 

داتسا هب  مارتحا   - 5

یعس هشیمه  دنادرگ و  یمن  رطاخ  هدرزآ  ار  شیوخ  داتسا  زگره  دنک و  یم  تیاعر  ار  داتـسا  هب  مارتحا  ِبادآ  بدا ، اب  زومآ  شناد 
.دیامن مهارف  ار  داتسا  رطاخ  ِتیاضر  دنک  یم 

اه تلیذر  زا  يرود  هدیدنسپ و  بادآ  تیاعر  - 6

.دیوج یم  يرود  یتلیذر  هنوگ  ره  زا  .دنک و  یم  تیاعر  ار  هدیدنسپ  بوخ و  بادآ  همه  بدؤم  صخش 

بدا زیمآ  تّیقّفوم  راثآ 

لدکی ِناتسود  دایدزا  - 1

ماگنه رد  ناتسود  نآ  دبای و  یم  يدایز  لدکی  ِناتـسود  بدااب ، صخـش  دش ، هراشا  نآ  هب  نابدؤم  يامیـس  رد  هک  یلئاسم  ّتلع  هب 
.دننک یم  يرای  شفده  هب  ندیسر  هار  رد  ار  وا  و  دنتسه ، بدؤم  صخش  روای  رای و  تالکشم  اه و  یتخس 

مدرم دزن  یمارگ  زیزع و  - 2

تسا و زیزع  عاـمتجا  دزن  یتـلیذر  هنوگ  ره  زا  نتـسج  يرود  ترـشاعم و  بادآ  یقـالخا و  بادآ  تیاـعر  تلع  هب  بدؤـم  صخش 
.دوش یم  هتشاد  یمارگ 

یشاب زیمت  بدا و  اب  رگ 

یشاب زیزع  ناگمه  دزن 
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ییوشانز یگدنز  ماکحتسا  - 3

ییوشانز یگدـنز  زگره  تسا و  رادروخرب  شیوخ  رـسمه  اب  یمکحتـسم  يوق و  طـباور  زا  يرادرـسمه  بادآ  تیاـعر  ّتلع  هب  وا 
.ددرگ یمن  لزلزتم  نانآ 

بدؤم دنزرف  راوخمغ  رای و  ردام ، ردپ و  - 4

رای و دوخ  دـنزرف  ياه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  رد  هشیمه  دـنراد و  یم  یمارگ  زیزع و  ار  شیوخ  بدؤم  دـنزرف  ردام ، ردـپ و  اتعیبط 
.دنتسه وا  راوخمغ 

راک طیحم  رد  طباور  ماکحتسا   - 5

دروآ و یم  مهارف  ار  ناراکمه  سیئر و  يدونشوخ  تابجوم  راک  طیحم  رد  ناراکمه  سیئر و  اب  تکازن  بدا و  تیاعر  ّتلع  هب  وا 
ّتلع هب   ) سیئر یّتح  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  شیوخ  راک  زگره  وا  ّتلع  نیمه  هب  .دنراد  یم  یمارگ  ار  يو  زین  ناراکمه  سیئر و 

.دنراد تیاضر  يو  زا  زین  وا  ناراکمه  و  دهد ، یم  شاداپ  ای  هجرد و  عیفرت  یهاگ  وا  هب  يو ) بدا  تیاعر 

شمارآ - 6

یقالخا لئاسم  تیاعر  نوگانوگ و  ياه  تلیذر  زا  يرود  ّتلع  هب  بدؤم  صخش 

هکنیا ای  دیامن و  ینیچ  نخس  ًالثم  دوش ، بکترم  ار  اه  تلیذر  زا  یضعب  بدا  یب  صخـش  کی  رگا  .درب  یم  رـس  هب  شمارآ  رد  ...و 
يرود اه  تلیذر  زا  هک  ره  زین  تبـسن  نیمه  هب  .ددرگ  یم  ـالتبم  نادـجو  باذـع  هب  يو  ِدوخ  دـیامن ، ـالمرب  ار  شیوخ  تسود  زار 

.تسا رادروخرب  يرتشیب  شمارآ  زا  هتشاد و  مارآ  ینادجو  دهد ، ماجنا  ار  نوگانوگ  بادآ  اه و  تلصخ  دنیزگ و 

تایونعم - 7

دزن دیوج و  یم  بّرقت  گرزب  دنوادخ  هب  نوگانوگ  ِبادآ  ماجنا  اب  بدااب  صخش  هدش ، نایب  نوگانوگ  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه 
.تسا زیزع  زین  ناّنم  دنوادخ  دزن  بدااب  صخش  اریز  .دوش  یم  هتشاد  یمارگ  گرزب  دنوادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح 

82 ص :
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(1) .تسا رت  یمارگ  ادخ  دزن  تسا ، رتشیب  شبدا  هک  سک  نآ 

نادنزرف يوگلا   - 8

راتفر ریثأت  تحت  ناـنآ  و  دوش ، یم  دوخ  نادـنزرف  يوگلا  دـیامن ، تیاـعر  ار  نوگاـنوگ  ِبادآ  دـشاب و  بدؤم  ناـسنا  هک  یماـگنه 
.دنوش یم  بدااب  دنریگ و  یم  رارق  شیوخ  ردپ  هنابدؤم 

دنزرف ندرک  بدا  هب  قیوشت 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

تخـس و تلد  هک  نآ  زا  شیپ  نم  ور ، نیا  زا  .دریذـپ  یم  دوش  هدـنکفا  نآ  رد  هچره  هک  تسا  یلاـخ  نیمز  نوـچمه  ناوـجون  لد 
(2) .متخادرپ وت  تیبرت  هب  دوش  لوغشم  تنهذ 

دنزرف يوگلا  دـیاب  .دزوماـیب  بدا  وا  هب  دـنک و  تیبرت  ار  وا  دـیاب  ناـسنا  تسا ، ریذـپ  تیبرت  یناوـجون  یکدوـک و  ماـّیا  رد  دـنزرف ،
ًالثم .دراد  زاب  اه  تلیذر  تشز و  ياهراک  زا  ار  وا  دـیامن و  دزـشوگ  وا  هب  ار  هنادنـسپادخ  هنادنمتداعـس و  ياهراک  دوشب و  شیوخ 

زا ار  وا  و  دزومایب ، وا  هب  ار  هریغ  ردام و  ردـپ و  هب  یکین  اـهرت ، گرزب  هب  مارتحا  مّلعم ، هب  مارتحا  یقـالخا ، بادآ  ترـشاعم ، بادآ 
.دراد زاب  بدا  ِفالخ  ياهراک 

: دنیامرف یم  نادنزرف  هب  بدا  میلعت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(3) .دیوش یم  هدیزرمآ  تیبرت ) نیا  هلیسو  هب  هک   ) دینک تیبرت  بوخ  ار  نانآ  و  دیرادب ، یمارگ  ار  دوخ  نادنزرف 

بدا هنادنمتداعس  ریسفت 

: دنا هداد  میلعت  نینچ  بدا  نتفرگ  ارف  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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(1) .ینک يرود  يدنسپ  یمن  نارگید  رد  هچ  نآ  زا  هک  سب  نیمه  دوخ  ندرک  تیبرت  يارب 

ار ینادان  یتشز  هکلب  تخوماین ، مبدا  سک  چیه  دومرف : تخومآ ؟ بدا  ار  وت  یسک  هچ  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هب 
.مدیزگ يرود  نآ  زا  مدید و 

: تسا هتفگ  نینچ  هطبار  نیمه  رد  زین  يزاریش  يدعس 

زیهرپ نآ  زا  دـمآ  دنـسپان  مرظن  رد  ناـشیا  دـب  لـعف  زا  هـچ  ره  هـک  ناـبدا ، یب  زا  تـفگ : یتـخومآ ؟ هـک  زا  بدا  دـنتفگ  ار  ناـمقل 
(2) .مدرک

بدا نیرتهب 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما 

.هَرْدَق يّدَعَتَیال  هِّدَح و  دنع  ُناسنإلا  َفِقَی  نأ  ِبدألا  ُلضفَأ 

.دنکن زواجت  شیوخ  هزادنا  زا  دنامب و  دوخ  زرم  ّدح و  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  بدا  نیرتهب 

: دیوگ یم  نوسکج » .چ  »

.دوشن لامیاپ  امش  قح  دیهدن  هزاجا  نکیل  دیشاب ، نتورف  بدؤم و 

: دنیامن یم  یفّرعم  نینچ  ار  بدا  نیرتهب  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .دراد زاب  اهاوران  زا  ار  وت  هک  تسا  نآ  بدا  نیرتهب 

بدا نتخومآ  رد  مزال  دراوم 

هراشا

: میربب راک  هب  بدا  نتخومآ  ماگنه  رد  ار  ریز  تاکن  میزومایب ، بدا  یصخش  هب  میهاوخ  یم  هک  یماگنه 

مشخ ماگنه  رد  بیدأت  مدع  - 1

(4) .تسا هدومرف  یهن  مشخ  ماگنه  رد  ندرک  بیدأت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

84 ص :
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ص 17. همکحلا ، نازیم  بختنم  و 2 . - 1
.يدعس ناتسلگ  - . 2

ص 17. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3
ص17. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 4
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( بدؤم قیوشت   ) بدؤم هب  شاداپ  - 2

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .راد زاب  يرادرکدب  زا  ار  راکدب  راکوکین ، هب  نداد  شاداپ  اب 

: دنیامرف یم  دنزرف  ندرک  بدا  هب  قیوشت  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هک يزیچ  ره  اریز  دشاب ؛ يزیچ  زا  تشم  کی  ای  ینان  هّکت  هزادنا  هب  هچرگ  دهدب  هقدص  شدوخ  تسد  اب  هک  هدب  روتسد  كدوک  هب 
(2) .تسا دایز  رایسب  دشاب ، مک  دنچره  دریگ ، تروص  كاپ  ّتین  اب  رگا  دوش  هداد  ادخ  هار  رد 

بدا یب  بیدأت  - 3

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) .نانآ بیدأت  اب  ناراکدب  ندرک  حالصا  تساهنآ و  نتشاد  یمارگ  اب  ناکین  ندرک  حالصا 

اه هیحور  قبط  دروخرب  - 4

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(4) .هد خساپ  وا  هب  ششخب  اب  ار  شیدب  نک و  شنزرس  وا  هب  ندرک  یکیناب  ار  تردارب 

: دنیامرف یم  نینچ  بدا  نتخومآ  هرابرد  رگید  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

یبوخ ریخ و  هب  تیاـبیز  وـکین و  راـتفگ  اـب  نادرگ و  تسرد  تکین  رادرک  اـب  تسا ) هدرک  يدـب  وـت  هب  هک  ار  یـسک  اـی   ) ار راکدـب 
.نک ییامنهار 

( تیاور  ) تیبرت یب  ناوج  خساپ 

: دومرف ترضح  تفگ ، ازسان  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  یناوج 

هندرگ نآ  رد  رگا  و  وگب ، یلیاـم  هچ  ره  مرادـن  یکاـب  متـشذگ  هندرگ  نآ  زا  نمرگا  ، تسا یتخـسرایسب  هندرگاـم  يولجرد  ناوج !
(5) .مرتدب ییوگب  وت  هچ  ره  زا  مدنام  ناریح 

85 ص :

تمکح 177. هغالبلا ، جهن  - . 1
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ص 10. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - . 2
ص 81. ج 78 ، راونالا ، راحب  - . 3

ص 17. همکحلا ، نازیم  بختنم  و 5 . - 4
ص134. ج 7 ، صصقلا ، نسحا  باتک  زا  ص 96 ، ج 46 ، راونالا ، راحب  - . 5
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یبدا یب  ماگنه  رد  ندرک  رهق   - 5

رهق وا  اب  هاتوک  یتّدم  يارب  هکلب  نزن  ار  وا  : » دومرف ترضح  نآ  درک ؛ تیاکش  دوخ  دنزرف  زا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  دزن  یصخش 
(1) «. نک

دنراد و ار  امش  ندرک  تحاران  دصق  نَجهتسُم ، ياه  ناتساد  اب  دینک  یم  ساسحا  دیروخ و  یم  رب  بدا  یب  دارفا  هب  هک  یماگنه  رد 
نتسشن و  » تداع اب  دیریگب و  هرانک  اهنآ  زا  هدرک و  كرت  ار  طیحم  اروف  دینک  یعس  دننالوبقب ، امـش  هب  ار  دوخ  تارظن  دنـشوک  یم 

دیا هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  لرتنک  اهنت  هن  راک  نیا  اب  .دینک  هزرابم  ندرک » لّمحت 

(2) .دننک حالصا  امش  اب  ار  ناشراتفر  هک  دیزومآ  یم  دارفا  نیا  هب  هکلب 

بدا یب  ناوج  کی  زا  داّجس  ماما  رهق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

زا داّجس  ماما  .دوب  هدرک  هیکت  ردپ  هناش  هب  رـسپ  یلو  دنتفر ، یم  هار  هک  دید  شرـسپ  هارمه  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  مردپ 
(3) .تفر ایند  زا  ات  تفگن  نخس  رسپ  نآ  اب  رطاخ  نیمه  هب  دش و  نیگمشخ  رسپ ، هتسیاشان  راتفر 

تیبرت بدا و  ياهوگلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  فلا )

مالـس .دـهد  یم  ناشن  ار  نورد  هک  تسا  يا  هنیآ  دراد ، نابطاخم  اـب  شدروخرب  هظحل  نیلّوا  رد  سک  ره  هک  ار  يراـتفگ  تلاـح و 
.تسا قلخ  نسح  عضاوت و  بدا ، ناشن  ندرک ، هحفاصم  نداد و  تسد  نتفگ و 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هرابرد  ثیدح  رد 

86 ص :

ص 99. ج 104 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 33. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  مظاک ، دّمحم  يداّجس ، - . 2

ص 132. ج 7 ، صصقلا ، نسحا  باتک  زا  ص 64 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  - . 3
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(1) .ِمالَّسلِاب ُهیَِقل  ْنَم  َأَْدبَی  ْنَا  ِهِْقلُخ  ْنِم  َناک 

.دومن یم  مالس  هب  زاغآ  درک ، یم  دروخرب  سک  ره  اب  هک  دوب  نآ  شیوخ  قلخ و  زا 

: نداد تسد  زین  و 

(2) .هَحَفاَصُْملِاب َأََدب  اِملسُم  َیَِقل  اذِإ  »

.داد یم  تسد  وا  اب  درک ، یم  رادید  یناملسم  اب  هاگره 

رد يدرـس  یگقالع و  یب  ساسحا  لباقم  فرط  ادابم  ات  دـشکن ، بقع  دوز  ار  شیوخ  تسد  ات  درک  یم  تیاعر  زین  نداد  تسد  رد 
: کلام نب  سنا  لقن  هب  .دنک  ادیپ  دروخرب 

.ُْهنَع ُعِْزنَی  يّذلا  َوُه  ُلُجَّرلا  نوُکَی  یّتَح  ُْهنَع  ْعَْزنَی  ْمَلَف  ُهاِّیا  اَهلَوان  ِهِدَِیب  َلَوانَف  ِِهباحصَأ  ْنِم  ٌدَحَأ  ُهَیَِقل  اذِإ 

یم تسد  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دروآ ، یم  شیپ  تسد  صخـش  نآ  درک و  یم  تاقالم  باحـصا ، زا  یکی  اب  هاگره 
ترـضح نآ  تسد  زا  دـشکب و  بقع  ار  دوخ  تسد  لـباقم  صخـش  هک  نیا  اـت  درک  یمن  ادـج  وا  تسد  زا  ار  شیوخ  تسد  داد و 

(3) .دروآرد

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیبرت  ب )

ریش يردق  زین  ترضح  تساوخ ، بآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدنزرف  دوب ، تحارتسا  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
ادخ لوسر  اما  دریگب ، ار  ریش  ات  دش  دنلب  دوخ  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاح  نیا  رد  داد ، يو  تسد  هب  ار  ریـش  هساک  دیـشود و 

.داد مالسلا  هیلع  نسح  هب  ار  ریش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: درک ضرع  درک  یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح 

؟ يراد تسود  رتشیب  ار  نسح  ایوگ  هّللا ! لوسر  ای  - 

: دنداد خساپ 

87 ص :

ص 130. ج 4 ، ءاضیبلا ، هّجحملا  یناشاک ، ضیف  - . 1
ص 62. یبنلا ، ننس  ییابطابط ، همالع  - . 2

ص 25. مظعا ، ربمایپ  يراتفر  یقالخا و  هریس  داوج ، یثدحم ، - . 3
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تاـعارم ار  تبوـن  دـیاب  .دوـب  هتـساوخ  بآ  رتدوز  اریز  تسوا ، مّدـقت  قـح  مالـسلا  هیلع  نـسح  زا  نـم  عاـفد  تـّلع  تـسین ، نـینچ  »
(1) «. دومن

بدا يوگلا  مالسلاامهیلع ؛ نیسح  ماما  نسح و  ماما  ج )

روـط هب  یلو  تسا ، وـضو  لوغـشم  هک  دـندید  ار  يدرمریپ  دنتـشذگ  یم  یّلحم  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  يزور 
هب دنتفرگ  میمصت  تسا ، بجاو  لهاج  مدآ  نتخومآ  هک  اجنآ  زا  .دروآ  یمن  اج  هب  ار  نآ  طیارش  بادآ و  دریگ ، یمن  وضو  حیحص 

.دنزومایب وا  هب  ار  حیحص  نتفرگ  وضو  بدا ، لامک  اب  میقتسمریغ  روط 

، تسین حیحـص  وت  يوضو  تفگ : یکی  .دونـشب  ار  ناشنانخـس  درمریپ  هک  يروط  دـنتخادرپ ، وگتفگ  ثحب و  هب  رگیدـکی  اب  تسخن 
.تسا تسرد  نم  يوضو 

.تسا حیحص  نم  يوضو  تسین ، تسرد  وت  يوضو  هن ، تفگ : يرگید 

: دنتفگ دندمآ و  درمریپ  دزن  سپس 

! شاب رواد  ام  هرابرد  میریگ و  یم  وضو  بوخ  ام  زا  کی  مادک  نیبب  نک و  هاگن  میریگ  یم  وضو  امش  روضح  رد  ام 

.دنتفرگ درمریپ  مشچ  يولج  یلماک  تسرد و  يوضو  ود  ره 

: دندیسرپ درمریپ  زا  هاگنآ 

ود نآ  یلـصا  روظنم  تسا و  هنوگچ  حیحـص  يوضو  هک  دـش  هّجوـتم  درمریپ  تسا ؟ رتـهب  رت و  حیحـص  اـم  زا  کـی  مادـک  يوـضو 
.تسا وا  نتخومآ  كدوک 

: تشاد راهظا  ینتورف  لامک  اب 

رطاـخ هب  امـش  مناد و  یمن  ار  نتفرگ  وضو  تسرد  زونه  ناداـن  درمریپ  نم  تسا ، حیحـص  بوـخ و  امـش  يود  ره  يوـضو  نازیزع !
(2) .مرازگساپس دیتخومآ ، نم  هب  ار  حیحص  تسرد و  يوضو  دیتخاس و  هاگآ  ارم  دیراد ، ناتّدج  تّما  رب  هک  يزوسلد  ّتبحم و 

88 ص :

ص 19. ج 1 ، صصقلا ، نسحا  باتک  زا  ص 283 ، ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 1
.73 ص 74 -  ج 3 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  باتک  زا  ص 319  ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 2
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اخیلز بدا  د )

تیفیک هرابرد  یمور » يّالم   » زا لبق  يریوجه »  » .تسا هتـشگ  زاتمم  صـصقلا » نسحا   » تفـص اب  نآرق  رد  اخیلز  فسوی و  ناتـساد 
: دسیون یم  اخیلز  فسوی و  قشع 

هب و  دومن ، هر  مالـسا  هب  و  دـینادرگ ، ناوج  ار  اخیلز  درک ، تمارک  لاصو  ار  يو  یلاـعت  دـنوادخ  و  دیـسر ، بوقعی  هب  فسوی  نوچ 
یمه ارچ  نم  زا  ماوـت ، ياـبرلد  نآ  نم  اـخیلز ! يا  تـفگ : .تـخیرگب  يو  زا  اـخیلز  .درک  يو  دـصق  فـسوی  .داد  فـسوی  هـب  ینز 

! تسا هدش  كاپ  تلد  زا  نم  یتسود  رگم  يزیرگ ؟

تولخ وت  اب  هک  زور  نآ  .ما  هتـشاد  هاگن  دوخ  دوبعم  ترـضح  بادآ  هتـسویپ  نم  اـّما  .تسا  تداـیز  یتسود  رد  هک  هّللاو  ـال  تفگ :
تمهت ات  مدیشوپ  نآ  رب  يزیچ  دوب ، رـصب  یب  مشچ  ود  ار  يو  هک  نآ  مکح  هب  اّمَاَف  يدیدن ، زگره  يو  و  دوب ، یُتب  نم  دوبعم  مدرک 

، دنیب یم  ارم  مشاب  هک  تفص  ره  هب  تلآ ، و  مشچ ) یهایس   ) تلقُم یب  تسانیب  هک  مراد  يدوبعم  نم  نونکا  .دزیخرب  نم  زا  یبدا  یب 
(1) .مشاب بادآلا  كرات  هک  مهاوخن 

نآ رثا  رب  ادخ  باذع  یبدا و  یب  زا  ییاه  هنومن 

.دوش عطقنم  وا  لسن  زا  تّوبن  هک  دش  ببس  ردپ ، هب  تبسن  فسوی  بدا  كرت  - 1

وا دالوا  زا  دندیمهف -  یمن  نابز  هک  جوجأم -  جوجأی و  دش  ببس  دیدنخ  دومن و  ار  ردپ  تروع  فشک  هک  حون  رـسپ  یبدا  یب  - 2
.دش

.دنوش راتفرگ  گرزب  دنوادخ  باذع  هب  ات  دش  ثعاب  دندومن  یم  یبدا  یب  سلاجم ، رد  یّتح  هک  طول  موق  یبدا  یب  - 3

.دیدرگ نامسآ  زا  هدئام  عاطقنا  ثعاب  هدب ، سدع  ریس و  دنتفگ  دنتخانشن و  ار  يْولَس » ّنَم و   » هک یسوم  موق  یبدا  یب  - 4

دیسر یم  رد  نامسآ  زا  هدئام 

دینش تفگ و  یب  عیب ، عارش و  یب 

سک دنچ  یسوم  موق  نایم  رد 

سدع ریس و  وک  دنتفگ  بدا  یب 

89 ص :

.461 ص 462 -  نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 1
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ناوخ ناوخ  نان  دش  عطقنم 

(1) نامساد لیب و  عرز و  جنر و  دنام 

( رعش  ) دز قافآ  همه  رب  شتآ  بدا  یب 

بدا قیفوت  مییوج  قح  ام ز 

بر ضیف  زا  دنام  مورحم  بدا  یب 

درک راوخ  ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب 

(2) دز قافآ  همه  رب  شتآ  هکلب 

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تیبرت  بدا و 

بدا شزرا  فلا )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .كِرْدَق َکنَمَث و  یف  ُدیزَی  َِکبدأ  َکِْملِع و  نِم  ُدیزَی  امف  امِهِمُّلعَت ، یف  ْدِهَتجاف  َکِسفن ، ُنَمَث  َبدألا  َْملِعلا و  اذه  ّنإ  ُنمؤم ، ای 

ردق دوش ، هدوزفا  تبدا  شناد و  رب  هچره  هک  شاب  اشوک  ود  نآ  نتفرگارف  رد  سپ  تسوت ، ياهب  ناج  بدا  شناد و  نیا  نمؤم ! يا 
.دریگ ینوزف  تشزرا  و 

ناردپ ثاریم  ب )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

(4) .ُبدَألا َءانبألا  ُءابآلا  َثّرو  ام  ُریخ 

.تسا بدا  دنهن  یم  ثرا  هب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرترب 

يدنواشیوخ نیرتالاو  رابت و  نیرترب  ج )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(5) .تسا يدنواشیوخ  نیرتالاو  رابت و  نیرترب  وکین ، بدا 
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: دنیامرف یم  يرگید  راتفگ  رد  ترضح  نآ 

(6) .تسا یگداوناخ  تاراختفا  تفارش و  رویز  نآ  هک  زومایب  بدا 

90 ص :

ص 275. تاتشلا ، عماج  هّللا ، نیع  يدمحا ، کلم  - . 1
.يولوم يونثم  - . 2

ص 14. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3
ص 14. نامه ، - . 4

.14 ص 15 -  نامه ، - . 5
.نامه - . 6
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: دنیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  راونالا » راحب   » باتک رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یثیدح 

(1) .تسا یگداوناخ  تاراختفا  تفارش و  نیزگیاج  وکین ، ِبدا 

: دنیامرف یم  تسا -  هدش  لقن  لوقعلا » فحت   » باتک رد  هک  يرگید -  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .دوش هابت  شیگداوناخ  تفارش  درادن ، بدا  هک  یسک 

تنیز نیرتالاو  د )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

.تسا بدا  امش  رویز 

(3) .تسین بادآ  نوچ  يرویز  چیه 

یتخبدب لماع  بدا ، یب  نز  ر )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .ُهَّیِذَبلا هَأرَملا  َو  ُءْوّسلا ، ُراْجلاَو  ُِرئاجلا ، ُناْطلُّسلا  َْشیَْعلا : ُرِّدَُکت  ٌهَثالَث 

.بدا یب  ِنز  دب و  هیاسمه  راکمتس ، رادمامز  دیامن : هریت  ار  یگدنز  زیچ  هس 

تیبرت یگنوگچ  و )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

مه زا  ار  ناشیاهرتسب  دـینک و  هیبنت  زامن  كرت  رب  ار  اهنآ  دـندش  هلاس  هد  نوچ  دـیزومایب و  زامن  یگلاـس  تفه  رد  ار  دوخ  نادـنزرف 
(5) .دیزاس ادج 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  هرابرد  رگید  يراتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

يدیدنـسپ ار  شیاه  تلـصخ  يوخ و  یگلاس  کی  تسیب و  ات  رگا  .ریزو  لاس  تفه  هدنب و  لاس  تفه  تساقآ ، لاس  تفه  دـنزرف ،
(6) .يروذعم لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  اریز  نک ، شیاهر  دوخ  لاح  هب  هنرگو  بوخ ) هک  )

91 ص :
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.نامه - . 1
ص 17. نامه ، - . 2

.نامه - . 3
ص 577. لوقعلا ، فحت  دّمحموبا ، ینارح ، - . 4

ص 17. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 5
.نامه - . 6
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: دنیامرف یم  ناوجون  تیبرت  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .درک تیبرت  نتفرگ  هزور  يارب  یگلاس  هدزناپ  نس  زا  دیاب  ار  كدوک 

بدا هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  م )

(2) .ِءالَْبلِاب یْنبِّدَُؤتال  ِناسْحِءْالِاب َو  ِرْدَتْسَتال  َّمُهَّللَا 

.نکم بدا  يراتفرگ  الب و  اب  امنم و  بلط  نوزف  دوخ ، ناسحا  اب  ارم  ادنوادخ !

بدا لقع و  ه )-

: دنیامرف یم  بدا  ندوب  یباستکا  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

رداق دراد ، هگن  ار  بدا  تمحز  اب  سک  ره  تسا و  تّقشم  کی  لّمحت  نتـشاد ، بدا  ادخ و  بناج  زا  تسا  یـششخب  هّیطع و  لقع ،
(3) .دوش یمن  هدوزفا  وا  لهج  رب  زج  دروآ  تسد  هب  ار  لقع  دهاوخب  تمحز  هب  هک  ره  اّما  دوش ، یم  نآ  رب 

بدا ناوج و  ي )

: دنک یم  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، َریبَْکلَأ هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ُّیبَّنلا  َلاـقف  ِخـْیَّشلا ، َلـْبَق  ُّباّـشلا  َمَّلَکَتَف  ٌّباـش ، ٌْخیَـش َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َیلِإ  َنـالُجَر  َءاـج 
.َریبَکلَأ

درمریپ زا  لـبق  ناوج  دـندش ، فّرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  دوـب ، ناوـج  يرگید  ریپ و  یکی  هک  رفن  ود  يزور 
(4) .گرزب گرزب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .درک  نخس  هب  عورش 

92 ص :

.نامه - . 1
ص 318. هداهشلا ، جهن  دمحا ، هنازرف ، - . 2

ص 281. نایاوشیپ ، نخس  هریس و  یلعدّمحم ، اشوک ، - . 3
ص 168. راونالا ، هاکشم  - . 4
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تعاجش مجنپ : شخب 

هراشا

93 ص :
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یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  تعاجش ،

رتسبو لیناد  (1) «. تسا ّتیناسنا  فّرعم  نیرت  گرزب  تعاجش  »

، یحور ياه  يرامیب  زورب  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ینارگن  بارطـضا و  دـنادرگ و  یم  زاب  ناسنا  هب  ار  شمارآ  تماهـش ، تعاـجش و 
.دیامن یم  يریگولج  یناور 

: دیوگ یم  یسراف  یلثملا  برض 

«. تسا گرم  زا  رتدب  سرت  »

زا یکی  تـسا و  یحور  تخـس  تـالاح  بجوـم  و  تـسا ، روآدرد  روآ و  جـنر  سرت  .تـسا  ینارگن  بارطـضا و  لـماع  سرت  اریز 
وا دوجو  ینارگن  بارطضا و  دشاب ، هتشاد  دروم  یب  ياه  سرت  یـسک  رگا  .تسا  دروم  یب  ياه  سرت  یناور  ضارما  ياه  هصخـشم 

.دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  شمارآ  دریگ و  یم  ارف  ار 

: دنک یم  وگزاب  ار  سرت  تبقاع  سالگاد » .یس  »

هلیـسو نیدب  دزاس و  یم  راد  هشدـخ  ار  وا  تیـصخش  دراذـگ و  یم  رثا  شا  یقلت  زرط  رب  رما  نیا  دوش ، سرت  شوختـسد  يدرف  رگا 
.ددرگ یم  هدز  حاورا  هناخ  بحاص 

: دیوگ یم  رتلو » »

(2) .دیا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  فصن  دیسرتب ، رگا  دیوش  یم  هجاوم  یلکشم  اب  امش  یتقو 

94 ص :

ص 361. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 1
ص 97. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 2
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یمن هار  دوخ  هب  ار  سرت  زا  یشان  بارطـضا  هرهلد و  تسا ، عاجـش  هک  یـسک  اتعیبط  تسا ، تماهـش  تعاجـش و  سرت ، لباقم  هطقن 
ندیسر هار  رد  ار  وا  عاجـش  صخـش  دوجو  رد  سرت  زا  یـشان  ِینارگن  هرهلد و  مدع  اذل  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  شمارآ  زا  دهد و 

همین صقان و  ار  شفادها  فده ) هار  رد  شالت  یعـس و  اب   ) يرتشیب شمارآ  اب  دیامن و  یم  ینایاش  کمک  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب 
.دوش یم  لیان  شیوخ  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  هب  دنک و  یمن  اهر  هراک 

: دیوگ یم  وسرت  صاخشا  هرابرد  ریپسکش » مایلیو  »

(1) .دریم یم  هبترم  کی  طقف  عاجش  درم  هک  یتروص  رد  دنریم  یم  هعفد  رازه  گرم ، زا  لبق  وسرت  صاخشا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.دوش یم  راچد  تسکش  هب  رت  تخس  دسرتب ، رتشیب  هک  ره 

: درامش یم  یتخبکین  تداعس و  لماع  ار  تعاجش  ریز  مالک  اب  یناملآ » »

.یگدنز عاجش  دنک و  یم  یشکدوخ  وسرت 

: تسا هتسناد  سرت  ار  اه  شترا  بلاغ  تسکش  ّتلع  زین  ناگرزب  زا  یکی 

.تسا هدوب  ناهدنامرف  سرت  تلع  هب  هکلب  تسا ، هدوبن  تاّمهم  يرسک  تلع  هب  اه  شترا  بلاغ  تسکش 

دروم یب  ياه  سرت  دوش ، یم  ینارگن  هرهلد و  بجوم  تسا و  داـیز  سرت  زا  یـشان  ملا ، درد و  دـش ، ناـیب  هک  روط  ناـمه  نیارباـنب 
زیمآ و ّتیقّفوم  فادـها  هب  ندیـسر  هار  رد  ام  شالت  یعـس و  ددرگ ، یم  بجوم  لیلد  نیمه  هب  دزادـنا و  یم  هرطاخم  هب  ار  شمارآ 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی  .دنامب  هراک  همین  صقان و  نیرفآ  یتخبشوخ 

تکرح هار  رد  شالت  یعس و  اب  رطاخ ، شمارآ  اب  عاجش  صخش  اما  دور ، یم  رامش  هب  ّتیناسنا  گرزب  ياه  نمـشد  زا  یکی  سرت ،
.دیسر دهاوخ  دوصقم  ماجنارس  هب  شیوخ 

95 ص :

ص 105. نخس ، هاتوک  مظاک ، دّمحم  مانکین ، ات 3 . - 1
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: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  لپ » پماک  »

(1) .تسا يریلد  يزوریپ ، طرش  نیتسخن 

: دنک یم  نایب  نینچ  عوضوم  نیا  هرابرد  هللا  همحر  یضر  دیس 

(2) .دشاب نشور  یکیرات  ره  وا  شیپ  رد  درک ، دوخ  يامنهار  ار  تأرجاب  لد  هک  سک  نآ 

یب ياه  سرت  نوبز ، نادان و  دارفا  طقف  .دیشاب  عاجش  دیهدن و  هار  شیوخ  هب  یسرت  تداعـس ، ماجنارـس  هب  ندیـسر  هار  رد  نیاربانب 
.دننک یمن  رطخ  دنهد و  یم  هار  شیوخ  هب  دروم 

یعضو نامه  تسکش »  » تروص رد  نوچ  دیراذگن ، تسد  يور  تسد  تسکش ، میب  زا  دیهدن و  هار  دوخ  هب  سرت  اهراک  ماجنا  زا  »
(3) «. داد دیهاوخن  تسد  زا  ار  يزیچ  مه  تروص  نآ  رد  سپ  دیراد ، راک  عورش  زا  لبق  ینعی  زورما ، هک  تشاد  دیهاوخ  ار 

ار ریلد  عاجش و  دارفا  هشیمه  یتخبشوخ »  » اریز دننک ، هاگن  امش  هب  تقفـش  مّحرت و  رظن  اب  نایانـشآ  ناتـسود و  دیراذگن  تقو  چیه  »
(4) «. تسا رازیب  نوبز  صاخشا  زا  دراد و  تسود 

: درامش یم  ّتیقّفوم  طرش  نیلّوا  ار  تعاجش  نوئلپان » »

(5) .یکاب یب  تسا و  تماهش  قیفوت ، طرش  نیلّوا 

ندرک رطخ  اب  یّتح  دنا و  هدوب  عاجش  ریلد و  يدارفا  اهنآ  هک  دید  دیهاوخ  دیزادنیب ، يرظن  تخبـشوخ  ّقفوم و  دارفا  یگدنز  هب  رگا 
.دنا هدیسر  ...و  يرنه  یگنهرف ، یعامتجا ، يداصتقا ، یسایس ، گرزب  تاماقم  هب 

: دیوگ یم  نرتس » »

(6) .دندارفا نیرتریلد  ناهج ، نارادمان 
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: دیوگ یم  زین  ییایلاتیا  لثم  کی 

(1) .دننک یم  ییاقآ  ناهج  رب  اورپ  یب  عاجش و  نادرم 

، تسکش ّتیقّفوم و  رد  دیناد  یم  ایآ  .تسین  هار  نایاپ  زگره  تسکش ، اب  ههجاوم  .تسا  هار  زاغآ  هزات  میظع ، ّتیقّفوم  کی  بسک  »
ناگرزب زا  یکی  «. تسامش ياشگهار  هک  تسا  تماهش  طقف 

دعسا رادرس  هاگدید  زا  تعاجش  ینعم 

شوج زا  نینچمه  .دهد و  تسد  عاجش  هب  ناجیه  بارطضا و  دیابن  تارطاخم  رد  .تسا  بلق  تّوق  ّتیرح ، تعاجش ، یقیقح  ینعم 
(2) .دیازفا یم  تعاجش  رب  دوش  تدایز  بلق  تفاطل  حور و  تّوق  هچ  ره  دشاب و  رانکرب  زین  ناجیه  و 

تعاجش عاونا 

هراشا

يرکف تعاجش  فلا )

یمسج تعاجش  ب )

يونعم تعاجش  ج )

يرکف تعاجش  فلا )

: تسا هتسناد  تیقفوم  عناوم  ندرک  دوبان  هار  ار  رکف  تعاجش  ندورام ،» تیوس  نزیروا  »

(3) .درک دوبان  درخ و  ار  تیقفوم  يدج  عناوم  اهدس و  ناوت  یم  هک  تسا  يرکف  تماهش  اب  طقف 

هب يرکف  ظاحل  زا  ار  تعاجش  دنک ، یم  رطخ  هناعاجش  رکف  زرط  اب  یصخش  نینچ 
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گرزب و فادها  هب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  يو  دوجو  رسارس  هناعاجش ، راکفا  دسانش ، یمن  ار  یسرت  هنوگ  چیه  .دنک  یم  اقلا  شیوخ 
.دزادرپ یم  یلاع 

یعس و هنوگ  چیه  ادتبا  زا  هک  تسا  نآ  دننام  داد و  دهاوخن  تسد  زا  يزیچ  دروخب  تسکـش  رظن  دروم  فادها  رد  رگا  دناد  یم  وا 
.تسا هدادن  ماجنا  فده  نآ  هار  رد  یشالت 

: دیوگ یم  زردنال » نآ  »

ار تالکشم  اه و  يراتفرگ  دوب : دهاوخن  نیا  زج  میوگب  رشب  ياه  لسن  مامت  يارب  ار  متیـصو  نیرتهب  اهنت و  هک  دنهاوخب  نم  زا  رگا 
شنامشچ رد  مشچ  میقتسم  دیراد ، هگن  الاب  ار  دوخ  رـس  دهد  یم  خر  یتالکـشم  نینچ  یتقو  دینادب و  یگدنز  زا  ریذپانادج  شخب 

(1) .يرادن ارم  تسکش  تردق  وت  مرت و  گرزب  وت  زا  نم  دییوگب : دیزودب و 

(2) «. تخاس دوبان  ناوت  یم  زین  یلک  هب  درک ، نوریب  هّلیخم  زا  ناوت  یم  هک  نیا  زا  هتشذگ  ار ، رصع  نیا  ناسنا  نمشد  ای  سرت ، »

یمسج تعاجش  ب )

: دیوگ یم  اضعا  بسانت  تعاجش و  هرابرد  كراتولپ 

(3) .دنیازفیب دوخ  ییابیز  رب  هریغ  شزرو و  هلیسو  هب  دنراد  یعس  دوش و  یم  بوسحم  ناناوج  تانسحم  زا  اضعا  بسانت  تعاجش و 

هناریلد گـنج  نادـیم  رد  دنـشاب  زابرـس  رگا  .تساـهنآ  تاذ  ینعم و  ءزج  تعاجـش  دنتـسه و  يوق  یمـسج  رظن  زا  دارفا  هنوـگ  نیا 
قیاق هب  هناعاجـش  ددرگ  ینافوط  ایرد  دنـشاب و  ایرد  رد  رگا  .دنهد  یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  هنوگ  چـیه  گرم  زا  دـننک و  یم  هزرابم 

يوق و یندـب  اب  تسا ، هدرک  هلمحاهنآ  هب  هدـنرد  یناویح  دـنا و  هتفر  لگنج  هب  اهنت  رگا  دنـسرب و  ایرد  لحاس  هب  اـت  دـننز  یم  وراـپ 
.دنروآ یم  رد  ياپ  زا  ار  ناویح  نآ  هناریلد 
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: دنا هدومرف  ربمغیپ » لایناد  »

یتخبدـب و نیح  رد  ار  مدرم  تریـس  نطاب و  .ددرگ  یم  رهاظ  گنج  نادـیم  رد  زابرـس  تعاجـش  نافوط و  عقوم  رد  حّالم  ِتعاـجش 
(1) .تخانش ناوت  یم  اهنآ  تبیصم 

( قفوم ِتیصخش   ) یناوج رد  تماهش  ناتساد ) )

، هتفه لیطعت  ياهزور  رد  دوب ، هدمآ  ناهفصا  هب  ینید  مولع  لیصحت  يارب  هک  یناوج  ماّیا  رد  سردم ،» نسح  دیس  دیهـش  هّللا  تیآ  »
زا تسا  يا  هرطاخ  ریز ، ناتساد  .دنک  مهارف  ار  شیوخ  یگدنز  هنیزه  ات  تخادرپ  یم  يرگراک  هب  تفر و  یم  فارطا  ياهاتسور  هب 

: يو نابز 

منک و ضوـع  ساـبل  مرب و  تاـهد  هب  هتفه ، تـالیطعت  ماـّیا  رد  هک  مدوـب  ریزگاـن  لیـصحت ، هنیزه  هنازور و  جراـخم  هیهت  يارب  نم  »
.منک مهارف  ار  دعب  هتفه  جراخم  ات  مدرگ  ییاّنب  یگلمع و  راک  لوغشم 

راوید تشامگ و  راک  هب  ارم  گنهرس » ناخ  اضر  دّمحم   » راکشیپ اج ، نآ  رد  متفر  ناهفـصا -  عباوت  زا  زگ - »  » يدابآ هب  زور ، کی 
.ریگب نارق  ود  رصع ، نک و  بارخ  ار  راوید  نیا  تفگ  داد و  ناشن  ار  یغاب 

هّیقب دهدب ، تّوق  ادخ  يدشم ! تفگ : داتسیا و  نم  رانک  رد  دمآ و  يراوس  بسا  رهظ ، کیدزن  .مدش  راک  لوغشم  مدرک و  لوبق  نم 
نم منک ، بارخ  ار  راوید  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  يرگید  سک  مسانش ، یمن  ار  امـش  نم  اقآ ! متفگ : نم  نکن ! بارخ  ار  راوید 

.متفوک راوید  هب  رت  مکحم  ار  گنلک  دعب  مهدب و  ماجنا  ار  دوخ  راک  دیاب  مه 

نم لام  غاب  نیا  دوش ، یمن  ترـس  فرح  رگم  یباـسح ! درم  تفگ : تسا -  هدوب  کـلم  بحاـص  دوخ  مدـیمهف  ادـعب  هک  درم -  نآ 
! نکن بارخ  میوگ  یم  تسا و 

ار امش  نم  یلو  دیشاب ، غاب  بحاص  امش  تسا  نکمم  هّتبلا  مداد : باوج  نم 
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.يرگید هن  نکن ، بارخ  هک  دیوگب  دیاب  شدوخ  نک و  بارخ  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  راک  بحاص  مسانش ، یمن 

!؟ یهاوخ یم  نم  زا  قاچنب  هلابق  تفگ : دش و  نیگمشخ  راوس 

.دروخب مسق  دناوت  یم  دنک ، یم  راکنا  هک  یسک  دروایب و  لیلد  دیاب  دراد ، ییاعدا  هک  یسک  متفگ : نم 

دش رود  اجنآ  زا  دز و  بسا  هب  قالـش  ناهگان  تخود و  نیمز  هب  مشچ  هرابود  درک و  الاب  رـس  دعب  تفر ، ورف  دوخ  هب  یکدنا  راوس ،
.تفر هناخ  هب  و 

! درم تفگ : نم  هب  ناخ  .دندرب  گنهرس  اضردّمحم  هناخ  هب  ارم  دندمآ و  راوس  بسا  رفن  ود  ناهگان  هک  مداد  همادا  ار  دوخ  راک  نم 
؟ مدرکن هیبنت  تا  یتخسرس  لباقم  رد  ار  وت  اج  نآ  ارچ  نم  یناد  یم 

! هن مداد : باوج  نم 

مدرک ساسحا  راـب  نیتسخن  يارب  هظحل  نآ  نم  .دوب  هدرکن  یگداتـسیا  نم  ربارب  رد  نینچ  نیا  نونکاـت ، یـسک  هک  نیا  يارب  تفگ :
يا هفرح  رگراک  تسیاـبن  قطنم ، تماهـش و  نیا  اـب  وت  مدز  سدـح  مدرک و  رکف  یکدـنا  لاـح ، نیع  رد  .متـسه  یفیعـض  دوجو  هک 

!؟ يا هراک  هچ  وت  وگب  تسار  نم  هب  .یشاب 

هتسب سپس ، .میآ  یم  ناهفصا  فارطا  هب  یلیصحت  هنیزه  کمک  هیهت  يارب  متسه و  ملع  بلاط  و  نسح » ازریم   » نم مسا  مداد : خساپ 
.مداد ناشن  متشاذگ ، یم  رس  هب  هک  ار  يا  همامع  مدیشوپ و  یم  هسردم  رد  هک  ار  ییابق  مدرک و  زاب  متشاد ، هارمه  هک  ار  یکچوک 

نیا هب  ناهفصا ، روهـشم  ناگرزب  زا  یکی  هب  يا  هلاوح  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  دوخ  نایـشنم  زا  رفن  کی  ناخ ، اضردّمحم  موحرم 
مزال مه  دیسر  دیهد و  وا  لیوحت  هرجح  رد  هدرب و  اصخش  ناموت  هس  یهام  تسا ، هبلط  هسردمرد  نسح  دیـس  ات  : » دسیونب نومـضم 

(1) «. متشگرب ناهفصا  هب  نم  میدروخ و  دندروآ و  يراهان  سپس  تسین .»

100 ص :
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( هرطاخ  ) دربن نادیم  رد  يزوریپ  ِیلمع  سرد  تعاجش ؛ تماهش و  سرد 

، يزاریـش داّیـص  دیهـش  هک  مدوب  هارمه  یهورگ  اب  بالقنا  دـض  اب  هزرابم  ماگنه  روشک  برغ  قطانم  زا  یکی  رد  يزور  لاس 1358 
.تشاد هدهع  هب  ار  نآ  یهدنامرف  ّتیلوؤسم 

بـش ماـگنه  نآ ، زا  روـبع  بـالقنا ، دـض  لـماوع  ّطلـست  ّتلع  هب  دـش  یم  هتفگ  هـک  میدیـسر  يا  هـقطنم  هـب  بورغ  ياـه  یکیدزن 
.میدرک یم  روبع  اجنآ  زا  دیاب  هدشن  کیرات  ًالماک  اوه  ات  ور  نیا  زا  .تسا  كانرطخ 

نآ رد  هک  ینانکراک  .دندوب  رقتـسم  نآ  رد  یماظن  ناگدنمزر  زا  يدادعت  هک  میدیـسر  یهاگیاپ  هب  برغم  ناذا  هب  کیدزن  یفرط  زا 
درک رارصا  يزاریش  داّیص  دیهش  اّما  .مینک  كرت  ار  هقطنم  هدشن  کیرات  ًالماک  اوه  ات  هک  دندرک  هیصوت  ام  هب  دنتشاد  روضح  هاگیاپ 

، هورگ ياضعا  رثکا  تفلاخم  مغر  یلع  .مینک  تکرح  یلصا  هاگیاپ  تمـس  هب  زامن  هماقا  زا  دعب  یتسیاب  ام  هدیـسر و  ارف  زامن  ماگنه 
.میداتفا هار  هب  یلصا  رقم  تمس  هب  تعامج  زامن  هماقا  زا  سپ  اذل  مینک و  كرت  ار  اجنآ  زامن  زا  دعب  دیاب  هک  داد  روتسد  ناشیا 

یم تقو  رـس  زامن  دیاب  ًالوا  اّما  مدرک  یم  ساسحا  ًالماک  ار  رطخ  نازیم  تفگ : نم  هب  هار  نایم  رد  تشگزاب  ماگنه  يزاریـش  دـیهش 
هک یسرت  میدرک ، یم  تکرح  تعاس  نآ  رد  رگا  .تماهش  تعاجـش و  سرد  میداد ، یم  سرد  اهنیا  هب  دیاب  هکنیا  مود  میدناوخ و 

(1) (. درک یم  هرصاحم  ار  اهنآ  نمشد  و   ) دش یم  رتشیب  دوب  ناشدوجو  رد 

يونعم تعاجش  ج )

ار ناطیـش  بیرف  زگره  .دنیوج  یم  بّرقت  گرزب  دنوادخ  هب  دننک و  یم  بوکرـس  ار  سفن  ياوه  تعاجـش  اب  صاخـشا  هنوگ  نیا 
.دنسر یم  يزوریپ  هب  هزرابم  نیا  رد  هناریلد  دنتسه و  یناسفن  ياهاوه  اب  هزرابم  لوغشم  هشیمه  دنروخ و  یمن 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 
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(1) .دیآ بلاغ  سفن  ياوه  رب  هک  تسا  نآ  مدرم  نیرتروالد 

: دننک یم  نایب  هنوگ  نیا  يونعم  تعاجش  هرابرد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

رد ار  دوخ  یتسه  دنک و  ادف  دوخ  ِناج  تفص  هناورپ  هک  سک  نآ  ناگدنشخب  نایم  رد  یلو  رانید ، يرگید  نآ  دشخب ، مهرد  یکی 
(2) .تسا هتفرگ  رارق  تالّیخت  جوا  زا  رتالاب  دهد  تسد  زا  قح  قشع  هار 

( تیاور  ) لیقع نب  ملسم  تعاجش  نادنمتداعس 1 : يوگلا 

زا نت  کی  لهچ و  و  دش ، دربن  هدامآ  ملسم  داتسرف ، ملسم  يریگتـسد  يارب  رفن  داتفه  اب  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دایز ، نبا  هک  یماگنه 
زا شیوخ  ياه  هتـشک  ینوزف  اب  هدش و  هدز  تفگـش  ملـسم  يروالد  زا  هک  نمـشد  ياهورین  هدـنامرف  .تشک  ار  تموکح  نارودزم 

: داتسرف مایپ  دیبلط و  کمک  هّللادیبع  زا  دوب ، هتشگ  دیماان  يو  هب  یبای  تسد 

زا ناّرب  يریـشمش  اـب  نـم  هـک  یلاـح  رد  يا ؟ هداتـسرف   (3)« هَریح هَـقِمارج   » زا يدرف  اـی  هفوـک و  یلاـقب  يوـس  هـب  ارم  يراد  ناـمگ  »
(4) !« متسه ور  هبور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دّمحم  ياهریشمش 

.دنا هدوب  يونعم  تعاجش  ياراد  نیقی ، نامیا و  هجرد  نیرتالاو  گرزب و  دنوادخ  هب  لاکتا  اب  نانیا  يرآ ، هجیتن :

( ناتساد )

.تماهشاب ریفس  نادنمتداعس 2 : يوگلا 

تسد هب  ار  نآ  هتشون و  نایفس  یبا  نب  هیواعم  يارب  مهم  يا  همان  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 

ناج یقشاع  صلخم و  يروای  عاجـش ، يرونخـس  حامرط  .دربب  ماش  هب  ار  نآ  هک  درپس  يدع  نب  حامرط  مان  هب  دیـشر  نارای  زا  یکی 
مالسلا هیلع  يولع  تموکح  هاگتسد  رد  فکرب 

102 ص :

ص 474. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 477. نامه ، - . 2

.دندرک ترجه  لصوم  هب  مالسا  ردص  رد  هک  دندوب  نایناریا  زا  یهورگ  - . 3
ص 538. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 653 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دش لخاد  هیواعم  یتنطلس  رصق  هب  ماش  رد  روتسد  قبط  يو  .دوب 

قلخ نیرتدب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نیمز ، يور  رد  دنوادخ  هدنب  نیرتهب  زا  هک  داتسرف  ماغیپ  هیواعم  هب  ماش ، هب  دورو  تاعاس  نیلّوا  رد 
مّنهج رد  ندنام  ناوت  نم  اریز  مدرگرب ؛ نم  ات  دـیهدب  ار  نآ  باوج  هتفرگ و  نم  زا  ار  همان  نیا  اعیرـس  ما ، هدروآ  همان  هیواعم  ادـخ ،

هب هفوـک ، نیرب  تشهب  هب  رتدوز  هچ  ره  مراد  تسود  .مرادـن  ار  وا  باحـصا  هیواـعم و  نوـچمه  یناـیخزود  هـب  ندرک  هاـگن  ماـش و 
.داتسرف وا  يوس  هب  همان  نتفرگ  يارب  ار  یصخش  هیواعم  .مدنویپب  شنارای  یلع و  شیوخ ، یتشهب  ناتسود 

ار صاعورمع  مود  راب  يارب  هیواعم  .داد  مهاوخن  وا  ریغ  هب  هداتسرف  هیواعم  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  همان  نم  تفگ : حامرط 
همان زگره  مهاگآ ؛ وت  ياه  تنایخ  زا  نم  تفگ : ورمع  هب  ماما  ریفـس  .دریگب  لیوحت  مالـسلا  هیلع  یلع  کیپ  زا  ار  هماـن  اـت  داتـسرف ،
يارب هیواعم  .داد  ربخ  هیواعم  هب  ار  وا  نانخـس  تشگرب و  هنانیگمرـش  صاعورمع  .مهد  یمن  نئاخ  ریزو  كاپان و  تسد  هب  ار  ناکاپ 

اریز دش ، نیگمغ  مبلق  وا  ندـید  زا  تسیک ؟ ناوج  نیا  تفگ : داتفا  وا  هفایق  هب  حامرط  هاگن  یتقو  .داتـسرف  ار  دـیزی  شرـسپ  موس  راب 
تبرـض ياـج  وا  سحن  تروص  رد  دـشاب  هدروخ  مخز  شموطرخ  هک  لـیف  کـی  لـثم  منیب و  یم  وا  تروـص  رد  ار  تواقـش  راـثآ 

.دوش یم  هدید  ریشمش 

نانخـس هتـشگرب و  یتحاران  اب  تشادن ، هزاجا  شردپ  زا  نوچ  یلو  دهد ، رازآ  ار  وا  تساوخ  دش و  نیگمـشخ  نانخـس  نیا  زا  دیزی 
اب دـنداد  دورو  هزاجا  وا  هب  یتقو  .دـنروایب  روضح  هب  ار  برع  درم  نآ  داد  روتـسد  ارابجا  هیواعم  .داد  شرازگ  هیواـعم  هب  ار  درم  نآ 
نب یـسوم  نم  هن  تفگ : .نکب  ار  تیاه  شفک  دنتفگ : .داهن  اپ  هیواعم  یتنطلـس  رـصق  رد  فابرز  ياه  شرف  يور  دوخ  ياه  شفک 

.مرادن شیوخ  ياه  شفک  ندنک  هب  یلیلد  سپ  سدقم ؛ يداو  اجنیا  هن  متسه ، نارمع 

روتـسد دوز  تفگ : داد  یم  هیواعم  تسد  هب  هک  یلاح  رد  هدیـسوب و  ار  همان  .تفرگ  رارق  هیواعم  ربارب  رد  هدـمآ  لاح  ناـمه  اـب  يو 
وت دننام  ینایخزود  هب  مشوپب و  وا  باحصا  یلع و  نوچمه  ینایتشهب  زا  مشچ  هک  مرادن  تقاط  نم  اریز  دنسیونب ؛ ار  نآ  باوج  هدب ،
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يا هدـش  رـضاح  ارچ  تسا ، یلع  قح  تفالخ  یناد  یم  اـنیقی  وت  هک  نیا  اـب  منک  یم  بّجعت  نم  هیواـعم ! يا  .منک  هاـگن  تنارواـی  و 
؟ ینک راچد  یهلا  باذع  هب  ار  دوخ  هتسناد  هدروآ و  بضغ  هب  ار  دنوادخ 

لّمحت هیواعم  تفگ ، یم  نخـس  تنوشخ  يدـنت و  اب  عاجـش  رونخـس و  درم  نآ  هچ  ره  دوب ، رگ  هلیح  يزاـب  تسایـس  نوچ  هیواـعم 
هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تقاـیلاب  هتـسیاش و  کـیپ  تساوخ  یم  شیوخ ، رـصاق  رظن  هب  اریز  داد ؛ یم  ناـشن  شوخ  يور  هدرک و 

.مراد یلاؤس  وت  زا  درم ! يا  تفگ : حامرط  هب  نیمه  يارب  .دراد  هگن  ماش  رد  هتخاس و  لیامتم  دوخ 

هک وت  لـثم  يدارفا  تارکاذـم  اـب  وـت و  سلجم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  نم  رمع  اریز  دـیفم ، رـصتخم و  اـّما  داد : باوـج  حاـمرط 
.دوش فرص  ییادخ  قلخ  نیرتدب 

؟ لاعتم دنوادخ  ای  تسا  رتگرزب  یلع  ماقم  وت  رظن  هب  ایآ  تفگ : هیواعم 

؟ ییوگ یم  رفک  نخس  ارچ  هیواعم ! يا  تفگ : هتفشآرب و  نخس  نیا  زا  حامرط 

يدرگاش ینابرد و  راختفا  نیما  لیئربج  ترـضح  رگا  هدوب و  لاعتم  يادـخ  بناـج  زا  هتفاـی  تسد  یماـقم  هب  رگا  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا دنوادخ  هاگرد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیدوبع  تدابع و  رطاخ  هب  دراد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ دوب ادخ  هداتسرف  هک  نارمع  نب  یسوم  ای  تسا  رتالاب  تماقم  یتسه  یلع  هداتسرف  هک  وت  وگب  الاح  بوخ ! رایسب  تفگ : هیواعم 

مزعلاولوا ربمغیپ  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  اجک و  دنوادخ  فیعض  هدنب  نم  ییوگ ؟ یم  رفک  مه  زاب  هیواعم ؛ داد : خساپ  حامرط 
؟ اجک

؟ نوعرف ای  متسه  رتدب  نم  وت  رظن  هب  وگب  برع ! درم  يا  رگید ، لاؤس  الاح  تفگ : هیواعم 

وا اریز  یسر ؛ یمن  نوعرف  هب  یتخبدب  تواقش و  رد  یلو  یتسه  یتبقاعدب  تسپ و  رایـسب  صخـش  وت  هچ  رگا  هیواعم ! يا  داد : خساپ 
.يا هدرکن  ییاعّدا  نینچ  زورما  ات  وت  اّما  دومن ، توعد  دوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  درک و  ییادخ  ياعّدا 

هکنیا اب  تسا و  رت  نییاپ  دنوادخ  ماقم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  هک  نیا  اب  سپ  تفگ : هیواعم 
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، یناد یمن  نوعرف  لثم  تثابخ  رد  ارم  نینچمه  تسا و  رتمک  دوب  دـنوادخ  هداتـسرف  هک  یـسوم  زا  یتسه  یلع  هداتـسرف  هک  وت  ماقم 
هک یتقو  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ییوگ ؟ یم  نخـس  يدـنت  تنوشخ و  هب  نم  اب  هدرکن و  تیاـعر  ار  بدا  نتفگ  نخـس  رد  ارچ  سپ 

: دیوگب نخس  شمرن  بدا و  لامک  رد  نوعرف  اب  هک  دنک  یم  شرافس  داتسرف  یم  نوعرف  يوس  هب  ار  یسوم 

(1)« یشْخَی ْوَا  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  انَِّیل ، ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط ، ُهَّنِا  َنْوَعِْرف  یلِإ  اَبَهْذِإ  »

.دسرتب ادخ  زا  ای  هدش  رّکذتم  دیاش  دییوگب  نخس  وا  اب  یمرن  هب  اّما  تسا ، هدرک  نایغط  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  تردارب  وت و 

، دوخ زیمآ  تنوشخ  راتفر  زا  حاـمرط  هک  دنتـشاد  نیقی  سلجم ، نیرـضاح  درک ، ناـیب  همّدـقم  نآ  اـب  ار  لالدتـسا  نیا  هیواـعم  یتقو 
تردق رب  هیکت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  عاجش  نامیااب و  ریفـس  اّما  .درک  دهاوخ  كرت  ار  هیواعم  سلجم  یگدنکفارـس  اب  هدش و  هدنمرش 

: داد باوج  نینچ  یهلا ، لازیال 

دوب و هدشن  شوماخ  وا  رد  تیاده  دـیما و  رون  زونه  هک  دوب  ینامز  نوعرف ، هرابرد  نارمع  نب  یـسوم  هب  دـنوادخ  شرافـس  هیواعم !
، داد یمن  ار  شمرن  تیاعر و  روتسد  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  تقو ، چیه  ّالاو  دروآ ، نامیا  یسوم  ترـضح  هب  هک  تشاد  ناکما 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هکنانچ  وگب ، نخـس  نوعرف  اب  یتشرد  تنوشخ و  لامک  رد  دومرف : یم  وا  هب  هکلب 
: دیامرف

(2)« ُریصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَمَو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغاَو  َنیِقفاَنُْملاَو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ِیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

! تسا یتشونرس  دب  هچ  تسا و  مّنهج  نانآ  هاگیاج  ریگب و  تخس  اهنآ  رب  و  نک ، داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا 

.میوگ یم  نخـس  وت  اب  يدـنت  تنوشخ و  لامک  اب  تهج  نیا  زا  مرادـن ، تشگرب  تیادـه و  دـیما  وت  رد  ادـبا  نم  نوچ  هیواـعم ! يا 
مالسلا هیلع  یلع  دصاق  نکش  نادند  ياهباوج  زا  هیواعم 
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.دنزاس هناور  شراید  هب  دنهدب و  وا  تسد  هب  هتشون و  اعیرس  ار  همان  باوج  ات  داد  روتسد  هدمآ و  گنت  هب 

باحصا نیب  رد  شاک  يا  .دروآ  ام  رس  رب  هچ  زورما  یلع ، هداتـسرف  رفن  کی  يدید  تفگ : هدرک و  ور  صاعورمع  هب  هیواعم  سپس 
مالسلا هیلع  یلع  نادرم  يرونخـس  تأرج و  هیواعم ! يا  تفگ : صاعورمع  تشاد ، دوجو  صخـش  نیا  لثم  رفن  کی  مه  ام  نارای  و 

ات وگب  ار  زیچ  نآ  ارچ ؟ دیسرپ : هیواعم  .تشاد  دهاوخن  درادن و  دوجو  زگره  وت  هاگتـسد  رد  هک  دریگ  یم  همـشچرس  رگید  ياج  زا 
نآ تفگ : دـید  ار  هیواـعم  داـیز  رارـصا  صاـعورمع  یتقو  .تسا  نکممریغ  وت  يارب  نآ  ندرک  هیهت  تفگ : صاـعورمع  .منک  هّیهت 

دیوگ و یم  نخـس  مکحم  عطاق و  دـیوگب ، نخـس  قح ، يارب  زا  سک  ره  اریز  تسوت ، تفالخ  ندوب  لطاب  یلع و  تفالخ  ّتیناّقح 
! ورمع تفگ : هیواعم  .تشاد  دـهاوخن  ندز  فرح  يارب  ار  مزال  ماکحتـسا  تیعطاق و  شنابز  دـیوگب  نخـس  قح  ریغ  يارب  سک  ره 

هتکن نیا  هب  مه  تدوخ  یّتح  وت و  نایفارطا  مامت  هکلب  نم ، طقف  هن  تفگ : .یناد  یم  لـطاب  ارم  قح و  ار  یلع  مه  وت  دوش  یم  مولعم 
رد ار  ایند  مسق ! ادـخ  هب  ورمع ! تفگ : هیواعم  .ینادرگرب  شبحاص  هب  ار  قح  هک  دـهد  یمن  هزاجا  تسایر ، ّبح  یلو  يراد  داـقتعا 

(1) .يدرک رات  هریت و  مرظن 

هدنام هدنز  خیرات  رد  ناشیا  مان  نیاربانب  دنا ، هدوب  نیقی  نامیا و  زا  یشان  یندز  لاثم  يونعم  تعاجـش  ياراد  دارفا ، هنوگ  نیا  هجیتن :
.تسا

ناعاجش ناروالد و  زیمآ  تیقفوم  يامیس 

ییاناد لّقعت و  - 1

ياهراک فرـص  ار  شیوخ  تقو  وا  .درب  راک  هب  یهار  هچ  رد  ار  شیوخ  تعاجـش  هک  دجنـس  یم  هشیدنا  اب  هشیمه  عاجـش  صخش 
.تسا هتخیمآ  رد  شتعاجش  اب  وا  ییاناد  درخ و  و  تسا ، حیحص  هشیدنا  لّقعت و  هجیتن  هک  دنک  یم  يا  هناعاجش 
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: تسا هتسناد  كانرطخ  ار  لّقعت  نودب  ِتعاجش  نوبولواتسوگ » »

شـشوک و دنکن ، ییامنهار  ار  ام  هدارا  میلـس  رکف  کی  رگا  رمث ، یب  تراسج  نودب  لّقعت  تسا و  كانرطخ  لّقعت  نودـب  تراسج 
(1) .دروخ یمن  درد  هب  ام  مادقا 

: تسا هدرمشرب  حیحص  لّقعت  هجیتن  ار  یعقاو  تماهش  زین  ریلوک » یمرج  »

(2) .تسا دیدج  راکفا  شریذپ  هدامآ  هراومه  روکف  ناسنا  کی  زغم  .تسا  حیحص  لّقعت  هجیتن  یعقاو ، تماهش 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(3) .دشاب لقع  اب  ربارب  ییاناد و  درخ و  زا  هتساخرب  يو  رادرک  راک و  همه  هک  دنیوگ  ار  یسک  ریلد 

يدرمناوج تقیقح و  قح و  وریپ  - 2

ناتـسدریز قوقح  هب  يا  هظحل  وا  .دـشاب  شررـض  هب  هچ  رگا  دـیوگ  یم  ار  قـح  تسا و  تقیقح  وریپ  هشیمه  روـالد  صخـش  کـی 
.تسا نافعضتسم  نامولظم و  روای  رای و  هشیمه  دنک و  یمن  متس  ملظ و  يا  هینآ  دیامن ، یمن  زواجت 

: دناد یم  هتخیمآ  تقیقح  اب  ار  یعقاو  تعاجش  زین  تاکسا » رتلاو  »

(4) .تسین دوجوم  زین  تقیقح  وا  رد  درادن  تعاجش  هک  یسک 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

، ماـقتنا ِهاـگ  یّتـح  ناـگراچیب  رازآ  زا  دروـخ و  ورف  ار  دوـخ  مشخ  بضغ ، لاـح  رد  هک  تـسا  یـسک  یعقاو  روـالد  یقیقح و  ریلد 
(5) .دزرو يراددوخ 

: دیوگ یم  زلیامسا » »

هدش هتشرس  روط  نیا  اهنآ  تعیبط  ًالصا  هکلب  هتشاد و  تّوتف  يدرمناوج و  دنناوت  یم  سک  همه  زا  شیب  تأرجاب  عاجش و  صاخشا 
(6) .تسا
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یتّمه دنلب  - 3

هنحص رد  دنلب  یتّمه  اب  يونعم ) یمـسج و  رکف ،  ) يروالد عون  هس  ره  رد  .دنک  یم  رطخ  هشیمه  دراد و  الاو  یتّمه  عاجـش ، صخش 
.دنک یم  تکرش  یگدنز  فلتخم  ياه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .دشاب یم  شا  یتسرپ  سومان  ّتیمح و  ردق  هب  شتریغ  شتّمه و  هزادنا  هب  درم  تعاجش  يریلد و 

: تسا هدرک  نایب  ار  رعاش  رّوهتم و  درم  يالاو  تّمه  زلیامسا ،» »

راثآ و داجیا و  فرصم  هب  ار  نآ  هدرک و  هدافتسا  دنا ، هدش  نآ  راچد  هک  يرابجا  ياوزنا  ییاهنت و  زا  رتشیب  عاجـش ، رّوهتم و  نادرم 
نیح رد  دبای و  یم  تّدـش  سفن  لیمکت  هب  یناسنا  لیامت  قشع و  تلزع ، اوزنا و  هشوگ  رد  دـنا ، هدـناسر  اهبنارگ  گرزب و  تافیلأت 

ّدح رس  هب  ابلاغ  نآ  ياوق  هک  دزادرپ  یم  شیوخ  هعسوت  لیمکت و  هب  دوش و  یم  لوغشم  دوخ  هب  نانچ  حور  يریگ ، هشوگ  ییاهنت و 
(2) .ددرگ یم  اهراکهاش  اه و  یتفگش  عاونا  داجیا  دعتسم  دسر و  یم  لامک 

تریغ - 4

.تسا دنمتریغ  یعقاو ، عاجش  صخش  کی  و  دیامن ، تیاعر  ار  نآ  دیاب  عاجش  صخش  هک  تسا  یلماوع  زا  تریغ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3) .وا تریغ  ردق  هب  شتعاجش  و  وا ، یگنادرم  ردق  هب  شتقادص  ییوگتسار و  تسوا و  تّمه  ردق  هب  درم  هزادنا  ردق و 

یتخبشوخ تّیقّفوم و   - 5

راکفا یلو  دنناوخ ، یم  هیثرم  دوخ  ياه  یماکان  يارب  دودحم  کچوک و  راکفا 
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(1) .دننیرفآ یم  یبایماک  ّتیقّفوم و  یماکان ، تسکش و  زا  هناعاجش ) و   ) گرزب

گنیدرا نتگنشاو 

تعاجـش هک  یناسنا  .تسا  تعاجـش  يروـالد و  یتخبـشوخ ، ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  هار  میدرک  ناـیب  ثحب  لّوا  رد  هک  روط  ناـمه 
تماهشاب ناسنا  نوسکج ،» وردنآ   » .دسر یم  تداعس  ماجنارـس  هب  هدش  دای  ّتیعقوم  هس  ره  رد  دشاب  اراد  يونعم  یمـسج و  يرکف ،

: دناد یم  ّتیرثکا  ار 

(2) .تسا ّتیرثکا  هشیمه  تماهش  اب  ناسنا  کی  تسیک ؟ ّتیرثکا  دیناد  یم 

: دیوگ یم  ستناورس » »

دهد یم  تسد  زا  ار  شتماهـش  هک  نآ  اّما  تسا ، مغ  دـص  بوخ  تسود  نتفر  تسد  زا  .تسا  مغ  کی  يویند  تورث  نتفر  فک  زا 
(3) تسا هداد  فک  زا  ار  زیچ  همه 

( یبایماک ِمدع  ياه  هشیر   ) ناسنا فعض  سرت و  ياه  هشیر 

بولطمان تثارو  - 1

دلوت يرادراب و  نارود  تالکشم  - 2

حیحصان تیبرت  - 3

.تشحو ياقلا  ساسا  رب  كدوک  اب  راتفر  فلا )

.غورد هب  لسوت  اب  كدوک  ندناسرت  ب )

.كدوک هب  طرفم  هقالع  راهظا  ج )

نامیا فعض   - 4

(4) .نآ تاّذل  ایند و  هب  یگتسباو   - 5
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( يروالد شیازفا  زیمآ  تّیقّفوم  ياه  هار  ( ؟ میوش زوریپ  سرت  رب  هنوگچ 

هراشا

: دیوگ یم  نینچ  سرت  اب  هلباقم  ياه  هار  هرابرد  تلوزور » رونلا  »

، دـبای یم  شیازفا  امـش  سفن  هب  دامتعا  تماهـش و  ییاناوت ، دـینک ، یم  هلباقم  نآ  اب  دـیتسیا و  یم  سرت  لـباقم  رد  هک  دروم  ره  رد 
(1) .دیرادن ار  شماجنا  ییاناوت  دیدرک  یم  رکف  هک  ییاهراک  لابند  هب  دیورب  هاگنآ 

هدارا میمصت و  يورین  تیوقت  - 1

.مینک رطخ  شیوخ  فادها  باختنا  زا  سپ  تخس  یمیمصت  مکحم و  هدارا  اب 

نیقلت - 2

نادنچود ار  شیوخ  يروالد  هیحور  دمآراک  تبثم و  تانیقلت  اب  مینکن و  شومارف  ار  دوخ  هب  نیقلت  نوناق  تعاجش ، شیازفا  هار  رد 
.مییامن

عاجش نانامرهق  یگدنز  رد  هعلاطم  - 3

يوریپ نانآ  روآ  تریح  ياهراک  زا  زین  ام  و  دراذگ ، یم  ییازس  هب  ریثأت  ام  هناعاجش  هیحور  رد  خیرات  روالد  نانامرهق  زا  يریگوگلا 
.مییامن یم 

اه شزرا  یبایزرا  ایند و  یگدنز  تقیقح  تخانش  - 4

تعاجـش .دراد  یم  رذحرب  سفن  ياوه  زا  ار  ام  و  دراذگ ، یم  یناوارف  تاریثأت  يونعم ، تعاجـش  رد  ایند  یگدنز  تقیقح  تخانش 
شیوخ يونعم  ِتعاجش  رب  و  میباتـشب ، ناگدیدمتـس  افعـض و  يرای  هب  ات  دنک  یم  کمک  ام  هب  يدرمناوج  تقیقح و  قح و  اب  مأوت 

.مییازفیب

رطخ لابقتسا   - 5

هار نـیا  رد  يرطخ  هنوـگ  ره  زا  مییاـمن و  باـختنا  یگدـنز  رد  يا  هنادـنمزوریپ  فادـها  اـت  دراد  یم  نآ  رب  ار  اـم  يرکف  تعاـجش 
.میسرب يزوریپ  هب  ات  هتفر  تارطخ  لابقتسا  هب  میسارهن و 

: دیوگ یم  ریاد » نیو  »
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! يراوید راهچ  .تسا  كّرحت  مدـع  قالتاب  رد  نتفر  ورف  ندرک ، رایتخا  تحار  نما و  هشوگ  .تسا  تشز  ندـیزخ ، تیفاع  جـنک  رد 
(1) .دیهاوخ یم  هچ  يارب  ار  نیمضت  ّتینما و  یتحار ، تسا ؛ تلاسک  دروکر و  ندیزگرب ، نم 

ادخ اب  دوخ  دنویپ  نتخاس  مکحتسم  - 6

تسا یسک  مدرم  نیرت  عاجش  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دش ، نایب  يونعم  تعاجـش  ثحب  رد  هک  روط  نامه 
هک مینک  تساوخرد  وا  زا  مییوـج و  بّرقت  گرزب  دـنوادخ  هب  سفن ، ياوـه  رب  هبلغ  اـب  اذـل  .دـنک  هبلغ  شیوـخ  سفن  ياوـه  رب  هک 

.دیامرف تیانع  ام  هب  يروالد  تعاجش و 

يریذپ تّیلوؤسم  - 7

ّتیلوؤسم ییاناد  درخ و  اب  ام  .دوب  ییاناد  درخ و  تعاجش ، للع  زا  یکی  دش ، نایب  ناروالد  ناعاجـش و  يامیـس  رد  هک  هنوگ  نامه 
هجرد رب  میزاـس و  اـهر  يدروم  یب  سرت  هنوگ  ره  دـنب  دـیق و  زا  ار  شیوخ  و  میریذـپب ، ار  میراد  هدـهع  رب  هک  يا  هفیظو  هنوـگ  ره 

.مییازفیب شیوخ  يروالد 

لد يوق  دارفا  اب  ترشاعم   - 8

شرتسگ ار  كاب  یب  عاجـش و  مدرم  اب  یتسود  ترـشاعم و  .مینک  اهر  ار  لدزب  وسرت و  ناتـسود  مییاـمن و  باـختنا  عاجـش  ناتـسود 
.دشاب زاس  تشونرس  دناوت  یم  هک  دراذگ ، یم  اجب  هیحور  رد  یناوارف  تاریثأت  تسود ، يوخ  تفص و  اریز  میهد ،

ایند زیچان  تالکشم  ربارب  رد  ترخآ ، كانلوه  ياهرطخ  هب  هّجوت  - 9

تارطخ اب  هسیاقم  رد  ایند  تارطخ  اریز  میهدن ؛ هار  شیوخ  هب  یساره  ایند  ییزج  تارطخ  زا  ترخآ  كانلوه  ياهرطخ  هب  هّجوت  اب 
.تسا یئزج  کچوک و  رایسب  ترخآ ، كانلوه 

يرگباسح - 10

، دیا هدیسرت  يزیچ  ره  زا  دیهد ، صاصتخا  راک  نیا  هب  ار  هقیقد  دنچ  بش  ره 
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تیوقت شیوخ  رد  ار  يروالد  شیازفا  ياه  هار  دیربب ، نیب  زا  هدش  دای  ياه  هار  زا  ار  شیوخ  درومیب  ياه  سرت  دـییامن و  تشاددای 
.دیدرگ رت  عاجش  زور  ره  دییامن و 

.دیربب الاب  ار  نآ  نانیمطا  بیرض  دییامن و  شیامزآ  ار  شیوخ  تعاجش 

: تسا هداد  داهنشیپ  ار  ریز  شیامزآ  ریاد » نیو  »

تماهش ردقچ  مهدب ، تسد  زا  هاگان  هب  ما ، هتخاس  يرمع  یط  هک  ار  هچنآ  مامت  رگا  دیسرپب : دوخ  زا  دینک و  هعجارم  دوخ  نورد  هب 
(1) .تسامش تماهش  ِشیامزآ  نیرتهب  امش  خساپ  تشاد ؟ مهاوخ  ار  اهنآ  دّدجم  يزاسزاب  لّمحت و 

: تسا هدرک  ناونع  نینچ  ار  تماهش  یعقاو  نومزآ  لادیوروگرس » »

(2) .تسا یگتخابدوخ  نودب  تسکش ، لّمحت  تماهش ، یعقاو  نومزآ 

( مینک هبلغ  شیوخ  ياه  سرت  رب  میزومایب و  تربع   ) ناهج روهشم  ياه  ناسنا  سرت 

زا سرت  مه  نآ  تشاد ، سرت  ضرم  یناهج ، مود  گنج  نایرج  رد  اه  ییایردریز  ناگدـنامرف  نیرتروآ  مان  نیرتروهـشم و  زا  یکی 
.نهآ هار  راطق 

هتفه اهزور و  هک  يدوجو  اب  دوب ، هدرک  قرغ  اهـسونایقا  اهایرد و  رد  ار  نیقفتم  ياه  یتشک  اهراب  یناهج  مود  گنج  رد  هک  رلمه » »
یگدـنز نیا  زا  درک ، یم  یگدـنز  اه  قاتا  نیا  ییانثتـسا  طیارـش  اب  ییایردریز و  کچوک  ياه  قاتا  رد  بآ و  ریز  رد  اه  هام  اـه و 

لحاس رد  دـیایب و  بآ  يور  وا  یگنج  ییایردریز  هک  تشادـن  مه  ینادـنچ  يوزرآ  داد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  نیرت  کـچوک 
رد اه  هام  هک  نیا  زا  سپ  دوب ، یگنج  ناشن  لادـم و  بحاص 16  هک  روهشم  هدنامرف  نیا  .دراذگب  یکـشخ  هب  مدق  وا  دریگب و  ولهپ 

گروبماـه ردـنب  هب  ار  دوخ  تشگ و  زاـب  ناـملآ  لـحاس  هب  دوب  يدروناـیرد  لوغـشم  ییاـیردریز  ياـه  قاـتا  لـخاد  رد  بآ و  ریز 
هب هک  نیا  زا  سپ  دوب ، نهآ  هار  راطق  نیلرب  هب  گروبماه  زا  وا  تمیزع  هلیـسو  نوچ  دیامن و  تمیزع  نیلرب  هب  اج  نآ  زا  ات  دیناسر ،

سرت تدش  زا  دش ، هدیمد  راطق  توس  و  دید ، ار  راطق  هک  رما  ودب  نامه  رد  تفر  نهآ  هار  هاگتسیا 
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.درک ندیزرل  هب  عورش  وا  ياهاپ  رایتخا  یب 

، دوش رتسب  دراو  تساوخ  یم  یتقو  بش  .دیسرت و  یم  کسوس  زا  ریبک » رطپ   » ًالثم .دندوب  سرت  راچد  زین  ناهج  ریهاشم  زا  يرایـسب 
زیچ چیه  زا  هیسور ، روهـشم  رازت  نیا  هک  یتروص  رد  .دشابن  یکـسوس  ات  تخادرپ  یم  دوخ  باوختخر  يال  هبال  رد  شواک  هب  لّوا 

.دیسرت یمن  رگید 

.تشاد تشحو  کسوس  زا  ریبک » رطپ   » دننام زین  مشش » لراش  »

.دندیسرت یم  خرس  لگ  زا  سیلگنا  هکلم  لّوا » تبازیلا   » هسنارف و هکلم  یسیدم » هکلم  »

دیفس کنیع  هک  ار  ینز  یتقو  كاهنپک  نابایخ  رد  يزور  تشاد و  کنیع  زا  هزادنا  یب  تشحو  كرامناد ، هاشداپ  ریبک » کیردرف  »
.داتفا نیمز  يور  درک و  شغ  سرت  زا  دید ، کیدزن  زا  دوب  هدز  مشچ  هب 

قرب دـعر و  زا  تسوا -  ياهراگدای  زا  يدالیم  ياه  هام  زا  یکی  يارب  تسوگوا  مان  باختنا  هک  مور -  رادـمان  رـصیق  نیتسوگوا » »
دوجو ییاه  ّتیـصخش  زین  رـضاح  رـصع  رد  .دروآ  یم  يور  یهاگهانپ  هب  و  دیزرل ، یم  دوخ  هب  رایتخا  یب  تشاد و  ناوارف  تشحو 
امیپاوه اب  رفـس  زا  یـضعب  دنـسرت و  یم  یتشک  اب  رفـس  زا  یخرب  ًالثم  .دنـشاب  یم  تشحو  سرت و  راچد  اهزیچ  یـضعب  زا  هک  دنراد 

.دنراد تشحو 

يوحن هب  یکدوکرد  دنراچد  ییاه  سرت  نینچ  هب  هک  یناسک  و  دشاب ، یم  هیلّوا  تیبرت  هدییاز  اهسرت  هنوگ  نیا  ناواکناور  هدیقع  هب 
نک هشیر  دوخ  زا  ار  نآ  دـنا  هتـسناوتن  ناـمز  رورم  ّتلع  هب  هتفاـی ، ینوزف  هتفر  هتفر  نوـچ  و  دـنا ، هدرکادـیپ  اـهزیچ  یـضعبزا  سرت 

(1) .دننک

دروم یب  ياه  سرت  نامرد  ِنیرفآ  تیقفوم  ياه  هار  زا  یکی 

مزیتونپیه هک  دنا  هتشون  هراب  نیا  رد  يدایز  ياه  باتک  و  دنا ، هدومن  ناونع  ییاه  سرت  نینچ  نامرد  هار  ار  مزیتونپیه  اهروزیتونپیه ،
ياه يرامیب  زا  رایسب  جالع 
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.دییامن هعجارم  کیسالک  هبرجتاب و  ياهروزیتونپیه  هب  راک  نیا  يارب  .درب  یم  نیب  زا  زین  ار  دروم  یب  ياه  سرت  تسا و  یحور 

طوقس یتخبدب و  لماع  سرت ،

.دروایب نابز  هب  شیوخ  نادجو  شیپ  رد  دناوتب ، درم  کی  هک  تسا  یفارتعا  نیرت  نیگآ  مرش  نیا  مسرت » یم  »

.تسا يرشب  درف  کی  هیونعم  ياوق  طوقس  ضافخنا و  هکرد  نیرت  تسپ  لومرف  حالطصا و  مسرت » یم  »

.دراد دوخ  تشرس  رد  یناسنا  دوجوم  هک  تسا  یناجیه  نیرت  موش  صارتحا و  نیرتدب  سرت » »

، تاـناویح نـیرت  یندا  اـب  تنکـسم  بـتارم  لفـسا  رد  ار  وا  هدرک ، تـخل  توـتف  ياـیازم  یگنادرم و  نوؤـش  هـمه  زا  ار  درم  سرت » »
.دهد یم  رارق  هیاپمه  گنسمه و 

راب وسرت » تلم   » کی تعامج ، کی  هیعامتجا ، تئیه  کی  اـعبط  تأرج ، یب  فئاـخ و  نارـسپ  ناـنز و  نادرمریپ ، ینعی  وسرت ، دارفا 
.دیآ یم  راتفرگ  رگمتس ، دبتسم  کی  لاگنچ  رد  يدوز  هب  وسرت  ّتلم  کی  .دنروآ  یم 

اب تّورم ، محر و  یب  ياـه  نوعرف  تسدرت و  ِنارگدادـیب  وسرت ، ِّتلم  کـی  راـبدرب  ِندرگ  رب  یگدـنب  تیقر و  قوط  ندراذـگ  يارب 
هیام تّرـضم ، تمائـش و  هجرد  نیرتمک  رد  سرت  .دندرگ  یم  لیان  دوخ  مارم  رب  مامت  تلوهـس  اب  و  دنوش ، یم  ادـیپ  ییانـشآ  لامک 
کی لکـش  هب  ای  دـنک و  یم  بیاصم  دـیلوت  امیقتـسم  دوخ  اـی  رتـالاب  تاـجرد  رد  هدوب و  ردـک ) ياـه  ناور   ) رادـکَا مـالآ و  ریثکت 

.دیامن یم  بلـس  صخـش  زا  یلک  هب  ار  يونعم  يداع و  تحارتسا  شیاسآ و  هدومن ، یّلجت  هددابرب ، یناگدـنز  یلولـسم و  صارتحا 
هولج رهظم  هک  يرکیپ  رد  دتفا ، یم  راک  زا  تیروف  هب  ینامـسج  ياوق  دزاس و  یم  جـلف  راچد  ار  درم  تواکذ  و  لقع ، هیرکف ، ياوق 

دماج و لکیه  کی  هدرـسفا  نوخ  هدیرپ و  گنر  سرت ، دوب ، یناسنا  تسارف  تواکذ و  کی  شیامن  روصم  یتسردنت و  کی  ییامن 
يروعش و یب 
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.دنادرگ یم  رادیدپ  ار  یبولغم  فیط و  کی  یتکرح  یب  يرایتخا و  یب 

زین اـه ، تعاـمج  هلتک  رد  دروآ ، یم  روـهظ  هصرع  هب  دارفا  نادـبَا  رد  سرت  هچنآ  .تسا  نـینچ  مـه  اـه  تـلم  هـینب  رد  سرت »  » راـثآ
میظع هوق  کی  دوخ ، تاذ  دـح  رد  هک  ار  ّتلم  کی  دزاس ، یم  دوبان  تسین و  ار  هیعاـمتجا  هیونعم و  ياوق  هدرک ، داـجیا  ثادـحا و 

یقرت و یلاعت و  نمـشد  نیرت  گرزب  سرت »  » .دزاس یم  لّدـبم  فرـص ، مدـع  کـی  ضحم ، یچیه  کـی  هب  تسا ، ریذـپان  تیبولغم 
رگا .تسین  يربخ  تیرـشب  يایازم  لیاضف و  زا  تسا ، سرت »  » هک ییاج  .تسا  ّتیرـشب  ناما  یب  مصخ  سرت  .تسا  ددـجت  لماکت و 

.دیسرت دیابن  تشاد ، تیناسنا  تفارش  تسا ، مزال  رگا  هدوب  ناسنا  دیاب 

ندیسرتن یلو  دومن  يرادهگن  زونه  ّتیرشب  ملاوع  زا  ار  یتفارـش  تیثیح و  نآ  رد  ناوتب  هک  تسا  هجرد  نیـسپاو  زاب  دیـسرت » دیابن  »
(1)! دوب لدرپ  دیاب  تشاد ، تعاجش  تأرج  دیاب  تسین ، یفاک 

( تداعس هار   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  يروالد  تماهش و 

؟ تسیچ سرت  فلا )

: دندومرف تسیچ ؟ سرت  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا 

(2) .نمشد زا  زیرگ  تسود و  رب  یخاتسگ 

؟ تسیچ تعاجش  ب )

: دندومرف تسیچ ؟ تعاجش  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا 

(3) .راد شین  نخس  ندینش  ماگنه  هب  ییابیکش  دوخ و  نزو  مه  نافیرح  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و 

تعاجش هناگ  هس  ياه  شنم  پ )

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

115 ص :

.ینابایخ دمحم  زا  يراتفگ  ص 146  نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 1
ص 391. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 2

.نامه - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 669 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_115_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_115_3
http://www.ghaemiyeh.com


ّتلذ يرگراثیا ، تسا : يراـع  نآ  زا  يرگید  نآ  هک  صوصخم  تسا  یتلیـضف  ار  کـی  ره  هک  هدـش  هتـشرس  شنم  هس  هب  تعاـجش 
نانامرهق دمرس  درک و  ناوتن  ربارب  وا  اب  سک  چیه  هک  تسا  ینامرهق  دیآ  مهارف  یعاجش  رد  تافـص  نیا  رگا  .يروآ  مان  يریذپان و 

دهاوخ شیازفا  هب  ور  تفـص  ناـمه  رد  وا  تعاجـش  دـشاب ، رتـشیب  تافـص  نآ  زا  یکی  رد  وا  يرادروخرب  رگا  .تسا و  دوخ  رـصع 
(1) .تشگ دهاوخ  رتشیب  شتماقتسا  تشاذگ و 

( تعاجش ياهوگلا   ) ماکحا يارجا  يارب  مامت  تأرج  مادقا و  تعاجش و  ج )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .نکفا رد  نیگمهس  جاوما  ماک  هب  ار  نتشیوخ  دشاب ، اج  ره  رد  قح ، رطاخ  هب 

***

، دننک یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هک  يرکنم  تشز و  راک  و  دوش ، یم  لمع  نآ  هب  هک  دنیبب  ار  يزواجت  ملظ و  سک  ره  نانمؤم ! يا 
نآ زا  تشاد و  دـهاوخ  شاداپ  دـنک ، راکنا  ناـبز  هب  سک  ره  .تسا و  يرب  هتـسر و  درامـش ، تشز  دوش و  رکنم  ار  نآ  لد  رد  رگا 

سک نآ  دتفا ، ورف  ناراکمتس  نخـس  دیآ و  رترب  ادخ  نخـس  هک  دوش  نانچ  ات  دنک  راکنا  ریـشمش  اب  سک  ره  .تسا و  رترب  يرگید 
(3) .تسا هدیبات  شلد  رب  نیقی  رون  هدیسر و  تیاده  هار  هب  هک  تسا 

: دنیامرف یم  ناملاع  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لمع اه  ههبش  هب  ات  دیدرپس ، ناشیا  تسد  هب  ار  ادخ  ياهراک  و  دیدیشخب ، رارقتسا  تردق و  ار  ناراکمتس  دیتشاد  هک  یتلزنم  اب  امش 
تسا یتایح  زا  امـش  ندمآ  شوخ  گرم و  زا  امـش  زیرگ  ناشیا  یگریچ  ببـس  دنور ؛ شیپ  سفن  ياهاوه  اهتوهـش و  هار  رب  دننک و 

(4) .درک دهاوخ  ناتکرت  هک 
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تسا هتخیمآ  رد  یتسار  اب  تعاجش  د )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .غورد اب  یلدزب  دشاب و  تعاجش  اب  یتسار ، هنیآ  ره  دنوش ، ادج  زیامتم و  رگیدکی  زا  اه  تلصخ  رگا 

تعاجش تّیمها  ذ )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .تسا راکشآ  یتلیضف  دقن و  یترصن  تعاجش ،

از تعاجش  لماوع  و )

: دنیامرف یم  از  تعاجش  لماوع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: تسا نآ  دقاف  يرگید  هک  تسا  یشزرا  تلیضف و  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هک  هدش  هتشرس  تلصخ  هس  رب  تعاجش 

.یگتشذگ دوخ  زا  - 1

.ّتلذ هب  ندادن  نت  - 2

.ییوجمان - 3

راگزور رد  درادـن و  فیرح  هک  تسا  یناولهپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لماک  ناـسکی و  روط  هب  عاجـش ، مدآ  رد  تلـصخ  هس  نیا  رگا 
یکاب یب  رتشیب و  تلصخ  نآ  رد  وا  تعاجـش  دشاب ، يرگید  زا  رتنوزف  وا  رد  اهتلـصخ  نیا  زا  یکی  رگا  دشاب و  رومان  يروالد  دوخ 

(3) .تسا رتدیدش  نآ  رد  وا 

مدرم نیرت  عاجش  ه )-

: دومرف باحصا  هب  باطخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

نیرت يوق  نیرتدنمروز و  دومرف : ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، دندرک : ضرع  منکن ؟ یفّرعم  ار  امـش  نیرتیوق  نیرتدنمروز و  ایآ 
شوخ هاگره  هک  تسا  یسک  امش 

117 ص :

ص 291. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 1
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هاگره ددرگن و  جراخ  ییوگ  قح  هداج  زا  دوش  دونـشخان  تحاران و  هاگره  دوشن و  هدیـشک  یتسرداـن  هاـنگ و  هب  دـشاب  دنـسرخ  و 
(1) .دناتسن تسین  وا  قح  هک  ار  هچنآ  دبای ، تردق 

: دنیامن یم  یفرعم  نینچ  ار  مدرم  نیرت  عاجش  مالسلا ، هیلع  ریما  ترضح 

.تساهنآ نیرت  هدنشخب  مدرم ، نیرت  عاجش 

: درامش یم  ینادان  رب  نادنمزوریپ  ار  مدرم  نیرت  عاجش  رگید  يراتفگ  رد  ترضح  نآ 

.دیآ هریچ  ینادان  رب  يرابدرب  اب  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  عاجش 

: دنیامن یم  یفّرعم  نادنمدرخ  ار  مدرم  نیرت  عاجش  ریز  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.درادن دوجو  دنمدرخ ، زا  رت  عاجش 

تعاجش تفآ  ي )

: دنیامن یم  نایب  ریز  راتفگ  رد  ار  تعاجش  تفآ  مالسلا ، هیلع  ریما  ترضح 

.تسا یشیدنارود  نتشاذگ  ورف  تعاجش ، تفآ 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.تسا یکاب  یب  دور ، رتارف  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  تعاجش ، انامه 

ارعش هاگدید  زا  تعاجش 

دوب ندوب  رایشه  يریلد ز 

دوب ندوتس  يازس  روالد 

تسا لد  زا  تسد  تّوق  ار  یمدآ 

يوق وزاب  يوق  لد  ار  وا  هک  ره 

***

دوب يریلد  نتسج  مان  رد 
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دوب يریس  هب  لدزب  هنامز ز 

تسیز هودنا  میب و  رد  هک  سک  نآ  ره 

تسیرگ دیابب  یناگدنز  نادب 

یسودرف ***

118 ص :

ص 293. نامه ، ات 6 . - 1
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شابم درس  دنک  مرگ  ار  وت  هکنآ  اب 

شابم درد  ار  وت  دهد  افش  هکنآ  رب 

تسین يدرمناوج  زا  هب  ناهج  هب  يزیچ 

شابم درمان  شاب و  هنامز  ياوسر 

ابهص میهاربا  ***

تسرف هدید  راک  درم  درگ  ياراک  هب 

دنمک ّمخ  ریز  هب  درآ  رد  هزرش  ریش  هک 

يدعس ***

ناگرزب هاگدید  زا  يروالد  تعاجش و 

شتعاجش دنک ، فّقوتم  ار  وا  هک  دهد  یمن  هزاجا  سرت  هب  دور و  یم  شیپ  هب  سرت  مغر  هب  اما  دنک ، یم  هبرجت  ار  سرت  هک  یـسک  »
« ویلئوکولوئاپ »(1) «. دناسر یم  تابثا  هب  ار 

هتبلا  ) (2) «. میشاب راقواب  عاجش و  یگدنز ، ياه  تیعقومربارب  رد  دهد  یم  ناکما  ام  هب  هک  تسا  سرت  تسین ، یلدزب  تمالع  سرت ، »
( تسا دیفم  تسا ، تکرح  لماع  هک  ییاه  سرت  یلو  تسا ، هدش  تّمذم  رایسب  دروم  یب  ياه  سرت 

(3) «. تسا تعاجش  تیونعم ، هار  رد  نتشاذگ  مدق  يرشب  گرزب  تلیضف  نیتسخن  »

« ویلئوکولوئاپ »

« ویلئوکولوئاپ »(4) «. دینک لابند  ار  شیوخ  ياهایؤر  دیشاب و  عاجش  »

تسد زا  يارب  يزیچ  نوچ  دور ، شیپ  رایسب  شا  هنازور  تاحوتف  رد  دشاب و  رت  عاجش  رایـسب  دناوت  یم  ناسنا  گرم ، زا  یهاگآ  اب  »
« ویلئوکولوئاپ »(5) «. درادن نداد 

»؟ تسیچ دیایب ، شیپ  تسا  نکمم  هک  یتلاح  نیرتدب  : » میسرپب نتشیوخ  زا  هکنیا  »

يریگ هزادنا  يارب  یشور  لاؤس ، نیا  حرط  .تسین  یفنم  هاگدید  کی  هدنهد  ناشن 

119 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 675 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_119_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_119_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_119_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_119_5
http://www.ghaemiyeh.com


.50 ص 51 -  اه ، هنافراع  ویلئوکولوئاپ ، - . 1
.نامه - . 2

.92 ص 93 -  نامه ، - . 3
.نامه - . 4

ص 94. نامه ، - . 5

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهدب یـصاخ  تالامتحا  هب  ار  اهنآ  ياج  دیزیرب و  رود  ار  دوخ  مهبم  ياه  سرت  هک  تسا  یفاک  .تسامـش  تیّدـج  دـهعت و  نازیم 
(1) «. تشاد دهاوخ  يرگید  فطل  ندز ، ایرد  هب  لد  بیترت ، نیا  هب  .دندنویپب  عوقو  هب  تسا  نکمم  تلاح ، نیرتدب  رد  هک 

« سویتموردنا »

یم زکرمت  ییاهزیچ  رب  یتقو  .ینارنخـس  کی  لالخ  رد  هچ  یمادختـسا و  هبحاصم  کی  رد  هچ  شزرو ، رد  هچ  .ناسنا  لتاق  سرت ، »
ياه هتـساوخ  رب  .دـنرب  یم  هثداح  نآ  يوس  هب  ار  امـش  امیقتـسم  هتخاسدوخ ، ینهذ  ياهریوصت  نیمه  دیـسرت  یم  اهنآ  زا  هک  دـینک 

« سویتموردنا »(2) «. دوخ ياه  سرت  رب  هن  دینک و  زکرمت  دوخ 

تـشحو اهنآ  اب  ییورایور  زا  هک  میوش  یم  هدیـشک  یثداوح  فرط  هب  ابلاغ  ام  تسا و  نآ  اب  ندـش  ور  هبور  سرت ، رب  هبلغ  هار  اهنت  »
.میراد

ریز مامت  اب  دایز  لامتحا  هب  دیسرتب  ندوب  راکهدب  زا  رگا  دیروآ ، یم  ناغمرا  هب  دوخ  يارب  ار  ییاهنت  دیسرتب ، ییاهنت  زا  رگا  نیاربانب 
شور نیا  .درک  دـیهاوخ  هبرجت  ار  نامه  دیـشاب  هتـشاد  همهاو  یلاـح  ناـشیرپ  یگچاپتـسد و  زا  رگا  دـش و  دـیهاوخ  انـشآ  نآ  مب  و 

« سویتموردنا »(3) «. تسا ندرک  دشر  هب  اه  ناسنا  ام  قیوشت  يارب  یگدنز 

هب ترجاهم  یلبق ، لغش  نتشاذگ  رانک  دیدج ، تراجت  کی  زاغآ  ماهس ، دیرخ  تأرج  هک  دیسرپب  روسج  تماهش و  اب  ياه  مدآ  زا  »
.دش دیهاوخ  اهنآ  همه  كرتشم  هاگدید  هّجوتم  انئمطم  دـنا ؟ هدرک  ادـیپ  هنوگچ  ار  هزات  راک  ره  یلک ، روط  هب  فلتخم و  ياهروشک 

هدینش دوخ  زا  تبثم  خساپ  هک  یماگنه  و  میآرب ؟ راک  نیا  هدهع  زا  مه  طیارـش  نیرتدب  رد  مناوت  یم  ایآ  : » دنا هدیـسرپ  دوخ  زا  اهنآ 
« سویتموردنا »(4) «. تسا کچوک  گرزب و  ياه  ندرک  رطخ  زار  نیا  .دنا و  هدز  ایرد  هب  لد  دنا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

120 ص :
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(1) .دراذگ یم  ياج  هب  دوخ  زا  یبولطمان  ضراوع  هدروآ و  راب  هب  یشکرس  سفن ، يارب  تازاجم  زا  سرت 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

نینچ دروم  یب  ياه  سرت  دروم  رد  هتبلا   ) (2) «. دزاس یم  رقتسم  ینمیا  شمارآ و  لزنمرس  رد  ار  وا  شفوخ  هک  یفئاخ  درم  اسب  هچ  »
( تسین

هتکن 9 موتالوکآ ،»  » باتک (3) «. دهاوخ یم  يرتشیب  تعاجش  ندرک  ربص  »

هتکن 142 موتالوکآ ،»  » باتک (4) «. دهد یم  رییغت  ار  نورد  تماهش ، »

(5) «. میشاب نآ  تارمث  دهاش  مینک و  رطخ  دیاب  سپ  تسا ، کسیر  کی  یگدنز  »

« سویتموردنا »

، دوعص رگید ، يا  هلق  زا  هتخانشان ، يوس  هب  هتخانش  زا  هشیمه  نتفر ، ینعی  یگدنز  .ندرک  رطخ  ینعی  یگدنز  رطخ ، ینعی  یگدنز  »
.امنهار چیه  یب  هشقن ، چیه  یب  فوشکمان ، يایرد  رد  هشیمه  تکرح ، تسا ، هدرکن  حتف  ار  اهنآ  یسک  ًالبق  هک  ییاه  هلق  هب  هشیمه 

« وُشا »(6) «. تسیچ یگدنز  یبای  یم  رد  هک  تسا  تقو  نآ  طقف  ینک و  یم  یگدنز  نامداش  يزرط  هب  عقوم  نآ  طقف 

« یناملآ لثم  »(7) «. تسین نکمم  تعاجش  عاجش ، قیفر  یب  »

نایرج فرط  زا  دناوت  یم  مه  هدرم  یهام  ره  ّالا  تسا و  مزال  تأرج  تردق و  هناخدور ، نایرج  فلاخم  تمس  هب  ندرک  انش  يارب  »
« زلیامسا »(8) «. دنک تکرح  نآ  قفاوم 

(9) «. یهاکب ار  دوخ  يزورفرب و  هک  عمش  هن  ینازوسب ، یشخردب و  هک  شاب  قرب  »

« یسیفن دیعس  »

« ریبک کیردرف  »(10) «. دروخ یم  بیرف  دوز  ریبدت ، تراهم و  یب  عاجش  »

121 ص :
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« ینیچ لثم  »(1) «. دوش یم  هداد  عاجش  زابرس  تسد  هب  زیت  ریشمش  »

لد رگا  تفگ : ییوگ ؟ یمن  تسد  تّوق  ارچ  درک : لاؤس  .لد  تّوق  تفگ : تسیچ ؟ تعاجش  هک  دیـسرپ  رهمجرذوب  زا  ناوریـشون  »
(2) «. دنام یمن  تسد  رد  تّوق  دشابن ، يوق 

« نوئلپان »(3) «. درامش یم  ریقح  ار  هیتآ  لد ، يوق  يدرم  »

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  »(4) «. تسا دیهش  دوش ، هتشک  هداوناخ  زا  عافد  هار  رد  سک  ره  »
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تسکش مشش : شخب 

هراشا

123 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  تسکش ،

ّتیقّفوـم و هـب  ندیــسر  ياـه  هار  زا  یکی  نداد ، رارق  يزوریپ  يوـس  هـب  یُلپ  نوـچمه  ار  تسکــش  و  تسکــش »  » زا نـتفرگ  سرد 
.تسا یتخبشوخ 

نامه رد  میزودنایب و  هبرجت  میریگب و  سرد  تسکش  نآ  زا  يدرسنوخ  شمارآ و  اب  میروخ  یم  تسکـش  یگدنز  رد  هک  یماگنه 
دیماان زگره  اهیراتفرگ  تالکـشم و  اب  هلباقم  رد  .مییامن  ّتیقّفوم  يزوریپ و  هب  لدـب  ار  شیوخ  تسکـش  رگید ، ياـه  هار  هب  اـی  هار 

، لکـشم نآ  ِنوگانوگ  داعبا  نآ و  اب  دروخرب  هقیرط  میزومایب و  يا  هزاـت  ياـه  سرد  تیعقوم  نیا  رد  تماقتـسا  ربص و  اـب  میوشن و 
هب ندیـسر  اـت  و  مییاـمن ، تکرح  یتـخبکین  ّتیقّفوم و  يوس  هب  سپـس  هداد و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروـم  ار  تسکـش  يراـتفرگ و 

.مییآ لیان  یشوخ  فده  هب  ات  مینیشنن  ياپ  زا  دوصقم  ماجنارس 

: دیوگ یم  دراو » مایلیو  »

(1) .دنوش یم  بایماک  ّقفوم و  ًالماک  رما ، نیا  لیلد  هب  رگید  یخرب  نکیل  دنوش ، یم  هابت  یتخبدب  هطساو  هب  صاخشا  زا  یخرب 

: دیوگ یم  زین  زلکرفوس » »

(2) .درادن ینعم  يراوشد  نودب  یبایماک 

همادا یتخبـشوخ  هب  لین  تهج  رد  شیوخ  تکرح  هب  دـننام و  یم  زاب  شالت  یعـس و  زا  اه  تسکـش  اـه و  يراوشد  رد  هک  یناـسک 
.دنسرب لماکت  هب  دننک ، یط  ار  یقرت  جرادم  دنناوت  یمن  دنهد ، یمن 
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: دناد یم  شالت  یعس و  ار  تسکش  رب  هبلغ  هار  ندرام » رتکد  »

(1) .دروخ دهاوخن  تسکش  زگره  دربب ، راک  هب  ار  دوخ  یعس  نیرتهب  هک  یسک 

یم یـسررب  ار  تسکـش  نآ  فلتخم  بناوج  دزومآ و  یم  سرد  یگدـنز  ياه  تسکـش  اه و  يراتفرگ  تالکـشم ، زا  قفوم  ناسنا 
نآ رگید  ياه  هار  قیرط و  نآ  زا  شالت  یعـس و  اب  دیامن و  یم  دروخرب  دنک ، دروخرب  دـیاب  هک  هنوگ  نامه  تسکـش  نآ  اب  دـنک و 

.دیسر دهاوخ  ّتیقّفوم  يزوریپ و  هب  دیامن و  یم  ناربج  ار  تسکش 

: دناد یم  تسکش  زا  نتخومآ  هبرجت  ار  ّتیقّفوم  هار  ملوکلام » »

(2) .تسا ّتیقّفوم  کی  عقاو  رد  تسکش  سپ  میزومایب ، هبرجت  تسکش  زا  رگا 

: دناد یم  یصاخشا  نینچ  ِنآ  زا  ار  یبایماک  ّتیقّفوم و  کینوریا ،» نتگنشاو  »

یبایماک ّتیقّفوم و  یماکان ، تسکـش و  زا  گرزب  راکفا  یلو  دنناوخ ، یم  هیثرم  دوخ  ياه  یماکان  يارب  دودـحم  کچوک و  راکفا 
(3) .دننک یم  قلخ 

: تسا هتسناد  تسکش  خلت  معط  ندیشچ  ار  ّتیقّفوم  قیفوت و  هار  لیه ،» نوئلپان  »

.تسا هدیشچ  ار  تسکش  خلت  معط  ررکم  قیفوت ، هار  رد  هک  نآ  رگم  تسا  هدیسرن  نایاش  ّتیقّفوم  هب  نونکات  یناسنا  چیه 

تسکش اب  فلتخم  دارفا  دروخرب 

هراشا

: مینک یم  نایب  ار  تسکش  اب  فلتخم  دارفا  دروخرب  عوضوم ، ِندش  رت  نشور  يارب 

تسکش زا  نتخومآ  هبرجت  سرد  - 1

عقوـم  ) ماـگنه نآ  رد  شیوـخ  تاـمولعم  زا  يزیر  هماـنرب  بیترت و  مـظن و  اـب  دـنزومآ و  یم  هـبرجت  سرد و  تسکـش ، زا  يا  هّدـع 
.دنسرب دوصقم  ماجنارس  هب  ات  دنیامن  یم  هدافتسا  تسکش )
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تسکش اب  یعیبط  دروخرب  - 2

روط هب  دنشاب ، هتخومآ  تسکـش  زا  يا  هبرجت  سرد و  هکنآ  نودب  دننک و  یم  دروخرب  تسکـش  اب  یعیبط  روط  هب  دارفا ، زا  يا  هّدع 
.دننک یم  ناربج  ّقفومان  روط  هب  ار  تسکش  شیوخ  ناوت  دح  رد  اه  یتساک  اه و  یمک  اب  یقیرط  ره  هب  هاوخلد 

دنور یم  رد  هروک  زا  تسکش ، ماگنه  - 3

دنهد و یمن  همادا  شیوخ  شالت  یعس و  هب  دنریگب ، تسکش  زا  یـسرد  هکنیا  نودب  دنروخ ، یم  تسکـش  هک  یماگنه  زین  يا  هّدع 
.دنرادنپ یم  تخبدب  ماکان و  ار  شیوخ 

ندـنارذگ هب  روبجم  میریگن ، دای  ار  یـسرد  هک  ینامز  ات  میوش و  یم  هجاوم  هزات  ياـه  سرد  اـب  اـبترم  یگدـنز  لوط  ماـمت  رد  اـم  »
.میتسه نآ  هرابود 

زا ای  دیدنـسپ  یم  ار  نآ  هک  تسین  مهم  ...ای ، اهدادیور  یعیبط  روهظ  یهلا ، ّتیـشم  دیراذگ ؛ یم  شیارب  یمـسا  هچ  هک  تسین  مهم 
دیگنجب هچ  دینک ، يزاب  ار  ینابرق  کی  شقن  هچ  دیریذپب و  تیلوؤسم  هچ  .تسا  یگدنز  ّتیعقاو  نیا ، لاح  ره  رد  دـیراد ، رّفنت  نآ 
ناتیگدنز لوط  مامت  رد  هک  یتّیعقاو  دتفا ، یم  قافّتا  هک  یتّیعقاو  تسا ، یگدنز  ّتیعقاو  نیا ، لاح  ره  رد  دیرذگب ، شرانک  زا  هچ  و 

.تسا هداتفا  قافّتا 

یتسود هک  راب  ره  تسا و  هتـشاذگ  ناترـس  هالک  يا  هدنـشورف  هک  راب  ره  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ءوس  امـش  زا  يا  هیاسمه  هک  راب  ره 
دینک یم  یگراچیب  ساسحا  هتفه  زور  تفه  رگا  .تسا  هتـشاد  رارق  امـش  يور  شیپ  رد  یـسرد  تسا ، هدرک  ناتیاهر  هنادرمناوجاـن 

ياهسرد هب  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  دیهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتسود  لوپ و  لغش و  ابترم  رگا  .دیا  هدش  دودرم  یسرد  رد  ًالامتحا 
یگـشیمه هنهک  تالکـشم  ناـمه  اـب  زاـب  منک  یم  ضوع  ار  مساـبل  یتـقو  یّتـح  تفگ : یم  یمناـخ  .دـیا  هدرکن  یهّجوـت  یگدـنز 

!« تسین هنافصنم  هن ، : » هک تسا  نیا  مییوگب  میناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتدب  مهجاوم !

ار ام  هک  دراد  ار  نآ  هوقلاب  ناوت  ام  یگدنز  رد  يدادـیور  ره  .میا  هدـمآ  نتفرگ  سرد  يارب  میا ، هدـماین  ایند  هب  ندـش  هیبنت  يارب  ام 
اهدادیور و نآ  همه  نایم  زا  دنک و  لّوحتم 
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، يا هثداح  ره  يارو  رد  ییوگ  هک  دـینک  راتفر  يروط  .دنتـسه  اراد  اـم  رّکفت  رییغت  يارب  ار  ناوت  نیرتشیب  اـه  تبیـصم  اـه و  یتخس 
زا يا  هثداح  ره  لباقم  رد  .دـینک  راد  فدـه  ار  دوخ  یگدـنز  دـیناوت  یم  هک  تسا  بیترت  نیدـب  تسا و  هتفهن  يدوصقم  فدـه و 

.دیوشن سالک  نآ  رد  دّدجم  مان  تبث  هب  روبجم  ات  دینک  هبلغ  نآ  رب  سپس  و  ما ؟ هتشاد  زاین  نیا  هب  ارچ  هک  دیسرپب  دوخ 

ام اّما  دشاب  هدیسر  نایاپ  هب  كرتشم  یگدنز  رگا  .تسا  هدیسر  مامتا  هب  وا  اب  ام  سالک  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  رـسمه  زا  ندش  ادج 
ینامز ات  و  میتسه ! وا  هب  لصتم  زونه  عقاو  رد  مینک  شنزرس  نامیاه  يراکهدب  اه و  یتخبدب  رطاخ  هب  ار  دوخ  قباس  رسمه  نانچمه 
يراک ره  نم  تسا ! نوملقوب  کی  لثم  مدآ  نیا  اّما  : » دـییوگ یم  امـش  .مینام  یم  یقاب  وا  هب  لصتم  میریگن  دای  ار  نامیاه  سرد  هک 
هنیمز نیا  رد  امـش  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  راک  نیرت  لکـشم  ًالامتحا  وا  ندیـشخب  مشخبب ! ار  وا  هکنیا  ّالا  مهد  ماجنا  مناوت  یم 
یقاب وا  هب  لصتم  دیریگن  دای  ار  ناتسرد  ات  تسامـش و  زورما  سرد  نیا ، دینک و  نیرمت  رتشیب  دیاب  نیاربانب  دیتسین ، ّقفوم  اهردق  نآ 

ای رید  دیـشخب  دوبهب  ار  دوخ  یتسردنت ) و   ) یگدنز هک  دیهاوخ  یم  رگا  اّما  دـیزادنیب  قیوعت  هب  ار  سرد  نیا  دـیناوت  یم  .دـینام  یم 
دوبان ثعاب  داقتعا  نیمه  تسامش ، یگدنز  ندرک  دوبان  لاح  رد  یسک  دیشاب  دقتعم  هک  ینامز  ات  .دینارذگب  ار  سرد  نیا  دیاب  دوز 

دس هک  دیتسه  امش  دوخ  نیا  تقیقح  رد  اّما  تسامش ، یتخبشوخ  هار  دس  وا  هک  دسرب  رظن  هب  نینچ  دیاش  .دوش  یم  ناتیگدنز  ندش 
.دینتشیوخ هار 

! دهد رییغت  ار  شدوخ  دیاب  وا  نیاربانب  تسین  نم  ریصقت  مه  وا  ندوب  تسپ  تسا و  یتسپ  مدآ  نم  سیئر 

تواضق زا  دـینک ، هیکت  وا  تبثم  تاکن  رب  هک  نیاربانب  و  دـنام ! دـهاوخ  یقاب  تسپ  امـش  سیئر  دیـشاب  داـقتعا  نیا  رب  هک  یناـمز  اـت 
»؟ هنوگچ  » دیسرپ یم  .دوش  یم  دیدپان  یلک  هب  لکـشم  هک  تسا  تقو  نآ  دیراذگب ، وا  ياج  هب  ار  دوخ  یّتح  دیزیهرپب و  وا  هرابرد 

....دراد دوجو  توافتم  لامتحا  نیدنچ 
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.دهد رییغت  ار  شراتفر  دهد و  ناشن  تبثم  شنکاو  امش  شرگن  رییغت  هب  تسا  نکمم  - 1

.دوش لقتنم  يرگید  هرادا  هب  تسا  نکمم  - 2

.دیریگب يرگید  راک  امش  تسا  نکمم  - 3

(1) «. دنک ضوع  ار  شراک  وا  تسا  نکمم  - 4

هناهاگآ ار  اه  تسکـش  اهیراتفرگ و  تالکـشم ، و  دـینک ، دروخرب  اه  تسکـش  اهیراتفرگ و  تالکـشم ، اب  شناد ، یهاگآ و  اب  اذـل 
.دییامن باختنا  يزوریپ  هب  ندیسر  يارب  ار  حیحص  هار  هدومن و  یسررب 

زا هبرجت  شناد و  یهاگآ ، اب  هک  لّوا  هورگ  تسکـش ، اب  فلتخم  دارفا  دروخرب  يدـنب  هورگ  رد  میدـش ، رّکذـتم  ًالبق  هک  روط  نامه 
.دیسر دنهاوخ  ّتیقّفوم  ماجنارس  هب  هک  دنتسه  دارفا  هورگ  نیرتهب  دنزاس ، یم  يزوریپ  يوس  هب  یلپ  تسکش 

: دیوگ یم  زین  دروف » يرنه  »

(2) .میریگب رس  زا  رتشیب  تیارد  تخانش و  اب  ار  راک  تسکش ، لیالد  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  بسانم  تصرف  کی  طقف  تسکش 

( یتخبدب ياه  هشیر   ) تسکش لماوع 

يریذپ تسکش  یفنم و  راکفا  - 1

هّجوـتم ار  شیوـخ  رکف  یفنم ، راـکفا  اـب  هکلب  دـننک ، یمن  رکف  ّتیقّفوـم  يزوریپ و  هب  دنتـسین و  دـنلب  راـکفا  ياراد  دارفا  هنوـگ  نیا 
.دنوش یم  اریذپ  ار  تسکش  و  هدومن ، تسکش 

: تسا هتسناد  تبثم  راکفا  وترپ  رد  ار  میظع  ياه  ّتیقّفوم  سویتموردنا » »

دیهاوخ تسکش  دیدرت  یب  دینادب ، هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  رگا  .دنا  هدش  انب  تسکـش  کی  هیاپ  رب  میظع  ياه  ّتیقّفوم  همه  ابیرقت 
داقتعا نیا  هک  نیا  رگم  دروخ ،
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(1) .ّقفوم ًالماک  دیتسه  یناسنا  هک  دینک  شقن  دوخ  رایشه  همین  نهذ  هب  ار  خسار 

هرهلد سرت و  - 2

فده هار  رد  شالت  هنوگ  ره  زا  و  دنتسین ، ّتیلوؤسم  لوبق  کسیر و  هب  رـضاح  تسکـش ، زا  هرهلد  سرت و  تلع  هب  دارفا  هنوگ  نیا 
.دننازیرگ

: دیوگ یم  سرت  تسکش و  هرابرد  نوئلپان 

(2) .دنروخ یم  تسکش  تسکش ، سرت  زا  مدرم  تسین و  هلصاف  رتشیب  مدق  کی  تسکش  يزوریپ و  نیب 

یگدارا یب  يرصنع و  تسُس  - 3

یعـس و زا  تسد  دزادرپ و  یم  ینیـشن  بقع  هب  دروخ ، تسکـش  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دـهد  یم  ماجنا  هقالع  قشع و  اب  ار  يراـک  وا 
.دراد یمرب  شالت 

: دیوگ یم  نینچ  تسکش  هدارا و  هرابرد  نوساک » تربره  »

زاغآ ار  هزرابم  یتح  زونه  ییوگ  هک  دـیریگب  دوخ  هب  ار  یـسک  هفاـیق  دـیاب  يوش  یم  وربور  تسکـش  اـب  یلکـشم  عفر  رد  هک  یتقو 
دوجو دارفا  عون  هس  ایند  رد  دنا  هتفگ  .دینک  يزوریپ  هب  لیدـبت  ار  دوخ  تسکـش  دوب  دـیهاوخ  رداق  امـش  بیترت  نیدـب  .تسا  هدرکن 
هدهع زا  لّوا  هورگ  .دننک  هدارا  دنناوت  یمن  هک  ییاهنآ  دـننک و  هدارا  دـنهاوخ  یمن  هک  ییاهنآ  دـننک ، یم  هدارا  هک  ییاهنآ  .دـنراد 
(3) .دنروخ یم  تسکش  راک  ره  رد  موس  هورگ  و  هدرک ، تفلاخم  يراک  ره  هب  مادقا  هب  مود  هورگ  .دنیآ  یم  رب  يراک  ره  ابیرقت 

رورغ ربک و  - 4

تکرح هب  تسکـش  ماگنه  رد  رورغ ، ّتلع  هب  اهنآ  .تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنراگنا  یم  داوساـب  اـناد و  ار  شیوخ  يدارفا  نینچ 
.دنا هدیسر  شیوخ  دوصقم  هب  دننک ، یم  رّوصت  اریز  دنهد ، یمن  همادا  شیوخ 
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: دیوگ یم  ینانوی  لثملا  برض  کی 

(1) .يروخ یم  تسکش  زورما  یشاب ، هّرغ  ادرف  هب  رگا 

حیحص تیریدم  مدع   - 5

رگید دارفا  زا  يا  هّدع  نداد  نامزاس  ّتیریدم و  تردق  نینچمه  دنتـسین و  شیوخ  ياهراک  رد  حیحـص  تیریدم  هب  رداق  دارفا ، نیا 
ناشتّیقّفوم لیلد  نیمه  هب  دنرادن و  ار 

.دنتسین ّربدم  ریدم و  زین  اه  یماکان  رد  .دنوش  یمن  زوریپ  هکنیا  ای  تسا و  دودحم 

تسکش زا  سأی  - 6

هب دننک و  یم  فّقوت  اجنامه  .تسا  ریذپان  هراچ  ناشتسکش  دننک ، یم  رّوصت  دنتـسه و  هتخابدوخ  تسکـش  ماگنه  رد  يدارفا  نینچ 
.دنهد یمن  همادا  یتخبشوخ  تداعس و  هب  لین  تهج  رد  شیوخ  تکرح 

: دنک یم  نایب  نینچ  تسکش  زا  سأی  هرابرد  نیرهم  دادرهم 

هراچ یعطق و  دـنا  هدروخ  هک  یتسکـش  دـننک  یم  رّوصت  هتخاب ، ار  دوخ  ًالماک  دـنوش  یم  وربور  یتسکـش  اب  هک  یتقو  ابلاغ  ناناوج 
بیشن زارف و  ردق  هک  ییاهنآ  .دشاب  یمن  یعطق  یتسکـش  چیه  هک  نآ  لاح  دننک  یم  راحتنا  سأی  طرف  رثا  رب  یهاگ  .تسا و  ریذپان 
نکمم اسب  هچ  هکلب  تسین  ریذپان  هراچ  یعطق و  یتسکش  چیه  اهنت  هن  هک  دنهاگآ  گرزب  زار  نیا  زا  دنا  هدیدرون  رد  ار  یگدنز  هار 

.دشاب هبّقرتم  ریغ  گرزب و  ّتیقّفوم  کی  هب  لوصو  يارب  ییاه  هلپ  تسکش  تسا 

(2) .مینک یم  رباربود  ار  تسکش  تردق  تقیقح  رد  میروخ ، یم  هصغ  میا  هدروخ  هک  ییاه  تسکش  هرابرد  هک  یتقو 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(3) .درادن قیفوت  تقایل  دوش  یم  سویأم  تسکش  نیلّوا  زا  هک  یسک  .دنتسه  ّتیقّفوم  نابدرن  ياه  هلپ  اه ، تسکش 
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تسکش لّمحت  مدع  - 7

ار تسکش  لّمحت  دنیامن ، یم  رّوصت  شیوخ  دزن  هک  ینوگانوگ  للع  هب  دنروخ و  یم  هصغ  مغ و  تسکـش  ماگنه  رد  يدارفا  نینچ 
یم هدروخ  تسکش  درادن ، ار  تسکش  لّمحت  ِتقاط  هک  یـسک  نیرهم » دادرهم   » .دننام یم  زاب  تکرح  زا  ّتیعقوم  نآ  رد  دنرادن و 

: درامش

(1) .دنک لّمحت  ار  تسکش  درادن  تقاط  هک  تسا  یسک  هدروخ  تسکش 

تاعالّطا ندوب  صقان   - 8

.دزاسب يزوریپ  يارب  یلپ  ار  تسکش  لماک ، تاعالّطا  اب  دناوت  یمن  تسین و  یفاک  يزوریپ  تسکش و  هرابرد  وا  یهاگآ  عالّطا و 

یگدامآ مدع  - 9

اب هکنیا  ای  ددرگ و  یم  اریذپ  ار  تسکـش  هجیتن  رد  .درادـن  تسکـش  زا  شیوخ  ندـیناهر  يارب  یفاک  یگدامآ  نوگانوگ  للع  هب  وا 
.دنام یم  زاب  تکرح  زا  دریگ  یم  تأشن  يو  یگدامآ  مدع  زا  هک  نوگانوگ  تاهیجوت 

تازیهجت صقن  - 10

یمن ماگنه  نآ  رد  تازیهجت  تاناکما و  رد  صقن  ّتلع  هب  تسین و  مهارف  يو  يارب  تسکـش  اب  هلباـقم  يارب  تازیهجت  تاـناکما و 
.دهد همادا  يزوریپ  هب  لین  تهج  رد  شیوخ  تکرح  هب  دناوت 

: دیوگ یم  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  نوساک » تربره  »

.دیآ یم  دوجو  هب  یگدیزرو ، مدع  ای  تازیهجت و  صقن  یگدامآ ، مدع  تاعالّطا ، ندوب  صقان  رثا  رد  اهتسکش ) و   ) تاهابتشا رثکا 
درم نآ  دروخ ، یمرب  تسکش  اب  شیامزآ  کی  رد  نوسیدا  تقو  ره  .ددرگ  لیان  ّتیقّفوم  هب  ناوت  یم  قوف ، عناوم  ندرک  فرطرب  اب 

اب داد  یم  روتسد  شناتسدریز  هب  يو  سپس  .دیسرن » رمث  هب  مه  شیامزآ  نیا  دش  مولعم  بوخ ، : » تفگ یم  ییور  هداشگ  اب  گرزب 
تّدش
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گرزب تاعارتخا  هب  تسناوت  نوسیدا  هک  دوب  يریگ  یپ  شالت  نینچ  کـمک  هب  .دـنهد  همادا  دوخ  ياـه  شیاـمزآ  هب  رتشیب  هچ  ره 
(1) .دنزب تسد 

ریگیپ شالت  یعس و  مدع  - 11

شالت یعـس و  هب  تسکـش  ماگنه  رد  لیلد  نودب  ای  یلبنت و  ّتلع  هب  یلو  دنرادن  ار  الاب  هدربمان  لماوع  زا  یناشن  هک  دنتـسه  يدارفا 
.تسین ریگیپ  یلو  دنیامن  یم  شالت  یعس و  يدودح  ات  هکنیا  ای  دنهد و  یمن  همادا  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  لین  تهج  رد  شیوخ 

: دیوگ یم  ریگیپ  شالت  یعس و  هرابرد  نوساک » تربره  »

همادا شـشوک  یعـس و  هب  دـیرواین و  وربا  هب  مخ  زگره  سپ  .یتخبدـب  سابل  رد  دـشاب  یتخبـشوخ  کی  تسا  نکمم  امـش  تسکش 
یلو دندش  وربور  يدایز  ياه  تسکـش  اب  زاغآ  رد  هک  میروخ  یمرب  يدایز  دارفا  مان  هب  خیرات  رد  .دیوش  ّقفوم  ماجنارـس  ات  دـیهدب 
رفن نارازه  رلتیه و  نوئلپاـن ، یـسالپ ، نلکنیل ، دـنا : هدوـب  لـیبق  نیا  زا  .دـندیدرگ  باـیماک  ماجنارـس  ریگیپ  موادـم و  شـالت  رثا  رد 

(2) .رگید

: تسا هتسناد  شالت  یعس و  مدع  ار  تسکش  هار  چیردلا » یلیبرمات  »

(3) .دنا هدرکن  ریگیپ )  ) هزرابم شالت و  هک  دنروخ  یم  تسکش  یناسک  طقف 

هبرجت مدع  - 12

رد نارگید  هبرجت  نینچمه  و  ددرگ ) هعجارم  باـتک  مود  دـلج  رد  هبرجت  شخب  هب   ) یلبق ياـه  تسکـش  زا  هبرجت  اـب  میناوت  یم  اـم 
.میزاسب يزوریپ  شیوخ  تسکش  ماگنه 

: دیوگ یم  نینچ  هبرجت  تسکش و  هرابرد  سبروف » موکلام  »

(4) .تسا ّتیقّفوم  کی  عقاو  رد  تسکش  سپ  میزومایب ، هبرجت  تسکش  زا  رگا 

راکتشپ تماقتسا و  مدع  - 13

زا دناوت  یمن  و  تسا ، تسکش  لماوع  زا  یکی  زین   (5) راکتشپ تماقتسا و  مدع 
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.دزاسب يزوریپ  تسکش ،

: دیوگ یم  نینچ  تسکش  تماقتسا و  هرابرد  يراقفلاوذ  نیسحمالغ 

دـسرب و فدـه  هب  هاتوک  نئمطم و  یهار  زا  هک  دراد  یعـس  سک  ره  .دـشاب  یم  ناگدـننک  تکرـش  يارب  یگرزب  هقباسم  لحم  ایند 
ناربج يارب  دـنروخ و  یم  تسکـش  هداتفا و  بقع  هلفاق  زا  دـنرادن ، راکتـشپ  تماقتـسا و  هک  اه  یـضعب  .دروآ  تسد  هب  یتیـصخش 

(1) .دننز یم  کحضم  ياهراک  هب  تسد  اه  یگداتفا  بقع 

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  تسکش 

تسکش يزوریپ و  فلا )

تـسد هب  يرهاظ  يزوریپ  هچرگا  دـنک ، یم  هاـنگ  هک  ار  یـسک  و  دـنناد ، یم  هاـنگ  كرت  رد  ار  يزوریپ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: دنرامش یم  هدروخ  تسکش  هدروآ ،

(2) .ٌبُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا  َو  ِِهب ، ُْمثِءْالا  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم 

.تسا هدروخ  تسکش  دش ، زوریپ  يدب  اب  هک  سک  نآ  و  تفای ، یگریچ  وا  رب  هانگ  هک  سک  نآ  دشن  زوریپ 

هدنکارپ هدروخ و  تسکش  مدرم  یسانش  ناور  ب )

هراشا

فرط زا  سیق  نب  كاحـض  هک  ینامز   ) هغـالبلا جـهن  هبطخ 29 )  ) یخیرات یقـالخا ، یـسایس ، هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
یم نینچ  نایفوک  تسکـش  لماوع  هرابرد  درب ) تراغ  هبار  نانآ  لاوماو  درک  هلمح  جاـجح ، ناوراـک  هب  يرجه  لاس 38  رد  هیواعم 

: دنیامرف

تخس ياه  گنس  امش ، ییاعدا  نانخس  تسا ؛ هدنکارپ  امش  ياه  هتـساوخ  راکفا و  اّما  مه ، رانک  رد  امـش  ياه  ندب  هفوک ! مدرم  يا 
یم رس  دنت  ياهراعش  اهاعّدا و  دیا ، هتسشن  هک  ناتیاه  هناخ  رد  دزاس ؛ یم  راودیما  ار  نانمشد  امش  تسـس  راتفر  یلو  دنکـش ، یم  ار 

.دینک یم  رارف  و  وش ، رود  ام  زا  گنج ! يا  دییوگ : یم  دربن ، زور  رد  اما  دیهد ،
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، دـیروآ یم  هنادرخبان  ياه  هناهب  .درادـن  شیاسآ  امـش  هدـننکاهر  بلق  و  تسا ، راوخ  لیلذ و  دـهاوخ ، يرای  امـش  زا  هک  سک  نآ 
.دینک یم  یتسُس  هزرابم  يارب  دیبلط و  یم  تلهم  نم  زا  تلهم ، ِناهاوخ  ناراکهدب  نوچ 

.دیآ یمن  تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  زج  قح ، و  دننک ، رود  ار  متـس  ملظ و  دـنناوت  یمن  زگره  ناوتان  فیعـض و  دارفا  هک  دـینادب 
دیهاوخ هزرابم  هب  نم  زا  سپ  ماما  مادـک  اـب  و  دـییامن ؟ یم  عاـفد  نارگید  هناـخ  زا  هنوگچ  دـینک  یمن  عاـفد  دوخ  هناـخ  زا  هک  اـمش 

اب دور ، يزوریپ  يوس  هب  امش  دیما  هب  هک  یسک  .دوش  رورغم  امش  راتفگ  هب  هک  سک  نآ  تسا  هدروخ  بیرف  دنگوس ! ادخ  هب  تفر ؟
يزادناریت هتسکش ، يریت  اب  دهد ، رارق  فده  امش  هلیـسو  هب  ار  نمـشد  دهاوخب  هک  یـسک  و  تسا ، هدمآ  نادیم  هب  ناکیپ  نیرتدنک 

هب ار  نانمشد  و  متـسین ، راودیما  امـش  يرای  هب  و  مرادن ، رواب  ار  امـش  راتفگ  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  هدرک 
زین ماـش  مدرم  تسا ؟ مادـک  امـش  ناـمرد  شور  و  تسیچ ؟ ناـتیوراد  دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  یتسار  .منک  یمن  دـیدهت  امـش  هلیـسو 

راودـیما ادـخ  ریغ  هب  هتـشاد ، يراکزیهرپ  نودـب  يراکـشومارف  و  دـینکن ؟ لمع  دـیهد و  راعـش  تسا  راوازـس  ایآ  دنیامـش ؟ دـننامه 
؟(1) دیشاب

: میوش یم  رکذتم  راو  تسرهف  روط  هب  ام  هک  تسا  هدش  نایب  هبطخ  نیا  رد  تسکش  لماوع  للع و  زا  یضعب 

هدنکارپ یفنم و  راکفا  - 1

ربک رورغ و  - 2

( یلبنت  ) شالت یعس و  مدع  - 3

هنادرخبان تاهیجوت  - 4

اوقت يراکزیهرپ و  مدع  - 5

ادخ ریغ  هب  دیما  - 6
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: میزادرپ یم  رگید  لماع  دنچ  حرش  هب  نونکا  دش و  هداد  حرش  ًالبق  یخرب 

هنادرخبان تاهیجوت  - 1

يوس هب  شالت  یعـس و  اب  هکنیا  ياج  هب  دـنزادرپ و  یم  یـشارت  هناهب  هب  نوگانوگ  لـماوع  لـلع و  هب  هماـگنه  نآ  رد  يدارفا  نینچ 
یم ناـبز  رب  هک  یهاو  ياـه  هناـهب  .دـنیامن  یم  هیجوت  ار  شیوـخ  لـمع  نیا  دنتـسیا و  یم  زاـب  تکرح  زا  دـنیامن ، تکرح  يزوریپ 

.درب یم  نیب  زا  هدومن و  فیعضت  ار  اهنآ  هکرحم  يورین  دهد ، یم  نیکست  ار  نانآ  دنروآ ،

اوقت يراکزیهرپ و  مدع  - 2

دـنرادن و يزوریپ  بسک  يارب  يا  هزیگنا  ینید ، نایاوشیپ  راتفگ  یهلا و  تاروتـسد  هب  ندرکن  لمع  هاـنگ و  زا  يرود  مدـع  تلع  هب 
یم هدیدان  ار  تسا  هدمآ  یتخبشوخ  تداعس و  ّتیقّفوم ، بسک  يارب  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تایاور  ثیداحا و  همه  نآ 

.دنیامن یمن  لمع  نآ  هب  دنراگنا و 

ادخ ریغ  هب  دیما  - 3

زاین يور  و  تسا ، مدرم  هب  ناشدیما  یمامت  تسکـش  ماگنه  رد  تهج  نیدب  دنرادن و  دنوادخ  کمک  يرای و  هب  دیما  يدارفا  نینچ 
.دننک یمن  زارد  زاین  یب  هاگرد  هب 

اه تّلم  تسکش  يزوریپ و  للع  ج )

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  هغالبلا  جهن  هبطخ 166  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

امـش هیاپ  هب  هک  نانآ  هاگ  چـیه  دـیدرک ، یمن  یتسـس  لطاب  نتخاـس  راوخ  رد  و  دـیتشاد ، یمنرب  قح  يراـی  زا  تسد  رگا  مدرم ! يا 
تریح و رد  لیئارـسا  ینب  تّما  نانوچ  اّما  تشگ ، یمن  زوریپ  امـش  رب  يدنمتردق  چیه  و  دندرک ، یمن  عمط  امـش  يدوبان  رد  دنتـسین 

ناکیدزن اب  و  دیدرک ، تشپ  قح  هب  هک  ارچ  دش ، دهاوخ  رتشیب  نم  زا  سپ  امـش  ینادرگرـس  دنگوس ! مناج  هب  .دیتفر  ورف  ینادرگرس 
یهار هب  ار  امـش  دـیدرک ، یم  يوریپ  دوخ  ماما  زا  رگا  دیـشاب ! هاگآ  .دـیدش  کیدزن  اه  هناگیب  هب  هدـیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ 

زا ار  تالکشم  نیگنس  راب  و  دیدوب ، ناما  رد  نتفر  ههاریب  هودنا  زا  و  دوب ، هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  یم  تیاده 
.دیتشاد یمرب  دوخ  شود 
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ناگدروخ تسکش  اب  دروخرب  شور  د )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .َِهبوُقُْعلا یَلَع  ْمُهُرَْدقَأ  ِْوفَْعلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ 

.تسا نداد  رفیک  رب  ناشنیرتاناوت  ندرک ، وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس 

هب ییاناوت  اب  دارفا  هنوگ  نیا  اریز  تسا ؛ تشذگ  وفع و  دنا ، هدـش  اریذـپ  ار  تسکـش  هک  ییاناوت  دارفا  اب  دروخرب  شور  نیرتهب  اذـل 
.تساهنآ راوازس  ضامغا  وفع و  دنا و  هدروخ  تسکش  هاگآدوخان  یلو  دنا ، هتشادرب  ماگ  شیوخ  فده  يوس 

ناگرزب هاگدید  زا  تسکش 

(2) .تسا تسکش  هب  ندیشیدنا  هرمث  اساسا  تسکش  .دیشاب  هتشاد  رگناوت » هشیدنا  »

« ردناپ نیرتاک  »

ناکما رطخ  شریذپو  ، دنکندیدهت ار  ناسنا  يرطخ  ّتیلوؤسم  نآ  شریذـپ  اب  هک  مهم  نیا  نودـب  درک  لّبقت  ار  یتّیلوئـسم  ناوت  یمن 
« ینالوپ »(3) .دروآ یم  هارمه  هب  ار  تسکش  زورب 

رد اهنآ  دـنرادن : یلکـشم  چـیه  هک  دنتـسه  مدرم  زا  هتـسد  کـی  اـهنت  .تسین  هدروخ  تسکـش  دارفا  زا  رتمک  قفوم  دارفا  تالکـشم 
« زنیبار ینوتنآ  » .دنا هدیباوخ  ناتسروگ 

.تسا رتهب  يریگیهام  يارب  اهایرد  قامعا 

.دیسرب ایرد  هب  ات  دینک  بیقعت  ار  هناخدور 

(4) .دوش یم  لیدبت  يزوریپ  هب  تسکش  رتهب ، يزیر  همانرب  اب  .تسا  یتّقوم  دشاب  گرزب  ردق  ره  تسکش 

زا نم  .دنا  هداتفین  یـشکدوخ  رکف  هب  زگره  یلو  دنا  هدیـشچ  ار  تسکـش  معط  اهراب  هتـشذگ  رد  دنا ، قفوم  زورما  هک  یناسک  رتشیب 
(5) .متخومآ سرد  ّتیقّفوم  زا  شیب  تاهابتشا 

« يوید يرفمه  رس  »
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« زنیبار ینوتنآ  »(1) .دیا هدرک  رکف  تسرد  تروص  ود  ره  رد  دیروخ ، یم  تسکش  ای  دیوش ، یم  قفوم  هک  دینک  رکف  رگا 

کی اهنت  رگا  .تسا  تسکش  زا  زیرگ  ناگدروخ  تسکش  شالت  هک  یتروص  رد  .تسا  ّتیقّفوم  يوس  هب  ّقفوم  دارفا  تکرح  ریـسم 
یم هچنآ  رب  ار  دوخ  رکف   » هک تسا  نیا  دزاـسب  ّقفوم  يدرف  هدروخ  تسکـش  کـی  زا  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  یناور  لـصا 

« سویتموردنا »(2) .دینک زکرمتم  دیهاوخ 

هاوخلد اـه  هجیتن  نیا  رگا  .دیـسر  یم  هجیتـن  هب  هشیمه  امـش  تسا ، هجیتـن  یعون  تسه  هچنآ  درادـن ، دوجو  تسکـش  ماـن  هب  يزیچ 
دیـشکب و طخ  هجیتن »  » هملک ریز  دـیریگب و  ملق  ار  تسکـش  هملک  .دیـسرب  يا  هزات  جـیاتن  هب  ات  دـینک  ضوع  ار  لمع  هوحن  دنتـسین ،

« زنیبار ینوتنآ  »(3) .دیزومایب يزیچ  هبرجت  ره  زا  دینک  یعس 

، دنک ششوک  دوجو  مامت  اب  هک  يدرف  .تسا  یمتح  ناتتیقفوم  دینک ، شالت  دوخ  راک  تفرشیپ  تهج  رد  دوجو  مامت  اب  رگا  مدقتعم 
(4) .دروخ دهاوخن  تسکش  زگره 

« گنوچ وو  میک  »

« رلفکار »(5) .دسر یمن  ییاج  هب  زگره  دنک ، یمن  هابتشا  تقو  چیه  هک  یسک  تسا  هدنزومآ  ّتیقّفوم  زا  شیب  تسکش 

« ریبک رطپ  »(6) .مزومایب ار  نداد  تسکش  هار  ات  مروخ  یم  تسکش  ردق  نآ 

نآ اب  دینک  هجوت  هچ  ره  هب  یهگناو  .دـش » دـهاوخ  مکح  وت  رب  وت  ياه  نخـس   » اریز .دـییوگن  نخـس  یتسدـگنت  دوبمک و  زا  زگره 
ار تداع  نیا  دیاب  .دیوش  یم  یکی  بئاصم  اه و  تسکـش  اب  دیـشاب ، بئاصم  اه و  تسکـش  هّجوتم  مادم  رگا  سپ  .دـیوش  یم  یکی 

لالخ زا  ات  دیا  هتخومآ  دوخ  نطاب  هدید  هب  هک  اجنآ  .دینک  یگدنز  اه » یتفگـش  يایند   » رد ای  مراهچ  دعب  رد  هک  دینارورپب  دوخ  رد 
، يرامیب لالخ  زا  دینیبب و  ار  ّتیقّفوم  تسکش ،
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دـسر یم  ّتیقّفوم  هب  هک  یناسنا  .دیـشخب » مهاوخ  وت  هب  ینیب  یم  هک  ار  نیمز  نیا  مامت   » ار یناوارف  یتسدـگنت ، لالخ  زا  تمـالس و 
(1) .تسا هتخود  ّتیقّفوم  هب  ار  دوخ  ناگدید 

« نیش لواکسا  »

« موتالوکآ  » ِباتک (2) .دناسرتب ار  اهدیابن  تسکش  روصت 

دیدرت نودـب  .دـیبایب  دـیا  هدومیپ  نونکات  هک  ار  یهار  ندومیپ  لیلد  دـیاش  دـینک  هاـگن  دوخ  هتـشذگ  هب  عوضوم  نیا  هب  ملع  اـب  رگا 
ییاه هبیرغ  یّتح  ناتسود و  اه ، مّلعم  اب  دنا ؛ هدرک  ییامنهار  ار  امش  هک  دروآ  دیهاوخ  رطاخ  هب  دوخ  هتشذگ  یگدنز  رد  ار  یناسک 

دـیا و هدرک  ادـیپ  یـشورف  هنهک  کی  رد  لبق  اه  لاس  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  ار  یباتک  دـیاش  .دـنا  هتـسشن  ناترانک  رد  امیپاوه  رد  هک 
.تسا هتفرگ  لکش  نآ  ندناوخ  اب  ناترکفت 

ینابرهم سرد  ای  دنا  هتخاس  رت  يوق  ار  امش  هک  دروآ  دیهاوخ  رطاخ  هب  ار  یلام  ياه  نارحب  اه و  تسکـش  اه ، يرامیب  اه ، فداصت 
.دنا هدوب  رت  گرزب  هشقن  کی  زا  یشخب  دوخ  هبون  هب  هک  دید  دیهاوخ  ار  ییاه  تبیصم  اه و  یتخبدب  دنا ، هتخومآ  امش  هب  تقفش  و 

مظن و اب  هک  ییاه  سرد  يریگدای  دـیا ، هدوب  يریگدای  لاح  رد  دوخ  یگدـنز  لوط  مامت  رد  هک  دـینک  ادـیپ  ار  ساـسحا  نیا  دـیاش 
كرد .تسا  هدش  رجنم  رگید  هثداح  هب  يا  هثداح  ره  هک  دینک  سح  دیناوتب  دیاش  .دنا  هدش  رادیدپ  امـش  یگدـنز  رد  لماک  بیترت 

میهاوخن یتفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  مینادب  رـصقم  ار  ادخ  هک  یتقو  ات  .تسا  راوشد  زاغآ ، رد  اه ، یتخـس  بئاصم و  نایم  یقطنم  هطبار 
روبـص و یملعم  یتسه ، ناهج  تسا ! هدوب  هتفهن  یتمکح  هچ  نامندش  جارخا  رد  میمهفب  هک  دشاب  مزال  تقو  هام  شـش  دیاش  .درک 

کی تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک و  هّجوت  وا  هدـنهدرادشه  میالع  هب  دـیاب  دیـشاب  هتـشاد  یمارآ  یگدـنز  هکنآ  يارب  .تسا  هلـصوحاب 
« سویتموردنا »(3) .دوب دهاوخ  ناتراظتنا  رد  دیدرت  نودب  رگید ، تخس  هبرجت  کی  ای  یبلق  هلمح  کی  ییادج ، کی  یگتسکشرو ،
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لالقتسا متفه : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  لالقتسا ،

دادعتـسا ترارح و  قوش و  هک  نیا  رب  هوالع  طیحم  نیا  .دـننک  یم  یگدـنز  ریگاـپو  تسد  دودـحم و  یطیحم  رد  دارفا  زا  يرایـسب 
یجیلفا دننام  رمع  لوط  رد  هجیتن  رد  .دـنک  یم  جـلف  زین  ار  ناش  هدارا  ددرگ ، یم  اهنآ  رمع  تاقوا  فالتا  ثعاب  دـشک و  یم  ار  اهنآ 

« نوساک تربره  »(1) .دننک یم  یط  ار  یگدنز  هار  دور ، یم  هار  اصع  کمک  هب  هک 

زا سپ  یکی  ار  لماکت  یقرت و  ياه  هلپ  دوش ، افوکـش  ناشیاهدادعتـسا  دنربب ، یفاک  هرهب  شیوخ  شوه  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 
.دنیامن عطق  شیوخ  زا  ار  اه  یگتـسباو  و  دنـشاب ، لقتـسم  دـیاب  دـنوش  لئان  ّتیقّفوم  یتخبکین و  ماجنارـس  هب  دـنیامن و  یط  يرگید 
لماکت یّقرت و  هب  دنیامن و  دشر  يدارفا  نینچ  دراذگ  یمن  و  دهد ، یمن  درف  هب  ار  اهدادعتـسا  ییافوکـش  تصرف  عماوج ، زا  یـضعب 
نیاربانب .دنریگ  یم  ناسنا  زا  ار  دشر  تصرف  هزره ، فلع  نوچمه  دراد  دوجو  عامتجا  نآ  رد  هک  یعناوم  زا  یضعب  یتح  .دنـسرب و 

ای درف  کی  لالقتسا  .دوش  لئان  ّتیقّفوم  تداعس و  هب  اه  هنیمز  یمامت  رد  لالقتسا  اب  دیامن و  عطق  شیوخ  زا  ار  اه  یگتسباو  دیاب  وا 
.دور یم  رامش  هب  هعماج  نآ  ای  درف  نآ  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  لماع  هعماج  کی 

: دیوگ یم  نینچ  سونیوژ » »

هن دوب و  یهاوخ  تخبشوخ  هن  ترورض ، نیا  نودب  اریز  نارب ، هنالدتعم  مک  تسد  لالقتسا ، يوس  هب  ار  تراکفا  اه و  هاگدید  مامت 
(2) .فیرش قیدص و 
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.میبایب ار  یتخبشوخ  ات  میوشب  لقتسم  ناسنا  میرادرب و  ماگ  لالقتسا  يوس  هب  طیرفت  طارفا و  نودب  دیاب  نیاربانب 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  یبایماک  هار  نیرت  عیرس  ادروک » لکیام  »

یم ار  شیوخ  قروز  انطاب  هک  یلاح  رد  دصقر  یم  نارگید  گنهآ  هب  هک  دنک  دومناو  ناسنا  هک  تسا  نیا  یبایماک  هار  نیرت  عیرس 
(1) .دنار

.دیامن تکرح  شیوخ  فده  يوس  هب  هدوب ، لقتسم  نطاب  رد  دهدن و  عامتجا  صاخشا  تسد  هب  يا  هناهب  دیاب  اذل 

لقتسم ِقفوم  ِصخش  يامیس 

يرادمتسایس - 1

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد  وروت » دیوید  »

هناوج رذب  لثم  دیاب  دننک ، یمن  تکمک  هدرواین و  وربا  هب  مخ  یشاب ، هتشاد  صاخشا  زا  يرگید  زیچ  عقوت  يرادمتسایس  زا  ریغ  رگا 
(2) .ییازفیب شیوخ  یگدنلاب  دشر و  هب  هدز و 

یتخرد نوچمه  هداد و  همادا  شیوخ  تکرح  هب  دوخ  هب  اکتا  اب  لقتسم  صخش 

.ددرگ یمن  نآ  دشر  عنام  شفارطا ، ياه  هزره  فلع  دنمونت ،

: تسا هدرب  مان  نارگید  تالخادم  مدع  ار  لقتسم  صخش  ّتیعقوم  نلرومرفوتسیرک » »

(3) .دشاب یم  نارگید  تالخادم  نودب  يدرف  یگدنز  نارذگ  مه  نآ  دراد و  دوجو  ّتیعقوم  کی  اهنت 

يدازآ - 2

ماگ شیوخ  ریسم  رد  هنادازآ  مینک و  اهر  ار  شیوخ  هعماج  ياهدنبودیق  همه  دیاب 

141 ص :

.نامه - . 1
ص 635. نامه ، - . 2
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شیوخ تکرح  هب  لماک  يدازآ  اب  میـشخب و  ییاهر  ار  شیوخ  تسا  هعماج  نآ  هب  طوبرم  هک  ینوگانوگ  ياه  تراسا  زا  میرادرب ،
(1) .میهد موادت 

: دیوگ یم  فلود » اینیجریو  »

(2) .مینک راهم  ار  دوخ  دیاب  يدازآ  زا  ندش  دنم  هرهب  يارب 

ار شیوخ -  نورد  رد  تراـسا  ياـهریجنز  زا  ییاـهر  سفن و  ياوـه  اـب  تفلاـخم  تسا -  يدرف  ياـه  يدازآ  هب  طوـبرم  هک  هچنآ 
: دیوگ یم  لالقتسا  يدازآ و  هرابرد  زین  وماکربلآ »  » .میهد همادا  شیوخ  لالقتسا  هب  لاح  نیا  رد  و  مییامن ، تیاعر 

(3) .ندش رتهب  لاجم  رگم  تسین  يزیچ  يدازآ 

يدنمنوناق  - 3

طارفا و هنوگ  ره  زا  رود  هب  دش  نایب  هک  روطنامه  و  دنک ، یم  زارد  شمیلگ  هزادـنا  هب  ار  شیاپ  تسا و  دـنم  نوناق  لقتـسم  صخش 
: دیوگ یم  ولیات » لئوماس   » .دهد یم  همادا  یعامتجا  يدرف و  لالقتسا  تهج  رد  شیوخ  هار  هب  طیرفت ،

(4) .دسر یم  لالقتسا  تلزنم و  جوا  هب  دنک ، زارد  شمیلگ  هزادنا  هب  ار  شیاپ  ناسنا  رگا 

هنابلط لالقتسا  رکف  زرط  - 4

هار رد  ار  وا  هک  دراد  لقتـسم  راـکفا  هشیمه  .تسا  اّربـم  دـنک  یم  ریجنز  لـغ و  رد  ار  وا  هـک  يراـکفا  هنوـگ  ره  زا  لقتـسم  صخش 
.دیامن یم  هجوت  نایاش  کمک  لالقتسا ، هب  ندیسر 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  ناسنا  هرهوج  یلوایکام » »

(5) .درادنپ یم  لوقعم  ار  رما  نیا  بیاعم  نساحم و  اریز  دشاب ، ریجنز  لغ و  رد  هدوب و  دیقم  هک  دنک  یم  مکح  ناسنا  هرهوج 

142 ص :

.نامه - . 1
.نامه - . 2

.635 ص 636 -  نامه ، - . 3
ص 634. نامه ، - . 4
ص 634. نامه ، - . 5
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زا ار  دیامن  یم  لالقتـسا  بلـس  وا  زا  هک  ییاهدنب  دیق و  دزاس و  یم  لقتـسم  ار  شیوخ  رکف  زرط  يزاسدوخ  اب  لقتـسم  صخـش  اذل 
.دیامن یم  رود  شیوخ 

ییاناوت هبرجت و  شناد ،  - 5

رد رتهب  هچ  ره  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ییاناوت  دنک و  هدافتـسا  نارگید  تایبرجت  زا  دزومایب و  شناد  دیاب  هار  نیا  رد  لقتـسم  صخش 
نیا زین  دروف » يرنه  ، » درادرب ماگ  هار  نیا 

: تسا هدرک  یفرعم  ار  یگژیو  هس 

(1) .تسا ییاناوت  هبرجت و  شناد ، ایند  نیا  رد  یشخب  ّتینما  لماع  اهنت  .یتسه  هابتشا  رد  ینادب  لالقتسا  لماع  ار  لوپ  رگا 

يرگباسح - 6

نیب زا  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  ياه  فعـض  هطقن  دـیامن و  تیوقت  هبـساحم  زا  سپ  ار  شیوخ  ندیـسر  لالقتـسا  هب  ياـههار  بش  ره 
دـسیونب و ذـغاک  يور  لالقتـسا ) هار  رد   ) ار شیوخ  فعـض  طاقن  توق و  طاقن  دـیامن و  تولخ  شیوخ  اـب  هقیقد  دـنچ  یبش  دربب ،

: تسا هتفگ  نیب » سیرب  روترآ   » .دیامن تیوقت  شیوخ  رد  لبق  زور  زا  رتهب  زور  ره  ار  دیامن  یم  تیوقت  ار  وا  لالقتسا  هک  هچنآ 

(2) .نک تولخ  دوخ  اب  ار  یتعاس  دنچ  هنازور  و  هتخیرگ ، تعامج  زا 

( یتخبشوخ هار   ) يداصتقا لالقتسا 

تالیـصحت نتفرگارف  اب  اهراک  زا  يا  هراپ  دراد ، دایز  تامولعم  یلاع و  تالیـصحت  هب  جایتحا  نآ  ماجنا  هک  تسا  اهراک  زا  یـضعب  »
اب نآ  نتفرگارف  درادن و  مزال  یسرد  یملع و  تالیصحت  هک  تسا  یتسد  ياهراک  لغاشم و  زا  یتمـسق  تسا و  ریذپ  ماجنا  طسوتم 

همه یلو  دنتسین ، ناسکی  یلام  دمآرد  یعامتجا و  نزو  یملع و  شزرا  رظن  زا  لغاشم  نیا  مامت  هتبلا  .تسا  رسیم  یلمع  ياه  نیرمت 
.دشاب مرتحم  دوخ  ياج  رد  دیاب  کی  ره  دنراد و  رثؤم  شقن  عامتجا  هرادا  رد  اهنآ 

143 ص :
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بـسانم هک  یتسد  ياهراک  ای  طـسوتم  ياـه  لغـش  زا  یکی  نتفرگارف  اـب  دنـشاب و  نیب  عقاو  دوخ  هراـبرد  دادعتـسا  مک  ناـناوج  رگا 
دوخ ياج  یگتسیاش  هب  دنناوت  یم  دنهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  راک  نآ  دنیامن و  زاغآ  ار  شیوخ  یعامتجا  تمدخ  دشاب  ناشدادعتـسا 

(1) .دنیآ لیان  يداصتقا  لالقتسا  هب  دننک و  زاب  هعماج  رد  ار 

یبلط لالقتسا  هزیگنا 

هـشیر نیرت و  يوـق  يرطف  يورین  نیا  .تسا  لالقتـسا  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـشوک  یناوـجون ، هرود  رد  شزیگنا  نیرت  يروـحم 
تسناوت یمن  وا  دش ، یمن  رادیب  ناناوجون  رد  يا  هزیگنا  نینچ  رگا  .دیآ  یم  دوجو  هب  ناناوجون  همه  رد  هک  تسا  یشیارگ  نیرتراد 

ور نیا  زا  دندش ؛ یمن  افوکش  شیاهدادعتسا  دنام و  یم  یقاب  یلفط  هتـسباو و  یکدوک  تروص  هب  هراومه  دسرب و  لامک  دشر و  هب 
بیصن ار  يدایز  تارمث  دروآرب و  رس  ناوجون  نورد  زا  عقوم  هب  ات  هدیشاپ  اهناسنا  ریمض  رد  ار  یشیارگ  نینچ  رذب  شنیرفآ ، تسد 

مود هلحرم  تسا ؛ فان  ندـیرب  ندـمآ و  ایند  هب  ماگنه  لّوا  هلحرم  دـسر ؛ یم  لالقتـسا  هب  هلحرم  هس  رد  ناسنا  دـنیوگ  یم  .دـنک  وا 
ار هرود  نیا  يوسنارف ، فورعم  سانـشناور  سبِد ،» سیروم   » .تسا غولب  موس ، هلحرم  هرخالاب  و  تسا ؛ كدوک  نتفرگ  ریـش  ماگنه 

(2) .تسا هداهن  مان  یناور » نتفرگ  ریش  زا  ای  ماِطف  »

( ناناوج ناناوجون و  یتخب  کین   ) ناناوج ناناوجون و  لالقتسا  هب  هّجوت 

هب دایز  ار  نادنزرف  نیدـلاو ، لّوا  هلحرم  رد  تسب ، راک  هب  دـیاب  دـنچ  یتادـیهمت  لالقتـسا ، هنیمز  رد  ناناوجون  ّقفوم  تاّیبرجت  يارب 
رد نیدلاو  ًالومعم  .دریذـپ  ماجنا  یمارآ  تلوهـس و  هب  هداوناخ  زا  یجیردـت  يزاسادـج  هنیمز  ات  دـنیامنن  یکّتم  هتـسباو و  ناشدوخ 

دوخ هب  ار  اهنآ  یعون  هب  هاگآدوخان  دنوش و  یم  طارفا  راچد  هداوناخ ، نادـنزرف  نیرخآ  ای  دـنزرف و  کت  لّوا ، نادـنزرف  اب  دروخرب 
يرارقرب رد  لیدعت  .دننک  یم  هتسباو 

144 ص :
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.دوش یم  ییاهدادیور  نینچ  زا  عنام  نادنزرف  نیدلاو و  تابسانم  طباور و 

لوبق لباق  شخب و  تیاضر  ناناوجون  يارب  ار  هلحرم  نیا  نانآ ، یبسن  لالقتـسا  هب  مارتحا  ناوجون و  لوبق  اب  هعماـج  مود ، هلحرم  رد 
.دیامن یم 

یگدامآ هداد و  تبثم  خـساپ  لالقتـسا  نیا  هب  دامتعا  لباق  ّتیـصخش  تقایل و  تابثا  اـب  دـنناوت  یم  دوخ  ناـناوجون  موس ، هلحرم  رد 
(1) .دنیامن تابثا  رتشیب  لالقتسا  يارب  ار  دوخ 

( نارگید يارب  یبایماک  هار  ندومن  راومه   ) ناگرزب اب  ینخس 

رد نانآ  هب  هکلب  دنوشن ، نانآ  هار  دس  دنبایرد و  دنراد  یمرب  ماگ  لالقتسا  هار  رد  ینـس  ره  رد  هک  ار  یـصاخشا  ناگرزب ، تسا  رتهب 
لقتـسم ات  دننک  اهر  ار  نانآ  دننک و  کمک  هار  نیا  رد  نانآ  هب  هکلب  ، » دنـشاب لقتـسم  ات  دـننک  اهر  ار  نانآ  دـننک و  کمک  هار  نیا 

.دنشاب

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  هناشنم  گرزب  راتفر  یگنوگچ  سلناچ » لش  »

(2) .دنشاب ناشدوخ  ات  مینک  اهر  ار  نارگید  هک  تسین  نیا  زج  هناشنم  گرزب  راتفر 

( رعش  ) لالقتسا يدازآ و 

تسین راک  رد  یگدنب  دیآرس ، رخآ  یگدنز 

تسین راک  رد  یگدنز  دشاب ، طرش  رگ  یگدنب 

وشم نیکسم  دنک  تبآ  نانمشد  راشف  رگ 

تسین راک  رد  یگدنمرش  لد ، هتسخ  يا  شاب  درم 

درد ناراب  ترس  رب  درابب  رگ  تراقح  اب 

تسین راک  رد  یگدنراب  ورب ، وگ  ار  نامسآ 

145 ص :

ص 368. ناوجون ، يایند  197 و  صص 198 -  ناوج ، گنهرف  يدهم ، روپ ، یلین  - . 1
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يوش ایند  نیا  ناراد  یگتسباو  اب  هک  رگ 

تسین راک  رد  یگدنراد  نینچ  نیا  نکفا  شرود 

تَنَت رد  دنامب  رس  یسوب  ياپ  طرش  هب  رگ 

تسین راک  رد  یگدنکفارس  هک  نک  در  هد و  ناج 

تسوا لالقتسا  ناسنا و  يدازآ  یگدنز 

(1) تسین راک  رد  یگدنب  نک  لدج  يدازآ  رهب 

146 ص :

.یتوهال عبط : رثا  ص 250  نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 1
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زامن متشه : شخب 

هراشا

147 ص :
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تداعس یبایماک و  هار  زامن ،

دراد یم  زاب  اه  يدب  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن ، هماقا  .تسا  زامن » نتشاد  اپرب   » یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی 
، تسا هدیزگ  يرود  یتخبدـب  زا  تفرگ ، هلـصاف  اه  يدـب  اه و  یتشز  زا  ناسنا  هک  یماگنه  .دـنک  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا  و 

ياهراک تسا و  زادنارب  نامناخ  تارکنم  اشحف و  اریز  .تسا  هدیسر  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  دش  تیاده  تسار  هار  هب  هک  یعقوم 
هب ار  یتخبکین  ماجنارس  زین  میقتسم  هار  هب  ندش  تیاده  دراد و  شیپ  رد  يدب  رایسب  هدننک و  تحاران  بقاوع  فرع ، عرش و  فالخ 

.دروآ یم  ناغمرا 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

؛» رْکنُملا ِءاشحَفلا َو  ِنَع  یهنَت  َهولَّصلا  َّنِا  »

.دراد یم  زاب  اه  یتشز  اه و  يدب  زا  ار  امش  زامن ، هک  یتسرد  هب 

رد وا  هب  تسوا و  ناـبیتشپ  زین  گرزب  دـنوادخ  دـشابن ، ییاـیر  فیلکت و  عـفر  يارب  وا  زاـمن  و  دراد ، ياـپ  رب  ار  زاـمن  سک  ره  اـیناث 
.دنک یم  کمک  یگدنز  هنحص 

: دومرف مالسا  مّرکم  لوسر 

َُهل ُحَتُْفی  ْنَأ  ُکِشُوی  ِباَْبلا  َعْرَق  ْمُدَی  ْنَم  ُهَّنِا  ِِکلَْملا َو  َباب  ُعَْرقََیل  َیِّلصُملا  َّنِا 

(1) .دوش یم  زاب  وا  يور  هب  تبقاع  دبوکب  ار  رد  هتسویپ  هک  ره  دبوک و  یم  ار  دنوادخ  رد  رازگزامن 
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، میهدن ماجنا  ار  زامن  فالخ  ياهراک  مییوگب ، نخـس  وا  اب  مییامن و  ادیپ  طابترا  وا  اب  میورب ، گرزب  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  یماگنه 
میرامشن کبس  ار  زامن  امرف ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ  میقتـسملا ؛» طارِّصلا  اَندِها  ، » میهاوخب وا  زا  ار  تسار  هار  زین  زامن  رد 

اشحف و بکترم  ات  درک  دهاوخ  کمک  ام  هب  زین  لاعتم  دنوادخ  مییامن ، رارقرب  طابترا  زامن ) هلیـسو  هب   ) گرزب دنوادخ  اب  هتـسویپ  و 
.میدرگ تخبشوخ  ّقفوم و  ات  دناسر  یم  يرای  کمک و  زین  میوش و  تیاده  تسار  هار  هب  میوشن ، تارکنم 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبترم  یمتخ  لوسر 

دیا هتخورفا  نتـشیوخ  رب  هک  ار  ییاه  شتآ  دیزیخرب و  ناگداز ! یمدآ  دنز : یم  گناب  زامن  ره  ماگنه  هک  دراد  يا  هتـشرف  دـنوادخ 
(1) .دینک شوماخ  زامن  هب 

.دومن دهاوخ  نومنهر  یتخبشوخ  تداعس و  هار  هب  ار  ام  و  دنک ، یم  شوماخ  ار  اه  هنتف  شتآ  زامن  اذل ،

.دشخب یم  یعقاو  شمارآ  ناسنا  هب  تساه و  لد  شخب  مارآ  زامن  اثلاث 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

(2) .َهَِیفاَْعلا َهّللا  لَأْسَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  َیِّلَصُأ  یَّتَح  ُهَدَْعب  ُْتلِْهمُأ  ٌبنَذ  ینَّمَهَأ  ام 

نیگهودنا ارم  مبلط ، تیفاع  ادخ  زا  هک  مشاب  هتـشاد  زامن  تعکر  ود  تلهم  مهد و  ماجنا  رگا  تساوران ، ادخ  نم و  نیب  زا  هک  هچنآ 
.تخاس دهاوخن 

زامن عاونا 

هراشا

ندناوخ - 1

نتشاداپرب - 2

( یتخبدب يوس  هب  یماگ   ) ...و هناراکایر  زامن  ِندناوخ  - 1

يارب رگید و  دارفا  يولج  هکنیا  ینعی  دـشاب ، هناراکایر  دـشاب و  هتـشادن  يونعم  حور  ام  زامن  دـشاب و  زامن  ِندـناوخ  اـم  ِفدـه  رگا 
ام زامن  میناوخب و  زامن  صاخشا  دماشوخ 
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یمن يرای  ام  هب  زین  وا  دراد و  زاب  اه  يدـب  اه و  یتشز  زا  ار  ام  دـناوت  یمن  يزامن  نینچ  دـشابن ، ناـیملاع  راـگدرورپ  تیاـضر  يارب 
: تسا هدش  یهن  يزامن  نینچ  ندناوخ  میرک  نآرق  رد  .دناسر 

(1) «. َنُوءآَُری ْمُه  َنیذَّلا  نوهاَس *  ْمِِهتَالَص  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنیّلَصُْمِلل *  ٌْلیَوَف  »

.دننک یم  ایر  هک  یناسک  نامه  دننک ! یم  يراگنا  لهس  دوخ  زامن  رد  ....هک  ینارازگزامن  رب  ياو  سپ 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مرکا  یبن 

(2) .ُشَطَْعلا ُعوُْجلا َو  ِهِمایِص  ْنِم  ُهُّظَح  ٍِمئاص  َّبُر  ُرهَّسلا َو  ِهِماِیق  ْنِم  ُهُّظَح  ِمئاق  َّبُر 

.تسا یگنشت  یگنسرگ و  طقف  هزور  زا  شدوس  هک  راد  هزور  اسب  تسا و  يرادیب  طقف  زامن  زا  شبیصن  هک  رازگ  بشزامن  اسب 

و درادـن ، يونعم  تعفنم  هنوگ  چـیه  دـشاب ، رهاظت  ایر و  يارب  فیلکت و  عفر  تهج  بلق و  روضح  نودـب  هک  يزاـمن  ندـناوخ  اذـل 
.درک دهاوخن  نومنهر  یتخبشوخ  تداعس و  هب  ار  وا  تسین و  يدرف  نینچ  نابیتشپ  زین  گرزب  دنوادخ 

( یتخب کین  يوس  هب  یماگ   ) زامن نتشاداپرب  ( 2

دینک رکف  هک  یتقو  .تسامـش  زامن  نیرخآ  هک  دینک  رکف  دـیناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  زا  ثیدـح  رد 
دینک یم  دهع  شیوخ  اب  دینک و  یم  هبوت  شیوخ  ناهانگ  زا  دوخ  هب  دوخ  تسا  امـش  زامن  نیرخآ  نیا  دیریم و  یم  زامن  نآ  زا  دعب 

هب ار  امش  ات  دیهاوخ  یم  گرزب  دنوادخ  زا  ابلق  زین  زامن  رد  دیور و  یمن  فرع  عرش و  فالِخ  ياهراک  درِگ  دینکن ، هانگ  رگید  هک 
درِگ هک  دهد  یم  قیفوت  امـش  هب  ناّنم  دنوادخ  هک  دشک  یمن  یلوط  دیراد  ياپ  رب  ار  زامن  هنوگ  نیا  رگا  .دـیامن  تیادـه  تسار  هار 

ریسم رد  دیورن و  هانگ 
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: دیدرگ نومنهر  یتخبشوخ  تداعس و  هب  دییامن و  تکرح  میقتسم 

رثا ياراد  دزادـنا  یم  داـعم  أدـبم و  هـب  داـقتعا  ینعی  هدـنرادزاب ؛ لـماع  نیرتدــنمورین  داـی  هـب  ار  ناـسنا  هـک  اـجنآ  زا  زاـمن  تعیبـط 
هب درمش ، یم  رتالاب  رترب و  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  دیوگ ، یم  ریبکت  دتسیا ، یم  زامن  هب  هک  یناسنا  .تسا  رکنم  اشحف و  زا  یگدنرادزاب 

، دتفا یم  وا  يازج  زور  دای  هب  دیاتـس ، یم  تیمیحر  تینامحر و  هب  ار  وا  دیوگ ، یم  وا  ساپـس  دـمح و  دـتفا ، یم  وا  ياه  تمعن  دای 
هدش و اهنآ  رب  بضغ  هک  یناسک  هار  زا  و  دبلط ، یم  وا  زا  میقتـسم  طارـص  دـیوج ، یم  يرای  وا  زا  دـنک ، یم  وا  یگدـنب  هب  فارتعا 

(. دمح هروس  نومضم   ) درب یم  هانپ  ادخ  هب  ناهارمگ 

.دوش یم  ادیپ  اوقت  يوس  هب  یشهج  یکاپ و  يوس  هب  یتکرح  قح و  يوس  هب  یشبنج  یناسنا  نینچ  حور  بلق و  رد  کش  نودب 

اـه و یهاوـخدوخ  دوـش و  یم  وا  تـمظع  رد  قرغ  دــهن ، یم  كاـخ  رب  یناـشیپ  وا  هاگــشیپ  رد  و  دــنک ، یم  عوـکر »  » ادــخ يارب 
.دنک یم  شومارف  ار  اه  ینیبرتربدوخ 

هب تسد  دتـسرف و  یم  دورد  شربمایپ  رب  .دهد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  هب  یهاوگ  دـهد ، یم  وا  یگناگی  هب  تداهش 
(. مالس دهشت و   ) دریگ یم  رارق  وا  حلاص  ناگدنب  هرمز  رد  هک  دراد  یمرب  يادخ  هاگرد 

.دوش یم  بوسحم  هانگ  ربارب  رد  يدنمورین  دس  هک  یجوم  دنک ، یم  داجیا  وا  دوجو  رد  تیونعم  زا  یجوم  روما ، نیا  همه 

.دوش یم  قرغ  وا  دای  رد  دزیخ  یمرب  باوخ  زا  حبص  هک  یماگنه  ددرگ ، یم  رارکت  زور  هنابش  رد  راب  دنچ  لمع  نیا 

هاگرد هب  هدرک ، عطق  ار  دوخ  همانرب  دونـش ، یم  ار  نذؤم  ریبکت  يادص  ناهگان  هدش  يدام  یگدنز  قرغ  هک  یماگنه  زور  طسو  رد 
راونا زکرم  ار  لد  دـنک و  یم  زاین  زار و  وا  اب  دور  تحارتسا  رتسب  هب  هکنآ  زا  شیپ  بشزاغآ  زور و  ناـیاپ  رد  یّتح  و  دباتـش ، یم  وا 

.دزاس یم  وا 

وشتسش ار  دوخ  دوش ، یم  زامن  تامدقم  هدامآ  هک  یماگنه  هب  هتشذگ ، نیا  زا 
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رد هدـنرادزاب  ریثأت  روما  نیا  همه  .دور  یم  تسود  هاگراب  هب  دزاس و  یم  رود  دوخ  زا  ار  بضغ  مارح و  دـنک ، یم  كاپ  دـهد ، یم 
.دراد تارکنم  اشحف و  رطخ  ربارب 

یّلک و یهن  دـنک ، یم  رکنم  اشحف و  زا  یهن  تسا  رادروخرب  تدابع  حور  لامک و  طیارـش  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  يزاـمن  ره  اـهتنم 
(1) .دودحم یئزج و  یهن  هاگ  عماج و 

( ناتساد )

( یتخبشوخ هار  زامن ، نتشاد  اپ  رب   ) بش زامن  رد  هیرگ 

ياـه هشوگ  .تشاد  یمن  زاـب  تبقارم  روضح و  تلاـح  زا  ار  وا  يزیچ  دوـب و  یلاـعت  يراـب  بقارم  هتـسویپ   (2) یتفش مالسالا  هجح 
.دوب هدش  حورجم  بش  زامن  رد  ندرک  هیرگ  ترثک  زا  وا  مشچ 

: دومرف نم  هب  دیس  .میدنارذگ  هار  رد  ار  بش  .میتفر  اهاتـسور  زا  یکی  هب  موحرم  نآ  اب  : » تسا هتفگ  راوگرزب  نیا  ناکیدزن  زا  یکی 
»؟ یباوخ یمن  وت  »

شود و ياهدنب  هک  مدید  مسق ، ادخ  هب  .دش  زامن  لوغشم  تساخرب و  مدیباوخ ، نم  هک  درک  نامگ  دیس  نوچ  .مباوخب  هک  متفر  نم 
.دنک ادا  حیحص  ار  نآ  ات  دومن  یم  ظفلت  رّرکم  ار  زامن  تاملک  هک  يروط  هب  دیزرل ، یم  شیاضعا 

تشگ یم  ناگناوید  دننام  شا ، هناخباتک  نحص  رد  تشاد و  لاغتشا  عرـضت  يراز و  هیرگ و  هب  حبـص ، ات  بش  همین  زا  راوگرزب  نیا 
دندش یم  رادیب  اه  هیاسمه  رگا  هک  دوب  دنلب  وا  هیرگ  يادص  نانچ  و  حبص ، ات  دز  یم  هنیـس  رـس و  رب  دناوخ و  یم  تاجانم  اعد و  و 

.دندینش یم 

عنم هیرگ  زا  ار  دیـس  راچان  هب  .دیـشخبن  دوس  دـندرک ، هجلاعم  هچ  ره  ناکـشزپ  دـش و  رامیب  رمع  رخاوا  رد  يراز ، هیرگ و  ترثک  زا 
« .دوش یم  يرامیب  شیازفا  بجوم  اریز  تسا ؛ مارح  وت  رب  نتسیرگ  : » دنتفگ دندرک و 
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(1) .دنتفر یمن  ربنم  نیرکاذ  تشاد ، روضح  اج  نآ  رد  یتقو  ات  تفر ، یم  دجسم  هب  دیس  هک  یماگنه 

.دش یم  وا  هب  یبیغ  ياهدادما  تفرگ و  رارق  یلاعت  قح  تیانع  دروم  زامن ، نتشاد  اپرب  عرو و  اوقت و  رثا  رد  یتفش  دیس  هجیتن :

( ترخآ ایند و  نابایماک  نادنمتداعس و  یعقاو ، نارازگزامن   ) زامن رد  عوضخ 

: دیوگ یم  ینباکنت  دّمحم  موحرم 

متفر و یم  رهاوج - »  » باتک بحاص  یـسوط -  خیـش  دجـسم  هب  اشع ، برغم و  زاـمن  يارب  فرـشا ، فجن  هب  مدورو  لـیاوا  رد  نم 
كرد يارب  مدرک و  یم  ادتقا  یتفـش »  » موحرم هب  ار  حبـص  زامن  یلو  مدـناوخ ، یم  ار  اشع  برغم و  زامن  رهاوج ، بحاص  رـس  تشپ 

تعامج زامن  رد  متفر و  یم  اـج  نادـب  مدرک و  یم  یط  يو  دجـسم  اـت  يداـیز  اـبیرقت  تفاـسم  ما  هناـخ  زا  زور  ره  وا ، حبـص  زاـمن 
.مداتسیا یم  وا  کیدزن 

دّیـس تسین ، ّدـم  ياج  هّللا »  » رد هک  مدرک  لاؤس  شنادرگاش  زا  نم  داد ، یم  ّدـم  دومرف ، یم  تئارق  ار  مارحـالا  هریبکت  یتقو  ناـشیا 
؟ دهد یم  ّدم  ارچ 

زا منک ، یم  مّلکت  ار  رَبْکَا » هّللا   » هکرابم هملک  هک  ینامز  دومرف : باوج  رد  میدرک ، لاؤس  ناشیا  زا  ار  رما  نیا  اـم  دـنتفگ : خـساپ  رد 
.تسین يرایتخا  نداد  ّدم  نیا  مور و  یم  نوریب  رایتخا  تلاح 

تیاهن اب  وا  زامن  هک  دـش  یم  حـضاو  یعمتـسم  ره  رب  درک و  یم  تئارق  هیرگ  اب  هکلب  نزح  اب  ماـمت و  عوضخ  اـب  ار  زاـمن  همه  دـّیس 
(2) .دناوخ یم  هعفد  هس  ار  دوجس  عوکر و  رکذ  مه  لفاون  رد  تسا و  بلق  روضح 

يرای ام  هب  یتخبـشوخ  تداعـس و  هنیمز  رد  رد  زین  وا  میراد  ياپ  رب  ار  زامن  مییامن و  ادیپ  یبلق  طابترا  گرزب  دنوادخ  اب  رگا  هجیتن :
ترخآ ایند و  تداعس  هب  و  دنا ، هتفرگ  رارق  یلاعت  يراب  تیانع  دروم  تلع  نیمه  هب  املع  زا  يرایسب  هچنانچ  دناسر ، یم 
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.تساعّدم نیا  رب  لیلد  نانآ  ياه  همانیگدنز  و  دنا ، هدیسر 

زامن نیرفآ  تداعس  زیمآ و  تّیقّفوم  راثآ 

.اهلد شخب  مارآ  ادخ و  دای  - 1

.شزرمآ ترفغم و  هیام  - 2

.دنک یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامیا  حور  هک  ارچ  هدنیآ : ناهانگ  ربارب  رد  يّدس  - 3

یم راطخا  ناسنا  هب  ابترم  دوش ، یم  ماجنا  راب  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  و  فلتخم ، لـصاوف  رد  هکنیا  مکح  هب  زاـمن  ییادز : تلفغ  - 4
.دنک یم  دزشوگ  وا  هب  ناهج  رد  ار  وا  ّتیعقوم  دزاس ، یم  ناشنرطاخ  ار  وا  شنیرفآ  فده  دهد ، یم  رادشه  دنک ،

یم ادـخ  ربارب  رد  كاخ  رب  یناشیپ  راـب  ود  تعکر  ره  رد  تعکر و  هدـفه  زور  هنابـش  ره  رد  ناـسنا  رفک : ینیبدوخ و  هدننکـش   - 5
ار یهاوخدوخ  رورغ و  ياـه  هدرپ  .تیاـهن  یب  ربارب  رد  يرفـص  هکلب  دـنیب ، یم  وا  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  دوـخ  دراذـگ ،

: دنیامرف یم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  .دبوک  یم  مه  رد  ار  ییوج  يرترب  ّربکت و  دنز ، یم  رانک 

.داد رارق  ّربکت  زا  امش  ندش  كاپ  يارب  ار  زامن  دنوادخ ] ]

، درب یم  نوریب  تعیبط  ملاع  راوید  راهچ  هدام و  دودحم  ناهج  زا  ار  ناسنا  اریز  يونعم : لماکت  قالخا و  لیاضف  شرورپ  هلیـسو  - 6
ادخ ربارب  رد  هطساو  چیه  هب  زاین  نودب  ار  دوخ  دزاس ، یم  زارطمه  ادصمه و  ناگتشرف  اب  و  دنک ، یم  توعد  اه  نامـسآ  توکلم  هب 

يور هیکت  اب  مه  نآ  زور ، هنابش  رد  لمع  نیا  رارکت  .دزیخ  یم  رب  وگتفگ  هب  وا  اب  دنیب و  یم 

نیرتهب هک  دـمح  زا  دـعب  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  زا  نتفرگ  کمک  اب  اصوصخم  وا  تمظع  ّتیمیحر و  ّتینامحر و  ادـخ ، تافص 
.دراد ناسنا  دوجو  رد  یقالخا  لیاضف  شرورپ  رد  يا  هظحالم  لباق  رثا  تسا  اه  یکاپ  اه و  یکین  يوس  هب  هدننک  توعد 

صلاخ و ّتین  زا  يا  هعومجم  زامن  دـنک ؛ یم  هدـنز  ار  صالخا  حور  زامن  اریز  دـهد : یم  حور  شزرا و  ناـسنا  لاـمعا  ریاـس  هب  - 7
.دنک یم  تیوقت  ار  صالخا  حور  دشاپ و  یم  ناسنا  ناج  رد  ار  كاپ  راتفگ 
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دریگ و یم  وضو  نآ  اب  هک  یبآ  دـناوخ ، یم  زامن  نآ  رب  هک  یـشرف  رازگزامن ، سابل  رازگزامن ، ناکم  يزاس : كاـپ  هب  توعد   - 8
.دـشاب كاـپ  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  بصغ و  هنوگره  زا  دـیاب  دوش  یم  ماـجنا  وضو  لـسغ و  نآ  رد  هک  یّلحم  دـنک ، یم  لـسغ 

تامدقم دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب  مارح  لاوما  بسک  يراوخ و  هوشر  یـشورف ، مک  بصغ ، ابر ، ملظ ، زواجت و  هب  هدولآ  هک  یـسک 
.نارگید قوقح  تیاعر  هب  تسا  یتوعد  دوخ  زور ، هنابش  رد  تبون  جنپ  رد  زامن  رارکت  نیاربانب  دزاس ؟ مهارف  ار  زامن 

هدـش رکذ  زامن  لـبق  عناوم  ناونع  هب  يداـیز  روما  ثیدـح  عباـنم  یهقف و  بتک  رد  ناـهانگ : زا  يرایـسب  كرت  يارب  رثؤم  لـماع  - 9
.ینیبدوخ بجع و  مارح ، ياذغ  ندروخ  تاکز ، نتخادرپ  رگمتس ، ياوشیپ  رمخ ، برش  هلأسم  هلمج  زا  تسا ،

.تسا زامن  نالطب  بجوم  ود  ره  نآ ، میدقت  ریخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینیعم  تاقوا  رد  دیاب  اقیقد  طابضنا : حور  ندومن  تیوقت  - 10
همانرب رد  ار  طابضنا  شریذپ  اهنآ ، تیاعر  هک  نآ  دننام  دوجس و  عوکر ، دوعق ، مایق ، ّتین ، دروم  رد  رگید  ماکحا  بادآ و  نینچمه 

(1) .دزاس یم  ناسآ  ًالماک  یگدنز  ياه 

زامن رد  بلق  روضح  لماوع 

( دزاس یم  دنمتداعس  تخبشوخ و  ار  ام  هک  يزامن  نتشاداپرب  یگنوگچ  )

: درمش یم  نانآ  ياه  یگژیو  زا  ار  زامن  رد  عوشخ  هکلب  درامش ، یمن  نانمؤم  هناشن  ار  زامن  ِندناوخ  نآرق ،

(2)« نوعشاخ مِِهتالَص  یف  مه  َنیذَّلا  »

یم ادـیپ  اهنآ  رد  راگدرورپ  هب  هّجوت  تلاح  نانچنآ  زامن  ماگنه  هب  هکلب  تسین ، ینعم  دـقاف  حور و  یب  یتاکرح  ظافلا و  اهنآ  زاـمن 
هک دنوش  یم  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  روضح و  رّکفت و  تلاح  قرغ  نانچ  .دـندنویپ  یم  وا  هب  دـندرگ و  یم  ادـج  وا  ریغ  زا  هک  دوش 

رب
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.نارکیب یسونایقا  ربارب  رد  يا  هرطق  و  نایاپ ، یب  يدوجو  ربارب  رد  دننیب  یم  يا  هّرذ  ار  دوخ  دراذگ ، یم  رثا  ناشدوجو  تارذ  مامت 

(1) .ناج حور و  بیذهت  يارب  تسا  يا  هلیسو  یناسنا و  ِتیبرت  يزاسدوخ و  زا  تسا  یسرد  نانآ  يارب  مادک  ره  زامن  نیا  تاظحل 

: زا دنترابع  دنوش  یم  زامن  رد  بلق  روضح  ثعاب  هک  یلماوع 

زامن هب  نداد  تّیمها  - 1

هب هکلب  درامـش ، یم  تیمها  یب  کچوک و  ار  زامن  اهنت  هن  دـیامن ، تیاعر  ار  زامن  رد  بلق  روضح  لماوع  دـهاوخ  یم  هک  یـصخش 
يویند و ياهالب  هب  هکلب  دـسر  یمن  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  اهنت  هن  دـهد  یمن  تیمها  زامن  هب  هک  یـسک  .دـهد  یم  تیمها  زاـمن 

.درک دهاوخ  اطع  وا  هب  ار  نیَراد  تداعس  دنوادخ  دهد  یم  ّتیمها  زامن  هب  سک  ره  نآ  لباقم  هطقن  رد  ددرگ و  یم  راتفرگ  يورخا 

زامن لحارم  رد  مزال  طیارش  - 2

هراشا

.تسا نآ  لیصحت  یلصا  طیارش  زا  بلق  روضح  رب  تدهاجم  تبقارم و  تموادم ،

.يریگ میمصت  هدارا و  فلا )

.تبقارم تموادم و  ب )

دنوادـخ اب  زامن  رد  شلد  هشیمه  دـشاب و  هتـشاد  موادـت  زامن  رد  بلق  روضح  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  يریگ  میمـصت  هدارا و  طـقف 
: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دشاب  لاعتم 

(2) .دریذپ یمن  درادن ، روضح  شندب  اب  شلد  هک  ار  يا  هدنب  زامن 

یهاگآ تخانش و  - 3

هراشا

.میشاب هبترمدنلب  گرزب و  دنوادخ  ِنیکسم  ریقح و  هدنب  زامن  رد  وا  تافص  گرزب و  دنوادخ  تخانش  اب 

زا دعب  تدابع  دوبعم و  هب  تبسن  یهاگآ  تفرعم و  بلق ، روضح  مهم  بابسا  زا 
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هچنانچ  دشاب ، یم  تفرعم 

(1) .هولَّصلا ِهِذه  ُلِدْعَی  ِهَفِْرعَملا  دَْعب  یش ٍء  ْنِم  ام 

(2) .دنک تباقر  زامن  اب  هک  درادن  دوجو  یلمع  تفرعم ، زا  دعب 

زاین ساسحا  فلا )

زا ددرگ و  یم  هدوزفا  ناسنا  یلاعت  لامک و  هب  دوش ، رتشیب  زاین  ساسحا  نیا  رادقم  ره  دراد ، وا  زاین  لامک  هب  یگتـسب  یمدآ  لامک  »
، دوش رتشیب  یلاعت  قح  هب  ناسنا  تفرعم  رادقم  ره  و  دوش ، یم  یشان  یمدآ  تخانـش  تفرعم و  زا  زاین  جایتحا و  رقف ، ساسحا  یفرط 

(3) «. دوش یم  ادیپ  وا  رد  يرتشیب  زاین  ساسحا 

یلاعت قح  یگرزب  تمظع و  ساسحا  ب )

(4) «. دریگ یم  رارق  هّجوت  روضح و  عوضخ ، تیاهن  اب  شربارب  رد  اعبط  دسانشب ، تمظع  یگرزب و  هب  ار  دنوادخ  هک  یماگنه  »... 

تالاح مامت  رد  بلق  روضح  - 4

: مینادب لاعتم  دنوادخ  رضحم  رد  ار  شیوخ  هشیمه 

دنوادخ رضحم  رد  میاد  روضح  زامن ، رد  بلق  روضح  لیصحت  یلصا  لماوع  زا  »

نیا دوخ ، یگدـنز  تاعاس  مامت  رد  دـیاب  دـنیب ، یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  زامن ، ماگنه  رد  هک  روط  ناـمه  رازگزاـمن  .دـشاب  یم 
هک ارچ  ددرگ ، یم  زامن  رد  بلق  روضح  بجوم  هک  تسا  تاظحل  مامت  رد  روضح  ساسحا  نیا  تقیقح : رد  دنک و  ظفح  ار  تلاح 

(6)« يرَی َهّللا  َّنَِاب  ْمَْلعَی  َملَا   » (5) «. تسین نکمم  هعفد ، کی  زامن ، رد  بلق  روضح  بسک 

زامن یناعم  ندیمهف   - 5

ام يارب  راک  نیا  ات  مییامن  هّجوت  زامن  یناعم  هب  ردـقنآ  و  مینارذـگب ، شیوخ  رظن  رد  ار  نآ  یناـعم  میناوخ  یم  زاـمن  هک  روط  نیمه 
یناعم هب  مینک  یعس  هشیمه  .دوش  هکلم 
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.دوش یم  زامن  رد  بلق  روضح  ثعاب  اریز  میشاب ؛ هتشاد  هّجوت  میناوخ  یم  هک  زامن  زا  تمسق  نامه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .نامیا تیاضر  لقع و  تقفاوم  بلق و  هراشا  اب  رگم  هدن ، ناکت  ار  نابز  هدب و  رارق  تنابز  هلبق  ار  بلق 

یگدامآ - 6

هراشا

: تسا زامن  رد  بلق  روضح  لماوع  زا  زین  زامن  يارب  یگدامآ 

زامن زا  لبق  ماکحا  فلا )

ای لمع و  ره  رگا  .دراد  ییازـس  هب  شقن  زامن ، رد  لایخ  هّوق  لرتنک  بلق و  روضح  لیـصحت  رد  زامن ، يارب  یگداـمآ  ندـش و  اـّیهم  »
ار یتامّدقم  تسا ، مهم  ناشیارب  هک  يروما  ماجنا  يارب  نایمدآ  اذل  .دوب  دهاوخ  صقان  ددرگ ، رداص  همدقم  نودب  ناسنا  زا  يراتفگ 

(2) «. دریگ ماجنا  لکش  نیرتهب  هب  روظنم ، لمع  ات  دننک  یم  مهارف 

زامن لخاد  تابحتسم  ب )

هاگن مایق ، لاح  رد  هدجـس  لحم  هب  ندرک  هاگن  دننام : تسا ، زامن  تابحتـسم  ماکحا و  تیاعر  بلق ، روضح  بابـسا  زا  رگید  یکی  »
هب اهتـسد  ندنابـسچ  مالـس و  دهـشت و  لاح  رد  نماد  هب  ندرک  هاگن  ینیب ؛ كون  هب  ندرک  هاگن  عوکر ، ماـگنه  رد  اـپ  ود  نیب  ندرک 

...و مایق  لاح  رد  ندب 

هدجس زا  سپ  .ُدُْعقَا » مُوقَا َو  ِِهتَُّوق  ِهّللا َو  ِلْوَِحب   » رکذ عوکر و  زا  دعب  ُهَدِمَح » ْنَِمل  ُهّللا  َعِمَس   » لثم زامن  یبحتـسم  راکذا  ندناوخ  زین  و 
(3) «. ندش دنلب  نیح  رد 

یصاصتخا نیعم و  ناکم  - 7

هک میریگب ، رظن  رد  نآ  يارب  لزنم  رد  یـصاصتخا  نیعم و  یناکم  دوبن ، رودـقم  رگا  یلو  میراد  اپرب  تعامج  هب  ار  زاـمن  تسا  رتهب 
.ددرگ ام  رتشیب  بلق  روضح  ثعاب 

158 ص :
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.رکذلا یف  باب 5 ، هعیرشلا ، حابصم  - . 1
ص 128. زامن ، رد  بلق  روضح  رغصا ، یلع  ینارهت ، يزیزع  - . 2

ص 131. نامه ، - . 3
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تقو لّوا  زامن   - 8

نیرتهب .میروآ  اج  هب  تقو  لّوا  ار  زامن  امتح  میهدب و  ّتیمها  شیوخ  زامن  هب  میدرک  نایب  لماوع  نیا  ِلّوا  تمـسق  رد  هک  روطنامه 
.دراد رایسب  تلیضف  هک  تسا  نآ  تقو  لّوا  زامن ، نتشاد  اپ  رب  يارب  تقو 

: دومرف رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  دوخ  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا ار  نآ  يراک  ببـس  هب  هن  و  ناوخب ، عقوم  زا  شیپ  ار  نآ  يراـکیب  لـیلد  هب  هن  ناوخب ، ماـگنه  هب  ار  نآ  شاـب و  زاـمن  تقو  بقارم 
(1) .زادنا ریخأت  هب  شتقو 

زامن نیرخآ   - 9

زا زامن  زا  لبق  تروص  نیا  رد  .میور  یم  ایند  زا  میریم و  یم  زاـمن  نآ  زا  دـعب  مینک  رکف  يزاـمن  ره  رد  میتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
.میور یمن  هانگ  درِگ  زگره  زامن  ندناوخ  زا  دعب  هک  مینک  دهع  شیوخ  اب  مینک و  هبوت  شیوخ  ناهانگ 

گرزب دنوادخ  زا  بلق  روضح  تساوخرد  - 10

زا ابلق  مینک و  دـنلب  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  ِتسد  میناوخ  یم  بلق  روضح  اب  هک  زامن  ره  زا  دـعب  .مینک  تساوخرد  بلق  روضح  وا  زا 
تیانع بلق  روضح  ام  هب  هک  میهاوخب  وا 

.دیامرف

( ناتساد )

نادنمتداعس 1) يوگلا   ) ریت ناکیپ  یلع و 

، دنامب يو  ناوختسا  ردنا  ناکیپ  هکنانچ  دیـسر  يو  هب  يریت  يو  ياه  برح  نآ  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنرایب  راثآ  رد 
نادنزرف ناگرزب و  دوشن ، ادج  ناکیپ  نیا  دننکـشن  ناوختـسا  دنرادنرب و  تسوپ  تشوگ و  ات  دنتفگ  دشن ، ادج  دندرک  رایـسب  دهَج 

نانچ زامن  ِدْرِو  ردنا  ار  يو  ام  هک  دوش ، زامن  رد  ات  درک  ربص  دیاب  تسا  نینچ  رگا  دنتفگ  يو 

159 ص :

ص 329. هکمحلا ، نازیم  بختنم  باتک  زا  ص 14 ، ج 83 ، راونالا ، راحب  - . 1
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زامن لیاضف  (2) و  لفاون هب  دـش و  غراف   (1) نَنُـس ضیارف و  اـت  دـندرک  ربص  .تسین  ربخ  ناـهج  نیا  زا  ار  يو  ییوگ  هک  مینیب  یمه 
.دوب دوخ  لاح  رب  زامن  ردنا  یلع  تفرگ و  نوریب  ناکیپ  تسکشب و  يو  ناوختـسا  تفرگرب و  تشوگ  دمآ و  جلاعم  درم  درک ، ادتبا 

تعاس نآ  ردـنا  تفگ : .دوبن  ربخ  ار  وت  تفر و  وت  رب  یلاح  نینچ  دـنتفگ : .تسا  رت  ناسآ  نم  درد  تفگ  داد  زاب  زاـمن  مالـس  نوچ 
ربخ نت  درد  زا  هّللا  تاجانم  تّذـل  زا  ارم  دـننز  یم  نم  رد   (3) نانـس غیت  ای  دوش  ربز  ریز و  ناهج  رگا  مشاب  هّللا  تاـجانُم  هب  نم  هک 

(4) .دوبن

( ناتساد ( ) نادنمتداعس 2 يوگلا   ) هناصلاخ زامن 

تعکر ود  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : باحصا  هب  ترضح  .دندروآ  گرزب  رتش  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارب 
.مهدب وا  هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  دناوخب  زامن 

.دادن خساپ  باحصا  زا  یسک  دومرف ، رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا 

: درک ضرع  تساخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.مناوخب ار  زامن  تعکر  ود  نآ  مناوت  یم  نم  هّللا ! لوسر  ای 

! روآ ياج  هب  بوخ ، رایسب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یکی دیامرف  یم  دنوادخ  درک : ضرع  دش ، لزان  لیئربج  داد  ار  زامن  مالس  هک  یماگنه  دش ، زامن  لوغشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
! هدب یلع  هب  ار  اهرتش  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

درک رکف  دوب  هتسشن  هک  دهشت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دهدن  هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم  طرش 
: دیامرف یم  دنوادخ  تفگ : لیئربج  .دریگب  ار  اهرتش  زا  کی  مادک 

160 ص :

.زامن مالس  ِنایاپ  ات  تسا  نآ  تابجاو  زامن و  تانراقم  تامدقم و  دوصقم  موسر ، تابجاو و  - . 1
.دنناوخ یم  زامن  زا  دعب  هک  ییاهاعد  هیآ و  دننام  تسین ؛ بجاو  هچنآ  ینعی  زامن  ياه  هلفان  هلفان ، عمج  لفاون  - . 2

.زیچ ره  زیت  كون  اصع و  هزین و  رس  نانس : - . 3
ص 31. رارسالا ، فشک  ریسفت  زا  يا  هدیزگ  زورهب ، نایتورث ، - . 4
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هن شدوخ و  يارب  هن  .دوب  ادخ  يارب  شا  هشیدنا  دهدب ، ارقف  هب  دشکب و  دریگب ، ار  وا  تسا  رت  قاچ  رتش  مادـک  دوب  نیا  یلع  فدـه 
.ایند يارب 

نآ زا  يا  هیآ  نمض  رد  زین  دنوادخ  .داد  وا  هب  ار  رتش  ود  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رکـشت  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
: دومرف هدومن و  ینادردق  ترضح 

(1)« دیهَش َوَه  ُعمَّسلا َو  یَقلأ  وأ  بلق  َُهل  َناک  نَِمل  يرْکذل  َِکلذ  یف  َّنِا  »

یم ار  شناهانگ  هدش و  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  دهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  نآ  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره 
(2) .دزرمآ

تداعس 1) هار   ) زامن نآرق و 

زامن فلا )

(3)« َنیِتناق ِهِّلل  اُومُوق  یطْسُولا َو  ِهالَّصلا  ِتاولَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاح  »

.دیزیخ اپ  هب  ادخ  يارب  هناعضاخ  دینک و  تبظاوم  هنایم  زامن  اهزامن و  رب 

اباتِک َِنینِمْؤُملا  یَلَع  َْتناک  َهالَّصلا  َّنإ  َهالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنأَمْطا  اَذإَف  ْمُِکبُونُج  یلَع  ادوُُعق َو  اـماِیق و  َهّللا  ُورُکْذاَـف  َهـالَّصلا  ُُمتیَـضَق  اذِاَـف  »
(4)« اتُوقْوَم

زامن دیدش ، رطاخ  هدوسآ  هاگ  ره  دینک و  دای  هتفخ ، ولهپ  هب  هتسشن و  هداتسیا و  لاح ) همه  رد   ) ار ادخ  دیدرازگ ، ار  زامن  نوچ  سپ 
.تسا هدش  رّرقم  نانمؤم  رب  نیعم  ياه  تقو  هب  زامن  هک  دیراد  اپ  رب  لماک ) روط  هب   ) ار

(5)« ءاعُد ْلَّبَقَت  انَّبَر َو  یتَّیِّرُذ  نِم  َهولَّصلا َو  َِمیقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  »

.ریذپب ارم  ياعد  ام ، راگدرورپ  يا  زین  نم  نادنزرف  زا  هد و  رارق  زامن  هدنراداپرب  ارم  نم ، راگدرورپ 

161 ص :

مالک هب  لد  شوگ  اـی  تسا  رایـشوه  بلق  ياراد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يروآداـی  عوضوم  نیا  رد  اـقح  هیآ 37 : هروـس ق ، - . 1
.دراد لماک  هّجوت  شتّیناّقح  هب  هدرپس و  ادخ 

ص 191. ج 36 ، راونالا ، راحب  41 ؛ ص 42 -  ج 4 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 2
هیآ 238. هرقب ، هروس  - . 3
هیآ 103. ءاسن ، هروس  - . 4
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هیآ 40. میهاربا ، هروس  - . 5
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زامن راثآ  ب )

(1)« َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهّللاَو  ُرَبْکَأ  ُهّللا  ُرْکَِذل  رَْکنُْملا َو  ِءاَشْحَْفلا َو  ِنَع  یَْهنَت  َهالَّصلا  َّنإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ  ِباتِکلا َو  َنِم  َکَیلإ  َیِحوُأ  اَم  ُلُتا  »

زا  ) ادخ دای  اعطق  دراد و  یم  زاب  دنـسپان  تشز و  راک  زا  زامن  هک  راد ، اپ  رب  ار  زامن  ناوخب و  تسا  هدـش  یحو  وت  هب  باتک  زا  هچنآ 
.دینک یم  هچ  دناد  یم  ادخ  تسا و  رتالاب  یترابع ) ره 

زامن رد  عوشخ  ج )

(2)« َنوُعَشاَخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُملا *  َحَْلفَأ  ْدَق  »

.دنعشاخ ناشزامن  رد  هک  نانامه  دندش ، راگتسر  نانمؤم  هک  یتسار  هب 

زامن رد  یلهاک  زا  یهن  د )

(3)« ًالِیلَق َّالإ  َهّللا  َنُورُکذیال  َساَّنلا َو  َنوؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِهولَّصلا  یلإ  اُوماق  اذإ  ْمُهُعِداخ َو  َوُه  َهّللا َو  َنوُعِداَُخی  َنیِقفانُملا  َّنإ  »

مدرم اب  دنزیخرب ، تلاسک  اب  دنتـسیا  زامن  هب  نوچ  درک و  دهاوخ  گنرین  نانآ  اب  وا  هک  نآ  لاح  دننک و  یم  گنرین  ادـخ  اب  ناقفانم 
.دننک یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دننک و  یم  ایر 

زامن تاقوا  رب  تبظاوم  و )

(4)« َنُوثِراَولا ُمُه  َِکئلُوأ  َنوُِظفاُحی *  ْمِِهتاوَلَص  یَلَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  »

.دنناثراو نامه  نانآ  دننک *  یم  تبظاوم  ناشیاهزامن  رب  هک  یناسک  و 

رفک زامن و  یب  ه )-

(5)« َنیِّلَصُملا َنِم  ُکَن  َمل  اُولاَق  رَقَس * یف  ْمُکَکَلَس  ام  َنیمِرجُملا *  ِنَع  َنُولَءاَسَتَی *  ٍتاَّنَج  یف  »

162 ص :

هیآ 45. توبکنع ، هروس  - . 1
.1 هیآ 2 -  نونمؤم ، هروس  - . 2

هیآ 142. ءاسن ، هروس  - . 3
هیآ 9 و 10. نونمؤم ، هروس  - . 4
.40 هیآ 43 -  رثدم ، هروس  - . 5
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نارازگزامن زا  ام  دـنیوگ : دروآرد ؟ رقـس  شتآ )  ) رد ار  امـش  زیچ  هچ  ناـمرجم : هراـبرد  دنـسرپ ، یم  رگیدـکی  زا  اـهغاب ، ناـیم  رد 
.میدوبن

بش زامن  ي )

(1)« ادوُمْحَم اماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِم  «و 

.دزیگنارب هدوتس  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  .دشاب  يا  هلفان  هلزنم ) هب   ) وت يارب  ات  رادب  هدنز  ار  بش  زا  یساپ  و 

.مینک یم  افتکا  تایآ  نیمه  هب  ام  یلو  .تسا  هدمآ  زامن  هرابرد  زین  يرگید  ناوارف  تایآ  میرک  نآرق  رد 

تداعس 2) هار   ) نیموصعم هاگدید  زا  زامن 

یتخبدب لماع  زامن ؛ رد  یتسس  فلا )

نآ .مدیـسرپ  دننک ، یم  يراگنا  لهـس  یتسـس و  ناشزامن  رد  هک  ینانز  نادرم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  زا 
یم التبم  الب  هدزناپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  يراـگنا  لهـس  یتسـس و  زاـمن ، رما  رد  هک  يدرم  نز و  ره  دـندومرف : ترـضح 

: دنادرگ

.دریگ یم  شرمع  زا  ار  تکرب  دنوادخ ، - 1

.دریگ یم  شا  يزور  قزر و  زا  ار  تکرب  دنوادخ ، - 2

.دنک یم  وحم  شا  هرهچ  زا  ار  نیحلاص  يامیس  دنوادخ ، - 3

.دنام دهاوخ  شاداپ  نودب  دنکب  هک  يراک  ره  - 4

.دش دهاوخن  باجتسم  شیاعد  - 5

.دوب دهاوخن  نیحلاص  ياعد  زا  يا  هرهب  شیارب  - 6

.درم دهاوخ  لیلذ  - 7

.داد دهاوخ  ناج  هنسرگ   - 8

163 ص :

هیآ 79. ءارسا ، هروس  - . 1
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.دش دهاوخن  فرطرب  شا  یگنشت  دنهد ، شبآ  ایند  ياهرهن  همه  هک  يروط  هب  درم ، دهاوخ  ماک  هنشت  - 9

.دزاس مارآان  شربق  رد  ار  وا  ات  دنیزگ  یمرب  ار  يا  هتشرف  دنوادخ ، - 10

.دنادرگ گنت  ار  شربق  - 11

.دشاب کیرات  شربق  - 12

.دنرگنب وا  هب  قیالخ  هک  یلاح  رد  دشک ، نیمز  هب  شتروص  هب  ار  وا  ات  دنیزگ  یم  رب  ار  يا  هتشرف  دنوادخ  - 13

.دریگ رارق  هبساحم  دروم  یتخس  هب  - 14

(1) .دشاب كاندرد  یباذع  ار  وا  دنادرگن و  هزیکاپ  ار  وا  درگنن و  وا  هب  دنوادخ  و  - 15

زامن دیاوف  ب )

(2) .َبات نأ  ثَبلَی  مَلَف  ام ، اموَی  ُهاهنَت  ُهَتالص  ّنإ  َشِحاوَفلا : ُبِکَترَی  ُهعَم و  یِّلُصی  ٍلُجر  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 

دـش یم  تشز  ياهراک  بکترم  لاح  نیع  رد  دناوخ و  یم  زامن  ترـضح  نآ  اب  هک  يدرم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.درک هبوت  درم  نآ  هک  تشذگن  يرید  .تشاد و  دهاوخ  زاب  يراک  تشز  زا  ار  وا  يراگزور  شزامن ، دومرف :

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .تسا هدیزرمآ  دروآ ، ياج  هب  نآ  قح  هب  تفرعم  اب  ار  زامن  هک  ره 

: تسا هدمآ  راحب »  » باتک رد  نینچمه 

یم یقاب  وا  نت  رب  یتفاثک  كرچ و  ایآ  دـیوشب  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جـنپ  يزور  دـشاب و  یبآ  يوج  امـش  زا  یکی  هناخ  رد  يولج  رگا 
زامن نیا  دناوخب  يزامن  یسک  هاگره  دنک ؛ یم  هزیکاپ  زیمت و  هک  تسا  یبآ  يوج  تیاکح  زین  زامن  تیاکح  دنام ؟

164 ص :

ص 235. ارهزلا ، همطاف  دنسم  زا   83 ص 84 -  نایاوشیپ ، نخس  هریس و  یلعدّمحم ، اشوک ، - . 1
ص 198. ج 82 ، راونالا ، راحب  - . 2

.628/10 لاصخ ، - . 3
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(1) .دزرو تموادم  نآ  رب  درب و  رَد  هب  نامیا  زا  ار  وا  هک  یهانگ  رگم  دنک  یم  كاپ  ار  شناهانگ 

رازگزامن تلزنم  ج )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

رد نآ  ماجنارس  دبوکب ، رایـسب  ار  هاشداپ  هناخ  ِرَد  هک  ره  یبوک و  یم  ار  ردتقم  یهاشداپ  هناخ  ِرَد  یتسه  زامن  لاح  رد  هک  ینامز  ات 
(2) .دوش یم  زاب  شیور  هب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3) .درادرب شا  هدجس  زا  رس  هک  تشادن  تسود  دریگ ، یم  ارف  ار  وا  ادخ  ِتلالج  زا  يا  هلاه  هچ  هک  تسناد  یم  رازگزامن  رگا 

تعامج زامن  د )

هراشا

: دیامرف یم  نینچ  شدنزرف  هب  زردنا  رد  مالسلا  هیلع  نامقل 

(4) .دشاب هزین  كون  يور  هچ  رگ  ناوخب ، تعامج  اب  ار  زامن 

: دنیامرف یم  نینچ  دندمآ  یمن  دجسم  هب  زامن  يارب  هک  ناناملسم  زا  يا  هّدع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

اهنآ رب  دنراذگب و  اهنآ  ياه  هناخ  رد  رب  دنروایب و  مزیه  میهد  روتسد  هک  هدنامن  يزیچ  دنا ، هتفگ  كرت  ار  دجـسم  رد  زامن  يا  هّدع 
(5) .دننازوسب ناشرس  رب  ار  ناشیاه  هناخ  دنزورفا و  یشتآ 

تعامج زامن  هفسلف 

دجـسم رد  همه  مدرم  دراد  یموزل  هچ  هک : تشون  هماـن  دوب  هتـسراو  یفراـع  هک  ریخلاوبا  دیعـسوبا  يارب  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خـیش 
گر زا  دنوادخ  هک  نیا  اب  دننک  عامتجا 

165 ص :

ص 236. ج 82 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 366. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  - . 2
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.632/10 لاصخ ، - . 3
ص 329. همکحلا ، نازیم  بختنم  2/126/1348 ؛ نساحم ، - . 4

ص 329. همکحلا ، نازیم  بختنم  3/478/2 ؛ هعیشلا ، لئاسو  - . 5
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! تفرگ یهاوخ  هجیتن  يزاس  رارقرب  ادخ  اب  ار  تا  هطبار  رگا  یشاب  هک  اج  ره  تسا ، رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ 

رد مادک  ره  ای  دشاب ، نشور  اج  کی  رد  غارچ  دـنچ  رگا  دز : لاثم  نینچ  همان  نآ  رد  تشون و  ار  انیـس  یلعوبا  همان  باوج  دیعـسوبا 
یکی رگا  مود  تلاح  رد  یلو  تسا ، نشور  رگید  ياه  غارچ  دش ، شوماخ  اهنآ  زا  یکی  رگا  لوا  تروص  رد  دـشاب ، هتـسبرد  یقاتا 

.ددرگ یم  کیرات  قاتا  نآ  دش  شوماخ  اه  غارچ  زا 

یهلا رون  تاکرب  تاضویف و  كرد  هب  قفوم  دـیاش  دنـشاب  اهنت  رگا  هک  دنتـسه  راـکهنگ  یـضعب  دنتـسه ؛ هنوگ  نیمه  زین  اـه  ناـسنا 
تاضویف و لومشم  زین  ار  اهنآ  عامتجا ، نآ  رگید  دارفا  زا  یضعب  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ  دیاش  دنـشاب  عامتجا  رد  رگا  یلو  دنوشن ،

(1) .دهد یم  رارق  شتاکرب 

( قفوم دنمتداعس  تعامج  ماما   ) تعامج زامن  يوگلا 

: تسا هدمآ  هللا  همحر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ياه  تشاددای  زا  یخرب  رد 

اهنت نم  دش و  یمن  تعامج  هماقا  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  اهحبـص  1343 ق ،)  ) مدرک تنوکـس  مق  رد  هک  یماگنه 
مرح ياهرد  ندش  زاب  زا  شیپ  دوز و  حبص  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  تصش  زا  مداد و  جاور  اج  نآ  رد  ار  تنس  نیا  هک  مدوب  یسک 
زاب ار  اهرد  ماّدخ  ات  دوب ، رجف  عولط  زا  لبق  تعاس  کی  یهاگ  راظتنا  نیا  .مداتـسیا  یم  رظتنم  متفر و  یم  نارگید  زا  رتدوز  رهطم و 

متفرگ و یم  تسد  هب  کچوک  يا  هچلیب  دناشوپ ، یم  ار  اج  همه  فرب  هک  یماگنه  اهناتسمز ، رد  .تشادن  ناتسبات  ناتسمز و  دننک ،
.مناسرب رهطم  مرح  هب  ار  دوخ  ات  مدرک  یم  زاب  نحص  فرط  هب  ار  دوخ  هار 

يرگید دارفا  مک  مک  نآ  زا  سپ  .درک  ادـتقا  نم  هب  رفن  کی  یتّدـم  زا  سپ  هک  نیا  ات  مدـناوخ  یم  زامن  ییاـهنت  هب  دوخ  زاـغآ ، رد 
همادا درذگ ، یم  خیرات  نآ  زا  لاس  تصـش  هک  زورما  ات  مدرک و  زاغآ  رهطم  مرح  رد  ار  تعامج  زامن  بیترت  نیا  هب  دندرک و  ادتقا 

هتسهآ .دراد 

166 ص :

.30 ص 31 -  تعامج ، زامن  باوث  ساّبع ، يزیزع ، - . 1
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فیرش نحص  مالسلا و  هیلع  هموصعم  ترضح  رس  الاب  دجـسم  رد  راب  هس  يزور  سپ  نآ  زا  دش و  هفاضا  زین  اهبـش  اهرهظ و  هتـسهآ 
(1) .مدناوخ یم  زامن 

.دش هنادواج  ناشیا  مان  تشگ و  شیوخ  رصع  ناگرزب  زا  یکی  یهلا  لضف  هب  زامن  نتشاد  ياپرب  اب  ناشیا  يرآ  هجیتن :

بش زامن  ذ )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هانگ زا  نتشاد  زاب  ادخ و  هب  بّرقت  هیام  يراد  هدنز  بش  تسامش و  زا  شیپ  ناگتسیاش  هویش  نآ  هک  يراد  هدنز  بش  هب  داب  امش  رب 
(2) .تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

قالخا هب  ندز  گنچ  ادخ و  تمحر  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  و  لجوزع )  ) راگدرورپ يدونشخ  ندب و  تمالـس  هیام  ياد  هدنز  بش 
(3) .تسا ناربمایپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .دروآ یم  يزور  بش  زامن  دنک ، یم  وبشوخ  ار  ناسنا  بش  زامن  دنک ، یم  ینارون  دیفس و  ار  هرهچ  بش  زامن 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

رادیب رگا  دنک و  رادیب  ندـناوخ  زامن  يارب  ار  شرـسمه  دـناوخب و  زامن  دزیخرب و  بش  ياه  همین  هک  داب  يدرم  نآ  رب  ادـخ  تمحر 
يارب ار  شرهوش  دناوخب و  زامن  دزیخرب و  باوخ  زا  بش  ياه  همین  هک  داب  ینز  نآ  رب  ادـخ  تمحر  .دـشاپب  شتروص  هب  بآ  دـشن 

(5) .دشاپب بآ  شتروص  هب  درک ، عانتما  رگا  دنک و  رادیب  زامن 

167 ص :

ص 51. یملید ، نیسح  ینارون ، ياه  هتکن  باتک  زا  ص 71 ، رون ، غیتس  رب  - . 1
ص 331. همکحلا ، نازیم  بختنم  ثیدح 21428 ؛ لامعلا ، زنک  - . 2

ص 143. ج 87 ، راونالا ، راحب  - . 3
ص 331. همکحلا ، نازیم  بختنم  363/1 ؛ عیارشلا ، للع  - . 4

ص 331. همکحلا ، نازیم  بختنم  1450 ؛ دواد ، یبا  ننس  - . 5
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رتاوتم ثیداحا  ه )-

رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يرتاوتم  ثیداحا  .دراد  ياپ  رب  ار  زامن  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  قفوم و  دنمتداعـس ، ناـسنا 
: دننام تسا ، هدش  رکذ  زامن  ّتیمها  باب 

.تسا نید  هرهچ  زامن 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید  رون  زامن 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبحم  زامن 

.تسا یهلا  تمحر  زامن 

.تسا ادخ  هب  يراگزیهرپ  ره  بّرقت  بجوم  زامن 

.تسا نید  نوتس  زامن 

.تسا دنوادخ  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  زامن 

.تسا ناربمایپ  شرافس  نیرخآ  زامن 

.تسا ادخ  تفرعم  زا  دعب  دنوادخ  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  لامعا و  نیرترب  زامن 

.تسا نمؤم  جارعم  زامن 

.تسا نمؤم  رون  زامن 

.تسا لمع  نیرتهب  زامن 

...و

168 ص :
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هدنخ یعبط و  خوش  مهن : شخب 

هراشا

169 ص :
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یتخبشوخ تّیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  هدنخ ؛ یعبط و  خوش 

، باصعا یتحاران  بجوم  مغ  هصغ و  هک  روط  نامه  اریز  دینک ، نامرد  ار  شیوخ  یمسج  یحور و  ضارما  هدنخ ، یعبط و  خوش  اب 
.دوش یم  یمسج  یحور و  تمالس  ثعاب  يداش  هدنخ و  یعبط ، خوش  ددرگ ، یم  شمارآ  مدع  بارطضا و  هرهلد ، یگدرسفا ،

يدایز تالکـشم  تسا و  يدرد  ره  نامرد  هدنخ ، .ددرگ  یم  زاب  ناسنا  هب  شمارآ  ددرگ و  یم  لیاز  اه  هصغ  اه و  مغ  ندیدنخ ، اب 
ندروخ هصغ  مغ و  زا  ار  ناسنا  دـنا و  هتـسناد  یعبط  خوش  هدـنخ و  ار  ناسنا  یتمالـس  زار  يدایز  نادنمـشناد  .دـشخب  یم  ناماس  ار 

: تسا هتسناد  اود  نیرتهب  ار  هدنخ  ارتب » ادومرپ   » .دنا هتشاد  رذحرب 

.اه هراتس  هب  يرگید  تشاد و  رظن  كاخ  هب  یکی  دندرک ، یم  هاگن  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  زا  درم  ود 

(1) .دیهدب کلقلق  ار  نارگید  مه  دیدنخب و  ناتدوخ  مه  .تساهاود  نیرتهب  هدنخ 

: درامش یم  یعبط  خوش  هدنخ و  ار  ناسنا  یتمالس  زار  زین  سویتموردنا » »

.تسا ندـیدنخ  .میراد  زاین  نادـب  ندـنام  ملاس  يارب  هچ  نآ  .دور  یم  شیپ  اـم  نهذ  مسج و  عفن  هب  زیچ  همه  میدـنخ  یم  هک  یتقو 
(2) .میریگب رت  يدج  ار  یخوش  دییایب  تسین ، يدج  اهردق  نآ  یگدنز 
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: تسا هدرمش  رب  یعبط ) خوش  هدنخ و  و   ) ینامداش طاشن و  ار  هخسن  نیرتهب  فوراخاس » سیروی  »

(1) .تسا هدراذگ  نامرایتخا  رد  اوادم  يارب  ناگیار  تعیبط  ار  ینامداش  طاشن و 

: تسا هتسناد  یلاحشوخ  یعبط و  خوش  هدنخ ، رد  ار  هجلاعم  زین  نیتشنیا  مایلیو 

یلاحـشوخ هدـنخ و  طـقف  وت  هجلاـعم  تفگ : يو  هب  لـماک  هنیاـعم  زا  سپ  بیبـط  درک ، هعجارم  اـبطا  زا  یکی  هب  یـضیرم  هک  یتـقو 
(2) .تسا

ياود دنک ، یم  لیاز  ار  اه  هصغ  اه و  مغ  هدنخ ، دیناد  یم  هک  روطنامه  ددرگ ، یم  زین  ناسنا  رمع  لوط  ثعاب  یعبط  خوش  هدـنخ و 
.تسا هدنخ  ...و  تالکشم  رب  ندمآ  قئاف  هار  تسا و  يداش  هدنخ و  یحور ، ضارما  زا  یضعب  یگدرسفا و 

یم ریپ  دوز  ار  ناـسنا  هصغ  مغ و  هک  هنوـگ  ناـمه  ددرگ ، یم  ینـالوط  شرمع  ددرگ و  یم  ریپ  رترید  ندـیدنخ  اـب  ناـسنا  نیارباـنب 
«. درک ریپ  ار  وا  دنزرف  مغ   » ای هدروخ » هصغ  دایز  وا  : » دنیوگ یم  هتشگ ، ریپ  دوز  هک  یصخش  هب  هک  دیشاب  هدینش  دیاش  .دنادرگ 

: تسا هدرمشرب  رمع  يزارد  لماع  ار  یعبط ) خوش  هدنخ و  و   ) طاشن یشوخ و  ریپسکش » »

(3) .دوش زارد  ترمع  دورب و  نایم  زا  بیسآ  نارازه  ات  نک  زاسمد  طاشن  یشوخ و  اب  ار  دوخ  شوه  لقع و 

: دیوگ یم  زین  نومیس » لور  »

(4) .دزاس یم  اناوت  ار  ندب  يوق و  ار  رکف  هدنخ ،

ّتلع نیمه  هب  و  دومن ، میهاوخ  وگزاب  ار  اهنآ  هدنخ  یعبط و  خوش  راثآ  تمـسق  رد  هک  تسا  دایز  رایـسب  هدـنخ  یعبط و  خوش  راثآ 
.میا هدیمان  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیسر  هار  ار  نآ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 
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(1) .تسا تلاح  شوخ  هدننک و  حازم  نمؤم ،

: دنیامرف یم  يرگید  راتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

.دراد یم  زاب  ترخآ  ایند و  زا  ار  وت  یگنتلد  هچ  شابم ، گنتلد 

زین تکرح  لماع  یناـمداش  هدـنخ و  یعبط ، خوش  و  تسا ، تکرح  عناـم  یگنتلد  هصغ و  مغ ، هک  میمهف  یم  راـبْرَرُد  راـتفگ  نیا  زا 
: دنیامرف یم  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  .تسه 

(2) .دراد وراد  شون  ّتیصاخ  رورسم  نامداش و  لد 

، تسا تکرح  لماع  زین  دـشاب و  اـشگ  هرگ  یگدـنز  ياـه  یتخـس  رد  دـناوت  یم  تسا و  يدرد  ره  يوراد  یناـمداش  هدـنخ و  یلب ،
.ترخآ يارس  يارب  یهلا  نیمارف  ماجنا  هب  لمع  نینچمه  ایند و  رد  یتخبشوخ  تداعس و  يوس  هب  تکرح 

: مینک يراهب  ار  نامنورد  ریوصت  ات  تسا  هتساوخ  ناگرزب  زا  یکی 

وت دوجو  راذـگب  یتسه  هک  مه  رمع  نازخ  رد  نالانم ، نآ  یگرب  یب  امرـس و  زوس و  زا  ار  دوخ  زاسم و  یناتـسمز  شیوخ  نورد  رد 
نوریب ياـیند  .دروآ  رد  شبنج  هب  ار  وزرآ  ياـه  هشوخ  تقوذ  میـسن  دـنزب و  هناوـج  تعیبـط  تخرد  .دـشاب  هتـشاد  ناراـهب  تشرس 

.دشاب راهب  هشیمه  وت  نورد  يایند  رد  راذگب  تسوت ، نورد  زا  يریوصت 

جنر یگدرسفا ، بارطـضا ، هرهلد ، هصغ ، مغ ، زا  مینک ، يراهب  ار  شیوخ  نورد  مییایب  .تسا  دایز  یلیخ  راهب  اب  ناتـسمز  لصف  قرف 
ایند کی  تسا ، هدش  يراهب  ام  دوجو  هک  میمهف  یم  تقو  نآ  میشاب ، نادنخ  عبط و  خوش  لاحشوخ ، نامداش ، میریگب و  هلـصاف  ...و 

.میدرگ دنم  هرهب  هدنخ  ینامداش و  راثآ  زا  میا و  هدیسر  یتخبشوخ  تداعس و  هب  میا و  هدش  ضوع 

« ناگرزب زا  یکی  »(3) .دیورب دناوت  یم  يزیچ  هن  دنام و  یم  هدنز  يزیچ  هن  نآ  نودب  تسا ، ناسنا  ره  حور  دیشروخ  دنخبل ،
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: تسا هتسناد  تالکشم  لح  هار  ار  يداش  دوب و  نادنخ  زنیبار » ینوتنآ  »

ردق نآ  طاشن  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـینک -  یم  يداش  ساسحا  هک  یماگنه  اریز  تسامـش ، هداعلا  قوف  شوه  هناشن  ییور ، شوخ 
(1) .دینک فرطرب  تسامش  هار  رس  رب  هک  ار  یلکشم  عون  ره  دیناوت  یم  رتهب  دنک -  یم  تیارس  زین  نارگید  هب  هک  تسا  يوق 

هب امش  يارب  یهار  تسا و  عامتجا  رگید  دارفا  ناراکمه و  نایانشآ ، ناتسود و  نادنزرف ، رسمه و  بذج  ثعاب  هدنخ  یعبط و  خوش 
تحاران و يا  هرهچ  اب  دـیتسین و  نامداش  نادـنخ و  زگره  دـیروخ و  یم  هصغ  مغ و  هشیمه  امـش  رگا  .یتخبـشوخ  تیقفوم و  يوس 

هفاضا امـش  تالکـشم  رب  یلکـشم  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  امـش  درگ  زا  ناگمه  دـیتسه ، راک  عامتجا و  لزنم ، طیحم  هس  رد  كانمغ 
: تسا هتسناد  اشگهار  ار  دنخبل  زین  ازرتام »  » .دیآ یم  دوجو  هب  امش  یتخبشوخ  ّتیقّفوم و  هار  رس  رب  یعناوم  و  دش ، دهاوخ 

یم کمک  امـش  هب  نیا  یـسک ، هچ  هب  تسین  مهم  رگیدکی ، هب  ناتنادنزرف ، هب  ناترهوش ، هب  ناترـسمه ، هب  دینزب ، دنخبل  رگیدـکی  هب 
(2) .دییآ مه  درگ  رگیدکی ، هب  تبسن  قشع  اب  هک  دنک 

: دناد یم  زیچ  نیرترمثرپ  ار  هدنخ  دلیف » زلراچ  »

(3) .میشاب هدیدنخن  هک  تسا  يزور  ام  زور  نیرترمث  یب 

( تیاور ( ) نادنمتداعس 1 يوگلا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  حازم 

.دشاب تشهب  لها  هک  دوب  دنم  هقالع  هدیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  ینزریپ 

.دور یمن  تشهب  هب  نزریپ  دومرف : وا  هب  ربمایپ 

.دش جراخ  ربمایپ  رضحم  زا  نایرگ  وا 

هب نزریپ  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ما  هیرگ  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دـید ، هیرگ  لاح  رد  ار  وا  یـشبح  لالب 
.دور یمن  تشهب 
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: دومرف ترضح  .دومن  نایب  ار  نزریپ  لاح  دش ، ربمایپ  رضحم  دراو  لالب 

.دور یمن  تشهب  هب  زین  هایس 

.دنتسیرگ دنتسشن و  ود  ره  دش و  نیگمغ  لالب 

؟ دینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : دید ، نایرگ  ار  اهنآ  ربمایپ  يومع  ساّبع 

.دندرک لقن  ار  ربمایپ  شیامرف  نانآ 

: دومرف دوب  درمریپ  هک  شیومع  هب  ترضح  .درک  ضرع  ربمایپ  هب  ار  ارجام  ساّبع 

.دور یمن  تشهب  هب  مه  درمریپ 

.تشگ تحاران  ناشیرپ و  تخس  ساّبع 

تشهب لها  دنوادخ  دومرف : دومن و  لاحشوخ  ار  اهنآ  تساوخ ، شروضح  هب  ار  رفن  هس  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سپس 
(1) .هفایقدب هرهچ و  هایس  ریپ و  تروص  هب  هن  دنک ، یم  تشهب  دراو  دنراد  رس  رب  یجات  هک  یلاح  رد  ینارون  ناوج  يامیس  رد  ار 

هدنخ یعبط و  خوش  زیمآ  تّیقّفوم  راثآ 

قشع تبحم و  دنویپ ، - 1

.ددرگ یم  قشع  بجوم  یهاگ  یّتح  ّتبحم و  دایدزا  یتسود و  هداوناخ ، ماکحتسا  بجوم  مّسبت  دنخبل و  کی 

: دیوگ یم  یگنراک » لید  »

تتاقالم زا  ینک ، یم  لاحـشوخ  ارم  وت  مراد ، تتـسود  نم  : » دـیوگ یم  مّسبت  کـی  دـنک و  یم  تبحـص  تاـملک  زا  رتدـنلب  لاـمعا 
(2) «. ملاحشوخ

یتخبشوخ یلاحشوخ و  - 2

نیا رد  یتاکن  زین  اج  نیا  رد  .تسا  یتخبـشوخ  یلاحـشوخ و  بجوم  یعبط  خوش  ینامداش و  هدـنخ ، دـش  نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
.میروآ یم  هراب 
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ای دینزب و  دنخبل  هک  دینک  روبجم  ار  دوخ  هک  نیا  لّوا  دینک : مادقا  دـیاب  راک  ود  هب  تروص  نیا  رد  دـیرادن ؟ ندز  دـنخبل  هب  یلیامت  »
یعقاو یلاحشوخ  بجوم  رما  نیا  .دیلاحشوخ  تخبشوخ و  نونکا  مه  ییوگ  هک  دینک  راتفر  يروط  .دینک  همزمز  يزاوآ  دوخ  شیپ 

« یگنراک لید  «» .دوش یم  امش  یتخبشوخ ) (و 

: تسا هدرک  ناونع  یشیاشگ  ار  دنخبل  ره  زین  رگبت » نیلکنارف  »

(1) .دش دهاوخ  هدوشگ  ناسنا  يوس  هب  يرد  ره  دنخبل  کی  اب 

: تسا هتسناد  یتخبشوخ  بجوم  ار  مّسبت  دنخبل و  زین  ناگرزب  زا  یکی 

یم یقاب  دبا  ات  شا  هرطاخ  یهاگ  یلو  تسین  رادیاپ  شیب  يا  هظحل  مّسبت  .دنیرفآ  یم  ار  يرایسب  ياهزیچ  یلو  درادن  یجرخ  مّسبت  »
دناوتن نآ  عفانم  زا  هک  تسین  ریقف  ردق  نآ  سک  چیه  دـنک و  یگدـنز  دـناوتب  نآ  نودـب  هک  تسین  ینغ  ردـق  نآ  سک  چـیه  .دـنام 
تقاـفر یتسود و  هناـشن  مّسبت  اریز  تسا ؛ ّتین  نسح  بجوم  تراـجت ، رد  یتخبـشوخ و  بجوم  هناـخ ، رد  مّسبت  .ددرگن  رادروخرب 
رهزداپ نیرتهب  ناگدرـسفا و  يارب  تسا  باتفآ  هعـشا  مّسبت  .دـنک  یم  راودـیما  ار  سویأـم  دارفا  فرطرب و  ار  یگتـسخ  مّسبت  .تسا 

مّـسبت اریز  دـیدزد ؛ ناوت  یم  هن  درک و  ییادـگ  ناوت  یم  هن  دـیرخ و  ناوت  یم  هن  ار  مّسبت  دوجو  نیا  اب  .تسا  یتحاران  يارب  یعیبط 
رگا دـینک  یم  دـیرخ  سمـسیرک  يارب  هک  هـظحل  نـیرخآ  رد  رگا  دوـش و  اـطع  هـک  یتـقو  رگم  تـسین  یتـنیز  يـالاک  یـسک  يارب 

ینازرا یمّـسبت  نانآ  هب  امـش  دوخ  افطل  میراد  اضاقت  امـش  زا  دننک  مّسبت  امـش  رب  دنناوتب  هک  دنـشاب  هتـسخ  ردـق  نآ  ام  ناگدنـشورف 
(2) «. درادن مّسبت  هب  جایتحا  دهدب ، هک  درادن  یمّسبت  هک  یسک  هزادنا  هب  سک  چیه  اریز  دیراد ،

نمشد هدننک  تسود  - 3

.دندرگ یم  ناسنا  تسود  یّتح  اهنآ  زا  یـضعب  دـنراد و  یمرب  ینمـشد  زا  تسد  یعبط  خوش  مّسبت و  دـنخبل ، اب  نانمـشد  زا  یـضعب 
.دنز یم  رانک  دنا ، هدش  ّتیقّفوم  یتخبشوخ و  هار  دس  هک  ار  یعناوم  هنوگ  نیا  زین  یهاگ  اسآ و  هزجعم  مّسبت  دنخبل و 
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: دنک یم  نایب  نینچ  ار  دنخبل  مّسبت و  هزجعم  الوکین » جرج  »

(1) .دنک یم  تسود  ار  نمشد  مّسبت ،

تارطاخ نیرتهب  هدننک  یعادت  - 4

هراشا

هک ار  ینامز  اـه  شدرگ  اـه و  یناـمهم  تاـسلج ، رد  ناـسنا  دـنز و  یم  مقر  ناـسنا  يارب  ار  تارطاـخ  نیرتهب  یعبط  خوش  هدـنخ و 
، درذـگن شوخ  وا  هب  سلجم  ای  یترفاـسم و  رد  رگا  .درامـش  یم  شیوخ  تارطاـخ  نیرتهب  زا  هدرک ، يداـش  هدـینادنخ و  هدـیدنخ ،
رد ار  بلطم  نیا  نوسرما »  » .درب یم  مان  تسا  یتحاران  بجوم  هک  دـنیاشوخان  هرطاخ  هب  نآ  زا  دـنکن ) يداـش  دـنادنخن و  ددـنخن ، )

: تسا هدرک  نایب  نینچ  يا  هلمج 

(2) .تسا لاس  زور  نیرتهب  زور  ره  دیسیونب  دوخ  بلق  رد  شوخ  تارطاخ  و  یعبط ) خوش  هدنخ ، اب  )

: دنک یم  دای  هنوگ  نیا  شیوخ  تارطاخ  زا  گنیلرتم » »

هب ماـن  بسک  يارب  ار  يرمع  وا  تشاد !؟ میهاوـخ  مه  اـب  یقرف  هچ  ینودـقم  ردنکـسا  نم و  دـسرب ، ناـیاپ  هب  نیمز  رمع  هـک  يزور 
هدـینارذگ یماـکداش  هب  ار  دوخ  تاـیح  هرود  ندـینادنخ ) ندـیدنخ و  و   ) ندرب تّذـل  يارب  نم  دـینارذگ و  يراوخنوخ  یماـکان و 

(3) .ما

(4) «. تسا هلان  رازه  زا  رتهب  هدنخ  کی  : » دیوگ یم  العلاوبا 

( ناتساد )

نادنمتداعس 2) يوگلا   ) اروشاع حبص  رد  یخوش 

.دیدرگ نییعت  تفاظن  وشتسش و  يارب  اه  همیخ  زا  یکی  دندرک و  اپرب  ار  اه  همیخ  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ، حبص 
تفاظن و يارب  اهنآ  دـیآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ات  دـندوب  هداتـسیا  تفاظن  همیخ  رانک  رد  يراصنا  نامحرلادـبع  اـب  ریُرب 

لامعتسا

176 ص :

ص 355. نامه ، - . 1

ص 356. نامه ، - . 2
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.358 ص 359 -  نامه ، - . 3
.نامه - . 4
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.دنوش دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  هرون 

: تفگ نمحرلادبع  .دنادنخب  ار  ناشیا  هک  درک  یم  يراک  تخادرپ و  یخوش  هب  نمحرلادبع  اب  ساسح  ّتیعقوم  نیا  رد  ریُرب 

.تسین هدنخ  حازم و  تقو  نونکا  يدنخ ؟ یم  ینک و  یم  حازم  ریرب ! يا 

نیا اّما  يریپ ، رد  هن  یناوج و  رد  هن  ما ، هدوبن  لطاب  نخـس  حازم و  لها  نم  هک  دـنناد  یم  منادـنواشیوخ  مامت  تفگ : خـساپ  رد  ریرب 
.دیسر میهاوخ  نآ  هب  میراد و  شیپ  رد  هک  تسا  تشهب )  ) یتمعن نآ  هدژم  رطاخ  هب  منک  یم  نونکا  هک  ار  هدنخ  یخوش و 

دوشب و نمشد  فرط  زا  هلمح  کی  هک  نیا  زج  تسین  يا  هلـصاف  چیه  یتشهب  نایروح  اب  یـشوغآ  مه  ام و  نیب  هک  ادخ ! هب  دنگوس 
(1) .دریگ ماجنا  رتدوز  هچ  ره  مراد  تسود  ردقچ  مینک ، ادف  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  رد  ار  شیوخ  ناج  ام 

( ناتساد  ) وگ هفیطل  درم 

.دیسر ماما  تمدخ  يزور  .دوب  هدماین  ترضح  نآ  دزن  یتّدم  .دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناتسود  زا  ییوگ  هفیطل  درم 

)؟ تسا روطچ  تلاح  ( ؟ يدرک حبص  هنوگچ  دیسرپ : ترضح 

.میراد یم  تسود  ار  نآ  ناطیش  ادخ و  مدوخ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  نم  لاح  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ :

! هدب حیضوت  روطچ ؟ دومرف : دیدنخ و  مالسلا  هیلع  ماما 

تیصعم ار  ادخ  دراد  تسود  ناطیـش  .متـسین و  نینچ  نم  اّما  مشابن ، راک  تیـصعم  مینک و  تعاطا  وا  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  تفگ :
دوب و مهاوخن  مه  نینچ  نیا  مشاب ، ایند  رد  هشیمه  مراد  تسود  مدوخ  متسین و  روط  نیا  نم  یلو  منکن  لمع  شتاروتسد  هب  هدرک و 

.تفر مهاوخ  ایند  زا  يزور 

؟ میرادن تسود  ار  گرم  ام  ارچ  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ : تساخرب  یصخش  هاگان 

177 ص :

ص 1. ج 45 ، راونالا ، راحب  77 ؛ ص 78 -  ج 3 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ناریو ياج  هب  دابآ  ياج  زا  دیرادن  تسود  تهج  نیدب  دـیا ، هدرک  دابآ  ار  ایند  نیا  ناریو و  ار  دوخ  ترخآ  امـش  هک  نیا  رطاخ  هب  »
(1) «. دیورب

( ناتساد  ) داتفا ماد  هب  عبط  خوش  نامیعن 

.هدب اذغ  نم  هب  تفگ : نامیعن  هب  طبیوس  يزور  .دوب  رفسمه  يردب  نامیعن  اب  يرجاهم  طبیوس  ینامز 

.دنیایب رفس  زا  مه  رگید  ياه  قیفر  راذگب  تفگ : نامیعن 

یمالغ تفگ : تفر و  اهنآ  شیپ  دنیآ ، یم  یهورگ  دید  دوب  هتـشذگ  یمک  .دشورفب  مالغ  ناونع  هب  ار  نامیعن  دیـشک  هشقن  طبیوس 
.يرآ دنتفگ : دیرخب ؟ نم  زا  ار  وا  دیرضاح  امش  مشورفب ، ار  وا  مهاوخ  یم  مراد 

: تفگ اهنآ  بیرف  يارب  طبیوس 

وا قالخا  دینک ، لوبق  ار  شنخس  رگا  دیریذپن ، وا  زا  متسین ، مالغ  مدازآ ، نم  دیوگب  رگا  .تسا  رونخـس  راد و  نابز  رایـسب  نم  مالغ 
.دش دهاوخن  بوخ  رگید  دوش و  یم  دب 

دـنتخادنا و ناـمیعن  ندرگ  هب  نامـسیر  دـندمآ  نارادـیرخ  .تخورف  اـهنآ  هب  رتـش  هد  هب  ار  ناـمیعن )  ) شقیفر هشقن ، نیا  اـب  طـبیوس 
: تفگ نامیعن  دنربب ، ار  وا  ات  دندیشک 

، دنتفریذپن ار  نامیعن  نخس  نارادیرخ  .تسا  هتخورف  مالغ  مان  هب  امش  هب  ارم  هدرک ، هرخسم  ار  امـش  طبیوس  .مدازآ  متـسین ، مالغ  نم 
: دنتفگ

نامیعن ناتسود  زا  يا  هّدع  سپس  .دندرب  دندیشک و  ار  وا  .میریذپ  یمن  امـش  زا  زگره  درک  دیهاوخ  ار  اعدا  نیا  امـش  دنا  هتفگ  ام  هب 
رایـسب ترـضح  دـندرک ، لـقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  یمارگ  ربماـیپ  يارب  ار  ارجاـم  نـیا  هـک  یماـگنه  .دـندروآ  هـتفرگ  سپ  ار  وا 

(2) .دیدنخ

تالکشم رب  هبلغ  يورین  مسبت ؛ هدنخ و   - 5

178 ص :

ص 110. ج 44 ، راونالا ، راحب  71 ؛ ص 72 -  ج 3 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 1
.212 ص 213 -  ج 7 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 2
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نادنخ یگدنز  دربن  نادیم  رد  .تسا  نیمه  تالکشم  رب  هبلغ  هار  دیهدن ، هار  دوخ  هب  یساره  هنوگ  چیه  دینزب و  دنخبل  تالکشم  رب 
.دش دهاوخ  لح  رتهب  تالکشم  دنخبل  اب  دیشاب ،

: تسا هتسناد  تالکشم  هب  ندز  دنخبل  رد  ار  یتخبشوخ  تداعس و  زین  ریپسکش » »

(1) .دنزب دنخبل  یگدنز  بیاصم  تالکشم و  هب  هک  تسا  یسک  دنمتداعس 

: تسا هتسناد  شیاتس  لباق  ار  هدنخ  واش » درانرب  »

.تسا شیاتس  لباق  ددنخ ، یم  یگدنز  دربن  رد  هک  يدرم 

: دنا هدرک  نایب  نینچ  ار  تالکشم  رب  مّسبت  هدنخ و  ّتلع 

(2) .دنلکشم ره  ياشگ  هرگ  هنت  کی  هدنار و  شیپ  زا  ار  يراوشد  یتخس و  ره  نادنخ ) و   ) طاشناب هدنز و  لد  نامدرم 

ترشاعم هار  مّسبت ؛ هدنخ و  - 6

شومارف ار  هدنخ  دراد و  بل  رب  مّسبت  شیوخ  ترشاعم  رد  سک  ره  تسا  هدش  تباث  .تسا  هدنخ  مّسبت و  ترـشاعم ، بادآ  زا  یکی 
شورف دیرخ و  رد  هدنخ  مسبت و  دشاب ، قفوم  هجو  نیرتهب  هب  شیوخ  شورف  دیرخ و  دتـسوداد و  ترـشاعم ، رد  دناوت  یم  دنک  یمن 

.تسا نیرفآ  ّتیقّفوم  اسآ و  هزجعم  دتس  داد و  و 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(3) .دوش یناکد  چیه  دراو  دیابن  دناوت ، یمن  ندرک  مّسبت  هک  يدرم 

تمالس لماع  یعبط ؛ خوش  هدنخ و  - 7

یحور و ضارما  تاقوا ، زا  یهاگ  دیامن و  یم  يریگـشیپ  یحور  ضارما  زا  یعبط  خوش  هدنخ و  میدش ، رکذتم  ًالبق  هک  روط  نامه 
، دنروخ یم  هصغ  مغ و  هک  تحاران  ینابصع و  دارفا  زا  رترید  دنتسه  نامداش  نادنخ و  هک  یناسک  .دیامن  یم  هجلاعم  ار  یناور 

.دندرگ یم  التبم  یناور  یحور ، ضارما  هب 

179 ص :

ص 466. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 358. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 2

ص 358. نامه ، - . 3
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: درامش یم  یتمالس  ندش  هابت  هار  ار  هدنخ  يداش و  مدع  زنکید » »

(1) .دوش یم  هابت  تیتمالس  نوچ  هدن  هار  زغم  هب  هدوهیب  رکف  زگره  نک و  یگدنز  داش  یناوت  یم  ردق  ره 

( یتخب کین  هار   ) یعبط خوش  ندیدنخ و  رد  لادتعا 

لمع نیا  اّما  دـننک ، یم  یخوش  فراـعتم  لومعم و  دـح  زا  رتشیب  دـندنخ و  یم  رتداـیز  فراـعتم  هزادـنا  زا  دارفا  زا  یـضعب  یهاـگ 
.دناریم یم  ار  لد  دح ، زا  شیب  هدنخ  دوش و  یم  اوعد  ثعاب  دایز  یخوش  .تسا  هدش  تّمذم 

نیا و  ددرگ ) هعجارم  باتک  مود  دـلج  رد  لادـتعا  شخب  هب   ) تسا هدـش  هدرمـش  يرورـض  بجاو و  لادـتعا  تیاعر  يراـک  ره  رد 
شیب اجیب و  یخوش  دایز و  هدنخ  هک  هدش  نایب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لوق  زا  رتاوتم  تایاور  ثیداحا و  .تسین  ینثتـسم  زین  لمع 

.دنا هدومن  شهوکن  ار  دح  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ٌمُّسَبَت ِنِمْؤُْملا  ُکْحِض 

.تسا دنخبل  نمؤم  هدنخ 

(3) «. دوب دنخبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدنخ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تسا هدومرف  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(4) .دور یم  شتهُّبُا  ددنخب ، دایز  هک  ره 

( تیاور  ) تخبدب کقلد  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

نب یلع   » درم نیا  ما  هتسناوتن  نونکات  نم  تفگ : یم  شدوخ  یلو  دینادنخ ، یم  ار  مدرم  دوخ  راتفر  اب  هک  دوب  یکقلد  درم  هنیدم  رد 
ماما يزور  .منادنخب  ار  مالسلاامهیلع » نیسح 

180 ص :

ص 359. نامه ، - . 1
ص 666. لوقعلا ، فحت  دّمحموبا ، ینارح ، - . 2

ص 337. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3
ص 339. نامه ، - . 4
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ّتیمها وا  تشز  راـتفر  هب  ماـما  درک ! رارف  تشادرب و  شکراـبم  شود  زا  ار  ترـضح  نآ  ياـبع  دـش ، یم  در  شمـالغ  ود  هارمه  هب 
.دنتخادنا ترضح  شود  رب  هتفرگ و  درم  نآ  زا  ار  ابع  نامالغ  .دادن 

؟ تسیک صخش  نیا  دیسرپ : ماما 

.دنادنخ یم  شیاهراک  اب  ار  مدرم  هک  تسا  یکقلد  دنتفگ :

دوخ نایز  هب  نارگ  هدوهیب  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزور  ار  يادخ  نولْطبُملا ؛» هیف  رـسخی  ًاموی  هِّلل  َّنِا  : » دییوگب وا  هب  دومرف : ترـضح 
(1) .دنرب یم  یپ 

( یبایماک زار  ( ؟ میشاب نادنخ  هنوگچ 

یلاحـشوخ يداش و  دندنخب ، دننزب ، مّسبت  یگدنز  هب  دـنرادن  تداع  ًالـصا  دـنروخ ، یم  هصغ  مغ و  هشیمه  هکنیا  ّتلع  هب  يا  هّدـع 
؟ میدنخب هنوگچ  میشاب و  لاحشوخ  داش و  هنوگچ  دننک  لاؤس  دارفا  هنوگ  نیا  دیاش  .دننک 

: تسا هتفگ  نینچ  لاؤس  نیا  باوج  رد  ریاد » نیو  »

دنـشوک یم  نانآ  .دـنیوج  یم  شیوخ  زا  نورب  ار  نآ  دـنا ، ینامداش  يداش و  ندروآ  تسد  هب  يوپاـکت  رد  هراومه  هک  مدرم  رتشیب 
تیاضر ینامداش و  همـشچرس  هک  ارچ  تسا ، شحاف  یهابتـشا  يرکف  زرط  نینچ  .دنناتـسب  يزیچ  اـی  یـسک و  زا  ار  رطاـخ  تیاـضر 

(2) .دوش یم  هداتسرف  نوریب  هب  هشیدنا  قیرط  زا  هک  تسامش  نهذ  بلق و  رد  رطاخ 

هب نونکا  نیمه  زا  .میروخب  هصغ  مغ و  ای  میهد  رس  هیرگ  هشیمه  هک  میا  هدرک  تداع  رگا  .میهد  رییغت  ار  شیوخ  رکف  زرط  دیاب  اذل 
هب یتّدـم  دـیاش  رکف  زرط  رییغت  اـب  .میراذـگب  راـنک  ار  هصغ  مغ و  مینک و  یلاحـشوخ  میـشاب ، داـش  میدـنخب ،»  » مینک نیقلت  شیوخ 

، میشاب نادنخ  یگدنز  رد  هک  مینک  یم  تداع  جیردت  هب  یلو  دریذپ  ماجنا  راک  نیا  یتخس 

181 ص :
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.میریگب يدج  ار  یعبط  خوش  مینک و  مّسبت 

: دیهد رس  يداش  تّرسم و  راعش  ندروخ ، هصغ  ياج  هب  تسا  هتفگ  زین  یهزیئول » »

خوش هدـنخ و  و   ) يداش تّرـسم و  لابند  هب  : » هک دـیهد  رارق  دوخ  راعـش  ار  نیا  لاسما  .دیـشاب  مّسبت ) و   ) يداش تّرـسم و  لاـبند  هب 
(1) «. دیربب تّذل  نآ  زا  زورما  ات  تسامش  رایتخا  رد  اج  نیمه  یگدنز  .دیشاب  یعبط )

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  يداش  يداشان و  یتخبشوخ و  یتخبدب ، لماع  رسنپسا » دنومدا  »

(2) .دزاس یم  ریقف  ای  ینغ  دنمتداعس ، ای  تخبدب  داشان ، ای  داش  ار  ام  هک  تسام  نهذ  نیا 

هک دـینالوبقب  شیوخ  هب  تبثم  تانیقلت  اب  دـیهد و  تداع  یعبط  خوش  یلاحـشوخ و  يداـش ، هدـنخ ، هب  ار  شیوخ  نهذ  رکف و  سپ 
دیناوت یمن  یعیبـط  روط  هب  رگا  یّتـح  دـیناوت  یمن  تسا و  تخـس  ادـتبا  رگا  .دـیروایب  شیوخ  ناـبل  رب  یمّـسبت  .دیلاحـشوخ  داـش و 

یعیبط و جیردت  هب  مّسبت  هدنخ و  نیا  ات  دیلاحـشوخ ، داش و  هک  دـینالوبقب  دوخ  هب  جـیردت  هب  دـینکب و  یعونـصم  یمّـسبت  دـیدنخب ،
.دریگ ارف  یلاحشوخ  يداش و  هصغ ، مغ و  ياج  هب  ار  امش  نورد  دوش و  رت  یعیبط 

: دیوگ یم  نینچ  زین  زنیبار » ینوتنآ  »

(3) .دینک ساسحا  یکدنا  ياه  جنر  ناوارف و  ياه  يداش  هک  يروط  هب  دینک ، یگدنز  دوخ  ياهرایعم  قبط 

: دهد یم  يداهنشیپ  امش  هب  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  زین  نوسکج » .چ.ا  »

یم ناتناتسود  نیب  رد  ایآ  .دش  دهاوخ  ناتدنخبل  هّجوتم  امش  تبحص  نحل  زا  بطاخم  اریز  دینزب ؛ دنخبل  یشوگ ، نتشادرب  ماگنه  هب 
اب اهنآ  زا  رفن  ود  هب  دیناوت 

رد تسا ، یفنم  امش  خساپ  هچنانچ  دیراپسب ؟ ار  ناتلزنم  دیلک  رطاخ  نانیمطا 
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(1) .دیشاب يرتدامتعا  لباق  دیدج و  ناتسود  يوجتسج 

: میناوخ یم  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  ار  وُشا  نانخس  مه  اب  نونکا 

جیردـت هب  ناشتالکـشم  هداتفا و  نایرج  هب  شیپ  زا  شیب  اـهنآ  يژرنا  دـنزادرپب ، یبوکیاـپ  نشج و  هب  رتشیب  یمک  دـنناوتب  مدرم  رگا 
(2) .مراد رارصا  نتسیز  داش  رب  ردق  نیا  نم  لیلد  نیمه  هب  .دش  دهاوخ  دیدپان 

فئاوطلا فئاطل  زا  هفیطل  دنچ 

(1  ) هفیطل

عنم تحیـصن  هب  ار  اـم  ینعی  دـندوب ؛ گـنگ  نایادـخدک  میدوب ، درجم  اـم  اـت  تستفگ : ندـش ) داـماد   ) ییادـخدک زا  دـعب  یمیکح 
(3) .دنونش یمن  ام  تحیصن  ینعی  دنا ؛ هتشگ  رک  نادّرجم  میا  هدش  ادخدک  هک  نونکا  دندرکن ،

(2  ) هفیطل

.دروـخ یم  ماـمت  تبغر  هب  دراد و  شیپ  رد  ریجنا  یقبط  هجاوـخ  هک  دـید  داـهن  رد  ِزرد  رب  مشچ  دـمآ و  یلیخب  هناـخ  ِرد  هب  یفیرظ 
هب فیرظ  .داشگب  رد  تساخرب و  سپ  .دید  ار  نآ  فیرظ  درک و  ناهنپ  راتسد  ریز  رد  ار  ریجنا  قبط  هجاوخ ، .دز  رد  رب  هقلح  فیرظ 
یم تئارق  هد  هب  ار  نآرق  میراق و  ظفاح و  يدرم  تفگ : يراد ؟ رنه  هچ  یـسک و  هچ  تفگ : هجاوخ  .تسـشنب  دمآرد و  وا  هناخ  رد 

.مراد زین  يا  هجهل  يزاوآ و  هلمجلا  یف  مناوخ و 

هجاوخ نیمالا .» دـلبلا  اذـه  نینیـس و  روط  نوتیزلا و  و  : » هک درک  داینب  فیرظ  .ناوخرب  دـنچ  یتیآ  نآرق  زا  نم  يارب  تفگ : هجاوخ 
(4) .راتسد ریزرد  : تفگ ؟ تفراجک نیتلاو  : » تفگ

(3  ) هفیطل

183 ص :
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هزجعم نیا  وـت  زا  رگا  تفگ : .منک  یم  هدـنز  هدرم  تفگ : يراد ؟ زجعم  هچ  تفگ : .درک  توـبن  يوـعد  دـمآ و  مـصتعم  شیپ  یکی 
: تفگ دنداد ، یعّدم  تسد  هب  دندروآ  ار  وا  هصاخ  ریشمش  ات  دومرفب  مصتعم  .دیروایب  زین  ریـشمش  تفگ : .مورگب  وت  هب  دوش ، رهاظ 

نم تسا و  بعـص  يراک  نداد  رد  نتـشک  هب  نت  تفگ : ریزو ]  ] .مزاس هدنز  لاحلا  یف  منزب و  وت  ریزو  ندرگ  وت  شیپ  رد  هفیلخ  يا 
افـشلا راد  هب  ار  یعدم  داد و  تعلخ  ار  وا  دیدنخب و  مصتعم  .مدروآ  نامیا  وا  هب  نم  هک  شاب  هاوگ  وت  مبلط ، یمن  يزجعم  چیه  وا  زا 

(1) .داتسرف

هدنخ دّلَوُم  ياذغ 

ردقنآ و  دوش ، یم  مومـسم  صخـش  دنروخب ، دایز  ار  نارفعز  رگا  .دـنک  یم  دایز  ار  توهـش  .تسا  یلومعم  ياذـغ  کی  نارفعز » »
(2) .دوش جراخ  شندب  زا  ناج  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دوش ، یم  ههقهق  راچد 

ارعش هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، خوش 

دینک مک  اهجنر  ات  دیشوکب 

دینک مّرخ  داش و  نانگمغ  لد 

درذگب یمه  يداش  هب  يزور  وچ 

؟ دروخ مغ  ارچ  مدرم  دنمدرخ 

یسودرف ***

دوب دهاوخ  نیزح  خرچ ، زا  تلد  یک  ات 

دوب دهاوخ  نیشنمه  درد  تنحم و  اب 

وت نم و  زا  شیپ  راگزور  هک  شاب  شوخ 

دوب دهاوخ  نینچ  دوب و  نینچ  دوب  ات 

ییاتغج یلاله  ***

ناور دهاکب  دهاکب  يداش  وچ 

نایم ردنا  ددرگ  درخ 
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یسودرف ***

تسه هک  یتلاح  ره  هب  راد  هتفکش  ار  دوخ 

نک راگزور  لد  هب  يروخ  یم  هک  ینوخ 

بئاص ***

میشاب داش  میاد  هک  رتهب  نامه 

میشاب دازآ  یمغ  درد و  ره  ز 

ماّیا رد  ییوخ  شوخ  ییور و  شوخ  هب 

ماجنا رد  لدشوخ  يوش  ات  ور  یمه 

ینامداش رد  يوش  لدشوخ  رگا 

ینادواج ینامداش  دنامب 

ورسخرصان

هنیمز نیا  رد  يزوریپ  زار  مالسلا ؛ مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  یعبط  خوش 

دینک یخوش  فلا - 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) .اّقَح ّالإ  ُلوقأال  ُحزمأ و  ّینِا 

.میوگ یمن  قح  زج  اما  منک  یم  یخوش  نم 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  هرابرد  رگید  يراتفگ  رد  یمارگ  ربمایپ 

(2) .نیگمشخ ومخا و  قفانم ، تسا و  گنش  خوش و  نمؤم ،

: دنیامرف یم  نینچ  یعبط  خوش  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

( نآ رد   ) ییوگازـسان هکنآ  طرـش  هب  دراد ، تسود  دـنک ، ییوـگ  هلذـب  یخوـش و  یعمج  ناـیم  رد  هک  ار  یـسک  ّلـجوّزع  دـنوادخ 
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(3) .دشابن

: دنیامرف یم  یثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .یعبط خوش  دومرف : تسیچ ؟ هباعُد  مدرک : ضرع  دیوگ ، يوار  .تسه  هباعد »  » وا رد  هک  نیا  زج  تسین  ینمؤم  چیه 

سنوی ( ؟ دینک یم  مه  یخوش  رگیدکی  اب  دومرف : ینابیش  سنوی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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یم داش  ار  تردارب  هلیـسو  نادـب  وت  تسا و  ییوخ  شوخ  زا  یخوش  اریز  دـینکن ، هنوگ  نیا  دومرف : .یکدـنا  مدرک : ضرع  دـیوگ ):
(1) .درک یم  یخوش  وا  اب  دنک ، داش  ار  یسک  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزاس ،

اجیب دایز و  شهوکن  ب )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

(2) .َكُرون َبَهذَیَف  ْبِذکتال  َو  َكؤاَهب ، َبَهذَیَف  حَزمتال  ُّیلع ، ای 

.دور یم  نایم  زا  تتّینارون  هک  وگم  غورد  دور و  یم  نیب  زا  تمارتحا  جرا و  هک  نکم  اجیب ) دایز و   ) یخوش

: دنیامرف یم  نینچ  رگید  يراتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(3) .درب یم  ار  وربآ  دایز ، یخوش 

: دنیامرف یم  اجیب  دایز و  یخوش  هرابرد  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.دوش یم  کبس  دنک ، اجیب ) دایز و   ) یخوش هک  ره 

: دنا هدومن  شهوکن  اج  یب  دایز و  یخوش  زا  يراتفگ  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.هلداجم هن  نک و  اجیب ) دایز و   ) یخوش هن  وا  اب  یتشاد ، تسود  ار  یسک  هاگره 
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ناگرزب هاگدید  زا  يداش  هدنخ و  یعبط ، خوش 

« نسیدا »(1) .تسا تخس  کشخ و  تسا  رتورف  رترب و  نآ  زا  هچ  ره  تسا ، ناگدیرفآ  همه  نیرتداش  ناسنا ،

، خرس ياهلگ  نیا  زبس ، نیمز  نیا  ناولا ، هعشا  نیا  ییالط ، قفش  نیا  دیفس ، ياهربا  نیا  ناشخرد ، ياه  هراتـس  نیا  دوبک ، هنارک  نیا 
حور هک  تسین  یفاک  ایآ  یناوج  راهب  نیا  تعیبط و  لامج  نیا  ناحلا ، شوخ  ناغرم  نیا  روراب ، ناتخرد  نیا  لعتشم ، ياه  بلق  نیا 

« یناشاک افو  ماظن  » .دییاشگب مّسبت  هب  ار  ناتنابل  و  دروآ ، رد  زازتها  هب  ار  امش 

« یگنراک لید  » .نارگید رب  هن  دنخب  نارگید  اب 

« کپوت نوج  » .مینک ینامداش  میشاب و  تخبشوخ  نکمم  دح  نیرخآ  ات  دیاب 

داش دنخب و  تسین ، هدنخ  تسا ، نارگید  هیرگ  هیام  هک  يا  هدنخ  دروآ ، یم  دوخ  اب  ار  يا  هیرگ  هک  قرب  هدنخ  نوچمه  هن  اما  دنخب 
« ناگرزب زا  یکی  » .راد هاگن  نامداش  نادنخب و  ار  نارگید  شاب و 

دهاوخ یم  امش  ياه  کشا  هک  یماگنه  دیاب  دیوش  شزرارپ  گرزب و  هکنیا  يارب 

« ولانرب » .دینک مسبت  دزیرب ،

اهیتخس دوخ ، هب  نیقلت  اب  هک  تسا  یسک  یگدنز  درم  تساه ، یتخس  تالکـشم و  اب  شرتشیب  یتحار و  يداش و  یکدنا  اب  یگدنز 
« يراقفلاوذ نیسحمالغ  » .دیامن يروآدای  يداش  تاظحل  زا  دنک و  شومارف  ار 

« يرعم ءالعلاوبا  » .تسام هدارا  هب  هتسب  نآ  زا  هدافتسا  درذگ ، یم  ام  فرط  ره  زا  هودنا  يداش و  مئاد ، روط  هب 

لید » .دـنام یم  یقاـب  رمع  رـسارس  رد  نآ  داـی  یلو  تسین  رادـیاپ  شیب  يا  هـظحل  دـهد ، یم  رایـسب  دوـس  یلو  درادـن ، یفرح  مّـسبت 
« یگنراک
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« یگنراک لید  »(1) .دنور یم  اوه  هب  دنوش و  یم  دود  هنوگچ  دینیبب  ات  دیدنخب  دوخ  هناهلبا  ياه  ینارگن  اه و  مغ  رب  دیریگن ، تخس 

« نیتشنیا مایلیو  »(2) .دیشوپ یم  ّتیناسنا  هماج  دینک  یم  مّسبت  یتقو  امش 

رات ره  یتقو  ددنخ ، یم  تندب  لولـس  ره  یتقو  .تسا  يردان  هدیدپ  دوجو ، مامت  اب  يا  هدنخ  .دشاب  دوجو  مامت  اب  يا  هدـنخ  راذـگب 
هک دراد  دوجو  يدودعم  ياه  ّتیلاعف  .دروآ  یم  هارمه  هب  میظع  يرطاخ  طاسبنا  هاگنآ  دیآ ، یم  شاعترا  هب  دـجو  رـس  زا  تدوجو 

« وُشا »(3) .تساهنآ زا  یکی  هدنخ  تسا ، دنمشزرا  هزادنا  یب 

ار شا  همه  نک  هاگن  نارگید  یگدـنز  هب  تسا ! روآ  هدـنخ  نک ، هاگن  تدوخ  یگدـنز  هب  .تسا  یخوش  لاـح  رد  هشیمه  دـنوادخ 
طاشن هدنخ ، ّتیونعم  .تسین  يراک  رس و  چیه  ّتیونعم  اب  ار  ّتیدج  .تسا  يرامیب  ّتیدج  .یخوش  یخوش ، تفای ، یهاوخ  یخوش 

« وُشا »(4) .تسا حیرفت  و 

؟ يا هدوب  يداش  نیمزرس  رد  تقو  چیه  ایآ 

.دنا لاحشوخ  هشیمه  همه  هک  ییاج 

.دنناوخ یم  زاوآ  دننک و  یم  یخوش  اهزیچ  نیرتداش  هرابرد  همه  هک  ییاج 

؟ تسین یلایخ  چیه  تسا و  رشحم  زیچ  همه  هک  ییاج 

؟ تسا هدنخ  دنخبل و  یهاوخب  ات  و  درادن ، یمغ  چیه  سک  چیه 

.ما هدوب  يداش  نیمزرس  رد  نم 

« نیاتسا راولیس  »(5)! تسا هدننک  لسک  ردقچ  ینادب  رگا 

يوق ردق  نآ  طاشن  نیا  هکنیا  زا  هتشذگ  دینک  یم  يداش  ساسحا  هک  یماگنه  اریز  تسامش ، هداعلا  قوف  شوه  هناشن  ییور  شوخ 
(6) .دینک فرطرب  تسامش  هار  رس  رب  هک  ار  یلکشم  عون  ره  دیناوت -  یم  رتهب  دنک -  یم  تیارس  زین  نارگید  هب  هک  تسا 
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هنوگ ره  زا  يراع  هک  تسا  ناشیا  یعبط  خوش  سح  دنراد ، ملاس  ّتیصخش  هک  يدارفا  یگژیو  نیرت  هتسجرب  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
« ریاد نیو  »(1) .تسا ازهتسا  تموصخ و 

زجع و رد  یتخبدب  تسین ، روصتم  يررض  نداتفا  رد  دیزیخرب و  نادنخ ) و   ) شاشب هرهچ  اب  دش ؟ دهاوخ  هچ  بوخ ، رایـسب  دیداتفا ،
« یگنراک لید  »(2) .تسا یگدنامرد 

وا دیرگنب  نادب  شوخان  هرهچ  اب  رگا  دیامن و  ناتنادنخ  دیدنخب  رگا  دهد ، هولج  دیتسه  هک  هنوگ  نآ  ار  امـش  هک  تسا  هنییآ  ناهج ،
« هشوپ »(3) .دهد یم  ناشن  مهرد  هرهچ  زین 

رتاهبنارگ رتهب و  يدـیاع  هریل  رازه  یلاس  زا  وا  تداع  نیا  دـنک  هاگن  ثداوح  عیاـقو و  بوخ  هبنج  هب  دـشاب  هتـشاد  تداـع  سک  ره 
« ناگرزب زا  یکی  (» تسا یلاحشوخ  يداش و  مسبت ، ثعاب  اریز   ) (4) .تسا
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هانگ زا  زیهرپ  تشگزاب و  هبوت  مهد : شخب 

هراشا

191 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تداعس و  هار  هانگ ؛ زا  زیهرپ  تشگزاب و 

یم وت  هب  ار  ندش  دـجربز  قاط و  نیا  زا  رتالاب  هویـش  اهنت  هن  هک  ارچ  رادـب  تسود  ار  اوقت  ییآ ، یم  نم  یپ  رد  هک  ریذـپانف  مدآ  يا 
« نوتلیم »(1) .درک دهاوخ  مخ  وت  ربارب  رد  ار  نامسآ  هکلب  دزومآ 

هتفرگ راگنز  یلد  اب  دـنک و  یم  هانگ  هک  یناسنا  .تسا  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  زین  هانگ  زا  زیهرپ  هبوت و 
یتخبـشوخ و اب  دناوت  یمن  تسا و  هدرک  اپ  هب  یبوشآ  وا  دوجو  رد  هانگ  لمع  .دشاب  هتـشاد  شمارآ  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  هانگ  زا 

یتخبدب بابـسا  تسا و  هدومن  ناریو  ار  شیوخ  لد  اهنت  هن  هانگ  لمع  اب  تسا و  هتـشگ  التبم  لد  یناریو  هب  وا  .دنک  يدـنز  تداعس 
دارفا یتخبدـب  لماع  زادـنارب ) ناـمناخ  ناـهانگ  اـب   ) زین راـک  عاـمتجا و  هداوناـخ ، طـیحم  هس  رد  هکلب  تسا  هدومن  مهارف  ار  شیوخ 

: دییامرف هّجوت  ریز  لاثم  هب  .تسا  هدش  زین  عامتجا  هداوناخ و 

هن دـیامنن ، كرت  ار  هانگ  نآ  دـنکن و  هبوت )  ) تشگزاب رگا  تسین ، هدوسآ  وا  نابز  زا  یـسک  تسا و  التبم  نابز  هاـنگ  هب  یـسک  رگا 
هّجوت ناـبز  هاـنگ  دروم  کـی  هب  .تسا  هدـش  زین  نارگید  یتخبدـب  لـماع  هکلب  تسا  هداد  رارق  یتخبدـب  ضرعم  رد  ار  شیوخ  اـهنت 

: دییامن

اهنت هن  دراذـگب  نایم  رد  هسـسؤم  سیئر  ای  رگید  راکمه  اب  ار  شیوخ  راـکمه  زار  تداـسح  يور  زا  راـک  طـیحم  رد  یـصخش  رگا 
یتخبدـب تاـبجوم  هکلب  دزوـس  یم  نادـجو  باذـع  شتآ  رد  یّتـح  دریگ و  یم  نادـجو  باذـع  درب و  یم  نیب  زا  ار  دوـخ  شمارآ 

راکمه
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(. تسا هدنز  یّتح  تخبشوخ و  شیوخ  زار  اب  یصخش  ره  اریز   ) تسا هدومن  مهارف  ار  شیوخ 

نامه ددرگ ، یم  یحور  شمارآ  ببـس  هبوت  .ددرگ  یم  لد  یناریو  ثعاب  هانگ  هک  روطناـمه  دزاـس  یم  داـبآ  ار  لد  هبوت ، نیارباـنب 
هک روطناـمه  ددرگ ، یم  یتخبـشوخ  ّتیقّفوم و  بجوم  تشگزاـب  و  دروآ ، یم  یحور  یتحاراـن  نادـجو و  باذـع  هاـنگ ، هک  روط 

.دوش یم  تکالف  یتخبدب و  ثعاب  زادنارب  نامناخ  ناهانگ 

: تسا هتفگ  سویسوفنک » »

لدـع قیرط  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  منک و  یم  یهاتوک  تامولعم  هثحابم  زا  مور و  یمن  شیپ  اوقت  هار  رد  هک  ما  هدرـسفا  نیا  زا  هراومه 
(. تسا هدومن  التبم  یگدرسفا )  ) یحور ضارما  هب  ار  يو  ییاوقت  یب   ) (1) دیآ یمنرب  ما  هدهع  زا  اهاطخ  ناربج  مراد و  یمن  هگن 

: دیامرف یم  نینچ  نارگ  هبوت  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نیا .دـنا  هدرک  يرایبآ  ینامیـشپ  بآ  اب  ار  اهنآ  دـنا و  هدـناشن  شیوخ  ياه  لد  ناگدـید و  ربارب  رد  ار  دوخ  ناـهانگ  ياـه  تخرد 
(2) .تسا هدروآ  یپ  رد  تمارک  يدونشخ و  هداد و  تمالس  راب  نانآ  يارب  اه  تخرد 

: تسا هتفگ  نینچ  هانگ  زا  زیهرپ  اوقت و  باب  رد  نونز » »

(3) .دیرخ ار  ملاع  ناوت  یم  یبوخ  اوقت و  اب 

: دناد یم  هانگ  زا  زیهرپ  اوقت و  ار  ایند  تاجن  زین  نوطالفا 

(4) .تسایند تاجن  ترخآ و  هشوت  نآ  رد  هک  دینک  تداع  يراگزیهرپ  اوقت و  هب 

: دناد یم  ندوب  هدنز  طرش  ار  اوقت  هانگ و  زا  زیهرپ  یسوط ، یلازغ 

(5) .دریم یمن  یتسرد  زا  راگزیهرپ  چیه  زگره  هک  شاب  راگزیهرپ 
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: تسا هتفگ  زین  يرصم  نونلاوذ 

(1) .عَنَص امیف  شیوخ  سفن  بساحم  عمط و  زا  كاپ  وا  لد  دوب و  عرو  وا  لد  راعش  هک  تسا  نآ  خرف 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

مادـک هیآ  نآ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : .دـنک  تیافک  ار  همه  دـنریگ  ارف  مدرم  ماـمت  ار  نآ  رگا  هک  مسانـش  یم  ار  يا  هیآ  نآرق  زا  نم 
يزور ار  وا  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  درب و  یم  نوریب  ار  وا  یتخـس  ره  زا  دنوادخ  دـنک  هشیپ  ار  يوقت  هک  سک  نآ  دومرف : تسا ؟

.دهد یم 

اـضعا و زا  ناـهانگ  .تسا  صیخـشت  سح  ملع و  روـن  ندرب  ناـیم  زا  و  بلق ، نتخاـس  کـیرات  نآ ، همادا  هاـنگ و  رثا  نیرتدـب  يرآ 
تداعـس و هار  ناسنا  هک  تساج  نیا  دزاـس ، یم  لّدـبم  هدـیدنگ  نّفعتم و  قـالتاب  کـی  هب  ار  بلق  دوش و  یم  بلق  ریزارـس  حراوج 
اب .دنک  یم  ناریح  ار  همه  هک  دوش  یم  یبیجع  تاهابتـشا  بکترم  دهد و  یمن  صیخـشت  ار  یتخبدـب  تلالـض و  هاچ  یتخبـشوخ و 

مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  .دهد  یم  انف  داب  هب  ار  شیوخ  یتخبـشوخ  هیامرـس  دنز و  یم  شیوخ  تداعـس  هشیر  هب  هشیت  دوخ  تسد 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) .دنک یم  دساف  ار  ناسنا  بلق  دایز ، ناهانگ 

: دنیامرف یم  یمارگ  ربمایپ  يرگید  ثیدح  رد  و 

وا بلق  دیامن  رافغتـسا  درادرب و  تسد  هانگ  زا  دنک و  هبوت  رگا  دوش ، یم  ادیپ  وا  بلق  رد  یهایـس  هطقن  دنک  هانگ  هدـنب  هک  یماگنه 
.دریگ یم  ارف  ار  شبلق  مامت  ات  دوش  یم  نوزفا  یهایس  ددرگرب  هانگ  هب  مه  زاب  رگا  دبای و  یم  لقیص 

: دیامرف یم  نیفّفطم  هروس  هیآ 14  رد  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  يراگنز  نامه  نیا 

«. ...تسا هتسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ  یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  »

194 ص :

.نامه و 2 . - 1
.6/326 روثنملا ، ّرد  - . 2
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لکش هب  ار  حور  اجیردت  و  دراد ، وا  حور  رد  یباتزاب  هراومه  یمدآ  لامعا  هک  هدش  تباث  ینعم  نیا  زین  یـسانش  ناور  لوصا  رظن  زا 
.تسا رثؤم  وا  تواضق  هشیدنا و  رّکفت و  رد  یّتح  دروآ ، یم  رد  دوخ 

دـسر یم  ییاج  هب  دور و  یم  ورف  يرتشیب  یحور  یکیرات  رد  هظحل  هب  هظحل  هانگ  همادا  اب  ناسنا  هک  تسا  هّجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
يور هب  تشگزاب  ياه  هار  هلحرم  نیا  رد  و  دـیامن ! یم  راختفا  شهانگ  هب  هاگ  و  دـنک ، یم  هولج  تانـسح  شرظن  رد  شناهانگ  هک 

ناسنا کی  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  یتلاح  نیرت  كانرطخ  نیا  ددرگ و  یم  ناریو  شرس  تشپ  اه  لپ  مامت  و  دوش ، یم  هتـسب  وا 
(1) .دیآ شیپ 

شناگدنب هب  زگره  دنوادخ  اریز  دنداد ، ماجنا  هک  یناهانگ  هطـساو  هب  رگم  دشن ، هتفرگ  یگدنز  تمعن  زان و  شوغآ  زا  یتّلم  چـیه  »
ياه لد  اب  و  دننک ، عّرـضت  ادخ  هاگـشیپ  هب  ّتین  قدـص  اب  اه  تمعن  بلـس  اهالب و  لوزن  عقوم  رد  مدرم  هاگ  ره  دراد ، یمن  اور  متس 
هنوگ ره  دـنادرگ و  یم  زاب  اهنآ  هب  هتفر  ناشتـسد  زا  هچنآ  املـسم  دـنیامن ، ناربج  تساوخرد  وا  زا  ادـخ  رهم  زا  هدـنکآ  قایتشارپ و 

(2) «. دنک یم  حالصا  اهنآ  يارب  ار  يا  هدسفم 

: دیامرف یم  نینچ  هانگ  زا  زیهرپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

وا هب  ار  اه  هنتف  زا  جورخ  هار  دنوادخ  دزرو  اوقت  ادخ  يارب  هک  ره  هک  دینادب  دینک و  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ 
دـنک و شدیفـسور  دـنادرگ و  زوریپ  ار  وا  تّجح  دـیامن و  مهارف  ار  وا  تیادـه  بابـسا  دزاس و  ّقفوم  شراـک  رد  ار  وا  و  دـنایامنب ،

(3) .دهدب وا  هب  ار  شهاوخلد 

.ینورد ياهراشف  یحور و  راب  ندش  کبس  يارب  تسا  هانگ  هب  فارتعا  هبوت ،

رد دنک ، فارتعا  دوخ  هانگ  هابتشا و  هب  تسین  رـضاح  هک  یـسک  .دراد  ناور  حور و  رب  یتیبرت  رثا  ادخ ، هاگـشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 
.دهد یم  همادا  ار  داسف  هانگ و  نامه  عقاو 

رب يراکهانگ  ساسحا  دراد ، دوجو  یتیبرت  لیاسم  هار  رس  رب  هک  یمهم  تالکشم  زا 

195 ص :

.فرصت صیخلت و  اب   407 ص 408 -  ثیدح ، نآرق و  رد  یقالخا  عوضوم  دصکی  يزاریش ، مراکم  - . 1
هبطخ 178. هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 401. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 3
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همانرب رییغت  زا  ار  وا  اسب  هچ  دراذگ و  رثا  ناسنا  حور  رکف و  رب  دشاب و  نیگنس  ناهانگ  نیا  هک  ینامز  اصوصخم  .تسا  دب  لامعا  رثا 
ادج يارب  یبوخ  هلیسو  دشاب ، هارمه  طیارش  اب  رگا  هدرک و  لح  هبوت  اب  ار  لکـشم  نیا  نآرق  .دراد  زاب  یکاپ  هب  تشگزاب  یگدنز و 

.تسا هداد  رارق  دیدج  یگدنز  کی  زاغآ  هتشذگ و  زا  ندش 

.دنک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  ناراکهانگ  و  دراذـگ ، یم  زاب  یطیارـش  ره  رد  یناسنا  ره  يور  هب  ار  یهلا  فطل  ياهرد  نینچمه 
رثا رب  هک  ار  نامیا  ياه  هیاپ  تشگزاب ، زا  دعب  دـننک و  ادـیپ  نورد  بالقنا  دنـشاب و  تشگزاب  ناهاوخ  دوجو  مامت  اب  دـیاب  اه  ناسنا 

.دنیامن ناربج  ار  یقالخا  فعض  یناوتان و  دوخ  حلاص  لامعا  اب  دننک و  يزاسون  هدش ، هتخیر  ورف  هانگ 

کی رافغتسا  حور  هکلب  تسین ، یلرفغا ) مهّللا   ) ای هّللا ) رفغتسا   ) هلمج رارکت  نتفگ و  اهنت  رافغتـسا ، زا  روظنم  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
.تسا هتشذگ  ناربج  يارب  یگدامآ  یلاعت و  قح  يوس  هب  تشگزاب  تلاح 

(1)« انَسَح اعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیِلا  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اُورِفْغَتسا  ِنَا  «َو 

یگدنز بهاوم  زا  نّیعم ، تّدم  ات  ار  امـش  ییوکین  زرط  هب  ات  دـیدرگزاب ، وا  يوس  هب  سپـس  دـیبلطب ، شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا 
.دزاس دنم  هرهب  ناهج  نیا 

هیاس رد  دـنهد و  وشتـسش  ار  دوخ  اه  یگدولآ  زا  دـننک و  رافغتـسا  شیوخ  ناهانگ  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  ایبنا  ياه  توعد  زا  یکی 
.دنیارایب یهلا  تافص  هب  ار  دوخ  رافغتسا 

(2)« ِْهَیِلا اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اُورِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  «َو 

.دیدرگ زاب  وا  يوس  هب  سپس  دینک ، شزرمآ  بلط  ناتراگدرورپ  زا  نم ، موق  يا 

هانگ و زا  رافغتـسا  دزاس و  یم  رارقرب  يدام  يونعم و  لئاسم  نایم  ینـشور  دـنویپ  نآرق ، .دوش  یم  یناریو  ثعاـب  هعماـج  رد  هاـنگ ،
.تسا هدرک  یفّرعم  يزبسرس  توارط و  یمّرخ و  ینادابآ و  هیام  ار  ادخ  يوس  هب  تشگزاب 

ترضح هکنیا  دننام  دروخ  یم  مشچ  هب  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  تقیقح  نیا 

196 ص :

هیآ 3. دوه ، هروس  - . 1
هیآ 52. دوه ، هروس  - . 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حون 

(1)« ارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  اراّفَغ ، َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اورِفْغَتْسا  ُْتلُقَف  »

رب یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياه  ناراب  ات  تسا ، هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  میتفگ  اـهنآ  هب 
.دتسرف امش 

هانگ و .تسا  یناریو  هیام  ملظ  هانگ و  و  هعماج ، يداـبآ  هیاـم  تلادـع  ناـمیا و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نآرق  فلتخم  تاـیآ  زا 
هعماج و تدحو  نتفر  نایم  زا  ببس  روما  نیا  .تسا  یقالخا  ياه  شزرا  ندرک  شومارف  ّتیلوؤسم و  ساسحا  مدع  همـشچرس  رفک 

.تسا نانیمطا  دامتعا و  ياه  هیاپ  ندش  لزلزتم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) .قزرلا بلجت  رافغتسالا  رثکأ 

.ینک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يزور  ات  نک  رافغتسا  دایز 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیمز  نیا  رد 

(3) .هّللا رفغتسیلف  قزرلا  اطبتسا  نم  و 

.دنک شزرمآ  بلط  ادخ  زا  هدرک ، ریخأت  شا  يزور  هک  یسک 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(4) .قلخلا همحر  قزرلا و  روردل  اببس  رافغتسالا  هناحبس  هّللا  لعج  دَق  َو 

.تسا هداد  رارق  قلخ  تمحر  يزور و  ینوزف  ببس  ار  رافغتسا  ناحبس  دنوادخ 

: دیوگ یم  حیبص  نب  عیبر  یمالسا ، تایاور  رگید  زا 

يرگید .نک  رافغتسا  دومرف : وا  هب  ماما  .درک  تیاکـش  شا  يدابآ  یلاسکـشخ  زا  دمآ و  يدرم  مدوب ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دزن 
: دومرف وا  هب  .دهدب  نم  هب  يرـسپ  دنوادخ  نک  اعد  تفگ : دمآ و  یموس  .نک  رافغتـسا  دومرف : زین  وا  هب  درک ، تیاکـش  رقف  زا  دـمآ 

دزن سک  ره  مدرک : ضرع  مدرک و  بّجعت  نم  دیوگ : یم  عیبر  .نک  رافغتسا 

197 ص :

.10 تایآ 11 -  حون ، هروس  - . 1
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ص 422. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  - . 2
.نامه - . 3

هبطخ 143. هغالبلا ، جهن  - . 4
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نیا نم  متفگن  دوخ  شیپ  زا  متفگ  ار  هچنآ  دومرف : نم  باوج  رد  ناشیا  نک !؟ رافغتسا  ییوگ  یم  وا  هب  دراد  یلکـشم  دیآ و  یم  وت 
ار حون  هروس   12 ، 11 ، 10 تایآ 9 ، دـعب  .مدرک  هدافتـسا  دـنک  یم  تیاکح  حون  ترـضح  شربمایپ  زا  هک  ادـخ  مالک  زا  ار  بلطم 

(1) .درک توالت 

دالوا اّما  تشاد  يدایز  لام  صخـش  نآ  .درک  دـالوا  ياـضاقت  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يدرم  هک  تسا  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 
(2) «. نک رافغتسا  ار  دنوادخ  هبترم  دص  بش  رخآ  رد  یتّدم  ات  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .تشادن 

تایآ ءاسن ، هیآ 199 -  هرقب ، هروس  زا : دنترابع  هلمج  نآ  زا  هک  دنک  یم  توعد  رافغتـسا  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  يدایز  تایآ  رد 
 - هیآ 40 لّمزم ، هیآ 19 -  دّمحم ، هیآ 55 -  نمؤم ، هیآ 29 -  فسوی ، 25 و 61 -  تایآ 3 ، دوه ، هیآ 33 -  لافنا ، 4 و 110 - 

...رگید تایآ  و  هیآ 3 ، رصن ،

یهانگ هکنآ  نودـب  دومن ، یم  رافغتـسا  هبوت و  راب  دـص  بش  زور و  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  تسا  تیاور  رد 
.دشاب هتشاد 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

(3) .نآرقلا هوالت  رافغتسالاب و  اهولجاف  ساحنلا  ِءادصک  ًءادص  بولقلل  َنِا 

ناشگنز دیهد و  الج  ار  اه  لد  رافغتـسا ، اب  امـش  دریگ ، یم  ارف  گنز  ار  تازلف  هک  روط  نامه  دنوش  یم  یگدز  گنز  راچد  اه  لد 
.دییامن فرطرب  ار 

: دومرف نینچمه 

هب یجورخ  هار  اـنگنت  ره  زا  و  دروآ ، یم  مهارف  یـشیاشگ  یمغ  هودـنا و  ره  رد  وا  يارب  دـنوادخ  دـیامن ، رافغتـسا  داـیز  هک  یـسک 
(4) .دناسر یم  يزور  يو  هب  درادن  دیما  هک  یهار  زا  دیاشگ و  یم  شیور 

198 ص :

ص 361. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - . 1
.نامه - . 2

ص 322. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - . 3
.17 ص 21 -  شخبافش ، هخسن  اعد  يدمحا ، یلعنسح  نیدباعلا و  نیز  دمحا  - . 4
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هبوت ینعم 

هک تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  .تسا  هدـمآ  هانگ  زا  تشگزاب  يانعم  هب  دـیجم  نآرق  رد  تسا و  تشگزاب  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هبوت  »
هب تشگزاب  يانعم  هب  اج  نآ  رد  دوش ، یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هملک  نیا  هاگ  یلو  دوش ، هداد  تبـسن  راکهنگ  صخـش  هب  هژاو  نیا 
زاب وا  رب  یگدـنب  تعاط و  هب  وا  تشگزاب  زا  دـعب  دوب ، هدرک  بلـس  هدـنب  زا  هانگ  باکترا  ّتلع  هب  هک  یتمحر  ینعی  تسا ، تمحر 

(1) «. تمحر هب  هدننک  تشگزاب  رایسب  ینعی  دوش ؛ یم  باّوت »  » هب ریبعت  ادخ  دروم  رد  تهج  نیمه  هب  و  دنادرگ ، یم 

يادخ اب  دوش و  نامیشپ  هداد ، ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یناهانگ  زا  دنک و  كرت  نآ  یتشز  لیلد  هب  ار  هانگ  یصخش  هک  تسا  نآ  هبوت 
.دوشن هانگ  بکترم  هشیمه  يارب  نامز  نآ  زا  دوشن و  ناهانگ  نآ  بکترم  هک  دنک  دهع  شیوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  هبوت 

.لد رد  ینامیشپ  - 1

.نابز هب  یهاوخ  شزرمآ  - 2

.ندب ياضعا  اب  ندرک  لمع  - 3

(. هانگ هب   ) نتشگن زاب  رب  میمصت  - 4

هانگ زا  زیهرپ  هبوت و  نیرفآ  تداعس  زیمآ و  تّیقّفوم  راثآ 

ادخ بوبحم  - 1

.دنتـسه ادخ  بوبحم  دنوش ، یمن  هانگ  بکترم  دننکن و  هانگ  دننک  یم  دهع  لاعتم  دنوادخ  اب  دنیامن و  یم  یقیقح  هبوت  هک  یناسک 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  و  دراد ، تسود  ار  ناگدننک  هبوت  گرزب  دنوادخ  و 

(2)« َنیرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َنیباوَّتلا َو  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  »

199 ص :

.نامه - . 1
هیآ 232. هرقب ، هروس  - . 2
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.دراد یم  تسود  ار  ناگزیکاپ  نارگ و  هبوت  دنوادخ  انامه 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(1) .تسین رگ  هبوت  نمؤم  نز  ای  نمؤم  درم  زا  رت  بوبحم  يزیچ  ادخ  دزن 

: تسا هدرک  هیبشت  نینچ  ار  نیباّوت  رگید  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

دوخ هدشمگ  هک  يا  هدرک  مگ  دروآ و  یم  هّچب  هک  ییازان  یلاحـشوخ  ات  تسا  رتشیب  دوخ  هدنب  هبوت  زا  دنوادخ  يدونـشخ  هنیآ  ره 
(2) .دسر یم  بآ  هب  هک  يا  هنشت  دبای و  یم  ار 

تانسح اه و  یبوخ  هب  ناهانگ  اه و  يدب  لیدبت  - 2

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 

ادـخ دـنک و  یم  لدـب  اه  یکین  هب  ار  ناشیاه  يدـب  ادـخ  دـنهد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـنروآ و  ناـمیا  دـننک و  هبوت  هک  یناـسک 
(3) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یهانگ نم  نمؤم  هدـنب  هاگره  دواد ! يا  درک : یحو  داب -  دورد  وا  هب  شنادـناخ و  ام و  ربمایپ  رب  ربمایپ -  دواد  هب  ّلجوّزع  دـنوادخ 
زا ار  هانگ  نآ  مزرمایب و  ار  وا  دنک ، مرـش  نم  زا  هانگ  نآ  زا  ندرک  دای  ماگنه  هب  دـیامن و  هبوت  ددرگرب و  هانگ  نآ  زا  سپـس  دـنک و 

(4) .منانابرهم نیرت  نابرهم  نم  هک  تسین  یکاب  ارم  راک  نیا  زا  منک و  لدب  یکین  هب  ار  نآ  مربب و  لامعا  نابهگن  ناگتشرف  دای 

اعد تباجتسا  - 3

هب لدـَب  ياه  يدـب  نآ  ددرگ و  یم  ینارون  كاپ و  لد  ادـخ  هب  تشگزاب  هبوت و  اب  هک   (5) تسا اعد  تباجتـسا  عنام  يدایز  ناهانگ 
.دسر یم  تباجا  فده  هب  اعد  دور و  یم  نیب  زا  اعد  تباجتسا  عناوم  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  اه  یبوخ 

200 ص :

ص 93. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 1
.نامه - . 2

هیآ 70. ناقرف ، هروس  - . 3
ص 95. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 4

.دوش هعجارم  هدنسیون  نیمه  رثا  اعد ، تباجتسا  عناوم  شخب  اعد ، ياه  یگژیو  باتک  هب  - . 5
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مدرم دزن  ندش  زیزع  وربآ و  ظفح  - 4

مدرم لام  یـشورف ، مک  یـشایع ، يدزد ، دـننام  یناـهانگ  و  دـنا ، هتـشگ  لـیلذ  راوخ و  مدرم  دزن  هاـنگ  باـکترا  رثا  رد  هک  یناـسک 
هب تبسن  و  دننک ، یم  ادیپ  ییوربآ  هتـشذگ ، ناهانگ  كرت  تشگزاب و  هبوت و  هلیـسو  هب  دنا  هداد  ماجنا  ...و  يراک  تنایخ  ندروخ ،

.دنوش یم  زیزع  مدرم  دزن  لبق 

: دنیامرف یم  بلطم  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

بیع دـننک و  ظفح  ار  وا  يوربآ  هک  دوش  هداد  روتـسد  نیمز  ياـج  ياـج  وا و  حراوج  هب  ددرگ و  زاـب  وا  هب  ادـخ  دـیآ ، زاـب  هک  ره 
(1) .دوش هدرب  نانآ  دای  زا  دنا  هتشون  شیارب  لامعا  ظفاح  ناگتشرف  هک  یناهانگ  دنناشوپب و  ار  شیاه 

تایونعم هب  تشگزاب   - 5

و دریگ ، یم  هلـصاف  اه  یتشز  اه و  يدب  زا  دیوج ، یم  بّرقت  گرزب  دـنوادخ  هب  دومن و  هبوت  شیوخ  ناهانگ  زا  ناسنا  هک  یماگنه 
.ددرگ یم  يونعم  يدرف  دروخ و  یم  دنویپ  تایونعم  هب  وا  .دریگ  یم  هلصاف  یناویح  حور  زا 

دنراد نامیا  وا  هب  دنیوگ و  یم  ادخ  دمح  حیبست و  دننک ،) یم  فاوط   ) نامسآ درگادرگ  هک  اهنآ  دنشرع و  نالماح  هک  یناگتـشرف 
، هتفرگارف ار  زیچ  همه  وـت  ملع  تمحر و  اراـگدرورپ ! دـنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  اـهنآ  راـتفگ  دـنیامن ، یم  رافغتـسا  ناـنمؤم  يارب  و 

(2) .راد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  شخبب و  دنک  یم  تعاطا  دنور و  یم  وت  هار  زا  دنا ، هدرک  هبوت  هک  ار  اهنآ  ایادخ !

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3) .دیوش یم  ار  ناهانگ  دنک و  یم  كاپ  ار  اهلد  هبوت ،

201 ص :

ص 95. نامه ، - . 1
هیآ 7. رفاغ ، هروس  - . 2

ص 93. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 773 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_201_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_201_3
http://www.ghaemiyeh.com


ییاناد هب  تشگزاب  - 6

هانگ ینادان و  تلالـض ، هار  رد  هک  هد  ییاناد  ایادخ  .ددـنویپ  یم  ییاناد  هگرج  هب  دریگ و  یم  هلـصاف  ینادان  زا  هدـننک  هبوت  صخش 
.میتفین

: دیامرف یم  شیوخ  ياه  تاجانم  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

لالز اب  ار  ینادان  ياه  فرظ  دـندنک و  هبوت  بآ  نتخیر  اب  ار  سفن  ياـه  شهاوخ  شتآ  ياـه  هدرپ  ...هک  هد  رارق  ناـنآ  زا  ار  اـم  و 
(1) .دنتسش یگدنز  بآ 

ناگدننک هبوت  هاگیاج  تشهب  - 7

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) .دینک هبوت  سپ  تسا  بجاو  تشهب  وا  يارب  دریمب ، هبوت  اب  گرم  ماگنه  هب  سک  ره 

شمارآ داجیا   - 8

ِندش بکترم  ّتلع  هب  وا  .دراد  نادـجو  باذـع  تسا و  التبم  لد  ِیناریو  هب  اه  یتشز  اه و  يدـیلپ  باکترا  رثا  رب  راکهانگ  صخش 
شمارآ درب و  یم  رـس  هب  یحور  یتحاراـن  رد  ...و  یقـالخا  لوصا  تیاـعر  مدـع  يدزد ، تناـیخ ، یـشورف ، مک  نوـچمه  یناـهانگ 

.دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ 

دوخ ءوس  ریثأت  زین  رگید  ناهانگ  ِنداد  ماجنا  دریگ ، یمن  مارآ  دنکن  فارتعا  شیوخ  لتق  هب  ات  لتاق  صخش  هک  دیـشاب  هدینـش  دیاش 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .دراد  هارمه  هب  یحور  شمارآ  کین ، ياهراک  ماجنا  هک  روطنامه  دراد ، ار 

(3) .دنک یم  دوبان  ار  اه  مغ  بوخ ، هبوت 

: دیوگ یم  نینچ  بلطم  نیا  هرابرد  زین  سمیج » مایلیو  »

(4) .دراد یمنرب  ام  رس  زا  تسد  باصعا  هلسلس  یلو  درذگرد ، ام  ناهانگ  زا  تسا  نکمم  ادخ 

202 ص :

ص 93. نامه ، - . 1
ص 222. ج 4 ، لامعلا ، زنک  - . 2

ص 540. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - . 3
ص 101. نخس ، هاتوک  مظاک ، دّمحم  مانکین ، - . 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 774 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_202_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_202_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_202_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_202_4
http://www.ghaemiyeh.com


یتخبشوخ تداعس و  هیام  - 9

نیا یگدنز  بهاوم  زا  نیعم  تّدم  ات  ار  امش  ییوکین  زرط  هب  ات  دیدرگ ، زاب  وا  يوس  هب  سپـس  دیبلط  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا 
(1) .دزاس دنم  هرهب  ناهج 

دتـسرفب و امـش  رب  یپ  رد  یپ  نامـسآ  ناراب  اـت  دـیدرگ ، زاـب  وا  يوس  هب  سپـس  دـینک  شزرمآ  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  نم ! موق  يا 
(2) .دیازفیب امش  يورین  رب  ییورین 

ناهانگ شزرمآ  - 10

ياهرد هبوت  اب  .ددرگن  ناهانگ  نآ  بکترم  هبوت  زا  دـعب  ناسنا  هکنآ  طرـش  هب  دـنک  یم  كاپ  ار  هتـشذگ  ناهانگ  تشگزاب ، هبوت و 
.دوش یم  هدیزرمآ  ددرگ و  یم  هدوشگ  ناسنا  يور  هب  یهلا  تمحر 

(3) .مزرمآ یم  دنوش ، تیاده  سپس  دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  ار  یناسک  نم 

هبوت طیارش 

هراشا

: تسا ریز  حرش  هب  هبوت  طیارش  .میوش  تخب  کین  دنمتداعس و  هانگ ، زا  زیهرپ  و  تشگزاب »  » طیارش هب  لمع  اب 

هانگ زا  ینامیشپ  - 1

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.تسا هبوت  ینامیشپ ، (4) ؛ ٌَهبوَت ُمَدَّنلا 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(5) .دناشوپ یم  ار  هانگ  لد ، ِینامیشپ 

هانگ هب  فارتعا  - 2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

203 ص :

هیآ 3. دوه ، هروس  - . 1
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هیآ 52. دوه ، هروس  - . 2
هیآ 82. هط ، هروس  - . 3

ص 94. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 4
ص 95. نامه ، - . 5
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(1) .دلابب شیوخ  راک  هب  هک  يرادربنامرف  زا  تسا  رتهب  دزرو  فارتعا  شیوخ  هانگ  هب  هک  يراکهنگ 

: دیامرف یم  نینچ  هانگ  هب  فارتعا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

.دنک فارتعا  نآ  هب  هک  یسک  رگم  دهر  یمن  هانگ  زا  دنگوس  ادخ  هب 

: دنا هدومرف  هانگ  هب  رارقا  ار  ناهانگ  شزرمآ  طرش  رگید  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

هب دـهد و  ناشرتنوزف  ات  دـننک  فارتعا  وا  ياه  تمعن  هب  تسا : هتـساوخن  راـک  ود  زج  مدرم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
.دزرمایب ار  ناشناهانگ  ات  دنزرو  رارقا  ناهانگ 

تسا هدرک  كرت  هبوت  زا  لبق  هک  یتابجاو  ماجنا  - 3

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .يروآ اج  هب  يا  هدرک  كرت  هک  ار  یتابجاو  هک  تسا  نیا  هبوت  طیارش  زا 

مدرم قوقح  ندنادرگرب  - 4

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .یشاب كاپ  هک  ینک  تاقالم  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  ات  يزادرپب ، ار  مدرم  قوقح  هک  تسا  نیا  هبوت  طیارش  زا  یکی 

( هانگ هب  نتشگن  زاب   ) هبوت زا  دعب  هانگ  كرت   - 5

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(4) .يدرگن زاب  نادب  زگره  هک  نیا  ادخ و  زا  نتساوخ  شزرمآ  يا و  هدش  بکترم  هک  تسا  یهانگ  زا  ینامیشپ  حوصن ، هبوت 

هتشذگ ناهانگ  رب  فسأت  - 6

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

وا زا  هتشذگ  رد  هک  ییاه  تدابع  اه و  تعاط  رب  دیاب  دنک  یم  هبوت  هک  یصخش 

204 ص :

ص 95. نامه ، و 2 و 3 . - 1
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ص 31. ج 6 ، راونالا ، راحب  - . 2

تمکح 409. هغالبلا ، جهن  - . 3
ص 95. همکحلا ، نازیم  بختنم  - . 4
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(1) .دنک فسأت  تسا  هدش  توف 

( هانگ زا   ) نابز لرتنک  - 7

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

(2) .تسا هدرکن  هبوت  دنکن ، لرتنک  ار  شنابز  رگا  و  دنک ) ظفح  ار  شنابز  دیاب   ) دنک یم  هبوت  هک  صخش 

هارمگ ناتسود  كرت   - 8

ات میریگب  هلـصاف  هارمگ  ناتـسود  زا  دیاب  مینک  یم  تشگزاب  هبوت و  هک  یماگنه  دوش و  یم  ناسنا  یهارمگ  ثعاب  هارمگ ، ناتـسود 
.میتفین یهارمگ  تلالض و  هاچ  هب 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) .تسا هدرکن  هبوت  دهدن ، رییغت  ار  دوخ  ناتسود  اّما  دنک  هبوت  هک  یسک  ره 

یقالخا ياه  تلصخ  تیاعر  - 9

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(4) .تسا هدرکن  هبوت  دهدن ، رییغت  ار  دوخ  قالخا  اّما  دنک ، هبوت  هک  یسک  ره 

ششخب یکین و  - 10

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(5) .تسین یعقاو  هدننک  هبوت  وا  دشابن ، وا  رد  ششخب  تفص  یلو  دنک ، هبوت  هک  یسک 

( تیاور  ) هانگ نامرد 

: دیوگ یم  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صلخم  نارای  زا  یکی  لیمک 

ادخ زا  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  هانگ  راتفرگ  یهاگ  ناسنا  مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
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ص 32. شخبافش ، هخسن  اعد  ص 21 ؛ ج 6 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 33. شخبافش ، هخسن  اعد  ص 35 ؛ ج 6 ، راونالا ، راحب  - . 3
.نامه - . 4
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؟ تسیچ نتساوخ  شزرمآ  ّدح  دهاوخ ، یم  شزرمآ 

.تسا ندرک  هبوت  نآ  ّدح  دومرف :

؟ رادقم نیمه  لیمک :

! هن مالسلا : هیلع  ماما 

؟ تسا هنوگچ  سپ  لیمک :

«. هّللا رفغتسا  : » دیوگب نداد  تکرح  اب  درک ، هانگ  هدنب  هاگره  مالسلا : هیلع  ماما 

؟ تسیچ نداد  تکرح  زا  روظنم  لیمک :

.دشاب زین  تقیقح  نآ  لابند  هکنیا  طرش  هب  نابز  بل و  ود  نداد  تکرح  مالسلا : هیلع  ماما 

؟ تسیچ تقیقح  لیمک :

.ددرگن زاب  درک  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  دریگب  میمصت  نطاب  رد  دشاب و  كاپ  وا  لد  مالسلا : هیلع  ماما 

؟ متسه ناگدننکرافغتسا  زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  لیمک :

! هن مالسلا : هیلع  ماما 

؟ ارچ لیمک :

.يا هدیسرن  نآ  لصا  هب  زونه  وت  هک  نیا  يارب  مالسلا : هیلع  ماما 

؟ تسیچ رافغتسا  هشیر  لصا و  سپ  لیمک :

ناگدـننک تدابع  هجرد  نیلّوا  هلحرم ، نیا  .هانگ  كرت  يدرک و  رافغتـسا  نآ  زا  هک  یهانگ  زا  هبوت  نداد  ماـجنا  مالـسلا : هیلع  ماـما 
: دراد ینعم  شش  هک  تسا  یمسا  رافغتسا ، رگید ، ترابع  هب  .تسا 

.هتشذگ زا  ینامیشپ  - 1

(. ینکن رارکت  تقو  چیه  ار  هتشذگ  ناهانگ  هک  نیا  رب  میمصت   ) هجو چیه  هب  هانگ  نادب  نتشگن  زاب  رب  میمصت  - 2

.يراکهدب نانآ  هب  هک  اهناسنا  همه  قح  تخادرپ  - 3
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.تابجاو مامت  رد  دنوادخ  قح  يادا  - 4
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، دبـسچب ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هک  يروط  هب  تسا ، هدـییور  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتـشوگ  هنوگ  ره  ندرک ) بآ   ) ندرب نیب  زا   - 5
.دیورب اهنآ  نایم  هزات  تشوگ  سپس 

.ار هانگ  تّذل  يا  هدیناشچ  وا  هب  هچنانچ  ار ، تعاط  جنر  یناشچب  تنت  هب  - 6

(1) .دور یم  رامش  هب  ناگدننک  هبوت  زا  ناسنا  هتفای و  قّقحت  یقیقح  هبوت  تروص  نیا  رد 

تسا لکشم  اهنآ  هبوت  هک  یناهانگ 

هراشا

: تسا هتفریذپ  اهنآ  هبوت  یتخس  هب  هکنیا  ای  دریگ و  یمن  رارق  لوبق  دروم  نانآ  هبوت  دنوش  یم  بکترم  ار  ریز  ناهانگ  هک  یناسک 

تعدب - 1

گرم ماگنه  هبوت  - 2

(2) .دش دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  هبوت  میدرک ، هبوت  دوخ  هانگ  زا  نونکا  دنیوگ  یم  دنریگ و  یم  رارق  گرم  هناتسآ  رد  هک  یناسک 

نارفاک هبوت  - 3

هدرک مهارف  اـهنآ  يارب  یکاـندرد  باذـع  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  تسین ، دـنور  یم  اـیند  زا  رفک  لاـح  رد  هک  یناـسک  يارب  هبوت 
(3) .میا

نیقفانم هبوت  - 4

(4) .دزرمآ یمن  ار  اهنآ  زگره  ینک ، رافغتسا  اهنآ  يارب  راب  داتفه  رگا  یّتح  ینکن  هچ  ینک و  رافغتسا  اهنآ  يارب  هچ 

ندرک ملظ   - 5

(5) .دیشخب دهاوخن  ار  اهنآ  ادخ  زگره  دندرک ، متس  دندش و  رفاک  هک  یناسک 

207 ص :
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هیآ 18. ءاسن ، هروس  - . 2
هیآ 18. ءاسن ، هروس  - . 3
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هیآ 80. هبوت ، هروس  - . 4
هیآ 167. ءاسن ، هروس  - . 5
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یتخبشوخ تداعس و  ثعاب  هبوت ، ناتساد ) )

گنت يو  رب  راگزور  هتفرگ ، نکسم  تعانق  لّکوت و  هیواز  رد  راگزیهرپ  اوقت و  تفع و  اب  دوب  يدرم  یـضام  ماّیا  رد  هک  دنا  هدروآ 
.دروخب هتفرگ  بآ  زا  ار  نآ  دروآ  یم  بآ  ار  یبیـس  هک  دید  تخاس  یم  وضو  ییوج  بل  رب  موس  زور  تفاین ، يزیچ  زور  ود  دـش ،

!؟ یتسناد لالح  ار  بیس  نیا  اجک  زا  ینک  یم  يراکزیهرپ  يوعد  وت  تفگ  یسک  هک  دینش  يزاوآ 

.متفر موش  سفن  نامرف  هب  هک  مدرک  دب  هچ  نم  هآ  هک  هدز  دوخ  يور  رس و  رب  تسد  دیزرلب و  دوخ  رب  دینـشب  زاوآ  نیا  ناوج  نوچ 
رد هس  ره  میردارب و  هس  ام  تفگ : غاب  بحاص  دـیبلط ، تیلالح  غاب  بحاص  زا  دیـسر و  یغاب  هب  اـت  تفر  بآ  يـالاب  فرط  هب  سپ 
نآ ناشن  وا  زا  دش  زور  نوچ  .تشاد  هاگن  ار  وا  بش  درک و  ینابرهم  ار  وا  مدرک و  لالح  ار  وت  دوخ  هصح  هب  نم  میکیرش ، غاب  نیا 

تخانـش و یم  ار  وا  درم  نآ  تفر و  وا  هناخ  رد  هب  دیـسر و  یهد  هب  خـسرف  جـنپ  تفاسم  زا  دـعب  ات  دـش  ناور  هتفرگ  ار  رگید  ردارب 
.درک لالح  ار  وا  عالّطا  زا  دعب  .درک  وا  هب  دوب  ینابرهم  هچنآ  همزال 

هتفه کی  ار  وت  تفگ : درم  نآ  .تفگ  زاب  لاوحا  تفر و  وا  شیپ  .دیسر  دوب  موس  ردارب  نآ  هک  یهد  هب  ات  دش  هناور  اج  نآ  زا  سپ 
نآ زا  دعب  نک  لالح  نم  هب  بیـس  نآ  زا  ار  دوخ  هصح  لّوا  وت  تفگ : دهاز  .درک  دـیاب  هچ  هک  تفگ  مهاوخ  هاگنآ  مراد ، یم  هاگن 
نم هب  ار  هصح  نآ  تفگ : ناوـج  .منک  لـالح  مهاوـخ  رگا  تسا ، نم  اـب  راـیتخا  نآ  لـالح  رد  تفگ : .مراد  تـّنم  ییاـمرف  هـچ  ره 
یب لال و  انیبان و  رک و  هک  تسا  يرتخد  ارم  تفگ : تسا ؟ مادـک  راک  نآ  تفگ : .ینکن  راک  کـی  اـت  مشورف  یمن  تفگ : .شورفب 

دهاز .الف  ّالاو  منک  یم  لـالح  وت  هب  ار  هصح  نآ  ییاـمن  دـقع  ینک و  لوبق  ار  وا  وت  رگا  درادـن ، شوگ  اـپ و  تسد و  تسا و  ناـبز 
دقع ار  دوخ  رتخد  سپ  داد ، رد  نت  راـچان  دـهاز  .متفگ  هک  تسا  نیمه  تفگ : منک !؟ هچ  مهاوخ  یم  ار  يرتـخد  نینچ  نم  تفگ :

حیحص تخت  يالاب  رد  تسم  سوواط  نوچ  رتخد  نآ  هک  دید  دنام ، ناریح  وا  نسح  زا  دیدب  ار  رتخد  نوچ  دهاز  .داد  وا  هب  هتسب 
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.تسین نم  زا  سورع  نیا  انامه  دنا ، هدرک  ءازهتسا  نم  اب  تفگ : .هتسشن  ءاضعالا 

ءاضعالا حیحـص  رتخد  نیا  تسا ، نآ  هن  نیا  یتفگ  یم  رتخد  باـب  رد  هچنآ  تفگ : وا  هب  دـید ، ار  رتخد  ردـپ  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا 
.ملاس تسا و 

يور مشچ  هب  زگره  نیا  هک  دوـب  نیا  نم  دارم  متفگ  نم  هک  بوـیع  نآ  درادـن و  یبـیع  چـیه  رتـخد  دـهاز ، يا  تـفگ : رتـخد  ردـپ 
ياپ زا  هتفرگن و  مارح  زیچ  تسد  هب  هدینـشن و  مرحماـن  زاوآ  شوگ  زا  هتفگن و  نخـس  مرحماـن  اـب  زگره  ناـبز  هب  هدـیدن و  مرحماـن 
نیا زا  ریغ  هب  نم  هداد و  وـت  هب  ار  تمعن  نیا  یلاـعت  يادـخ  متـسناد و  وـت  قیـال  ار  رتـخد  نیا  سپ  هتفرن ، هتـسیاشان  ياـج  هـب  زگره 

هب لّکوت  ِتکرب  زا  سپ  .شاب  لوغـشم  تدابع  هب  لاب  غارف  هب  دراد و  وت  هب  ّقلعت  همه  بابـسا  لام و  ناـماس و  نیا  مرادـن و  يدـنزرف 
تاجن ثعاب  ایند و  يراگتـسر  ببـس  يراکزیهرپ  اوقت و  هک  ینادـب  اـت  مدروآ  نآ  يارب  لـیثمت  نیا  زیزع  .يا  هدیـسر  یعتمت  ناـنچ 

(1) .تسا ترخآ 

( تیاور  ) ییاوسر یتخبدب و  لماع  هانگ ،

فاوط لوغـشم  ینز  هبعک  فارطا  جاّوم  ّتیعمج  نایم  رد  .دوب  هدـش  فّرـشم  هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اه ، لاس  زا  یکی  رد 
ار شتسد  دناسر و  نز  نآ  هب  ار  دوخ  هبترم  کی  فاوط  نیح  رد  درک ، یم  بیقعت  ار  وا  رس  تشپ  زا  هزره  ياه  ناوج  زا  یکی  دوب ،

.تشاذگ يو  تسد  يور 

زا اه  یجاح  هک  دـش  يروط  هیـضق  دـندش ، ربخ  اب  ارجاـم  زا  مدرم  .دینابـسچ  مه  هب  يونعم  ياـضف  نآ  رد  ار  تسد  ود  ره  دـنوادخ 
تـسد دنداد  اوتف  یـضاق  دندرب ، هّکم  یـضاق  شیپ  .دشن  نکمم  دننک  ادج  مه  زا  ار  تسد  ود  نآ  دندرک  هچ  ره  دندنام ، زاب  فاوط 

.تسا هدرک  تیانج  وا  نوچ  دوش  هدیرب  دیاب  درم  نیا 

؟ تسین هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا  یسک  دیسرپ : هّکم  ریما 

درم و ود  نآ  .تسا  هّکم  رد  نونکا  هدش و  دراو  بشید  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ  دنتفگ :
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اعد هب  ار  اه  تسد  دومن و  هبعک  هب  يور  سپس  درک ، ود  نآ  لاح  هب  یهاگن  ترضح  دندرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـضحم  ار  نز 
.درک اعد  اهنآ  هرابرد  تشادرب و 

(1) .دومن ادج  مه  زا  ار  نز  درم و  ود  نآ  ياه  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  تکرب  هب  دنوادخ 

(2) .سدقم ناکم  رد  نآ ، ماجنا  تسا  رت  تشز  ردق  هچ  و  هانگ ، تسا  تشز  ردق  هچ 

مناوت یمن  متسه و  يراکهانگ  درم  نم  تفگ : یم  دنک و  هظعوم  ار  وا  تساوخ  شترضح  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف منک ، كرت  ار  مهانگ 

: نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  هاگنآ  هدب و  ماجنا  ار  راک  جنپ 

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  روخم و  ار  ادخ  يزور  لّوا )

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  نوریب  ادخ  تموکح  ریز  زا  مود )

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  دنیبن و  ار  وت  دنوادخ  هک  نک  باختنا  ار  ییاج  موس )

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نارب و  دوخ  زا  ار  وا  دمآ  وت  ناج  نتفرگ  هب  لیئارزع  یتقو  مراهچ )

(3) .نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  و  وشم ، دراو  شتآ  هب  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ار  وت  خزود  کلام  هک  ینامز  مجنپ )

ناگرزب هاگدید  زا  هانگ  زا  زیهرپ  تشگزاب و 

لد رد  نوچ  هک  تسا  يرون  ینعم  رد  ریخ » لمع   » ره .تسا  ریخ  لامعا  ماجنا  دوش ، یم  هانگ  راـثآ  وحم  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی 
: درب یم  نیب  زا  ار  هانگ  تملظ و  راثآ  دبات ، یم 

(4) ؛» ِتائِّیَّسلا َْنبِهُذی  ِتانَسَحلا  َّنِا  »

.دنرب یم  نیب  زا  ار  اه  يدب  راثآ  اه ، یکین  هک  یتسرد  هب 

210 ص :

ص 183. ج 44 ، راونالا ، راحب  - . 1
.108 ص 109 -  ج 6 ، صصقلا ، نسحا  دومحم ، يرصان ، - . 2

ص 312. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  هعومجم  هداهشلا  جهن  دمحا ، هنازرف ، - . 3
هیآ 114. دوه ، هروس  - . 4
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(1) .دییامنب ار  هدافتسا  رثکادح  ترفغم  لماع  نیا  زا  ات  دینک  شالت  سپ 

هرطاخ .دننک  یم  هدرزآ  هتسخ و  تخـس  ار  نادجو  دنراذگ و  یم  یموش  راثآ  ناسنا  حور  رد  ناهانگ  هک  ارچ  دینک  يرود  هانگ  زا 
یم هشیر »  » هقطنم نآ  رد  دـیلپ  هرطاخ  نیا  .دوش  یمن  وحم  یناسآ  هب  تسا  هتفهن  ناسنا  هاگآدوخان  ریمـض  قامعا  رد  هک  هانگ  موش 
يا هویم  یهابت  داسف و  زج  دنارتسگ و  یم  ناور  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  دریگ ، یم  ارف  ار  حور  ياضف  شگرب  خاش و  اجیردت  دـناود و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروآ  یمن  راب  هب 

(2) .دراذگ یم  رثا  دوخ  بحاص  رد  تشوگ ، رد  دراک  نتفر  ورف  زا  رتعیرس  تشز  راک 

هدـیدن نم  اـّما  دنتـسه  یناـسک  نینچ  هـّتبلا  دـنک ، اوـقت  فرـص  ار  دوـخ  لاـیخ  رکف و  ماـمت  زور  کـی  هـک  يا  هدـید  ار  یـسک  اـیآ 
« سویسوفنک »(3) .ما

« سویسوفنک » .دورن نوریب  اوقت  هار  زا  رمع  همه  هک  تسیک 

« سویسوفنک » .دوش یمن  هلبا  اّما  درک ، لافغا  ار  وا  ناوت  یم  .دور  یمن  یتسپ  هب  اما  تشاد ، او  یهار  هب  ناوت  یم  ار  گرزب  درم 

رنه هـب  یمرگرــس  يارب  زاـسب و  دوـخ  هویــش  ار  تـّبحم  رهم و  راذـگم ، تـسد  زا  ار  اوـقت  .رادـب  ناگدـید  رظنم  ار  افــص  قدـص و 
« سویسوفنک » .زادرپب

« سویسوفنک » .دشدهاوخراچد يراسمرش  هب  تبقاع  ، دور یم  اوقت  هار  هب  هاگهگ  هک  نآ 

ناراـگزیهرپ ادــخ  شیپ  ناگدــنب  نـیرت  بوـبحم  .تـسا  یلعا  توـکلم  هاـگ  یّلجت  اـه و  نامــسآ  هـنیآ  راـگزیهرپ ، ناــمدرم  لد 
« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  » .دنمانمگ

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  »(4) .تسا بسن  نیرتزیزع  نآ  هک  يراگزیهرپ  اوقت و  هب  داب  وت  رب 

« مالسلا هیلع  قداص  ماما  »(5) .دینک هّجوت  يو  يراد  تناما  يراگزیهرپ و  هب  هکلب  دینکن ، درم  هزور  زامن و  يدایز  هب  هاگن 

211 ص :

ص 36. مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  مظاک ، دّمحم  يداّجس ، - . 1
.58 ص 59 -  نامه ، - . 2

.139 ص 141 -  یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  ات 8 . - 3
.139 ص 140 -  نامه ، - . 4

.نامه - . 5
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« رگتود مادام  »(1) .دهد یم  هولج  رت  گنشق  ار  ملاع  هک  تسا  هنیآ  لثم  اوقتاب  حور  رد  تهاجو 

« سویسوفنک »(2) !؟ درب دهاوخ  هانپ  هک  هب  هدرک ، ریصقت  ادخ  هاگرد  هب  هک  نآ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »(3) .تسا هانگ  زا  بانتجا  لمع ، نیرتهب 

(4) .وشم بکترم  دزاس ، یم  نیگمشخ  ار  ادخ  هک  يراک  مدرم  يدونشخ  يارب 

« مالسلا هیلع  قداص  ترضح  »

( رعش  ) ناهانگ زا  شزرمآ  بلط 

مان وت  زا  مدرب  هچنآ  رب  ادخ  يا 

ماقم زا  لالج و  زا  افص و  زا 

كاپ دنگوس  وت  هب  مداد  ار  هچنآ 

كالم دش  تجاح  رما  رد  ار  هچنآ 

راز لاح  اب  وت  مراد ز  تلأسم 

زادگ زوس و  اب  هک  لد  رب  یتلاح 

هانگ مدرک  ار  هچنآ  وت  زا  مهاوخ 

هار تسین  ار  نم  هک  يزرمایب  دوخ 

دیرد تمصع  هدرپ  هک  هنگ  نآ 

دیرب نایصع  زا  تأرج  ات  هنگ  نآ 

باذع درآ  دورف  هک  یهانگ  ره 

باتش رد  تبوقع  رب  ناک  هنگ  ره 

بلس ماعنا  دنک  یم  هک  هنگ  ره 

بلق هب  دزادنا  هدرپ  ات  هنگ  ره 
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212 ص :

.نامه - . 1
.نامه - . 2

ص 285. نامه ، - . 3
ص 102. نخس ، هاتوک  مظاکدّمحم ، مان ، کین  - . 4
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دهد یم  تمعن  رییغت  ار  هچنآ 

دهن یم  مغ  ششوپ  لد  رب  هچنآ  و 

تساعد رما  زا  عنام  هک  هنگ  ره 

تساجر فوخ و  عطاق  هک  هنگ  ره 

نورد زا  سبح  دنک  لد  هآ  هچنآ 

نورب دیآ  لد  زاورپ  یب  هچنآ 

دیما عطق  دنک  هک  یهانگ  ره 

دیون لد  زا  درب  یم  یهانگ  ره 

دورف درآ  الب  هک  یهانگ  ره 

دود هب  مزوس  ششتآ  زک  هنگ  ره 

ریسا دوخ  رب  ارم  هدرک  هنگ  ره 

ریبک زا  ریغص و  زا  یهانگ  ره 

هانگ مدرک  مدرک و  نایصع  هچنآ 

هاوخ هاوخ و  ات  نم  دز ز  رس  اطخ  ره 

مرک زا  اشخبب  نم  رب  ار  هلمج 

مرجال وت  زج  هب  سک  مرادن  نوچ 

ماما نآ  دومرف  میلعت  شوخ  هچ  هو 

مامت نک  تجاح  دصق  لّوا  رد  هک 

هانگ زا  كاپ  دنک  دوخ  سک  ره  هک  نوچ 

هانپ رد  دریگب  ار  وا  قح  فطل 
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نایب رد  شراک  زاغآ  زا  هک  ای 

نانچ دهاوخ  ترذعم  لّوا  دیاب 

213 ص :
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داهن رد  مدید  هک  دشاب  نیا  دیاش 

(1) دارم دصق و  نینچ  شدوب  مه  راز » »

: دیناوخ یم  ریز  رد  هک  تسا  لیمک  ياعد  زا  يزارف  هرابرد  الاب  رعش 

.ار اه  تمعن  دهد  یم  رییغت  هک  ار  یناهانگ  نم  يارب  زرمایب  ایادخ 

.دوش یم  اعد  تباجا  عنام  هک  ار  یناهانگ  نم  يارب  زرمایب  ایادخ 

.ار الب  دروآ  یم  دورف  هک  ار  یناهانگ  نم  يارب  زرمایب  ایادخ 

ناهانگ مامت   ) تسا هدزرـس  نم  زا  دمع  ریغ  هک  یتاهابتـشا  مامت  ناشوپب  ما و  هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  نم  يارب  زرمایب  ایادخ 
(2) (. زرمایب ارم  ياه  يراکاطخ  و 

: میناوخ یم  هبوت  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ياعد  زا  یتمسق  مه  اب  نونکا 

نآ لابق  رد  متـسه و  وت  نامرف  عیطم  ندرک ) اعد   ) يا هداد  نامرف  هچنآ  رد  ما و  هدمآ  تهاگرد  هب  هک  منم  کنیا  مه  ادـنوادخ ، راب 
: يا هدومرف  دوخ  اریز  ینک ، افو  ناگدننکاعد  ياعد  تباجا  دروم  رد  تا  هدعو  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

(3)« منک تباجا  ار  امش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  »

تـشزرمآ ترفغم و  اب  ارم  ما ، هدـمآ  وت  ياقل  هب  هانگ  هب  رارقا  اب  نم  هک  هنوگ  نامه  شلآ ، دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ادـنوادخ ، راب 
رد هک  هنوگ  نامه  روآ و  نوریب  ناهانگ  بالجنم  زا  ارم  متخاس ، لیلذ  تسپ و  وت  دزن  ار  دوخ  نم  هک  هنوگ  نامه  و  اـمرف ، تاـقالم 

.ناشوپب تا  يراّتس  هدرپ  رد  ارم  يدومن ، گنرد  نم  زا  ماقتنا 

راد مقّفوم  ییاهراک  هب  لامعا و  هب  امرف و  مکحتـسم  تتدابع  رد  ار  متریـصب  راداجرب و  اپ  تباث و  تتعاطا  هار  رد  ار  متّین  ایادخ ، راب 
دوخ ّتلم  نییآ و  هب  يربب  ناهج  نیا  زا  ارم  یتساوخ  هک  یماگنه  هب  ییامرف و  وشتسش  نم  زا  اهنآ  هلیسو  هب  ار  ناهانگ  یگدولآ  هک 

.ربب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تربمایپ  ّتلم  نییآ و  و 

کچوک و گرزب و  ناهانگ  زا  منک  یم  هبوت  ما  هتفرگ  رارق  هک  یماقم  نیا  رد  نم  ایادخ ، راب 

214 ص :

ص 98. لیمک ، یلع و  دمحا ، نایدرمز ، - . 1
.لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  - . 2

هیآ 60. رفاغ ، هروس  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 793 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_214_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_214_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_214_3
http://www.ghaemiyeh.com


هداد خر  نم  زا  نونکا  هک  هچنآ  هتشذگ و  رد  هک  ییاهشزغل  زا  مراکـشآ و  یناهنپ و  ناهانگ  زا  نینچمه  مدرگ ، یم  زاب  وت  يوس  هب 
رد ار  شزغل  اطخ و  رارکت  درورپ و  یمن  دوخ  لایخ  رد  ار  هانگ  هب  تشگزاب  زگره  شبحاـص  هک  يا  هبوت  ناـسنآ  منک ، یم  هبوت  زین 
زا يریذـپ و  یم  ار  تناگدـنب  هبوت   » هک يا  هدومرف  تمکحم  باـتک  رد  دوخ  نم ، يادـخ  يا  وـت  اـّما  و  دـهد ، یمن  هار  دوـخ  ناـهن 

ریذپب و يا  هدومرف  هدعو  هک  هنوگ  نامه  ار  ما  هبوت  کنیا  يراد ،» یم  تسود  تخـس  ار  ناراک  هبوت  يرذـگ و  یمرد  نانآ  ناهانگ 
.نادرگ بجاو  نم  رب  ار  دوخ  ّتبحم  يا  هدومرف  طرش  هک  نانچ  رذگرد و  مناهانگ  زا  يا  هدرک  نیمضت  هک  هنوگ  نامه 

هک مراپـس  یم  تناما  مدرگن و  زاب  تسوت  هاـگرد  دنـسپان  هچنآ  وت  يوس  هب  زگره  هک  مریذـپ  یم  ار  طرـش  نیا  نم ، راـگدرورپ  يا 
.مراذگاو ار  یصاعم  همه  هک  مدنب  یم  نامیپ  وت  اب  میامنن و  يور  تسا  هدیهوکن  مومذم و  وت  دزن  رد  هچنآ  يوس  هب  هاگ  چیه 

تردق اب  ارم  هد و  رارق  ترفغم  دروم  يراد  غارس  نم  زا  هک  ار  یفالخ  ره  سپ  يرتاناد ، همه  زا  ما  هدرک  هچنآ  هب  تبـسن  وت  اهلاراب ،
(1) .زاس هناور  يراد  یم  تسود  هچنآ  يوس  هب  دوخ 

215 ص :

.هبوت ياعد   176 ص 178 -  هیداجس ، لماک  هفیحص  ساّبع ، يزیزع ، - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 794 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


شمارآ مهدزای : شخب 

هراشا

217 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  لماع  شمارآ ؛

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

(1) .تسا یتراسخ  نآ  كرت  تسا و  یتمینغ  شمارآ ،

یحور و ياه  يرامیب  زا  تسا و  مسج  ناور و  حور ، تمالس  ثعاب  شمارآ ، .تسا  شمارآ  یتخبشوخ ، ّتیقفوم و  لماوع  زا  یکی 
.دیامن یم  يریگولج  یمسج 

یناور راـشف  یحور و  یگتـسخ  زا  دـیهاوخ  یم  و  دـیناد ، یم  شیوـخ  نمـشد  ار  ینارگن  شیوـشت و  دـینازیرگ ، تینابــصع  زا  رگا 
ینارگن و شیوشت ، هک  روط  نامه  اریز  دیربب ، تذل  شمارآ  زا  دییامن و  یتحار  ساسحا  دیهدرد ، نت  شمارآ  هب  دـییامن  يریگولج 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  شیاسآ  بجوم  شخب و  تذل  ندوب  مارآ  تسا ، روآ  باذع  هدنهد و  جنر  بارطضا ،

(2) .حارَأَف َمَلستسا  وأ  ٍحانَِجب ، َضَهَن  نَم  َحَْلفَأ 

.دنادرگ هدوسآ  ار ) نارگید  ای  دوخ   ) دنیشن و بقع  ای  دنک ، زاورپ  یلابورپ  اب  هک  تسا  یسک  راگتسر ،

مدع رد  تسا  هدـنهد  باذـع  روآ و  جـنر  هک  نیا  رب  هوالع  دوش  یم  یهتنم  یحور  یگتـسخ  هب  هک  ...و  ّتیبصع  ینارگن ، شیوشت ،
.دراد ییازس  هب  مهس  زین  یتخبشوخ  ّتیقفوم و 

رد .تسا  يرورـض  دیفم و  مسج ، تمالـس  يارب  شمارآ ) و   ) نهذ یگدوسآ  هک  دنا  هداد  ناشن  فلتخم  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و 
ود زا  ییاه  هورگ  اه ، شهوژپ  نیا  زا  یکی 

218 ص :

ص 25. ءایبنالا ، متاخ  رشن : هحاصفلا ، جهن  - . 1
ص 2163. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  هبطخ 5 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 2

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 797 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_218_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا یمین  يارب  نارگـشهوژپ  .دنا  هتخادرپ  نادـنملاس  ياه  هناخ  رد  نکاس  دـنملاس  رفن  هس  داتفه و  هعلاطم  هب  ناهج  روهـشم  هاشگناد 
راهچ تشذـگ  زا  سپ  .دـنا  هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  هزور  همه  تروص  هب  شمارآ ) يارب   ) ار زکرمت  ياـه  کـینکت  نادـنملاس  نیا 

ياضعا مراهچ  کی  هک  نآ  لاح  دنا  هدوب  تایح  دـیق  رد  نانچمه  هورگ  نیا  یمامت  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  شهوژپ  زاغآ  زا  لاس 
.دندوب هتفر  ایند  زا  دنا  هدرک  یمن  هدافتسا  اه  کینکت  نیا  زا  هک  یهورگ  ینعی  مود  هورگ 

نهذ زکرمت  ياـه  کـینکت  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  دروـم  هک  ار  هلاـس  هد  سـشهوژپ  جـیاتن  سـالاو ، تـیک  تربار  لاـس 1978 ، رد 
.درک رشتنم  دوب  شمارآ ) )

شیاـمزآ یکیژولویب  نس  یباـیزرا  هب  مشچ  ینیب  کـیدزن  ییاونـش و  هوـق  نوـخ ، راـشف  روتکاـف  هس  ساـسا  رب  شهوژپ  نیا  رد  يو 
هرهب شمارآ ) و   ) زکرمت ياه  کینکت  زا  رتمک ، ای  لاس  جنپ  تدـم  هب  هک  یناسک  تسا : هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتخادرپ و  ناگدـنوش 

دنا هتخادرپ  رما  نیا  هب  لاس  جنپ  زا  شیب  هک  ینانآ  دـنا و  هدـنام  رت  ناوج  لاس  جـنپ  طسوتم  روط  هب  یکیژولویب  ظاحل  زا  دـنا  هتفرگ 
(1) .تسا هدوب  لاس  یکیژولویب 48  نس  اب  لداعم  لاس  يا 60  همانسانش  نس  رگید ، ترابع  هب  .دنا  هدنام  رت  ناوج  لاس  هدزاود 

یتمالس درب و  یم  رس  هب  ...و  یبصع  ياه  شنت  ینارگن ، شیوشت و  باصعا ، کیرحت  رد  هک  یـسک  یتخبـشوخ  ّتیقفوم و  دصرد 
مدـع هک  نیا  تلع  هب  و  دراد -  رارق  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  شمارآ  مدـع  زا  هک  ییاه  بیـسآ  رطخ  ضرعم  رد  وا  یناور  یحور و 

هب درب  یم  رـس  هب  شمارآ  رد  تسا و  مارآ  هک  یـسک  سکعلاـب  تسا و  رتمک  تسا -  هدراذـگ  رثا  وا  رکف  لـقع و  يور  رب  شمارآ 
اب رتشیب  يراگزاس  یعامتجا و  بوخ  طباور  تلع  هب  نینچمه  تیبصع و  مدع  یحور ، یگتسخ  مدع  ینارگن ، شیوشت و  مدع  تلع 

هبور يرتدایز  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  دصرد  اب  تسوا ) شمارآ  زا  هتفرگ  تأشن  هک   ) ...و هاگشناد  هداوناخ ، عامتجا ، فلتخم  تاقبط 
.تسور

نامیگدنز كاندرد  ناتساد  ریسا »  » تحاران و گنتلد و  نانچنآ  ام  زا  يدادعت  هنافسأتم ، »

219 ص :

ص 172 و 171. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  سویتموردنا ، - . 1
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تاعفد هب  ندرک  هدـنز  ندرک ، گرزب  نتـشاد ، هاگن  رد  ام  يراشفاپ  رارـصا و  .دـنام  یمن  یقاـب  یـسناش  ناـمزورما  يارب  هک  میتسه 
، اه يدیماان  اه ، تسکش  ندروآ  رطاخ  هب  اب  ینعی  .تساهدرد  یتحاران و  یساسا  عبنم  زادگ ، زوس و  اب  هتـشذگ  ندرک  نایب  رّرکم و 

نامیاهدرد كانمغ  ناتـساد  .مینک  یم  تبحـص  اهنآ  هرابرد  ًالومعم  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  اـهنیا  میـشک و  یم  درد  اـه  یگدروخرس 
زاب هرابود  ار  اه  مخز  رس  تقیقح  رد  مینک ، یم  فیرعت  هک  راب  ره  تسا ! ندرک  وگزاب  يارب  ام  ناتساد  نیرت  شخب  تذل  نیرتهب و 

رایسب هجنکـش  تذل و  نیب  زرم  دروم  نیا  رد  اما  تسا ، شخب  تذل  نامیارب  اهدرد  نایب  هچرگا  هلب ، .میا  هدرک  هدنز  ار  درد  هدرک و 
(1) .گرزب رایسب  متام  مغ و  هاگترپ  هب  طوقس  رطخ  تسا و  کیدزن 

یناسک همه  .تسا  زورما  نیمه  هدنیآ  میزودب ، مشچ  لوهجم  هدنیآ  هب  میـشاب و  یـضاران  لاح  نامز  زا  میراد  لیامت  اه  مدآ  ام  ارچ 
يارب دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  دوـخ  يورین  تهج  یب  دنتـسه ، نارگن  دـنا و  هتخود  مشچ  هدـنیآ  هب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  زورما  راـک  هک 

یم ادرف  اب  هک  یتالکـشم  روصت  اب  ار  زورما  شمارآ  .دـنروآ  یم  دوجو  هب  یبصع  ياـه  یتحاراـن  يرکف و  ياـه  يراـتفرگ  شیوخ 
(2) .مینزن مه  هب  دنیآ 

ام يژرنا  ورین و  میرادـن ، شمارآ  هک  یماـگنه  رد  هک  تسا  نیا  هـن  رگم  .دـهد  یم  ردـه  ار  اـم  يژرنا  ورین و  شمارآ ، مدـع  يرآ ،
مارآ اب  مییایب  سپ  .ددرگ  یم  نآ  زا  یـشان  روآدرد  ياه  باذع  يرکف و  ياه  يراتفرگ  مشخ ، تیبصع ، ینارگن ، شیوشت ، فرص 

.مییآ قئاف  یتخب  کین  ماجنارس  هب  ات  مییامن  فرص  دوصقم ، ماجنارس  هب  لین  تهج  رد  ار  شیوخ  يژرنا  ورین و  ندش ،

: دیوگ یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ریاد » نیو  »

امـش رگا  .یگدنز  ییاهن  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  نطاب  يامنهار  رطاخ و  تیاضر  ینامداش ، میتسه : زیچ  همه  بحاص  نطاب  رد  ام 
نورد يافص  شمارآ و  زا 

220 ص :
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(1) .تسا یلاخ  ناتتسد  دیشاب ، هرهب  یب 

: دیوگ یم  شمارآ  هرابرد  رگید  ییاج  رد  ریاد  نیو 

ار شمارآ  میرادرب و  تسد  اه  شکمـشک  القت و  زا  یفاک  هزادـنا  هب  میناوتب  ام  رگا  .تسا  شدرگ  لاح  رد  نوزوم  یگنهآ  اب  ناهج 
.میا هدرک  هبرجت  هوکشاب  یگنهامه  مظن و  نیا  رد  ار  دوخ  شقن  مینک ، هشیپ 

يزوریپ ّتیقفوم و  هب  مییامن و  اـفیا  ار  شیوخ  شقن  یتسه  ناـهج  رد  میناوت  یم  ندرک  دوخ  هشیپ  ار  شمارآ  ندوب و  مارآ  اـب  یلب ،
.میسرب

: دناد یم  گرزب  نادرم  هشیپ  ار  شمارآ  سویسوفنک ،

.برطضم هشیمه  کچوک  درم  تسا و  مارآ  هشیمه  گرزب ، درم 

: تسا هتسناد  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ار  شمارآ  رچلم ،» دلوراه  »

.دوش یم  فدـه  هب  یکیدزن  بجوم  جوا ، هب  ینکفارظن  یهاگ  هاگ  .يور  یم  ـالاب  یهوک  زا  ییوگ  هک  نارذـگب  يروط  ار  زور  ره 
هناشخب تذل  يراوتـسا و  یمارآ ، هب  ار  هار  نیا  .دیریگن  هدیدان  ار  دنـسپلد  تارطاخ  رظانم و  ریـسم ، نیا  یط  ماگنه  هک  دشاب  ناتدای 

(2) .تسا ریذپلد  تاقوا  نیا  تیاهن  جوا ، هب  ندیسر  .دیهد  همادا  يراوتسا ) شمارآ و  اب  )

شمارآ زیمآ  تّیقفوم  تارثا 

یناور یحور -  تمالس   - 1

یمسج تمالس   - 2

.تسا شخب  تذل  شمارآ ،  - 3

یعامتجا طباور  دوبهب   - 4

هداوناخ ياضعا  اب  يراگزاس   - 5

221 ص :

ص 183. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  و 2 و 3 . - 1
ص 680. نامه ، - . 2
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یلغش تیعضو  میکحت   - 6

یلیصحت تیعضو  دوبهب   - 7

.تسا یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی   - 8

رمع لوط   - 9

اهراک ماجنا  رد  لمع  تعرس   - 10

لاحرس شاّشب و  هرهچ   - 11

دروم یب  ياه  سرت  مدع   - 12

ینمشد هصماخم و  مدع   - 13

حیحص رکف  زرط  - 14

لماک لقع  زا  يرادروخرب   - 15

ملا جنر و  مدع   - 16

...و  - 17

یملع هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  زیمآ  تّیقفوم  ياه  هار 

دینک یگدنز  لاح  نامز  رد  - 1

رد دنراپس و  یم  یـشومارف  هتوب  هب  ار  هتـشذگ  شوخان  تارطاخ  اه و  جنر  اهدرد ، .دننک  یم  یگدنز  لاح  نامز  رد  مارآ  صاخـشا 
رد راک  نیا  هتبلا  .دنتسین  زین  هدنیآ  نارگن  دنروآ و  یمن  دای  هب  ار  هتشذگ  هدننک  تحاران  ِیندشان  شومارف  تارطاخ  نآ  لاح ، نامز 

.دـیآ یمرد  تداع  کی  تروص  هب  مک  مک  تسا و  ریذـپ  ناکما  تسرامم  نیرمت و  اـب  جـیردت ، هب  یلو  تسا  لکـشم  رایـسب  ادـتبا 
: دیوگ یم  یلثملا  برض 

«. رامش منتغم  ار  لاح  تسا ، هدماین  زونه  هدنیآ  تسا و  هتشذگ  اه ، هتشذگ  »
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تسا تمینغ  مَد ، ناتساد ) )

یمن .دوب  شیوشت  رد  لارنج » لارتنوم   » ناتسرامیب رد  دوخ  ییاهن  ناحتما  ندنارذگ  يارب  ناوج  يوجشناد  کی  لاس 1871  راهب  رد 
.درک دهاوخ  هرادا  ار  شیناگدنز  روطچ  هتشذگ  همه  زا  دش و  دهاوخ  هچ  شماجنارس  دنکب و  دیاب  هچ  تسناد 

نآ هدافتسا  هعلاطم و  دروم  هملک  نیمه 21  .تشاذگ  یقاب  ناوج  نیا  هدنیآ  یناگدنز  رد  یقیمع  رثا  هملک ، هعلاطم 21  لاس  نآ  رد 
.درک دوخ  رصع  ناکشزپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  ار  وا  تفرگ و  رارق  ناوج  يوجشناد 

جات زایتما  اب  بط  روسفورپ  ار  وا  دروفسکآ  هاگشناد  درک و  سیسأت  دراد ، یناهج  ترهش  هک  ار  زنیکپوه » زنوج   » یکشزپ هدکشناد 
بقل هب  ار  وا  سیلگنا  هاشداپ  .دـسرب  نآ  هب  دراد  وزرآ  ناتـسلگنا  رد  یکـشزپ  ره  هک  تسا  یتاراـختفا  نیرت  گرزب  زا  هک  تخاـنش 

.دش رشتنم  هحفص  اب 1466  باتک  دلج  ود  رد  شیناگدنز ، حرش  شگرم  زا  دعب  درک و  رختفم  هیلاوش » »

هب یـسیلگنا  ریهـش  هدنـسیون  لیالراک » ساموت   » زا داد  تاجن  ینارگن  زا  ار  وا  هک  يا  هملک  و 21  رلسآ » مایلیو  رس   » صخـش نیا  مان 
: دوب حرش  نیا 

یـساسا راک  هکلب  تسا ، یفخم  ماهبا  یکیرات  ربا و  تشپ  رد  رود ، لصاوف  رد  ییاهزیچ  هچ  مینیبب  هک  تسین  نیا  اـم  یـساسا  هفیظو 
.دنا هتفرگ  رارق  ام  سرتسد  رد  هک  ددرگ  ییاهزیچ  نآ  فرص  دیاب  ام 

مایلیو رـس  نیمه  دوب ، هتفکـش  لای »  » هاگـشناد گرزب  غاب  نیـشتآ  ياه  هلال  هک  يراهب  باتهم  بش  کی  رد  دـعب ، لاس  ود  لـهچ و 
باتک دراد و  يداتسا  یسرک  هاگشناد  راهچ  رد  هک  وا  نوچ  یصخش  هرابرد  هک  تفگ  لای  هدکـشناد  نایوجـشناد  هب  باطخ  رلـسآ 

ناتسود هتشادن و  تقیقح  عوضوم  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، صوصخم  نامتخاس  ياراد  شزغم  هک  دننک  یم  رکف  هتشون ، یفورعم 
.تسا یعیبط  ًالماک  شزغم  هک  دنناد  یم  شگنر  کی 

باسح هنوگچ  هک  دیونشب  شدوخ  نابز  زا  تسا  رتهب  دوب ؟ هچ  وا  ّتیقفوم  ّرس  سپ 
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.درک یم  ادج  ادرف  زا  ار  زورما  زورما و  زا  ار  زورید 

ار سلطا  سونایقا  امیپ ، سونایقا  گرزب  یتشک  کی  اـب  .دـنک  تبحـص  لاـی »  » هاگـشناد نایوجـشناد  يارب  هک  نیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ 
نیشام ندروخ  مهرب  يادص  هلصافالب  دهد ، راشف  ار  یکچوک  همکد  هداتسیا و  هشرع  يور  تسناوت  یم  یتشک  نیا  يادخان  .دومیپ 

ازجم ياه  تمسق  اه و  قاتا  هب  امیپ  سونایقا  گرزب  یتشک  نآ  کی  رد  دیـسر و  یم  شوگ  هب  یتشک  کی  فلتخم  يازجا  تالآ و 
بیجع ینامزاس  مادک  ره  امش  : » تفگ نایوجشناد  هب  باطخ  دیسر  اج  نآ  هب  نوچ  رلسآ  مایلیو  .دیدرگ  یم  میسقت  ذوفن  لباقریغ  و 

هک تسا  نیا  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  هچنآ  دـیا ، هدـش  هتخاس  يرت  ینالوط  ترفاسم  يارب  هک  دـیتسه  امیپ  سونایقا  یتشک  نآ  زا  رت 
راک رد  تهج  یب  ار  ادرف  دینک و  کیکفت  مه  زا  ار  زورما  زورید و  دیناوتب  هک  دیروآرد  دوخ  رایتخا  تحت  يروط  ار  تایح  نیـشام 

.دیورب شیپ  رطاخ  نانیمطااب  زارد  رود و  ترفاسم  نیا  رد  دیناوتب  ات  دیهدن  تلاخد  زورما 

هب نیدـالوف  يا  هدرپ  روط  نیمه  دـیدنبب و  درادـن ، دوـجو  رگید  هک  يزورید  نآ...هتـشذگ  يور  هب  ینینهآ  رد  یگدـنز  لـحارم  رد 
رد ات  دیراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  هتشذگ  .دینارذگب  ار  زورما  رطاخ ، نانیمطا  اب  تقو  نآ  .دیشکب  تسا  هدماین  هک  ییادرف  هدنیآ ، يور 

.دینکفا رود  هب  تسا ، هدوب  گرم  انف و  فرط  هب  ییامنهار  قمحا  صاخـشا  يارب  هک  ار  يزورید  نآ  .ددرگ  نوفدـم  یتسین  گرم و 
دوخ اـب  تفرگ  رارق  یـسک  شود  رب  رـضاح  لـئاسم  هفاـضا  هب  تفاـی و  ینوزف  هتـشذگ  ياـه  تنحم  رب  هدـنیآ  تالکـشم  راـب  نوچ 

.دنک یم  درُخ  زین  ار  صاخشا  نیرت  يوق  هجیتن  رد  دروآ و  یم  هارمه  جنر  تیمورحم و  تسکش و 

دوجو ییادرف  .تسا  زورما  نیمه  هدنیآ  .دـینک  رود  نتـشیوخ  زا  دـیدنکفا  رود  هب  دوخ  زا  ار  هتـشذگ  هک  ییورین  نامه  اب  ار  هدـنیآ 
يارب دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  دوـخ  يورین  تهج  یب  دـننارگن  هدـنیآ  هب  هک  یناـسک  همه  .تسین  زورما  زا  ریغ  يراگتـسر  زور  .درادـن 

.دنروآ یم  دوجو  هب  یبصع  ياه  یتحاران  يرکف و  ياه  يراتفرگ  نتشیوخ 

.دیزاس ادج  ادرف  زا  ار  زورما  دیشکب و  هدنیآ  هتشذگ و  ینعی  میظع ، يالویه  ود  نیا  نیب  يا  هدرپ  سپ 
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هدیقع هکلب.درکدیابن  مه  یلایخ  نینچ  یتح  ریخ ، .میرادرب  دـیابن  دوخ  هدـنیآ  يارب  یمدـق  چـیه  هک  دوب  نیا  رلـسآ  رتکد  روظنم  ایآ 
هتـسیاش و روـط  هب  مه  نآ  زورما  نیمه  ار  زورما  راـک  هک  تسا  نیا  هدـنیآ ، يارب  یتامّدـقم  هیهت  هلیـسو  نیرتـهب  هک  تسا  نـیا  شا 

.دنک یم  نیمأت  زین  هدنیآ  رد  ار  ام  یتخبشوخ  هک  تسا  یهار  هناگی  نیا  اریز  میهد ، ماجنا  دنسپلد 

یـسیع زور  ره  هک  ییاعد  نیا  اـب  ار  دوخ  حبـص  زور  ره  هک  درک  قیوشت  ار  نایوجـشناد  دوخ  سنارفنک  ناـیاپ  رد  رلـسآ  ماـیلیو  رس 
: دننک زاغآ  دناوخ  یم  حیسم 

(1) «. هدب ار  ام  زورما  نان  طقف  ایادخ ! »

حیحص رکف  زرط   - 2

.میـشابن یهاو  ياهوزرآ  رکف  هب  ًالثم  .مییامن  زیهرپ  طلغ  رکف  زرط  زا  میـشاب و  هتـشاد  حیحـص  رکف  زرط  شمارآ ، هب  ندیـسر  تهج 
راکفا نآ  ياج  هب  ...و  متشاد  ینالک  تورث  نم  رگا  مدوب ، هدیرخ  ار  تمیق  نارگ  نیـشام  نالف  رگا  متـشاد ، یگرزب  يالیو  نم  رگا 

.مینک يراذگ  ساپس  گرزب  دنوادخ  زا  میراد  هچنآ  يارب  یهاو 

هار شیوخ  نورد  هب  شخبورین  تبثم و  راکفا  دـننک ، یم  بلـس  ار  ام  شمارآ  هک  اوتحم  یب  چوپ و  راکفا  يارب  ندروخ  هصغ  مغ و 
فرص ار  يژرنا  ورین و  نیا  میناوت  یم  مینک  رکف  نارگید  بویع  هب  هک  نیا  ياج  هب  .میـشاب  عناق  شیوخ  یگدنز  هب  هشیمه  میهدب و 

.میشاب هتشاد  یتحار  طاشناب و  داش ، یگدنز  ات  مییامن ، اوتحماب  حیحص و  راکفا 

تباث میـشوک  یم  تینابـصع  لامک  رد  هناّرـصم و  .مینک  یم  فرـص  یناوارف  يژرنا  نارگید ، ياه  یتساک  اه و  بیع  تفای  يارب  ام 
ام دوخ  یگدنز  هک  نیا  زج  چیه ، تسیچ ؟ اهداقتنا  اه و  شالت  نیا  هجیتن  دنتسه و  دزد  جرخلو و  روخرپ ، بلقتم ، اه  مدآ  هک  مینک 

.ددرگ یم  یهت  طاشن  يداش و  زا 

هناش يارب  دـشاب  يا  هناهب  دـناوت  یم  نیا  اّما  .دور  یم  یناریو  هب  ور  اـیند  هک  مییوگب  مینک و  دانتـسا  هتکلک  ناگنـسرگ  هب  میناوت  یم 
.یگدنز تیلوؤسم  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ 
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نیا ریغ  رد  اّما  .دنک  ادیپ  موهفم  دناوتب  الاب  هلمج  دیاش  دیـشاب ، ناگنـسرگ  هب  کمک  لاح  رد  ای  هتکلک و  نکاس  ای  يدنه  امـش  رگا 
.درک دهاوخن  یکمک  سک  چیه  هب  میرادن  نآ  هرابرد  ینادنچ  عالطا  هلصاف ، نیا  زا  هک  یطیارش  هرابرد  تواضق  تروص 

ییاج هب  هار  ایند  ندوبدـب  تابثا  يارب  هفقو  یب  شالت  نیا  زا  اما  دـنک  یم  قرف  ًالماک  عوضوم  دیـشاب  هتـشاد  کمک  دـصق  رگا  هتبلا 
(1) .دننک یم  لمع  دننک ، یمن  دنلورغ  ام  يایند  ياهازِِرت  ردام  .درب  دیهاوخن 

تسه هک  هنوگ  نامه  یگدنز ، شریذپ   - 3

رقف و اـهروشک ، زا  یـضعب  رد  ارچ  دراد ؟ دوـجو  يزیرنوـخ  گـنج و  زوـنه  ناـهج  رد  ارچ  هک  دیـشاب  نارگن  تحاراـن و  رگا  اـمش 
زا یـضعب  ارچ  دور ؟ یم  اـمغی  هب  مولظم  ياـه  تلم  عباـنم  ارچ  دـنریم ؟ یم  یگنـسرگ  زا  يا  هّدـع  زور  ره  دراد و  دوجو  یگنـسرگ 

...و دننک ؟ یم  رامعتسا  ار  رگید  ياهروشک  شیوخ ، عفانم  ندروآ  تسد  هب  يارب  نّدمتم  ياهروشک 

تسه هک  هنوگ  نامه  ار  یگدنز  دیاب  امش  .دزاس  یم  اسرف  تقاط  تخـس و  ار  یگدنز  دنک و  یم  تحاران  ار  امـش  رکف  راکفا ، نیا 
رد هک  دینک  یضار  ار  شیوخ  و  تسا ، هتشاد  دوجو  ناهج  رد  هشیمه  يزیرنوخ  گنج و  هک  دیشاب  داقتعا  نیا  رب  هشیمه  دیریذپب و 
ناج یگنسرگ  رقف و  تلع  هب  رفن  اه  نویلیم  تسا و  هتشاد  دوجو  رقف  نوگانوگ  للع  هب  نونکات  رود  هتـشذگ  زا  اهروشک  زا  یـضعب 

.دنا هداد  تسد  زا  ار  شیوخ 

یم نیمز  درگ  هام  .تسه  هک  تسا  نیمه  ایند  .تسین  مزال  كردم ، لیلد و  يراد »؟ ایند  ندوب  بوخ  يارب  یکردم  لیلد و  هچ  »... 
یم ادج  ...دننک و  یم  جاودزا  اه  مدآ  دنناوخ ، یم  زاوآ  ناگدنرپ  دنوش ، یم  هتفکـش  زر  ياه  لگ  دیـشروخ ، درگ  نیمز  دـخرچ و 

دیابن مدرم  : » مییوگب هک  نیا  .تسا  یتسه  گرزب  همانرب  زا  یـشخب  اهنیا  همه  ...و  دـنزادنا  یم  هار  اوعد  گنج و  اه  هیاـسمه  ، دـنوش
(2) !« هگرزب ردق  نیا  ارچ  یتنعل  دیشروخ  نیا  : » مییوگب هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  دنیوگب .» غورد  دیابن  دنوشب ، ضیرم 
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دنتسه هک  هنوگ  نامه  نارگید  شریذپ   - 4

.تسا رتمک  امش  شمارآ  دیشاب ، عقوترپ  یناسنا  دیشاب و  هتشادن  دنتسه  هک  هنوگ  نامه  ار  عامتجا  فلتخم  تاقبط  شریذپ  امش  رگا 

نم رـسمه  ارچ  هک  دینک  یم  دنلورغ  ناتدوخ  اب  بترم  دیـشاب و  هتـشادن  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  ای  رـسمه  شریذـپ  هداوناخ ، رد  رگا 
.دیا هدز  مهرب  ار  دوخ  شمارآ  طقف  ...مردام !!! ارچ  و  دز ؟ نم  هب  ار  فرح  نالف  مردپ  ارچ  دهد ؟ یم  ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ 

، دنـشاب هتـشاد  شزاس  امـش  اب  نارگید  هکنیا  يارب  دیریذپب و  دنتـسه  هک  هنوگ  نامه  ار  اهنآ  دیـشاب و  هتـشادن  عقوت  نارگید  زا  امش 
شریذپ .دننک  ضوع  ار  شیوخ  راتفر  زین  اهنآ  ات  دیـشاب  هتـشاد  يرت  هدنزاس  رتهب و  ياهدروخرب  اهنآ  اب  دینک و  حالـصا  ار  ناتدوخ 

.تسا شمارآ  ثعاب  دنتسه ، هک  هنوگ  نامه  نارگید 

هتخاسدوخ ياهدیابن  دیاب و  زا  زیهرپ   - 5

گرزب شیوخ  رظن  رد  هک  یتاعوضوم  هب  .میراذـگب  رانک  ار  هداتفا  اپ  شیپ  لئاسم  میزاسن و  نتـشیوخ  يارب  دروم  یب  ياـه  ینارگن 
.میشاب مارآ  نوگانوگ  لئاسم  هب  عجار  رطاخ ، هغدغد  نودب  میزادرپن و  میا  هتخاس 

اه بش  مرسمه  ارچ  دومن ؟ تخادرپ  رترید  زور  ود  ارم  لوپ  متسود  ارچ  هک  نیا  ای  دز ؟ نم  هب  ار  فرح  نالف  بشید  مردپ  ارچ  ًالثم 
.دیامن یم  بلس  ام  یگدنز  زا  ار  شمارآ  طقف  هک  تسا  يا  هتخاسدوخ  ياهدیابن  دیاب و  ...و  دنک ؟ یم  فپورخ 

.میشابن اهنآ  نارگن  مینکن و  گرزب  ار  اهنآ  میزاسن و  یهوک  یئزج  هداس و  لئاسم  زا 

ناتساد

نیا زا  هک  دیتسه  راودیما  امش  هدش و  دنلب  نیمز  زا  هزات  امیپاوه  .دیراد  ور  شیپ  رد  هتعاس  هدزاود  ییاوه  رفس  کی  هک  دینک  ضرف 
تحارتسا و يارب  وحن  نیرتهب  هب  تعاس  دنچ 
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، تعاس کی  دننام  تسرد  دـنک ، یم  رظن  بلج  نات  یتسد  لغب  ياه  فپورخ  هک  تسا  هظحل  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  باوخ  انایحا 
یم دوخ  اب  ...ُفپ  رُخ -  جنپ -  راهچ -  هس -  ود -  کی -  ُفپ -  رُخ -  جـنپ -  راهچ -  هس -  ود -  کی -  راب ، کی  هیناث  شـش  ره 
قفو رب  زیچ  همه  تقو  نآ  موش  تحار  نوملقوب  نیا  ّرـش  زا  متـسناوت  یم  رگا  تسا ! فپورُخ  نیـشام  کی  اـباب  نیا  هن ! هآ ! : » دـییوگ
دوش یم  تروفکنارف  ات  تعاس ، هدزاود  رد  برـض  هقیقد  ره  رد  فپورخ  هد  دـیروآ : یم  نوریب  ار  ناـتباسح  نیـشام  دـش ! یم  دارم 

!«. تسا نم  یگدنز  هعجاف  نیرت  گرزب  نیا  .فپورخ  تسیود  رازه و  تفه 

نیرمت لوغشم  قاربق و  رادیب و  ًالماک  الاح  وا  اما  .دیا  هدوبن  هدیباوخ ، امش  یلدنص  تشپ  فیدر  رد  هک  يا  هچب  هجوتم  هظحل  نیا  ات 
نیا رُخرُخ  زا  هک  شاب  ار  نم  .درک  یـشوپ  مشچ  دوش  یمن  اعقاو  هن ، فقوت ! نودب  ینالوط و  زاورپ  رد  ورَعرَع  ياه  هچب  .تسا  زاوآ 

تحاران و ردـق  نیا  نم  هک  درادـن  یبجعت  .ار  ورعرع  ياه  هچب  ّـالا  منک  لـمحت  ار  يزیچ  ره  مناوت  یم  نم  .مدوب  تحاراـن  نوملقوب 
ناـهگان زاورپ ، همدـخ  فرط  زا  یعـالّطا  چـیه  نودـب  .دوش  یم  جّنـشتم  عاـضوا ، هک  دـیتسه  رو  هطوغ  راـکفا  نیمه  رد  .ما  هدرـسفا 

هدیرپ ناتراسخر  زا  گنر  هک  دینک  یم  ساسحا  ًالماک  .دـهد  یم  تهج  رییغت  نیمز  تمـس  هب  دروخ و  یم  يدـیدش  ناکت  امیپاوه 
متاجن رگا  ایادخ ! : » دینک یم  دهع  دوخ  يادخ  اب  دیدرگ  یم  تاجن  هقیلج  لابند  هک  یلاح  رد  .دـننز  یم  دایرف  نارفاسم  همه  تسا ،

جنر هچب  نیا  رعرع  ندینش  زا  اپورا  ِدوخ  ات  لیم  لامک  اب  منک و  یمن  تیاکش  هلگ و  هراچیب  نیا  رُخرُخ  زا  هجو  چیه  هب  رگید  یهدب 
«. مرب یمن 

هدـشن ینیب  شیپ  لـالتخا  نیا  رطاـخ  هب  ددرگ و  یم  زاـب  هیلوا  عاـفترا  هب  دروآ ، یم  تـسد  هـب  ار  اـمیپاوه  لرتـنک  رگید  راـب  ناـبلخ 
ِندرک لـح  شمارآ ، لاـمک  رد  امـش  دور و  یم  باوخ  هب  ورخرخ  هیاـسمه  دوـش و  یم  فـقوتم  هچب  هیرگ  .دـنک  یم  یهاوخرذـع 

زا متـسناوت  یم  رگا  هآ ! : » دوش یم  زاغآ  هرابود  نوملقوب  رخرخ  دوش ؟ یم  هچ  الاح  هک  دینزب  سدح  دیریگ و  یم  رـس  زا  ار  لودج 
دارم قفو  رب  زیچ  همه  تقو  نآ  موش ، صالخ  نوملقوب  نیا  ّرش 
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(1) !«. دش یم 

ات دییامن  دروخرب  يدرـسنوخ  اب  لئاسم  هنوگ  نیا  اب  هکلب  دیزاسن ، هوک  هاک  زا  و  دـیهدن ، یتیمها  یئزج  کچوک و  لئاسم  هب  هجیتن :
.دیشاب مارآ 

دنک یم  بلس  ار  ام  شمارآ  هک  ییاه  ناکم  زا  ندیزگ  يرود   - 6

.دنز یم  مه  رب  ار  ام  شمارآ  ...و  کیفارترپ  یتشادهب ، ریغ  ادصورسرپ ، غولش و  ياه  ناکم  زا  یضعب 

ار ناسنا  یخلت  تاقوا  هرقف  کی  اریز  میوشن ، دراو  دنوش  یم  ام  زا  شمارآ  بلس  ثعاب  جازم ، ینابصع  صاخشا  هک  ییاه  ناکم  هب 
.دنادرگ یم  کیدزن  طوقس  هب 

.دزاس یم  مارآ  ار  یمدآ  تفاظن  تشادهب و  تیاعر  هک  روط  نامه  .دندرگ  یم  شمارآ  بلس  ثعاب  زین  یتشادهبریغ  ياه  ناکم 

ناسنا اوه ، بآ و  شوخ  ياه  ناکم  هک  روط  نامه  ددرگ ، یم  شمارآ  بلس  ثعاب  زین  نآ  زا  یـشان  دود  کیفارترپ و  ياه  نابایخ 
.دزاس یم  مارآ  ار 

يژرنا زا  راشرـس  نانچمه  زور  نامه  نایاپ  رد  مینک و  یم  يدرونهوک  ار  زور  کی  ماـمت  اـم  هاـگ  هک  دـیا  هدرک  هجوت  لاـح  هب  اـت  »
نویماک ریز  ییوگ  هک  مینک  یم  یگتسخ  ساسحا  نانچ  نآ  گرزب  یهاگشورف  زا  دیرخ  تعاس  دنچ  اب  رگید  یعقاوم  رد  میتسه و 

؟ میا هتفر 

ياراد اـه  لـگنج  اـه و  غاـب  .مینک  یم  بذـج  ار  شاـعترا  نیا  اـم  دـنراد و  دوخ  هب  صوصخم  یـشاعترا  اـم ، نوماریپ  يایـشا  ماـمت 
یتاشاعترا اه ، گنیکراپ  گرزب و  ياه  هاگشورف  .دننک  یم  نیزگیاج  ار  ام  هتفر  تسد  زا  يژرنا  اهنآ  .دنتسه  شخبافش  یتاشاعترا 

ياه يزیمور  فیثک و  ياه  ناروتـسر  اـما  تسا ، شخب  يژرنا  دجـسم ، تاـشاعترا  .دـنکم  یم  ار  اـم  يژرنا  اـهنآ  دـنراد ، تواـفتم 
(2) .دننک یم  هیلخت  ار  ام  يژرنا  اهنآ  یکیتسالپ 

.دینک هدافتسا  شیوخ  یهافر  لیاسو  زا   - 7
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دننک یمن  هدافتـسا  اهنآ  زا  زگره  یلو  دنراد ، اهدمک  اه و  تنیباک  اه ، نیرتیو  رد  يددعتم  فورظ  ناشلزنم ) رد   ) مدرم زا  يا  هدـع 
هچب تسد  هب  اه  فرظ  دنریم و  یم  اهنآ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  دنروخ ، یم  اذغ  هدوسرف  هنهک و  یکیتسالپ  فرظ  ددع  دنچ  اب  طقف  و 

ره هب  .دـهاک  یم  وا  شمارآ  زا  دـنک و  یم  ضوع  ار  یمدآ  هیحور  هدوسرف ، هنهک و  یکیتسالپ  ياه  فرظ  نیا  .دـتفا  یم  اهنآ  ياه 
امش شمارآ  هزادنا  نامه  هب  دیربب  تذل  یگدنز  زا  دییامن و  هدافتسا  شیوخ  یهافر  تاناکما  زا  دینک و  تفاظن  دیـشاب ، زیمت  هزادنا 

هدافتسا شیوخ  یهافر  تاناکما  زا  دینکن ، تفاظن  دیشابن ، زیمت  دیریگب ، گنت  دوخ  هب  یگدنز  رد  هزادنا  ره  هب  دش و  دهاوخ  رتشیب 
.دیتسه دنم  هرهب  يرتمک  شمارآ  زا  دیربن ، تذل  یگدنز  زا  دییامنن و 

شکور يرـس  کی  شیاه  یلدنـص  نتـشاد  هگن  ون  يارب  وا  .دوب  هدـیرخ  دـیدج  وولو  لـیبموتا  کـی  هک  متخانـش  یم  ار  یـصخش  »
تشاد و کچوک  لاکـشا  کی  اما  دوب  یبوخ  یلمع  شور  .دوب  هدرک  تسرد  باوختخر  هنهک  ياه  هفحلم  زا  هدافتـسا  اـب  یلدـنص 

.تسا یگدننار  لاح  رد  كرچ  سابل  دبس  کی  رد  درک  یم  رکف  مدآ  هک  نیا  نآ 

شرورپ ار  تمـسج  روایب ، راب  هدرورپزان  ار  دوخ  : » تسا نیا  وا  هفـسلف  .متفرگ  دای  یلوج  مرـسمه ، زا  اهزیچ  یلیخ  هراـب  نیا  رد  نم 
زرط .دنراذگ  یم  ریثأت  مه  رب  اهزیچ  همه  وا  هدـیقع  هب  .ینک  یتخبـشوخ  ساسحا  یگدـنز  رد  ات  راد  هگن  هزیکاپ  ار  تا  هناخ  هدـب و 

هک ار  یهجوت  .دراذـگ  یم  ریثأت  ناتـساسحا  عون  رب  ناتندیـشوپ  ساـبل  عون  .دراذـگ  یم  ریثأـت  ناـتندز  فرح  زرط  رب  امـش  نتفر  هار 
شزرا دییوگ  یم  امـش  .دیـشاب  لئاق  شزرا  دوخ  يارب  .دراذگ  یم  ریثأت  نارگید  هب  نات  هجوت  رب  دـیراد  یم  لوذـبم  دوخ  هب  تبـسن 

دوخ یگدنز  هب  ار  یتخبشوخ  میناوت  یم  یتقو  دصرددص ! طابترا  دراد ؟ یگدنز  رد  یبایماک  هب  یطابترا  هچ  دوخ  يارب  ندوب  لئاق 
شزرا یب  مدآ  کی  لثم  رگید  مدیـسر  ّتیقفوم  هب  هک  یتقو  : » دـیوگ یم  دِِرف  .میـشاب  هتـشاد  ندوب  تخبـشوخ  ساسحا  هک  میروایب 

(1)« .ینک ساسحا  ار  نآ  دیاب  لّوا  ندوب ، قفوم  يارب  تسا ! هابتشا  درک ! مهاوخن  یگدنز  ورود 

لگ نادلگ   - 8
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نادلگ نآ  هب  هاگیب  هاگ و  .دراذـگ  یم  ياج  رب  یـشخب  مارآ  تارثا  راک ، لحم  ای  لزنم  رد  نآ  يراد  هگن  لگ و  نادـلگ  يرادـیرخ 
.دیربب تذل  نآ  زاو  دیهد  بآ  ار  طایح  لگرپ  هچغاب  ای  دینک و  هاگن  لگ 

نیماتیو ث  - 9

، دنشخبورین هک  نیا  رب  هوالع  ییاهاذغ  نینچ  .تابکرم  تاجیزبس و  دننام  دینک ، فرـصم  دنراد  نیماتیو ث  هک  ییاه  هویم  اهاذغ و 
.دنوش یم  زین  شمارآ  بجوم 

درس بآ  ندیشون   - 10

.ددرگ یم  زین  شمارآ  بجوم  تسا  دیفم  ناسنا  یتمالس  يارب  هک  نیا  رب  هوالع  .دیشونب  بآ  ناویل  ات 12  دودح 10  هنازور 

قیمع سفنت   - 11

.دریگ ماجنا  حیحص  روط  هب  دیاب  سفنت  نیا  هتبلا  .دنک  یم  مهارف  ار  شمارآ  تابجوم  زین  قیمع  مارآ و  سفنت 

شزرو  - 12

.تسا دیفم  شمارآ  طاشن و  یباداش ، يارب  شزرو  .دیهد  صاصتخا  شزرو  يارب  ار  یتعاس  شیوخ  هنازور  همانرب  رد 

تحارتسا  - 13

دیهد صاصتخا  تحارتسا  هب  ار  لیطعت  زور  هتفه ، نایاپ  رد  .دیزادرپب  تحارتسا  هب  هقیقد  دنچ  یتعاس  ره  راک ، هب  لاغتـشا  ماگنه  رد 
.ددرگ مارآ  امش  ناور  حور و  ددرگ و  هزات  طاشناب و  باداش ، امش  هیحور  ات 

مارآ تسود  باختنا   - 14

.دراذگ یم  ياج  رب  يدیفم  تارثا  امش  عبط  رب  اهنآ  مارآ  هیحور  اتعیبط  .دنراد  يرتشیب  شمارآ  هک  دینک  باختنا  یناتسود 

.دیشاب بلط  حلص   - 15
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رب ناسنا  ناور  حور و  رب  یقیمع  یفنم  تارثا  ییوج ، هزیتس.دیـشاب  بلط  حلـص  یناسنا  هشیمه  دـیزادرپن و  اوعد  هرجاشم و  هب  زگره 
.دراذگ یم  ياج 

نهذ حیرفت  گنز   - 16

: دییامرف هجوت  نهذ  حیرفت  گنز  هرابرد  ردناپ » نیرتاک   » نخس هب  نونکا 

.دیونشب دشاب ، شخب  ماهلا  ناتیارب  یگنهرف  تاعوضوم  هرابرد  ییاه  ینارنخس  ای  یقیسوم و  هب  نداد  شوگ  رگا 

باتفآ و رون  رد  ار  تعاس  دنچ  يزور  دیربب و  هانپ  تعیبط  نماد  هب  دروآ ، یم  دـیدپ  انغتـسا  ساسحا  امـش  رد  نوریب  زاب  ياضف  رگا 
هاگ .دنک  ژراش  ار  امـش  نهذ  يرطاب  دناوت  یم  شزرو  هاگ  .دینارذگب  اه  تخرد  اه و  هوک  شمارآ  زا  تذل  هزات و  ياوه  قاشنتـسا 
ره ناویل ، یلاخ  همین  هب  نتسیرگن  ياج  هب  .دشخب  یم  ناسنا  هب  ار  توارط  تیاضر و  نیمه  رهـش  هموح  رد  ینالوط  يور  هدایپ  کی 

(1) .تسا رپ  ناویل  زا  یمین  هک  دیروآ  دای  هب  زور 

شمارآ نیرمت   - 17

زور زا  شیب  زور  ره  رمتـسم ، تانیرمت  اب  دـیراد و  لماک  شمارآ  هک  دـینک  مسجت  هشیمه  دـیریذپب ، ار  مارآ  درف  کی  تایـصوصخ 
.دیبایب لماک  شمارآ  تسرامم ، نیرمت و  اب  دییامرفن و  شومارف  ار  تالضع ) ندرک  لش   ) سکالیر .دیشاب  مارآ  لبق 

ینید هاگدید  زا  شمارآ  هب  ندیسر  نیرفآ  تداعس  ياه  هار 

ادخ هب  نامیا  - 1

یمن تراقح  یچوپ و  ساسحا  یگدنز ، رد  دنراد  داعم  أدبم و  هب  نامیا  هک  یـصاخشا  .تساهلد  هدننک  مارآ  داعم ، أدبم و  هب  نامیا 
هب ندیـسر  ات  دنتـسه و  ابیکـش  مارآ و  یتخبکین  تداعـس و  ماجنارـس  هب  ندیـسر  هار  رد  دننک ، یم  يرادـیاپ  اه  يراوشد  رد  دـننک ،

زگره فده ،

232 ص :

ص 376. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 811 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_232_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنهد یمن  هار  شیوخ  هب  تسکش  هشیدنا 

ییادخ تسا ؛ ناسآ  لهس و  وا  هدارا  ربارب  رد  تالکـشم  همه  هک  میـشاب  هتـشاد  نابرهم  لازیال  دنوادخ  دوجو  هب  نامیا  هک  یماگنه 
بّرقت وا  هب  میریگب ، ددـم  شتردـق  زا  میراذـگب و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  تالکـشم  مینک و  زاـین  زار و  وا  اـب  هشیمه  میناوت  یم  هک 
هـشیر عقوم  نیا  رد  میبلطب ، شزرمآ  شهاگـشیپ  رد  دوخ  ناـهانگ  زا  میوش و  کـیدزن  وا  هب  يراـکوکین  يزاـسدوخ و  اـب  مییوج و 

(1) .میوش یم  رت  مارآ  دوش و  یم  هدیچرب  ام  دوجو  زا  اه  ینارگن  زا  يرایسب 

زا .دینک  ضوع  ار  دوخ  طیارـش  دینک  یعـس  اروف  دیوش ، ینابـصع  دـیهاوخ  یم  هک  دـیریگ  یم  رارق  یطیارـش  رد  هک  نیا  ضحم  هب 
دیـشکب و زارد  نیمز  يور  رب  تسا  نکمم  رگا  یّتح  دینیـشنب ، دیا  هداتـسیا  رگا  دیوش ، رود  لحم  زا  شمارآ  اب  دیورب و  نوریب  قاتا 

هشیمه اهنیا  یمامت  زا  رت  مهم  .دیـسر  دهاوخ  بیـسآ  وا  دوخ  هب  لّوا  هجردرددوش  یم  ینابـصع  يدرف  یتقو  هکدینادب  لاح  نیع  رد 
یم دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  .دینک  مارآ  ار  دوخ  وا  دای  اب  دینک  یعس  .تسام  لامعا  رب  رظان  دهاش و  دنوادخ  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت 

: دیامرف

؛» بُولُقلا ِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  »

.دنریگ یم  مارآ  اه  لد  ادخ ، دای  اب  انامه 

(2) .دینک مارآ  ار  دوخ  هّللا » َناحبُس   » و ربکا » هّللا  «،» هّللاّالا هلاال   » نوچ ییاهرکذ  نتفگ  اب  دیوش  ینابصع  دیهاوخ  یم  یتقو  نیاربانب ،

نآرق رد  .تسا  دامتعا  نانیمطا و  داقتعا و  ینعم  هب  نامیا  دوخ  ًالک  تسا ، هدـنهد  نانیمطا  شخب و  شمارآ  ادـخ ، تداـبع  ناـمیا و 
(4) .تسا نمؤم  ياه  لد  ِنآ  زا  هنیکس  شمارآ و  نانیمطا ، هک  هدش  نایب   (3) هبترم هس 
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يرازگ ساپس  يرازگرکش و   - 2

دشخب یم  شمارآ  ام  هب  یتمعن  ره  رکش  ساپس و  .میشاب  رازگ  ساپس  هتشاد ، ینازرا  ام  هب  گرزب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد 
لوپ و نیشام ، لزنم ، وا ، ياه  تمعن  رطاخ  هب   ) دیراذگب و هدجس  هب  رس  حبص  زامن  زا  دعب  اه  حبـص  رگا  ایآ  .دزاس  یم  مارآ  ار  ام  و 

؟ درک دیهاوخن  يرتشیب  شمارآ  ساسحا  دیبلطب ، دادمتسا  کمک و  ادخ  زا  دییوگ و  رکش  اه ) تمعن  یمامت  لغش و  تورث ،

ره .ددرگ  یم  ناسنا  رتشیب  شمارآ  بجوم  يرازگرکش »  » .دنادرگ یم  مارآ  ار  اه  لد  وا ، ساپس  يرازگرکش و  .تسا  تبثم  باوج 
یم مریگب ، دای  دـیاب  هک  ار  هچنآ  مریذـپ و  یم  مراد  ار  هچنآ  هک  میزاس  یم  ناشنرطاخ  تقیقح ، رد  مرکـشتم » : » مییوگ یم  هک  راـب 

.مزومآ

ار یگدـنز  .تسا  هتـشگن  نامبیـصن  هچنآ  هن  میا و  هدـش  دـنم  هرهب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتابهوم  رب  ندرک  زکرمت  نهذ ، شمارآ  أـشنم 
(1) .تسامش تمدخ  رد  نآ  زیچ  ره  هنوگچ  هک  دینیبب  ات  دیریذپب 

لکوت  - 3

لاعتم دنوادخ  رب  ندرک  دامتعا  زا  تسا  ترابع  عرش ، حالطصا  رد  تسا و  نارگید  هب  راک  ندرک  راذگاو  يانعم  هب  تغل  رد  لکوت ،
مینک نامگ  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  رما  نیا  هتبلا ، .تسا  بابـسالا  ّببـسم  وا  هک  نیا  رب  داـقتعا  وا و  هدارا  رب  هیکت  روما و  عیمج  رد 
یهلا فیلکت  رد  لاعتم ، يادخ  هب  دوخ  دیما  هجوت و  نمض  هک  تسانعم  نادب  رما  نیا  هکلب  دنرادن ، ّتیببس  یعیبط  يرهاظ و  لیاسو 

(2) .میشاب یضار  ًالماک  زین  یهلا  تارّدقم  هب  میشاب و  هتشاد  ار  یعس  ششوک و  تیاهن  مه  دوخ 

(3)« نُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  «َو 

.دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و 

234 ص :

ص 179. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  سویتموردنا ، - . 1
ص 256. ناور ، نت و  یتمالس  دومحم ، یتشهب ، - . 2

هیآ 122. نارمع ، لآ  هروس  - . 3
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(1)« َنیلّکَُوتُملا ُّبُِحی  هّللا  َّنِا  »

.دراد تسود  ار  نیلّکوتم  دنوادخ 

(2)« اورکم ام  تائّیس  هّللا  هاقوف  ...ِهّللا  َیِلا  يرمَأ  ُضِّوَفُأ  «َو 

.دومرف تیامح  دندرک ، یم  گنرین  هچنآ  ءوس  بقاوع  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ  درک ...) لکوت  ادخ  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  )

(3)« ُهبسَح وُهَف  ِهّللا  یَلَع  لَّکَوَتَی  نَم  «َو 

.تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  دنوادخ  رب  سک  ره  و 

هنوگ چـیه  تسا ، راک  نآ  نداد  ماجنا  لابند  هب  شالت  یعـس و  اب  زین  شدوخ  دـنک و  یم  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  دوخ  راـک  هک  یناـسنا 
.درب یم  رس  هب  یناور  یحور  شمارآ  رد  اهراک  نداد  ماجنا  يارب  دهد و  یمن  هار  راک ) نآ  لابق  رد   ) دوخ هب  ینارگن  شیوشت و 

اضر  - 4

میلـست و نآ  رب  هدنب  هدـش ، ریبدـت  اضتقا و  میکح  ربدـم  مکح  هب  هچره  هک  نیا  نآ  دراد و  ینـشور  يانعم  ندوب ، یـضار  تیاضر و 
يدونـشخ میلـست و  اضر ، اما  تسا ، تالکـشم  رب  لمحت  ربص ، هک  ارچ  دـشاب ؛ ربص  زا  رترب  یماقم  اضر ، دـیاش  دـشاب و  هتـشاد  اضر 

(4) .تسا

درف نآ  تیاضر  ایآ  هک  دراد ، یپ  رد  ینارگن  شیوشت و  اتعیبط  دهد ، ماجنا  ار  يراک  نارگید  دماشوخ  ای  ایر و  رطاخ  هب  رگا  یمدآ 
...و تشگ !!؟ دونشخ  نم  راک  زا  صخش  نالف  ایآ  دش !!؟ لصاح  نم  راک  زا 

دوخ دشاب ، نایناهج  راگدرورپ  ياضر  هب  یـضار  طقف  دنادن و  طرـش  شیاهراک  رد  ار  نارگید  تیاضر  دـماشوخ و  یناسنا  رگا  اما 
.درب یم  دوس  يرتشیب  شمارآ  زا  دوخ  هب 

نیا رد  ناـسنا  اریز  دـشخب ؛ یم  يرتداـیز  شمارآ  ناـسنا  هب  و  دوش ، یم  لـصاح  راـگدرورپ  هب  قشع  هجیتن  رد  اـضر  يـالاو  هلحرم 
، دنک یمن  كرد  ار  الب  تبیصم و  ملا ، جنر ، هلحرم ،

235 ص :

هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  - . 1
تایآ 44 و 45. رفاغ ، هروس  - . 2

هیآ 3. قالط ، هروس  - . 3
ص 252. ناور ، نت و  یتمالس  دومحم ، یتشهب ، - . 4
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.دهاوخ یم  ار  وا  تیاضر  دزرو و  یم  قشع  وا  هب  دنیب و  یم  ار  ادخ  طقف 

تیاور

هرابرد وا  زا  ربمایپ ، تلحر  زا  دـعب  .تسا  هدوب  روشحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  لاس  هد  کلام  نب  سنا  هک  دـنیوگ  یم 
هک ار  يراک  يداد و  ماـجنا  ارچ  دومرفن  زگره  مداد ، ماـجنا  هک  ار  يراـک  تفگ : سنا  .دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دومرف یم  طقف  دوب و  یم  شاک  دومرفن  دوبن ، هچنآ  و  دوبن ، شاـک  دومرفن  دوب  هچنآ  و  يدرواـین ، اـج  هب  ارچ  دومرفن  مدادـن ، ماـجنا 
(1) .دوب یم  دوب ، یم  رّدقم  رگا 

يراتفرگ تالکشم و  ملا ، جنر و  الب ، تبیـصم و  رد  میهاوخب  ار  وا  ياضر  طقف  میـسرب و  الاو  تاجرد  هب  اضر »  » ماقم رد  رگا  یلب ،
.تسا مارآ  ام  لد  هجیتن  رد  میتسه ، وا  ياضر  هب  یضار  میرب و  یم  تذل  زین  اه 

وا تاّذل  مشچ  یم  مه  الب  رد 

وا تام  میوا  تام  میوا  تام 

سرت رطاخ  هب  ار  ریخ  راک  كرت  مدرم و  هاگن  يارب  ار  ریخ  راک  دینکن  یعس  .دیشاب  هتشاد  رظنّدم  ار  دنوادخ  تیاضر  اهراک  همه  رد 
روحم کـی  لوح  هک  دنتـسه  یطلغ  تامادـقا  ودره ، .تسا ) ینارگن  شیوشت و  بجوـم  راـک  نیا  هک   ) .دـیهد ماـجنا  مدرم  هاـگن  زا 

نآ درف  رظن  رد  تاقولخم  تیمها  تمظع و  تبیه و  تروص  ره  رد  .تسا  مدرم  رظن  فرح و  نتسناد  روحم  نآ  دنریگ و  یم  لکش 
(. تسا هدومن  مهارف  ار  شمارآ  بلس  تابجوم  و   ) تسا هدرک  لفاغ  دنوادخ »  » ینعی یلـصا  رظان  روضح  زا  ار  وا  هک  تسا  دایز  ردق 

شیارب ادخ  ریغ  تیاضر  مدع  ای  تیاضر  تروص ، نیا  رد  .دهد  ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  شراک  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسرد  هار 
نئمطم دیدرک ، بلج  ار  دـنوادخ  تیاضر  رگا  دراد ؟ یموزل  هچ  نارگید  تواضق  دـشاب  ادـخ  بولطم  يراک  یتقو  .درادـن  یتیمها 

(. دریگ یم  مارآ  زین  ناتلد  و   ) (2) دنرگن یم  امش  هب  مارتحا  هدید  اب  زین  مدرم  هک  دیشاب 

236 ص :

ص 253. نامه ، - . 1
.61 ص 62 -  مشاب ، تخبشوخ  مهاوخ  یم  مظاک ، دّمحم  يداّجس ، - . 2
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ِطَخَّسلا ِّکَشلا و  یف  ُنزحلا  ُّمَهلا و  و  ِنیقیلا ، اضِّرلا و  یف  ُهَحاّرلا  ُحوَّرلا َو 

.تسا طخس  کش و  رد  هودنا  مغ و  تسا و  نیقی  اضر و  رد  شیاسآ  شمارآ و 

***

.تسا مدرم  هب  نتسبن  لد  شیاسآ ، نیرت  شوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .ُهَنََدب َحارَأ  ُهَتاف  اّمِم  َرَّسَیَت  نَم 

.دهد رارق  شمارآ ) و   ) شیاسآ رد  ار  شیوخ  نت  دریگن ، تخس  دوخ  رب  تسا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  ره 

راگزاس رسمه   - 5

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) .ِنیَتَحارلا يَدحإ  ُهَِقفاوُملا  ُهجوَّزلا 

.تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  راگزاس ، نز 

یتسس يدنسپدوخ و  يرس ، هریخ  یگدز ، باتش  زا  زیهرپ   - 6

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ نانمؤمریما يا  دنتـسیچ  اهنآ  دش : ضرع  .دنیبن  یتحاران  زگره  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دراد  هگن  زیچ  راهچ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هک  ره 
: دومرف

.یتسس  - 4 يدنسپدوخ ؛  - 3 يرس ؛ هریخ   - 2 یگدز ؛ باتش   - 1

دهز  - 7

: دنیامرف یم  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

237 ص :
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ص 2162. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدّمحم  - . 1
ص 184. راونالا ، هاکشم  - . 2

ص 2162. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ح 1633 ؛ مکحلا ، ررغ  - . 3
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(1) .ِنیتحارلا ُلَْضفَأ  ُدهُّزلا 

.تسا شیاسآ  نیرترب  دهز ،

***

.تسا شیاسآ  دهز ، هویم 

اعد  - 8

زیچ همه  زا  یمدآ  .دوش  یم  لصتم  ادخ  هب  ناسنا  یطابترا  میـس  دهد و  یم  دنویپ  وا  هب  ار  ناسنا  لاعتم ، دنوادخ  اب  زاین  زار و  اعد و 
.دوش یم  لصتم  وا  هب  هدیرب و 

وا هب  لماک  یـشمارآ  دـنادرگ و  مارآ  ار  شلد  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـهاوخ ، یم  کمک  وا  زا  دـنک و  یم  تساوخرد  بلط و  وا  زا 
.دناشوپ یم  لمع  هماج  زاین  زار و  اعد و  نیا  هب  زین  لمع  هلحرم  رد  دنک و  اطع 

رد دوـش و  یم  نادرگ  يور  هـمه  زا  یمدآ  .تساـهلد  شخب  شمارآ  ادــخ  داـی  اریز  دــنادرگ ، یم  مارآ  ار  لد  زاـین ، زار و  اـعد و 
ینورد ياه  هدقع  دریگ و  یم  مارآ  شبلق  یتلاح  نینچ  رد  دهاوخ ، یم  کمک  وا  زا  و  دنک ، یم  لد  درد و  دوخ  يادـخ  اب  تولخ ،

.دنک یمن  یچوپ  ساسحا  دوش و  یم  یلاخ  ددنب ، یمرب  تخر  وا  دوجو  زا 

شهاک وا  یناور  راشف  یتلاح  نینچ  رد  ...و ، دیوگ  یم  نخس  اه  یناماسبان  زا  دیوگ ، یم  شتالکـشم  زا  ادخ  اب  دوخ  لد  درد و  رد 
دـیامن و یم  لـح  ار  شتالکـشم  دـنک ، یم  کـمک  وا  هب  زین  گرزب  دـنوادخ  .ددرگ  یم  فرطرب  شینارگن  شیوـشت و  دـبای و  یم 

تـسود ار  وا  و  دـهاوخ ، یم  ار  شا  هدـنب  ریخ  دـنوادخ  اریز  دـنادرگ ؛ یم  زاب  وا  هب  ار  شمارآ  دـبای و  یم  ناماس  شیاه  یناـماسبان 
.دراد

نزاوت ساسحا  ما ، هداد  صاصتخا  شیاین  اعد و  ای  زکرمت  نهذ ، یگدوسآ  يارب  ار  ینامز  تدـم  هاگره  هک  ما  هتفایرد  هبرجت  هب  نم 
هب رگید و  راـب  یگدـنز  لاـمعا ، نیا  نتـشاذگ  راـنک  زا  سپ  اـما  .ما  هدروآ  تسد  هب  یگدـنز  رب  يرتـهب  طلـست  ما و  هدرک  يرتـشیب 

تسد زا  ار  ما  يدرسنوخ  .ما  هدرک  زجع  یگدنامرد و  ساسحا  نم  تسا و  هتشگ  راوشد  از و  شنت  جیردت ،

238 ص :

ح 1651. مکحلا ، ررغ  - . 1
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يا هخرچ  نیا  ما و  هدنادرگ  زاب  یگدنز  هب  ار  شمارآ  نهذ ، زکرمت  ياه  کینکت  شیاین و  اعد و  يریگرـس  زا  اب  هاگ  نآ  ما و  هداد 
يارب ار  یناـمز  زورما  هب  اـت  رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دنتـسه  هجاوـم  نآ  اـب  هراوـمه  هلغـشمرپ  ياـه  ناـسنا  زا  يرایـسب  هک  تـسا 

(1) .میهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  نونکا  میا ، هدادن  صاصتخا  شیوخ  تولخ  یگدوسآ و 

هبوت  - 9

هانگ باکترا  رثا  رب  يا  هدـع  یتح  .دراد  نادـجو  باذـع  هاـگآدوخان  روط  هب  درادـن و  یمارآ  نادـجو  تسا  هاـنگ  قرغ  هک  یـسک 
وا یهاگ  یتح  ، ) تسا هتخاس  یـضاران  ار  گرزب  دنوادخ  هانگ ، هب  لسوت  اب  دناد  یم  راکهانگ  ناسنا  .دوش  یم  هجنکـش  ناشنادجو 

راشف رد  هجیتن  رد  تسا و  تحاران  مارآان و  یمدآ ، نینچ  ِنادـجو  اتعیبط  دوش ،) یم  نیگمـشخ  راکهانگ  ناـسنا  گرزب  ناـهانگ  زا 
.درادن شمارآ  درب و  یم  رس  هب  یناور 

ياهراک ِنداد  ماجنا  هب  دور و  یمن  هانگ  درگ  رگید  وا  .دـهد  یم  وشتـسش  ار  شیوخ  راکهانگ  ناسنا  تشگزاب ، هبوت و  هب  لسوت  اـب 
گرزب دـنوادخ  هب  رگید  راـب  اریز  دریگ ؛ یم  مارآ  شلد  دوش و  یم  مارآ  شنادـجو  عقوم  نیا  رد  .ددرگ  یم  لوغـشم  باوث  ریخ و 

.تسا هتسج  برقت 

نمؤم رادید   - 10

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) .دریگ یم  شمارآ  درس  بآ  هلیسو  هب  هنشت  صخش  هک  نانچمه  دریگ ، یم  شمارآ  نمؤم  هلیسو  هب  نمؤم  هک  یتسار  هب 

رطاخ شمارآ  يدونشخ و  باتک  نآرق ؛

239 ص :

ص 172. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  سویتموردنا ، - . 1
ص 427. یفاک ، لوصا  زا  يا  هدیزگ  داوج ، يوضر ، - . 2
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: دروآ یم  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  رطاخ  شیاسآ  شمارآ و  هک  تسا  یهلا  مالک  تایآ  زا  یخرب  ریز  تایآ 

شمارآ اه  لد  ادخ  دای  اب  هک  دینادب  .تسا  مارآ ) و   ) نئمطم ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  دـنا و  هدـیورگ  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم   - 1
(1) .دبای یم 

يادـخ بناـج  زا  زج  يزوریپ  و  دریگ ؛ مارآ  نآ  هلیـسو  هب  ناـتیاه  لد  اـت  هداد  رارق  امـش  يارب  يا  هدژم  ار  شیوخ  دادـما  ادـخ   - 2
(2) .تسین میکح  ياتمه  یب  ياناوت 

(3) .تسا رابدرب  اناد و  دنوادخ  دوب و  دنهاوخ  دنسرخ  نآ  زا  هک  دروآ  میهاوخرد  ییاج  هب  ار  نانآ   - 3

تـشهب زا  ییاه  غاب  ناشیا  يارب  دوش ؛ یم  دـنمدوس  ناـشیا  يارب  نایوگتـسار  یتسار  هک  تسا  يزور  نیا  دـیوگ : یم  دـنوادخ   - 4
ناشیا مه  تسا و  دونشخ  ناشیا  زا  دنوادخ  مه  دننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  دبا  ات  و  تسا ، ناور  اهنآ  ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا 

(4) .تسا گرزب  يزوریپ  یبایماک و  نیا  دندونشخ ، ادخ  زا 

(5) .درگزاب دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و  هتفای ، شمارآ  ِناج  يا   - 5

ناگرزب هاگدید  زا  شمارآ 

یم دوباـن  يدـیماان  رد  ّـالا  دـنربب و  داـی  زا  راـک  رد  ار  دوخ  هودـنا  دـیاب  دـننارگن  هک  یناـسک  اریز  دیراپـسب ؛ راـک  هب  ار  دوخ  تقو  »
یگنراک لید  (6) «. دنوش

واش درانرب  جرج  (7) «. درذگ یم  یتخبدب  یتخبشوخ و  هرابرد  رکف  يارب  هک  تسا  یتغارف  مایا  ام  یگراچیب  یتخبدب و  ّرس  »

ار وا  باصعا  روآ  يداش  توخر  عون  کی  ینورد و  قیقد  شمارآ  کی  یتحار و  یعون  دوش ، یم  قرغ  دوخ  راـک  رد  یـسک  یتقو  »
زیوبرپوک ناج  (8) «. دشخب یم  نیکست 

240 ص :

هیآ 28. دعر ، هروس  - . 1
هیآ 126. نارمع ، لآ  هروس  - . 2

هیآ 59. جح ، هروس  - . 3
هیآ 119. هدئام ، هروس  - . 4

تایآ 28 و 27. رجف ، هروس  - . 5
ص 73. یگدنز ، نییآ  یگنراک ، لید  - . 6

.نامه - . 7
ص 69. نامه ، - . 8
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لراک سیسکلا  (1) «. دریم یم  ناوج  دور ، ینارگن  گنج  هب  هنوگچ  دنادن  هک  يرو  هشیپ  »

هتفرگ رارق  ام  تردـق  قوفام  هک  تسا  ییاهزیچ  هرابرد  ینارگن  ندرک  مک  مه  نآ  درادـن ، دوجو  یتخبـشوخ  يارب  رتشیب  هار  کـی  »
رلک كزا -  (2) «. دنا

ددصرد زگره  یلو  دینزب  طخ  دوخ  نیرشاعم  یماسا  تروص  زا  ار  ناشمان  دنبیرفب  ار  امش  دنراد  یعـس  یهاوخدوخ  صاخـشا  رگا  »
ینابرهش هرادا  یمـسر  هلجم  (3) «. دـیا هداد  رازآ  صاخـشا  نآ  زا  رتشیب  ار  دوخ  دـینک  يراک  نینچ  رگا  اریز  دـییاینرب ، ییوج  ماـقتنا 

یکاولیم تلایا 

: دیربن دای  زا  ار  ریز  روتسد  دش  دهاوخ  امش  یتخبشوخ  یگدوسآ و  بجوم  هک  يرکفت  شرورپ و  يارب  »

دننام دـییایب  .دـیا  هدـیناسر  همدـص  اهنآ  زا  رتدایز  ناتدوخ  هب  تقو  نآ  اریز  دـییاینرب ؛ دوخ  نانمـشد  اب  یفالت  ماقم  رد  زگره  دـییایب 
یگنراک لید  (4) «. دیربن نیب  زا  دیرادن  ناشتسود  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  رمع  زا  يا  هقیقد  رواهنزیآ 

هن رامـشب ، ار  دوخ  ياه  تبهوم  .دـییامن  عورـش  ار  يا  هزاـت  یگدـنز  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  ینارگن  ریز  روتـسد  ندرب  راـک  هب  اـب  »
یگنراک لید  (5) «. ار دوخ  ياه  تیمورحم 

دح هچ  ات  یتلاح  نینچ  رد  .دیا  هدرک  ادـیپ  هتفه  ياهزور  مامت  رد  دـیراد ، لیطعت  ياهزور  رد  هک  ار  یـساسحا  نامه  دـینک  روصت  »
باتک کی  ندید ، يارب  یتصرف  .سکع  کی  تسا ، زیچ  کی  دیراد ، زاین  راک  نیا  يارب  هک  يزیچ  اهنت  دـینک ؟ یم  یتحار  ساسحا 

نوسلیو لواپ  (6) «. اوه بآ و  شوخ  ياج  کی  هرابرد  ابیز 

هفاضا دوخ  یگدنز  هب  تسا  نکمم  هک  اجره  ار  اه  یگزات  نیا  .دینک  هدافتسا  هزات  ياه  لگ  هزات و  هویم  هزات ، ياوه  زا  دینک  یعس  »
نوسلیو لواپ   (7) «. دیبایب شمارآ  رانک  رد  ار  ییابیز  دینک و 

.تسا باوخ  کی  ناترظن  هب  ایند  تفرگارف  ار  ناتدوجو  قیمع ، شمارآ  هک  یماگنه  »

241 ص :

.نامه - . 1
ص 95. نامه ، - . 2

ص 129. نامه ، - . 3

ص 137. نامه ، - . 4

ص 153. نامه ، - . 5
ص 62. راک ، رد  شمارآ  يارب  هتکن   150 نوسلیو ، لواپ  - . 6

ص 60. نامه ، - . 7
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رییغت ناهج  هک  دـیوش  یم  هجوتم  تفرگ ، ارف  ار  ناـتدوجو  شمارآ  هک  یناـمز  .میا  هتخاـس  نآ  زا  اـم  هک  تسا  یمهوت  اـهنت  ناـهج 
رهـش نیا  عقاو ؛ رد  .دنتـسین  اهنآ  یلو  دـنراد ، ار  مسا  نامه  ناتناتـسود  .تسین  رهـش  نآ  یلو  دراد  ار  مسا  ناـمه  رهـش  .تسا  هدرک 

اه و هدرپ  .دیا  هدید  ار  ایند  تیعقاو  ناتدوخ  ندرک  مارآ  اب  امش  دنا ، هدرک  رییغت  هک  دنتسین  ناتسود  نیا  تسا  هدرک  رییغت  هک  تسین 
( مارآ  ) یمشاه دیشمج   (1) «. تسا هدش  دیدپان  ناترظن  يولج  زا  ماهوا 

عالطا زیچ  همه  زا  همه  اـبیرقت  دـنوش  یم  لدـبوّدر  هظحل  ره  زور و  ره  اـه  هتـسناد  تاـعالطا و  مجح  نیرت  گرزب  هک  ییاـیند  رد  »
قح نیرت  ییادتبا  ًالثم  .دنا  هدنام  لحنیال  لیاسم  نیرت  ییادتبا  تسا  زونه  هک  زونه  هدوبن و  شناد  لاقتنا  يارب  یلکـشم  سپ  .دنراد 
هک دیسانش  یم  ار  رفن  دنچ  اما  دباوخب ، حبـص  ات  هدوسآ  تحار و  دراذگ  یم  شلاب  رب  رـس  هک  ماگنه  بش  هک  تسا  نآ  ناسنا  کی 

؟ دنشاب هنابش  باوخ  هب  رداق  روآ ، باوخ  ياه  صرق  کمک  نودب 

تحار و باوخ  تمعن  زا  هک  تسا  لاس  ناـیلاس  يرایـسب  دـنک و  یمن  هقاـفا  رگید  یهورگ  يارب  زین  روآ  باوخ  ياـه  صرق  اـمتح 
( مارآ  ) یمشاه دیشمج  (2) «. دنمورحم یعیبط 

: زا دنترابع  تیناسنا  گرزب  نمشد  جنپ  »

.دنک یم  فقوتم  تسا  یگدنز  یلصا  هناشن  هک  تکرح  زا  ار  ناسنا  هک  یگلصوح  یب  یحور و  تلاسک   - 1

.ینارگن بارطضا و   - 2

.ینیب مکدوخ  هدقع   - 3

.سرت  - 4

(3) («. دنک یم  بلس  ار  شمارآ  هدش  دای  لماوع  یگمه  هک   ) یطارفا تاناجیه  ای  دایز ، تیساسح   - 5

242 ص :

ص 16. بلق ، ود  نشیتیدم  دیشمج ، یمشاه ، - . 1
ص 23. نامه ، - . 2

ص 107. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 3
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نوطالفا (1) «. دینک ینارگن  شیوشت و  فرص  ار  دوخ  تقو  دیهاوخب  امش  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  یگدنز  »

243 ص :

ص 204. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 823 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_1
http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


تورث مهدزاود : شخب 

هراشا

245 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تورث ،

.درادن يداصتقا  لالقتسا  تسا و  نامیئل  جاتحم  ناسنا  اریز  دیامن ؛ یم  بلس  ناسنا  زا  ار  شمارآ  یلوپ ، یب  رقف و 

« نشوتو  » .دباتشب شا  يرای  هب  اه  يراتفرگ  تالکشم و  رد  هک  تسین  یـسک  رگید  دهاک و  یم  ناسنا  رادافو  ناتـسود  دادعت  زا  رقف 
: دیوگ یم 

(1) .دنور یم  نایم  زا  ناتسود  مامت  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ییاراد  مامت  هک  یعقوم  رد  ناسنا 

.ددرگ یم  یتالکشم  زورب  ثعاب  زین  راک  لحم  رد  یلوپ  یب  رقف و 

: دیوگ یم  نوتناتسا  يرناه 

(2) .تفای دیهاوخن  هداشگ  لوپ  یب  مدآ  يور  هب  يرد  دیدرگب ، ار  روانهپ  يایند  مامت 

.دوش یم  جراخ  رگید  رد  زا  نامیا  دیایب ، لخاد  هب  رد  کی  زا  رقف  رگا  و 

: دناد یم  یتخبدب  تکالف و  لماع  ار  رقف  زین  لیه  نوئلپان 

نیب زا  ار  قایتشا  یمرگ و  لد  دشک ، یم  ار  سفن  هب  ياکتا  دـنک ، یم  دوبان  ار  لیخت  روصت و  دـنک ، یم  جـلف  ار  لالدتـسا  نهذ  رقف 
راکتـشپ یمرگ و  لد  قیوشت و  ار  يراک  هحماسم  یلبنت و  دنک ، یم  نئمطمان  ار  دوصقم  فده و  .دـنک  یم  دوبان  ار  راکتبا  درب ، یم 

، هدرب نیب  زا  ار  یشیدنا  تسرد  ناکما  هتفرگ ، صخش  زا  ار  یشوخ  .دزاس  یم  نکممریغ  ار  نتـشیوخ  رب  لرتنک  درب و  یم  نیب  زا  ار 
ار شالت  زکرمت و 

246 ص :

ص 146. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 150. نامه ، - . 2
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رد ار  قاـیتشا  وزرآ و  رقف ، زا  سرت  .درب  یم  نـیب  زا  ار  هدارا  تردــق  هدرب ، لــیلحت  ار  تماقتــسا  تموادــم و  .دزاــس  یم  فرحنم 
.دنک یم  توعد  ناسنا  نهذ  هب  شماسقا  عاونا و  رد  ار  تسکش  هتشاذگ ، دعاسمان  ریثأت  ناسنا  هظفاح  رب  دشک ، یم  صاخشا 

هب دوش و  یم  یباوخ  یب  بابـسا  .دراد  یمرب  نایم  زا  ار  اه  یتسود  دنک و  یم  دوبان  ار  یبلق  تاساسحا  دشک ، یم  ار  قشع  سرت  نیا 
(1) .دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  یتخبدب  تکالف و  رگید  ترابع 

: تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  يرگناوت  نیرفآ  یتخبشوخ  لماوع  رقف و  یتخبدب  تکالف و  زا  زین  ردناپ  نیرتاک 

كاـپان و يا  هبرجت  رقف  .تـسا  یمدآ  يارب  ادـخ  نارکیب  تاـمعن  ربارب  رد  ناـسنا  ندوـب  روـک  هدـییاز  یمنهج  رقف  .تـسا  هاـنگ  رقف 
.تسا هدننکراوخ  هدنرازآ و 

.نونج هناشن  دیدش ، دراوم  رد  تسا و  ضرم  یعون  رقف  عقاو ، رد 

.تساهتنا یب  رقف  راب  تیصعم  بقاوع 

یتسدگنت انگنت و  اب  رگا  .تسا  كرتشم  لومعم و  یهانگ  رقف  .میراذگب  رانک  رس  کی  تسا  لیاضف  زا  رقف  هک  ار  هشیدنا  نیا  دییایب 
.تسوا یهلا  ثاریم  يرگناوت ، تسادخ و  هدیرفآ  ناسنا  .دیا  هدرب  رس  هب  یهابت  رد  دیا ، هتسیز 

هن دیـشابن ، رگناوت  رگا  .تسا  يرگناوت  هرابرد  هدنهد  ناکت  قیاقح  زا  رگید  یکی  زین  نیا  دهاوخ ! یم  رگناوت  ار  امـش  ناتراگدیرفآ 
زا ار  يرگناوت  هک  درادـن  یلیلد  .تسا  راجنهان  دـشاب ، رگناوت  دـهاوخن  هک  یناسنا  .يرگید  درد  هب  هن  دـیروخ ، یم  ناتدوخ  درد  هب 

(2) .دینک یگدنز  ملاع  ود  رد  تسین  مزال  .دینادب  ادج  دوخ  يونعم  یگدنز 

: دیوگ یم  هراکناوپ »  » .دنتسین یسک  جاتحم  دنراد و  يداصتقا  لالقتسا  دنتسه ، دنمتورث  رادلوپ و  هک  یصاخشا  سکعرب ،
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(1) .دنک یم  يزاب  شدوخ  لالقتسا  اب  لوپ  یب  تلم 

.ددرگ یم  ناتسود  دایدزا  ثعاب  رادلوپ  صاخشا  يداصتقا  لالقتسا  اریز  ددرگ ، یم  هدوزفا  ناشناتسود  دادعت  رب  زور  ره 

زا یلیخ  لوپ  دنتـسین و  راگزاس  یتخبدـب  رقفاب و  نانز  زا  يرایـسب  اریز  ددرگ ؛ یم  یگداوناخ  تیعقوم  میکحت  ثعاب  تورث  لاـم و 
یم مآرم » تسرماـس   » .دراد هارمه  هب  ار  رمع  شیاـسآ  دوش و  یم  ناـسنا  شمارآ  ثعاـب  لـیلد  نیمه  هب  تساـشگ و  لکـشم  عقاوم 

: دیوگ

فـصن یفاک ، دمآرد  نودب  درک ، هدافتـسا  لماک  روط  هب  رگید  سح  جنپ  زا  ناوت  یمن  نآ  نودـب  هک  تسا  مشـش  سح  دـننام  لوپ 
(2) .دش دهاوخ  دودسم  ام  يور  هب  یگدنز  تاناکما 

: دیوگ یم  يژورن  لثملا  برض  کی 

(3) .تسا ناهنپ  شرگید  بیج  رد  مه  ییاورنامرف  دنس  دشاب  سک  ره  بیج  وت  لوپ 

: درامش یم  یبایماک  بابسا  تیقفوم و  حالس  ار  تورث  زین  ریلوم » »

(4) .تسا یبایماک  بابسا  قشع ، رد  تیقفوم و  حالس  گنج ، رد  تورث 

: دناد یم  اشگ  لکشم  اشگ و  لد  ار  لوپ  زین  نتنوفال » »

.دیاشگ یم  ار  اه  لد  لفق  دنک ، یم  زاب  ار  لوپ  قودنص  هک  يدیلک 

، لوپ لّوا  تسا : زیچ  هس  یگدنز  لحارم  مامت  رد  تیقفوم  یلصا  طرـش  دیوگ : یم  هتـسناد و  تیقفوم  یلـصا  طرـش  ار  لوپ  نوئلپان 
.لوپ موس  لوپ ، مود 

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  رللوف » »

.درادن ریت  هک  تسا  ینامک  دننام  درادن ، لوپ  هک  یمدآ 

دنراذگب ياجرب  یکین  مان  ...و  هسردم  ینامرد ، زکارم  نتخاس  ریخ و  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  دنناوت  یم  یعقاو  نادنمتورث  نمض  رد 
.دنیامن بسک  راختفا  و 
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ص 150. نامه ، - . 3
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یعقاو نادنمتورث  زیمآ ) تیقّفوم   ) يامیس

يدنمدرخ - 1

.دنراد تسود  نآ  فراعتم  هزادنا  هب  ار  لوپ  یلو  دنرادن ، لوپ  هب  زیمآ  نونج  هقالع  قشع و  یعقاو  نادنمتورث 

هتـشادرب و ماگ  هدیدنـسپ  عورـشم و  لالح ، هار  رد  هکلب  دننک ، یمن  دنـسپان  تشز و  مارح ، ياهراک  فرـص  ار  شیوخ  تورث  اهنآ 
: دیوگ یم  ییاکیرمآ  لثملا  برض  کی  .دنیامن  یم  فرص  هار  نیمه  رد  زین  ار  شیوخ  لام 

(1) .دنوش یم  ادج  مه  زا  يدوز  هب  شلوپ  قمحا و 

دنتسین شیوخ  تورث  ریسا   - 2

.دنیامن یم  شیوخ  ریسا  ار  تورث  هکلب  دنوش ، یمن  شیوخ  لام  ریسا  زگره  نانآ 

درب یم  یهار  ره  هب  ار  اهنآ  تورث ، دندوب ، تورث  ریـسا  رگا  .دـننک  یم  ییاورنامرف  نآ  رب  هکلب  دـنوش  یمن  لوپ  هدرب  مالغ و  زگره 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ردناپ » نیرتاک  ، » دنراد یمرب  ماگ  نآ  حیحص  هار  رد  دنا و  طلسم  لام  رب  اهنآ  نونکا  یلو 

دوخ مداخ  ار  لوپ  دـیوش ، لوپ  ریـسا  هدـنب و  هک  نیا  ياج  هب  دـیناوت  یم  لوپ  هب  تبـسن  یـسانش  قح  زا  راشرـس  تبثم و  شیارگ  اـب 
دوخ رد  ار  لوپ  زا  ینادردق  تداع  هناهاگآ  .دبای  الیتسا  طلـست و  رـصانع  همه  رب  ناسنا  هک  تسا  هدوب  نیا  یهلا  تیـشم  اریز  .دینک 

(2) .دیرواین يا  هناهب  رذع و  چیه  ینادردق  نیا  يارب  دینارورپب و 

: دراد ار  هدیقع  نیمه  زین  يروبیوآ » درل  »

(3) .تورث يارب  ار  یگدنز  هن  دیهاوخب ، یگدنز  يارب  ار  تورث 

: دیوگ یم  یناملآ 

(4) .تسا قمحا  مدآ  بابرا  لقاع و  درم  مالغ  لوپ ،

249 ص :

ص 147. نامه ، - . 1
ص 20. هیده ، یحالف ، روصنم ، - . 2

ص 151. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 3
ص 84. نخس ، هاتوک  مظاک ، دّمحم  مان ، کین  - . 4

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 830 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_249_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_249_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_249_4
http://www.ghaemiyeh.com


باذع میب و  مدع   - 3

يارب ار  شیوخ  زگره  دنرب و  یم  رـس  هب  هافر  يداصتقا و  لالقتـسا  رد  دنناد و  یم  رمع  شیاسآ  هیام  اشگ و  لکـشم  ار  تورث  اهنآ 
.دنروآ یم  مهارف  شیپ  زا  شیب  ار  شیوخ  شیاسآ  لوپ ، هلیسو  هب  دنهد و  یمن  باذع  میب و  تورث ،

.دننک یم  لمع  يزیر  همانرب  اب  دُعب  نیا  رد  دنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  ینارگن  شیوشت و  يا  هنیمز  چیه  رد  تورث  اب  هطبار  رد 

: دیوگ یم  لاویا » »

(1) .دنریگ یمن  يا  هرهب  ناشلام  زا  میب  نیا  زج  دننک و  یم  یگدنز  دوخ  تورث  نداد  تسد  زا  میب  رد  هشیمه  هک  دنتسه  یصاخشا 

ضرق ندرک  ادا   - 4

زگره اهنآ  زا  يا  هدع  .ددرگ  یمن  هدوزفا  ناشیاه  ضرق  رب  زگره  دننک و  یم  ادا  ار  نآ  دعوم  رـس  دنا ، هتفرگ  ضرق  یلوپ  رگا  اهنآ 
.دنیامن تخادرپ  هرابود  دیاب  دنا  هتفرگ  ضرق  هک  ار  یلوپ  نیا  اریز  دنریگ ، یمن  ضرق  یلوپ 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد  تسیفار » »

(2) .دوش یم  دنمتورث  دزادرپ ، یم  ار  شیاه  ضرق  هک  یسک  اهنت 

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  یسیلگنا 

(3) .دیازفا یم  دوخ  تورث  رب  دنک ، یم  ادا  ار  دوخ  ضرق  هک  یسک 

.تسین نارگید  تورث  هب  ناشمشچ   - 5

تورث زا  يا  هرذ  دنراذگ  یمن  دنراد ، هک  یقیقد  باتک  باسح و  اب  و  دنرادن ، نارگید  لام  هب  یعمط  هنوگ  چیه  یعقاو  نادـنمتورث 
.ددرگ هفاضا  اهنآ  لام  هب  نارگید 
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: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

(1) .دشابن نارگید  هب  شمشچ  هک  تسا  یسک  یعقاو  رگناوت 

.دننک یمن  جارح  ار  ناشتورث   - 6

یم ار  ناشلوپ  باسح  قیقد  يزیر  همانرب  اب  اهنآ  دـنراذگ ، یمن  جارح  قبط  رد  ار  ناـشتورث  یهاو  ياـه  هناـهب  هب  یعقاو  نادـنمتورث 
.دـنرب یم  دوس  مه  مدرم  اهنآ  تراـجت  زا  یلو  .دـنرب  یم  رـس  هب  هاـفر  رد  دـننک و  یم  مهارف  ار  نوگاـنوگ  یهاـفر  لـیاسو  دـننک و 

: دیوگ یم  یعقاو  نادنمتورث  تراجت  هرابرد  يزاجح 

.دشاب مه  مدرم  عفن  هب  هک  تساور  تراجت  نآ 

تواخس  - 7

دننام ریخ  ياـهراک  ماـجنا  هب  اـی  دـنزادرپ  یم  نافعـضتسم  ارقف و  هب  ار  شیوخ  تورث  زا  يرادـقم  دنتواخـساب و  یعقاو  نادـنمتورث 
...و هناخباتک  هسردم ، ینامرد ، زکارم  سیسأت 

يراـثآ هـب  نآ  لیدـبت  هـکلب  فارــسا  هار  زا  هـن  دـینک  دودـحم  ار  دوـخ  ییاراد  دـیوگ : یم  ناـگرزب  زا  یکی  .دــنرامگ  یم  تـمه 
(2) .یعامتجا

زاوها ياورنامرف  یشاجن ، تواخس  ناتساد ) )

یـسابع يافلخ  فرط  زا  هک  نیا  اب  يو  .دوب  زاریـش  زاوها و  رادناتـسا  یـشاجن »  » مان هب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـمز  رد 
هیلع قداص  ماما  روضح  هب  نادنمراک  زا  یکی  .دمآ  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  ناتـسود و  زا  یلو  دوب ، اورنامرف 

: درک ضرع  دیسر و  مالسلا 

یغلبم تباـب  نیا  زا  هدـش  هتـشون  یتاـیلام  نم  يارب  وا  رتفد  رد  .تساـم  نایعیـش  زا  نمؤم و  مدآ  زاریـش  زاوها و  رادناتـسا  یـشاجن  - 
وا هب  يا  همان  نم  هرابرد  دینادب  حالص  رگا  .مراکهدب 
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: تشون زاوها  رادناتسا  هب  ار  هاتوک  همان  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دییامرفب  يا  هیصوت  دیسیونب و 

.هّللا ّرسی  كاخأ  رس  .میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.دنک داش  ار  وت  دنوادخ  ات  نک  داش  ار  تردارب  .نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

یشاجن هب  ار  همان  سلجم ، ندش  تولخ  اب  .دش  دراو  وا  هک  دوب  هتسشن  یمومع  سلجم  رد  یشاجن  .درب  یشاجن  دزن  تفرگ و  ار  همان 
؟ تسیچ تتجاح  دیسرپ : تشاذگ و  مشچ  يور  دیسوب و  ار  همان  یشاجن  .تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همان  نیا  تفگ : داد و 

.تسا هدش  هتشون  نم  رب  یغلبم  امش ، تایلام  رتفد  رد  داد : خساپ  وا  هب  درم 

؟ رادقم هچ  - 

.مهرد رازه  هد  - 

: داد روتسد  وا  هب  تساوخ و  ار  شرادرتفد  یشاجن  مد  نامه 

.هدب ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  ناشیا  هدنیآ  لاس  تایلام  هرابرد  زادرپب و  نم  باسح  زا  نک و  جراخ  رتفد  زا  ار  درم  نیا  یهدب 

؟ مدرک داش  ار  وت  ایآ  دیسرپ : وا  زا  رادناتسا  سپس 

.مدرگ تیادف  يرآ ! - 

ار اهنآ  زا  کی  ره  دنداد ، وا  هب  سابل  تسد  کی  داد  روتسد  نینچمه  دنهدب و  وا  هب  رکون  کی  زینک و  بکرم ، داد ، روتسد  هاگ  نآ 
؟ مدرک داش  ار  وت  دیسرپ : یم  دنداد ، یم 

.دش غراف  ششخب  زا  هک  نیا  ات  دوزفا  یم  دوخ  ششخب  رب  یشاجن  يرآ ، تفگ  یم  وا  هچره  موش و  تیادف  يرآ ! تفگ : یم  مه  وا 
مه نیا  زا  دعب  .ربب  رادرب و  مدوب  هتسشن  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همان  نداد  ماگنه  هک  ار  قاتا  نیا  شرف  تفگ : درم  نآ  هب 

ماـما رـضحم  دـمآ و  نوریب  یلاحـشوخ  اـب  تشادرب و  زین  ار  شرف  درم  .دوـش  یم  هدروآرب  هک  اـیب  نم  دزن  یتـشاد  یتجاـح  تقو  ره 
راتفر ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  ضرع  ماما  هب  زاوها  رادناتـسا  اب  ار  دوخ  تاقالم  نایرج  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص 

.تشگ لاحشوخ  وا  هب  تبسن  یشاجن 

! يرآ دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  لاحـشوخ  زین  ار  امـش  نم ، اب  یـشاجن  کین  راتفر  ایوگ  ادخ ! لوسر  دنزرف  تفگ : درم 
داش زین  ار  ادخ  ربمایپ  ادخ و  یشاجن ، ادخ ! هب  دنگوس 

252 ص :
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(1) .درک

زآ صرح و  مدع   - 8

، رتدایز لاـم  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دـنرادن ، یعمط  صرح و  هنوگ  چـیه  رتشیب  ِتورث  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  یعقاو  نادـنمتورث 
.دنرادن زین  نارگید  ِلام  هب  عمط  و  دننک ، یمن  ششوک  شالت و  هزادنا  زا  شیب 

: دناد یم  دنمزاین  ار  دنمزآ  يزاجح ،» دّمحم  »

(2) .دشاب ار  وا  ناهج  همه  رگا  یّتح  تسا ، دنمزاین  دنمزآ ،

صرح اب  هزرابم  هار 

یم لام  لوپ و  بلط  رد  نم  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ : درک و  تیاکش  دوخ  عضو  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم 
هب دـبلط ، یم  يرتشیب  لام  دـنک و  یم  هزرابم  نم  اب  مصیرح  سفن  موش و  یمن  عناـق  یلو  مروآ  یم  تسد  هب  مه  داـیز  تورث  مور و 

.ددرگ رثؤم  نم  تشز  يوخ  نیا  حالصا  رد  هک  دیزومایب  يزیچ  نم 

: دومرف ترضح 

زاین و یب  ار  وت  دناوت  یمن  ناهج  تورث  مامت  یـشابن  عناق  رگا  دنک و  یم  تزاین  یب  ایند  لام  نیرت  مک  یـشاب ، عناق  یگدـنز  رد  رگا 
(3) .دزاس ینغ 

253 ص :

.106 ص 108 -  ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  ص 292 ؛ ص 370 و ج 74 ، ج 47 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 178. ج 73 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 132. ج 6 ، صصقلا ، نسحا  ص 178 ؛ ج 73 ، راونالا ، راحب  - . 3
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تورث ندروآ  تسد  هب  نیرفآ ) تّیقفوم   ) ياه هار 

تبثم رکف  زرط   - 1

رگا دینام و  یم  یقاب  لوپ  یب  ریقف و  هشیمه  دیشاب ، هتشاد  تورث  لوپ و  هب  تبسن  یفنم  رکف  زرط  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد 
ریقف لوپ و  یب  هک  دینک  روصت  رگا  امـش  .دنام  دیهاوخ  یقاب  دـنمتورث  دیـشاب ، هتـشاد  هیامرـس  لوپ و  هب  تبثم  یـشرگن  زاب و  يرکف 

دیتسه و يدنمتورث  راد و  لوپ  ناسنا  هک  دینک  روصت  رگا  دـبای و  یم  ققحت  هدرک و  ادـیپ  ینیع  هبنج  شرگن  روصت و  نامه  دـیتسه 
.دنک یم  ادیپ  ینیع  هبنج  دوخ  هب  دوخ  مه  نآ  دیتسه  یتفگنه  تورث  ياراد  امش  هک  دینالوبقب  شیوخ  هاگآدوخان  ریمض  هب 

: تسا هتخادرپ  بلطم  نیا  حیضوت  هب  یفروم » فزوژ  »

ار نآ  یـصخش  تساوخرد  هب  ات  تسا  هدامآ  هراومه  دراد و  رارق  يراکتبا  ياه  هژورپ  اه و  حرط  زا  يریاخذ  ناسنا  نطاب  ریمـض  رد 
.دهد رارق  یضاقتم  رایتخا  رد  دروایب و  نشور  روعش  حطس  هب  ینهذ  ياهرابنا  قامعا  زا 

زگره دیـشاب  هتـشاد  نیقی  دینالوبقب ! ار  تورث  هدیا  دوخ  نطاب  ریمـض  هب  رگا  هک  مزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  تحارـص  هب  نم 
.دش دیهاوخن  هقیضم  راچد  ثیح  نیا  زا  دنام و  دیهاوخن  لوپ  گنل 

، دیآ یم  تسد  هب  امـش  ياه  يراک  هفاضا  زا  ای  راب  تّقـشم  هداعلا و  قوف  تمحز  راک و  زا  تورث  لوپ و  هک  دینک  روصت  نینچ  رگا 
(1) .دیا هتخاس  يرکف  تیدودحم  يرظن و  گنت  راتفرگ  ار  دوخ  دیا و  هدرک  هابتشا  ًالماک 

: تسا هدرک  داهنشیپ  ار  لوپ  هب  عجار  تبثم  رکف  زرط  زین  نیش » لواکسا  »

ینغ دـینک و  ساسحا  دـنمتورث  ار  دوخ  دـیاب  قایتشا ، دوب و  بلط  هچراپکی  اپ ، ات  رـس  زا  دـیاب  یلام  لالقتـسا  ندروآ  تسد  هب  يارب 
دیوش و لاسدرخ  یلفط  نوچ  .دینک  هدامآ  ار  دوخ  مادم  دینیبب و  كرادت  تلود  تورث و  يارب  هفقو  یب  .دینادب 

254 ص :

ص 32. هیده ، یحالف ، روصنم ، - . 1
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(1) .دیراذگ یم  رثا  رایشوه  همین  نهذ  رب  راظتنا  دیما و  اب  هک  تسا  تقو  نآ  .دیدنمتورث  هک  دینک  دومناو 

ناتساد

متـساوخ یم  هچنآ  هب  هک  منک  روصت  دوخ  نهذ  رد  مدـنبب و  ار  منامـشچ  هزور  همه  هک  دوـب  نیا  نم  هب  وا  ياـه  هیـصوت  زا  یکی  ... 
يزیچ نیلوا  حبص  زور  ره  نیاربانب  .مدوب  هدنابسچ  فقـس  هب  ار  نآ  هدرک و  تسرد  يرالد  رازهدص  سانکـسا  کی  نم  .ما  هدیـسر 

هچ زا  لوپ  رادـقم  نیا  اـب  هک  مدرک  یم  رکف  متـسب و  یم  ار  منامـشچ  دـعب  .دوب  يرـالد  رازهدـص  سانکـسا  دـید  یم  منامـشچ  هک 
نم هب  یـسک  .دیـسرن  منهذ  هب  یگرزب  قالخ و  رکف  چیه  .داتفین  یقافتا  چیه  زور  یـس  ات  .دش  مهاوخ  دنم  هرهب  یگدـنز  زا  یحطس 

.درکن داهنشیپ  یلوپ 

دلج رازه  دص  راهچ  مناوتب  رگا  متفگ  دوخ  اب  و  مدوب ، هتشون  یباتک  .دیـسر  منهذ  هب  رالد  رازه  دص  کی  بسک  هار  دعب  هتفه  راهچ 
.مدوب هدرکن  رکف  نآ  هب  زگره  نم  اما  دوب ، رـضاح  ّیح و  باتک  .مروآ  یم  تسد  هب  رالد  رازه  دـص  کی  مشورفب  ار  باـتک  نیا  زا 

نان هب  يا  هلجم  هب  ممـشچ  تکرامرپوس  رد  .مشورفب  باتک  دلج  رازه  دص  راهچ  مناوتب  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  متـسناد  یمن  ادـبا 
.داتفا رزیاوکنیا » لانشن  »

هیرشن نآ  ناگدنناوخ  رگا  هک  دیسر  منهذ  هب  ناهگان  .مدوب  هتـشذگ  هجوت  یب  شرانک  زا  اما  مدوب ، هدید  راب  اه  نویلیم  ار  هلجم  نیا 
.دنرخ یم  ار  مباتک  رفن  رازه  دص  راهچ  دننک ، ادیپ  یهاگآ  نم  باتک  زا 

درک و هعجارم  نم  هب  ینز  دش ، مامت  متبحـص  یتقو  .مدرک  ینارنخـس  ملعم  دصـشش  يارب  كروین » جـلاک  رتناه   » رد دـعب  هتفه  شش 
هیرشن يارب  وا  دش  مولعم  .مهدب  امش  هب  ار  متراک  دیهدب  هزاجا  .منک  هبحاصم  امـش  اب  مهاوخ  یم  .دوب  یلاع  ناتیاه  تبحـص  تفگ :

.تفای شیازفا  ناهگان  مباتک  شورف  ، دیسر پاچ  هب  ما  هبحاصم  یتقو  .دسیون  یم  هلاقم  رریاوکنیا » لانشن  »

255 ص :

ص 41. نامه ، - . 1
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دـص کی  لاس  نآ  رد  هک  نیا  مـالک  هصـالخ  .مدوب  هدرک  بذـج  مدوخ  یگدـنز  هب  ار  ثداوح  نیا  همه  نم  هک  تساـج  نیا  هتکن 
.مدرواین تسد  هب  دمآرد  رالد  رازه 

یمن عقاو  ّرثؤم  شور  نیا  متفگ  مدـش و  هدرـسفا  دـینک  یم  رکف  اـما  .مدرک  بسک  رـالد  تفه  تسیب و  دصیـس و  رازه و  ود  دوـن و 
رالد رازه  دص  بسک  يارب  شور  نیا  رگا  دیـسرپ : نم  زا  منز  دـعب  .تسا » يزیگنا  تریح  شور  نیا  : » متفگ نآ  ياج  هب  هن ! دوش !؟

ناحتما میناوت  یم  اما  مناد  یمن  متفگ : شباوج  رد  دـشاب ؟ شخبرثا  مه  رالد  نویلیم  کی  يارب  ینک  یم  رکف  تسا  بسانم  دـمآرد 
.مینک

میارب رالد  نویلیم  کی  غلبم  هب  یکچ  راک  نیا  يارب  .دـنک  يرادـیرخ  ار  حور  ياذـغ  باـتک  نیلّوا  زاـیتما  تفرگ  میمـصت  نم  رـشان 
.تشون

دیهاوخب هک  يزیچ  ره  يارب  يدنیارف  نینچ  .دراد  دربراک  یگدنز  زا  يا  هنیمز  ره  رد  بذج  نوناق  زا  هناهاگآ  هدافتسا  زار و  شناد 
(1) .تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  لوپ  عوضوم  .دراد  دوجو  دینک  قلخ 

يریگ میمصت   - 2

یعس و حیحص و  هار  يزیر و  همانرب  اب  هک  دیوش  ممصم  سپس  دییامن و  صخـشم  دیبای  تسد  نآ  هب  دیهاوخ  یم  هک  ار  یغلبم  ادتبا 
.دیسرب نآ  هب  ششوک 

هتبلا .تفای  دیهاوخ  تسد  هدش  صخـشم  لوپ  غلبم  هب  يریگ  میمـصت  اب  دیتفای  تسد  لوپ  هب  تبـسن  تبثم  شرگن  هب  هک  نآ  زا  سپ 
: دیوگ یم  لیه » نوئلپان  ، » دیرادرب زین  ار  يدعب  ياه  ماگ  دیاب 

.دننک هبلغ  نآ  رب  دیاب  همه  هک  تسا  یکرتشم  نمشد  نیا  .تسا  يریگ  میمصت  دض  ندرک  لوکوم  ادرف  هب  ار  زورما  راک  هحماسم و 
(2) .دننک يریگ  میمصت  دنناوت  یمن  هک  دنتسه  یناسک  انثتسا  نودب  دنزودنیب ، هیامرس  دنناوت  یمن  هک  یناسک 

256 ص :

.114 ص 116 -  زار ، نربا ، دنار  - . 1
ص 25. هیده ، یحالف ، روصنم ، - . 2
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ییوج هفرص  ششوک و  شالت ،  - 3

اب سپـس  دـیدروآ ، تسد  هب  تورث  يروآ  عـمج  يارب  یفاـک  هزیگنا  دـیدومن و  ادـیپ  لوـپ  هب  تبـسن  تبثم  رکف  زرط  هک  نآ  زا  سپ 
شیپ ًالبق  هک  ینیعم  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـشوک  شالت و  دـیزادرپب ، شـشوک  شالت و  هب  يزیر  هماـنرب  يریگ و  میمـصت 
.دشاب اسرف  تقاط  هزادنا و  زا  شیب  دیابن  امـش  شالت  یلو  .دریگ  ماجنا  بیترت  مظن و  اب  دـیاب  شـشوک  شالت و  نیا  .دـیا  هدرک  ینیب 
تورث نتفر  رده  هب  عنام  زین  ییوج  هفرـص  اریز  دـیزاس ؛ دوخ  هشیپ  ار  ییوج  هفرـص  ندومن  جرخ  ندرک و  هنیزه  هار  رد  دـیاب  انمض 

.ددرگ یم 

: تسا هدرک  داهنشیپ  نینچ  ار  ندش  دنمتورث  هار  نیلکنارف ،» »

چیه لوپ  تقو و  هک  ینعم  نیدـب  .ییوج  هفرـص  شـشوک و  دراد : یگتـسب  هملک  ود  هب  تسا و  يراومه  رایـسب  هار  يدـنمتورث ، هار 
راک چیه  ییوج  هفرـص  شـشوک و  یب  .میناسرب  فرـصم  هب  هجو  نیرتوکین  اب  دیاب  ار  ود  ره  هکلب  مینک  فلت  هدوهیب  دیابن  ار  مادـک 

(1) .تسا رّسیم  راک  ره  ود ، نآ  اب  درک و  دوش  یمن 

تموادم راکتشپ و   - 4

دوصقم ماجنارـس  هب  ندیـسر  هظحل  ات  امـش  .میـشاب  هتـشاد  تموادم  راکتـشپ و  دیاب  رگید  راک  ره  دننام  زین  لام  يروآ  عمج  هار  رد 
.دشاب هتشاد  موادت  یناکم  نامز و  ره  رد  دیاب  امش  راکتشپ  .دیرادنرب  شالت  زا  تسد 

: تسا هتسناد  تورث  يروآ  عمج  هار  ار  تموادم » ، » لیه نوئلپان 

(2) .تسا هدوب  راک  رد  تموادم  تسد  هک  دینادب  تسا ، تورث  تشابنا  لاح  رد  هک  دیدروخرب  یسک  هب  هک  اجره 

ندرک رطخ   - 5

رطخ زا  یّتح  دیهدن ، هار  دوخ  هب  یساره  زیچ  چیه  زا  تورث  يروآ  عمج  هار  رد 

257 ص :

ص 153. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 18. هیده ، یحالف ، روصنم ، - . 2
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رد دیدیناشوپ ، لمع  هماج  نآ  هب  دیدرک و  ادیپ  ار  دـش ) رکذ  هک   ) یلبق طیارـش  هک  یماگنه  .دـینک  رطخ  هار  نیا  رد  .یگتـسکشرو 
، دیدرگ نومنهر  یتخبکین  ماجنارس  هب  ات  دیهد  همادا  شیوخ  تکرح  هب  دیوش ، فقوتم  ینوگانوگ  للع  هب  تسا  نکمم  هک  یعقاوم 

زین سویتموردنا »  » .دینکن فقوت  هار ) نیا  رد   ) زگره اّما  دـینزن ، بآ  هب  رادـگ  یب  و  دـیهدن ، تسد  زا  زین  ار  طایتحا  هار  نیا  رد  هتبلا 
: تسا هداد  داهنشیپ  دایز  ياهدمآرد  تهج  ار  ندرک  رطخ 

زیامتم ندرک و  دوعص  نتفای ، تعسو  هب  قیوشت  ار  ام  هتـسویپ  ناهج  عقاو  رد  .دنراد  فازگ  ياهدمآرد  كانرطخ  تخـس و  لغاشم 
رطخ دـیاب  میریگب  داـی  ار  نتفر  هار  هک  نآ  يارب  .تفریذـپ  مه  ار  نآ  تارطخ  دـیاب  زیچ  ره  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنک ، یم  ندوـب 

(1) .تفریذپ مه  ار  یگتسکشرو  رطخ  دیاب  نتخاس  لوپ  يارب  میریذپب ، ار  ندید  همدص  ندروخ و  نیمز 

يراذگرکش  - 6

و شیاه ) تمعن  رطاخ  هب  رکـش   ) .مینک يراذگرکـش  گرزب  دنوادخ  هاگرد  هب  میدرک ، ادـیپ  لوپ  لّوا  ياه  ماگ  رد  هک  نآ  زا  سپ 
.تسام راکددم  رای و  گرزب  دنوادخ  زین  هار  نیا  رد  اریز  دیامن ؛ یم  کمک  لام  يروآ  عمج  رد  ار  ام  هدیدنسپ  لمع  نیا 

دنک نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک 

اعد  - 7

ام هب  هار  نیا  رد  هک  میبلطب  يرای  مینک و  تساوخرد  وا  زا  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  اعد  لاـم ، يروآ  عمج  ياـه  هار  زا  یکی 
ار شا  هدنب  يادن  زین  وا  .دنک  کمک 

.دروآ تسد  هب  يرتشیب  لوپ  ات  دنک  یم  کمک  وا  هب  دباتش و  یم  شا  يرای  هب  هداد و  خساپ 

: درامش یم  اعد  ار  تورث  ندروآ  تسد  هب  ياه  هار  زا  یکی  زین  ردناپ » نیرتاک  »

جنر یناوارف  زا  راشرس  ملاع  نیا  رد  یمدآ  هک  دهاوخ  یمن  زگره  ینغ  دنوادخ 

258 ص :
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رد دیراد ، یلام  زاین  رگا  میا ، هدز  لوگ  ار  نامدوخ  اهنت  مینک ، یگدـنز  یتسدـگنت  تنحم و  رد  دـیاب  هک  مینک  رکف  ام  رگا  .دـشکب 
رد لماک و  روط  هب  ار  ناتزاین  ات  دـیهاوخب  کمک  ناتنابرهم  دـنوادخ  زا  دـینک و  اعد  نات  هژیو  یلاـم  زاـین  يارب  تأرج  لد و  لاـمک 

(1) .دروآرب يدنمهوکش  ياهتنم 

ارعش هاگدید  زا  تورث 

تسافو يالب  رز  هک  منادن  نیا 

تسادگ نامدرم  يوخ  نیا  هک  ای 

گنچ رد  يرهوگ  دنرآ  وچ  هک 

گنس رب  دننز  یتسود  رهوگ 

يدیشمج * * *

مناجاتحم تلجخ  ورف  درب  نیمز  رب 

درک رز  نوراق  هب  هچنآ  نم  هب  درک  يرز  یب 

بئاص * * *

دوب نوژاو  اک  ار  تسدیهت 

دوب نوزحم  گنت و  هم  لاس و  شلد 

هتساوخ نوردنا  تسد  هب  يراد  وچ 

هتسارآ نابسا  میس و  رز و 

درک تدیاب  هک  نک  نانچ  هنیزه 

درشف دیابن  دناشف و  دیابن 

یسودرف * * *

هورگ نایم  رد  هدازآ  درم 

تساناد لقاع و  يوخ و  شوخ  هچرگ 
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دوب دناوت  یهگنآ  مرتحم 

تسانغتسا شلام  هب  ناشیا  زا  هک 

تسراوخ دش  قلخ  جاتحم  هکناو 

تسانیس یلعوب  ملع  اب  هچرگ 

نیمی نبا  * * *

كاخ نمیشن  رد  رآ  درگ  لام 

یشاب نادکاخ  هنهک  نیا  رد  ات 

دنروخب نانمشد  يریمب و  رگ 

یشاب ناتسود  جاتحم  هک  هب 

يدعس * * *

259 ص :
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شیورد يا  تیاکش  یتیگ  شدرگ  نکم ز 

يدرم قسن  نیا  رب  مه  رگا  یتخب  هریت  هک 

تسه تنارماک  تسد  لد و  وچ  ارگناوت !

يدرب ترخآ  ایند و  هک  شخبب  روخب ،

يدعس

ناگرزب هاگدید  زا  تورث 

ندرام (1) «. دنک یم  زاورپ  دنز و  یم  شین  هنرگو  دهد  یم  لسع  دیشاب ، هاگآ  نآ  يرادهگن  زا  رگا  هک  تسا  يروبنز  لام ، »

ییاکیرمآ (2) «. تسا دمآرد  یهاش  کی  زادنا  سپ  یهاش  کی  »

يدعس (3) «. تشه درم و  هک  نآ  تخبدب  تشک و  دروخ و  هک  نآ  تخب ، کین  »

(4) «. دروآ تسد  هب  لام  دوخ  يوربآ  تمیق  هب  هک  تسا  یسک  هیامورف ، »

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(5) «. شابم ریگ  تخس  یلو  راد  هگن  هزادنا  جرخ  رد  نکم ، فارسا  یلو  شاب  هدنشخب  »

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

رتزاـب و لد  تسد و  رتـشیب  تورث  نتـشاد  تروص  رد  هک  دـینک  رکف  رگا  دـشخب ، یمن  يزیچ  دوخ  ینوـنک  تورث  زا  هک  سک  نآ  »
رمولپ (6) «. دراذگ یم  دوخ  رس  هالک  طقف  دوب ، دهاوخ  رت  هدازآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (7) «. تسا هدنبیز  هچ  حلاص  درم  يارب  حلاص ، لام  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (8) «. تسا زور  تلذ  بش و  مغ  هیام  هک  دیسرتب  ضرق  زا  »

يدعس (9) «. لام ندرک  درگ  هرهب  زا  رمع  هن  تسا  رمع  شیاسآ  رهب  زا  لام  »

260 ص :
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یسیلگنا (1) «. دیازفا یم  دوخ  تورث  رب  دنک ، یم  ادا  ار  دوخ  ضرق  هک  یسک  »

يدنه (2) «. لوپ هب  قلعتم  ناسنا  هن  دشاب ، ناسنا  هب  قلعتم  دیاب  لوپ  »

هک ار  دنمراک  رفن  تشه  .دنز  یم  مقر  ناتیاهرواب  تاداقتعا و  ار ، امش  ِتداعـس  تورث و  .درادن  یطبر  تباث  ریغ  تباث و  قوقح  هب  »
یم ار  يدادعت  رفن  تشه  نیا  نایم  رد  انئمطم  .دیریگب  رظن  رد  دـنریگ  یم  ناسکی  قوقح  دـننک و  یم  راک  تکرـش  کی  رد  یگمه 

رد هن  هورگ  ود  نیا  توافت  .دنجاتحم  یکناب  ماو  هب  چیودناس  کی  دیرخ  يارب  هک  يرگید  دادعت  دنراد و  یبوخ  یگدـنز  هک  دـیبای 
.دنراد لوپ  هب  تبسن  هک  تسا  يداقتعا  رد  هکلب  ناشدمآرد  نازیم 

دراد و دوجو  یلیلد  امتح  مهد  یم  شتـسد  زا  مروآ و  یم  تسد  هب  ای  مروآ ، یمن  تسد  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  یلوپ  رادـقم  نم  رگا 
.دوش یم  طوبرم  نم  نورد  يایند  هب  زیچ  همه  درک ، وجتسج  ینوریب  يایند  رد  دیابن  ار  لیلد  نیا 

متـسیس لرتنک  تحت  ناسنا ، تورث  هک  تیعقاو  نیا  نداد  ناشن  يارب  دنتـسه  یبوخ  رایـسب  لاثم  فلتخم  ياه  یـشک  هعرق  ناگدنرب 
ياه یشک  هعرق  ناگدنرب  رثکا  ارچ  سپ  تسا  روط  نیا  رگا  .تسا  تالکـشم  لّالح  لوپ ، هک  دننک  یم  رکف  مدرم  .تسوا  يداقتعا 

هـشیمه نم  : » دیوگ یم  هک  يداقتعا  متـسیس  اریز  دنا ؟ هدوب  دوخ  لّوا  زور  زا  رتریقف  رت و  ضورقم  لاس  ود  تشذـگ  زا  سپ  گرزب 
.دهد یم  داب  رب  ار  رالد  نویلیم  کی  تعرس  هب  متسه » هتسکشرو 

کی رد  راب  نیمود  يارب  هک  دـندرک  یم  هبحاصم  يدرف  اب  همانرب  نیا  رد  .مدرک  یم  اـشامت  نویزیولت  زا  يا  هماـنرب  شیپ  تقو  دـنچ 
یتخبدب اب  مراد  رـضاح  لاح  رد  نوچ  دروخ  یم  مدرد  هب  رالد  نویلیم  نیا 3/1  : » تفگ یم  وا  .دوب  هدش  هدنرب  گرزب ، یـشک  هعرق 

اب هشیمه  یـسکره  یکناب  باسح  .دوب  هدـش  هدـنرب  تفگنه  یغلبم  مه  شیپ  لاـس  ود  هک  دوب  یـصخش  نیا  و  ...منک » یم  یگدـنز 
هک تسا  نآ  رت  ناسآ  هار  دـنیآ  یمن  رد  روج  ناـمیکناب  يدوجوم  اـب  اـم  ياـهرواب  هک  یتقو  .دراد  يراـگزاس  وا  يداـقتعا  متـسیس 

اما مینک  ضوع  ار  دوخ  یکناب  باسح 
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لماوــع هــن  تساــم و  ياــه  هشیدـــنا  لرتــنک  تــحت  اــم  یگدـــنز  مــه ، اــج  نــیا  رد  .تساـــهرواب  نداد  رییغت  تــسرد ، هار 
سویتموردنا (1) «. ینوریب

.دنک زارد  اهنآ  هب  تسد  دناوت  یمن  لومت  تسا و  جراخ  وا  رادتقا  دی  زا  هک  تسه  ییاهزیچ  زاب  دشاب ، دایز  لّومت  تردـق  ردـق  ره  »
جراخ هلیوط  زا  ار  رتهم  خـبطم و  زا  ار  خاـبط  دـناوت  یم  دـناسرب ، هیلاـع  تاـماقم  هب  تسپ  تاـجرد  زا  ار  یـصخش  دـناوت  یم  تورث 

هولج ملاظ  ار  مولظم  مولظم و  ار  ملاظ  دناوت  یم  دهن ، یمالغ  رس  رب  ار  یتکلمم  جات  دناوت  یم  دهد ، لزنم  اهرصق  نیرتهب  رد  هدومن ،
يامیـس ابیز و  ار  تشز  هک  تسین  رداق  اه  تردـق  ییاناوت و  نیا  مامت  اب  یلو  .دـهد  قوفت  هانگ  یب  رب  ار  راکهانگ  دـناوت  یم  دـهد ،

ار وسرت  لقاع و  ار  روعـش  یب  ای  دـیامن  نّدـمتم  ار  یـشحو  مرن و  ار  نشخ  روبـص و  ار  لوجع  ای  دـیامن ، دنـسپ  لد  ار  زیگنا  تشحو 
ای دزاس  لامیاپ  ار  شراختفا  ترهش و  وکین و  مان  دناوت  یمن  اما  دیامن ، مودعم  ار  یـسک  یگدنز  لام و  دناوت  یم  لومت  .دنک  عاجش 

كازلاب (2) «. دنادرگ مهفان  ار  میهف  ای  روک  ار  تریصب  هدید 

( تداعس هار   ) تورث هب  عجار  ییاهزردنا  اهدنپ و 

مارح لام  فلا )

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

ناـشیا زا  يور  رگا  .نادرگب  يور  اـهنآ  زا  اـی  نک  مکح  ناـشنایم  دـندمآ  وت  شیپ  رگا  .مارح  ِناگدـنروخ  دـنغورد و  ِناریگـشوگ 
(3) .دراد تسود  ار  فصنم  دارفا  ادخ  هک  نک  مکح  فاصنا  هب  ناشنایم  يدرک  مکح  رگا  .دز  دنناوتن  ینایز  ار  وت  ینادرگب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شورف ياهب  گس ، شورف  ياهب  رادرم ، شورف  ياهب  زا  تسا  ترابع  مارح ، لام 

262 ص :
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(1) .وگشیپ دزم  تواضق و  رد  نتفرگ  هوشر  انز ، بارش ،

: دنیامرف یم  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .دیآ یم  تسد  هب  رگمتس  نایلاو  يارب  ندرک  راک  هار  زا  هک  تسا  يدمآرد  اهنآ  زا  یکی  .دراد  یناوارف  دراوم  مارح  لام 

میکح نامقل  زردنا  ب )

: تفگ یم  شدنزرف  هب  میکح  نامقل 

.اهنآ نادنزرف  هن  دنام و  هدمآ  درگ  لاوما  هن  یلو  دندروآ  درگ  ناشنادنزرف  يارب  یلاوما  مدرم  وت ، زا  شیپ 

.ریگب ترجا  هدب و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  تراک  نیاربانب ، .يریگب  دزم  ینکب و  راک  دنا  هداد  روتسد  هک  یتسه  يرودزم  وت 

.تسوا یهبرف  ماگنه  شگرم  نامز  دوش و  هبرف  ات  تسا  ندیرچ  لوغـشم  راز  هزبس  نایم  رد  هک  شابم  يدنفـسوگ  دننام  ایند  نیا  رد 
.يدرگ یمن  زاب  شیوس  هب  هرابود  دبا  ات  ینک و  یم  كرت  ار  نآ  هتشذگ ، نآ  زا  هک  نک  باسح  يرهن  يور  لپ  دننام  ار  ایند  هکلب 

: يوش یم  لاؤس  زیچ  راهچ  زا  یتسیاب ، اناوت  دنوادخ  ربارب  رد  تمایق  يادرف  نوچ  نادب !

؟ يدرب نیب  زا  یهار  هچ  رد  ار  تیناوج   - 1

؟ يدومن دوبان  یهار  هچ  رد  ار  ترمع   - 2

؟ يدروآ تسد  هب  یهار  هچ  زا  ار  تلام   - 3

؟ يدرک جرخ  یهار  هچ  رد  و   - 4
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(1) .نک رضاح  ییوگخساپ  يارب  ار  دوخ  شاب و  هلحرم  نآ  هدامآ  مدنزرف !

هتشگ ریقف  هک  يدنمتورث  رب  محر  ج )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) .ِلاّهُجلا َْنَیب  َعاض  اِملاع  َرَقَْتفا َو  اِّینَغ  َّلَذ َو  ازیزَع  اوُمَحِْرا 

: دینک محر  سک  هس  هب 

.هدش راوخ  هک  يزیزع   - 1

.تسا هتشگ  ریقف  هک  يدنمتورث   - 2

.تسا هدنام  مانمگ  نالهاج  نایم  هک  يدنمشناد   - 3

264 ص :
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ص 222. ج 3 ، صصقلا ، نسحا  دومحم ، يرصان ، - . 2
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تعانق مهدزیس : شخب 

هراشا

265 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  تعانق ،

جاتحم ددرگ و  نیمضت  امش  هدنیآ  یلام  رظن  زا  دیهاوخ  یم  رگا  .تسا  تعانق  یتخبـشوخ ، ّتیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
هدافتـسا شیوخ  لام  زا  ریذـبت ، فارـسا و  هب  ندرک  رکف  ياج  هب  شیوخ  ياهب  نارگ  تاـقوا  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیدرگن ، ناـمیئل 

.دیزاس شیوخ  هشیپ  تعانق  دیشاب ، هتشاد  سفن  تزع  تیونعم و  اب  هارمه  یحور  دیهاوخ  یم  رگا  دییامن و  هنیهب 

.تسا ییاورنامرف  يرگناوت و  یتخبشوخ ، دیلک  تعانق ،

.تسا يداصتقا  لالقتسا  شمارآ و  تیقفوم ، دیلک  تعانق ،

.تسا سفن  ياوه  رب  طلست  ینمادکاپ و  تداعس ، دیلک  تعانق ،

.تسا تورث  هنالداع  میسقت  ییادزرقف و  یتخبکین ، دیلک  تعانق ،

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  تبحم  نید و  نایاوشیپ  هب  یسأت  ریذبت ، فارسا و  مدع  دیلک  تعانق ،

: دییامرف هجوت  نیلکنارف »  » لاثم هب 

(1) .دوش یم  گرزب  یتشک  کی  ندش  قرغ  بجوم  کچوک  خاروس  کی  اریز  شاب ، رذح  رب  يرورضریغ  ِکچوک  ياه  هنیزه  زا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .یشاب دوخ  هاشداپ  ات  نارذگب ، ار  روما  تعانق ، اب 

266 ص :

ص 616. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 617. نامه ، - . 2
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: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  یتخبشوخ  زار  روفماش » »

(1) .دهاکب ار  دوخ  تاعقوت  زا  یتمسق  دیاب  دنک ، یگدنز  تخبشوخ  ایند  رد  دناوتب  رشب  هک  نیا  يارب 

: درامش یم  ایمیک  ار  تعانق  نیلکنارف » »

(2) .دوش یم  الط  دنک  سمل  ار  هچره  هک  تسا  ییایمیک  تعانق ،

: تسا هدرک  فیصوت  كانرطخ  ار  ییوج  هفرص  تعانق و  مدع  لزیاک ،» یب  .ناج  »

نکمم هظحل  ره  اریز  تسا ؛ كانرطخ  شدوجو  هعماج  يارب  درادـن ، ار  تفـص  نیا  هک  یـسک  اوقت ، تسا و  تلیـضف  ییوج ، هفرص 
(3) .دزادنیب نارگید  شود  هب  ار  دوخ  یگدنز  راب  تسا 

: دیوگ یم  ءالعلاوبا 

(4) .تسادرف يادگ  زورما ، جرخلو  مدآ 

تعانق فیرعت 

یبلط و هدایز  يارب  ار  دوخ  دـنک و  یم  افتکا  ایند  زا  يدام  زاین  ترورـض و  ردـق  هب  نآ  ببـس  هب  هک  ناسنا  رد  رادـیاپ  یتلاح  روهظ 
فافکو جایتحاردق  هب  یگدنزرومارد  ندومن  تیافک.تسا  يدادادخ  مهسو  بیصن  هب  ندوب  دونـشخ  .دزادنا  یمن  تمحز  هب  رثاکت 

(5) .تسا

تعانق زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ دیاوف و 

يزاین یب  يرگناوت و  - 1

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نایم زا  شتمعن  دـیامن  فارـسا  دـنک و  شاپ  تخیر و  هک  ره  دـنام و  اجرباپ  وا  يارب  تمعن  دـیامن  تعانق  دـنک و  يور  هنایم  هک  ره 
(6) .دور

267 ص :
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ص 303. نامه ، - . 4
ص 423. ج 2 ، قالخا ، تشهب  يدهم ، روپ ، یلین  - . 5

ص 735. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 6
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تورث لام و  نآ  دیدومنن ، شیوخ  یگدنز  رد  ینانچ  نآ  ياه  جرخ  دیدومن و  ییوج  هفرص  تورث ، لام و  ِفرصم  رد  هک  یماگنه 
زاین یب  سک  همه  زا  هدرکن و  زارد  نامیئل  يوس  هب  جایتحا  ِتسد  و  دیتسه ، رگناوت  هشیمه  دنام و  یم  یقاب  امـش  يارب  زین  هدنیآ  رد 
هفرـص ِكدنا  كدنا  زین  هنیمز  نیا  رد  دوش .» ایرد  یهگناو  ددرگ  عمج  كدـنا  كدـنا ، : » دـیوگ یم  یناریا  یلثملا  برـض  .دـیتسه 

.دیامن یم  نیمأت  ار  امش  هدنیآ  و  دراذگ ، یم  امش  يور  شیپ  ار  تورث  لام و  زا  ییایرد  تعانق ، ییوج و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

ره ددرگ و  زاین  یب  دنک  تعانق  تسا  یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  هک  ره  دنک و  تعانق  تسا  یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  دـشیدنیب ، هک  ره  سپ  ... 
(1) .ددرگن زاین  یب  زگره  دومنن  تعانق  تسا  یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنـشاب ینغ  هچ  ره  دـنزود  ریغ  لام  هب  عمط  مشچ  هک  ناـنآ  تسا ، رگناوت  ینغ و  هشیمه  دـنک  تعاـنق  شیوخ  دـح  هب  هک  سک  نآ 
(2) .دنریقف

: دناد یم  تعانق  رد  ار  يزاین  یب  زین  سویسوفنک » »

(3) .لام هن  تسا  تعانق  ار  ناسنا  دزاس  یم  ینغتسم  هک  هچنآ  اریز  تعانق ؛ هب  ایند  زا  ار  يزاین  یب  انغتسا و  نک  بلط 

: دیوگ یم  زین  يدعس 

(4) .تعاضب هب  هن  تسا  تعانق  هب  يرگناوت 

تیونعم - 2

رد .دنا  هتشاد  رذح  رب  ریذبت  فارـسا و  زا  ار  مدرم  دنا و  هدرک  نایب  تعانق  هرابرد  یناوارف  ياهراتفگ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
ار تعانق  هک  یسک  دراد و  يونعم  هبنج  تعانق  هجیتن 

268 ص :

ص 707. نامه ، - . 1
ص 303. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 2

ص 619. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 3
ص 618. نامه ، - . 4
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رجا زا  نآ  تلیـضف  رب  هوالع  تسا و  هدومن  لـمع  ینید  تاروتـسد  هب  تسا ، هتـسج  برقت  گرزب  دـنوادخ  هب  دزاـس ، شیوخ  هشیپ 
.دوش یم  دنم  هرهب  زین  يورُخا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.ددرگ یم  وکین  شتدابع  عناق ، درف  ؛(1)  ُُهتَدابِع ْتَنُسَح  َعَنَق  نَم 

: دنیامرف یم  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .تسا ناراکزیهرپ  هناشن  تعانق ،

يدام روما  رد  رطاخ  تغارف  - 3

وا هدنیآ  نیاربانب  .تسا  زاین  یب  رگناوت  دـیامن ، یم  ییوج  هفرـص  هتـشاد و  هگن  هزادـنا  تسا ، عناق  هک  یـسک  میتفگ ، هک  روط  نامه 
دوخ ياهبنارگ  تاقوا  يدام ، روما  رد  رطاخ  تغارف  اب  وا  دوش و  یمن  وا  ریگنابیرگ  یلکـشم  هنوگ  چیه  یلام  ثیح  زا  تسا و  نیمأت 

.دیامن یم  ...و  یملع  يونعم ، یگنهرف ، ياهراک  فرص  ار 

سفن تزع  - 4

عمط يراوخ ز  تسا و  تعانق  تزع ز 

بلطم يراوخ  زاسب و  دوخ  تزع  اب 

زارد مدرم  يولج  شتـسد  هاگچیه  و  دراد ، سفن  تزع  نآ  زا  هتفرگ  تأشن  تیونعم  يزاـین و  یب  يرگناوت و  لـیلد  هب  عناـق  صخش 
.تسا هدیسر  سفن  تزع  هب  تعانق  هب  ندیناشوپ  لمع  هماج  اب  هک  تسا  اناد  دنمدرخ و  دنمشزرا ، صخش  وا  .تسین 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) .یبای تسد  تزع  هب  ات  زاس  هشیپ  تعانق  ّزَُعت ؛» ْعَْنِقا  »

269 ص :

ص 423. ج 2 ، قالخا ، تشهب  يدهم ، روپ ، یلین  - . 1
.نامه - . 2

ص 369. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 3
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شمارآ  - 5

اریز تسا ؛ شخب  شمارآ  لماع  ییوج  هفرص  تعانق و  هک  میمهف  یم  میا ، هدرک  رکذ  نونکات  تعانق  باب  رد  هک  يراثآ  دیاوف و  اب 
زا هدـنیآ و  يارب  ینارگن  قیوشت ، هتـشاد و  زکرمت  یمدآ  رکف  يداـصتقا  تهج  زا  هدـنیآ  نیمأـت  يزاـین و  یب  يرگناوت و  هطـساو  هب 
یم بوسحم  زین  يونعم  روما  زا  تعانق  نوچ  ایناث  دزاس و  یمن  لوغـشم  ار  وا  ددرگ  ریقف  هدنیآ  رد  تعانق  مدـع  رثا  رد  هکنیا  تهج 

: دیوگ یم  يدناگ  .ددرگ  یم  یمدآ  ناور  حور و  شمارآ  بجوم  تسادخ ، هب  برقت  بجوم  ددرگ و 

، هجوت زا  دـش ، دـهاوخ  دوخ  رد  نآ  هب  تبـسن  هجوت  داجیا  ببـس  دراد  فوطعم  تاـیدام  هب  ار  دوخ  ساوح  شوه و  یـسک  هاـگره 
(1) .دنک یم  داجیا  یباتیب  سوه  اوه و  و  لّدبم ، سوه  اوه و  نازوس  ياه  هلعش  هب  قایتشا  و  قایتشا ،

يونعم يدازآ  - 6

ياوه رب  نیاربانب  .دـنک  یم  ییاورنامرف  شیوخ  تورث  لوپ و  رب  هشیمه  ددرگ و  یمن  شیوخ  تورث  لام و  ریـسا  زگره  عناق  صخش 
: دیوگ یم  سودالیکا »  » .تسا رادروخرب  يونعم  يدازآ  زا  هنیمز  نیا  رد  دراد و  طلست  شیوخ  سفن 

(2) .تسا ییالط  لوصحم  نیا  درک و  میهاوخ  ورد  يدازآ  مینک ، تعارز  ییوج  هفرص  اب  رگا 

ییادزرقف - 7

رگا نیاربانب  .ددرگ  یمن  وا  ریگنابیرگ  رقف  زگره  تسا و  زاـین  یب  رگناوت و  هشیمه  شیوخ  تعاـنق  ییوج و  هفرـص  اـب  عناـق  صخش 
.دوش یم  دوبان  رقف  هعماج  نآ  رد  دنزاس ، شیوخ  هشیپ  ار  تعانق  يا  هعماج  داحآ 

270 ص :

ص 620. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
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ینتورف عضاوت و   - 8

هب ناوت  یم  هک  تسا  یندیـشون  ود  دومرف : ترـضح  .دشونب  ات  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  لسع  ریـش و  يرادـقم  يدرم 
؛ میامن یم  ینتورف  ادـخ  يارب   [ مراک نیا  اب   ] یلو مزاـس  یم  مارح  هن  مشون و  یم  هن  ار  يرگید  نآ  نم  .درک  هدنـسب  ود  نیا  زا  یکی 

يور هنایم  یگدـنز  رد  هک  ره  .دزاس  تسپ  شیادـخ  دزرو ، ربکت  هک  ره  درب و  ـالاب  شیادـخ  دـیامن  ینتورف  ادـخ  يارب  هک  ره  اریز 
(1) .دزاس بیصن  یب  شیادخ  دیامن  فارسا  يور و  هدایز  هک  ره  دناسر و  يزور  شیادخ  دنک 

حور تیوقت  لماع  - 9

یتخبشوخ تّیقفوم و  - 10

.ددرگ یم  ناعناق  لاح  لماش  هنیمز  نیا  رد  ییاه  یتخبشوخ  اه و  تیقفوم  تعانق ، راثآ  دیاوف و  رکذ  هب  هجوت  اب 

قفوم ِناعناق  يامیس 

ییاناد يدنمدرخ و  - 1

هار نیا  رد  ماگ  تسا و  هتفریذـپ  ار  عوضوم  نیا  شیوخ  يریگ  هجیتن  شجنـس و  يورین  اب  اریز  تسا ، اـناد  دـنمدرخ و  عناـق  صخش 
.تسا هداهن 

.دنوش یم  راتفرگ  نآ  موش  بقاوع  هب  دننز و  یم  زابرس  ییوج  هفرص  زا  دنزادرپ ، یم  ریذبت  فارسا و  هب  هک  دنناگ  هناوید  طقف  یلب ،

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  نیلکنارف » »

(2) .دنک ضرق  راتفرگ  ار  دوخ  ناسنا  یلمجت ، ياهالاک  فرصم و  یب  ءایشا  يرادیرخ  يارب  هک  تسا  یگناوید 

: دیوگ یم  زین  سواکیک » »

271 ص :
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ص 619. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2
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(1) .تسا نیا  اهدنپ  همه  لصا  هک  نک  هشیپ  يور  هنایم  شاب و  عناق 

دنناد یم  ار  شیوخ  لام  ردق  - 2

فازگ و ياه  هنیزه  فرـص  تهج  یب  ار  شیوخ  لوپ  ییوج ، هفرـص  اب  دـنناد و  یم  ار  شیوخ  تورث  لاـم و  ردـق  عناـق ، صاخـشا 
: دیوگ یم  ینیچ  لثملا  برض  .دننک  یمن  هدوهیب 

(2) .نادب ار  بوچ  ردق  ینک ، یم  یگدنز  لگنج  رانک  رد  هچ  رگا 

موادت - 3

هجیتن رد  دننک و  یم  ییوج  هفرص  اه  هنیمز  همه  رد  تاقوا و  همه  رد  عناق  صاخشا  تسین ، یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  طوبرم  تعانق 
.دنیامن یم  ظفح  ار  شیوخ  يداصتقا  لالقتسا  رمع  رخآ  ات 

اجیب عقوت  مدع  - 4

دننک مهارف  ار  یگدنز  تایهافر  تاناکما و  ماسقا  عاونا و  دیاب  دننک  یم  لایخ  و  دـنراد ، اجیب  تاعقوت  یگدـنز  زا  مدرم  زا  يا  هدـع 
.دنا هداد  تداع  تعانق  هب  ار  شیوخ  يوخ  دنرادن و  دح  زا  دایز  عقوت  یگدنز  زا  ناعناق ، اما 

خسار مزع   - 5

لام و رب  تسرامم  نیرمت و  خـسار و  یمزع  يریگ ، میمـصت  اب  دـنا  هتخاس  شیوخ  هشیپ  ار  تعاـنق  یگزاـت  هب  هک  دارفا  زا  يا  هّدـع 
.دننک یم  ییاورمکح  شیوخ  تورث 

ناناوج رد  تعانم  تعانق و  هب  یبای  تسد  یگنوگچ 

ِظفح تعانق و  تاعارم  يداصتقا و  تیلاعف  شاـعم و  يارب  شـالت  نیع  رد  هنادنمتواخـس  هنادـهاز و  یگدـنز  هب  ناـناوج  قیوشت  ( 1
.یگدنز هویش  رد  عبط  تعانِم 

ياهتباقر زا  بانتجا  یگدـنز و  رد  يرورـض  ریغ  ياه  هنیزه  فرـص  لام و  فالتا  زا  زیهرپ  هب  تبـسن  ناوج  لسن  نتخاـس  هاـگآ  ( 2
.يداصتقا ملاسان 

272 ص :

ص 619. نامه ، - . 1

ص 617. نامه ، - . 2
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.یگدز فرصم  ریذبت و  فارسا ، زا  زیهرپ  يرگناوت و  رقف و  رد  يور  هنایم  تعانق و  ییوج و  هفرص  هیحور  ظفح  ( 3

.راگدرورپ تیاضر  بسک  تعاط و  هلیسو  نتخاس  مهارف  رد  یلام  تاناکما  زا  هدافتسا  هب  تبسن  ناناوج  قیوشت  ( 4

.تنکِم لام و  رد  یشکرس  نایغط و  تنکسم ، رقف ، زیگناداسف  رگناریو و  بقاوع  زا  ناوج  لسن  یهاگآ  هّبنت و  ( 5

تشیعم تاناکما  نتخاس  مهارف  تهج  رد  لام  قافنا  یمالـسا و  ياهتایلام  تاکز و  سمخ و  تخادرپ  هب  تبـسن  ناناوج  بیغرت  ( 6
.تیمورحم رقف و  زا  نانآ  تاجن  نادنمتجاح و  نادنمزاین و  يارب 

(1) .فاحجا راکتحا و  تورث ، زکرمت  رثاکت و  يداصتقا ، یشک  هرهب  هب  تبسن  ناناوج  رد  هلباقم  هزرابم و  هیحور  تیوقت  ( 7

( تعانق رد  تیقفوم  يارب  يریگوگلا  ِتهج   ) تعانق ياهوگلا 

: دنیامرف یم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ ، زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؟ تسیچ نیا  تفگ : ربمایپ  .داد  ربمایپ  هب  ار  نآ  تشاد و  دوخ  اـب  یناـن  هراـپ  دـمآ و  همطاـف  سپ  مدوب ، ربماـیپ  اـب  قدـنخ  ندـنک  رد 
: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدروآ .» امـش  يارب  ار  نآ  زا  يا  هراـپ  متخپ و  یم  نیـسح  نسح و  يارب  هک  تسا  یناـن  : » تفگ

(2) «. دوش یم  تردپ  ناهد  دراو  فرط  نیا  هب  زور  هس  زا  هک  تسا  یکاروخ  نیتسخن  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3) .میداد یم  هفولع  رتش  هب  نآ ، يور  هب  زور  و  میدیباوخ ، یم  نآ  رب  همطاف  اب  بش  میتشادن ، يدنفسوگ  تسوپ  زج 

273 ص :

ص 265. ناوج ، گنهرف  يدهم ، روپ ، یلین  - . 1
ص 232. ج 2 ، هایحلا ، اضردمحم ، یمیکح ، - . 2

.نامه - . 3
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: تفگ مییازفیب ؟ نغور  نآ  رب  دنتفگ : یخرب  .دنتشاذگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ندروخ  يارب  یبرچ  نودب  کشخ و  یتشوگ 
(1) «. میروخ یمن  مه  اب  ار  شروخ  ود  ام  »

نیا نانمؤمریما ! يا  : » تفگ دنا ، هداهن  کمن  وج و  نان  يا  هراپ  بآ و  يا  هساک  شربارب  رد  هک  دید  ار  ترضح  نآ  متاح  نب  يّدَع 
سپـس و  يرآ ، زور  هب  اـهجنر  اـب  ریگرد  رادـیب و  ار  بش  و  يرب ، رـس  هب  شـشوک  راـک و  لوغـشم  هنـسرگ و  ار  زور  هک  تـسین  اور 

: تفگ یلع  دشاب » نیا  تراطفا 

(2) .درک دهاوخ  بلط  وت  زا  دشاب  هدنسب  وا  يارب  هچنآ  زا  شیپ  هنرگ  و  هد ، تداع  تعانق  هب  ار  دوخ  سفن 

هتسبرد نابنا  هّضف  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  ياذغ  نتخانش  زاب  دصرتم  ثیرح  نب  ورمع  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد 
نیا سوبـس  هک  دوبن  رتهب  ایآ  هضّف ! يا  تفگ : ورمع  .دروآ  نوریب  یتشرد  هتـشگرب  گنر  ناـن  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دروآ ، يا 

هزیکاپ كاروخ  نابنا  رد  .درک  عنم  نآ  زا  ارم  یلو  مدرک ، یم  نینچ  رتشیپ  تفگ : یتخپ ؟ یم  رت  هزیکاـپ  ار  نآ  یتفرگ و  یم  ار  درآ 
تخیر و بآ  نآ  يور  رب  درک و  درخ  يا  هساـک  رد  ار  ناـن  نینمؤـملاریما  سپـس  .داـهن  رهم  ناـبنا  رـس  رب  وا  متـشاذگ ، یم  ذـیذل  و 

: تفگ دوسایب  ندروخ  زا  نوچ  و  دز ، الاب  ار  نیتسآ  دناشفا و  کمن  كدنا 

دراو ار  نآ  مکش  يارب  هکنیا  زا  رتالاب  ینایز  هچ  و   - (3) درک دوخ  نساحم  هب  هراشا  تسد  اب  و  تسا -  هدیسر  نیا  تقو  ورمع ! يا 
(4) .تسا سب  ارم  كاروخ  نیمه  منک ، شتآ 

274 ص :

ص 234. نامه ، - . 1

ص 234. نامه ، - . 2
.تسا هدیسر  متداهش  میناشیپ  نوخ  هب  منساحم  ندش  نیگنر  تقو  ینعی  - . 3

ص 236. ج 2 ، هایحلا ، اضر ، دمحم  یمیکح ، - . 4
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تعانق دهز و  لامک  رد  لیدب  یب  ياورنامرف  ناتساد ) )

دمآ شیپ  یصخش  درخ ؟ یم  نم  زا  ار  ریشمش  نیا  یسک  هچ  هک  درک  مالعا  دروآ و  رازاب  هب  ار  شریشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
ادخ لوسر  يامیس  زا  ار  هصغ  مغ و  ریشمش  نیمه  اب  اه  تقو  زا  یلیخ  هچ  رگا  دومرف : ماما  درک ، تبحص  ریـشمش ، شورف  دروم  رد 

! متخورف یمن  ار  ریشمش  متشاد ، لوپ  نهاریپ  کی  تمیق  هزادنا  هب  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  یلو  ما ، هدودز 

نم هب  ار  نهاریپ  لوپ  دیـسر ، امـش  قوقح  مهـس  هک  یماـگنه  مشورفب و  وت  هب  هیـسن  ار  نهاریپ  هک  مرـضاح  نم  تفگ : صخـش  نآ 
هب ار  نهاریپ  لوپ  دنداد ، هک  ار  شا  هیمهـس  یتدم  زا  سپ  دیرخ ، هیـسن  يو  زا  ار  نهاریپ  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ماما  .دـیزادرپب 

: دومرف و  تخادرپ ، هدنشورف 

تنایخ امش  هب  نم  دینادب  مورب ، ییاج  هدش  ادج  امـش  زا  ما  هدروآ  هنیدم  زا  هک  ممالغ  يراوس و  رتش  کی  اب  هاگره  هفوک ! مدرم  يا 
(1) .ما هدرک 

یسراف ناملس  هاگدید  زا  تعانق 

اذـغ فرـص  ماگنه  .تفر  يو  هناخ  هب  دومن و  لوبق  ار  ناملـس  توعد  زین  رذاـبا  درک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  رذاـبا  ناملـس ، يزور 
.تشاذگ رذابا  يولج  درک و  هکت  ار  اهنآ  دروآ و  نوریب  هسیک  زا  ار  کشخ  نان  هکت  دنچ  ناملس 

: تفگ رذابا  .دندش  اذغ  لیم  لوغشم  مه  اب  ود  ره 

کمن يرادقم  لباقم  رد  ار  دوخ  بآ  فرظ  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  تساخرب و  ناملـس  .دوب  بوخ  تشاد  زین  یکمن  نان ، نیا  رگا  - 
هک ار  يادخ  ساپس  رکـش و  تفگ : یم  ندروخ  ماگنه  دیـشاپ و  یم  نان  رب  ار  کمن  رذابا  .دروآ  کمن  رذابا  يارب  تشاذگ و  ورگ 

.تسا هدومرف  تیانع  ام  هب  ار  تعانق  تفص  نینچ 

275 ص :

ص 57. ج 7 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  ص 137 و 138 ؛ ص 324 و 325 و ج 41 ، ج 40 ، راونالا ، راحب  - . 1
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(1) .تفر یمن  ورگ  هب  مبآ  فرظ  میتشاد ، تعانق  رگا  تفگ : ناملس 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تعانق 

تعانق تیمها  فلا )

: درک یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  لاعتم  يادخ 

(2) .شدنبای یمن  ور  نیا  زا  دنیوج ، یم  لام  یناوارف  رد  ار  نآ  مدرم  اما  ما ، هداهن  تعانق  رد  ار  يرگناوت  نم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دوش یمن  مامت  هک  تسا  یلام  تعانق   (3)« ُدَْفنَیال ٌلام  ُهَعانَْقلَأ  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایقتم  يالوم 

(4) .تسین تعانق  زا  رتراشرس  یجنگ ، چیه 

دوش یم  تعانق  ثعاب  هچنآ  ب )

يدنمزآ زا  ندرک  يرود  . 1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(5) .نزب سپ  ار  يدنمزآ  هوک  تعانق ، ندیزگرب  اب  نکفا و  راب  تعانق  ناتسآ  رد  يدنمزآ ، زا  ندرک  يرود  اب 

دینک هاگن  ناتسدیهت  هب  يدام  رظن  زا  . 2

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم رت  عناـق  تسا  هدـش  تتمـسق  هچنآ  هبار  وـت  راـک ، نـیا  هـک  اریز  رگنم ؛ شیوـخ  زا  رترگناوـت  هـب  رگنب و  تدوـخ ، زا  رتناوتاـن  هـب 
(6) .دزاس

276 ص :

ص 191. ج 2 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  ص 321 ؛ ج 22 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ص 453. ج 78 ، راونالا ، راحب  - . 2
ص 533. ءایبنالا ، متاخ  رشن  هحاصفلا ، جهن  - . 3
تمکح 371. هغالبلا ، جهن  دمحم ، یتشد ، - . 4

ص 163. ج 78 ، راونالا ، راحب  - . 5
ص 5057. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ص 244 ؛ ج 8 ، یفاکلا ، - . 6
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يراد نتشیوخ  . 3

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .دراد یگتسب  سفن  تزع  يراد و  نتشیوخ  هزادنا  هب  تعانق ،

لقع . 4

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) .تسا عناق  دشاب ، لقاع  هک  یسک 

یسانشدوخ . 5

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3) .دنز رد  گنچ  سفن  تزع  تعانق و  هب  هک  تسا  هتسیاش  دسانشب ، ار  دوخ  هک  یسک  يارب 

تعانق هویم  ج )

يراد نتشیوخ  يور و  هنایم  . 1

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(4) .مدرم يوس  ندرک  زارد  تسد  زا  يراد ، نتشیوخ  تسا و  راک  بسک و  رد  يور  هنایم  تعانق ، هویم 

تزع . 2

«. تسا تزع  تعانق ، هویم  : » دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

يزاسدوخ . 3

(5) .تسا تعانق  يزاسدوخ ، يارب  کمک  نیرتهب 
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شمارآ شیاسآ و  . 4

277 ص :

ص 5057. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
.نامه - . 2
.نامه - . 3

ص 5059. نامه ، - . 4

ص 5059. نامه ، - . 5
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(1) «. تسا نت  شیاسآ  هیام  تعانق ، : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دشابن عناق  كدنا  هب  هک  یسک  و )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دهدن شدوس  رایسب  لام  دنکن ، شعناق  كدنا  هک  یسک 

: دنیامرف یم  رگید  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.دزاسن زاین  یب  ار  وا  دروآدرگ ، مه  هچ  ره  نآ ، رایسب  تورث  دشابن ، عناق  ایند  كدنا  هب  هک  یسک 

ارعش هاگدید  زا  تعانق 

نان يارب  مزیرن  يوربآ  شیب  نیز 

نان ناج  هب  یعیبط  حور  هب  مهد  شتآ 

ناسکان نان  مروخن  مروخ  رگج  نوخ 

نان يانشآ  موشن  موش  ناج  نوخ  رد 

موب رتب  گس  زا  یتمه  گنلپ  نیا  اب 

نان يافق  ردنا  مود  گس  وچ  سپس  نیز  رگ 

مرگنن دیشروخ  هصرق  هام و  مرج  رد 

نان يامنهر  مدوش  اه  هدید  هک  هگ  ره 

شمزیر شوگ  رد  مرآ و   (2) قبیز مشچ  زا 

نان يالص  نانود  هرفس  مونشن ز  ات 

نان يایسآ  مدوش  ناهد  سک  شیپ  رگداب  بیشن  رد  نم  رس  ایسآ  بآ  نوچ 

نان يارو  ار  امکح  هدعم  تسا  یتوق  کنآ  زا  شابم  نان  وگ  منامن  رد  توق  زا 

278 ص :
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.نامه و 2 و 3 . - 1
.هویج قبیز : - . 2
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نان يایکهد  رد  هب  مرذگن  هک  يدنا  تشد  ياه  هنحص  رد  مرچ  ایگ  ناوهآ  نوچ 

نان ياطع  دیما  درب  دیما  باکداب  هدیرب  منابز  هک  نان  نان و  دنچ  ات 

نان يارب  تّمه  ِرب  زا  مدنام  رود  نمدنام  رود  هضور  زا  یمدنگ  يارب  مدآ 

نان يالب  زا  نم  مدنگ و  يالب  زا  وامدش   (1) رَقَس رد  نم  دمآ و  ّتنج  مدآ ز 

نان يازج  هد  دوخ  مدنگ و  باذع  نک  دوخ  یهگآ  نم  جنر  مدآ و  لاح  بر ز  ای 

نان ياه  هدرِگ  نارومان  ياه  هدرُگ  رب  دننز  اهمخز  سک  سکان و  تسد  هب  یک  ات 

نان يازس  نم  مدبن  ازسان  خرچ  يا  تسا  بجوم  هچ  منادن  خرچ  دادن  منان 

نان يادا  زا  قزر  تیآ  درک  خوسنم  نم  تخب  هب  يزور  هتشرف  نامسآ  رب 

نان ياوه  نکشب  وت  ردق  دننکشن  ات  دنا  هلیوط  مه   (2) ناوه اوه و  ایناقاخ 

(3) نان يادخدک  دوبن  ناج  يادخ  رخآکسیون  ادخ  رب  یبلط  ناسک  زا  هک  ینان 

« یناقاخ ***»

279 ص :

.خزود رقس : - . 1
.ّتلذ يراوخ ، ناوه : - . 2

ص 137. یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رشن : یمومع ، یسراف  نافلؤم ، هورگ  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 866 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_279_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_279_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_279_3
http://www.ghaemiyeh.com


وش مک  ناسک  تنم  هدولآ 

تسا نان  وت  قاثو  رد  هبش  کی  ات 

وش تعانق  هتسر  هب  سفن  يا 

تسا نازرا  کین  زیچ  همه  اجناک 

ّتنم زا  نک  رذح  یناوتب  ات 

تسا ناج  شهاک  قلخ  ّتنم  نیاک 

یتسه ینک  یم  هچ  نت  ملاع  رد 

تسا ناج  ملاع  هب  وت  عجرم  نوچ 

دراد یکزیچ  هک  ره  هک  تسین  کش 

تسا ناسحا  قیرط  دهدب  ار  نآ  و 

دناتسن هک  دوب  یسک  وچ  نکیل 

تسا ناسآ  هن  سب  تسا و  نآ  ناسحا 

نداد رد  تستّورم  هک  نادنچ 

(1) تسا نادنچ  رازه  ندتسان  رد 

يرونا ***

نادرگ مرگناوت  تعانق  يا 

تسین تمعن  چیه  وت  يارو  هک 

يدعس ***

وا ناشیورد  هک  متابارخ  ریپ  هدنب 

دننک یم  رس  رب  كاخ  يزاین  یب  زا  ار  جنگ 
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ناغم رید  رد  هک  هج  رب  هقناخ  يادگ  يا 

دننک یم  رگناوت  ار  اهلد  یبآ و  دنهد  یم 

يزاریش ظفاح  هجاوخ  ***

هدب يزیچ  لام و  زا  يزیچ  روخب 

هنب يزیچ  تیریپ  هرهب  زا  مه 

یسودرف ***

نیشنب تیفاع  جنک  يوج و  تعانق  جنگ  ورب 

دزرا یمن  رب  رحب و  هب  ندوب  لدگنت  مدکی  هک 

رذگب نود  يایند  زا  شوک و  تعانق  رد  ظفاح  وچ 

دزرا یمن  رز  نم  دص  هب  نانود  تنم  وج  کی  هک 

يزاریش ظفاح  هجاوخ  ***

تسرب تلذ  زا  تشگ  عناق  هک  ره 

تسشن يدازآ  نما و  ماقم  رد 

280 ص :

ص 135. نامه ، - . 1
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تسد اپ و  نازرلم  نک  تعانق  ور 

یمور يالم   (1) تسا رت  قشاع  وت  وت ز  رب  وت  قزر 

ناگرزب هاگدید  زا  تعانق 

« يدعس »(2) .تعاضب هب  هن  تسا  تعانق  هب  يرگناوت 

« لساردنارترب »(3) .تسا دمآرد  مهم  عبانم  زا  یکی  دوخ  ییوج ، هفرص 

« ناگرزب زا  یکی  »(4) .درادن یطابترا  تمائل  تّسخ و  اب  تعانق ،

« ناگرزب زا  یکی  »(5) .دنک یم  نوریب  اجنآ  زا  ار  ضرق  دراذگ  مدق  يا  هناخ  ره  رد  تعانق ،

: هک تسا  یسک  راگزور  ياه  تخبشوخ  زا  یکی 

« نادیواج لوکشک  »(6) .دنک يرود  يور  هدایز  فارسا و  زا  و  دشوپب ، تعانق  هماج 

« سواکیک »(7) .تسا نیا  همه  لصا  هک  نک  هشیپ  يور  هنایم  شاب و  عناق 

« سونیلاج »(8) .ینام ناما  رد  اه  یتخس  زا  ات  نک  هشیپ  تعانق 

ياورنامرف ردنکـسا  دریگب ، يزیچ  وا  زا  ای  دهدب  وا  هب  يزیچ  تسناوتن  هتفرگ  ياج  هرمخا  رد  هک  دید  ار  نژوید  ریگناهج ، ردنکـسا 
« اکس »(9) .تعانق ورملق  ردتقم  ناطلس  نژوید  دوب و  نیمز 

« يرعم العلاوبا  »(10) .تسادرف يادگ  زورما ، جرخلو  مدآ 

« ریپسکش »(11) .تسا دنمتورث  دشاب  عناق  ریقف و  سک  ره 

« نیلکنارف »(12) .دشورفب ار  مزال  هک  دوش  یم  روبجم  يزور  دنک  یم  دیرخ  مزال  زا  رتدایز  هشیمه  هک  یسک 

281 ص :

ص 621 و 622. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 143. نخس ، هاتوک  مظاک ، دّمحم  مان ، کین  - . 2

.نامه - . 3
.نامه - . 4
.نامه - . 5
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ص 177. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 6
ص 20. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 7

.نامه - . 8
ص 21. نامه ، - . 9

ص 616. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 10
ص 620. نامه ، - . 11

.نامه - . 12
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یضاران و زاب  دوشب  مه  ایند  مامت  بحاص  رگا  تسین  یضار  دراد  هک  هچنآ  زا  هک  یسک 

« اکنیس »(1) .تساونیب

« كراتولپ »(2) .تسا رتمک  امش  ياهتیمورحم  دیشاب  هتشاد  وزرآ  رتمک  هچ  ره 

282 ص :

.نامه - . 1
.نامه - . 2
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شزاس حلص و  مهدراهچ : شخب 

هراشا

283 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  حلص ،

ياه نایز  حرش  هب  يرادقم  ادتبا  بلطم  نیا  تابثا  يارب  .تسا  شزاس  حلـص و  یتخبـشوخ ، تیقفوم و  هب  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
.دراد یپ  رد  یناربج  لباق  ریغ  تراسخ  یلام  یناج و  ظاحل  زا  گنج  ییوج و  هزیتس  .میزادرپ  یم  اوعد  هرجاشم و  هزیتس ، گـنج و 
یناج ياه  تراسخ  زین  يا  هدـع  ...و  يراکیب  ینامناخ ، یب  لـثم  دـنریگ  یم  رارق  اـنگنت  رد  يداـصتقا  ثیح  زا  يا  هدـع  گـنج  رد 

...و یحور  یمسج ، ضارما  تیمورحم ، تیلولعم ، لثم  دنوش  یم  لمحتم 

: دیوگ یم  رمه » »

(1) .دریگ یم  تروص  نوخ  طسوت  گنج  نایاپ  زاغآ و 

: تسا هدش  نایب  ریز  هلمج  یمومع  يواکناور  باتک  رد  .دراذگ  یم  میقتسم  رثا  اهناسنا  یبصع  متسیس  يور  رب  اوعد  هرجاشم و 

.دنک یم  کیدزن  طوقس  هلحرم  هب  ار  ناسنا  یخلت  تاقوا  هرقف  کی 

.دنک یم  نآ  نیزگیاج  ار  ینارگن  شیوشت و  دیامن و  یم  بلس  ناسنا  زا  ار  شمارآ  اوعد  هرجاشم و  نیاربانب 

یم ثعاب  شزاس  حلـص و  اریز  تسا ؛ هدش  شرافـس  شزاس  حلـص و  هب  تسا ، هدش  تّمذـم  يزیرنوخ  گنج و  هک  تبـسن  نیمه  هب 
کمک اب  هکلب  دوش  یمن  اهنآ  هجوتم  یتراسخ  اهنت  هن  یلام  رظن  زا  دـنیامن و  دـشر  يداصتقا  یـسایس و  ياه  هنیمز  رد  اهناسنا  ددرگ 

یناسک ياه 

284 ص :

ص 237. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
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.دنیامن یم  يداصتقا  دُعب  رد  يریگمشچ  دشر  یهاگ  و  دشر ، تسا  هدیدرگ  بلج  شزاس  حلص و  اب  ناشرظن  هک 

هنوگ چیه  دندرگ و  یمن  لمحتم  زین  یناج  ياهتراسخ  دنهد  یم  یتشآ  حلص و  ار  مدرم  نیب  دننک و  یم  شزاس  حلص و  هک  یناسک 
.درادن یپ  رد  تیحورجم  تیمودصم و  تیلولعم ،

: تسا هدش  نایب  نینچ  گنیک » هنواات   » راعشا رد 

(1) .دوش یمن  شیمواگ  ربب و  راتفرگ  دور ، یم  افص  حلص و  قیرط  رد  هکنآ 

طیحم هس  رد  یتـشآ  حلـص و  وا  مارم  نوچ  دـنک و  یم  اـطع  شمارآ  اـب  هارمه  يدوجو  مارآ و  ینادـجو  یمدآ  هب  شزاـس  حـلص و 
.دسر یم  یتخبکین  ماجنارس  هب  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  طیحم  هس  نیا  زا  کی  ره  رد  تسا  هاگشناد  عامتجا و  هداوناخ ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .تسا یتخبکین  لامک  زا  مدرم  نیب  یتشآ  حلص و  داجیا  هار  رد  ششوک 

هار رد  ار  ام  دنباتـش و  یم  اـم  کـمک  هب  اـهیناماسبان  اـهیراتفرگ و  تالکـشم ، رد  زین  اـهنآ  مدرم ، نیب  یتشآ  حلـص و  داـجیا  اـب  اریز 
.میوش یم  رادروخرب  نآ  يونعم  رجا  زا  نینچمه  .دنیامن و  یم  يرای  یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  ندیسر 

شزاس حلص و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

داحتا - 1

يداصتقا يدابع ، ياهراک  هب  ییوج  هزیتس  هرجاشم و  نودب  یلدمه و  اب  اهنآ  .تسا  مدرم  نیب  داحتا  شزاس ، حلص و  تارثا  زا  یکی 
یگچراپکی اب  .دنتـسه  زوریپ  رادـیاپ و  مواقم ، نانمـشد  ياـه  هئطوت  لـباقم  رد  هچراـپکی  دـحتم و  دـنرامگ و  یم  تمه  یگنهرف  و 

.دور یمن  رده  ...و  یگنهرف  يداصتقا ، ینید ، داعبا  رد  یناسنا  ياهرین 

: دیوگ یم  يدناگ » »

285 ص :

ص 237. نامه ، - . 1
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زا دـیاب  ادـج  یللملا  نیب  طباور  رد  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  راوتـسا  تنوشخ  مدـع  ساسارب  دـناوت  یم  طـقف  یناـهج  داـحتا  ناـکرا 
(1) .درک زیهرپ  تنوشخ 

تیونعم - 2

دـنا و هتـشاد  ناوارف  دـیکأت  نآ  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  .دور  یم  رامـش  هب  تایونعم  زا  مدرم  نیب  حالـصا  مدرم و  اب  حـلص 
.دنا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهراتفگ 

یلص ادخ  ربمایپ  .دنادرگ  یم  کیدزن  یهلا  برق  هب  ار  ام  دراد و  باسح  یب  يورخا  رجا  ایند  رد  یتخبکین  رب  هوالع  شزاس  حلص و 
: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

ندش هریت  اریز  تسا ؛ مدرم  نایم  حالـصا  زیچ  نآ  منکن ؟ هاگآ  تاکز )  ) هقدص هزور و  زامن و  زا  رت  تلیـضفاب  يزیچ  هب  ار  امـش  ایآ 
(2) .تسا زادنارب  نید  کلهم و  مدرم  نایم  هطبار 

تینما - 3

حلـص ددرگ ، یماوعد  نیفرط  هجوتم  ینماان  رثا  رب  یناوارف  تاراسخ  درادـن و  دوجو  تینما  ییوج  هزیتس  گنج و  رد  هکروط  ناـمه 
.تسا هدش  نکفا  هیاس  نانآ  رب  تینما  دننک ، یم  یگدنز  افص  حلص و  رد  مدرم  هک  یماگنه  اتو  تسا  تینما  نمضتمزین  شزاسو 

يدنمنوناق - 4

عبات ناگمه  حلـص  ماگنه  رد  دوش ، یم  هداهن  اپ  ریز  گنج  نیفرط  يوس  زا  نوناق  ییوج  هزیتس  گنج و  ماگنه  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دننک یم  یگدنز  تیمیمص  افص و  حلص ، لامک  رد  دنتسه و  نوناق 

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  نورسیس 

(3) .دنک یم  شوماخ  ار  نیناوق  گنج 
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ینادابآ تراجت و   - 5

دـشر هب  یگدـنز  داعبا  یماـمت  رد  میتفگ  هک  روطناـمه  دنتـسه و  لوغـشم  یناداـبآ  تراـجت و  هب  مدرم  شزاـس  حلـص و  ماـگنه  رد 
.دنوش یم  لئان  يریگمشچ 

.تسا رگ  هولج  ینادابآ  تراجت و  حلص  نامز  رد  و  يرگناریو ، گنج  نامز  رد 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(1) .دهد یم  هویم  تراجت  تخرد  حلص ، غاب  رد 

هداوناخ ماکحتسا  ثعاب  یتشآ  حلص و  - 6

زا نینچمه  .تسا  نمیا  تافآ  همه  دـنزگ  زا  هداوناخ  و  ددرگ ، یم  طیحم  نیا  ماکحتـسا  ثعاـب  هداوناـخ  طـیحم  رد  یتشآ  حـلص و 
یم دـینک  عوجر  اه  همانزور  تالجم و  هب  رگا  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  طیحم  نیا  رد  ار  شمارآ  دـهاک و  یم  یناور  یحور  ياهراشف 

تخبـشوخ ار  یناوارف  ياه  هداوناخ  زین  یتشآ  تسا و  هدش  یناوارف  ياه  هداوناخ  یگدیـشاپ  مه  زا  ییادج و  ثعاب  اهرهق  هک  دینیب 
.دراد یپ  رد  یناوارف  يونعم  رجا  هداوناخ  طیحم  رد  شزاس  حلص و  هوالع  هب  تسا  هتخاس  قفوم  و 

رسمه اب  یتشآ  ناتساد ) )

نز مان   ) ءالوح دومرف : دیـسر  ترـضح  ماشم  هب  شوخ  يوب  دش ، دراو  هملـس  ما  شرـسمه  لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؟ تسا هدمآ  امش  هناخ  هب  شورفرطع )

یمن وا  دزن  هب  هدرک و  اـهر  ار  وا  شرهوش  دـیوگ : یم  و  دراد ، دوخ  رهوـش  زا  تیاکـش  تسا و  هدـمآ  يرآ ، درک : ضرع  هملـس  ّما 
یهجوت نم  هب  دـینادرگرب و  يور  نم  زا  مرهوش  داب ! وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : دـش و  دراو  رد  زا  ءالوح  تقو  نیا  رد  .دـیآ 

.دنک یمن 
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: دومرف ترضح 

.ینک بلج  نتشیوخ  هب  ار  وا  دیاش  نک ، وبشوخ  رتشیب  هناخ ) رد   ) ار تدوخ  نزب و  رطع  ءالوح ! يا 

.دنک یم  يریگرانک  نم  زا  زاب  مدرک و  وبشوخ  نآ  اب  ار  دوخ  هک  نآ  رگم  دنامن ، یشوخ  يوب  چیه  تفگ : ءالوح 

.ددرگ یم  لصاح  شیارب  ییاهباوث  هچ  دنک  یتشآ  دروآ و  يور  وت  هب  رگا  هک  دناد  یمن  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ دوش یم  هتشون  شیارب  ییاهباوث  هچ  دنک  یتشآ  دروآ و  يور  نم  هب  مرسمه  رگا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : ءالوح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تسا یـسک  باوث  دننام  شباوث  و  دنریگ ، یم  ار  وا  فارطا  هتـشرف  ود  دراد ، یم  رب  ماگ  وت  يوس  هب  یتشآ  تهج  هب  وا  هک  یماگنه 
یم لسغ  هک  هاگنآ  دزیر ، یم  ورف  نازخ  گرب  دـننام  شناهانگ  يرتسبمه ، عقوم  رد  .دـنک و  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  ریـشمش  اـب  هک 

(1) .دنام یمن  یقاب  وا  لامعا  هدنورپ  رد  یهانگ  هدش و  هدیشخب  شناهانگ  همه  دنک 

یلغش تیعقوم  میکحت  - 7

سکع رب  .ددرگ و  یم  یمدآ  لغـش  نداد  تسد  زا  ثعاب  یلمع  ای  یفرح  رثا  رب  نآ  نادـنمراک  ای  هسـسؤم  ریدـم  اب  رهق  کی  یهاگ 
ثعاب شزاس  حلص و  نینچمه  .ددرگ  یم  یلغش  تیعقوم  ماکحتسا  بجوم  اهنآ  نیب  حالصا  نادنمراک و  ریدم و  اب  شزاس  یتشآ و 

.ددرگ یم  راک  طیحم  رد  رتشیب  هچ  ره  شمارآ 

شمارآ  - 8

: دیوگ یم  دوعسم  دمحم 
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(1) .دنک تموکح  دحاو  میژر  کی  ملاع  رد  هک  دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  یتقو  ایند  شمارآ 

دنک یم  نیمأت  ار  ناسنا  شیاسآ  شزاس  حلص و  .تسا  یناور  یحور  شمارآ  بجوم  شزاس  حلص و  دش  هراشا  ًالبق  هک  روط  نامه 
.دیامن یم  اطع  مارآ  ینادجو  و 

یتخبشوخ تیقفوم و  - 9

دراد هارمه  هب  زین  يرگید  ناوارف  جـیاتن  دـیاوف و  میدروآ ، الاب  رد  هک  يراثآ  رب  هوالع  اهنآ  نیب  حالـصا  مدرم و  اب  شزاـس  یتشآ و 
.دیامن یم  ینایاش  ياه  کمک  دوصقم  ماجنارس  هب  لین  رد  ار  یمدآ  اهنآ  یگمه  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) .دسرب دوخ  دوصقم  هب  دروآ  تسد  هب  ار  نانمشد  یتشآ  حلص و  هک  ره 

( قّفوم ِنایوج  یتشآ   ) نابلط حلص  حلص و  يامیس 

يدنمدرخ - 1

دنراد ییوج  هزیتس  رس  دننک و  یم  رهق  هک  یناسک  .تسا  يدنمدرخ  زا  اهنآ  نیب  حالـصا  مدرم و  فلتخم  تاقبط  اب  شزاس  یتشآ و 
.دنتسه لهاج  نادان و 

.تسین يا  هنالقاع  راک  اوعد  ییوج و  هزیتس  اریز  دنتسین  دنمدرخ  هک  دنزادنا  یم  هار  هب  اوعد  گنج و  یصاخشا 

: دراد ار  داقتعا  نیمه  زین  نت » »

گنج ِمان  یگناوید ، نیا  رب  دنرد و  یم  هتخانـشن  هدیدن و  ار  رگیدـکی  دـنتفا و  مه  ناج  هب  رک ، روک و  ناگناوید  نوچمه  ایند  مدرم 
(3) .دنراذگ یم  راختفا 

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 
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(1) .مینکن ناج  یب  ار  يراد  ناج  چیه  هک  تسا  مکح  نیا  رد  درخ  لصا 

تورم تیناسنا و  - 2

دروخ دز و  هرجاشم و  ییوج ، هزیتس  رهق ، هب  درادـن  تّورم  تیناسنا و  هکنیا  تلع  هب  یلو  تسا  هنالقاع  شیاهراک  یـصخش  یهاـگ 
.دنراد شزاس  یتشآ و  ِرس  ناگمه  اب  تسا  ناشتاذ  ءزج  تورم  تیناسنا و  هک  یناسک  اما  .دزادرپ  یم 

: دیوگ یم  انیس  یلعوب 

(2) .دوش لیاز  شتورم  تیناسنا و  دنک ، رایسب  هعزانم  مدرم  اب  هک  ره 

اهشزرا عبات  - 3

یم رارقرب  یتـشآ  حلـص و  مدرم  نیب  دـننک و  یم  حالـصا  ار  مدرم  راـک  هک  یناـسک  .دور  یم  رامـش  هب  اهـشزرا  زا  شزاـس  حـلص و 
: دیوگ یم  نوریاب »  » .دنشاب یم  اهشزرا  عبات  هشیمه  و  دنتسه ، دنمشزرا  دنزاس ،

(3) .نوخ لیس  نتخاس  يراج  رد  هن  تسا  کشا  هرطق  ندرک  کشخ  رد  راختفا 

لمع ملع و  نادرم  - 4

یتخبـشوخ لمع  کـی  شزاـس  حلـص و  سکعرب  تسا و  هدوهیب  ثبع و  يراـک  هعزاـنم  هرجاـشم و  هکنیا  هب  ملع  اـب  ناـیوج  یتشآ 
.دنتسه باوث  ریخ و  راک  نیا  لابند  هب  لمع  نادیم  رد  هناملاع  هشیمه  دور ، یم  رامش  هب  هدیدنسپ  يونعم و  نیرفآ ،

دوجو هب  مدرم  نیب  ییوج  هزیتس  هعزانم و  هرجاشم ، دنراذگ  یمن  دـننک و  یم  حالـصا  ار  مدرم  راک  شالت  یعـس و  اب  هناقاتـشم  اهنآ 
: دیوگ یم  نوئلپان  اریز  دیایب ،

( .دنشاب لمع  درم  دیاب  نارادمتسایس  اصوصخم  مدرم ، تاقبط  همه  مه ، هنیمز  نیا  رد  هکلب   ) .دوش یمن  نمیا  ایند  نتفگ  حلص  اب 

: دیوگ یم  تلوزور 

(4) .مینادب للم  نیب  طبار  ار  ملع  دیاب  دنامب  رادیاپ  حلص  میهاوخ  یم  رگا 
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ارادم  - 5

: دیامرف یم  همحرلا  هیلع  يدعس 

« ارادم نانمشد  اب  تورم  ناتسود  اب  »

نمـشد اب  ارادم  و  دننک ، یمن  دروخرب  يدنت  هب  نانمـشد  اب  زگره  اهنآ  تسا  هتفهن  ارادـم »  » نابلط حلـص  نایوج و  یتشآ  هیحور  رد 
.تسا اهنآ  یگشیمه  راک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(1) .دریگ مارآ  سونایقا  شوغآ  رد  ناشورخ  بالیس  تسا و  راکیپ  هبرح  نیرت  يوق  ارادم  وخدنت ، مدرم  اب  هک  شاب  شوهب 

میرک نآرق  هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

مدرم ِنداد  یتشآ  تیمها  فلا )

(2)« اتیقُم ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  اْهنِم َو  ٌلْفِک  ُهَّل  ْنُکَی  ًهَئِّیَس  ًهَعافَش  ْعَفْشَی  نم  اهنم و  ٌبیِصَن  ُهَّل  ْنُکَی  ًهَعافَش  ْعَفْشَی  نم  - » 1

یمهس زین )  ) نآ زا  ار  وا  دنک  يا  هدیدنسپان  تطاسو  سک  ره  دوب و  دهاوخ  یبیصن  نآ  زا  ار  وا  دنک ، يا  هدیدنـسپ  تطاسو  هک  ره 
.تسا زیچ  ره  رادهگن  سرباسح و  دنوادخ ، دوب و  دهاوخ 

(3)« نینِمؤُّم ُمتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ْاوُعیِطَأ  ْمُِکْنَیب َو  َتاذ  ْاوُِحلْصَأ  َهَّللا َو  ْاوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلاَو  ِهَِّلل  ُلاْفنْألا  ُِلق  ِلاْفنألا  ِنَع  َکَنولَئْسَی  - » 2

و دـیزیهرپب ! ادـخ  تفلاـخم )  ) زا سپ  تسا ، ربماـیپ  ادـخ و  صوـصخم  لاـفنا  وـگب : دـننک ، یم  لاؤـس  یگنج  میاـنغ  هراـبرد  وـت  زا 
! دیراد نامیا  رگا  دینک  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  و  دیهد ! یتشآ  تسامش ، نایم  هک  ار  ییاهتموصخ 

(4)« َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  ْمُْکیَوَخَأ َو  َنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخإ  َنُونِمؤُملا  امَّنِإ  - » 3

291 ص :

ص 240. نامه ، - . 1
هیآ 85. ءاسن ، هروس  - . 2
هیآ 1. لافنا ، هروس  - . 3

هیآ 10. تارجح ، هروس  - . 4
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.دیریگ رارق  ادخ  تمحر  دروم  دیاش  دیسرتب ، ادخ  زا  دیهد و  یتشآ  دوخ  ناردارب  نایم  سپ  دنردارب ، مه  اب  نانمؤم  تقیقح  رد 

َفوَسَف ِهَّللا  ِتاَضْرَم  ِءاِغتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  نَم  ِساَّنلا َو  َْنَیب  حالْـصِإ  ْوَأ  ٍفُوْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  َّالِإ  مُهاوْجَّن  نِّم  ٍریثَک  ِیف  َْریَخ  ال  - » 4
(1)« امیِظَع ارْجَأ  ِِهیتُْؤن 

هب کمک  هب  رما  هلیـسو )، نیا  هب   ) هک یـسک  رگم  تسین ؛ يدوس  ریخ و  اهنآ ، ( هنامرحم تاسلجو   ) یـشوگرد نانخـس  زا  يرایـسبرد 
وا هب  یگرزب  شاداپ  دـنک ، نینچ  راـگدرورپ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  و  دـنک ؛ مدرم  ناـیم  رد  حالـصا  اـی  کـین ، راـک  اـی  نارگید ،

.داد میهاوخ 

(2)« ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ْاوُِعبَّتَتال  ًهَّفاک َو  ِْملِّسلا  ِیف  ْاُولُخْدا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   - » 5

راکـشآ نمـشد  وا  هک  دـینکن ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  و  دـییآرد ! یتشآ  حلـص و  رد  یگمه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.تسامش

(3) .نک لیم  نآ  هب  زین  وت  دندرک ، حلص  هب  لیم  رگا  - 6

(4) .یتسین نمؤم  وت  هک  دییوگم  دنک  مالس  امش  هب  هک  سک  نآ  هب  - ... 7

(5) .دیهد یتشآ  ار  اهنآ  دنزادرپ ، گنج  عازن و  هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  هاگره  و  - 8

(6) ...تسا رتوکین  ندرک  حلص  - 9

حالصا يارب  غورد  ندوب  زیاج  ب )

(7)« ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  َْنَیب  ْاوُِحلُْصت  ْاوُقَّتَت َو  ْاوُّرَبَت َو  نَأ  ْمُِکناَْمیَِأل  ًهَضْرُع  َهَّللا  ْاُولَعْجَت  «َو َال 

زاب  ) مدرم ناـیم  حالـصا  ندوب و  راـکزیهرپ  ندرک و  یکین  زا  هناـهب ) نیدـب  اـت  ! ) دـیهدن رارق  دوخ  ياهدـنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ 
.تساناد ياونش  ادخ  هک  دیتسیا )

292 ص :

هیآ 114. ءاسن ، هروس  - . 1
هیآ 208. هرقب ، هروس  - . 2
هیآ 61. لافنا ، هروس  - . 3
هیآ 94. ءاسن ، هروس  - . 4

هیآ 9. تارجح ، هروس  - . 5
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هیآ 128. ءاسن ، هروس  - . 6
هیآ 224. هرقب ، هروس  - . 7
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

شزاس حلص و  تیمها  فلا )

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

(1) .ما هتفای  گنج  زا  رتزاسراک  دشابن ، مالسا  نهو  هیام  هک  مادام  ار ، حلص  نم 

: دیامرف یم  رتشا ، کلام  هب  رصم  يرادناتسا  نامرف  رد  ریما  ترضح 

یتحار وت و  نایهاپـس  شیاسآ  هیام  حلـص  اریز  نکم ؛ ّدر  ار  نآ  دوب  نآ  رد  ادخ  يدونـشخ  دـناوخ و  ارف  حلـص  هب  ار  وت  نمـشد  رگا 
(2) .تسوت نیمزرس  تینما  تیاهرسدرد و  اههودنا و  زا  تدوخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  ب )

یم مالـسلا  هیلع  نسح  دوخ  راوگرزب  دـنزرف  هب  شرافـس  رد  مجلم ، نبا  طـسوت  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: دیامرف

هب ییآ  رد  یتشآ  حلـص و  رد  زا  وا  اب  رگا  سپ  .درک  دـهاوخ  تفلاخم  زین  وت  اب  درک  تفلاخم  نم  اـب  هک  ناـنچمه  هیواـعم  هک  نادـب 
تیحالص نآ  زگره  هک ) نادب   ) یگنجب تنمشد  اب  یهاوخب  رگا  درک و  حلص  ...عجشا  ینب  هرم و  ینب  اب  هک  يا  هتسج  یـسأت  تّدج 

(3) .تشاد دنهاوخن  وت  ناوریپ  دنتشاد  تردپ  ناوریپ  هک  يرادافو  و 

مدرم نایم  حالصا  تیمها  ج )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دـندرگ رود  مه  زا  هاگره  رگیدـکی  هب  اهنآ  ندرک  کیدزن  دـنوش و  ینمـشد  فالتخا و  راـچد  مه  اـب  هاـگره  مدرم  ناـیم  حالـصا 
(4) .دراد تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يا  هقدص 

: دومرف لّضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

293 ص :

ص 3083. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  38/10 ؛ مکحلا ، ررغ  - . 1
باتک 53. هغالبلا ، جهن  دمحم ، یتشد ، - . 2

ص 742. هداعسلا ، جهن  - . 3
ص 3087. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - . 4
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نانآ نایم  فـالتخا ، دروم  هجو  تخادرپ  اـب  ینعی   ) هدـب تمارغ  نم  لاـم  زا  يدـید  یـشکمشک  اـم  نایعیـش  زا  رفن  ود  ناـیم  هاـگره 
(1) (. نک حالصا 

اوران حلص  ي )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(2) .دنک مارح  ار  یلالح  ای  لالح  ار  یمارح  هک  یحلص  رگم  تساور  ناناملسم  نایم  حلص 

ارعش هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

گنچ هب  دیآ  یناسآ  هب  نوچ  رهگ 

گنس دیشارت  دیان  هچ  یتخس  هب 

مامت ددرگ  حلص  رد  هک  يدارم 

ماگل نداد  گنج  يوس  دیاب  هچ 

یسودرف ***

تستزاجا میوگب  هنایفوص  فرح  کی 

تسا يرواد  گنج و  زا  هب  حلص  هدید  رون  يا 

يزاریش ظفاح  هجاوخ  ***

وا ياوغرم  گنج و  دغج  ناغف ز  اجک 

وا يان  داب  هدیرب  دبا  ات  هک 

ینمیا حلص و  راگزور  تساجک 

وا ياشگلد  غاب  درم و  هتفکش 

یمدرم یتسار و  دهع  تساجک 

وا يادص  شبات  قشع و  غورف 
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يربارب يرای و  رود  اجک 

وا يافص  ینادواج و  تایح 

یتشآ دیپس  رتوبک  یهز 

وا يازفناج  دورس  درب  لد  هک 

ار گنج  دغج  هکنآ  تقو  دیسر 

وا ياپ  شیپ  هب  رس  دننک  ادج 

راهب يارعشلا  کلم  ***

گنهرف هن  ار  سک  نآ  دشاب  شناد  هن 

گنج دروآ  شیپ  یتشآ  زور  هک 

294 ص :

ص 3087. نامه ، - . 1

ص 3089. نامه ، - . 2
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ياپ دهن  یگنج  رد  هک  يدنمدرخ 

ياج نایم  رد  ار  یتشآ  دنامب 

***

نک ارادم  همه  يارگ و  حلص  هب  همه 

درم ددرگ  هدوتس  ندرک  ارادم  زا  هک 

رایسب تدع  يراد و  تردق  هچ  رگا 

درگم گنج  درگب  يآ و  رد  حلص  درگب 

تخاس دیاب  برح  ریشمش  دراد  هک  ره  هن 

دروخ دیاب  رهز  رهزداپ  دراد  هک  ره  هن 

***

هنب رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج 

دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ 

يزاریش ظفاح 

ناگرزب هاگدید  زا  شزاس  حلص و 

« نایمور »(1) .دیشوکب حلص  هب  قلخ  عیمج  اب  دوخ  هوق  ردق و  هب 

« يرناه کیرتاپ  »(2) .دوش يرادیرخ  تراسا  ریجنز و  ياهب  هب  هک  تسا  نیریش  ردق  نآ  حلص  زیزع و  ردق  نآ  یگدنز  ایآ 

لباق شزاس  حلص و  نیاربانب   ) (3) .دورب تسد  زا  تسا  نکمم  مه  ریشمش  قیرط  زا  دیآ  یم  تسد  هب  ریشمش  قیرط  زا  هک  یتاراختفا 
« ینودقم پیلیف  (» تسا شیاتس 

« تیمسا »(4) .دشوپ یم  ایند  زا  مشچ  گنج  اب  ناسنا 

« ندیا »(5) .اهتلود هن  دنوش  کیدزن  مه  هب  اهتلم  دیاب  یناهج  حلص  ياقب  يارب 
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دیاب ار  حلص  سپ  نیا  زا  دشاب  حلص  نابهگن  دناوت  یم  رشب  اما  دش  حلص  هلیسو  متا  بمب 

295 ص :

ص 239. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
ص 237. نامه ، - . 2

.238 ص 240 -  نامه ، - . 3
.نامه - . 4
.نامه - . 5
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« لیچرچ »(1) .درک ظفح  دنک  یم  دیدهت  ار  تیرشب  هکلب  ندمت  اهنت  هن  هک  يرطخ  زا 

زا دـیاب  ادـج  یللملا  نیب  طباور  رد  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  راوتـسا  تنوشخ  مدـع  ساسا  رب  دـناوت  یم  طقف  یناـهج  داـحتا  ناـکرا 
« ناگرزب زا  یکی  »(2) .درک زیهرپ  تنوشخ 

296 ص :

.نامه - . 1
ص 441. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 2
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ینیب شوخ  مهدزناپ : شخب 

هراشا

297 ص :
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یتخبشوخ تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  ینیب  شوخ 

شرـسمه ینیبدب  ّتلع  هب  يرهوش  ای  و  تفرگ ، قالط  شرهوش  ینیبدـب ، ّتلع  هب  ینز  هک : دـیا  هدـناوخ  اه  همانزور  رد  امـش  دـیاش 
هب هک  ییاه  هداوناخ  دنرایـسب  هچ  و  دنا ، هدش  هدیـشاپ  مه  زا  ینیبدب  لیلد  هب  هک  ییاه  هداوناخ  دنرایـسب  هچ  .درک  قالط  تساوخرد 

طیحم رد  .تسین  يربخ  هداوناخ ) نآ  رد   ) شمارآ زا  دنرب و  یم  رـس  هب  ینارگن  شیوشت و  بارطـضا ، رد  رهوش  ای  نز  ینیبدب  لیلد 
.دوش یم  دراو  هشدخ  هعماج  تینما  هب  ددرگ و  یم  جرم  جره و  بجوم  مدرم  هب  ینیبدب  زین  عامتجا 

سکع زین  نانآ  دـننک ، یم  ینابز  هزره  نانآ  هب  دـننک و  یم  ییوگدـب  مدرم  زا  نیمخت  نامگ و  نظ ، ساسارب  نیبدـب  يا  هدـع  یتقو 
.ددرگ یم  رتمک  رتمک و  هعماج  نآ  تینما  هجیتن  رد  ددرگ ، یم  رتدایز  دایز و  اهنآ  نیب  رد  ترودک  سح  دنهد و  یم  ناشن  لمعلا 

: دیوگ رتکورب » »

(1) .تسا هدش  نشور  نامدوخ  تسد  هب  ابلاغ  دنازوس  یم  ار  مسج  هک  یشتآ 

: دیوگ یم  زین  يزاجح 

(2) .دهد یم  تبسن  نارگید  هب  لیلد  رازه  هب  ار  دوخ  ضرم  كایرت  نایالتبم  نوچمه  نیبدب  مدآ 

.دزادـنا و یم  رطخ  هب  ار  یمدآ  یلغـش  تیعقوم  اسب  هچ  ناراکمه  سیئر و  هب  تبـسن  ینیبدـب  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  راک  طـیحم  رد 
.دوش یم  راکیب  راک ، زا  نیبدب  صخش 
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ناینب ماکحتـسا  ثعاب  اریز  ددرگ ؛ یم  ناسنا  یتخبـشوخ  تیقفوم و  ثعاب  راک  عاـمتجا و  هداوناـخ ، طـیحم  هس  رد  ینیب  شوخ  اذـل 
: دیوگ یم  مویه » دیوید   » .ددرگ یم  راک  طیحم  رد  یلغش  تیعقوم  میکحت  عامتجا و  رد  ...و  ّتینما  هداوناخ ،

یکلم ات  دوش  هداز  رکف  هویش  نیا  اب  یمدآ  هک  تسا  رتشوخ  هچ  اهنآ و  ریذپلدان  هیور  ات  متشاد  اهراک  ریذپلد  هیور  ندید  هب  لیم  نم 
(1) .لاس رد  هریل  رازه  هد  دمآ  رد  هب 

: تسا هتسناد  یتخبشوخ  لماوع  زا  یکی  ار  ینیب  شوخ  ناگرزب ، زا  یکی 

دینک تیاعر  ار  لادتعا  دیشاب و  عناق  ملاس و  نیب و  شوخ  دیاب  دیشاب  دنمتداعس  دیهاوخ  یم  هک  تسا  یصخش  عوضوم  یتخبـشوخ 
(2) .دشاب هتشاد  یهدزاب  دیاب  راک  نآ  دیایب و  ناتشوخ  نآ  زا  هک  دیشاب  هتشاد  يراک  دیاب  نینچمه 

؟ تسیچ ینامگدب  نظءوس و 

، رادنپان راکـشآ -  نشور و  لیلد  نودب  تسرد و  یهاگآ  نودب  ار  نارگید  ياهراتفگ  اهراک و  اهدادیور ، هک : تسا  نیا  ینامگدب 
نظءوس دب و  نامگ  ناسنا  هک  تسا  هانگ  یماگنه  میرامـش ، ققحم  یمتح و  ار  نامگ  نیا  مینک و  ریـسفت  نایب و  دـب ، نامگ  اوران و 

(3) .دنک تحاران  هدرزآ و  ار  فرط  دیوگب و  ار  دوخ 

؟ هچ ینعی  ینیب  شوخ 

.مینک ریسفت  نایب و  ینامگ ، شوخ  وکین و  رادنپ  اب  ار  نارگید  راتفگ  رادرک و  لامعا و  عیاقو ، هک : تسا  نیا  ینیب  شوخ 
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ینیب شوخ  عاونا 

نادنزرف رسمه و  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 1

نیا هب  دـیاب  هشیمه  ام  تسا ، يرورـض  مزال و  نادـنزرف  رـسمه و  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  دـش  نایب  ثحب  يادـتبا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هجوت ریز  هنومن  هب  .میـسرب  یتخبکین  ماجنارـس  هب  ات  مییامن ، رود  شیوخ  دوجو  زا  ار  ینامگدـب  نظءوس و  میهدـب و  تیمها  بلطم 

: دینک

رب دشاب و  اهدـمآ  تفر و  بظاوم  دـهد ، رارق  ییوجزاب  لاؤس و  دروم  ار  یـسک  ره  دروآردرـس و  زیچ  همه  زا  دراد  تسود  منز  »... 
هدـنارتسگ و وا  يارب  یماد  دـنک  یم  رکف  هشیمه  و  تسا ، نامگدـب  نیبدـب و  نامـسآ  نیمز و  هب  ...دنیـشنب  شوگ  اهدونـش  تفگ و 

.تسا نایم  رد  یئوس  رظن  دنا و  هداهن  هساک  مین  ریز  يا  هساک 

یهاگ ما ، هتفگ  هچ  ما ، هتـسشن  هک  اب  ما ، هتفر  اـجک  هک  تسا  نیا  رکف  رد  هشیمه  تسا ، هدـش  نیجع  شنوخ  اـب  ینامگدـب  کـش و 
درک و یم  كاپ  ار  میاهـشفک  مدرک ، یم  اپ  هب  ار  میاه  شفک  هک  یماگنه  اهتقو  یهاگ  .دـنک  یم  بیقعت  ارم  مراک  لحم  ات  هنایفخم 
ات هدرک  یم  یسراو  لزنم  هب  نتشگرب  عقوم  هک  مدیمهف  اهدعب  .دنک  ینابرهم  دهاوخ  یم  مدرک  یم  رکف  تسب ، یم  ار  میاهـشفک  دنب 

!؟ هن ای  ما  هدوشگ  ار  مشفک  دنب  ایآ  ...ما و  هتفر  رگید  ياج  مراک  لحم  زج  هب  ایآ  دنادب 

؟ منک هچ  ...مهد  تاجن  باذع  رپ  یگدنز  نیا  زا  ار  مدوخ  مهاوخ  یم  ما و  هدش  هتسخ  اعقاو 

تسرد تسار و  ياه  هشیدنا  رب  ياج  دنک و  یم  دشر  تسس ، ياهناور  کبـس و  ياهزغم  رد  ینامگدب  هزره  فلع  هک  دینک  هجوت 
کی رد  دوش و  یم  رتشیب  یتشز  اطخ و  يارب  یـشزیگنا  دزاس و  یم  کشخ  هدرمژپ و  ار  یگدنز  يافـص  لصاح و  .دیامن  یم  گنت 

« .ددرگ یم  یگداوناخ  یگدنز  تمالس  تفآ   » مالک

تناما تیاعر  اب  میزاس ، راب  نیگنس  تفرعم ، تمکح و  تاملک  اب  ار  رکف  مینک و  تیوقت  اوقت ، نامیا و  اب  ادخ و  دای  اب  ار  ناور  دیاب 
مارآ و یگدنز  بیترت  نیا  هب  میربب و  نیب  زا  میدنبب و  ار  ینامگدب  دشر  هنیمز  دورو و  هار  تفع ، افو و  هب  شیارگ  اب  تقادص و  و 
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.مینک مهارف  ناگمه  شیوخ و  هداوناخ  دوخ و  يارب  ار  یقفوم  هتسیاش و 

(1) «. ددرگ زاب  امش  هناخ  هب  تقافر  یلدمه و  یمرخ و  اهدومنهر ، نیا  نتسب  راک  هب  اب  تسا  دیما 

مدرم فلتخم  تاقبط  هب  تبسن  ینیب  شوخ  - 2

دیـشاب نیبدب  نامگدب و  مدرم  هب  تبـسن  رگا  .دیـشاب  نیبشوخ  مدرم  همه  هب  دییامن و  زیهرپ  مدرم  هب  تبـسن  نظءوس  ینامگدـب و  زا 
رد هدرک و  عطق  امـش  زا  ار  شیوخ  تبحم  یتسود و  زین  اهنآ  .دـنهد  یم  ناشن  باتزاب  دنتـسین و  توافت  یب  نآ  لـباقم  رد  زین  مدرم 

هتفرگ رارق  نظءوس  ینیبدب و  دروم  هک  یماگنه  رد  دنا  هدرک  یم  يرای  ار  امـش  هتـشذگ  رد  اهنآ  رگا  .دنیآ  یم  رب  تساوخزاب  ماقم 
یم رب  ینمـشد  ماقم  رد  يراتفر  نینچ  هدهاشم  ماگنه  دارفا  زا  یـضعب  تاقوا ، یهاگ  یتح  دـنراد و  یم  رب  امـش  يرای  زا  تسد  دـنا 

.ددرگ یم  رت  گنرمک  دارفا  تینما  یتیعقوم  نینچ  رد  دنیآ و 

جرم جره و  زج  يا  هجیتن  نآ  نتفرگ  هدـیدان  هک  تسا  یعاـمتجا  یگدـنز  لوصا  نیرت  مهم  زا  یکی  مدرم  هب  تبـسن  بوخ  ناـمگ  »
.تشاد دهاوخن  یفطاع  ياهدنویپ  یناسنا و  طباور  نتفر  نیب  زا  یعامتجا و 

هعیاش زا  هک  اهیناماسبان  زا  يرایـسب  دوش  ارجا  قیقد  روط  هب  يرـشب  عماوج  همه  یناسنا و  هعماج  لک  رد  هماـنرب  نیا  یتسار  هب  رگا  و 
دهاوخ هدـیچرب  دریگ  یم  همـشچرس  غورد  كوکـشم و  رابخا  ساسا و  یب  ياهنامگ  هنالوجع و  ياـهتواضق  يزاـسوج و  يزاـس و 

.دش

ناـما رد  يرگید  دـب  ناـمگ  زا  سک  چـیه  تفرگ ، دـهاوخ  ارف  ار  اـج  همه  یعاـمتجا  طـباور  رد  جرم  جره و  تروـص ، نیا  ریغ  رد 
(2) «. تفرگ دهاوخ  رارق  هرطاخم  رد  هراومه  دارفا  تیثیح  وربآ و  و  درک ، دهاوخن  ادیپ  نانیمطا  يرگید  هب  سک  چیه  دوب ، دهاوخن 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 
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(1)« ْمِثا ِنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ّنَظلا  َنِم  اریثَک  اُوِبنَتجا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

.تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دینک ؛ زیهرپ  دب ) ي   ) اه نامگ  زا  يرایسب  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

راک لحم  رد  ینیب  شوخ  - 3

رگراک ای  دنمراک  سیئر و  نیب  هطبار  امرفراک ، ای  هسـسؤم  ریدـم  هب  تبـسن  ینیبدـب  نظ و  ءوس  لیلد  هب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب 
زین ناراکمه  هب  تبـسن  ینامگدـب  ینیبدـب و  یتح  تسا ، هدومن  جارخا  ار  دوخ  رگراک  ای  دـنمراک  سیئر ، تسا و  هتـشگ  رات  هریت و 

امرفراک ای  هسـسؤم  ریدم  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  سکعرب  .دزاس  یم  لزلزتم  ار  یلغـش  تیعقوم  ياه  هیاپ  دراد و  یپ  رد  ءوس  بقاوع 
یهجوت نایاش  ياه  کمک  وا  هب  دباتـشب و  دوخ  رگراک  ای  دـنمراک  يرای  هب  يراک  تیعقوم  میکحت  رب  هوالع  وا  ات  ددرگ  یم  ثعاب 

.دیامنب

ادخ هب  ینیب  شوخ  - 4

هجیتن رد  مییوج ، یم  برقت  وا  هب  ینیب  شوخ  اب  .تسا  رادروخرب  ییـالاو  تیمها  زا  زین  گرزب  دـنوادخ  هب  ینیب  شوخ  نظ و  نسُح 
.دیامن یم  حالصا  ار  ام  ياهراک  دباتش و  یم  ام  کمک  يرای و  هب  زین  وا  ددرگ ، یم  رت  نوزفازور  وا  هب  ام  قشع  تبحم و 

تـسود ار  شدوخ  هب  ینیب  شوخ  نظ و  نسُح  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنا  هدومرف  ینوگانوگ  ياهراتفگ  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 
.دراد یمن  تسود  ار  نامگدب  نیبدب و  دارفا  دراد و  یم 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

یم روتسد  گرزب  دنوادخ  دنک ، یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  ناهگان  دنربب  خزود  يوس  هب  دوش  یم  هداد  روتـسد  هک  ار  یـسک  نیرخآ 
؟ يدوب ینامرف  هچ  راـظتنا  رد  و  يدرک ؟ هاـگن  دوخ  فارطا  هب  ارچ  دـنک : یم  باـطخ  دـننادرگ ، یمرب  ار  وا  دـینادرگرب ، ار  وا  دـهد 

؟ يدرک یم  نامگ  هچ  دیامرف : یم  .مدرک  یمن  نامگ  نینچ  نیا  وت  هرابرد  نم  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع 
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ناگتشرف يا  دیامرف : یم  دنوادخ  یهد ! یم  ياج  دوخ  تشهب  رد  ارم  یشخب و  یم  ارم  ناهانگ  هک  دوب  نیا  منامگ  دنک : یم  ضرع 
ریخ نامگ  یتعاس  رگا  و  هدربن ، نم  هرابرد  ریخ  نامگ  زگره  ما  هدـنب  نیا  دـنگوس ، میالاو  ماـقم  اـهتمعن و  لـالج و  تزع و  هب  نم !

هب ار  وا  و  دـیریذپب ، ار  وا  نظ  نسح  راهظا  لاح  نیا  اـب  یلو  دـیوگ  یم  غورد  وا  هچ  رگ  مداتـسرف ، یمن  منهج  هب  ار  وا  نم  دوب  هدرب 
هکنیا رگم  دربب  ریخ  نامگ  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  .دیرب  تشهب 

...«. (1)« متننظ يذلا  مکّنظ  مکلذ  و  : » دیامرف یم  هک  تسا  نامه  نیا  و  دوب ، دهاوخ  يو  نامگ  دزن  ادخ 

میورب تشهب  هب  ادخ  هب  نظ  نسُح  اب 

رارق تشهب  ار  دوخ  هب  ینیب  شوخ  نظ و  نسح  دزم  گرزب  دنوادخ  تسا و  تداعس  تاجن و  دیلک  ادخ  هب  نظ  نسح  ینیب و  شوخ 
.دراد یپ  رد  ار  وا  مشخ  هدش و  شهوکن  رایسب  گرزب ، راگدرورپ  هب  تبسن  نظءوس  ینیبدب و  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هداد 

.میدرگ نومنهر  تاجن  تداعس و  يوس  هب  ناّنم  دنوادخ  هب  تبسن  نظ  نسُح  اب  مییایب  نیاربانب 

: دنا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.دنک یم  راتفر  وا  اب  شنامگ  قبط  دنوادخ  هکنیا  رگم  درب  یمن  ادخ  هب  کین  نامگ  يا  هدنب  چیه 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

نامگ هاگره  متـسه ، منمؤم  هدـنب  نظ  نسح  دزن  نم  دـیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  هک  ارچ  نک ، بوخ  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ناـمگ 
! يدب هب  دشاب  دب  رگا  منک و  یم  راتفر  وا  اب  یکین  هب  دشاب ، هشاد  نم  هب  تبسن  یکین 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  هرخالاب  و 

303 ص :
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(1) .تسا تشهب  ياهب  ادخ  هب  نظ  نسح 

هدنیآ هب  ینیب  شوخ   - 5

ياهیرامیب بارطضا و  ینارگن ، شیوشت ، بجوم  هدنیآ  هب  ینیبدب  ینامگدب و 

، ینارگن شیوشت ، هدـنیآ  هب  ینیب  شوخ  سکعرب  .دـنراد  ناـعذا  قوـف  بلطم  هب  ناکـشزپ  یماـمت  هک  يروـط  هب  .ددرگ  یم  یحور 
: دیوگ یم  يزاجح  .دشخب  یم  شمارآ  ناسنا  هب  دیادز و  یم  یمدآ  ناور  زا  ار  بارطضا 

(2) .دینکن هاگن  تشحو  سرت و  هچیرد  زا  ار  هدنیآ 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

هرابرد هک  يزیچ  نیا  ًالقا  دیسرپب  دوخ  زا  دیدوب ، نارگن  نآ  هرابرد  زورید  هک  تسا  ییادرف  نامه  زورما  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب 
؟(3) ریخ ای  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  منارگن  شا 

ینیب شوخ  زیمآ ) تیقفوم   ) راثآ دیاوف و 

شمارآ - 1

یم لماک » چـنارب   » .مینک یم  افتکا  ملع  گنهرف و  ناـگرزب  زا  نخـس  ود  هب  تمـسق  نیا  رد  میا و  هدـش  مهم  هتکن  نیا  رکذـتم  ًـالبق 
: دیوگ

تـسار وا  نخـس  دـنکن  هک  تسا  كاـنمیب  ینیبدـب  میرب و  یم  رـس  هب  هنکمم  ياـیند  نیرتهب  رد  اـم  هک  دراد  یم  راـهظا  ینیب  شوخ 
(4) .دشاب

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

(5) .دروآدوجو هب  تشهبزا  یخزود  منهجزا و  یتشهب  دناوت  یم  دوخ  عقوم  رد  رشبزغم 
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تمالس تحص و  - 2

سرت ینیبدـب ، نظءوس ، ماگنه  رد  تیفرظ  مک  ياهناسنا  .ددرگ  یم  یناور  یحور ، ضارما  بجوم  ینیبدـب  نظءوس و  تاقوا  یهاگ 
.دنوش یم  التبم  یناور  ضارما  هب  نآ  رابنایز  بقاوع  نینچمه  نآ و  زا  یشان  ِتشحو  و 

اب نیاربانب  .دـبای  یم  تدـش  شا  ینیبدـب  نآ  هب  التبا  ماـگنه  صخـش  هک  تسا  یناور  ضارما  زا  یکی  ینیبدـب  هک  دـینادب  تسا  رتهب 
.دیشاب رذحرب  نظءوس  ینیبدب و  كانلوه  بقاوع  زا  ینیب  شوخ  ِحور  ندرک  هدنز 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(1) .دراد تشحو  دسرت و  یم  سک  همه  زا  دشاب  هتشاد  دب  نامگ  هک  یسک 

یم هن  تسا ، یلوتـسم  اهنآ  حور  رب  امئاد  یهاکناج  ینارگن  و  دـنراد ، تشحو  سک  همه  زا  و  دنـسرت ، یم  زیچ  همه  زا  نیبدـب  دارفا 
زور يارب  يرواـی  راـی و  هن  و  یعاـمتجا ، ياـه  ّتیلاـعف  يارب  يراـکمه  کیرـش و  هن  و  دـننک ، ادـیپ  راوخمغ  یـسنوم  راـی و  دـنناوت 

(2) .یگدنامرد

ناتسود دایدزا  - 3

ناتسود دایدزا  ثعاب  هنانیبشوخ  دروخرب  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  هدنکارپ  ناسنا  فارطا  زا  ار  ناتسود  ینیبدب ، ینامگدب و  هیحور 
راکددم رای و  تالکشم  اهیتخس و  رد  هک  دنوش  یم  تفای  يراکادف  ناتـسود  هیحور ، نیا  هلیـسو  هب  یهاگ  .ددرگ و  یم  نایفارطا  و 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی  .دنیامن  یم  ینایاش  ياه  کمک  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  و  دنشاب ، یم  ناسنا 

رگا تسین  بجع  دیرامـش  یم  دوخ  نانمـشد  فیدر  رد  ار  وا  دـیوش  یم  نیبدـب  وا  هب  تبـسن  دـینک و  یم  زیهرپ  یـسک  زا  هک  یتقو 
(3) .دنایورب وا  بلق  رد  ار  هنیک  مخت  هک  تسا  یفاک  راتفر  نیمه  اریز  دوش ! یم  امش  یقیقح  نمشد 
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یم ثعاـب  دارفا  هب  تبـسن  هناـنیب  شوـخ  راـتفر  لاـمعا و  شیوـخ و  نورد  رد  ینیب  شوـخ  مخت  نتـشاک  اـب  نآ ، سکعرب  تسرد  و 
.دنوش عمج  امش  درگ  رب  يدایز  ناتسود  ات  دیدرگ 

اهراک ندش  هار  هب  ور  - 4

: دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  سویسوفنک 

(1) .دینک نشور  عمش  کی  دیتسرف ، تنعل  یکیرات  هب  هک  نآ  ضوع  هب 

ناتیاهراک هک  دینیب  یم  تقو  نآ  دیزادرپب ، هنانیب  شوخ  لامعا  ماجنا  هب  دینک ، ینیبدب  ینامگدـب و  فرـص  ار  یتاقوا  هکنیا  ياج  هب 
هنیمز نیا  رد  دنا و  هدش  هار  هب  ور 

.دیرادن یلکشم  هنوگ  چیه 

تّینما  - 5

گـنرمک و تینما  دـشاب  هتـشاد  جاور  ینیبدـب  ینامگدـب و  يا  هعماـج  رد  هک  یماـگنه  دـش ، ناـیب  ثحب  لوا  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه 
دوش یم  هدنز  اهنآ  نیب  رد  همصاخم  ینمشد و  هیحور  رگیدمه  هب  تبسن  ینیبدب  نظءوس و  هطساو  هب  اریز  دش ، دهاوخ  رت  گنرمک 

.دنزیخ یم  رب  رگیدکی  اب  ییوج  هزیتس  هب  و 

مدرم نیب  دامتعا  هیحور  میکحت  - 6

شوخ دروخرب  اب  سکعرب ، دـنرادن  دامتعا  رگیدـمه  هب  مدرم  دوش و  یم  لیاز  مدرم  نیب  رد  دامتعا  هیحور  ینیبدـب  نظءوس و  رثا  رب 
.دننک یم  دامتعا  رگیدکی  هب  مدرم  ددرگ و  یم  رتدایز  مدرم  نیب  نانیمطا  هیحور  هنانیب 

هتسد يراکمه  نواعت و  حور  دشخب ، یم  لماکت  تکرح و  قنور و  نآ  هب  و  دنک ، یم  ادج  تاناویح  زا  ار  ناسنا  یگدنز  هک  يزیچ 
نظءوس هک  یلاح  رد  دشاب ، مکاح  مدرم  رب  ینیب  شوخ  دامتعا و  هک  تسا  ریذپ  ناکما  یتروص  رد  نیا  و  تسا ، یعمج 

(2) .دنک یم  فیعضت  ار  یعامتجا  حور  درب و  یم  نیب  زا  ار  نواعت  ياهدنویپ  دبوک ، یم  مه  رد  ار  دامتعا  نیا  ياه  هیاپ 

يراکمه نواعت و  هیحور  میکحت  - 7
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ثعاب هناـنیب  شوخ  راـتفر  لاـمعا و  راـکفا ، سکعلاـب  ددرگ و  یم  فیعـضت  مدرم  نیب  رد  يراـکمه  نواـعت و  هیحور  ینیبدـب  رثا  رب 
هکلب دـنک ، یم  دراو  همطل  وا  تیثیح  لباقم و  فرط  هب  اهنت  هن  دـب  نامگ  .ددرگ  یم  هعماج  رد  يراکمه  نواعت و  هیحور  ماکحتـسا 

و دـنک ، رانکرب  یعاـمتجا  نواـعت  مدرم و  اـب  يراـکمه  زا  ار  وا  هک  دوش  یم  ببـس  اریز  گرزب ، تسا  ییـالب  زین  نآ  بحاـص  يارب 
(1) .دزاس مهارف  اوزنا  تبرغ و  زا  هدنکآ  كانتشحو  ییایند 

هداوناخ ناینب  ماکحتسا   - 8

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  عوضوم  نیا  دروم  رد  ًالبق 

یلغش تیعقوم  میکحت  - 9

.میا هدرک  نایب  یبلاطم  زین  عوضوم  نیا  دروم  رد 

یتخبشوخ تّیقفوم و  - 10

زیمآ و ّتیقفوم  لماوع  زا  یکی  ینیب  شوخ  هک  میباـی  یم  رد  ینیب  شوخ  نیرفآ  یتخبـشوخ  زیمآ و  ّتیقفوم  دـیاوف  راـثآ و  ناـیب  اـب 
.تسا نیرفآ  تداعس 

قفوم ِنانیب  شوخ  يامیس 

ییاناد يدنمدرخ و  - 1

ییاناد يدنمدرخ و  اب  دننک و  یمن  یهجوت  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ناشداهن  رد  ینیبدب  نظءوس و  هنوگ  ره  هب  اناد  دنمدرخ و  ياهناسنا 
.دننک یم  هاگن  نآ  مدرم  یتسه و  ناهج  همه  هب  ینیب  شوخ  کنیع  اب  هشیمه 

: دیوگ یم  واش » درانرب  »

(2) .تسا یلاخ  همین  نیبدب  کی  رظن  زا  اما  تسا ، ُرپ  همین  نیبشوخ  درف  کی  رظن  زا  دشاب ، هتشاد  بآ  همین  ات  هک  بآ  يرطب  کی 

.دننک یمن  رکف  ناویل  یلاخ  همین  هب  زگره  دنک و  یم  هاگن  ار  ناویل  رپ  همین  هشیمه  اناد  دنمدرخ و  ناسنا  نیاربانب 
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ییاناوت - 2

اب دنا و  هدنار  نوریب  شیوخ  دوجو  زا  تسا  یناوتان  فعض و  هناشن  هک  ار  نظءوس  ینیبدب و  دنتسه و  اناوت  اناد و  نیبشوخ  ياهناسنا 
: دیوگ یم  ویراه »  » .دنراد نآ  راگدیرفآ  یتسه و  همه  هب  هنانیبشوخ  هاگن  ییاناوت 

(1) .دنک یم  ینیبدب  ساسحا  درادن  ار  یگدنز  رب  ّطلست  یگتسیاش  هک  یسک  اریز  تسا  یناوتان  هناشن  ینیبدب 

تشحو سرت و  مدع  - 3

نظءوس ینیبدب و  تلع  هب  نیبدب  ياهناسنا  یلو  دنتسه  نیبشوخ  زیچ  همه  هب  تعاجش  اب  تشحو و  سرت و  نودب  نیبشوخ  ياهناسنا 
.دنراد تشحو  سرت و  سک  همه  زا 

یفطاع هیحور  ندوب  اراد  - 4

نیبدب و یسک  ای  يزیچ  هب  يا  هظحل  شیوخ  یفطاع  هیحور  هطساو  هب  نانیبشوخ  دنرادروخرب ، یفطاع  هیحور  زا  نیبشوخ  ياهناسنا 
.درک دهاوخ  رتیلاع  رتهب و  ار  نانآ  یفطاع  هیحور  زین  نانآ  ینیب  شوخ  و  دنوش ، یمن  نامگدب 

سفن ياوه  زا  تعباتم  مدع   - 5

شیوخ سفن  ياوه  زا  تعباتم  دیابن  امـش  ددرگ ، رادیدپ  امـش  نهذ  رد  یـصخش  ای  يزیچ  هب  تبـسن  يدـب  نامگ  اتاذ  تسا  نکمم 
.دیهد رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  ینیب  شوخ  لاح  ره  رد  .دییامنن  یهّجوت  دب  نامگ  نآ  هب  يزاسدوخ  اب  دینک و 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

نآ هب  هک  تسا  نیا  شرارف  هار  هک  تسا  نظءوس  هلمج  زا  دراد ، رارف  هار  و  تسین ، هدیدنـسپ  نمؤم  رد  نآ  دوجو  هک  تسا  زیچ  هس 
.دناشوپن لمع  هماج 

ياههار هب  هک  بیترت  نیا  هب  دزاس ، رود  دوخ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  دـب  نامگ  یفلتخم ، لئاسم  يور  رکفت  اب  دـناوت  یم  ناسنا 
رب اجیردـت  دزاس و  مسجم  دوخ  نهذ  رد  دراد  دوجو  لـمع  نآ  دروم  رد  هک  ار  یحیحـص  تـالامتحا  دـشیدنیب و  تحـص  رب  لـمح 

هبلغ دب  نامگ 
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(1) .دنک

نانیبشوخ هاگشاب  دیاقع 

.دییوگب نخس  رتهب  هدنیآ  یتخبشوخ و  تمالس ، هرابرد  دیسر  یم  سک  ره  هب  - 1

.دراد دوجو  يدنمشزرا  زیچ  ناشدوجو  رد  هک  دینک  دعاقتم  ار  دوخ  ناتسود  - 2

.دنک ادیپ  تیعقاو  امش  هنانیبشوخ  رظن  دینک  یعس  دیرگنب و  زیچ  ره  نشور  تبثم و  هبنج  هب  هشیمه  - 3

.دیشاب هتشاد  راظتنا  ار  عیاقو  نیرتهب  دینک و  راک  دارفا  نیرتهب  يارب  دیهد ، هار  دوخ  خم  هب  ار  راکفا  نیرتهب  - 4

.دینک یم  ینامداش  ساسحا  دوخ  قیفوت  زا  هک  دیوش  لاحشوخ  هزادنا  نامه  هب  نارگید  ّتیقفوم  زا   - 5

.دیشیدنیب هدنیآ  گرزب  ياه  ّتیقفوم  هب  دینک و  شومارف  ار  هتشذگ  ياه  هابتشا  - 6

.دینزب دنخبل  دیسر  یم  هک  يا  هدنز  دوجوم  ره  هب  دیشاب و  هتشاد  داش  يور  هشیمه  - 7

(2) .دیشاب هتشادن  نارگید  زا  داقتنا  يارب  یتقو  هک  دیشاب  دوخ  حالصا  رکف  هب  ردقنآ   - 8

ارعش هاگدید  زا  ینیب  شوخ 

شاب سونأم  رذگب و  ییادج  زا 

شاب سونایقا  راذگب  یگ  هرطق 

شابم کلاس  یلدکی  هار  هب  زج 

شابم كرشم  وش و  ییاتکی  وحم 

راهب ***

تسا بویعم  تسه  هچره  وت  تلع  مشچ و  هب 

یبای رنه  همه  ات  رگن  تسار  تسرد و 

لیعامسا لامک  ***
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دنبب مدکی  ار  هناسیلبا  مشچ 

؟ دنچ دنچ ، رخآ  تروص ؟ ینیب  دنچ 

یمور يالم  ***

تسا هتوک  رمع  هجلاعم  وکن  يور 

میا هتشون  احیسم  جالع  زا  هخسن  نیا 

یتسار روشنم  هک  تسمّلسم  رپ ،

میا هتشون  اسرت  طخ  زا  رت  نوگژاو  سب 

يروباشین يریظن  ***

ینیبن دصرددص  بوخ  زج  رگن 

ینیبن دب  زج  يوش  نیبدب  رگ  هک 

یتسه کلم  رد  يرگنب  وکین  وچ 

ینیبن دزیا  هولج  زا  ریغ  هب 

تسا هریت  زور  ار  ناهج  درخبان  ز 

ینیبن درخبان  يور  ات  رگن 

نیب نارگید  مشچ  ار ز  قیاقح 

ینیبن دب  زج  يوش  نیبدوخ  رگ  هک 

ّتین نسح  زک  ارم  دش  مّلسُم 

ینیبن دماشیپ  نسح  زا  ریغ  هب 

رورغم نانیبدوخ  دنوید  دد و 

ینیبن دد  وید و  هک  رتهب  نامه 
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« راهب ***»

تسا زاوآ  لامج و  ملاع  همه 

؟(1) منک هچ  رگ  شوگ  تسا و  روک  مشچ 

راطع
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تبثم نیقلت  مهدزناش : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هار  تبثم ؛ نیقلت 

زا تبثم  نیقلت  هلیسو  هب  هک  یصاخشا  ای  .دنا  هتفای  افـش  تبثم  نیقلت  هلیـسو  هب  هک  دیـشاب  هدناوخ  ار  یناسک  همان  یگدنز  امـش  دیاش 
هک مینک  اقلا  شیوخ  هب  یفنم  نیقلت  اب  رگا  .دراد  ام  هرمزور  یگدـنز  رد  اـسآ  هزجعم  یـشقن  نیقلت  .دـنا  هتفاـی  تاـجن  یمتح  گرم 

، میوش یمن  ضیرم  ام  هک  دشک  یمن  یلوط  دش ، دهاوخ  هنوگ  نامه  ...و  مرب  یمن  تذل  یگدنز  زا  میتسه ، ضیرم  میتسه ، تخبدب 
.میوش یم  تخبدب  درب و  میهاوخن  تّذل  یگدنز  زا 

...و میرادروخرب  لماک  تمالس  زا  میراد ، تسود  ار  یگدنز  میتسه ، یتخبـشوخ  ناسنا  هک  مینک  اقلا  شیوخ  نهذ  هب  رگا  سکعرب 
ياـههار زا  یکی  نیارباـنب  .تشاد  میهاوخ  يا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  و  دروآ ، یم  يور  اـم  هب  ّتیقفوم  یتخبـشوخ و  دوـخ  هبدوـخ 

.تسا تبثم  نیقلت  یتخبشوخ ، تیقفوم و  هب  ندیسر 

: دیوگ یم  تبثم  نیقلت  هرابرد  سویتموردنا » »

رواب نیا  رب  هک  یتقو  ات  .دینک  یم  روصت  هدش  ناریو  ار  دوخ  یگدنز  دیا و  هدش  ادج  ناترـسمه  زا  یگزات  هب  امـش  هک  دـینک  ضرف 
هک دینک  یم  رکف  دیا و  هدش  رانکرب  راک  زا  یگلاس  هاجنپ  نس  رد  هک  دینک  ضرف  .دوب  دهاوخ  نینچ  نیا  اتقیقح  امش  یگدنز  دیشاب 

.دوب دهاوخن  نیا  زج  يزیچ  امش  یگدنز  دیشاب  رواب  نیا  رب  هک  یتقو  ات  .تسا  هدمآ  رس  هب  ناتیگدنز  ياهلاس  نیرتهب 

اما ابیرقت ، دـیهد ؟ یمن  ماجنا  ناتیگدـنز  دوبهب  يارب  يراـک  چـیه  تسا  یفنم  ناتـشرگن  هک  یناـمز  اـت  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  اـیآ 
ات .تسه  مه  يرگید  ياهزیچ 
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، دـنک یم  كرت  ار  امـش  ناتدزمان  دـینک : یم  بذـج  دوخ  فرط  هب  ار  يرتشیب  ياه  تبیـصم  دـینیبب ، ار  اه  یتخبدـب  طقف  هک  ینامز 
...و دهاوخ  یم  ار  ناترذع  هناخ  بحاص  دنیآ ، یم  ناتغارس  هب  تافداصت  دنک ، یم  تسرد  لکشم  امش  يارب  نات  سیئر 

یم رییغت  يا  هلأسم  هرابرد  ار  دوخ  ياهرواب  هکنآ  دّرجم  هب  .دهد  یم  يور  ام  تاراظتنا  ساسارب  تاقافتا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب 
(1) .دننک یم  بذج  نامیگدنز  هب  ار  هزات  ياهتصرف  اهمدآ و  ام ، هزات  ياه  هشیدنا  میهد 

تسا و ریذپانراکنا  میقتـسم و  روط  هب  یمدآ  تیقفوم  یتخبـشوخ و  رد  تبثم  نیقلت  شقن  .تساسآ  هزجعم  دوخ  هب  نیقلت  شقن  اذل 
دُعب و نامه  رد  دـشاب  هک  یگدـنز  زا  يدـعب  هنیمز و  ره  رد  تبثم  نیقلت  .دوش  یم  نومنهر  یتخبکین  يوس  هب  ناسنا  یتدـم  زا  سپ 

 . ...و گنهرف  شناد و  تنکم ، هاج و  تورث ، لام و  ًالثم  دناسر ، یم  دوصقم  ماجنارس  هب  ار  ناسنا  هنیمز 

: دناد یم  یتخبکین  تداعس و  زمر  ار  تبثم  نیقلت  زین  ادنانآ » دیچ  تاس  »

.تسا يدایز  تیمها  ياراد  تبثم ، يراکفا  نتـشاد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیوش  یم  لیدـبت  دیـشیدنا  یم  هک  يزیچ  نامه  هب  امش 
رکف و ره  هک  نآ  لاح  دوب ، دـهاوخ  یکیناکم  یملع  نوچمه  نیا  دـینک ، رارکت  ساسحا  عون  نودـب  ار  يا  هشیدـنا  افرـص  رگا  یلو 

یم عاجـش  مراد  نم  .موش  یم  باداش  مراد  نم   » .دینک نیقلت  نتـشیوخ  هب  ار  داقتعا  دیما و  .دشاب  داقتعا  يرادقم  اب  مأوت  دیاب  یلمع 
هب دـش و  دـیهاوخ  رتدـنمزوریپ  رتهب و  رت و  باداـش  زور  هب  زور  دراوم  نیا  خـسار  رارکت  اـب  موش » یم  رتهب  رتهب و  زور  هب  زور  .موش 

يرتدب یحور  یمسج و  عضو  زور  هب  زور  دینک ، نیقلت  دوخ  هب  ار  يدیمون  يدرسلد و  یفنم ، رکف  هشیدنا و  هب  لسوت  اب  رگا  سکع 
امـش نهذ  اـت  دـینکن  هدولآ  یفاـب  یفنم  مس  هب  ار  نآ  .دـیهدب  بوخ  يوقم و  كاروخ  ناـت ، هشیدـنا  هب  یتـح  سپ  .تشاد  دـیهاوخ 

(2) .دوش ایند  رد  ریخ  دربشیپ  يارب  يدنمتردق  رازبا  هب  لیدبت 
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هاگآدوخان تروص  هب  یفنم  نیقلت  تاهج  یضعب  رد  دننک و  یم  اقلا  تبثم  نیقلت  شیوخ  هب  تاهج  یـضعب  رد  هک  دنتـسه  يا  هدع 
هک یتاهج  رد  دنـسر و  یم  دوصقم  ماجنارـس  هب  دنا  هدوب  ور  هب  ور  تبثم  نیقلت  اب  هک  یتاهج  نآ  رد  اذل  دوش ، یم  اقلا  اهنآ  نهذ  هب 
هک دیشاب  ناتدوخ  بظاوم  نونکا  نیمه  زا  امـش  نیاربانب  .دنتـسه  هدز  کلف  تخبدب و  دنا ، هدرک  یفاب  یفنم  هاگآدوخان  تروص  هب 

همه رد  دـینک و  اقلا  تبثم  نیقلت  شیوخ  هب  اه  هنیمز  همه  رد  هکلب  دـینکن ، اقلا  یفنم  نیقلت  شیوخ  نهذ  هب  هاـگآدوخان  تروص  هب 
.دیشاب تبثم  تاروصت  راکفا و  زا  یگدنز  داعبا 

هب ناتیارب  دیـشیدنا  یم  یگدنز  هرابرد  دوخ و  هرابرد  هچنآ  .دریذـپ  یم  دـینک  باختنا  هک  ار  يداقتعا  ره  امـش ، رایـشوه  همین  نهذ 
یبـصع يزیر  هماـنرب   » ماـن هب  يا  هیرظن  يور  رب  ناسانـش  ناور  هزورما  دیـشاب ، ناـتراکفا  اهتبحـص و  بظاوـم  .دـیآ  یم  رد  تـیعقاو 

میهد یم  نامرف  هدرک و  اـقلا  دوخ  بصع  هب  ار  ناـمه  میروآ ، یم  ناـبز  هب  اـم  هک  ار  هچنآ  هیرظن  نیا  قبط  .دـنراد  دـیکأت  یمـالک »
رد  ] دـنک شومارف  ار  زیچ  همه  هک  دـیا  هداد  نامرف  دوخ  بصع  هب  هدـش » فیعـض  ما  هظفاـح   » دـییوگب ناـتدوخ  هب  امـش  یتقو  ینعی 

هدـننک تیوقت  بسچلد و  ياه  تبحـص  اب  یلوکام ]) ساموت   ) مینک یم  رکف  نآ  هب  تاـقوا  رتشیب  هک  میوش  یم  ناـمه  اـم  یگدـنز 
ذوفن نم  رد  دـناوت  یمن  تسکـش  متـسه ، يوق  ناوج و  منک  یم  سح  مرادروخرب ، لماک  تمالـس  زا  نم  : » دـییوگب دوخ  هب  هیحور 

« مناوت یمن   » هملک ياج  هب  زورما  زا  .دـینک  رود  دوخ  زا  ار  یفنم  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  تسا » نم  نآ  زا  تیقفوم  يزوریپ و  دـنک ،
ار نآ  دیراد ، تسود  هک  یقیرط  ره  هب  دیناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیـسو  رازبا و  دننام  امـش  نهذ  .دـیربب  راک  هب  ار  مهاوخ » یم   » هملک

.دیریگ راک  هب 

هب ار  دوخ  ياه  هلمج  هشیمه  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  .دـنیرفآ  یم  ار  امـش  ياه  هبرجت  دـینک  یم  باـختنا  هک  ییاـه  هشیدـنا 
یم نم   » دـییوگب رگا  هک  تسا  عیطم  نانچ  یمداخ  امـش  رایـشوه  همین  نهذ  مراد .» نم   » اـی متـسه » نم   » دـننام دـییوگب  لاـح  ناـمز 

(1) .دنام دهاوخ  امش -  سرتسد  زا  رود  هدنیآ -  رد  نات  هتساوخ  هشیمه  مهاوخ ،»
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دوخ هب  نیقلت  زیمآ  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

( تورث لام و  ندروآ  تسد  هب  ، ) يداصتقا لالقتسا  - 1

تورث شخب  هب   ) .دـیوش یم  لـیان  مهم  نیا  هب  تورث  لاـم و  هب  تبـسن  تبثم  رکفت  زرط  هجیتـن  رد  هنیمز و  نـیا  رد  تـبثم  نـیقلت  اـب 
( دوش هعجارم 

یماظن ياهیزوریپ  - 2

زابرـس کی  نوچمه  نانمـشد  اب  دربن  نادـیم  رد  ...و  متـسه » زوریپ  قفوم و  نم   » و متـسه » عاجـش  نم   » نوچمه یتبثم  ياه  نیقلت  اب 
.میروآ یم  تسد  هب  ّتیقفوم  میزادرپ و  یم  دربن  هب  عاجش 

گنهرف شناد و  - 3

هب ار  میاهـسرد  نم   » و موش » یم  لوبق  تاناحتما  رد  نم   » و مرادروخرب » یلاع  هظفاح  شوه و  زا  نم  : » نوچمه تبثم  ياـه  نیقلت  اـب 
.دیریگ یم  یبوخ  هرمن  تاناحتما  رد  هدناوخ و  ار  دوخ  ياهسرد  ممهف » یم  مناوخ و  یم  یبوخ 

یمسج یحور و  ياهیرامیب  زا  یضعب  دوبهب  - 4

ره هنیآ و  ره  نم   » ریظن ییاه  نیقلت  اب  تسا و  ریذـپ  ناکما  دوخ » هب  نیقلت   » هلیـسو هب  یمـسج  یناور و  ياـهیرامیب  زا  یـضعب  دوبهب 
یناور أشنم  هک  صخش  ِیمسج  ياهیرامیب  یتح  یناور و  ياهیرامیب  زا  یـضعب  موش » یم  رتهب  رتهب و  تهج  ره  ثیح و  ره  زا  هظحل 

.دوش یم  رتهب  دنراد ،

یگداوناخ طباور  میکحت   - 5

ینیب و شوخ  حور  ندرک  اقلا  اب  دراد و  يا  هدیدنـسپ  میقتـسم و  تارثا  نادـنزرف  تبحم  نیدـلاو و  هب  مارتحا  ییوشاـنز ، طـباور  رد 
.دشخب یم  ماکحتسا  ار  یگداوناخ  طباور  هدنوش  نیقلت  هب  قشع  تبحم و 

یلغش تیعقوم  ماکحتسا  - 6

نیمه هب  ددرگ و  نآ  نیزگیاج  یقالخا  نساحم  راک  لحم  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  یقالخا  ياه  تلیذر  دـناوت  یم  دوخ  هب  نیقلت  نوناق 
رد ناراکمه  سیئر و  اب  ندوب  مرگ  لیلد 
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.ددرگ یم  یلغش  تیعقوم  ماکحتسا  ثعاب  راک  طیحم 

تیونعم - 7

دنوادـخ قشاع  نم   » هکنیا نیقلت  اب  .دـیامنب  یهجوت  نایاش  ياـه  کـمک  اـم  هب  زین  يونعم  هنیمز  رد  دـناوت  یم  دوخ  هب  نیقلت  نوناـق 
.ددرگ يونعم  يدرف  ات  دیامن  یم  کمک  ناسنا  هب  يونعم  هنیمز  رد  ...و  مناوخ » یم  ار  مزامن  زور  ره  نم   » و متسه » گرزب 

شمارآ  - 8

یم رتمارآ  مارآ و  هظحل  ره  هنیآ و  ره  نم  : » دـننام یتبثم  ياه  نیقلت  اب  و  دـیهد ، رارق  لماک  شمارآ  رد  ار  شیوخ  دوخ ، هب  نیقلت  اب 
.دییامن رتشیب  رتشیب و  ار  شیوخ  شمارآ  مرب » یم  رس  هب  لماک  شمارآ  رد  نم   » و موش »

سفن هب  دامتعا  - 9

ره امش  سفن  هب  دامتعا  هک  دینک  اقلا  شیوخ  هاگآدوخان  ریمـض  هب  .دیوش  دنم  هرهب  لماک  سفن  هب  دامتعا  زا  دوخ  هب  نیقلت  نوناق  اب 
جـیاتن و امتح  دـیتسه و  لماک  سفن  هب  دامتعا  اـب  يدرف  امـش  هک  دـینارورپب  زین  شیوخ  رکف  رد  دوش و  یم  رتداـیز  هظحل  ره  هنیآ و 

.درک دیهاوخ  هدهاشم  یگدنز  رد  ار  نآ  تبثم  تارثا 

دنسپان ياهتداع  كرت  - 10

.دییامن نآ  نیزگیاج  ار  هدیدنسپ  وکین و  ياهتداع  و  دینک ، رود  شیوخ  زا  ار  دنسپان  ياهتداع  تبثم  تانیقلت  اب 

تبثم تانیقلت  ياقلا  اب  نیاربانب  تسا ، هدش  روراب  یفنم  رکف  یفنم و  تانیقلت  زا  دنسپان  ياهتداع  تاقوا  زا  یهاگ  هک  دیناد  یم  امش 
: دیوگ یم  ریاد  نیو  .دییامن  نک  هشیر  ار  یفنم  ياهتداع  نآ  دوخ  هب 

(1) .تسین شیب  یتداعزین  ملاسان  هشیدنا  هک  هنوگ  نامه.تسا  تداع  کی  هشیدنا  تمالس 

تذل - 11

نم :» نیقلت دننام  دیربب ، تذل  رتشیب  یگدنز  زا  دوخ  هب  تبثم  تانیقلت  اب  دیناوت  یم  امش 
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زا شیوخ  هاگآدوخان  ریمـض  هب  هنیمز  نیا  رد  تبثم  ياه  نیقلت  ياـقلا  اـب  نیارباـنب  مرب .» یم  تذـل  یگدـنز  زا  هظحل  ره  هنیآ و  ره 
: دیوگ یم  یهزیئول  .تسا  یتخبشوخ  تداعس و  ياه  هار  زا  یکی  زین  ندرب  تذل  اریز  دیرب ، یم  تذل  رتشیب  یگدنز 

ریوصت کی  نات  هقالع  دروم  شزرو  زا  ای  یقیـسوم  زاوآ  نامک ، نیگنر  اهلگ ، دـننام  دـیراد  ناشتـسود  اعقاو  هک  ییاهزیچ  یخرب  زا 
قالخ مجـسنم و  يریمـض  هنوگ  نیدب  ناتنهذ و  يارب  دشاب  يریواصت  هظحل ، ره  رد  اهنیا  ات  دیراذگب  دیـشاب و  هتـشاد  یقیقد  ینهذ 

(1) .دننیرفایب

: دنک یم  نایب  نینچ  رگید  یمالک  رد  یهزیئول 

نیا ندـش  يراج  دـبای و  نایرج  دوجو  رد  تانئاک  قشع  ات  مقاتـشم  نم   » دـییوگب دـییاشگب و  ار  دوخ  ناوزاب  راب  هس  يزور  لقادـح 
(2) .دریذپ یم  ماجنا  تلوهس  هب  قشع 

یتخبشوخ تیقفوم و  - 12

امـش هاگآدوخان  ریمـض  دوش و  عقاو  دـیفم  رثؤم و  دـناوت  یم  يا  هنیمز  ره  رد  دوخ  هب  نیقلت  نوناق  ـالاب ، هدـش  رکذ  دراوم  رب  هوـالع 
.دناسرب دوصقم  ماجنارس  هب  يا  هنیمز  ره  رد  ار  امش  دناوت  یم  دریگ  رارق  تبثم  راکفا  تانیقلت و  تهج  رد  هک  یماگنه 

مفدـه هب  مناوت  یم  رتشیب  شالت  اب  نم  : » دـیوگب ًـالثم  دزاـس  راومه  دوخ  رب  نیقلت  اـب  دـناوت  یم  ار  یفدـه  ره  هب  ندیـسر  هار  ناوج ،
دـشاب هدیـسر  رواب  نیدب  دوخ  هب  نیقلت  سفن و  هب  دامتعا  اب  دـسارهن و  نیعم  يا  هنزو  ینیگنـس  زا  يرادرب  هنزو  رگا  هکنانچ  مسرب .»

(3) .درک دهاوخ  كرت  ار  نادیم  قفوم ، زوریپ و  دایز ، لامتحا  هب  دناوت » یم   » هک

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ریاد  نیو 

مادام .میآ  یم  رب  راک  نیا  هدهع  زا  هظحل  نیا  رد  نم  دنک ؛ یم  اوجن  هتسویپ  هک  يا  هشیدنا  هب  دیوش ، لصتم  دوخ  رترب  يرایشوه  هب 
لسوتم دوخ  ّتین  دصق و  هب  هک 
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(1) .تشاذگ مهاوخ  رس  تشپ  ار  تالکشم  عناوم و  میوج ، ددم  شیوخ  دوجو  نیتسار  تیاغ  زا  موش و 

: دیوگ یم  نینچ  رگید  یمالک  رد  وا 

(2) .دنک هدروآرب  ار  يا  هتساوخ  ره  دناوت  یم  هک  تسا  دنم  هرهب  ییورین  نانچ  زا  دوش ، تیاده  تسار  هار  هب  هک  يزکرمتم  نهذ 

دوخ هب  تبثم  نیقلت  ياقلا  ياه  هار 

مزیتونپیه - 1

اقلا شیوخ  هب  ار  تبثم  تانیقلت  و  دـینک ، كاپ  شیوخ  هاگآدوخان  ریمـض  زا  ار  یفنم  تانیقلت  دـیناوت  یم  مزیتونپیه  دوخ  هلیـسو  هب 
راثآ و دهد و  شیازفا  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  ار  تبثم  تانیقلت  هجیتن  دـناوت  یم  دراد و  رب  رد  اسآ  هزجعم  يا  هجیتن  لمع  نیا  .دـینک 

.دراد رب  رد  ییالاو  دیاوف 

یتامیمـصت یبای  هشیر  عقاوم  بلغا  رد  .دوش  یم  نایامن  اه  يرواد  شیپ  اه و  تواضق  لکـش  هب  هرمزور  یگدنز  رد  دوخ ، هب  نیقلت 
ماجنا ار  راک  نیا  مناوت  یمن  زگره   » لیبق زا  يراکفا  .تسین  ناسآ  تسا ؛ یفنم  ياه  تینهذ  ای  هیجوت  لـباق  تادـهاشم  زا  یـشان  هک 
تاداع هک  دنتـسه  تردقرپ  یفنم  ياه  نیقلت  بلغا  منک » شالت  تخـس  هک  مه  دـنچ  ره  منک  كرت  ار  راگیـس  مناوت  یمن   » ای مهد »

.تفر دنهاوخ  نیب  زا  هدش و  فیعضت  تاداع  نیا  تبثم ، ياه  نیقلت  ینیزگیاج  اب  هک  یتروص  رد  دنراد ، یم  هاگن  اجرباپ  ار  دب 

.دـنک یم  داجیا  دوخ  رد  یناوتان  یتحاران و  عون  همه  یگداس  هب  تسا ؛ هدـش  یفنم  ياه  نیقلت  راـچد  هک  دـشابن  هاـگآ  يدرف ، رگا 
ار مزیتونپیه  دوخ  هکنانآ  تسا ، دوخ  هب  نیقلت  زا  زکرمتم  یلکـش  مزیتونپیه  دوخ  هک  اـج  نآ  زا  و  تسا ، هبلود  ریـشمش  کـی  نیقلت ،

.دشاب هدش  داجیا  یفنم  ياه  نیقلت  زا  تسا  نکمم  هک  دنزادرپب  ییاه  یتحاران  اه و  يرامیب  نامرد  هب  دنناوت  یم  دنا ، هدید  شزومآ 
زیمآ تیقفوم  لیلد  نیدب  زیمآ ، تیقفوم  ِدوخ  هب  نیقلت 
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زا یمهم  شخب  راک  نیا  ماجنا  تراهم  شناد و  .دنک  یم  ادیپ  یـسرتسد  رایـشوهان  نهذ  هب  دنک و  یم  دس  ار  تواضق  هار  هک  تسا 
(1) .دهد یم  لیکشت  ار  روزیتونپیه  کینکت 

تساک راون  هلیسو  هب  - 2

( حبص  ) باوخ زا  ندش  رادیب  ماگنه  دییامن و  طبـض  تساک  راون  کی  يور  هبترم  کی  تسیب و  ار  تبثم  نیقلت  کی  دیناوت  یم  امش 
(2) .دیهد ارف  شوگ  نآ  هب  ندیباوخ  زا  لبق  بش  و 

یبتک تروص  هب  - 3

تبثم تانیقلت  هب  ار  هحفص  ود  یکی  شیوخ  هنازور  تشاددای  هچرتفد  رد 

مهم و تانیقلت  دیناوت  یم  دـیرادن ، ساوح  زکرمت  رگا  .دـینارذگب  ناترظن  زا  ار  تانیقلت  نآ  هقیقد  دـنچ  يزور  و  دـیهد ، صاصتخا 
دینک و هاگن  نآ  هب  اه  حبص  دیهد و  رارق  دینک ) یم  دمآ  تفر و  اج  نآ  هب  هک  ییاج  ای   ) ییوشتـسد هنیئآ  يولج  هتـشون  ار  يرورض 

.دیناوخب ار  نآ 

روصت تروص  هب  - 4

تانیقلت و ِندومن  روصت  دریگ .) ماجنا  حیحـص  هار  هب  دیاب  راک  نیا  هتبلا   ) دییامن روصت  شیوخ  نهذ  رد  ار  تبثم  تانیقلت  دیناوت  یم 
: دیوگ یم  زنیبار » ینوتنآ   » .دراذگ یم  ياج  رب  یهجوت  لباق  تارثا  زین  تبثم  راکفا 

(3) .تسا یگداس  نیمه  هب  دینک ! ضوع  ار  دوخ  تاروصت  دیتسه ، یضاران  دوخ  هیحور  ساسحا و  زا  رگا 

نیقلت ِتهج  نتفرگ  وگلا   - 5

شیوخ رد  ار  تافـص  نآ  دوخ  هب  تبثم  تانیقلت  اب  دینک و  يوریپ  دـنراد  هدیدنـسپ  بوخ و  تافـص  هک  يدارفا  زا  دـیناوت  یم  امش 
: دیوگ یم  نوسرما »  » .دییامن هدنز 

یعس نم  دراد و  يرترب  نم  رب  ظاحل  کی  زا  منک  یم  تاقالم  هک  ار  یسک  ره 

319 ص :
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(1) .مزومایب يزیچ  تسا ، رترب  نم  زا  يو  هک  يزیچ  رد  منک  یم 

دوخ هب  نیقلت  رد  موادت  - 6

تبثم نیقلت  زا  رمع  یمامت  رد  بسانم  تاقوا  رد  تسا  رتهب  .دـنکن  هنخر  امـش  ریمـض  رد  یفنم  تانیقلت  دیـشاب  بظاوم  دـیاب  هشیمه 
زا دـیهاوخب  هک  یناکم  ره  ینامز و  ره  رد  دـیناوت  یم  امـش  تسین و  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  طوبرم  نیقلت  هتبلا   ) .دـییامن هدافتـسا 

( دینک هدافتسا  تبثم  نیقلت 

ناگرزب هاگدید  زا  دوخ  هب  نیقلت 

« یهزیئول »(2) .دنک راک  امش  يارب  الاح  نیمه  هک  دنک  یم  اقلا  ناتهاگآدوخان  ریمض  هب  يدیکأت ، تبثم  تارابع  رارکت 

، تبثم دیاقع  راکفا و  ارآ و  ندرک  نیزگیاج  اب  دیناوت  یم  هک  دییامش  مه  زاب  سپ  .دینک  یم  باختنا  ار  دوخ  راکفا  هک  دییامش  نیا 
« ریاد نیو  »(3) .دیبای ییاهر  یفنم  ياه  هشیدنا  دنزگ  زا  هشیمه  يارب  یفنم  میهافم  راکفا و  ياج  هب 

از يژرنا  تبثم و  یتاروصت  لـیخت ، هّوـق  هب  لـسوت  اـب  دـننادرگرب ، يور  امـش  یگدـنز  زا  یفنم  تاـساسحا  راـکفا و  هک  دـیلیام  رگا 
« ریاد نیو  »(4) .دنریگب ار  امش  یفنم  هدوسرف و  راکفا  ياج  ماجنارس  ات  دینک  ناشتیوقت  نیرمت ، اب  دینیرفایب و 

« ریپسکش »(5) .دیراد هک  دینک  دومناو  دینک  یعس  دیرادن  یتلیضف  رگا 

« گنیلرتم »(6) .تسا هدیشیدنا  یم  زورما  هک  دش  دهاوخ  نامه  ادرف  تسا  شیوخ  راکفا  هتخاس  یمدآ 

« دروفلوم »(7) .دزاس فیعض  ای  يوق  ای  ملاس  ای  رامیب  ار  مسج  دوخ  عون  بسح  رب  تسا  نکمم  رکف 
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رایـسب تایلمع  هتـشر  کی  نآ ، زا  یـشان  درکلمع  یـسیون و  هماـنرب  نیا  نیب  .تسا  زغم » يارب  یـسیون  هماـنرب   » یعون عقاو  رد  نیقلت 
نیو  » (1) .دراد هدـهع  هب  هاگآدوخان  ریمـض  ار  نآ  يارجا  هک  تسا  ینایرج  تیعقاو  هب  نیقلت  نتـسویپ  دـنیآرف  .دراد  دوجو  هدـیچیپ 

« ریاد

زا اهنآ  ياج  هب  دیزیرب و  رود  ار  اهنآ  دنک ، یم  فیعضت  ار  امـش  هک  تسا  يروط  تسامـش  هدافتـسا  دروم  هک  یتاملک  بیکرت  رگا 
« زنیبار ینوتنآ   » (2)! دینک هدافتسا  شخبورین  تاملک 

ماجنا ار  يراک  نینچ  هظحل  نیا  رد  مناوت  یم  نم  : » دنک یم  اوجن  نینچ  ناتنورد  زا  هک  دیوش  میلست  يرایشوه  زا  يدیدج  حطـس  هب 
.درک دیهاوخ  تفایرد  دیراد  جایتحا  هک  ار  یکمک  مامت  دینک  عوجر  دوخ  نورد  هب  یتین  نینچ  اب  هک  ینامز  مهد .»

امـش دیزاس  یلمع  ناتنهذ  تردق  اب  ار  يرکف  ره  دـیناوت  یم  امـش  .دریم  یمن  زگره  ناتدوجو  يادـیپان  رهوج  دـیتسه و  يدـبا  امش 
تیعقاو تسامش  دوجو  رد  تشهب  ورملق  هک  نیا  .دیراک  یم  هک  دنتسه  ییاه  هناد  دننام  ناتراکفا  .دیرادنپ  یم  هک  دیوش  یم  نامه 

« ریاد نیو  »(3) .دراد
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اعد مهدفه : شخب 

هراشا
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  اعد 

اعد ینیرفآ  تیقّفوم  زار  نیلّوا 

گرزب دـنوادخ  اب  ناسنا  ات  دوش  یم  ثعاب  اـعد  دـبای ، یم  شمارآ  یناـسنا  حور  گرزب  دـنوادخ  زا  تساوخرد  بلط و  ماـگنه  رد 
.دوش یم  یحور  شمارآ  ثعاب  هجیتن  رد  دروخب ، دنویپ  وا  هب  دیامن و  بلط  تساوخرد و  وا  زا  دیوگب و  نخس 

اعد ینیرفآ  تّیقّفوم  زار  نیمود 

دوصقم ماجنارـس  هب  قح  ترـضح  هب  دیما  اب  ناسنا  دیآ و  یم  دوجو  هب  یمدآ  دوجو  رد  یگدنز  رد  نانیمطا  دـیما و  اعد ، هلیـسو  هب 
.دسر یم 

رد شالت » قشع و  لکـشم   » و دیما » میـسن   » و اعد »  » قیرط زا  نابرهم  يادـخ  اب  ناسنا  هنادنمـشیدنا  هناهاگآ و  طابترا  هاگن ، کی  رد 
رابغ زگره  ات  دـنک  یم  هارمه  تدارا  دـیما و  يایمیک  اب  ار  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هدـنروآزاین  وگزار و  دـبع  دـنیرفآ و  یم  یگدـنز 
نیرت نابرهم  هاـنپ  رد  ار  دوخ  هراـمه  دوشن و  ناـیامن  وا  تروص  تریـس و  رب  اـه  یتخـس  موجه  زا  یگدرـسفا  یگتـسخ و  يدومخ ،

(1) .دبایب نانابرهم 

ّتیمها رگناشن  يورخا  ِروآدوس  هیامرس  نیا  هب  یبایتسد  يارب  دنوادخ  زا  راوگرزب  نآ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تساوخرد 
: تسا نآ 

(2) ِکتَّبَحَم ْنِم  هدایّزلا  اَجَر  ْنَم  َماقَم  ِکتَیالِو  ِلْهَا  یف  ینمَقَا  یهِلا 
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.نادرگ لیان  دوخ  تهج  هب  ناراودیما  ماقم  هب  زاس و  میقم  دوخ ، تیالو  لها  نیب  رد  ارم  اراگدرورپ !

دنوادخ زا  تساوخرد  بلط و  ینیرفآ  تّیقّفوم  زار  نیموس 

هب ناسنا  تساوخرد  بلط و  ماـگنه  رد  هکلب  دـناد ، یمن  رواـی  یب  ار  دوخ  رگید  دروخ و  یم  دـنویپ  دـنوادخ  هب  ناـسنا  اـعد ، رثا  رب 
وا هب  قلعت  سح  يونعم  طابترا  نیا  اب  و  دـناد ، یم  وا  هب  قلعتم  ار  دوخ  .دراد  روای  راـی و  لاـعتم ، دـنوادخ  اـب  قیمع  يدـنویپ  هلیـسو 

.ددرگ یم  رتدایز 

، ادیپان تمعن  نیا  دراد و  تبحم  هقالع و  ام  هب  تبـسن  وا  میزرو  یم  قشع  شیوخ  يادـخ  هب  ام  هچنآ  زا  شیپ  هچنآ و  زا  شیب  يرآ 
: کش یب  .دوش  یم  ام  يوس  زا  تادابع  اهاعد و  ثعاب 

یششک دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک 

یم تسا  ناگدنب  تاجاح  لکوم  هک  نیما  لیربج  هب  تشرـس  دیپس  لدکاپ و  ناگدنب  زاین  زار و  اعد و  عورـش  اب  دـنوادخ  ور  نیا  زا 
: دیامرف

(1) «. مدنم هقالع  وا  يادص  هب  مراد و  تسود  ار  وا  نم  اریز  نکم ؛ اطع  وا  هب  راد و  هاگن  دوخ  دزن  ار  ما  هدنب  تجاح  لیربج ! يا  »

: دیامرف یم  راگدرورپ  دنک ، یم  یهلا  هاگرد  هب  ور  يرفاک  هک  ینامز  اما 

(2) .مرامش یم  نمشد  مرادن و  شوخ  ار  يو  يادص  ار و  وا  انامه  هک  هدب  وا  هب  ار  ما  هدنب  تجاح  لیربج  يا 

دیآ یم  دیدپ  زاین  یب  يادخ  هب  قلعت  سح  طابترا و  تیوقت  زاین ، زار و  اعد و  هار  زا  هک  تیدوبع  ریگمـشچ  ياه  هولج  نیا  نیقی  هب 
دوخ وا  هک  دوش  دـنوادخ  دوجو  هنومن »  » و ْلَثَم »  » ینعی دـبای  تسد  يونعم  لماکت  یقرت و  جوا  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  نآ  زاس  هنیمز 

: دومرف

(3) .مهد رارق  دوخ  هدنیامن  لثم و  ار  وت  ات  نک  تعاطا  ارم  نم ، هدنب 

اب زاین  زار و  .تسا  اعد  دیامن ، یم  کیدزن  یلاعت  قح  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
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تهج رد  وا  هکرحم  يورین  زین  تسا و  یهلا  برق  يوـس  هـب  تـکرح  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  .دـهد و  یم  تـهج  ناـسنا  هـب  دوـبعم 
(1) .دنک یم  ییادخ  ار  وا  دبای و  یم  شیازفا  وا  هب  یکیدزن 

اعد ینیرفآ  تّیقفوم  زار  نیمراهچ 

تالکشم و دوش ، یم  عفد  الب  اضق و  دنبای ، یم  افش  نارامیب  اعد  هلیسو  هب  تسا ، ریذپ  ناکما  اعد  هلیـسو  هب  اهناسنا  تشونرـس  رییغت 
ّتیقّفوـم و هب  ندیـسر  ياـههار  زا  یکی  هک  میباـی  یم  رد  ـالاب  نانخـس  زا  .دـبای  یم  ناـماس  يراـک  ره  دوـش و  یم  لـح  اـهیراتفرگ 

.دناسر یم  دوصقم  لزنمرس  هب  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  زا  تساوخرد  بلط و  تسا و  اعد  یتخبشوخ 

ناتساد

يدبنگ نآ  هب  مناوخ  یم  ار  وت  ایادخ ! راب  تفگ : یم  هک  مدید  ار  یبرع  يانیبان  درم  نابایب  رد  مدـش ، نوریب  جـح  هب  دـیوگ : شمعا 
یهاگنتـسر ریگارف و  ییاهگرب  و  مهدرگ ، ییالاب  نیریـش و  يا  هویم  نازیوآ و  ياه  هخاش  دـنلب و  ِياه  هقاس  هدرتسگ و  ییاـضف  هک 

.دراد كاپ 

؟ تسا مادک  دراد  هدرتسگ  ییاضف  هک  دبنگ  نآ  وگب  يدرک ، اعد  وکین  یبارعا ! يا  متفگ : متفر و  وا  دزن  و  تفرگ ، ار  میولگ  هیرگ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفگ :

؟ تسیک دنلب  ياه  هقاس  زا  وت  دوصقم  - 

.تسا مالسلااهیلع  همطاف  دوصقم  - 

؟ تسا نازیوآ  شیاه  هخاش  هک  نآ  و  - 

.تسادخ لوسر  ّیصو  مالسلا ، هیلع  یلع  - 

؟ شا نیریش  هویم  و  - 

.تسا مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  - 

؟ تسا ناماس  هب  مه و  درِگ  شیالاب  و  - 
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.تسا هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  لسن و  دنوادخ  - 

؟ تسا ریگارف  شگرب  و  - 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تکرب ) - )

( تسا نینچ  )

ینامـشچ اـب  ار  وا  مدیـسر  ناـبایب  نآ  هب  یتقو  .متـشگزاب  مدرازگ و  جـح  متفر و  دوخ  هار  هب  مداد و  وا  هب  راـنید  ود  دـیوگ : شمعا 
.تسا هدوبن  انیبان  هاگ  چیه  ییوگ  هک  نانچ  متفای ، انیب  هدوشگ و 

؟ تشذگ هچ  وت  رب  یبارعا ! متفگ :

تسد یتسه  ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  یتسود  رد  رگا  داد : مزاوآ  نینچ  يا  هدنهدزاوآ  ات  مدناوخ  یم  ار  اعد  نآ  هتـسویپ  نم  تفگ :
متـسیرگن دوخ  پچ  تسار و  هب  .دنادرگ  زاب  نم  هب  ار  مییانیب  دـنوادخ  مدراذـگ ، منامـشچ  يور  تسد  نم  .راذـگب  تمـشچ  يور 

: تفگ یم  وا  هک  مدینش  و  یتسیک ؟ وت  وگب  دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  هدنهدزاوآ  يا  مدروآرب : دایرف  مدیدن ، ار  یسک 

(1) .تسا ترخآ  ایند و  ریخ  وا  یتسود  .مراد  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مرضخ ، نم 

اعد فیرعت 

رترب و درف  زا  نییاپ ، درف  هک  تسانعم  نیا  هب  مدز  ادـص  ار  وا  ینعی : انالُف ،» ُتْوَعَد  : » تسا ندز » ادـص  ادـن و   » يانعم هب  تغل  رد  اعد 
(2) .دنک یم  بلط  ار  يزیچ  یگدنکفارس ، عوضخ و  تلاح  اب  الاب ،

( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد طیارش 

هراشا

.میسرب ّتیقفوم  یتخبکین و  ماجنارس  هب  میزاس و  نادنچود  ار  اعد  دیاوف  جیاتن و  راثآ ، میناوت  یم  نآ  طیارش  هب  لمع  اب 
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لمع - 1

ات مییامن  شـشوک  یعـس و  یگدـنز  نادـیم  رد  اعد  تهج  رد  سپـس  مینک و  تساوخرد  بلط و  گرزب  دـنوادخ  زا  ادـتبا  دـیاب  اـم 
.دنتسه رگید  کی  موزلم  مزال و  لمع  اعد و  تسا و  اعد  لمکم  لمع ، اریز  میسرب ، شیوخ  بولطم  هب  دنک  کمک  گرزب  دنوادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

.تسا نامک  یب  زادناریت  نوچ  لمع  یب  رگشیاین  یلع ! يا 

رد ینعی  دـشاب ؛ یم  يرگید  هدـننک  لیمکت  مادـک  ره  لمع ، اعد و  .دنتـسین  ریذـپ  کیکفت  مه  زا  دـنرگیدکی و  لمکم  لمع  اعد و 
يزوریپ و هب  لمع  اعد و  اب  ات  میزادرپب ، شالت  یعـس و  هب  یگدـنز  رد  دـیاب  مینک  یم  شهاوخ  وا  زا  میناوخ و  یم  ار  وا  هک  یعقاوم 
اب هارمه  اعد  عیرـشت ، نیوکت و  تهج  رد  تکرح  .میـشاب  هدرک  تکرح  عیرـشت  نیوکت و  تهج  رد  اتجیتن  اـت  میوش ، لـیان  ّتیقّفوم 

درادـن و يرثا  لمع  نودـب  ِياعد  اریز  میا ؛ هتـشادرب  ماگ  عیرـشت  نیوکت و  فالخ  مینکن  لمع  مینک و  اعد  طقف  رگا  .تسا و  لـمع 
(1) .دنرگیدکی موزلم  مزال و  لمع  اعد و 

لالح لام  ندروآ  تسد  هب  - 2

رگا .ددرگ  یم  باجتـسم  زین  نامیاهاعد  میدروآ ، تسد  هب  لالح  لام  هک  یماگنه  تسا ، لـالح  لاـم  ندروآ  تسد  هب  مود ، طرش 
.تسین تباجا  هب  نورقم  شیاعد  دروآ ، تسد  هب  مارح  لام  یسک 

: دومرف ترضح  .دوش  باجتسم  میاعد  مراد  تسود  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هب  یصخش 

.دوشن تمکش  دراو  مارح  نک  یعس  نک و  كاپ  ار  دوخ  كاروخ 

سانلا قح  - 3

میراد ضرق  رگا  .مینک  ادا  تسا  نامندرگ  رب  هک  ار  یـسانلا  قح  دیاب  میـسرب  نامجیاوح  هب  ددرگ و  باجتـسم  ام  ياعد  هکنیا  يارب 
زا میا  هدرک  یمولظم  هب  یملظ  رگا  میزادرپب ، ار  نآ 

328 ص :

.اعد ياه  یگژیو  اضردّمحم ، ییاجر ، - . 1

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 923 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_328_1
http://www.ghaemiyeh.com


بحاص تیاضر  ای  مینکن و  ادا  ار  سانلا  قح  رگا  .مینک  ناربج  ار  نآ  رتشیب  راک  اـب  میا ، هدرک  يراـک  مک  رگا  میبلطب و  تیلـالح  وا 
.ددرگ یمن  اور  نامجیاوح  دسر و  یمن  تباجتسا  هب  ام  ياعد  مییامنن  بلج  ار  قح 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

اب رگم  دیوشن ، نم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  لخاد  وگب : لیئارسا  ینب  هب  هک  داتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رب  لاعتم  دنوادخ 
مهاوخن باجتـسم  ار  نانآ  زا  يدحا  ياعد  نم  هک  هدـب  ربخ  نانآ  هب  هانگ و  یب  ياه  تسد  و  كاپ ، ياه  بلق  و  عشاخ ، ياه  مشچ 

(1) .تسوا هدهع  رب  نم  تاقولخم  زا  یکی  قح  هک  یلاح  رد  درک ،

هانگ تساوخرد  مدع  - 4

، دشاب عیرـشت  نیوکت و  ماظن  فالخ  هک  مینکن  ییاعد  زگره  دـشاب و  عورـشم  دـیاب  گرزب  دـنوادخ  زا  نامیاه  تساوخرد  اهاعد و 
.مینکن هانگ  تساوخرد  بلط و  زگره  ینعی 

نیقی نامیا و   - 5

نامتجاح هب  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  دـیاب  مینک ، یم  اعد  هک  یماگنه  .دوش  یم  اعد  تباجتـسا  ببـس  اـعد  تباـجا  هب  نیقی  ناـمیا و 
.میا هدیسر 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مدینش  دیوگ  یم  رمع » نب  نامیلس  »

، درک دهاوخن  باجتسم  تسین ، وا  هجوتم  شبلق  هک  ار  یسک  ياعد  لاعتم  دنوادخ 

(2) .شاب هتشاد  شتباجا  هب  نیقی  هاگنآ  روایب ، يور  وا  هب  تبلق  اب  ینک ، اعد  یتساوخ  هاگ  ره  سپ 

اعد رد  يراشفاپ  - 6

هب اریز  دینک ؛ يراشفاپ  تساوخرد  بلط و  ماگنه  رد  .تسا  دنوادخ  زا  تساوخرد  بلط و  رد  يراشفاپ  اعد ، طیارـش  زا  رگید  یکی 
.دیسر میهاوخ  شیوخ  جیاوح  هب  ندرک  يراشفاپ  هطساو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

329 ص :

ص 267. یعادلا ، هّدع  همجرت  نیسح ، يرافغ ، - . 1

ص 261. یعادلا ، هّدع  همجرت  نیسح ، يرافغ ، - . 2
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.دروآرب ار  شتجاح  هک  نیا  زج  دنکن ، لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  رارصا  يراشفاپ و  اعد ، رد  يا  هدنب  چیه  دنگوس  ادخ  هب 

مدرم زا  تساوخرد  مدع  - 7

.مییامنن تساوخرد  مدرم  زا  یتلع  ره  هب  يا و  هظحل  ینآ و  مینک و  بلط  وا  زا  ار  نامجیاوح  صالخا  رس  زا 

: دنیامرف یم  دنوادخ  زا  تساوخرد  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دراد تسود  شدوخ  هرابرد  ار  بلطم  نیمه  دننک و  تساوخرد  شهاوخ و  رگیدمه  زا  شناگدنب  هک  دیآ  یمن  شـشوخ  دنوادخ 
.دنهاوخب يو  زا  ار  يدنوادخ  ياه  تمعن  دننک و  تساوخرد  وا  زا  هک  دیآ  یم  ششوخ  دنوادخ  نوچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  هب  باطخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

.هاوخب نم  زا  ار  تریمخ  کمن  دنفسوگ و  فلع  یتح  يدنمزاین  ار  هچ  ره  یسوم ! يا 

: دراد طرش  راهچ  اعد  دنا  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(. دنکن بلط  هدوهیب  وغل و  بلاطم  ینعی   ) شهاوخ رد  فاصنا  دنوادخ 4 - ییاسانش  صالخا 3 - بلق 2 -  روضح  - 1

( اعد زیمآ  تیقفوم  ياه  هار   ) اعد بادآ 

دوصقم ماجنارـس  هب  نامتجاح  ندـش  هدروآرب  اب  ار  ام  تسا و  دـیفم  رثؤم و  نآ  ندـش  باجتـسم  رتعیرـس  رد  زین  اعد  بادآ  تیاعر 
: دناسر دهاوخ 

.تولخ رد  اعد  - 1

.ینید ناردارب  هب  اعد  - 2

.نتسشن هلبق  هب  ور  - 3

.اهتسد ندروآ  الاب  - 4

.ناهانگ هب  فارتعا  - 5

330 ص :
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.تاولص - 6

.راکذا رگید  و  هّللا » ای   » رکذ - 7

.تجاح ندرب  مان  - 8

.نتفگ نیمآ  - 9

(1) .ندرک خسم  - 10

( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  نامز 

.زامن هضیرف  زا  دعب  - 1

.هزور ماگنه  - 2

.رحس ماگنه  - 3

.هعمج زور  بش و  - 4

.نآرق تئارق  ماگنه  - 5

.ناذا نتفگ  ماگنه  - 6

.ناراب لوزن  تقو  - 7

.داهج رد  لاتق  ماگنه  هب  - 8

.رتو زامن  رد  - 9

.مد هدیپس  زا  دعب  - 10

.رهظ زا  دعب  - 11

.برغم زا  دعب  - 12

.اهداب ندیزو  ماگنه  - 13

.رهظ ماگنه  - 14
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.دوخ ناگدنب  يارب  ادخ  فرط  زا  يا  هزجعم  هناشن و  هیآ و  ندش  رهاظ  ماگنه  - 15

(2) .لد ّتقر  ماگنه  - 16

331 ص :

.ّفلؤم نیمه  رثا  اعد ، ياه  یگژیو  ك.ر : - . 1
.اعد ياه  یگژیو  ك.ر : - . 2
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( رتشیب تیقفوم  يارب  ییاهراکهار   ) اعد تباجتسا  ياه  ناکم 

.دجاسم - 1

.مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  هعقب  - 2

.همرکم هکم  - 3

.دوسالارجح رانک  - 4

.میهاربا ماقم  - 5

.الط نادوان  ریز  - 6

.میطح رانک  - 7

.ینم - 8

.تافرع - 9

.مارحلا رعشم  - 10

.مزمز هاچ  رانک  - 11

.هورم افص و  هوک  يور  - 12

(1) .هثالث تارمج  دزن  - 13

یتخب کین  ِتهج  باجتسم  ياهاعد 

.دنزرف يارب  ردپ  ياعد  - 1

.هدید ییوکن  ياعد  - 2

.هدید متس  ياعد  - 3

.بیاغ يارب  بیاغ  ياعد  - 4

.راذگ جح  ياعد  - 5
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.رامیب ياعد  - 6

332 ص :
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.رفاسم ياعد  - 7

(1) .التبم نمؤم  ياعد  - 8

333 ص :

.فلؤم نیمه  رثا  اعد ، ياه  یگژیو  ك.ر : - . 1
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قشع تبحم و  مهدجیه : شخب 

هراشا

335 ص :
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یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  هار  قشع  تبحم و 

« نوطالفا »(1) .تسا تبحم » ، » ناسنا یتخب  کین  هیام  هناگی  ناهج  رد 

، هداوناـخ هب  تبحم  مدرم ، فـلتخم  تاـقبط  هب  تبحم  .تسا  قـشع » تبحم و   » یتخبـشوخ ّتیقفوـم و  هب  ندیـسر  ياـههار  زا  یکی 
.مالسلا مهیلع  يده  همئا  گرزب و  دنوادخ  هب  قشع  تبحم و  ناگراچیب ، ماتیا و  هب  تبحم 

.دهد قوس  یتخب  کین  يوس  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  دراذگ و  یم  اج  رب  ناسنا  یگدنز  رد  يدایز  رایسب  راثآ  قشع  تبحم و 

، دیامن یم  دایز  ار  ناسنا  يونعم  حور  درک ، دهاوخ  يریگولج  نآ  یشاپورف  زا  دزاس و  یم  مکحتـسم  ار  اه  هداوناخ  قشع  تبحم و 
دنوادخ هب  قشع  تبحم و  دنک ، یم  هیده  ناسنا  هب  رادافو  یناتسود  و  دیازفا ، یم  ناتـسود  دادعت  هب  و  دنک ، یم  تسود  ار  نانمـشد 

ار ادخ  رگا  »(2) ؛ مُکْرُْصنَی هّللا  ُرُْصنَت  ْنِا  : » دیامن یم  يرای  ناسنا  هب  وا  اریز  تساه ، یتخبکین  اه و  ّتیقّفوم  زا  يرایسب  ثعاب  گرزب 
.دنک یم  يرای  ار  امش  وا  دینک ، يرای 

: تسا نینچ  تبحم  هرابرد  نووهتب »  » هاگدید

(3) .منیب یمن  تبحم  زا  رتالاب  يزیچ  ملاع  رد 

: تسا هدورس  نینچ  تبحم  هرابرد  یمور  يالم 

دوش نیریش  اهخلت  تبحم  زا 

دوش نیرز  اهسم  تبحم  زو 

336 ص :

ص 673. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
.میرک نآرق  - . 2

ص 673. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 3
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دوش یم  لگ  اهراخ  اه  تبحم  زا 

دوش یم  لُم  اه  هکرس  تبحم  زو 

دوش یفاص  اهدرُد  تبحم  زا 

دوش یفاش  اهدرد  تبحم  زو 

دوش یم  یتخت  راد  تبحم  زا 

دوش یم  یتخب  راب  تبحم  زو 

دوش یم  نشلگ  نجس  تبحم  زا 

دوش یم  يروح  وید  تبحم  زو 

دوش یم  نغور  گنس  تبحم  زا 

دوش یم  نهآ  موم  تبحم  یب 

دوش یم  يداش  نزح  تبحم ، زا 

دوش یم  يداه  لوغ  تبحم ، زو 

دوش یم  یشون  شین  تبحم ، زا 

دوش یم  یشوم  ریش  تبحم  زو 

دوش یم  تحص  مقس ، تبحم  زا 

دوش یم  تمحر  رهق  تبحم  زو 

دوش یم  هدنز  هدُرم  تبحم  زا 

دوش یم  هدنب  هاش  تبحم  زو 

تسا شناد  هجیتن  مه  تبحم  نیا 

تسشن یتخت  نینچ  رب  هفازگ  یک 
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: تسا هدرمش  دیشروخ  شبات  ار  تبحم  ینابرهم و  شاداپ  نوریاب » »

(1) .دهد یم  ار  ینابرهم  شاداپ  دیشروخ  شبات  اب  کلف 

شبات .دوب و  دهاوخن  نیمز  يور  يا  هدنز  دوجوم  دیـشروخ  شبات  نودب  دـشخب و  یم  یگدـنز  نیمز  يور  نارادـناج  هب  دیـشروخ 
رگا .دـنیامن و  یم  یگدـنز  دنتـسه و  هدـنز  تبحم  ینابرهم و  اب  اه  ناـسنا  نیارباـنب  .تسا  تبحم  یناـبرهم و  شاداـپ  زین  دیـشروخ 

ارف ار  ناشدوجو  بضغ  مشخ و  دـنیامن ، یم  یگدـنز  ییوج  هزیتس  گنج و  رد  اـهناسنا  عماوج و  همه  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یتبحم 
.درادن شیاسآ  شمارآ و  يا  هظحل  هتفرگ و 

و تبحم ) تیاـعر  تبـسن  هب   ) ددرگ یم  رتـمک  اـی  دور و  یم  نیب  زا  ییوج  هزیتـس  گـنج و  تبحم ، یناـبرهم و  اـب  هک  روـط  ناـمه 
زین يزاـجح  دـمحم  .دـش  دـنهاوخ  قفوم  تخبـشوخ و  نآ  مدرم  نوگاـنوگ و  عماوج  دریگ و  یم  ار  نآ  ياـج  شیاـسآ  شمارآ و 

: تسا هتسناد  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  زمر  ار  تبحم » »

(2) .دوش یم  نشور  ییایند  باتفآ ، دنخبل  زا  وچمه  مّسبت  کی  زا  هاگ 

: دیوگ یم  یناریا  لثملا  برض  کی 

337 ص :

ص 675. نامه ، - . 1

ص 675. نامه ، - . 2
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(1) .تسا تبحم  دوشگ ، دهاوخ  یگدنز  رد  ار  اه  يراوشد  همه  هک  يدیلک 

: دیوگ یم  زین  ینپاژ  لَثَم  کی 

(2) .درادن دوجو  ینابرهم  تبحم و  هیلع  ریشمش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(3) .تسا تعفر  نابدرن  تبحم ،

: دیوگ یم  نینچ  تبحم  هرابرد  ناگرزب  زا  یکی 

(4) .دنک یم  لیدبت  یتخبشوخ  هب  ار  یتخبدب  يداش و  هب  ار  مغ  دیما و  هب  ار  سأی  نیریش و  ار  اه  یماکخلت  تبحم ،

ناهج و دوب ، هتـشگن  نکفا  غورف  تبحم  وترپ  تانئاک  هنهپ  زا  رگا  تسا و  یگدـنز  ناینب  دـیما و  هشیر  یتسه و  هیاـپ  یتسود  رهم و 
(5) .دومن یم  قنور  یب  دنسپان و  نآ  یگنوگچ 

تبحم فیرعت 

.دشاب تحار  تذل و  ببس  نآ  نتفایرد  هک  يزیچ  هب  عبط  تبغر  لیم و  زا  تسا  ترابع  تبحم 

(6) .نآ زا  تحار  تذل و  بسک  دوخ و  عناص  قلاخ و  هب  يرطف  یبلق و  تبغر  لیم و  ینعی  ادخ  تبحم 

قشع فیرعت 

هراشا

.تسا قشع  دراد ، یم  او  تکرح  شبنج و  هب  لامک ، هب  ریس  رد  هّللا و  یلا  ریـس  رد  ار  تانیاک  مامت  حور و  هک  يا  هبذاج  كّرحم و 
هب رشب ، يانبا  رد  تانیاک و  همه  رد  هک  يرطف  ششک  کی  زا  تسا  ترابع  قشع  رگید ، ترابع  هب  .تسا  باسح  یب  تبحم  قشع ،

338 ص :

.نامه - . 1
ص 674. نامه ، - . 2
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یب سپ ، تسادـخ  دزن  لامک ، تیاهن  یب  دـنراد و  تسود  همه  ار  لامک  هک  ارچ  دـیآ ، یم  دوجو  هب  قشع  .دراد  دوجو  ادـخ  يوس 
(1) .دیآ یم  دوجو  هب  ام  دزن  قشع ، تیاهن 
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( یتخبدب هار   ) لوقعمان ياه  تبحم  اه و  قشع  - 1

عورشمان یسنج  ياه  تبحم  اه و  قشع  فلا )

هراشا

هکنیا تلع  هب  .دـنوش  یم  رگیدـکی  قشاع  دـندنب و  یم  لد  رگیدـکی  هب  هاگن  کی  اـب  اـهرتخد  اهرـسپ و  قشع  تبحم و  عون  نیا  رد 
.درادرب رد  ار  يا  هدشن  ینیب  شیپ  راوگان و  بقاوع  تسا و  رادیاپان  فرع و  عرش و  فالخ  اه  تبحم  اه و  قشع  هنوگنیا 

تبحم و نآ  ییوجماک  زا  سپ  دیآ و  یم  دـیدپ  قشع  نآ  تلفغ  هظحل  کی  اب  و  تسا ، يا » هظحل   » لوقعمان یـسنج  قشع  تبحم و 
رد .درادن و  دوجو  ترخآ  ایند و  ّتیقفوم  یتخبـشوخ و  تداعـس ، قشع  تبحم و  عون  نیا  رد  .تسین  رادیاپ  دور و  یم  نیب  زا  قشع 
اب دیاب  نارـسپ  نارتخد و  قشع  تبحم و  عون  نیا  رد  .تسا  هدـش  رجنم  رگید  تافارحنا  ای  دایتعا و  یـشکدوخ ، هب  دراوم  زا  يرایـسب 

حرش هب  ادعب  هک   ) یقیقح قشع  هب  ار  دوخ  و  دننیزگرب ، فارحنا  مدع  يارب  ییاههار  دنربب و  هانپ  گرزب  دنوادخ  هب  يرادیاپ  ربص و 
.دنهد دنویپ  تخادرپ ) میهاوخ  نآ 

ار شیوخ  نانِع  زگره  دیزیخرب و  هزرابم  هب  لوقعمان  یـسنج  تبحم  قشع و  اب  سفن  اب  هزرابم  ربکا و  داهج  اب  حیحـص ، روط  هب  دیاب 
.دیراپسن شکرس  سفن  هب 
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ینامیشپ رمع  کی  دریگ ) یم  همشچرس  لوقعمان  قشع  تبحم و  زا  هک   ) رذگدوز تذل  هظحل  کی  دیدرگ ، سفن  ياوه  میلـست  رگا 
.ددنب یم  رب  تخر  امش  ِیگدنز  زا  یماکداش  تداعس و  یتخبکین ، و  تشاد ، دهاوخ 

نتفرگ تسود  درک ، یقلت  ناوج  کی  یگدنز  رد  شزغل  نیلّوا  ناوت  یم  ار  نآ  دنتسه و  هجاوم  نآ  اب  ناناوج  زا  یضعب  هک  یلکشم 
یقلت هانگ  تشز و  دنسپانراک ، کی  ام  یبهذم  ياهداقتعا  یمالسا و  گنهرف  رد  راک  نیا  هک  تسین  یکش  .تسا  فلاخم  سنج  زا 

ار عوضوم  دنک  یم  هک  يرگیجنایم  اب  ناطیـش  هکلب  دوش ، یمن  متخ  نابایخ  هسردم و  رد  وگتفگ  هب  اهنت  عوضوم  نیا  اریز  دوش ؛ یم 
دهاوخن نینچ  ًالومعم  هک  دـنربب  رد  هب  ملاس  ناج  نآ  ياه  تلاجخ  تمادـن و  ییایند و  ییاوسر  زا  رگا  دـناشک و  یم  رتدـب  ياج  هب 

یگدـنز و رد  نداتفا  بقع  زج  يا  هجیتن  هک  دوش  یم  لصاح  یب  هدنـشک و  نازوس ، ياه  قشع  هب  رجنم  یهاگ  عوضوم  نیمه  دوب ،
یناطیـش و ياه  هسوسو  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  ار  زیزع  ناناوج  هجوت  ور ، نیا  زا  .دروآ  دـهاوخن  تفرـشیپ ، لیـصحت و  ندرک  اـهر 

: مینک بلج  هتکن  دنچ  هب  دنوش  شزغل  نیا  راتفرگ  هعماج ، رد  دوجوم  ياه  يراجنهان 

341 ص :

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 940 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و صقن  نآ  ِدوبن  يریبعت ، هب  .صقن  کـی  هن  تسا ، زاـین  کـی  .تسا  هداد  رارق  ناـسنا  داـهن  رد  ار  توهـش  هزیرغ  دـنوادخ  - 1
.لامک شندوب 

هنشت مدآ  .دنک  یط  دیاب  ار  دوخ  حیحص  هار  زین  هزیرغ  نیا  ددرگ ، اضرا  عابشا و  حیحـص  هار  زا  دیاب  زیارغ  مامت  هک  هنوگ  نامه  - 2
یمدآ هک  دوش  یمن  لیلد  یگنشت  دوجو  زگره  دورب و  ملاس  یتشادهب  بآ  لابند  دیاب  دهد ، یم  ناشن  ار  بآ  هب  هقالع  وا  هزیرغ  هک 

.دزاس مورحم  یگدنز  زا  ار  دوخ  دروآ و  يور  يا  هدنشک  مومسم و  بآ  ره  هب 

نیا دناوتب  هک  دشاب  تیصخش  اب  ردق  نآ  دیاب  ناوج  یلو  دور  یم  شیپ  نونج  زرم  ات  تسا و  شطع  یعون  توهش  هک  تسا  تسرد 
هزیرغ ياضرا  يارب  یگنهرف  یفرع و  يرطف ، یعرـش ، یهار  جاودزا ، .دـیامن  اضرا  جاودزا  ینعی  یقطنم  حیحـص و  هار  زا  ار  شطع 
رایسب تقوم  جاودزا  .تسا  رسپ  رتخد و  نیب  ملاس  طابترا  يارب  یعرش  ینوناق و  ِهار  ود  تقوم  جاودزا  مئاد و  جاودزا  .تسا  توهش 

یمالسا هعماج  .شدوخ  هژیو  ياهزرم  تیاعر  طورـش و  دودح و  اب  هتبلا  دریذپب ، ار  نآ  دیاب  هعماج  گنهرف  تسا و  یندش  ناسآ و 
لابند هب  ار  اهالب  دنوادخ و  مشخ  هن  هک  دـهدب  تقوم  جاودزا  هب  نت  دـیاب  دـهدن  رـسپ  رتخد و  داسف  اشحف و  هب  نت  دـهاوخ  یم  رگا 

.ار یمالسا  هعماج  یهابت  هن  ار و  رسپ  رتخد و  داسف  هن  دراد و 

کی هکلب  تسین ، تسود  عقاو  رد  تسا ؛ شدوخ  عفانم  لابند  تقیقح  رد  دـیآ  یم  وا  غارـس  هب  هک  يرـسپ  دـننادب  دـیاب  اهرتخد  - 3
.تسود مان  هب  یلو  تسا  تنایخ  لابند  تسا ؛ درگلو  محازم 

ادرف رگا  هدیدزد  ار  وت  بلق  هدـنبیرف  ياه  هلمج  اب  تفای و  ار  وت  همان  ای  هچوکرـس  ای  نیقلت  اب  هک  یناوج  نآ  ینادـب  دـیاب  وت  مرتخد !
یم ماد  هب  زین  ار  وا  هناقـشاع  تاملک  هدـننک و  هارمگ  ياه  هلمج  نامه  اب  دـنک و  یم  اـهر  ار  وت  تفاـی  ار  رتهب  رتاـبیز و  رتخد  کـی 

.دزادنا

فرطرب شزاین  نوچ  تسا و  وت  اب  دراد  زاین  ات  دـهاوخ و  یم  شدوخ  يارب  طـقف  ار  وت  هک  یـسک  هب  ینک  یم  شوخ  لد  هنوگچ  وت 
.دسانش یمن  ار  وت  دش 
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ندروآ رد  ادا  دوخ و  نداد  ناشن  اب  هک  يرتخد  نآ  ینادـب  یهد و  رارق  دوخ  هار  غارچ  تاساسحا ، ياج  هب  ار  لـقع  دـیاب  وت  مرـسپ !
یتـسین و وا  تسود  نیتـسخن  وت  .دروخ  یمن  یگدـنز  درد  هب  وا  هتخادـنا ، راـک  زا  ار  وت  لـقع  شوـگ و  مشچ و  هتفیرف و  ار  وـت  لد 

نیب زا  ب ) هدنیآ ؛ لیصحت و  یگدنز ، زا  نداتفا  بقع  فلا ) دوش ؛ یم  وت  بیصن  زیچ  دنچ  هطبار ، نیا  رد  .دوب  یهاوخن  مه  نیرخآ 
ینادـجو و یگدنمرـش  هانگ ، نیگنـس  راـب  د ) مدرم ؛ لـیماف و  رداـم ، ردـپ ، مشچ  زا  نداـتفا  یگداوناـخ ج ) تلاـصا  تیثیح و  نتفر 

.ندش یهلا  مشخ  راتفرگ  ملاع و ي ) نابوخ  ِدزن  تلجخ  ه ) ییادخ ؛

طیارـش ات  تسا و  جاودزا  نامه  هک  دومن  مادـقا  عورـشم  ملاس و  هار  زا  اوقت  تفع و  ظفح  اب  دـیاب  بیـسآ  همه  نیا  زا  ییاـهر  يارب 
(1) .مینکن لصاح  دب  قشع  راتفرگ  ار  دوخ  میراد و  ساپ  ار  دوخ  تصرف  نیا  اوقت  فافع و  لاعتم و  يادخ  کمک  اب  دوش  مهارف 
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( ناتساد  ) نذؤم قشع و 

زا نوچ   (1)، تفرب نز  نآ  راک  رد  داتفا ، اسرت  ینز  رب  يو  هدـید  تفرب ، هرانَم  رب  يزور  هتفگ ، زامن  گناب  لاـس  نیدـنچ  دوب  ینّذؤم 
: تفگ نز  نآ  تفگب ، يو  اب   (3) هصق دش ، اسرت  نز  نآ  يارـس  رد  هب   (2)، دماینرب تخیوآرب  نتـشیوخ  اب  دنچ  ره  دمآ ، دورف  هرانَم 
، نز نآ  عمط  هب  تخبدب  نآ  .تسب  دیاب  نایم  رب  ییاسرت  رّانُز  ، (4) تسا طرش  تقفاوم  یقداص ! قشع  رد  تسا و  تسار  يوعد  رگا 

: تسبرب ییاسرت  رّانُز 

مدرگ اوسر  وت  قشع  زا  هک  تسا  میب 

مدرگ  (5) اپیلَچ درگ  مهنب  رتفد 

مدرگ اسرت  وت  قشع  یپ  دوخ ز  نمیوشن  ناملسم   (6) یهر ِیپ  وت ز  رگ 

(7) .تشگ كاله  ییاسرت  رب  داتفارد و  ماب  زا  تشگ  تسم  دروخ و  زاب  رمخ  هراچیب  نآ 

( ناتساد  ) ینابایخ ياه  قشع  ماجنارس 

هبلک قشع  زا  یسوناف  اب  تفگ : یم  هدومن  هریت  میارب  ار  قشع  یبآ  نامسآ  هنانابرهمان  ردقچ  دیرخ و  ارم  كاپ  هاگن  هنامیمص  ردقچ 
هراوآ قشع  نوتـسیب  رد  ارم  رخآ  یلو  تشاد  اه  نخـس  تیمیمـص  تبحم و  دیپس  ياه  سای  زا  .درک  مهاوخ  نشور  ار  تلد  کیرات 
ياـه جوـم  زارف  رب  افـص  زا  يا  هچاـیرد  يور  رب  دوـخ  نیریـش  ياـهایؤر  رد  نم  داد و  ار  هقلح  هدـعو  مناتـشگنا  هب  اـهراب  .تخاـس 

.مدوب هدرپس  لد  وا  بیرفرپ  ياه  هتفگ  هب  سوه  مطالترپ 

ایند کی  مدنام و  نم  ترسح ، ایند  کی  مدنام و  نم  .تفرگ  يزاب  هب  ارم  یکاپ  تفع و  ارم ، یناوج  ارم ، یگدنز  ارم ، تیـصخش  وا 
.ینامیشپ تمادن و  زا  ییایند  مدنام و  نم  ییاهنت ، تبرغ و 

هتخورفا نادجو  ناشفـشتآ  زا  نآ  ياه  هلعـش  هک  یـشتآ  .دنز  یم  شتآ  ار  مدوجو  دوپ  رات و  يا  هقعاص  دـننام  اهزور  نآ  تارطاخ 
.دنک رتسکاخ  ار  مبلق  نوناک  ات  دور  یم  دوش و  یم 

نادیم متفگ : درک ، روبع  نم  يولج  زا  شلیبموتا  اب  وا  هک  مدوب  یسکات  رظتنم  نابایخ  يوت  .متشگ  یم  رب  هناخباتک  زا  رـصع  زور  نآ 
ار ما  هرهچ  یمیالم  میـسن  مدوب ، هتخود  هرجنپ  هب  ار  مهاگن  مدـش ، راوس  هدـننار  هب  هجوت  نودـب  نم  درک و  فقوت  لیبموتا  بـالقنا ،

یعرف ياهریـسم  زا  دیهدب  هزاجا  رگا  تسا  غولـش  اه  نابایخ  مناخ  تفگ : دروآ  دوخ  هب  ارم  یمارآ  يادص  اب  وا  هک  داد  یم  شزاون 
.مدرک مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  مزادنیب  وا  هب  یهاگن  مین  هک  نآ  یب  .میسرب  دصقم  هب  رتدوز  ات  مورب 

هتـشر مک  مک  .دوب  هتفخ  لد  تولخ  جـنک  رد  نونکاـت  هک  یباـتک  قشع ، باـتک  ندوشگ  يارب  دوب  يا  همدـقم  هاـتوک  تبحـص  نیا 
یم لیصحت  هاگـشناد  موس  لاس  رد  متـسه و  یـسدنهم  هتـشر  يوجـشناد  تسا و  نامیپ  ممان  تفگ  یم  .دش  زاب  وا  نم و  نیب  فرح 

اب زین  وا  .مروآ  تسد  هب  تاعالطا  اه  هاگشناد  تیعـضو  زا  متـساوخ  یم  مدوب  روکنک  لوا  هلحرم  ناگدش  لوبق  زا  هک  اجنآ  زا  .منک 
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ار ملد  لوا  هاگن  نامه  رد  مدرب ، یم  تذـل  یلیخ  نامیپ  اب  ییانـشآ  زا  .داد  خـساپ  میاه  شـسرپ  هب  نادـنخ  یبل  هداـشگ و  يا  هرهچ 
.دوبر

.مدمآ راتفرگ  سوه  دایص  ماد  رد  اپ  تسد و  یب  يدیص  نوچمه  مدوب و  هدش  شراتفر  قالخا و  بوذجم 

مراکفا هایس  هتخت  رب  ار  شیاه  تبحـص  .منیبب  ار  رگیدمه  زین  هدنیآ  ياهزور  رد  دش  رارق  .میتفگ  نخـس  مه  اب  دصقم  هب  ندیـسر  ات 
یم فرح  بوخ  .دوب  هدـمآ  دورف  ملد  يایر  یب  فاص و  نیمزرـس  رد  وا  قشع  .مدرک  یم  رورم  ار  نآ  دـعب  ياهزور  اـت  متـشاگن و 

.مدید یم  منهذ  يولبات  رد  نم  هچنآ  زا  دوب  يا  هنییآ  شیاه  نخس  ییوگ  دز ،

عاعـش زا  هک  دـندوب  ییاهزیچ  اهنت  یملع  جرادـم  هب  ندیـسر  روکنک و  ياه  هوزج  هناخباتک و  باتک و  ناـمیپ ، اـب  ییانـشآ  زا  شیپ 
مبلق زغم و  نادنـس  رب  نادجو  شکچ  تسـشن و  ما  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  نامیپ  زا  ندش  ادج  زا  سپ  اما  دندرک  یم  روبع  ما  هشیدـنا 
هتفرگ رد  سوه  لقع و  نیب  تخس  یعازن  گنج و  منورد  رد  يدش و  هاگن  ماد  ریسا  ارچ  هک  درک  یم  شنزرس  ارم  دمآ و  یم  دورف 

یم تسا  يا  هدیمهف  رـسپ  نامیپ  هک  الاح  ینک  لد  درد و  وا  اب  یگدـنز  تالکـشم  رد  هک  يرادـن  يردارب  وت  تفگ  یم  سوه  .دوب 
لثم دناوت 
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رد رـسپ  رتخد و  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  هزات  دشاب ، يا  هرارـش  تا  ییاهنت  درـس  قاجا  يارب  دنک و  ییامنهار  ار  وت  زوسلد  ردارب  کی 
یم رد  ادـص  هب  میارب  ار  رطخ  گنز  نادـجو ، لقع و  اما  .دنـشاب  هتـشاد  طابترا  یتسود و  رگیدـمه  اـب  صاـخ  یطباوض  بوچراـچ 
مه اب  يا  هبیرغ  رـسپ  رتخد و  چیه  تفگ  یم  منادجو  دـنتخاس ، یم  هاگآ  تشاد  رارق  مهار  رـس  رب  هک  یگرزب  ماد  زا  ارم  دـندروآ و 

ندرکن تیاعر  هک  دراد  دوجو  دنمورین  یششک  فلاخم  سنج  ود  نیب  .تسا  نانآ  نیمک  رد  ناطیـش  هک  نآ  رگم  دننک  یمن  تولخ 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  یماندب  طوقس و  دنکفا و  یم  ناطیش  ماد  هب  ار  نانآ  یقالخا  نیزاوم 

هب ار  شیوخ  نایهاپـس  تفرگ و  ياـج  ییاورناـمرف  تخت  رب  هک  دوـب  سوـه  نیا  ماجنارـس  سوـه  لـقع و  نیب  شکمـشک  رد  يراـب 
توهش و دنمورین  ماد  ریـسا  نم  تشادن و  يا  هولج  رگید  هشیدنا ، لقع و  كانبات  عاعـش  .داتـسرف  درخ  لقع و  نازابرـس  يریگتـسد 

.داد دهاوخن  خُر  يدب  قافتا  هک  متفیرف  یم  ار  مدوخ  نم  يرآ  مدش ، عورشمان  ياه  تذل 

نامتاساسحا ردام  ردپ و  مشچ  زا  رود  تولخ و  يا  هشوگ  رد  میدید و  یم  ار  رگیدمه  راب  ود  يا  هتفه  نامیپ  نم و  بیترت  نیدب  و 
در لاس  نآ  روکنک  مود  هلحرم  رد  اذل  تشاد ، زاب  هعلاطم  سرد و  زا  ارم  یناهنپ  ياهدمآ  تفر و  نیا  میدرک و  یم  تمسق  مه  اب  ار 

.مبای هار  هاگشناد  هب  متسناوتن  مدش و 

نامیپ هب  نم  یگتـسبلد  میدرب ، یم  هیدـه  مه  يارب  یگنتلد  قشع و  ياه  لگ  زا  رپ  يدبـس  میدرک  یم  تاقالم  ار  رگیدـکی  هاگ  ره 
قشع و نیا  اما  دنام  دهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  هدرک و  ذوفن  مناوختسا  زغم  ات  وا  هب  هقالع  مدرک  یم  رکف  هک  دوب  هتفای  تدش  نانچنآ 

.تشگ راکشآ  میارب  نآ  یچوپ  هک  تشذگن  يزیچ  دوبن  شیب  یبارس  یگدادلد ،

، ییانشآ تسخن  ياهزور  نوچمه  رگید  وا  اما  تشذگ  یم  نامیانشآ  زا  لاس  کی 

.درک عطق  نم  اب  ار  شطابترا  یتدم  زا  سپ  دوبن و  اریذپ  ار  میاه  تبحم  اه و  قشع 

ياه کشا  زا  دوب  رپ  نم  ساسحا  يوبـس  مدـید ، یمن  شراتفر  رد  ییانتعا  یب  يدرـس و  زا  ریغ  يزیچ  درک  یم  تاـقالم  ار  وا  یتقو 
.یتوافت یب  رورغ و  توکس و  زا  دوب  زیربل  وا  ساسحا  يوبس  یبات و  یب 
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یگدنز کیرـش  ار  وا  رخآ  .مدوب  شا  هتفیـش  تخـس  هدروخ و  دـنویپ  وا  اب  ملد  هچ  دوب ، هتفرگارف  ار  مدوجو  هودـنا  مغ و  زا  ییایند 
.مشاب شا  ییافو  یب  دهاش  متسناوت  یمن  ور  نیا  زا  متسناد  یم  ما  هدنیآ 

میا و هدشن  هتخاس  رگیدمه  يارب  ام  هک  دوب  نیا  شا  هلمج  نیرخآ  .تخاس  ناریو  ار  منیریش  ياهایور  رصق  شنانخـس  اب  وا  هرخالاب 
.میوش ادج  مه  زا  هشیمه  يارب  تسا  رتهب 

.دراذگن اهنت  ارم  متساوخ  وا  زا  هنازجاع  نازرل  ییادص  نایرگ و  ینامشچ  اب  .تخادنا  هیاس  مبلق  نامـسآ  رب  ییافو  یب  ریگلد  بورغ 
يراهب ار  مبلق  نازخ  هرابود  یمـسبت  اب  وا  ات  مدرک ، لامدـگل  ار  متیـصخش  ار ، مرورغ  .دوب  هدـیچیپ  اضف  رد  ما  هیرگ  قه  قه  يادـص 

وا اب  مه  يدنچ  ات  ما  هدروآ  گنچ  هب  يرگید  يابیز  هتـشرف  ما و  هدش  ریـس  وت  زا  نم  تفگ : يدرـسنوخ  لامک  رد  نامیپ  اما  .دـیامن 
...مربب تذل  شدوجو  زا  مشاب و 

هثداح تفر  یم  هک  یباوخ  .تخاس  رادیب  نارگ  یباوخ  زا  ارم  دـمآ و  دورف  ما  هتفخ  رکف  رب  یکتپ  نوچمه  زیمآ  نیهوت  نانخـس  نیا 
: يرآ .دروآ  دوجو  هب  ما  یگدنز  همانراک  رد  نیگنن  يا 

میتشاد يرای  مشچ  نارای  ام ز 

میتشادنپ ام  هچنآ  دوب  طلغ  دوخ 

تشاد گنج  بیرف  تمشچ  هویش 

(1) میتشاگنا حلص  میدرک و  طلغ  ام 

.متفاین نآ  رد  يرگید  زیچ  نیغورد  ياه  تبحم  عورشمان و  طباور  هانگ و  زج  متسشن  نامیتسود  خیرات  باتک  هعلاطم  هب  یتقو 

.متخوس یم  تمادن  ترسح و  شتآ  رد  مدوب و  نامیشپ  تخس  ما  هتشذگ  ياهراک  زا 

، سوه اوه و  ياه  هزیرگنس  اب  ات  متـشاذگ  شیاپ  يولج  اهب  نارگ  یـسیدنت  نوچمه  ار  متّیـصخش  ّتیوه و  مامت  مدرک  یم  ساسحا 
رایـسب تشادن  میارب  ییاوسر  ریقحت و  زج  یلوصحم  دش و  انف  نیغورد  یتسود  قشع و  ياپ  هب  هک  یلاسکی  رطاخ  هب  .دنکـشب  ار  نآ 

.مدشن دیماان  اما  مدروخ ، سوسفا 

هب اـت  مراذـگ  یم  شیاـمن  هب  ناوـج  نارتـخد  يور  ارف  ار  نآ  هک  دروـخ  یم  مـشچ  هـب  ناـشخرد  يا  هـبرجت  مراـب  هلوـک  رد  نوـنکا 
.دنوشن راچد  نم  تشونرس 

ار وا  اب  جاودزا  دـصق  دزیر  یم  ییانـشآ  حرط  يرتخد  اـب  رازاـب  هچوک و  رد  هک  يا  هبیرغ  رـسپ  چـیه  هک  ما  هتفاـیرد  هنوگ  نیا  يرآ 
(2) .تسین ییاوسر  تمادن و  زج  يزیچ  ینابایخ  ياه  قشع  ِماجنارس  درادن و 

ایند ِدوخ  يارب  ایند  تبحم  ب )
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: هک تسا  نیا  مومذم  تبحم  نیمود 

هانگ لابند  هب  ینعی  ترخآ  نودـب  ياـیند  .میا  هدرک  اـطخ  میهاوخب  اـیند  نودـب  ار  ترخآ  اـی  میهاوخب و  ترخآ  نودـب  ار  اـیند  رگا 
ایند هکنیا  ینعی  ترخآ  نودب  يایند  .ندرکن  ادخ  یگدنب  تدابع و  ندوبن و  رادنید  ندرک ، یگدـنز  سوه  يوه و  ساسا  رب  نتفر ،

میهاوخ و یم  ایند  يارب  ار  ایند  میلفاغ و  ترخآ  ناهج  هب  نامیا  داـعم و  أدـبم و  زا  تسا و  ناـملد  رد  اـیند  بح  میراد و  تسود  ار 
.مینک یمن  لابند  ایند  رد  ار  یفده 

رد مییاـمن و  نوریب  شیوخ  نورد  زا  ار  اـیند  تبحم  دـیاب  نیارباـنب  .دراد  یپ  رد  يزاـب  ضاـترم  زین  نتـساوخ  اـیند  نودـب  ار  ترخآ 
ياـهنامرآ فدـه و  لاـبند  هب  ترخآ  اـیند و  رد  میورن و  سوه  يوـه و  هاـنگ و  لاـبند  هب  ینعی  .میـشاب  دـنمفده  شیوـخ  یگدـنز 

.میشاب نتشیوخ 

شندب شبلق و  زور  هن  بش و  هن  هراچیب  صیرح  دشاب و  تکلمم  ناطلـس  مه  ردق  ره  دوش ، یمن  ریـس  لام  زا  رـشب  ایند  رد  هک  نادـب 
ار وا  دشاب  هتـشاد  رکف  ایند  لغـش  رد  رتشیب  دنک و  حبـص  سک  ره  دنا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اذل  درادن ، تحارتسا 

یمن ادـج  زگره  وا  زا  هک  یمغ  مه و  - 1 دزاس : یم  راتفرگ  تلـصخ  راهچ  هب  ادخ  ار  وا  لد  تسین و  ادخ  دزن  رد  یهار  هنوگ  چـیه 
هتشادن رخآ  زگره  هک  ییاهوزرآ  - 4 دسرن ، يزاین  یب  هب  زگره  هک  یجایتحا  - 3 ددرگن ، غراف  وا  زا  زگره  هک  يراتفرگ  - 2 دوش ،

.دشاب
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درادـن هک  تسا  مغ  کـی  رگا  ار  ناتـسدیهت  دوش ، یم  ادـیپ  رگید  درد  زا  دـعب  يدرد  ره  .تسین  یفقی  دـح  ار  اـیند  ناراـتفرگ  یلب ،
زا .تسجاـیتحا  مغ  دـص  نازاـین  یب  يارب  تسجاـیتحا  مغ  کـی  نادـنمزاین  يارب  رگا  تسا و  مغ  دـص  هـظحل  ره  ار  اـیند  ِناراـتفرگ 

هناخ يارب  زا  دـنک و  یم  كرت  ار  یقاب  هناـخ  هک  یـسک  نآ  زا  بجع  رازه  بجع و  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
(1) .دنک یم  لمع  یناف 

رعش

تسا اجب  ناک  بَلَطَم  نامیلس  کلم 

تسا اجک  نامیلس  تسنامه  کلم 

تسب شارذع  هک  تسنامه  هلجح 

تسشن قماو  هک  تسنامه  مزب 

هدش اهنت  هک  تسا  یمزب  هلجح و 

هدش ارذع  هداتفا و  شقماو 

تسندرگ يوق  مصخ  نامه  كاخ 

تسا نکفا  درم  نمشد  نامه  داب 

دنک انمت  هچ  ایند  تبحص 

(2) دنک ام  اب  هک  درک  افو  هک  اب 

دـشاب يورخا  ياه  شاداپ  ای  یهلا و  ياـضر  بلج  يارب  اـیند  بح  و  دـشاب ، هارمه  داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  اـب  اـیند  تبحم  رگا  اـما 
.تسا قوف  بلطم  دییأت  زا  تیاکح  هک  هدش  نایب  هنیمز  نیا  رد  يرتاوتم  ثیداحا  تسا و  بولطم  هدیدنسپ و 

: دومرف یبلاطم  ایند  ندوتس  هب  وا  لابق  رد  دنک  یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینش  هک  یماگنه  هغالبلا -  جهن  رد  مالسلا -  هیلع  یلع 

، دریگ دنپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  هظعوم  يارـس  و  درادرب ، ترخآ )  ) هشوت نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت  يارـس  ایند ،
تراجت ياج  و  ادـخ ، یحو  ندـمآ  دورف  ياـج  و  ادـخ ، ناگتـشرف  ِتاولـص  ياـج  و  تسا ، ادـخ  ناتـسود  هدجـس  تداـبع و  ياـج 

(3) .دنرب دوس  هب  ار  تشهب  دندرک و  بسک  ار  ادخ  تمحر  نآ  رد  هک  تسادخ  نارادتسود 

ام فرط  هب  ایند  میراد  تسود  میتسه و  ایند  يوجتسج  رد  ام  مسق  ادخ  هب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  يدرم 
هرمع مهدب و  هقدص  هلص و  مسرب و  متالایع  دوخ و  هب  هکنیا  يارب  درک : ضرع  یهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  ایند  دومرف : ترضح  .دیایب 
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.منک ادخ  هناخ  جح  و 

(4) .ایند هن  تسا  ترخآ  بلط  تقیقح  رد  نیا  دومرف : ترضح 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترضح 

(5) .تسا ترخآ  بلط  يارب  یبوخ  کمک  ایند 
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( یتخبشوخ زار   ) لوقعم ياه  تبحم  اه و  قشع  - 2

هداوناخ هب  ندیزرو  قشع  تبحم و  فلا )

.دیامن یم  يریگولج  نآ  یشاپورف  زا  دوش و  یم  یگداوناخ  طباور  ماکحتسا  ثعاب  نادنزرف  رسمه و  هب  ندیزرو  قشع  تبحم و 

شیوخ رسمه  رادافو  رای  رهوش  .دوش  یم  نانآ  رتشیب  هچ  ره  دنویپ  ثعاب  دنادرگ و  یم  زاب  هداوناخ  طیحم  هب  ار  شیاسآ  شمارآ و 
زا مادـک  ره  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  ناـنآ  يارچ  نوچ و  یب  رواـی  عیطم و  دـنزرف  تسا ، شیوخ  رهوش  راوـخمغ  راـی و  نز  و  تسا ،
هب ندیسر  هار  رد  یعنام  هنوگ  چیه  دنوش و  یم  يرای  هداوناخ  ياضعا  يوس  زا  یتخبکین  تیقفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  هداوناخ  دارفا 

دنتـسه يا  هداوناخ  نینچ  وضع  هکنیا  زا  دندنم و  هرهب  تخبـشوخ  يا  هداوناخ  تذل  زا  نینچمه  .درادن  دوجو  طیحم  نیا  رد  فده 
.دنرب یم  تذل  دنیامن و  یم  یتخبشوخ  ساسحا 

: دیوگ یم  رتلو » »

(1) .دزرا یمن  نز  تبحم  کی  هب  درم  ياه  هشیدنا  تالقعت و  مامت 

عامتجا فلتخم  تاقبط  هب  تبحم  ب )

(2) «. دیرت نابرهم  ناتدوخ  هب  ینعی  دیتسه ، نابرهم  نارگید  هب  تبسن  امش  یتقو  »

« نیلکنارف »

نآ ضوع  رد  زین  مدرم  هک  دوش  یم  بجوم  عامتجا  فلتخم  تاقبط  هب  ندومن  تبحم 
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هرطاخ عامتجا  طیحم  رد  یناسنا  هب  تبحم  ینابرهم و  .دـننک  ینابرهم  تبحم و  تسا ، هدـش  نانآ  هب  هک  ییاه  تبحم  اه و  یناـبرهم 
صخـش نآ  ددرگ و  یم  اراک  رایـسب  ینابرهم  تبحم و  یهاگ  .دـیآ  یمرب  یقـالت  ماـقم  رد  و  دور ، یم  رامـش  هب  وا  يارب  شوخ  يا 

.دریگب شوغآ  رد  ار  ّتیقفوم  ماجنارس  ات  دنک ، یم  يرای  فده  هب  ندیسر  هار  رد  ار  یمدآ  رادافو  يرای  نوچمه 

: دیوگ یم  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  یناشاک » افو  ماظن  »

ارم ثداوح  ياه  نافوط  تسا ، تقاط  یب  هشیـش  نوچ  یهاگ  تمواقم و  اب  گنـس  نوچ  هک  متفگـش  رد  دوخ  بلق  نامتخاس  زا  نم 
(1) .مزرل یم  دوخ  رب  تبحم  میالم  میسن  کی  زا  یلو  دهد  یمن  ناکت 

تـسد هب  يارب  یـشالت  میهد  یم  ماجنا  یگدنز  رد  هک  ییاهراک  مامت  ابیرقت  هک  مینک  فارتعا  دیاب  میـشاب  قداص  فاص و  رگا  »... 
راک لحم  هرادا و  هار  رد  هک  یناسک  مامت  دنرذگ ، یم  امش  رانک  زا  نابایخ  رد  هک  یناسک  مامت  .تسا  رتشیب  تبحم  قشع و  ندروآ 

بیجع ياهراک  هب  تسد  نارگید  تبحم  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهمدآ  زا  یضعب  اما  دنا  تبحم  قشع و  هنـشت  یگمه  دینیب  یم  دوخ 
.دننز یم  اسآ  نونج  و 

؟ دنک یم  برطضم  نارگن و  ار  ناسنا  دح  نیا  هب  ات  هلأسم  نیا  ارچ 

نیلوا هک  دیرادن  لوبق  رگا  .میا  هدمآ  ایند  هب  هچ  يارب  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  حیحـص ، ریـسم  رد  یگدنز  نتخادنا  نایرج  هب  يارب  اریز 
ماگ نیا  هک  دینک  هیجوت  دوخ  يارب  ار  شنیرفآ  فدـه  ات  دیـشوکب  تسا  يزرو  قشع  تبحم و  ناسنا ، تقلخ  لیلد  نیرت  یـساسا  و 

.تسا يدیفم  رایسب 

یم هک  يراک  ایآ  : » دـینک یبایـشزرا  سایقم  نیا  ساسارب  ار  دوخ  لاـمعا  ماـمت  دـیناوت  یم  هاـگنآ  دیـشاب  قفاوم  نم  رظن  اـب  رگا  اـما 
تسود يارب  دنک »؟ یم  ریزارـس  مناگیاسمه  ناتـسود و  ما و  هداوناخ  مدوخ ، یگدنز  هب  ار  رتشیب  یتبحم  قشع و  مهد  ماجنا  مهاوخ 

هـساک امازلا  هک  تسین  يزاین  رگید  ياهناسنا  نتـشاد  تسود  يارب  .دیـسوبب  ار  اهنآ  راب  ره  هک  تسین  مزـال  رگید  ياـهناسنا  نتـشاد 
.دینک عیزوت  موس  ناهج  ناگنسرگ  نایم  ار  ناتجنرب  ياه 
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ار هچنآ  دیراذگب  .دینیشنب  يرواد  دنسم  رد  رتمک  دیهد ، رارق  قاطنتسا  ییوجزاب و  تحت  رتمک  ار  اهنآ  نارگید  نتشاد  تسود  يارب 
، دنهاوخ یم  دوخ  هک  دنـشاب  ینامه  اهداقتنا  همه  زا  رود  هب  و  دننک ، یگدنز  دـنهاوخ ، یم  هک  هنوگ  نآ  .دنـشوپب  دـنهاوخ  یم  هک 

(1) «. دنتسه هک  ینامه 

یم امـش  رادافو  رای  ار  نانآ  هکنیا  رب  هوالع  راک  نیا  .دـییامن  تبحم  یناـبرهم و  زین  ماـتیا  ناـگراچیب و  هعماـج ، فیعـض  تاـقبط  هب 
، کمک زا  یـشان  طاشن  يداش و  .دنادرگ  یم  قفوم  ار  امـش  زین  يونعم  هنیمز  رد  دـنک و  یم  اطعا  مارآ  ینادـجو  زین  امـش  هب  دزاس ،

.تسا یتخبشوخ  تداعس و  ياشگهار  زین  نیا  هک  ددرگ ، یم  ناتلاح  لماش  هعماج  فیعض  هقبط  نیا  هب  ینابرهم  تبحم و 

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 

(2) .تسا ناوتان  ياه  ناور  هتسکش و  ياه  بلق  شخبافش  يوراد  تبحم 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ردناپ  نیرتاک  هکنانچ  دیازفا ، یم  مدرم  اب  ندمآ  رانک  ییاناوت  رب  تبحم 

رانک ییاناوت  هب  هدنام  یقابدصرد  تسا و 85  طوبرم  وا  ینف  ییاناوت  هب  ناسنا  یباـیماک  زا  دـصرد  اهنت 15  هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ 
.دبای یم  طابترا  مدرم  اب  ناسنا  ندمآ 

(3) .دیازفا یم  مدرم  اب  ندمآ  رانک  ییاناوت  رب  یهاوخریخ ، تبحم و 

رتخد رارف  لالب و  قشع  ناتساد ) )

هک تفرگ  ریسا  ار  ییابیز  رتخد  ربیخ ) گنج  رد   ) نایدوهی اب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يوگ  ناذا  یـشبح  لالب 
.دوب باهش  مان  هب  یصخش  هقوشعم 

وا نوچ   ) تشگ تحاران  تخس  عوضوم  نیا  زا  رتخد  یلو  دش  دنم  هقالع  وا  هب  لالب 
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(. دوب یشبح  هرهچ  هایس  لالب  دوب و  ابیز  وردیفس و 

هب ار  وا  درک و  لالب  هب  هلمح  دومن  هدافتـسا  تصرف  زا  رتخد  ماعن  يداو  يارحـص  رد  دـندوب ، هتفرگ  هلـصاف  ناراـی  ربماـیپ و  زا  یمک 
تـشاد رگید  ثاثا  هرقن و  الط و  زا  هچ  ره  نآ  زا  سپ  .دـمآرد  گرم  لاح  هب  لـالب  هک  دز  کـتک  ار  وا  ردـق  نآ  تخادـنا و  نیمز 

دنک تحارتسا  یمک  هک  تساوخ  دیـسر  لزنم  هب  ربماـیپ  هک  یماـگنه  .دـناسر  باهـش  شقوشعم  هب  ار  دوخ  دومن و  رارف  تشادرب و 
.داتسرف لالب  غارس  هب  ار  بیهص  یسراف و  ناملس  .تسین  لالب  هک  دش  هجوتم 

هب شندب  زا  نوخ  هداتفا و  نیمز  يور  گرم  لاح  رد  لالب  دـندید  دـنتفای ، گرم  لاح  رد  نوخ و  هب  هتـشغآ  نابایب  رد  ار  لالب  اهنآ 
.دندروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  لاح  نامه  اب  ار  وا  .دزیر  یم  تدش 

.تسین هیرگ  تقو  دینکن ، هیرگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتسیرگ ، همه  دندید  لاح  نآ  رد  ار  لالب  هک  باحصا 

تشادرب بآ  تشم  کی  سپس  تساوخ ، افش  وا  يارب  دنوادخ  زا  دومن و  اعد  لالب  هرابرد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  ترضح  هاگنآ 
.دیسوب ار  ربمایپ  تساخرب و  تفای ، افش  دمآ و  لاح  هب  لالب  دیشاپ ، وا  رب  و 

؟ تسا هدرک  راتفر  نینچ  وت  اب  یسک  هچ  لالب ! دیسرپ : ترضح 

دز و کتک  تدـش  هب  ارم  درک و  هلمح  نم  هب  نابایب  رد  یلو  مدـش  وا  قشاع  تخـس  مدرک و  ریـسا  ار  یناوج  رتخد  نم  تفگ : لـالب 
.درک رارف 

.داتسرف رتخد  نآ  بیقعت  هب  ار  وا  دومن و  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  وا  لحم  رتخد و  رارف  يارجام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دنتفگ و ار  نیتداهش  ود  ره  يریگرد  یمک  زا  دعب  شقوشعم  رتخد و  .دیسر  باهش  شقوشعم  رتخد و  نآ  لحم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
.دومن نالعا  ار  ناشندوب  ناملسم  ربمایپ  رضحم  رد  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  .دندش  ناملـسم 

هدیسر دوخ  هقوشعم  هب  نوچ  باهش  لباقم  رد  مدرک ، رظن  فرص  رتخد  نآ  زا  نم  تفگ : دندش  ناملسم  ود  نآ  دید  نوچ  لالب 
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(1) .تفای نایاپ  ارجام  هنوگ  نیدب  .داد  یشبح  لالب  هب  زینک  ود  دوب ،

ناراکمه هب  تبحم  ج )

ناراکمه و اب  راک  طیحم  رد  تبحم  .تسا  يرورـض  مزال و  نارگید  اب  ندومن  ینابرهم  تبحم و  زین  سرد  طیحم  ای  راک  طـیحم  رد 
دزاس یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ام  هب  ار  نانآ  ناراکمه  هب  تبحم  .ددرگ  یم  یلغش  تیعقوم  ماکحتـسا  ثعاب  راک  ِبحاص  ای  سیئر 

.مییامن رارقرب  طابترا  یبوخ  هب  شیوخ  ناراکمه  اب  میناوت  یم  و 

میهدن تسد  زا  ار  شیوخ  لغش  زگره  ام  دنامب و  رادافو  ام  هب  وا  هک  ددرگ  یم  ثعاب  زین  راک  طیحم  رد  سیئر  اب  تبحم  ینابرهم و 
اـسب هچ  دـنام و  یمن  یفخم  سیئر  دـید  زا  ناراکمه  هب  تبحم  ینابرهم و  .دـیامن  کـمک  اـم  هب  وا  تالکـشم  یتخـس و  رد  یتح  و 

.ددرگ یم  ام  هجرد  عیفرت  ثعاب 

نمشد هب  تبحم  ه )

رد دشاب ، امـش  نمـشد  دناوتن  رگید  هک  دینک  ضوع  ار  وا  نانچ  دیناوت  یم  ینابرهم  اب  تسین ، نمـشد  نتـشک  هنابیجن ، تسرد و  هار 
« نیالآ »(2) .تسا هدش  هتشک  وا  تروص  نیا 

صاخـشا خیرات  رد  .دزادرپ  یم  ینمـشد  هب  دزیخ و  یمرب  هلباقم  هب  هدش و  کیرحت  زین  وا  دـیزیخرب ، ییوج  هزیتس  هب  نمـشد  اب  رگا 
رگا  ) تسا هتشادرب  ینمشد  زا  تسد  يو  لقاال  ای  دنا و  هدومن  شیوخ  تسود  ار  وا  نمـشد ، هب  تبحم  ینابرهم و  هطـساو  هب  يدایز 

.دراد یم  رذح  رب  ینمشد  همادا  زا  ار  وا  نمشد  هب  ینابرهم  تبحم و  نیاربانب  تسا .) هدشن  تسود  هچ 

ردام ردپ و  هب  تبحم  ي )

352 ص :

ص 193 و 192. ج 6 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 1
ص 673. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 954 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_352_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_352_2
http://www.ghaemiyeh.com


تبحم و شیوخ  نادنزرف  هب  ضوع  رد  زین  نانآ  و  ددرگ ، یم  هداوناخ  طیحم  ماکحتسا  بجوم  زین  ردام  ردپ و  هب  ینابرهم  تبحم و 
کمک و دوصقم ، هب  ندیسر  هار  رد  ار  وا  دنتـسه و  شیوخ  دنزرف  راوخمغ  رای و  اهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  .دنیامن و  یم  ینابرهم 
زا و  دنوش ، یم  التبم  يورخا  يویند و  ياهالب  هب  دـننک  یمن  ناسحا  تبحم و  شیوخ  ردام  ردـپ و  هب  هک  یناسک  .دـنیامن  یم  يرای 

دیامنن ناسحا  دنک و  تیذا  رازآ و  شیوخ  ردام  ردپ و  هب  سک  ره  هک  تسا  هدـش  نایب  نینچ  نیدـلاو  هب  ناسحا  باب  رد  نیموصعم 
روط هب  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  شخب  یتخبشوخ  تیقفوم و  هب  ندیـسر  ياههار  باتک  لوا  دلج  رد   ) .دنیب یم  ار  نآ  تبوقع  ایند  رد 

( تسا هدش  ثحب  هنیمز  نیا  رد  حورشم 

تعنامم ادخ  هار  رد  داهج  زا  ارم  نم  اب  سنا  رطاخ  هب  مردام  ردپ و  تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  یـصخش 
: دندومرف ترضح  .دننک  یم 

(1) .داهج لاس  کی  زا  تسا  رتهب  بش  کی  رد  زور و  کی  رد  ود  نآ  اب  سنا  مسق  ادخ  هب  هک  شاب  نانآ  هارمه  زین  وت  سپ 

وا زا  رتولج  دورن ، هار  وا  زا  رتولج  دنکن ، ادص  مان  هب  ار  وا  دومرف : ترضح  درک ، لا  ؤس  دنزرف  رب  ردپ  قوقح  هرابرد  ربمایپ  زا  يدرم 
(2) .دنهد شحف  شردپ  هب  مدرم  هک  دنکن  يراک  و  دنیشنن ، وا ) زا  لبق  )

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  نیدلاو  هب  یکین  تبحم و 

: دومرف ربمایپ  تسه ؟ نم  يارب  يا  هبوت  هار  ایآ  مشاب  هدرکن  هک  هدنامن  یتشز  راک  نم  هللا  لوسر  ای  تشاد  هضرع  ربمایپ  هب  یـصخش 
ربمایپ داتفا  هار  وا  یتقو  نک ، یکین  يو  رب  ورب  سپ  دومرف : تسا ، هدنز  مردـپ  تفگ : تسه ؟ تایح  دـیق  رد  وت  نیدـلاو  زا  یکی  ایآ 

(3) (. تفای یم  تاجن  رتدوز  تشاد  ردام  رگا  ینعی   ) تشاد ردام  رگا  دومرف :

( تداعس زار   ) یقیقح قشع  تبحم و  - 3

هراشا

353 ص :

ص 48. یتخبشوخ ، دیلک  یسوم ، یفیرش ، - . 1
.نامه - . 2

ص 49. نامه ، - . 3
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گرزب دنوادخ  هب  قشع  تبحم و  فلا )

هراشا

مییامن و ّربدـت  رکفت و  ناـسنا  یتسه و  ناـهج  شنیرفآ  رد  رگا  .تسا  ناـنم  دـنوادخ  هب  قشع  تبحم و  قشع ، تبحم و  ِیقیقح  عون 
هب دیشروخ  دیامن ، یم  تکرح  نیعم  يرادم  رد  یتسه  ناهج  تارک  دراد ، رارق  شدوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  یتسه  ناهج  رد  مینادب 

.تسا رادروخرب  یـصاخ  مظن  زا  زیچ  همه  دـنیامن و  یم  نشور  ار  نیمز  اـه  بش  زین  ناگراتـس  هاـم و  دـنک ، یم  یناـشفارون  ناـهج 
زا وضع  کی  نودـب  ناـسنا  دراد و  یتمکح  ناـسنا  ندـب  زا  يوضع  ره  شنیرفآ  تسا و  هدـیچیپ  مظنم و  رایـسب  زین  ناـسنا  شنیرفآ 

تداعـس و يارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  ناسنا ، شنیرفآ  زا  سپ  .دنک  یگدنز  دناوت  یمن  یتح  دراد و  يروآ  باذع  یگدنز  شیاضعا 
.درک دزشوگ  وا  هب  ار  وا  حالص  ریخ و  و  درک ، ییامنهار  ار  ناسنا  داتسرف و  ناسنا  یتخبشوخ 

اطع ناسنا  هب  ار  اه  تمعن  همه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میباـی  یم  رد  مییاـمن  ربدـت  رکفت و  هراـب  نیا  رد  هقیقد  دـنچ  يزور  تقد  هب  رگا 
هب میرادـب و  تسود  بـلق  میمـص  زا  ار  وا  میزروـب ، قـشع  مـینک ، تـبحم  گرزب  دـنوادخ  هـب  دـیاب  زین  اـم  نیارباـنب  .تـسا  هدوـمرف 
دای زا  يا  هظحل  میرب و  یم  یپ  وا  قشع  تبحم و  هب  میـسانشب  ار  گرزب  دـنوادخ  تسرد  رگا  .میناشوپب  لمع  هماج  یهلا  تاروتـسد 

.میوش یمن  لفاغ  ادخ 

دوواد هناخ  رد  قشع  نامهم 

«. دیآ ورف  هناخ  هب  هناخ  دنوادخ  ات  نادرگ  كاپ  ام  هناخ   » هک دمآ  یحو  دوواد  هب 

بوراـج هب  سپ  .دوش  هتخوـس  درادـن  اـم  بسن  هچ  ره  اـت  نز  وا  رد  قـشع  شتآ  : » تفگ منادرگ ؟ كاـپ  هنوـگچ  ادـنوادخ  تفگ :
اب ام  لصو  سورع  هک  دبورب ، شترـسح  بوراج  تسا  هتخوسن  شتآ  هب  هک  سفن  ياوه  زا  دوب  هدنام  يزیچ  رگا  ات  بورب  ترـسح 

(1) .دزاسنب وت  سفن  ياوه 

354 ص :
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هتخوسلد قشاع  لهچ  یلبش و  ناتساد ) )

ورف ار  ناشیا  ثیدح  نیا  درد  هک  ناقـشاع ، ناهلاو و  زا  دـید  ار  سک  لهچ  دـش ، نوریب  ارحـص  هب  يزور  هیلع -  هّللا  همحر  یلبش - 
هنیس رد  تیسنج  تقر   (1) .هدیسر ندرگ  ربنچ  هب  ناج  هداهن و  رـس  ریز  رد  یتشخ  یکی  ره  هداتفا  همه  ارحـص  نآ  رد  و  دوب ، هتفرگ 

تبقاع هب  يدز ، ناش  نمرخ  رد  قشع  شتآ  يداـهن ، ناـشلد  رب  درد  راـب  یهاوخ ؟ یم  هچ  ناـشیا  زا  یهلا  تفگ :  (2) دمآ دیدپ  يو 
یلبش .مهدب  ناش  تید  مشاب  هتشک  نوچ  مشکب ، ار  ناشیا  هک :  (4) یلبش ّرس  هب  دمآ  باطخ  یشکب .! یم   (3) تریغ غیت  هب  ار  ناشیا 

(5) .دشاب ام  لامج  ِرادید  وا  تید  دشاب  ام  لالج  غیت  هتشک  هک  ره  هک  دمآ  باطخ  دشاب ؟ هچ  ناشیا  تید  تفگ : یلبش  تفگ :

مربلد فلز  ریجنز  نآ  ریغ 

ملسگب دشاب  ریجنز  دصود  رگ 

***

دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سک  نآ 

دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 

یشخب شناهج  ود  ره  ینک  هناوید 

دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید 

ناتساد

، درکن هآ  هک  دندزب  هنایزات  رازه  ار  یکی  متشذگ ، یم  دادغب  رازاب  رد  تفگ : یفاح  رِْشب 

355 ص :

.هداتفا شوهیب  ناجیب و  رکذ ، لاح  رد  هدیسر ، بل  هب  ناج  هدیسر ، ندرگ  هقلح  هب  ناج  - . 1
.تخیگنارب ار  وا  محرت  دروآ و  درد  هب  ار  وا  لد  یعونمه  ساسحا  دندوب ، عون  مه  سنج و  مه  نوچ  - . 2

هفاـضا تریغ : غیت  .دـنرادن  تسود  ار  قح  زج  هک  ناـشیا  قح  رد  يو  دـسح  کـشر و  ءاـیلوا و  هب  تبـسن  قح  یتسود  تریغ : - . 3
.تسا یهیبشت 

.دینش دوخ  نطاب  رد  یلبش  ینعی  یلبش  لد  نورد و  یلبش : ّرس  - . 4
ص 41 و 42. رارسالا ، فشک  ریسفت  زا  يا  هدیزگ  زورهب ، نایتورث ، - . 5
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يراز ارچ  متفگ : .مقشع  هتفیش  هکنآ  زا  تفگ : دوب ؟ هچ  رهب  زا  مخز  نیا  هک  مدیسرپ  متفرب ، يو  یپ  زا  دندرب ، سبح  هب  ار  وا  هگنآ 
؟ يدندرک فیفخت  ات  يدرکن 

یلا َتْرَظَن  َول  َو  : » متفگ .متـشادن  ندیراز  ياورپ  هک  مدوب  قرغتـسم  نانچ  قوشعم  هدـهاشم  هب  دوب  هراظن  هب  مقوشعم  هکنآ  زا  تفگ :
؟ يدوب نوچ  دوخ  يدمآ ، نیهِم  تسود  رادید  رب  ترادید  رگو  ِرَبْکْالا » ِقوشعَْملا 

یتلود .دوش  تمعن  گنر  هب  ـالب  دوب  تسرد  قشع  نوچ  يرآ  .درک  نخـس  نیا  راـثن  ناـج  دزب و  يا  هرعن  َتاـم : ًهقعز و  َقَعَزَف  لاـق 
: نکلو يریگرب ، فطل  هب  يرهق  همه  يو  هدهاشم  رد  ات  دهد  هار  دوخ  هب  ار  وت  قوشعم  لامج  نیا ، تسا  گرزب 

یسخ چیه  وت  دزن  هب  دسرن  یم  ناز 

(1)! دیاب يدرم  وت  ياه  مغ  ندروخ  رد 

مالسلا مهیلع  تیبلها  هب  قشع  تبحم و  ب )

هراشا

هللا یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هدش  شرافـس  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  یتسود  تبحم و  تایاور ، رد 
میوش و یم  نانآ  عیطم  تیبلها ، ِیتسود  تبحم و  اب  .دنا  هدومن  تیبلها  یتسود  تبحم و  هب  شرافس  زین  نیلقث  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و 

نومنهر يورخا  يویند و  ِتشهب  هب  میناشوپ و  یم  لمع  هماج  نانآ  ِنیرخآ  یتخبشوخ  هنادنمتداعـس و  شخب ، تاجن  تاروتـسد  هب 
.میدرگ یم 

: هک تسا  هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 

هیرذ شدوخ و  ترتع  تیب و  لها  زا  ارم  ترتع  تیب و  لها  شدوخ و  زا  ارم  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  رارق  نامیا  لـها  ءزج  سک  چـیه 
.درادب تسود  رتشیب  شدوخ  هیرذ  زا  ارم 

نازوس قشع  ناتساد ) * )

: درک ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  يا  هرهچ  هایس  درم 

356 ص :

ص 68. رون ، مایپ  هاگشناد  رشن  یمومع ، یسراف  - . 1
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هیلع ماما  درک ، يدزد  هب  رارقا  راب  هس  هک  نآ  زا  سپ  زاس ! يراـج  نم  رب  يّدـح  نک ! كاـپ  ارم  ما  هدرک  يدزد  نم  نینمؤملاریما  اـی 
اب دیدرگ ، راپسهر  دوخ  هناخ  يوس  هب  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  رضحم  زا  .دومن  عطق  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راهچ  مالسلا 

ناراگزیهرپ و ياوشیپ  نینمؤملاریما ، ار  متـسد  دز : یم  دایرف  یـصاخ  قوش  روش و  اب  هار  نیب  رد  دوب  هدروخ  یتخـس  هبرـض  هک  نیا 
.درک عطق  تسا ، نانیشناج  ياقآ  نید و  ربهر  هک  نآ  نایوردیفس ،

.تفگ یم  نخس  یلع  حدم  رد  نانچمه  وا  دندوب  هتفرگ  ار  شفارطا  فرط  ره  زا  مدرم 

ردـپ رـضحم  سپـس  دـنداد ، رارق  تبحم  دروـم  ار  وا  دـندمآ  دـندش  ربخاـب  درم  راـتفگ  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 
یم حدم  ار  وت  میدید  يدوب ، هدیرب  ار  شتسد  هک  يا  هرهچ  هایس  درم  هار  نیب  رد  ام  ناج ! ردپ  دندرک : ضرع  دندیـسر و  ناشیمارگ 

.درک

حدـم و ارم  وت  مدرک ، عطق  ار  وت  تسد  نم  دوـمرف : دوـمن و  تیاـنع  يو  هب  ترـضح  .دـندروآ  شروـضح  هب  ار  وا  داد  روتـسد  ماـما 
؟ ینک یم  فیرعت 

قشع و دـننک ، هعطق  هعطق  ار  مرکیپ  رگا  تسا ، هتخیمآ  مناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  اـب  امـش  قـشع  نینمؤـملاریما ! اـی  درک : ضرع 
.يدومن مکاپ  یهلا  مکح  يارجا  اب  امش  .دور  یمن  نوریب  هظحل  کی  ملد  زا  امش  تبحم 

ملاس لوا  دـننام  دروخ و  دـنویپ  ناتـشگنا  تشاذـگ ، ناشیاجب  ار  شا  هدـیرب  ناتـشگنا  هاگنآ  درک ، اعد  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(1) .دش

توبن نادناخ  تبحم 

يارب داد  روتسد  لکوتم  .درک  ینیچ  نخس  لکوتم ، شیپ  دوب  نیطـسلف  لها  زا  ینارـصن و  يدرم  هک  بوقعی  نب  فسوی  زا  یـصخش 
، دسرن وا  هب  یبیـسآ  لکوتم  زا  دنادرگرب و  شا  هناخ  هب  تمالـس  هب  ار  وا  دنوادخ  رگا  درک : رذن  فسوی  .دـننک  شراضحا  تازاجم 

.دیامن تخادرپ  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  هب  یفرشا  دص 

ظاحل زا  دندوب و  هدرک  نیشن  هناخ  هدروآ و  ارماس  هب  زاجح  زا  ار  ترضح  عقوم ، نآ  رد 

357 ص :

ص 50 و 51. ج 4 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد  دومحم ، يرصان ، - . 1
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.درب یم  رس  هب  یتخس  رد  تشیعم 

ار رانید  دـص  مورب ، لـکوتم  شیپ  هکنآ  زا  لـبق  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  اـب  مدیـسر  اّرماـس  هزاورد  هب  هک  نیمه  دـیوگ : یم  فسوی 
مالسلا هیلع  يداه  ماما  لزنم  زا  هنوگچ  ینارصن  درم  نم  مسانش ؟ یمن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  لزنم  هک  منک  هچ  اما  مهدب ، ماما  تمدخ 
لکوتم رگید ، فرط  زا  دوشب و  وا  تینابصع  یتحاران و  ثعاب  رتشیب  دهد و  ربخ  لکوتم  هب  ار  هیضق  یـسک  مدیـسرت  یم  منک ، لاؤس 

، مراذـگب دازآ  ار  مبکرم  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  هاگان  .دورب  ترـضح  هناخ  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هدرک ، نغدـق  ار  ناشیا  تاـقالم  مه 
اهرازاب هچوک و  زا  متـشاذگ ، دوخ  راـیتخا  هب  ار  بکرم  نوچ  .مسرب  ترـضح  لزنم  هب  شـسرپ -  نودـب  دـنوادخ -  فطل  هب  دـیاش 

؟ تسیک زا  هناخ  مدیسرپ : یسک  زا  .دروخن  ناکت  شیاج  زا  مدرک  یعس  هچ  ره  داتسیا  یلزنم  رد  رب  ات  تشذگ 

! تسا يداه ،) ماما   ) اضرلا نبا  لزنم  تفگ :

.متفگ ریبکت  بجعت  اب  هتسناد و  مالسلا  هیلع  ماما  تمظع  رب  یناشن  ار  هثداح  نیا 

: تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  نوردنا  زا  یمالغ  لاح ، نیا  رد 

؟ یتسه بوقعی  رسپ  فسوی  وت 

.یلب متفگ :

! وش هدایپ  تفگ :

.درب هناخ  لخاد  هب  ارم  مدش ، هدایپ 

! تخانش ارم  هدیدن  مالغ ، هک  راوگرزب  نیا  تقیقح  رب  مود  لیلد  نیا  متفگ : دوخ  اب 

.دیهدب نم  هب  يدوب  هدرک  رذن  هک  ار  یفرشا  دص  تفگ : سپس 

.درب لزنم  لخاد  هب  ارم  .دمآ  هرابود  دعب  یمک  تفر و  مالغ  مداد و  ار  لوپ  ترضح ، نآ  تیناقح  رب  موس  لیلد  نیا  متفگ : دوخ  اب 

: دومرف .تسا  هتسشن  یفیرش  درم  مدید 

؟ ینک رایتخا  مالسا  هک  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  فسوی  يا 

.دنک یم  تیافک  ما ، هدید  ناهرب  لیلد و  ردقنآ  متفگ :

دوش و یم  ناملسم  يدوز  هب  قحسا ، وت  دنزرف  یلو  يوش ، یمن  ناملسم  وت  هن ! دومرف :
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.دش دهاوخ  ام  نایعیش  زا 

: دومرف سپس 

هب هک  ره  .تسین  نینچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  درادن ، هدیاف  امـش  لاثما  يارب  ام  یتسود  تبحم و  دننک  یم  لایخ  یـضعب  فسوی ! يا 
شیوشت و چـیه  ورب و  لکوتم  شیپ  رطاـخ  هدوسآ  .ناملـسم  ریغ  هچ  دـشاب و  ناملـسم  هچ  دـنیب ؛ یم  ار  شا  هرهب  دـیامن ، یتبحم  اـم 

.یسر یم  تیاه  هتساوخ  همه  هب  شاب ! هتشادن  ینارگن 

: دیوگ یم  فسوی 

زا دش و  ناملسم  قحسا ، شرسپ  ینارصن ، درم  گرم  زا  سپ  .متشگرب  مدیـسر و  میاهفده  مامت  هب  متفر و  لکوتم  دزن  ینارگن  نودب 
هدش ناملسم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دوخ ، رورـس  تراشب  هب  نم  تشاد : یم  راهظا  هتـسویپ  شدوخ  دمآ و  رامـش  هب  بوخ  نایعیش 

(1) .ما

قشع تبحم و  نیرفآ  یتخبشوخ  زیمآ و  تیقفوم  راثآ  دیاوف و 

يونعم طاشن  يداش و  - 1

: تسا هتفگ  ناگرزب  زا  یکی 

.دنراد تبحم  زا  لامالام  یبلق  هک  تسا  یناسک  بیصن  یقیقح  يداش 

نیاربانب تسا  هدـش  ناوارف  شرافـس  نآ  ماجنا  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  رد  تسا و  يونعم  لمع  کـی  قشع  تبحم و  هک  اـجنآ  زا 
.تسا رادروخرب  يونعم  طاشن  يداش و  زا  دراد و  مارآ  ینادجو  دزرو ، یم  دش ) نایب  ًالبق  هک   ) حیحص قشع  تبحم و  هک  یناسنا 

شمارآ - 2

: دیوگ یم  ینورد  شمارآ  تبحم و  هرابرد  لاکساپ » »

دـشخب یم  ورین  شیاسآ و  شمارآ و  هدنونـش  هب  .تسا  ییابیز  شقن  هچ  دزاس و  یم  یمدآ  ناج  رد  ار  دوخ  شقن  زیمآرهم  تاملک 
ار زیمآ  تبحم  تاملک  هک  میا  هدرکن  زاغآ  نآ  هب  زونه  ام  دنک  یم  راسمرش  یلاخ ، دنت و  خلت و  تاساسحا  زا  ار  وا  و 
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(1) .میرب راک  هب  تساهنآ  هتسیاش  هک  یناوارف  نآ  هب 

تبحم دزاس ، یم  کیدزن  رطخ  هلحرم  هب  ار  وا  دنک و  یم  بلـس  یمدآ  زا  ار  شمارآ  ییوخدـنت ، مشخ و  تیبصع ، هک  هنوگ  نامه 
.ددرگ یم  ناسنا  شمارآ  ثعاب  زین  ندومن 

افص حلص و  - 3

(2) .درادن دوجو  ینابرهم  تبحم و  هیلع  ریشمش  دیوگ : یم  ینپاژ  لثملا  برض  کی 

دناشن و یم  دوخ  ياج  هب  ار  اه  ینمـشد  دنک ، یم  لیاز  ار  اه  هنیک  اه و  ترودک  درب ، یم  نایم  زا  ار  ییوج  هزیتس  گنج و  تبحم ،
.دوش یم  افص  حلص و  ثعاب 

: تسا هتسناد  تبحم  ار  افص  حلص و  حالس  هناگی  ناگرزب  زا  یکی 

(3) .تسا تبحم  دنک  نیمضت  رشب  يانبا  نایم  رد  ار  افص  حلص و  دناوت  یم  هک  حالس  هناگی 

: تسا هدومرف  يراصنا  هللادبع  هجاوخ 

.یشاب یسک  ات  رآ  تسد  هب  لد  یشاب ، يا  هدنرپ  يرپ  اوه  رب  رگا  یشاب ، یسخ  يور  بآ  رب  رگا 

ییوج هزیتس  اوعد و  گنج ، زا  رگید  دندیزرو ، یم  قشع  رگیدکی  هب  دنتخادرپ و  یم  تبحم  هب  مدرم  يرـشب ، عماوج  رد  رگا  يرآ ،
.دندرک یم  یگدنز  افص  حلص و  رد  ناگمه  و  دوبن ، يربخ 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  تبحم  تبثم  رثا  زین  ریاد » نیو  »

رد هک  یهبانتعم  ياه  هنیزه  اهورین و  رد  دنـشکب ، تسد  ضراعت  تنوشخ و  زا  رگیدکی ، تمرح  قح و  تیاعر  اب  ناهج ، مدرم  رگا 
(4) .دش دهاوخ  ییوج  هفرص  دوش ، یم  گنج  فرص  ناهج  رسارس 

رتابیز یطباور  ریذپلد و  یترشاعم  - 4

، دیامن یم  رتابیز  ار  مدرم  فلتخم  تاقبط  اب  طباور  ریذپلد و  ار  ترشاعم  تبحم ، زاربا 
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.ددرگ یم  سکعلاب  هعماج و  ِمدرم  اب  ناسنا  ِیمرگلد  ثعاب  و  دیامن ، یم  فرطرب  ار  اه  ترودک 

.دنزارپ یم  لباقتم  تبحم  زاربا  هب  زین  نانآ  هجیتن  رد  دننک و  یم  يرتشیب  تیاضر  ساسحا  تبحم ، هطساو  هب  درم 

ياشگ هرگ  تاقوا  یهاگ  دراذگ و  یم  ياج  رب  ناسنا  یگدنز  رد  یهجوت  لباق  تبثم  تارثا  دـشاب  مأوت  تبحم  زاربا  اب  هک  یطباور 
.دوب دهاوخ  یمدآ  ياهیراتفرگ  تالکشم و 

: دراد ار  هدیقع  نیمه  زین  ریاد » نیو  »

رت شخب  تیاضر  رتریذـپلد و  رتابیز ، یطباور  دـیروآ ، دـیدپ  نارگید  اب  دوخ  طباور  ریـس  رد  يزیمآرهم  داش و  ياـضف  رتشیب  هچره 
(1) .تشاد دیهاوخ 

مارآ ینادجو   - 5

نادـنمدرد و ناـگراچیب ، ارقف ، ِلد  صوـصخلا  یلع  مدرم  فـلتخم  تاـقبط  ِلد  و  دـنک ، یم  تـبحم  زاربا  نارگید  هـب  هـک  یـصخش 
یم داـشلد  ار  لـباقم  فرط  هکنیا  رب  هوـالع  ندرک  تبحم  .تسا  دـنم  هرهب  رت  مارآ  ینادـجو  زا  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  نیفعـضتسم 

نادجو و  دزاس ، یم  لاحشوخ  طاشن و  اب  داش ، تسا ) شیوخ  يوکین  هدیدنسپ و  لمع  نیا  رب  هاوگ  هک   ) زین ار  ناسنا  دوخ  دنادرگ ،
اوعد ییوج و  هزیتس  اب  یـصخش  ره  نآ  لباقم  هطقن  رد  هک  روط  ناـمه  .دوش  یم  مارآ  هدیدنـسپ  وکین و  لـمع  نیا  لـباقم  رد  زین  وا 

.دریگ یم  نادجو  باذع  تاقوا  یهاگ  دراد و  مارآان  ینادجو  دنک ، مهارف  ار  یسک  شیاسآ  بلس  تابجوم 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  نآ  لیلد  زین  ریاد » نیو  »

هاگداد رد  یسک  ره  هک  ارچ  دید ؛ دهاوخ  نآ  زا  ار  نایز  نیرتشیب  دنزب ، یـسک  هب  يا  هبرـض  ای  دناسرب و  ینایز  يرگید  هب  سک  ره 
(2) .تسا لوؤسم  شیوخ  ياوران  لامعا  ربارب  رد  یهلا  لدع 

: دنا هدومرف  نایب  ار  ریز  لمعلا  روتسد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هرفـس رب  دنک و  ینابرهم  وا  اب  دناوخب و  دوخ  دزن  ار  یمیتی  ددرگ ، مرن  شلد  هک  دهاوخ  دشاب و  هدرزآ  دوخ  لد  ینیگنـس  زا  هک  ره 
(1) .تسا میظع  یقح  مدرم  رب  ار  میتی  هک  انامه  دشکب ، شرس  رب  تسد  تقفش  يور  زا  دناشنب و  دوخ 

هب  ) دنک یم  افیا  ار  یگرزب  شقن  ام  یتخبشوخ  تیقفوم و  رد  نآ  هک  تشاد ، میهاوخ  زین  رت  مارآ  ینادجو  الاب  ثیدح  هب  لمع  اب  و 
(. ددرگ هعجارم  باتک  نیا  نادجو  شخب 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

رس رب  تبحم  فطل و  تسد  روآرب و  ار  اهنآ  تاجاح  نک و  محرت  نامیتی  رب  دوش  تمحر  هب  هتشابنا  رهم و  رپ  تبلق  یهاوخ  یم  رگا 
.شکب اهنآ 

.دوش یم  دنم  هرهب  زین  رت  مارآ  ینادجو  زا  دنک  نینچ  هک  یناسنا  هجیتن  رد  و 

راختفا هیام  - 6

.دنرایسب دنا ، هدیسر  یهجوت  روخرد  تاراختفا  هب  مدرم  هب  قشع  تبحم و  ببس  هب  هک  يدارفا 

تلع هب  اما  دنا ، هدوب  هقیضم  رد  ...و  يداصتقا  ثیح  زا  یگدنز  رد  هک  دیناوخ  یم  ار  یناسک  تشذگرـس  دینک ، هاگن  خیرات  هب  رگا 
ای سلجم  لیکو  قشع  تبحم و  نیا  هطساو  هب  یـضعب  .دنا  هدیـسر  یلاع  تاماقم  هب  رگید ) لماوع  للع و  و   ) مدرم هب  قشع  تبحم و 

.دنا هدیسر  يروهمج  تسایر  هب  ای  دنا و  هدش  ریزو 

لیکو ار  نانآ  دـنا و  هداد  داـمتعا  يأر  ناـنآ  هب  اـه  تبحم  نآ  يروآداـی  اـب  زین  مدرم  هک  تسا ، هدوب  مدرم  هب  قشع  تبحم و  يرآ ،
هنیمز رد  مدرم  فلتخم  تاقبط  هب  قشع  تبحم و  ياه  يزوریپ  اه و  تیقفوم.دنا  هدرامگ  يروهمج  تسایر  هب  ای  دنا و  هتخاس  دوخ 

.تسا شخب  يزوریپ  نیرفآ و  ّتیقفوم  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  تسین و  یصاخ 

: دیوگ یم  نوریاب » »

(2) .نتخادنا هار  هب  نوخ  يایرد  هک  تسا  راختفا  ترهش و  هیام  نآ  زا  شیب  ندناکشخ ، ار  یمشچ  کشا 
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: دیامن یم  تبحم  زاربا  هک  دناد ، یم  یناسنا  نآ  زا  ار  یلاع  شزرا  الاو و  ماقم  زین  ناگرزب  زا  یکی 

هناگی ار  تبحم  يراکوکین و  دزاس و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  اـهجنر  نیرتراوشد  رـشب ، يراگتـسر  قیفوت و  هب  لوصو  يارب  هک  يدرم 
(1) .دراد یلاع  شزرا  الاو و  یماقم  دناد  یم  رشب  ياهدرد  يوراد 

هداوناخ میکحت  - 7

رسمه هب  قشع  تبحم و  فلا )

: دیوگ یم  كانرسناپ » سیروب  »

(2) .دنک یم  بحاصت  هشیمه  يارب  ار  شرهوش  نابرهم ، يوناب 

ياضعا یتخبـشوخ  تیقفوم و  ثعاـب  دـیامن و  یم  مکحتـسم  ار  هداوناـخ  ناـینب  قشع ، تبحم و  میدرک ، ناـیب  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
يارب یگدـنز  رد  ار  ینوگانوگ  ياه  تیقفوم  اهیزوریپ و  نادـنزرف ، رـسمه و  هب  ندـیزرو  قشع  ندومن و  تبحم  .دوش  یم  هداوناخ 

هطـساو هب  ام  هک  .تسا  یگداوناخ  طباور  میکحت  ماکحتـسا و  اه  ّتیقفوم  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  یم  ناغمرا  هب  هداوناخ  نآ  ياضعا 
.مینک یم  افتکا  ناگرزب  زا  نت  دنچ  مالک  هب  طقف  میزادرپ و  یمن  نآ  هب  مالک  هلاطا 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی 

.دوب دهاوخن  هدنز  اراوگ و  دشاب ، هتشادن  راک  رس و  تبحم ) و   ) هفطاع اب  رگا  یناگدنز 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  یتخبشوخ  هداوناخ و  رد  تبحم  زین  رتلو » »

(3) .دزرا یمن  نز  تبحم  کی  هب  درم  ياه  هشیدنا  تالقعت و  مامت 

: تسا هدرک  داهنشیپ  ار  هقالع  قشع و  اب  هارمه  جاودزا  هلوپار » »
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(1) .دشاب یگناگی  هقالع و  زاربا  قحتسم  هک  وش  یسک  ناهاوخ  یلو  شابم  جاودزا  بلاط  تبحم  قشع و  اب  زج 

مکحتـسم ار  هداوناخ  دنویپ  تبحم  .تسا  رهوش  نز و  لباقتم  مارتحا  تبحم و  نآ ، همادا  هداوناخ و  میکحت  هیاپ  هک  تسادیپ  هتفگان 
دنک ریقحت  ار  وا  رـسمه ، هب  تبحم  ياـج  هب  رهوش  رگا  تسا  یگدـنز  رد  تبحم  هب  هتـسباو  هداوناـخ  ِنوناـک  ندوـب  مرگ  دـنک ، یم 
یلو دریگ  یمن  ياج  وا  بلق  رد  زگره  وا  تبحم  دنکن  ار  رهوش  تعاطا  نز  رگا  زین  دشاب و  هتـشاد  تبحم  افـص و  عقوت  دیابن  زگره 

زا رتشیب  ییادج  قالط و  رامآ  .دوش  وا  هب  يرتشیب  تبحم  هک  دـنک  یم  اضتقا  تبحم  هب  وا  یحور  زاین  نز و  رد  فطاوع  تفگ  دـیاب 
وت قالط  ياضاقت  تلع  دنـسرپ  یم  دریگب  قالط  ات  دهد  یم  شیوخ  هیرهم  زا  رتشیب  هک  ینز  زا  هک  یتقو  .تسا  هدوب  تبحم  دوبمک 

(2) .دراد تسود  رتشیب  نم  زا  ار  هناخ  یطوط  مرهوش  دیوگ : یم  تسیچ ؟

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(3) .دشاب اه  نیرتهب  زا  دوخ  لایع  لها و  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب 

نادنزرف هب  قشع  تبحم و  ب )

: تسا هتفگ  كازلاب » »

(4) .دیبایب دوخ  ردام  ِتبحم  زا  رت  یعقاو  رت و  هیاریپ  یب  رتهب ، یتبحم  دیناوت  یمن  یگدنز  رد  هاگچیه 

: دناد یم  ردام  ردپ و  دزن  ار  ایر  یب  قشع  تبحم و  زین  يزاجح » »

دننک یم  ایر  یب  تبحم  رهم و  يانمت  قشاع ، زا  قوشعم و  زا  نآ و  زا  نیا و  زا  دنراذگ و  یم  ار  هداوناخ  هتفشآ ، هتشگرس و  ناناوج 
(5) .سب تسا و  هداوناخ  رد  ردام و  ردپ و  لد  رد  دنیوج  یم  هچنآ  هکنآ  زا  لفاغ 
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رد تبحم  نآ  رگا  هتبلا  تسا ، هدیدنـسپ  دشاب ، اربم  طیرفت  طارفا و  هنوگره  زا  هدوب و  مأوت  لادتعا  اب  هک  نادنزرف  هب  قشع  تبحم و 
.تسا روآ  نایز  دشاب ، عقوم  یب  قشع  تبحم و  رگا  .دشاب و  بسانم  تقو 

یب ِتارطخ  زا  ار  نادـنزرف  دراذـگ و  یم  ياـج  رب  يا  هدـنزرا  راـثآ  دریگ ، ماـجنا  بساـنم  عقوم  رد  هک  نادـنزرف  هب  قشع  تبحم و 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  لیئافار »  » .ددرگ یم  زین  نادنزرف  یتخبشوخ  يزوریپ و  تیقفوم ، ثعاب  و  دراد ، یم  هگن  ناما  رد  یتبحم 

(1) .درک شاقن  ارم  هک  دوب  ردام  هسوب  کی 

یم دنتسه  دوخ  تایح  تاعاس  نیسپاو  رد  هک  یناسک  هب  هراشا  اب  يو  .تسا  هدرک  نایب  ییابیز  هب  ار  هتکن  نیا  نوسم » ایلیو  نایرام  »
: دسرپ

و مدوب »؟ هدروآ  رد  لوپ  مه  رگید  رالد  رازه  تسیب  شاک  يا  : » دیوگب شنازیزع  هب  طیارش  نیا  رد  یـسک  هک  دیا  هدینـش  زگره  ایآ 
بقارم دـینک ، تبقارم  بوخ  اه ، هچب  زا  : » دـنیوگ یم  تسد  نیا  زا  یتـالمج  اـبلاغ  اـهنآ  ریخ ! دیـشاب »؟ منیـشام  بظاوم  : » هکنیا اـی 

« ...دیشاب ناتردام 

نتشاد و تسود  هک  میا  هدمآ  ایند  هب  ام  : » مییوگب هک  تسین  نیا  سوملم  خساپ  میا » هدمآ  ایند  هب  ارچ   » هک شـسرپ  نیا  ربارب  رد  ایآ 
«. میزومایب ار  ندیزرو  قشع 

تاشیامزآ نیا  تسا  هتـشاد  رب  رد  یبلاج  جـیاتن  هدـش  ماجنا  نادازون  زا  هورگ  ود  يور  رب  اکیرمآ  ياهناتـسرامیب  رد  هک  یتاشیامزآ 
هب دنا  هدـش  شزاون  هتفرگ و  شوغآ  رد  هقیقد  هد  تدـم  هب  راب  ره  هبترم و  هس  هنازور  هک  ینادازون  زا  هورگ  نآ  هک  تسا  هداد  ناشن 

دراد دوجو  ینالوط  یملع و  یمان  نامرد ، عون  نیا  يارب  یکـشزپ  ملع  رد  .دنا  هدرک  ادـیپ  نزو  شیازفا  هاوگ ، هورگ  ربارب  ود  نازیم 
قشع و نودـب  نادازون ، : » هک تسا  نیا  تقیقح  مییوگ و  یم  نخـس  قشع  زا  اریز  میرادـن  يزاین  یملع  ياه  هژاو  هب  اجنیا  رد  ام  اّما 

«. زین نالاسگرزب  دننک و  یمن  دشر  تبحم 

مامت رد  هک  يزیچ  اهنت  : » هک ما  هدینش  يرامشیب  نانز  نادرم و  زا  ار  تالمج  نیا  نم 
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(1) «. دنک یم  راختفا  نم  هب  دراد و  متسود  هک  مونشب  مردپ  زا  يزور  هک  دوب  نیا  متشاد  ار  شیوزرآ  ما  یگدنز  لوط 

: میناوخ یم  مه  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  ازرت » ردام   » نخس

هب .دیزروب  قشع  دوخ  رهوش  رـسمه و  هب  دوخ ، نادنزرف  هب  ناتیاه  هناخ  رد  همه  زا  لبق  دیـشاپب ، قشع  رذب  دیراذگ  یم  مدـق  اج  ره 
رتراودیما رت و  شوخ  دنک  یم  ناتکرت  هک  یماگنه  هک  نآ  رگم  دیایب ، امـش  يوس  هب  یـسک  دیراذگم  ...دـیزروب  قشع  نات  هیاسمه 

نارگید هب  دوخ  مرگ  مالـس  رد  دنخبل و  رد  اه ، مشچ  رد  هرهچ ، رد  ار  تبحم  دیـشاب ، ییادخ  تبحم  هدـنز  مسجم و  روضح  .دـشاب 
(2) .دینک شکشیپ 

نیدلاو هب  تبحم  قشع و  ج )

: دناد یم  ندرک  تبحم  ندیزرو و  قشع  راوازس  ار  وا  هدومن و  نایب  ار  ردام  ياه  تبحم  زا  يا  هشوگ  فوئوه » دنلوه  »

هجوت دنک ، یم  شزاون  ار  امـش  تفطالم  اب  هک  یتسد  نآ  هب  دینک ، شوگ  هیامنارگ  يادـص  نآ  هب  .دـیرگنب  نامـشچ  نآ  هب  اه  هچب 
نایاپ یب  قشع  .دینادب  ار  نآ  ردق  دیوش و  دنم  هرهب  نآ  زا  تسا  هدش  ینازرا  ردام  ياهبنارگ  همشچرس  هک  نامز  نآ  ات  دیشاب  هتشاد 
گرم زا  سپ  یگدنز  رد  دهاک ، یم  امش  جنر  درد و  زا  هک  دیشاب  هاگن  نآ  رد  ادص  نآ  ینارگن  دای  هب  دیناوخب ، نامـشچ  نآ  رد  ار 

ردام زج  یـسک  هک  ار -  تبحم  ریذـپان و  نایاپ  قشع  نآزگره  یلو  دیـشاب  هدرک  ادـیپ  ینابرهم  زیزع و  ناتـسود  تسا  نکمم  رداـم 
روآدای .تسا  هدوب  هدرک  هدامآ  اهیداش  وت  يارب  نارگن و  وت  رب  هک  ییاهمشچ  نآ  زا  روآ  دای  تشاد ، دیهاوخن  دنک - راثن  دناوت  یمن 

اهمخز وت  رطاخ  يارب  هک  یلد  نآ  زا  روآدای  .تسا  هداد  نیکست  ار  وت  ياهدرد  دوخ  ياهشزاون  اب  اهبش  یضعب  هک  ییاهتـسد  نآ  زا 
نآ .تسا  هدنام  راکادف  رادافو و  زاب  هدروخ و 
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(. زروب قشع  نک و  تبحم  تردام  هب  و   ) (1) نک اعد  تردام  سیدقت  يارب  راذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  يوناز  تقو 

: دروآ یم  دای  هب  ار  شردام  ردپ و  نیریش  تارطاخ  نادنزرف  همه  دننام  زین  هنمال » »

هب يراخب  رانک  رد  هک  ینیریـش  ياه  ناتـساد  اـب  هارمه  هداد ، ردـپ  هک  ییاـه  شزومآ  هدـش ، هتخومآ  رداـم  يوناز  رب  هک  ییاهـسرد 
(2) .دور یمن  دای  زا  زگره  هک  تسا  ینیریش  ياهراگدای  هدروخ ، شوگ 

رد میهدب و  تبثم  خساپ  نانآ  ياه  تبحم  اه و  قشع  هب  دیاب  .دنـشاب و  یم  ندرک  تبحم  ندیزرو و  قشع  راوازـس  ردام  ردپ و  اذل ،
.مییامن یکین  نانآ  ياه  یکین  ضوع 

: دراد ار  هدیقع  نیمه  زین  سنارف » لوتانآ  »

(3) .دنا هتشاد  نامتسود  هک  میشاب  یم  یناسک  هتخادرپ  هتخاس و  ام 

اب دـش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  .تسا  یبوخ  یبوخ ، يازج  اریز  میهدـب  خـساپ  یتسود  تبحم و  اـب  ار  یتسود  تبحم و  دـیاب  نیارباـنب 
رادافو نارای  نوچمه  ردام  ردپ و  و  ددرگ ، یم  رتدایز  زین  نادنزرف  هب  نیدلاو  لباقتم  تبحم  قشع و  ردام ، ردـپ و  هب  تبحم  قشع و 

هب قـشع  تـبحم و  اریز  دـنراد ، یم  رب  يرترثؤـم  ياـه  ماـگ  نادـنزرف  یتخبـشوخ  يزوریپ و  ّتیقفوـم ، هار  رد  یمیمـص  ناتـسود  و 
یم یعـس  دنراد ، ناشنادنزرف  هب  تبـسن  هک  يا  هفطاع  يزیرغ و  يورین  هطـساو  هب  دنک و  یم  رتزیزع  نانآ  دزن  ار  نادنزرف  نیدـلاو ،

.دنهد تبثم  خساپ  نانآ  تبحم  قشع و  هب  دننک ،

( ناتساد )

درک يدعت  ملظ و  شیوخ  ردام  هب  تبحم  قشع و  ياج  هب  هک  یسک  یتخبدب  تاقش و 

شومارف تبحم  همه  نآ  مغر  یلع  هرخالاب  دوب  هدیـشک  اـهنآ  هداـس  یگدـنز  هرادا  يارب  اـه  لاـس  هک  یتمحز  جـنر و  همه  اـب  ردـپ 
یبلق يرامیب  رثا  رد  ناتسرامیب  تخت  يور  یندشن 
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.تشذگرد

هقردب ار  وا  ناشزیمآ  ترسح  ياه  هاگن  اب  زین  شناوج  رتخد  هدوسرف و  رسمه  هک  یلاح  رد  شتمحز  رپ  یگدنز  رخآ  تاظحل  رد  وا 
وت هب  ار  ترهاوخ  ردام و  متسه ، ینتفر  رگید  نم  مرـسپ  تفگ  تخود و  شرـسپ  اهنت  فرط  هب  ار  شرون  یب  ياه  مشچ  دندرک  یم 
نم زا  دـعب  راذـگن  تسا ، هدیـشک  رایـسب  تمحز  امـش  يارب  تردام  ینک  يرادـهگن  یبوخ  هب  اـهنآ  زا  دـهاوخ  یم  ملد  مراپـس  یم 
نیا ردـق  مرـسپ  .نکن  شومارف  مه  ارم  یتسه  وت  هناخ  درم  اهنت  رگید  نم  زا  دـعب  شاب  بظاوم  دـنک ، یـسک  یب  ییاـهنت و  ساـسحا 

.ما هدیشک  تمحز  یلیخ  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  نم  هک  نادب  يراد  هک  ار  ییاهزیچ 

مناخ سورع  يریگ  هناهب  هک  دیشکن  یلوط  یلو  درک  جاودزا  یـشوخلد  وزرآ و  ایند  کی  اب  رـسپ  یتدم  زا  سپ  تفر و  ایند  زا  ردپ 
.دش عورش 

یلقتسم لزنم  تساوخ  شرهوش  زا  رارصا  اب  سپـس  داد و  اج  نیمزریز  رد  هدرک ، نوریب  اه  قاتا  زا  ار  شرهوشرهاوخ  ردام و  لوا  وا 
هیلخت تهج  رـسپ  راطخا  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  درک ، ادیپ  شرـسمه  يارب  يرگید  ياج  زین  رـسپ  .دنک  هیهت  شیارب  اهنآ  زا  رود  هب 

هناخ زا  ار  ردام  هیثاثا  نیرومأم  رـسپ ، بیقعت  رثا  رد  نآ  لابند  هب  تشگ و  غـالبا  شرهاوخ  ریپ و  رداـم  هب  نیرومأـم  هلیـسو  هب  هناـخ 
.دنتخیر نوریب 

تحت هتفر  داب  هب  هلحم  رد  شا  هلاس  نیدـنچ  يوربآ  هک  نیا  زا  دوب ، هدـنام  هچوک  رانک  رد  شناوج  رتخد  هارمه  هب  هک  هراچیب  رداـم 
دنچ ره  دومیپ و  دوب ، هتفر  شرهوش  هک  ار  یهار  هصغ ، طرف  زا  مه  وا  دعب  یکدـنا  دوبن و  هتخاس  يو  زا  يراک  اما  دوب  یحور  راشف 

هک دنام  وا  هانپ  یب  ناوج و  رتخد  اما  دش  هدوسآ  شرسپ  ییافو  یب  هودنا  ایند و  جنر  زا  وا 

.دورب اجک  هب  دنک و  هچ 

هدنامرد همولظم و  رهاوخ  کشا  تارطق  و  دـمآ ، یم  نوریب  تمحز  هب  شگنت  هنیـس  زا  رخاوا  نیا  رد  هک  ریپ  ردام  هآ  ماجنارـس  یلو 
ود ره  زا  هک  دندش  يرتخد  بحاص  دندید  یم  قفوم  یگدنز  رد  ار  دوخ  سورعون ، رسپ و  هک  یلاح  رد  درک و  ار  شدوخ  راک  يو 

ار ناشدوجو  نورد ، زا  هروخ  دننام  رمع  نایاپ  ات  یقیمع  هودنا  بیترت  نیدب  دوب و  انیبان  مشچ 
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(1) .تسبرب تخر  نانآ  یگدنز  زا  هدنخ  يداش و  هشیمه  يارب  دنکفا و  هیاس  نانآ  رب  تخاس و  هدوسرف 

رد تیقفوم  یتخبـشوخ و  زگره  دـیزرو ، یم  تبحم  قـشع و  رداـم ، هب  يدـعت  ملظ و  ياـج  هب  دـنزرف  رگا  ناتـساد ، نیا  رد  هجیتـن :
یم ترخآ  ایند و  رد  ار  نیدلاو  هب  شیوخ  تبحم  قشع و  شاداپ  دنزرف ، و  دیدرگ ، یمن  یماکان  یتخب و  هریت  هب  لدب  نانآ  یگدنز 

.دیدرگ یم  رت  بایماک  رتدنمتداعس و  دید و 

یلغش هدنیآ  میکحت   - 8

یمن هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـنهد  یم  تسد  زا  ار  ناشراک  هک  یناـسک  موس  ود  زا  شیب  هک  دـندقتعم  اـقفتم  یلنـسرپ  روما  ناریدـم  »
.تسا تعیرش  ماجنا  لداعم  تبحم  و  دروخ ، یمن  تسکش  زگره  قشع  دیوگ : یم  سدقم  باتک  .دنیایب  رانک  مدرم  اب  دنناوت 

ار ادخ  تسا و  هدش  دولوم  ادخ  زا  دیامن  یم  تبحم  سک  ره  تسادـخ و  زا  تبحم  هک  اریز  مییامن  تبحم  ار  رگیدـکی  نابیبح  يا  »
ام رد  ادخ  مینک  تبحم  ار  رگیدـکی  رگا  .تسا  تبحم  ادـخ  اریز  دسانـش ، یمن  ار  ادـخ  دـنک  یمن  تبحم  هک  یـسک  .دسانـش و  یم 

دنک ترفن  دوـخ  ردارب  زا  میاـمن و  یم  تبحم  ار  ادـخ  هک  دـیوگ  یـسک  رگا  .تسا  هدـش  لـماک  اـم  رد  وا  تـبحم  تـسا و  نکاـس 
تبحم تسا  هدـیدن  هک  ار  ییادـخ  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـیامنن  تبحم  تسا  هدـید  هک  ار  يردارب  هک  یـسک  اریز  تسا ، وـگغورد 

(2) «. دیامن

مدرم دزن  تیبوبحم   - 9

یتخبشوخ تیقفوم و  لماع  تبحم ، قشع و  - 10

: دیوگ يووب » »

ار نآ  دناوت  یم  رک  دیوگ و  نخس  نآ  اب  دناوت  یم  لال  هک  تسا  ینابز  ینابرهم 

369 ص :

ات 58. ص 56  ناراکهانگ ، تبقاع  داوج ، يوضر ، - . 1
.نیش لواکسا  لوسر ، يانحوی  لوا  هلاسر  مراهچ ، باب  - . 2
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(1) .دمهفب دونشب و 

: دیوگ یم  زین  رودنال » »

.دنک یم  دنک  يرگید  رد  ار  ینابرهمان  شین  هک  یلسع  نوچمه  اه  ینابرهم 

يوس هب  ار  ناسنا  دـیاوف  راثآ و  نآ  یگمه  هک  تسین  اهنآ  تبحـص  لاجم  هک  دراد  زین  يرگید  ناوارف  راثآ  دـیاوف و  تبحم  قشع و 
.دزاس یم  نومنهر  یتخبشوخ  تیقفوم و 

ار راثآ  دـیاوف و  نآ  یگمه  دـنراد و  دـیکأت  تبحم  قشع و  ناوارف  راثآ  رب  يدامتم  نورق  گرزب  نادنمـشناد  بدا و  ملع و  ناگرزب 
.دنرامش یم  یتخبشوخ  تیقفوم و  زار 

يویند و یباـیماکو  تداعـس  زمر  ار  گرزب  دـنوادخ  هب  ندـیزرو  قشع  مدرم و  هب  ندومن  تبحم  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا 
.تساعدم نیا  رب  هاوگ  هنیمز  نیا  رد  رتاوتم  ثیداحا  هک  دنا ، هدرمشرب  ناسنا  يورخا 

370 ص :

ص 382. هیده ، روصنم ، یحالف ، - . 1
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( ناگدننک تبحم   ) نیّبحم ِقفوم  يامیس 

يدنم هقالع  تیمیمص و  - 1

.دنراد یم  تسود  ار  نانآ  و  دنتسه ، یمیمص  دنم و  هقالع  نانآ  هب  تبسن  مدرم  تبحم  بلج  يارب  لوا  ماگ  رد  نیبحم 

مسبت - 2

: دیناوخ یم  ار  مسبت  هرابرد  گنیلرتم »  » هاگدید ریز  رد 

مسبت اب  ار  رصتخم  كزان و  ششوپ  نیا  .تسا  هتفرگ  ار  نآ  يور  يرتسکاخ  اهبلق ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  ییاهبنارگ  رهوگ  تبحم 
نـشور ار  ناگمه  بلق  حور و  دوخ  شـشخرد  اب  دوش و  راکـشآ  تسا ، هدـش  ناهنپ  هک  ییاـهبنارگ  رهوگ  اـت  دـییادزب  ندـیدنخ  و 

(1) .دزاس

.دنراد بل  رب  یمسبت  هشیمه  مود  ماگ  رد  نیبحم 

صاخشا مان  ِندز  ادص  - 3

سک ره  مان  اریز  دنروآ ، یم  نابز  رب  ار  دننک ) تبحم  وا  هب  دنهاوخ  یم  هک  یـصخش   ) صخـش مان  بسانم  تاقوا  رد  موس ، ماگ  رد 
.تساه گنهرف  رد  تغل  نیرتمهم  نیرتابیز و  نیرت ، نیریش  وا  يارب 

نارگید نانخس  هب  نداد  شوگ  - 4

.دنیامن یم  لاحشوخ  شیوخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  و  دنروآ ، یم  قوش  هب  ار  وا  لباقم  فرط  نانخس  هب  نداد  شوگ  اب  نیبحم 

درف يدنم  هقالع  هدودحم  رد  ندرک  تبحص   - 5

نآ هراـبرد  طـقف  دـننک و  یم  رذـح  ددرگ  یم  درف  یتحاراـن  شجنر و  ثعاـب  هـک  ینانخـسزا  ، صخـشاب ندرک  تبحـص  ماـگنهرد 
.دنیوگ یم  نخس  تسا  دنم  هقالع  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 

دیجمت فیرعت و  - 6
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صاخشا و تیمها  دنیامن و  یم  دیجمت  فیرعت و  نارگید  ياهراک  زا  نیبحم 

371 ص :

ص 677. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 1
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.دنیامن یم  دزشوگ  نانآ  هب  ار  ناشیاهراک 

تبحم رد  لادتعا  - 7

زین ندومن  تبحم  دروم  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دیجمت  فیرعت و  دروم  لدـتعم  ناسنا  و  تسا ، هدـش  شرافـس  لادـتعا  هب  يرما  ره  رد 
.دنیامن یم  زیهرپ  طرفم  تبحم  زا  دنتسه و  لدتعم  زین  ندرک  تبحم  رد  نیبحم  اذل  .تسا  يرورض  مزال و  هتکن  نیا  تیاعر 

رد طیرفت  طارفا و  زا  ار  مدرم  دـنا و  هدروآ  نایم  هب  نخـس  هنیمز  نیا  رد  لادـتعا  تیاعر  تیمها  رب  هشیمه  زین  بدا  ملع و  ناـگرزب 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  طارقس  دنا ، هتشاد  رذح  رب  ندرک  تبحم 

یم نمـشد  ار  وـت  درک  هدـهاشم  يرییغت  كدـنا  تقو  ره  اریز  نکم ، راـهظا  ار  دوـخ  تـبحم  ماـمت  هـعفد  کـی  دوـخ  تـسود  يارب 
(1) .دراد

: تسا هتفگ  زین  وطسرا 

(2) .ددرگن داسف  بجوم  ات  دوشن  لماش  یتخس  نیقحتسم و  هب  وت  تفوطع  ینابرهم و  هک  نک  تقد  یلو  شاب  فوئر  میحر و 

نارگید تبحم  راظتنا  مدع   - 8

، دنزرو یم  قشع  دننک و  یم  تبحم  ناگمه  هب  تشاد  مشچ  نودب  اهنآ  .دننک  تبحم  نانآ  هب  هک  دـنرادن ، راظتنا  نارگید  زا  نیبحم 
.دنتسین روخلد  یسک  زا 

رد ار  تبحم  رذب  ندیزرو  قشع  ندرک و  تبحم  اب  دـنوش و  یم  راک  هب  تسد  ناشدوخ  دـنک ، تبحم  نانآ  هب  یـسک  دـنهاوخب  رگا 
.دنزرو یم  قشع  هدرک و  تبحم  نانآ  هب  زین  نارگید  هجیتن  رد  دنشاپ ، یم  اهنآ  لد 

: تسا هتفگ  نینچ  عوضوم  نیا  دروم  رد  يزاجح  دمحم 

(3) .دینک داجیا  نارگید  لد  رد  دیاب  امش  ار  تبحم  نیا  دیشاب ، هتشادن  تبحم  راظتنا  نارگید  زا  هدوهیب 

372 ص :

ص 500. یگدنز ، هار  غارچ  مساق ، يرانک ، یناسحا  - . 1
ص 673. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2

ص 672. نامه ، - . 3
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تبحم موادت   - 9

دنچ دننک و  تبحم  نارگید  هب  يزور  دنچ  هک  دنتـسین  یناسک  هلمج  زا  اهنآ  .تسین  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  طوبرم  نیبحم  تبحم 
رد هشیمه  دـنهد و  یمن  تسد  زا  ار  شیوـخ  يدرـسنوخ  زین  مشخ  ماـگنه  اـهنآ  .دـنیامن  ییوـج  هزیتـس  تبحم ، ياـج  هب  زین  يزور 

.دنزرو یم  قشع  تبحم و  نیعم  يا  هبوچراچ 

: دیوگ یم  نتگنشاو » »

هکنیا قیال  دنکن  يرادیاپ  تاقـشم  تالکـشم و  ربارب  رد  هک  مادام  دنک و  یم  ومن  دـشر و  هتـسهآ  هک  تسهایگ  هیبش  یعقاو  تبحم 
(1) .دوب دهاوخن  دنناوخب ، یعقاو  تبحم  ار  نآ 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ویزگموک » »

(2) .دشاب هدش  لیدبت  هنیک  رفنت و  هب  هک  تسین  یتبحم  زا  رتدب  ینامسآ  يالب  چیه 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

.تسا يدنواشیوخ  یعون  یتسود ، فلا )

یناتـسود میناوت  یم  یتسود  تبحم و  هطـساو  هب  اریز  دییازفیب ، شیوخ  نادنواشیوخ  دادـعت  رب  یباستکا  روط  هب  تبحم  یتسود و  اب 
.درک دنهاوخ  کمک  ام  هب  یتخبشوخ  ّتیقفوم و  هب  ندیسر  هار  رد  و  دنتسه ، رادافو  نادنواشیوخ  فیدر  رد  هک  میبایب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

زا هک  تسا  یسک  هناگیب  دشاب و  رود  شتبـسن  دنچ  ره  دشاب  هدرک  کیدزن  ار  وا  تبحم ) و   ) یتسود دنویپ  هک  تسا  یـسک  شیوخ 
تـسد نیمه  اما  تسین  تسد  زا  رت  کیدزن  ندـب  هب  يزیچ  چـیه  .دـشاب  کیدزن  شتبـسن  دـنچ  ره  تسا  رود  هب  تبحم ) و   ) یتسود

(3) .دننک ادج  ندب  زا  دنربب و  ار  نآ  دوش ) بویعم  و   ) دنکشب یتقو 

373 ص :

ص 676. نامه ، - . 1

ص 679. نامه ، - . 2
ص 234. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح 

(1) .تساهلد یتسود  یشیوخ ، نیرت  کیدزن 

تبحم تیمها  ب )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر 

(2) .ٍرِجاف ٍَّرب َو  ِّلُک  یِلا  ِفوُْرعَْملا  ُعانِطْصا  ِساّنلا َو  َیِلا  ُّددَوَّتلا  ِهّللِاب  ِنامیْالا  َدَْعب  ِلْقَْعلا  ُْسأَر 

.تسا دب  کین و  اب  يراکوکینو  مدرم  اب  یتسود  ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  لقع  ساسا 

(3) .ِساّنلا َیِلا  ُدُّدَوَّتلَا  ِهّللاب  ِناِمیْالا  َدَْعب  ِلامْعَْألا  ُلَْضفَا 

.تسا مدرم  اب  تبحم ) و   ) یتسود ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  اهراک  نیرتهب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(4) .تسا يدنمدرخ  زا  یمین  تبحم ،) و   ) ندرک یتسود 

.دنریگ یمن  مارآ  رگید  ياهوضع  دیآ ، درد  هب  يوضع  وچ  ج )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

(5) .دنریگن مارآ  رگید  ياضعا  دیآ ، درد  هب  يوضع  یتقو  هک  دنرکیپ  کی  ياضعا  نوچ  رگیدکی  یتسود  ینابرهم و  رد  نانمؤم 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ یب  نارگید  تنحم  زک  وت 

(6) یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

تبحم ياه  هناشن  د )

اهیتشز زا  ندرک  یهن  - 1
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

374 ص :

ص 81. مکحلا ، ررغ  - . 1
ص 341. ءایبنالا ، متاخ  رشن : هحاصفلا ، جهن  - . 2

ص 338. نامه ، - . 3
تمکح 341. ص 469 ، هغالبلا ، جهن  دمحم ، یتشد ، - . 4

ص 341. ءایبنالا ، متاخ  رشن  هحاصفلا ، جهن  - . 5
.يدعس - . 6
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(1) .دنک یم  تیهن  اهیتشز ) زا   ) دشاب هتشاد  تسود  ار  وت  هک  ره 

تبحم قشع و  ندوب  راکشآ  - 2

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(2) .تسادیپ اهمشچ  زا  تبحم  قشع و  دنک و  یم  راهظا  نابز  ار  یتسود 

زیچ همه  رب  بوبحم  ِنداد  حیجرت  - 3

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .تسوا زج  هچ  ره  رب  تسا  بوبحم  نداد  حیجرت  تبحم ، هناشن 

از تبحم  لماوع  ذ )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .یگدنشخب - 3 یگداتفا ، - 2 يراد ، نید  - 1 دروآ : یم  تبحم  یتسود و  زیچ  هس 

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دوش یم  تبحم  یتسود و  بلج  بجوم  تلصخ  هس 

(5) .ینتورف ینابرهم 3 - ییوخ 2 - شوخ  - 1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیام ینمـشد و  بلج  ببـس  هرهچ  یگتفرگ  ییور و  شرت  تسادـخ و  هب  برقت  هیام  یتسود و  بلج  هلیـسو  زاب ، يور  داش و  هرهچ 
(6) .تسادخ زا  يرود 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

: دوش یم  تبحم  بلج  اهنآ  هلیسو  هب  هک  تسا  تلصخ  هس 

.نارگید اب  ترشاعم  رد  فاصنا  تیاعر  - 1
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.یشوخ یتخس و  رد  نارگید  هب  یلام  کمک  - 2

375 ص :

.7718 مکحلا ، ررغ  - . 1
.3471 نامه ، - . 2

ص 22. ج 70 ، راونالاراحب ، - . 3
ص 316. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 4

.4684 مکحلا ، ررغ  - . 5
ص 296. لوقعلا ، فحت  دمحموبا ، ینارح ، - . 6
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(1) .نابرهم میلس و  یبلق  زا  يرادروخرب  - 3

ادخ هب  نانمؤم  دیدش  تبحم  و )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مدرم همه  زا  شلام و  نز و  دنزرف و  ردام و  ردپ و  شدوخ و  زا  ار  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـشابن  صلاخ  بان و  ادـخ  هب  ناسنا  نامیا 
(2) .درادب تسود  رتشیب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یسک هب  تسا  یقوش  هچ  نیا  هک  هو  .ماوت  هب  تبحم  یندشان  باریـس  هنـشت  نم  ماوت ، هب  تبحم  ریذپان  يریـس  هنـسرگ  نم  ! نم ياقآ 
(3) .منیب یمن  ار  وا  نم  دنیب و  یم  ارم  وا  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) .تسا ادخ ) زا   ) سرت زا  رترب  ادخ )  ) تبحم

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  نتشاد و  تسود  ه )

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هک دشاب  هتـشادن  کش  دشاب و  هتفای  تسد  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  دیامرف ، شیزور  ارم  نادـناخ  ِناماما  تبحم  دـنوادخ  هک  سک  ره 
(5) .ترخآ رد  هد  ایند و  رد  هدیاف  هد  دراد ، هدیاف  تسیب  نم  نادناخ  نتشاد  تسود  .تسا  یتشهب 

***

ماگنه رد  روگ ، رد  ندرم ، ماگنه  رد  دیآ : راک  هب  كانتشحو  سب  ياج  تفه  رد  نم  نادناخ  نتشاد  تسود  و  نم ] نتشاد  تسود  ]
(6) .طارص زا  نتشذگ  ماگنه  رد  لامعا و  ندیجنس  نازیم و  ماگنه  رد  لامعا ، یسرباسح  ماگنه  رد  نتشون ، ماگنه  رد  زیخاتسر ،

376 ص :

ص 139. ج 3 ، همغلا ، فشک  - . 1
ص 25. ج 70 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 945. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  ص 135 ؛ ج 1 ، لامعالا ، لابقا  - . 3

یتخبشوخ تّیقفوم و  هب  ندیسر  ياه  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1003زکرم  هحفص 982 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16224/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_376_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص 945. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - . 4
تبحم 3. باب  همکحلا  نازیم  - . 5

.نامه - . 6
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وا نتشاد  یمارگ  نمؤم و  هب  ینابرهم  ي )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يور هـب  هـک  ره  دـسیونب و  یکین  هنــسح و  هد  وا  يارب  لـجوزع  يادـخ  دریگرب ، شنمؤـم  ردارب  هرهچ  زا  یکاـشاخ  راـخ و  هـک  ره 
(1) .تسا یکین  هنسح و  کی  وا  يارب  دنزب ، دنخبل  شردارب 

ارعش هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

ینک یم  یناگدنز  تبحم  درد  اب  هک  يا 

ینک یم  ینادواج  شیع  هک  شوخ  تراگزور 

يزرد نسحلاوبا  ***

یتبحم همزمز  دوب  رگا  بیدا  سرد 

ار ياپ  زیرگ  لفط  دروآ  بتکم  هب  هعمج 

يروباشین يریظن  ***

تسیناشفناج ام  زا  رهم و  ناناج  ز 

تسینابرهم ینابرهم  باوج 

« يزیربت مامه  ***»

دارم جنگ  دوب و  يداش  هیام  یقشاع 

تسا رهگ  یب  فدص  تبحم  یلاخ ز  لد 

« يریعم یهر  ***»

تساهناشن ار  تبحم  راتفرگ 

تساهنابز رب  شفرح  شوماخ و  دوخ  هک 

« ولماش ***»
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میا هدناوخن  اراد  ردنکس و  هصق  ام 

سرپم افو  رهم و  تیاکح  زج  هب  ام  زا 

« يزاریش ظفاح  ***»

داب وحم  قاشع  هناخراک  ممان ز 

مرگید لغش  دوب  وت  تبحم  زج  رگ 

رتشیب هّرذ  زا  وت  يور  ناقشاع  يا 

(2) مرتمک هّرذ  زک  وت  لصو  هب  مسر  یک  نم 

« يزاریش ظفاح  ***»

377 ص :

ص 391. یفاک ، لوصا  زا  يا  هدیزگرب  - . 1
ص 681. نومنهر ، نیسحمالغ ، يراقفلاوذ ، - . 2
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شومخ بل  هتسب ، رظن  هتسکش ، لد  هتسخ ، نت 

تسوت ياعّدم  رب  همه  ام  راک  قشع  يا 

« یناهفصا طاشن  ***»

دوجو کلم  دنک  هچ  دزانب  قشع  را  يدعس 

دورب لطاب  هب  رمع  همه  هک  دشاب  فیح 

« يدعس ***»

دربب كاپ  رگد  ياهمغ  دمآ و  قشع  مغ 

يراخ درآ  رد  ياپ  زک  دیاب  ینزوس 

« يدعس ***»

زوس نامناخ  قشع  هلعش  يا 

زوس ناج  ناتس و  ناج  هد و  ناج  يا 

دوب مغ  وت  لصاح  هک  دنچ  ره 

(1) دوب مک  هک  موش  تمغ  نابرق 

***

ینیب یم  هک  انب  ره  دوب  ریذپ  للخ 

تسا للخ  زا  یلاخ  هک  تبحم  يانب  رگم 

« ظفاح ***»

تسکش هک  تسا  مکحم  هچ  تبحم  يانب  نیبب 

تساجرب نوتس  یب  تسا و  هدروخ  يرسک  قاط  هب 

« ینیوزق فراع  ***»
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شابم وگ  فلکت ، دشاب  نایم  رد  تبحم  رگ 

تسا رکش  زا  زاین  یب  توالح  رد  ردام  ریش 

« يزیربت بئاص  ***»

خرس هرهچ  هاوخم  تبحم  ماج  تسم  ز 

(2) تسا يراسخر  درز  هداب  نیا  یتسم  ناشن 

« يریمشک ینغ  ***»

زومایب هناورپ  قشع ز  رحس ! غرم  يا 

دماین زاوآ  دش و  ناج  ار  هتخوس  ناک 

378 ص :

ص 520. نامه ، - . 1
ص 147. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 2
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دنناربخ یب  شبلط  رد  نایعدم  نیا 

(1) دماین زاب  يربخ  دش ، ربخ  هک  ار  نآ 

« يدعس ***»

میراز رد  تمغ  زا  زور  ناغف ، رد  تقارف  زا  بش 

میرادیب نیا  باوخ و  نآ  یبش  زور و  بجع  مراد 

« یناهفصا قشاع  ***»

یهاگ وزرآ  مراد  باوخ ، دشابن  زگره  ارم 

دیآ باوخ  هب  مناناج  هکلب  ممشچ ، هب  دیآ  باوخ  هک 

« یناتسدرک يادیش  ***»

دوس هچ  اما  قلخ ، رادیب  نم  ناغفا  زا  بش  ره 

تسین رادیب  نم ، ناغفا  دونشب  دیاب  هک  نآ 

یناهفصا فتاه  ***

عمش وچ  میاساین  مد  کی  نیشتآ  ِهآ  بش ز 

(2) تسین باوخ  ياج  هدنزوس  شتآ  نایم  رد 

***

میدمآ  (3)« تَسلَا  » تسم قشع  تابارخ  ام ز 

میدمآ تسم  همه  نوچ  میرب ؟ نوچ  یلب »  » مان

میدمآ تَسلَا  تسم  بارش ، کی  ناز  همه  امتَسلَا  بارش  هدروخ  ام  ناج  ام  شیپ ز 

میدمآ تسد  هب  تسود  هعرج  ناز  همه  امتخیر  كاخ  نادب  هعرج  تسود  هک  مدآ  ُدب  كاخ 

میدمآ تسه  قشاع  یتسین  یپ  امتفگب ز   (4)« مُهاقَس َو   » نوچ تَسلَا  ماج  یقاس 
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379 ص :

ص 178. نامه ، - . 1

ص 293. نامه ، - . 2
.فارعا هروس  زا  هیآ 172  هب  تسا  هراشا  - . 3

.ناسنا هروس  زا  هیآ 21  هب  تسا  هراشا  - . 4
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میدمآ تسد  هب  تسد  تسود  تسد  زا  لُگ  وچ  اتتشاد  تسد  ام  لگ  رد  دادماب  لچ  هب  تسود 

میدمآ تسش  هب  هلمج  حابص  لچ  یپ  امقشع ز  يایرد  رس  رب  رای  دنکفا  رد  تسش 

میدمآ تسشن  رهب  ياج  هریت  نیدب  هن  امکنآ  زا  یسدق  یم  زا  وش  تسم  الد  زیخ 

(1) میدمآ تسپ  رهوج  مسج  ریثأت  هچ ز  رگقشع  يدنلب ز  ردق  تفای  راّطع »  » رهوگ

« يروباشین راطع  »

ناگرزب هاگدید  زا  تبحم  قشع و 

ابیز هراتـس  نیا  هک  زور  نآ  زا  ياو  دـنک ، یم  نشور  ار  یگدـنز  قفا  دوخ  بیرفلد  وـترپ  اـب  هک  ناـشخرد  تسا  يا  هراتـس  تبحم ،
رابـشتآ هایـس و  ياهربا  دـننام  ییاهنت  يدـیمون و  زیگنا  میب  یگریت  و  دوش ، دوبان  یگدـنز  قفا  زا  قشع  زاونلد  غورف  و  دـنک ، بورغ 

.دریگب نایم  رد  ار  ام  ناور 

(2) .دروآ یم  راشف  نامشود  رب  نیگنس  يراب  دننام  یگدنز  و  دوش ، یم  كانسرت  یناتسروگ  نوچ  ام  هدید  هب  ناهج  ماگنه  نآ  رد 

نیرتهب هب  هظحل  نیا  هب  ات  هک  هتکن  نیا  هب  فارتعا  ینعی  شیوخ ، ندیـشخب  ینعی  نتـشیوخ  هب  ندـیزرو  قشع  مالک ، نیرت  هداـس  رد 
هصق رد  طقف  ار  لماک  ناسنا  دینیبب ؟ راکهانگ  ار  دوخ  دیهاوخ  یم  یک  ات  تسا  یفاک  رگید.ما  هدرک  یگدنز  ما  هدوب  دلب  هک  يوحن 

.درک ادیپ  ناوت  یم  اه 

(3) .دیهد رارق  دوخ  فده  ار  تفرشیپ  لامک ، ياج  هب  دیشاب و  نیب  عقاو  دینک  ششومارف 

رد قرغ  نامیاه ، ییوگ  هلذب  داش و  ياه  هرهچ  تشپ  رد  ام  زا  يرایسب  دیدرت ! نودب 

380 ص :

ص 161. یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رشن  یمومع ، یسراف  - . 1
ص 147. نادیواج ، لوکشک  نسحم ، یچباتک ، - . 2

ص 192. نتسیز ، داش  زار  نیرخآ  سویتموردنا ، - . 3
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زا .میهدـب  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیز  ای  لوپ  لغـش ، اداـبم  هک  میـسرت  یم  .مییآ  رظن  هب  قاـچ  اـی  قمحا  هکنیا  زا  میـسرت  یم  .میتشحو 
نامیاهراتفر هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  .ندرم و  ندرک و  یگدنز  ندنام و  اهنت  زا  میـسرت و  یم  ندـش  ریپ  زا  .میـسرت  یم  ناقراس  هلمح 

زین اهنآ  ات  مینک  تبحم  نارگید  هب  اذل   ) (1) ندش هتـشاد  تسود  ندید ، تبحم  تسیچ ؟ نامدرد  ياود  .تساسآ و  نونج  نینچ  نیا 
(. دنیامن تبحم  ام  هب 

(2) .دنک یم  مرگ  ار  يرازیب  زا  یناتسمز  زیمآ ، تبحم  هملک  کی 

.روآ تسد  هب  قشع  اب  يا ، هتفریذپن  تردق  ماگنه  ار  هچنآ 

.تسا ندیشخب  قشع ، تسا و  قشع  یگدنز 

هک هنوگ  نامه  تسرد  تسا : یعطق  زاین  قشع  .زومایب  ار  نآ  نشج  نآ ، زاوآ  .زومایب  ار  نآ  رنه  .تسادخ  هیده  نیرت  گرزب  قشع 
همه رگزاغآ  تسا ، حور  ياذغ  قشع  .تسین  ندـنام  هدـنز  يارای  ار  حور  قشع  نودـب  دـنامب ، هدـنز  دـناوت  یمن  اذـغ  نودـب  مسج 

« وُشا »(3) .تسا یتوکلم  هاگراب  رد  قشع  تسا ، هوکشاب  ياهزیچ 

« وُشا »(4) .تسا ندیزرو  قشع  تسین ، قشع  .تسا  نتسیز  عقاورد  تسین ، مسا  یگدنز 

یترورـض دینک ، تمدخ  نارگید  هب  دیناوتب  هکنآ  يارب  .دنک  تمدخ  دـناوت  یم  سک  ره  اریز  ...دـشاب  گرزب  دـناوت  یم  یـسک  ره 
تسا یفاک  .دیریگ  راک  هب  نارگید  تمدخ  رد  ار  ناتمالک  راتفگ و  هک  درادن  یترورض  .دیشاب  هتشاد  یهاگشناد  كردم  هک  درادن 

(5) .دیشاب دنم  هرهب  دریگ ، یم  ورین  قشع  زا  هک  یحور  ییابیز و  زا  راشرس  یلد  زا 

« گنیکرتول نیترام  »

ار لد  هک  دوش  یم  داـجیا  یمدآ  يارب  هک  تسا  ییاهدـمآ  شیپ  تفگ : خـساپ  رد  تسیچ ؟ قشع  دیـسرپ : مثکا  نب  ییحی  زا  نومأـم 
.درازآ یم  ار  ندب  دزاس و  یم  هتشگرس 

381 ص :
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، هدرک راکـش  مارحا ، لاح  رد  هک  یمرُحم  ای  قالط ، هلأسم  زا  دـیاب  وت  .شاب  تکاـس  ییحی ! يا  تفگ : تشاد ، روضح  هک   (1) همامث
.یهد خساپ 

.نک فیرعت  ار  قشع  همامث ، يا  تفگ : نومأم  .تسام  هژیو  لئاسم ، هنوگ  نیا 

هار .دریگ  یم  رایتخا  رد  ار  قشاع  ياپارـس  هک  تسا  یقیفر  دنک و  یم  يریگولج  يرگید  دورو  زا  هک  تسا  ینیـشنمه  قشع  تفگ :
اه و لد  هدروآ و  دوخ  هضبق  رد  ار  اه  حور  اه و  ندـب  تسا ؛ يراج  قشاع ، دوجو  همه  رد  وا  ناـمرف  و  یتخـس ، لاـمک  رد  وا  ياـه 

يو تسد  هب  ار  دوخ  رایتخا  نانع  هک  نانچ  نآ  هداد ؛ رارق  شیوخ  نامرف  تحت  ار  اـه  لـقع  هتفرگ و  دوخ  راـیتخا  رد  ار  اـه  هرطاـخ 
[(2) .دوش یم   ] عونمم یفرصت ، هنوگ  ره  زا  هداد و 

وزارت رد  تبحم  دنرایب ، ار  تبحم  نوچ  اما  نینچمه ، ار  اه  هقدص  ار و  اه  هزور  دـنهن و  وزارت  رد  دـنرایب ، ار  اهزامن  نوچ  تمایق  رد 
« يولوم »(3) .تسا تبحم  لصا  سپ  دجنگن ،

هار لاـمک  يوـس  هب  ار  یمدآ  هراوـمه  قـشع  هچ  يرآ  تـسد  هـب  رایـسب  هرهب  شیوـخ  یگدـنز  زا  يراد  قـشع  قوـش و  لد  رد  رگا 
« هشوپ »(4) .دیامن

: تفگ دز و  يدنخبل  روصنم  تسیچ ؟ قشع  دیـسرپب  نایوم  نایرگ و  شنارای  زا  یکی  دنـشک  راد  رب  ات  دندرب  ار  جالح  روصنم  نوچ 
داـب رب  شرتسکاـخ  موـس  زور  دـنتخوسب و  شزور  رگید  دنتـشکب و  شزور  نآ  رد  سپ  نیب ، ادرف  ِنیـسپزاب  نـیب و  ادرف  نـیب ، زورما 

« ءایلوالا هرکذت  »(5) .دنداد

قـشع دوبن ، مه  ییابیز  تعنـص و  رنه و  دوبن  ملاع  رد  قشع  رگا  یلو  تسا  لاـیخ  شمارآ  شیاـسآ و  تفآ  یقـشاع  قشع و  روش و 
« سنارف لوتانآ  »(6) .هداد هار  وا  یناگدنز  هب  ار  ییابیز  دیشخب و  ییاهر  ینیشنرتسکاخ  زا  ار  رشب  هک  تسا 

382 ص :

هفیلخ نیمتفه  نومأم  راگزور  مه  جنـس  هتکن  وگ و  هرداـن  مّلکتم  بیدا و  .ه ق  لاس 213  هب  هتشذگ  رد  سرـشا ، ای  شربا  نبا  - . 1
.دوب هدش  مهتم  زین  ینید  یب  هب  دوب و  بیقر  یب  هلداجم ، هرظانم و  رد  تفگ ، یم  ماوع  دیاقع  فالخ  رب  ینانخس  يو  .یسابع 

ص 14 و 13. ییاهب ، خیش  لوکشک  تایاکح  هدیزگ  - . 2
ص 199. یمالسا ، دازآ  هاگشناد  رشن  یمومع ، یسراف  - . 3
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« يراقفلاوذ نیسحمالغ  »(1) .تسا نآ  تفرشیپ  هدننک  نییعت  یگدنز و  يامنهار  قشع 

« ودروکال »(2) .تسا زیچ  همه  همتاخ  زیچ و  همه  لیلد  زیچ ، همه  لصا  قشع 

یم هدنز  دیدج  تّوق  کی  اب  ار  اهنآ  دهد و  یم  تیارـس  زین  تاساسحا  ریاس  هب  ار  دوخ  هلعـش  هک  تسا  یبرخم  شتآ  یقیقح  قشع 
« وسور »(3) .دنک یم  قلخ  اهینامرهق  قشع  دنا ، هتفگ  هک  تساجنیا  زا  دزاس و 

« واش درانرب  »(4) .دنک یم  ناوج  ار  اهنآ  دور  یم  ناریپ  تقو  رس  هب  هک  یتقو  قشع 

« نام ساموت  »(5) .دراد یم  هگن  لد  هدنز  ار  ناسنا  دزاس و  یم  رتاناوت  ار  حور  قشع 

دورو زا  دنک و  یم  ینابـساپ  دنیـشن و  یم  رهـش  نآ  ناتـسآ  رد  دوشگ  ام  يور  هب  ار  قشع  رهـش  گرزب  ياه  هزاورد  هک  نیمه  لقع 
« گنیلرتم »(6) .دیامن یم  يریگولج  دنراکددم ، ار  یتسه  ملاع  نانمیرها  اه و  يدب  هک  نارگتراغ  نادزد و 

یم نیب  زا  قشع  هعماج ، رد  رگا  تسا و  يرابودنب ) یب  لذـتبم و  عون  زا   ) قشع رـشب ، عون  یتخبدـب  يراتفرگ و  گرزب  للع  زا  یکی 
ندناوخ نیح  دیشاب  یفصنم  مدآ  کی  رگا  امـش  .دش  یم  وحم  زین  اه  یماکان  اه و  یتخبدب  زا  دصرد  هاجنپ  کیتاموتا  روط  هب  تفر 

امـش متح  روط  هب  دوبن  هناقـشاع  لاـیما  ءاوها و  رگا  هدز و  همطل  امـش  یگدـنز  هب  یلیخ  قشع  هک  درک  دـیهاوخ  فارتعا  روطـس  نیا 
یناوج و ياوق  دناشک و  یم  فرط  ره  هب  ار  ام  دیدش  دابدـنت  کی  ریظن  قشع  یناوج  نامز  رد  دـیتسه ، هک  دـیدوب  نیا  زا  ریغ  زورما 

« گنیلرتم »(7) .مینام یم  زاب  یلاعتو  یقرتزا  هجیتنردو  دوش  یم  يزاب  قشع  فرص  ام  تاقوا 

ام نهذ  بلق و  رد  هک  یهلا  درخ  قـشع و  .میهد  رارق  شیوـخ  دوـجو  زا  جراـخ  ییورین  ره  هطلـس  تحت  ار  دوـخ  هـک  میریزگاـن  اـم 
« ریاد نیو  »(8) .دروآ دهاوخ  مهارف  ام  يارب  میراد ، زاین  نادب  نتسیز  یتخبشوخ  داش و  يارب  هک  ار  هچنآ  همه  دراد ، نایشآ 

زا ار  دوخ  دیناوت  یم  امش  .تسامش  نآ  زا  قشع  نیا  .دراد  نایشآ  ناتبلق  رد  امش  قشع 

383 ص :
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ار نآ  ات  تسامـش  ِنآ  زا  قشع  نیا  .دینارورپب  لد  رد  ار  تاساسحا  نیرت  شخب  تیاضر  نیرتریذپلد و  دـینک و  زیربل  تبحم  قشع و 
فـالخرب وا  دـیدیزرو و  قشع  يرگید  هب  هاـگره  سپ  .تسا  ناـسکی  همه  يارب  قـشع  نیا  .دـیهد  زورب  دـیهاوخ  یم  هک  روـط  نآ 

زاوا تمواقمارچ  تسا ؟ راتخم  شیوخ  قشع  راثیا  رد  زین  وا  هکنیا  هن  رگم  .دیوشن  هتفـشآرب  درک ، یهاتوک  امـش  خـساپ  رد  شراظتنا 
« ریاد نیو  »(1) .دهاکب امش  تبحم  قشع و  هنیجنگ 

یناسنا بلق  ملاع و  عاضوا  سک  ره  .تسا  زادگ  زوس و  قشع و  هتسیاش  هک  هدیشخب  یلد  وا  هب  ادخ  هک  تسا  یسک  نآ  تخبـشوخ 
(2) .تسا هدیمهفن  يزیچ  ایند  زا  هدیدن و  تقیقح  چیه  وا  دشاب  هدیدن  درد  قشع و  يور  ود  نییآ  رد  ار 

384 ص :
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